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DEIMANTė AIDUKAITė

JOTVINGIų TERITORIJOS RIbOS  
LIETUVOJE, REMIANTIs  
VANDENVARDžIAIS

Kiekviena tauta, išgyvenusi ilgiau vienoje vietoje, svarbiausiems 
savo gyvenamosios aplinkos objektams suteikia vardus, kurie savo 
amžiumi kartų kartas praaugę. Vietovardžiuose ir žemėvardžiuose 
yra išlikusios labai senoviškos mūsų kalbos ypatybės, lyg suakme-
nėjusios, atitekusios kartų kartoms, dažnai mūsų paprastajai kalbai 
jau nebesuprantamos1. Ilgiausiai žmonių atmintyje neužmiršti ir ne-
pakeisti išlieka būtent vandenvardžiai. Kai kurie jų gyvuoja daugelį 
tūkstančių metų net tais atvejais, kai amžiams bėgant keičiasi gyven-
tojų etninė sudėtis. Vandenvardžių tyrinėjimai gali labai iškalbingai 
liudyti apie vienos ar kitos tautos tolimą praeitį, net tada, kai arche-
ologija nebyli2. Užsilikę žmonių lūpose, kartais jie geriau už kitus 
praeities paminklus prabilsta apie tautos senovę, apie žmonių būdą, 
dvasią, krašto apgyvendinimą, ūkio istoriją, geografiją, geologiją, 
zoologiją ir daugelį kitų mokslo šakų. Nė vienas žemės vardas nėra 
atsiradęs taip sau atsitiktinai, nesusijęs su kuria nors tautos dvasios 
ir gyvenimo pasireiškimo forma. Gimdamas žemėvardis yra sumez-
gęs tautos dvasią su žemės prigimtimi, dėl to žemėvardžiuose yra 
svarbi mūsų tautos kūrybos išraiška, savo kalbine forma atspindinti 
įvairių įvairiausiais vardų niuansais.3

1 A. N., „Didelio naujo kultūros darbo pirmoji vaga“, in: Lietuvos aidas, 1935 m. kovo 16 d., 
Nr. 62 (2325), p. 3.

2 Vanagas, A. 2002. Lietuvių vandenvardžiai. 2-asis patais. leid., p. 91.
3 A. N., „Didelio naujo kultūros darbo pirmoji vaga“, in: Lietuvos aidas, 1935 m. kovo 16 d., 

Nr. 62 (2325), p. 3.
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Vienas pirmųjų suvokęs žemėvardžių tyrimų reikšmę buvo žymus 
kalbininkas ir lietuvių toponimikos pradininkas Kazimieras būga, ku-
ris 1912 m. laiške Jonui basanavičiui rašė: „[…] Senų senovės lietuvių 
tėvynei susekti daugiausiai padeda upių ir ežerų vardai.“4 Pakanka 
įsiklausyti į senų ežerų ar upių pavadinimus. Jie geriausiai atskleidžia 
kitados gyvenusių žmonių gebėjimus įprasminti juos supusios gamtos 
ypatybes, atveria senąją kalbą ir daug pasako apie tam tikros terito-
rijos gyventojų dvasinį pasaulį. būtent vanduo buvo svarbi jotvingių, 
kaip ir senųjų lietuvių bei kitų baltų tautų, tikėjimo dalis. Jie tikėjo, 
kad žmogui mirus, jo vėlė persikelia į šventuosius ežerus ir upes ap-
sivalyti. Apsivaliusios vandenyje, jotvingių vyrų vėlės įkopdavusios 
į šventuosius ąžuolus, o moterų – į šventąsias liepas. Toks slaptingas 
buvo kitados gyvenusių dabartinės Lietuvos Užnemunės plote žmonių 
tikėjimas.

Jotvingiai anksti pateko į rašytinius šaltinius. Tikėtina, jog jie se-
niausia žinoma baltų gentis. Nuo X a. jotvingių vardas minimas ryti-

4 Subačius, K. „Mūsų krašto vandenvardžių slėpiniai: Trumpai apie hidronimų reikšmę ir jų 
tyrimo pagrindinius principus“, in: Terra Jatwezenorum, 2012 (4), p. 72.

Gailiekas (Lazdijų r. sav.). 
Galinos Tamošiūnienės 
fotografija

DEIMANTė AIDUKAITė
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nių slavų metraščiuose ir kronikose. Pirmą kartą vardas Jatveg, Jatv-
jag randamas užrašytas rusų kronikoje 945 m. Po pirmojo paminėjimo 
jotvingių vardas bent trejetą šimtmečių istoriniuose dokumentuose 
minimas labai dažnai. Tai, be kita ko, rodo, kad tuo laikotarpiu jie Eu-
ropos gyvenime vaidino reikšmingą vaidmenį. Tačiau reikia atkreipti 
dėmesį, kad šie keli šimtmečiai (XI–XIII a.), matyt, ne tiek jotvingių 
klestėjimo, kiek jų kovos už savo egzistavimą laikotarpis – jie pateko  
į Rytų ir Vakarų pasaulio interesų konfliktą. Istorija liudija, jog ši kova 
baigėsi jotvingių pralaimėjimu – 1283 m. kryžiuočių galutinai sumuš-
ti. Jie kaip atskira baltų gentis nustojo egzistavę: vieni suslavėjo, kiti 
suvokietėjo, o dar kiti sulietuvėjo.

Tvirtai teigti, kad jotvingių istorija baigėsi, negalima – tautos taip 
staiga neišnyksta. Jotvingių vardas XIV–XV a. istoriniuose dokumen-
tuose vis dar pasitaiko, tačiau rečiau. Jie galutinai išnyko XVII, o gal ir 
XVIII a. Šio periodo jotvingių egzistavimo klausimas tebėra kaip rei-
kiant neištyrinėtas. Tačiau legendos apie paslaptingųjų jotvingių ainių 
gyvenimą tebesklandė prieškario spaudos puslapiuose5:

5 [Tekstas originalus] Miliauskas, St. „Ar jotvingiai išnykę?“, in: Trimitas, 1927 m. liepos 21 d., 
Nr. 28, p. 902–903.

Pašilingė (Varėnos r. sav.). 
Galinos Tamošiūnienės 

fotografija

JOTVINGIų TERITORIJOS RIbOS LIETUVOJE, REMIANTIS VANDENVARDžIAIS
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1915 m., traukiantis rūsų kariuomenei iš Lenkijos, ir man su ja 
žygiuojant, atsidūriau Nemuno ištakose. Ten dideliuose miškuose už-
tikau žmones, kalbančius lietuviškai, stebėtina tarme, kurios bent 10 
nuošimčių žodžių negalėjau suprasti ir išaiškinti. Pradžioje maniau, 
kad tai latgalių šaka, paskui – kad sulietuvėję latviai. Bet jų kalba nei 
į vieną iš jų panašumo neturėjo. Vėliau 1920 m. su būriu raudonos 
kariuomenės besikaudamas su lenkais ties Jezioldos upe, atsiradau 
miškuose tarp Ežerėlio ir Logišino, netoli Pinsko. Einant Oginskio 
kanalo kriptim, pelkėmis apsuptame miške vėl radau kaimą, kur 
žmonės kalbėjo tą pačia tarme, ką ir Nemuno ištakoje.

Taip pat ne viską galėjau suprasti, nors visas mūsų tarmes mo-
kėjau išanalizuoti. Gudai juos vadino „pinčiukais“. Kokios jie tautos 
– nemokėjo atsakyti; sakė tik, kad ten gyvena visada.

Niekur per šimtą kilometrų lietuvių nebuvo. Gal tai lietuviai, 
unijos laikais ten nusikraustę? Bet greičiausia tai buvę jotvingių li-
kučiai. Jei tai būtų dzūkai ar aukštaičiai, tai jų kalba būtų sugadinta, 
bet dabar – ne. Jie turi skirtingą tarmę ir daug savotiškų žodžių. Kai 
išgirdęs jų lietuvišką kalbą, ir aš lietuviškai prašnekau, jie labai nu-
sistebėjo, bet ne visai aiškiai galėjome susikalbėti.

Vikšrus (Lazdijų r. sav.). 
Galinos Tamošiūnienės 
fotografija

DEIMANTė AIDUKAITė
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Jie mane vadino „krievu“, o kareivius „saldotais“. Pirmiau ma-
niau, kad iš latviško vadina mane rusu, nes latviškai rusas – krievs, 
bet pastebėjau, kad ne, nes prie pavardžių, tarp savęs kalbėdami, 
irgi prideda žodį „krievs“.

Maždaug suvokdamas, kad „krievs“ tur būt reiškia „ponas“, pa-
klausiau:

„Kur čia gyvena krievs dešimtininkas šio kaimo“. Jie tuojau man 
paaiškino, taip pat pridėdami žodį krievs prie pavardės. [...]

Jotvingiai asimiliavosi, nepalikę rašytinių savo kalbos paminklų. 
Vienintelis, tačiau gana mįslingas, mūsų laikus pasiekęs rašytinis bal-
tų kalbos paminklas – lenkų-jotvingių žodynėlis, pavadintas „Pagonių 
šnektos iš Narevo“6. Deja, tai nėra originalas, tik originalo nuorašas. 
Šis kelių lapų rankraštis, kuriame įspausta 215 žodžių, rastas belo-
vežo girios sodyboje 1978 m. Taip pat yra žinoma šiek tiek jotvingių 
vietovardžių bei asmenvardžių istoriniuose dokumentuose ir dabarti-
niame lietuvių, lenkų ir baltarusių (rusų) vardyne. Vis dėlto iš minėtų 
fragmentų tiksliai atkurti realaus jotvingių kalbos vaizdo niekam ne-
pavyko, ir vargu ar pavyks. Tačiau tam tikrą vaizdinį apie jotvingių 
kalbą iš turimų duomenų galima sukurti.

Mokslininkai sutaria, jog nemaža bendrumų yra tarp jotvingių ir 
lietuvių kalbų. Remiantis vandenvardžių duomenimis, išskirti tam tikri 
bendri žodžiai: jotvingiai turėjo šaknis bebr- (liet. bebras), berz- (liet. 
beržas), gil- (liet. gilus), gir- (liet. giria), gremzd- (liet. gramzdus), 
gulb- (liet. gulbė), ant- (liet. antis), agl-, egl- (liet. eglė), gal- (liet. 
gãlas), klon- (liet. klonis), kreiv- (liet. kreivas), lazd- (liet. lazdynas, 
lazda), lyn- (liet. lynas), mul- (liet. mulvė „pelkė, liūnas, dumblas“), 
sekl- (liet. seklus)7.

Linkstama manyti, kad jotvingių buvo atskira kalba, artima prūsų 
kalbai. Tokia pozicija vyrauja autoritetingų lietuvių kalbininkų tyri-
nėjimuose. Sąlyginai galima išskirti jotvingių hidronimų arealą pagal 
tokias kalbines ypatybes (jos nėra gausios, tačiau čia kalbininkų nuo-
monė vieningiausia):

• Kirčiuota galūnė -ùs: vienuolikos upių vardai – Gystùs, 
Kertùs, Kriaušiùs (net 3 upeliai tokiu vardu teka Alytaus r. 
sav.), Limšiùs, Remtùs, Skroblùs, Svetùs ir Vardžiùs, Vyčiùs, 
Vikšrùs, Virkiùs; dešimties ežerų vardai – Guostùs, Lapšiùs, 

6 Zinkevičius, Z. „Lenkų-jotvingių žodynėlis?“, in: Baltistica, t. 21, Nr. 2, 1985, p. 61–82.
7 Vanagas, A. Lietuvių vandenvardžiai, p. 102.

JOTVINGIų TERITORIJOS RIbOS LIETUVOJE, REMIANTIS VANDENVARDžIAIS
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Niedùs, Skirziùs, Spindžiùs, Surmiùs, Svetùs, Švenčiùs, 
Teirùs, Vykšiùs.

• Hidronimijoje paliudytos vakarų baltams būdingos priesagos 
-ingė, -ingis: trys upių vardai – Apsingė, Nedzingė, Pašilingė; 
penkių ežerų vardai: Apsingis, Nedzingis (pastarasis pavadi-
nimas laikomas labai archajišku ir siejamas su senovės indų 
žodžiu nedati „teka, srūva“: indoeuropiečių neid-, nid- „te-
kėti“; toks aiškinimas tinka ir anksčiau minėtam ežerui Nie-
dui), Pilvingis, Sausvingis ir Suvingis. 

Analizuojant daugiau būdingų bruožų, matyti, kad kai kuriems 
hidronimams būdinga ne viena jotvingių kalbos ypatybė:

• Šaknyje išlaikytas nepakeistas dvibalsis -ei- vietoje -ie-: eže-
rai – Veisiejis, Seirijis ir Teizų ežeras. 

• Siejama su prūsų kalbos žodžiais, kadangi jotvingius ir prūsus 
siejo daug leksikos paralelių: ežeras Aukrakštis (aukrakstis 
„nuoūžis, nuošniokštis“; taip pat jis yra sietinas su lietuvišku 
žodžiu kràkti „ūžti, šniokšti (apie jūrą, ežerą)“, arba kriõkšti 
„sunkiai kosėti, švokšti“, krõkšti „knarkti“), minėtas ežeras 
Apsingis, upėvardžiai Apsuona ir Apsingė taip pat yra sieja-
mi su prūsų žodžiu abse „epušė“, ežeras Aviris ir upelis Avi-
rė (auwerus „kalamos geležies nuodegos“, auviras „tai, kas 
nuvirinta, tam tikros nuoviros“), ežeras Azagis (šį pavadini-
mą galima palyginti su prūsų assegis, t. y. azegis „pūgžlys“), 
ežerai Gailiekas ir Gailintas (gaylis „baltas, šviesus, spindin-
tis“), upė Kirsna (prūsų kirsnan „juodas“ yra labai senas in-
doeuropietiškas žodis. Jį tiksliai atitinka sanskrito būdvardis 
kṛṣnas „juodas“8. Spėjama, kad ši upė taip pavadinta dėl to, 
kad jos vaga driekiasi per durpynus), ežeras Liškiavis ir upė-
vardis Liškiavė (liscis „guolis, ganykla, stovykla“), upelis 
Sakna ir ežeras Saknas (sagnis „šaknis“), upė Sasna (sasnis 
„kiškis, zuikis“), upė Seira bei ežeras Seirijis (serja „tekantis 
arba upė“, šaknis ser- atitinka lietuvių šaknį tek-), upėvardžiai 
Slavika, Sūduonia, Svetus (galėtų būti siejama su lietuvišku 
žodžiu šviesti „duoti, skleisti šviesą“), Vanga (siejama su 
prūsų žodžiu wanga „lydimas, ariamas, dirbamas laukas“). 

8 Maskvos baltistas Vladimiras Toporovas mano, kad ir Lenkijos upei Kšna pavadinimą suteikė 
jotvingiai ir jis sietinas su tuo pačiu spalvos pavadinimu. Sabaliauskas, A. 2020. Iš kur jie? 
Pasakojimas apie žodžių kilmę. Vilnius, p. 143.

DEIMANTė AIDUKAITė
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Vandenvardžiai, siejami su prūsų kalbos žodžiais, yra patys svar-
biausi ir įdomiausi, nes jų susidarymo metu tuo pavadinimu buvo api-
būdinamas hidroobjektas. Pavadinimai vienaip ar kitaip nusakė upių 
ir ežerų tam tikras savybes, susiejant jas su fauna, augalija, krantų fi-
ziografija, vandens spalva arba jais mistifikuojant savo pasaulio įvaiz-
džius, gamtinius reiškinius, tapo tikriniais vardais. Tikėtina, kad šie 
vardai yra patys seniausi ir jų yra daugiausia.

• Priebalsis z vietoje ž arba s vietoje š. Matyt, jotvingių (kaip 
ir prūsų) kalboje nebuvo lietuvių kalbai įprastinių š, ž. Todėl 
nemažai krašto vandenvardžių vietoje laukiamų š, ž turi s, 
z: ežeras Azagis, ežeras ir upelis Sagavas (šis pavadinimas 
gali būti vėlesnis, asimiliacinis darinys iš Zagavas; tai būtų 
jotvingizmas iš Žagavas), upelis Sakna, ežeras Saknas (gali 
būti jotvingizmas iš Šakna, Šaknas), ežeras Skirzius, ežeras 
ir upelis Svetus, ežeras Svitukas (taip pat galėtų būti sieja-
mas su lietuvišku žodžiu švisti „įgauti šviesos, šviesėti“), upė 
Zapsė, ežeras Zapsys, upė Zembrė, ežeras Zervylios, ežeras 
Zervynas. bėgant laikui kai kuriuose hidronimuose vienos 
šių priebalsių išliko nepakitusios, kitos – buvo pakeistos į š, ž. 
Surasti skaidymosi tam tikro nuoseklumo vargu ar bepavyk-
tų. Priebalsių likimą, matyt, lėmė atsitiktinumai.

įdomu yra tai, kad minėta jotvingių kalbos ypatybė – priebalsių 
porų s, z ir š, ž painiojimas – ir šiandieną yra gyva Ašašninkų ir Ka-
belių vietovėse, esančiose pačiuose Varėnos rajono pietuose, netoli 
baltarusijos sienos. Taip pat iki šių dienų žmonės mena legendą, kuri 
paliudija jotvingių kalbinę savybę – priebalsių s ir š painiojimą. Esą 
prie Nemuno buvęs didelis krantas, ant kurio gyveno senukas Kėva, 
Švepluku vadinamas. Jis neištardavo „s“, o vietoj jos sakydavo „š“. 
Senukas gerai nuspėdavęs orą. Pažiūri į dangų tris kartus ir atspėja, 
lis ar ne, sakydamas: „liš liš liš...“. Ir pavadino žmonės jo namus Liš – 
Kėva. Dabar visi Liškiava vadina9.

Nemažai jotvingiškos kilmės vandenvardžių sutampa su gyvena-
mųjų vietų vardais: upėvardis Apsingė – vietovardis Apsingė, ežeras 
Liškiavis – vietovė Liškiava, ežeras Nedzingis – vietovė Nedzingė, upė 
Sasna – vietovė Sasnava, upė Seira – vietovė Seirijai, ežeras Veisiejis 

9 Druskininkų muziejus. Druskininkų legendos: Legenda apie Liškiavą. Prieiga internete: 
http://www.druskininkumuziejus.lt/diic/druskininku-legendos/ [prisijungta 2021-09-09].

JOTVINGIų TERITORIJOS RIbOS LIETUVOJE, REMIANTIS VANDENVARDžIAIS
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– vietovė Veisiejai ir kt. Tikėtina, kad šios sąsajos rodo gyvenamųjų 
vietų labai seną kilmę.

Pietų Lietuvos vardyne egzistuoja ir daugiau jotvingiškos fone-
tikos objektų, oficialiai nefiksuojamų žemėlapiuose. Tai bala Leipa-
lingyje – pavadinimu Skirziabalė, bala greta Šventežerio – Zervy-
nos, Lazdijų apylinkių balos vardas Garbakojis (prūsų kalboje garbis 
„kalnas“). įdomu, kad šis prūsų kalbos žodis randamas ir kituose 
geografiniuose objektuose, esančiuose dešiniajame Nemuno kran-
te: Merkinės apylinkėse egzistuoja kalno vardas Garbùs, o Aukšta-
dvario – kalno vardas Garbingiai. įvardinti objektai patikina, kad 
Nemunas nebuvo jotvingių ploto rytinė riba – jotvingių gyventa ir  
į rytus nuo Nemuno.

Tyrinėtojai nesutaria dėl keleto kitų kalbinių ypatybių. Todėl eg-
zistuoja hidronimų, kurie priskiriami kaip galimai jotvingiškos kilmės:

• Upėvardžiai su galūne -da (pavyzdžiui, Grūda, Nieda, Rau-
da, Savyda, Vada). -da yra kildinamas iš sūduvių žodžio ude 
„vanduo“. Lietuvos teritorijoje randama 50 upėvardžių su ga-
lūne -da. Gali būti, kad ne visi upėvardžiai su galūne -da yra 
jotvingių palikimas. Mat jie paplitę po visą Lietuvos teritoriją. 
be to, šiai prielaidai prieštarautų ir rašytinių šaltinių žinios, 
archeologinė medžiaga bei tam tikri kalbiniai duomenys.

• Upėvardžiai, kurie baigiasi žodžiais -upė, -upis (pavyzdžiui, 
Ožkupis, Puknupis, Skalbynupis, Šernupis, Šešupė10, Raišu-
pis, žirgupis). Lietuvos teritorijoje esančioje Užnemunės da-
lyje yra 341 toks pavadinimas. Ypač gausu tokių upėvardžių 
daugelio tyrinėtojų laikomoje jotvingių gyventa žeme šiauri-
nėje Užnemunėje (334 pavadinimai). Tačiau į pietus nuo ribos 
Vištytis–žuvintas–Alytus jų žinomi vos 9. Tuo tarpu į rytus 
nuo Nemuno vidurupio priskaičiuojama 80 upėvardžių, besi-
baigiančių žodžiu -upė. Tad greičiausiai toks pasiskirstymas 
rodo lietuvių genčių gyvenamąjį plotą, o ne jotvingių.

Nemunas žymi mažiausiai abejonių keliančią jotvingiškų vanden-
vardžių teritoriją, kurioje jotvingiai turėjo gyventi ilgą laiką. Dešinia-
jame Nemuno krante, kur gyveno lietuviai, jotvingiškų hidronimų pa-
sitaiko palyginti nedaug. Čia greičiausiai jotvingiai gyvenę trumpiau, 
anksti buvo kitų asimiliuoti. bet kokiu atveju tikėtina, kad Nemuno 

10  Viena ilgiausių šalies upių, t. y. ketvirta, jos ilgis – 298 km.

DEIMANTė AIDUKAITė
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pakrantės visais laikais buvo stipriai apgyvendintos, būtent paupiuose 
kūrėsi gyvenvietės, prie svarbiausio vandens kelio. Taigi natūralu, kad 
jotvingių genties Nemunas buvo apgyvendintas iš abiejų pusių.

JOTVINGIų TERITORIJOS RIbOS LIETUVOJE, REMIANTIS VANDENVARDžIAIS

Deimantė Aidukaitė

DEIMANTė AIDUKAITė (g. 1985 m. Alytuje). 2008 m. įgijo istorijos bakalau-
ro laipsnį Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravi-
mo magistro laipsnį Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Skaito pranešimus 
mokslinėse konferencijose, skelbia publikacijas mokslo ir mokslo populiarini-
mo leidiniuose bei internetiniuose portaluose. Mokslinių interesų sritys – šei-
mos istorija, tarpukario Lietuvos istorija ir buvusios Seinų apskrities istorija. 
2016 m. išleido knygą Vedybinės elgsenos ypatumai 1922–1938 m. Būdviečio, 
Gerdašių, Kapčiamiesčio, Leipalingio, Sangrūdos, Rudaminos, Šventežerio ir 
Veisiejų parapijose.
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KęSTUTIS SUbAČIUS

SŪDUVOS KRAŠTO ETNINIų žEMIų  
SUSIGRĄžINIMO 600-ųJų METINIų  
sUKAKTIs. IsTORIJOs PAMOKOs

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, vadovaujama Didžiojo Ku-
nigaikščio Vytauto, kartu su Lenkija XV a. pirmojoje pusėje pasie-
kė savo galybės viršūnę, kurią vainikavo žalgirio mūšio pergale. Po 
dvylikos metų mūšio rezultatai įtvirtinti 1422 m. rugsėjo 27 d. Melno 
taikos sutartimi. Pagal sutartį Ordinas buvo priverstas atsisakyti di-
džiosios dalies Sūduvos žemių ir beveik visos žemaitijos.

Lietuvai pavyko atgauti baltijos pajūrio teritoriją tarp Palangos 
ir Šventosios, kurios ypač siekė Vokiečių ordinas, norėdamas sujung-
ti užgrobtų Prūsijos ir Livonijos žemių teritorinius darinius. Siekiant 
atgauti šias teritorijas, LDK dar iki žalgirio mūšio teko imtis kardi-
nalių priemonių. Du kartus, Vytauto skatinami, prieš Ordiną sukilo 
žemaičiai (1401 m. ir 1409 m. gegužės mėnesį). Vytauto įgaliotinio, 
vyriausiojo sukilimo vado Rumbaudo Valmantaičio, vadovaujami že-
maičiai išvijo vokiečius su jų vaitu M. Kuchmeisteriu ir ėmė valdyti 
visą kraštą. Sukilimą laimėjus, prasidėjo atkakli diplomatinė kova, iš 
abiejų pusių plaukė raštai, skundai ir arbitro sprendimai. 1410 m. va-
sario 15 d. Čekijos karaliaus Vaclovo IV arbitražo sprendimas, kaip ir 
tikėtasi, buvo Ordino papirktas. Pagal jį žemaitija priteista Vokiečių 
ordinui. Manoma, kad tokiu būdu žemaitija tapo viena pagrindinių 
žalgirio mūšio priežasčių. 

Vis dėlto Melno taikos sutartis netenkino abiejų šalių, ji įsigaliojo 
tik 1424 m. birželio 7 d., t. y. praėjus beveik dvejiems metams po sutar-
ties pasirašymo. Vokiečių ordino užgrobtų žemių išlaikymą jo valdžio-
je gynė Šventosios Romos imperatorius Zigmantas I ir rėmė Ordino 
globėjas popiežius Martynas V. Tokia situacija vertė LDK ir Lenkiją 
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politiškai manevruoti, buvo įsipareigota neberemti husitų Čekijoje ir 
daryti Ordinui teritorines nuolaidas. Vokiečių ordinui liko Nemuno že-
mupio dešiniojo kranto dviejų mylių pločio lietuvių žemių ruožas, nuo 
1919 m. vadintas Klaipėdos kraštu. Lietuva iki 1923 m. neteko Klai-
pėdos su baltijos pajūriu. Ordinas įsipareigojo grąžinti LDK senuosius 
dokumentus, kuriuos jie buvo gavę iš popiežių ir Šv. Romos impera-
torių, kuriais Ordinas grindė savo pretenzijas į žemes, pagal Melno 
taikos sutartį pripažintas LDK. 

žymiai painesnė ir istoriškai sudėtingesnė situacija su prigimtinė-
mis sūduvių kultūros etnoso žemių ribomis buvo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės pietrytinėje ir pietvakarinėje pusėse, susidūrus su Vo-
kiečių ordino teokratine valstybe. Teko susitaikyti su didele Vakarų 
baltų – sembų, galindų, sūduvių – kultūros etninių žemių, kurios nuo 
IX a. pradėtos vadinti prūsų vardu, o užgrobus jas Vokiečių ordinui – 
Prūsijos vardu, netektimi. 

1206 m. Prūsijoje gyveno apie 170 tūkst. žmonių (boockmannas, 
H. Vokiečių ordinas, p. 91), vidutiniškai 5,48 gyv./km2. Iš visų to meto 
aplinkinių kraštų tai buvo tankiausiai apgyvendintas kraštas ir, ma-
tyt, pats turtingiausias pietryčių Pabaltijyje. Dauguma istorikų mano, 
kad čia jau buvo susidariusi prūsų žemių konfederacija, nors jos ryšiai 
buvo silpni, nebuvo vienijančio ar vyraujančio kunigaikščio. Tokia 
konfederacija paprastai pasireikšdavo, kai kildavo pavojus jų ben-
druomenėms kovų metu, ginant savo žemes. Vidutinis prūsų žemės 

1 a pav. Vokiečių ordino didžiojo magistro tvirtovė su citadelės bokštu.  
Po žalgirio mūšio tvirtovės galia pradėjo nykti. Joje 1361 m. buvo kalinamas 
Lietuvos kunigaikštis Kęstutis, kuriam pavyko iš jos pabėgti
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1 pav. Kryžiuočių valstybės formavimasis ir jų užkariavimų (1230–1561 m.) 
žemėlapis 

gynybinis potencialas buvo apie 17 tūkstančių karių, vienoje žemėje 
vidutiniškai galėjo gyventi apie 2 800 šeimų.

Neįmanoma objektyviai vertinti visų Sūduvos krašto netekčių, 
jo naikinimo, nepalietus Vokiečių-Kryžiuočių ordino vykdytų prūsų 
žemių nukariavimų istorijos. Vakarinių prūsų žemių užgrobimas buvo 
tarsi Sūduvos ir Lietuvos žemių puolimo preliudija. Tam tikru laiku 
buvo mėginta neigti baltiškos kultūros tęstinumą visose aisčių-prūsų 
žemėse, ypač tai lietė Nadruvą, Skalvą, dalį Sūduvos. buvo teigiama, 
kad šis etnosas išnyko ir jo vietą užėmę užkariautojai tapo tų žemių 
autochtonai. Šiuolaikinėje Lietuvos istorijoje irgi netrūksta šia tema 
painiavos, prieštaringų interpretacijų, paviršutiniškumo.  

Sūduvos etninių žemių kultūros sąsajos su Lietuva nuo amžių 
reiškiasi per baltiškosios kultūros sąsajas – archeologines, istorines, 
kalbos, pasaulėžiūros, tikėjimų, papročių, žmonių charakterio bruožus 
ir ypatybes, dvasines, moralines nuostatas ir kt. Tokios sąsajos jungė 
ir Nadruvos, Skalvos žemes – Mažosios Lietuvos istorinį branduolį. 
Apie jų lietuviškumą byloja ir popiežiaus Inocento IV legato Modenos 
vyskupo Vilhelmo 1243 m. aktas (Matulevičius, A. Mažoji Lietuva 
xVIII a., p. 6).
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2 pav. Vakarų ir rytų baltų išplitimo arealai V–VIII a. ir slavų arealas VI–VII a. 
[slavų arealo ribos pagal V. Sedovą,1979]; E. J. I, 52

3 pav. Sūduviai prie Dunojaus priešais romėnų Noriko kraštą. E. Jovaiša, 2019 m. 
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Mūsų krašto – Sūduvos – baltiškosios sąsajos su Lietuva neišnyko 
ir po Kryžiaus karų. Čia ir toliau, nors ir smarkiai praretėjus, gyveno 
žmonės. Sunkiai, bet kūrėsi miško, medžioklės verslai, vystėsi žemdir-
bystė, gyvulininkystė, įkurti nauji kaimai, miesteliai. Apie aukštą šio 
krašto dvasinę kultūrą byloja daug istorijos šaltinių. 

Šią neginčijamą tiesą liudija ir sūduviai tremtiniai, žymieji Sem-
bos gintarautojai. Jie lokaliame „Sūduvos kampe“, baltiškoje Sembo-
je, kryžiuočių ir jų perėmėjų prievaizdų slegiami, sugebėjo išlaikyti 
savo dvasines, religines ir paprotines vertybes iki XVII–XVIII a. Savo 
tėvynės žemėje jų protėviai paliko daugybę kultūros paminklų – pilka-
pių, piliakalnių su turtingais archeologiniais radiniais ir kalbos klodų 
turtų: vandenvardžių, vietovardžių, asmenvardžių, sakmių. Apie tai 
straipsnio autorius išsamiau rašo 2012 m. išleistoje knygoje Sūduvių 
protėvių dvasinis testamentas – Ką mena Sūduvos krašto upės ir eže-
rai.

Daugelio mūsų atmintyje išlikusi mintis, kad prūsų nukariavimas 
prasidėjo su Kryžiuočių ordino atėjimu į Pamario kunigaikštystę. Ne 
be pagrindo taip manoma, nes jis susiformavo fiksuojant prūsų nuka-
riavimo faktą. Tačiau svarbu atminti, kad vakariniai baltai – pama-
rėnai, pagudėnai, pamedėnai, kulmai, galindai, sūduviai, t. y. visos 
vakarų ir pietų pusės periferinės gentys, jų žemės patyrė didelę sla-
vų-polianų ekspansiją jau nuo VII–VIII amžių, kai jie migruodami iš 

4 pav. baltų žemės XII–XIII a. po Kr. M. Gimbutienė, 1958 m.
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plačių stepių apsigyveno kaimynystėje. X–XI a. užkariautojų lenkų 
akcijos prasidėjo nuo Aistmarių, turtais garsėjančių žemių. Pamarį už-
grobė lenkų kunigaikštis Sventopelkas, Kulmą – Konradas, tačiau pa-
tys nepajėgdami atsilaikyti prieš baltiškąsias prūsų gentis, pasikvietė 
į talką cistersų, Dobrynės ordinus, kurie, nepajėgdami įveikti baltų, 
pasikvietė Palaimintosios Mergelės Marijos vokiečių namų Jeruzalėje 
prieglaudos brolių ordiną – Vokiečių ordiną – ir tokiu būdu įsileido 
plėšrų vilką į savo „avidę“.

Kadangi ant brolių nešiojamų baltų apsiaustų buvo vaizduojamas 
juodas kryžius, jis buvo pramintas Kryžiuočių ordinu. Tikėtasi, kad 
šie vienuoliai riteriai kausis su prūsais lenkų pusėje ne tik už atlygį 
po mirties danguje, bet ir už dalį iš baltų-pagonių atimtų žemių bei 
pasisavintą turtą. Dar X a. prasidėjęs prūsų pavergimas greitai išsi-
plėtė ir tapo Kryžiaus karais, kuriuos skatino popiežiai ir Šventosios 
Romos imperatoriai. Čia buvo galima gauti indulgenciją – nuodėmių 
atleidimo garantinį raštą, patvirtinantį, kad tikintysis, žuvęs gindamas 
bažnyčią ar gyvenęs po karo kaip pamaldus krikščionis, po mirties iš 
karto įžengs į dangaus karalystę.

Lenkų istorikas Jonas Dlugošas (1415–1480) vieno savo žymiau-
sių Vidurio ir Rytų Europos istorijos veikalų, Lenkijos istorijos, sky-
riaus „997-ieji Viešpaties metai“ straipsnyje „Lietuvių ir prūsų kilmė, 
papročiai ir kaip palaimintasis Adalbertas Prūsijoje patyrė kankinio 
dalią“ detaliai aprašo Gniezno arkivyskupo Adalberto krikščioniškąją 
misiją ir jo mirtį prūsuose 997 m.

Arkivyskupas, lydimas trijų šimtų Lenkijos kunigaikščio Mečis-
lovo karių bei tarnų, išvyko į Prūsiją, esančią šalia Lenkijos žemių. 
Pirmiausia patraukė prie Osos, kuri įteka į Vyslą ir skiria Lenkiją 
nuo Prūsijos. Dlugošo teigimu, prūsai buvo žiaurūs stabmeldžiai, 
tamsuoliai, garbinantys demonus, o saulę, mėnulį, žvaigždes, gy-
vulius, paukščius, ugnį bei kitus padarus laikė dievais, taip pat kai 
kuriuos miškus, ežerus bei vandenis laikė šventais ir neleido juose 
nei žvejoti, nei medžioti, nei medžių kirsti. Tai paprasčiausiai vaiz-
dingas Petro Dusburgiečio „Prūsų žemės kronikos“ persakymas. Ir 
nors prūsų tikėjimo aprašymą ir skiria 150 metų, tai sukurtas krikš-
čioniškasis įvaizdis apie prūsų religiją ir papročius liko nepakitęs. 
Anot J. Dlugošo, vyskupas apkeliavo beveik visą Prūsiją. Skelbda-
mas tikėjimo žodį, jis atvyko į jūros pakrantėje esantį kaimą, visai 
netoli miesto, kurį vadina Fišhauzenu, ir ant kalvos, iškilusios virš 
kaimo, penktadienį – gegužės 10 dieną – laikė iškilmingas mišias. 
Susibūrę prūsai buvo įsitikinę, jog jis užkeikia jų dievus, tad užpuolė 
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jį ir nužudė. Sprendžiant iš ankstesnių šv. Adalberto gyvenimo apra-
šymų, pradedant pirmuoju 998–999 m. ir baigiant J. Dlugošo apra-
šymu, vyskupas misionierišką kelionę Prūsijoje vykdė lydimas trijų 
šimtų karių ir truko nuo 997 m. balandžio 17 d. iki 997 m. gegužės 
10 d. Šis aprašymas rodo, kad prūsų (ir jų kaimynų) genčių kova dėl 
savo tikėjimo ir laisvės prasidėjo gerokai anksčiau prieš Kryžiuočių 
ordino invaziją.

Popiežius Honorijus III 1217 m. kovo ir balandžio bulėmis patvir-
tino, kad prieš prūsus turės kovoti arčiausiai Prūsijos esančios Mozū-
rijos-Mazovijos ir Kujavijos kunigaikštysčių suburtos jėgos. Pirmieji 
kryžiaus žygiai prieš prūsus nebuvo sėkmingi. Todėl buvo plečiamas 
dalyvaujančiųjų būrys. be Lenkijos ir Pamario, į žygius pradėta įtrauk-
ti Vokietijos bažnyčias. Vyko gana permaininga kova. Prūsai sugebėjo 
atkovoti iš Mazovijos kunigaikščio anksčiau užimtą Kulmo žemę, kuri 
geografiniu požiūriu buvo tarsi langas į kitas prūsų žemes. Tą gerai su-
vokė abi šalys, ir dėl šios teritorijos atkakliai kovojo. Kol 1222–1223 m. 
kare, kuriame dalyvavo Mazovijos-Mozūrijos kunigaikštis Konradas, 
Krokuvos – Lešekas baltasis, žemutinės Silezijos – Henrikas barz-
dotasis, Pamario – Sventopelkas ir Vartislovas, Gnezno arkivyskupas, 
Krokuvos, Plocko, Vroclavo, Lebos, Poznanės ir Kujavijos vyskupai, 
buvo dalinai užgrobta Kulmo žemė ir joje pradėta kurti pastovi eks-
pansijos į Prūsiją bazė. Čia 1232 m. kryžiuočiai pastatė mūrinę pilį, 
atkūrė miestą ir pavadino jį Kulmu. Tai senas baltiškas oikonimas, kil-
dintinas iš vandenvardinės šaknies kul- „sukti, lenkti“ su -m- forman-
tu, turinčiu prasminių sąsajų su Vyslos vingiu ir jos dešiniojo intako 
Frybos upės vinguriavimu. 

1215 m. Prūsijos vyskupu buvo paskirtas cistersų Olivos vienuo-
lyno brolis Kristijonas. Jis parodė daug ryžto ir gebėjimų gaunant 
iš kilmingų prūsų ir Lenkijos kunigaikščių donacijas – žemės. Jau  
1216 m. popiežius Inocentas III patvirtino apkrikštytų kilmingų prūsų 
Svarbūno ir Varpodos Kališo kunigaikščio žemių dovanojimus vys-
kupui Kristijonui. 1222 m. rugpjūčio 5 d. Lončino sutartimi Konradas 
vyskupui Kristijonui Kulmo žemėje (kunigaikščio teisėmis) perleido 
keletą pilių bei kaimų. Netrukus prasidėjo didžiulės kombinacijos ir 
falsifikatų leidimas, siekiant visiškai teisiškai užvaldyti šią žemę. 
Reikia pasakyti, jog vyskupo ir vėliau įsijungusio Kryžiuočių ordi-
no didžiojo magistro Hermano Zalcos pastangomis visa ši žemė tapo 
Ordino donacija, popiežiaus patvirtinta. Minima teritorija tapo Ordi-
no baze tolesnei prūsų nukariavimo politikai vykdyti. be jau minėtų 
Kryžiuočių ordino atėjimo į Prūsijos pasienį priežasčių, buvo keletas 
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ir kitų – tai Vakarų ir Rytų bažnyčių įtakų arealo plėtimo priešprieša ir 
Vokiečių-Kalavijuočių ordino siekis sukurti savo valstybę užgrobtose 
žemėse.

Ordino didysis magistras Hermanas Zalca (1210–1239) puikiai 
sugebėjo išnaudoti objektyvias prielaidas ir pasitaikiusias progas, 
siekdamas sukurti valstybę ir užgrobti prūsų žemes. Neaptariant visų 

5 pav. Kryžiuočių agresija XIII–XV a.: iki 1260 m. žymima skaičiumi 1, nuo  
XIII a. II pusės skaičiumi 2 (žemėlapyje 37 numeriu pažymėta Kimenavos žemės 
pagrindinė pilis, dabartinis Kumelionių piliakalnis Marijampolės miesto pietinėje 
pusėje)
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Ordino atėjimo į Kulmą niuansų, norėtųsi pažymėti, kad nuo dery-
bų pradžios 1225 m. iki 1230 m., kai popiežius Grigalius IX 1230 m. 
rugsėjo 12 d. bule patvirtino Kulmo žemės dovanojimą, vyko didelis 
politinis diplomatinis žaidimas. 1226 m. dar neegzistuojanti Vokiečių 
ordino valstybė buvo įforminta Šv. Romos imperijos imperatoriaus 
Rimino bule, kuria jai buvo garantuotas teritorinis suverenumas, ji 
buvo atleista nuo imperijos kunigaikščių prievolių ir gavo imperijos 
kunigaikštystės teises, netapdama jos sudedamąja dalimi. Hermanas 
Zalca nedavė leninės priesaikos nei popiežiui, nei imperatoriui. Šia 
aplinkybe vėliau buvo labai klastingai naudojamasi grobikiškose Or-
dino kovose prieš Lietuvą. Kai vyskupas Kristijonas 1233 m. pateko  
į prūsų nelaisvę, Ordinas net nebandė jo vaduoti ar išpirkti. Nelaisvėje 
jis išbuvo net penkerius metus. Ši situacija leido Ordinui atsikratyti jo 
bandymo padaryti Ordiną priklausomą nuo vyskupo. 

Po didelių Ordino diplomatinių laimėjimų dėl žemių, pagaliau 
1230 m. į Pavyslį atvyko kryžiuočių būrys su Hermanu balku, kurį 
Hermanas Zalca paskyrė Prūsijos magistru. Kryžiuočių atvykimas 
buvo lenkų feodalų pajėgų papildymas ir reiškė naują agresijos prieš 
prūsus etapą. Tačiau netrukus lenkų feodalai-kunigaikščiai buvo pa-
keisti vokiečiais ir lenkai prarado žemes. Kartu tai buvo agresijos plac-
darmo prieš Lietuvą kūrimo pradžia.

1231 m. kryžiuočiai pradėjo sistemingą Prūsijos sritinių žemių 
užkariavimą ir prūsai nesugebėjo susiburti vieningai kovai prieš juos. 
Kryžiuočiai pradžioje sekdami palei Vyslą 1231 m. nukariavo beveik 
visą Kulmą ir pastatė čia Kulmo ir Kvidzino pilis. Jų grobiamuosius 
žygius rėmė Mazovijos, Kujavijos, Krokuvos, Vroclavo, Pamario ku-
nigaikščiai ir atvykę iš Vokietijos riteriai. Prūsų žemių grobimai tęsėsi 
ilgus dešimtmečius, jie buvo vykdomi atskirais etapais. 

Per pirmąjį 1231–1241 m. invazijos etapą buvo pavergtos visos 
prūsų žemės, išskyrus Sambiją-Sembą. Galinda, Sūduva, Nadruva, 
Skalva buvo savarankiški bendruomeniniai žemių junginiai su savo 
socialine sankloda, tarmėmis, papročiais. Prie bendro prūsų žemių 
junginio jas priskyrė kryžiuočiai, siekdami savo grobikiškų tikslų ir 
norėdami falsifikatais dėl Kulmo žemių dovanojimo pridengti savo 
pretenzijas ir į šias žemes. Kryžiuočiai, užkariavę žemes, vykdė ir 
ekonominę ekspansiją, įsitvirtindami karinėmis ir ekonominėmis prie-
monėmis. Karinės – tai tvirtų pilių su gerai parengtomis įgulomis sta-
tymas, o ekonominės – vokiečių kolonistų į kraštą pritraukimas, žemių 
kolonizavimas, prūsų diduomenės papirkimas privilegijomis, žeme, 
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lažo valstiečiams įvedimas, miestų prie pilių statymas, Ordino valdy-
mo struktūrų sukūrimas.

Antrojo etapo – 1242–1253 m. – metu prasidėjo pirmasis Prūsijos 
sukilimas. Kaip teigia istorikas Edvardas Gudavičius, pagrindinė suki-
limo priežastis buvo visų prūsų nepasitenkinimas kryžiuočių visapu-
siška priespauda ir beteisiškumas. Pamario kunigaikščio Sventopelko 
pradėta kova prieš Ordiną, kuris visiškai nepaisė jo interesų ir pradė-
jo Prūsijos padalijimą į vyskupijas, susijusias su Ordino valdžia, tapo 
akstinu sukilimui prasidėti. Padalijimas į vyskupijas reiškė ir vyskupo 
Kristijono idėjos sukurti valstybę, kurioje reikšmingą vaidmenį atliks 
prūsų diduomenė, žlugimą. Sventopelkas sudarė sąjungą su prūsų va-
dais ir sukilimo pradžioje prūsams pavyko atsikovoti beveik visą teri-
toriją, kryžiuočių rankose liko tik stipriausios pilys: Elbingo, balgos, 
Torno, Kulmo ir Rėdeno.

Nepatenkintas Pamario kunigaikščio dideliais užmojais užvaldant 
prūsų žemes, Sventopelką iš užnugario puolė Mozūrijos kunigaikštis 
Konradas. Sventopelkas, paveiktas naujai paskirto popiežiaus legato 
Lenkijai, Prūsijai ir Pamariui, nutraukė bendradarbiavimą su prūsais 
ir 1248 m. lapkričio mėnesį sudarė taikos sutartį su Ordinu. Prūsams  
į pagalbą 1243–1244 m. atėjo sūduviai, kurie kartu su prūsais įžengė 
į Kulmą ir sumušė kryžiuočių kariuomenę prie Renzės pelkių (Guda-
vičius, E. Kryžiaus karai Pabaltijyje ir Lietuva xIII a., p. 72). Vi-
suotinis prūsų sukilimas, Renzės mūšis leidžia teigti, kad prūsai turėjo 
žemių konfederaciją, gimusią kovoje su kryžiuočiais, ir buvo ją bent 
dalinai išsaugoję žiauraus jų administravimo sąlygomis. Kartu peršasi 
kita labai svarbi išvada, kad prūsų žemės turėjo plačius ryšius su sū-
duviais. Kryžiuočių Ordino vadai buvo priversti ieškoti ne tik karinių 
priemonių – šaukėsi Vokietijos riterių pagalbos, bet ir ėmėsi derybų su 
prūsų diduomenės atstovais. Galiausiai 1249 m. vasario 7 d. Pamedėje, 
neseniai Ordino pastatytoje Kristburgo pilyje, buvo pasirašyta taikos 
sutartis tarp popiežiaus atstovo, Ordino vadovybės, Kulmo vyskupo 
ir Ordino didžiuosius smūgius patyrusių Pamedės, Varmės, Notangos 
prūsų diduomenės atstovų. Dalis vakarinių prūsų sulaukė atokvėpio, 
bet Ordinas ir toliau vykdė kitų prūsų žemių nukariavimą. 1253– 
1254 m. buvo nukariauta barta ir Galinda, 1254–1258 m. – Semba. 

1249 metų sutartis rodo, kad prūsai, priversti pripažinti Ordino 
valdžią, stengėsi apsisaugoti nuo kryžiuočių savivalės, neteisėto že-
mės ir turto užgrobimo, kryžiuočių teismų piktnaudžiavimo. Sutartis 
prūsų diduomenei davė tam tikrų garantijų. Naujakrikščiams pažadėta 
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teisė savo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą paveldėti, įsigyti ir įkeisti 
arba palikti testamentu. Parduoti turtą leista sau lygiems prūsams, vo-
kiečiams ar pamarėnams, tačiau su sąlyga, kad Vokiečių ordinui bus 
duodamas užstatas, atitinkantis parduodamo turto vertę, kad pardavu-
sysis nepabėgtų pas pagonis ar kitus Ordino priešus. Jeigu kuris prūsas 
neturi įpėdinių, tai jam mirus, nekilnojamasis turtas atitenka Ordinui 
arba feodalui, kurio žemėje tas naujakrikštis gyvena. Jeigu mirusysis 
savo kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą užrašo bažnyčiai ar dvasinin-
kui, tai šis turtas per metus turi būti parduotas mirusiojo giminaičiams, 
o gauti pinigai atiduoti bažnyčiai arba dvasininkui, priešingu atveju 
turtas atitenka Ordinui. Asmenims, priėmusiems katalikų tikėjimą ir 
pareiškusiems Ordinui lojalumą, buvo garantuojamos asmens laisvės, 
jie galėjo tapti dvasininkais, riteriais, naudotis teismų gynyba. Už tai 
prūsai turėjo atsižadėti savo mitologijos, papročių, atlikti sunkią karo 
tarnybą Ordinui ir kasmet mokėti-statyti duoklę produktais – vieną 
dešimtinę. Istorikas Romas batūra, tyrinėjęs šią sutartį, daro išvadą, 
kad pagoniškas kraštas buvo gerai išvystytas, jame buvo ryški turtinė, 
socialinė diferenciacija, turėjo pakankamų statybinių pajėgumų. Pa-
gal sutartį pamedėnai pasižadėjo per 1249 m. pastatyti 13 bažnyčių, 
notangai – 3, varmiai – 6 ir aprūpinti tas bažnyčias žeme, kiekvienai 
skirti po 8 ūbus (vidutiniškai apie 135 ha), mokėti dešimtinę nuo 20 
margų (apie 11–12 ha) bei duoti du jaučius, arklį ir karvę. 

Trečiasis prūsų kovos etapas, vykęs 1260–1274 m., įvardinamas 
Didžiuoju prūsų sukilimu. Po sudarytos Pamedės sutarties Prūsijoje 
nebuvo ramu, Ordino būriai rengdavo plėšiamuosius žygius į aplin-
kines žemes ir, matyt, nelabai laikėsi taikos sutarties nuostatų. Tuo 
metu buvo nukariauta barta ir Semba. Pagal popiežiaus Aleksandro 
IV 1260 m. sausio 21 d. bulę kryžiuočiai galėjo prūsus, atsisakiusius 
statyti pilis, įkalinti arba imti įkaitais artimiausius jų giminaičius. Kry-
žiuočiai jautė bręstantį nepasitenkinimą ir visokiais būdais stengėsi 
jį slopinti. Sužinoję, kad žymiausi prūsų vitingai – diduomenės vadai 
– susirinko į Lencenbergo prūsų pilį (buvo Aismarių pakraštyje tarp 
Karaliaučiaus ir balgos), ją apsupo ir padegė. Visi jie žuvo. 

žymiausių prūsų vitingų barbariškas nužudymas sukėlė galingą 
visuotinį nepasitenkinimą, kuris virto Didžiuoju prūsų sukilimu. Prūsų 
ryžtą sukilti paskatino ir palengvino laimėtas didžiausias mūšis Pabal-
tijyje prie Durbės, vykęs 1260 m. liepos 13 d. Jame žemaičiai sutriuš-
kino jungtines Kryžiuočių ir Livonijos ordinų pajėgas, kurioms talkino 
danų ir švedų daliniai. Mūšyje žuvo Kryžiuočių ordino maršalas Hen-
rikas botelis ir kiti žymūs vokiečių kariuomenės vadai.
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6 pav. Durbės piliakalnio papėdėje pastatytas paminklinis akmuo 
1260 m. pergalei atminti. 2020 m.

7 pav. Kryžiuočių laikų Durbės pilies sienos reliktas
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Sukilimas prasidėjo 1260 m. rugsėjo 20 d. ir apėmė visas prūsų 
žemes, išskyrus Pamedę. Per sukilimą prūsai sudarė žemių konfedera-
ciją ir tai jiems teikė jėgų. Konfederaciją sudarė prūsų žemės: barta, 
kuriai vadovavo jos vadas Dyvanas; Notanga – Herkus Mantas; Pagu-
dė – Auktuma; Semba – Glandas, Varmė – Glapas. Kaip pripažįstama 
istorikų, nuolatiniai prūsų sąjungininkai buvo sūduviai, vadovaujami 
Skomanto, padėjo taip pat nadruviai ir skalviai. Lietuvos parama iš-
ryškėjo 1262 m. vasarą, kai buvo surengti žygiai prieš Ordino sąjun-
gininkę Mozūriją (Mazoviją), Kulmą, Pamedę, tačiau dėl Lietuvoje 
prasidėjusių vidaus karų parama prūsų sukilėliams nutrūko. Pradi-
niame sukilimo etape (1260–1264 m.) sukilėliai užėmė visą Prūsiją, 
bet neįstengė paimti stipriausių pilių: balgos, Elbingo, Karaliaučiaus, 
Torūnės ir kitų. Ordinas toliau kontroliavo vandens kelius, Aismarių 
pakrantes. Herkaus Manto vadovaujami sukilėliai sumušė kryžiuo-
čių kariuomenę Pakarvių mūšyje 1261 m., Liubavo mūšyje 1263 m. ir 
sudegino Marienwerderio pilį Pamedėje. Laimėta dar keletas mūšių, 
bet per 14 kovos metų žuvo daug prūsų karių, jų žymių vadų ir jie 
negalėjo atsilaikyti prieš vis gausėjančią ir paramą teikiančią Vakarų 
kariuomenę, prieš paskelbtą ekonominę blokadą ir Ordino prūsų vi-
tingų papirkinėjimus. 1273 m. nužudytas žymiausias sukilėlių vadas 
Herkus Mantas. Jaunystėje Herkus – tai sutrumpintas jo krikšto vardo 
Henrikas baltiškasis vedinys – buvo kryžiuočių paimtas įkaitu ir lai-
komas Magdeburge (Vokietijos miestas). Ten jis baigė riterio mokslus, 
išmoko vokiečių kalbą ir nelaisvėje įgytas karo žinias panaudojo kovai 
prieš prūsų pavergėjus – Kryžiuočių ordiną. Ilgiausiai, iki 1274 m. pa-
baigos, atsilaikė Pagudės sukilėliai.

žinomas vidurinių amžių istorijos tyrinėtojas vokietis Hartmut 
boockmann (1934–1998) yra parašęs nemažai darbų apie Rytų ir Va-
karų Prūsiją. Jo knygoje „Vokiečių ordinas“ vaizduojami prūsų pa-
vergimo baisumai, kuriuos labai gerai nurodo prūsų gyventojų suma-
žėjimas nuo 170 tūkst. Vokiečių ordino atėjimo į Prūsiją metais iki 90 
tūkst. žmonių 1300 metais (boockmann, H. Vokiečių ordinas, p. 91). 
Vadinasi, per prūsų nukariavimo laikotarpį sumažėjo net 80 tūkst. gy-
ventojų. Taigi Prūsija neteko beveik pusės visų gyventojų, didžioji jų 
dalis buvo nužudyta arba žuvo kovose už laisvę ir tik nedidelė jų dalis 
pasitraukė į Lietuvą. 

Sukilimo reikšmė didžiulė – jis penkiolikai metų sustabdė kry-
žiuočių ekspansiją į Lietuvos žemes. Šiuo laikotarpiu Lietuva galėjo 
sustiprėti ir apsiginti nuo Kryžiuočių ordino grobikiškų kėslų. Po su-
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kilimo numalšinimo 1274–1277 m. kryžiuočiai užkariavo Nadruvą ir 
Skalvą, o 1277 m. pradėjo žygius į Sūduvą, siekdami pavergti sūdu-
vius ir išeiti prie Nemuno. Ten, sukūrę atramos taškus, planavo pradėti 
sistemingą Lietuvos nukariavimą. Tokia strategija ir panaši taktika jau 
buvo panaudota užvaldant prūsų žemes.

Sūduviai buvo patys artimiausi nukariautų prūsų gentainiai, skau-
džiai išgyveno jų netektį, stengėsi stiprinti savo pilių gynybinę galią, 
burti-jungti savo jėgas prieš bendrą priešą, kuris plėšė ir žudė jų žmo-
nes, grobė turtą, savinosi žemes, kuriose jie gyveno nuo neatmenamų 
laikų. Savo žemėse jie vystė kultūrą su savo pasaulėjautos samprata, 
atsispindėjusia senovės religijoje. Daugybė istorinių šaltinių sūduvius 
mini kaip labai taikingus, darbščius žmones, saugančius iš savo tėvų 
paveldėtas dorovines vertybes, išreiškiamas per pagarbą vyresniems 
žmonėms, savo gentainiams, žemei. Jų tautoje nebuvo elgetaujančių 
žmonių, vaikai gerbė ir rūpinosi savo nusenusiais tėvais. Jautė glaudų 
ryšį su juos supančia gamta ir jos ciklinio laiko sąlygojamais proce-
sais. Vyravo pagarba darbui ir jo vaisiams, susieta su puikiausia mito-
logija apie darbu kuriamas gėrybes.

Matyt, čia, šioje žemėje, visiems buvo gera gyventi. Sūduviai mo-
kėjo gražiai dalintis žemiškosiomis gėrybėmis, bet tai šiek tiek stabdė 
jų visuomenės politinę brandą, kuri suintensyvėjo atsiradus išoriniams 
pavojams. Priešų pradėti žemių nukariavimai nutraukė šiuos proce-
sus. Istoriniai faktai apie sūduvių dalyvavimą prūsų sukilimo kovo-
se, jų diduomenės papirkinėjimus, siekiant pritraukti jų karius kovoje 
prieš Mindaugą (dėl Mindaugo sūduvių žemių dovanojimų Ordinui) ir 
atvirkščiai – dalyvavimas Mindaugo stovyklos pusėje, žygiai į Prūsiją 
jau po sukilimo pralaimėjimo akivaizdžiai rodo, kad sūduviai jau spėjo 
sudaryti žemių konfederaciją (dešimt žemių). Turėjo ir tų žemių, jų 
kariaunų vadus. žymiausias iš jų buvo Skomantas, kiti – Gedetas, Ko-
motas, Kantigirdas, Ruseinis, Skurda, Vadola.

Kryžiuočių ordino užmojų nukariauti ne tik Prūsiją, bet ir Lie-
tuvą neatsisakė ir Vokiečių ordino iš Prūsijos išstumtas Livonijos bei 
Prūsijos arkivyskupas Albertas. Jis, dar nepradėjęs Sūduvos nukaria-
vimo, 1248 m. Sūduvos vyskupu įšventino Henriką. Taip buvo skuba-
ma aplenkti Ordiną, tęsiant vyskupo Kristijono „politinę liniją“. Taip 
pat Sūduvos pietines žemes nuolat puldinėjo Lenkijos kunigaikščiai.  
1249 m. sūduvius puolė Mozūrijos kunigaikštis Zemovitas kartu su 
haličėnais. Kryžiuočių ordinas prieš 1260 m. žygį į žemaitiją, siekda-
mas apsaugoti savo pietines sienas, su Mozūrijos kunigaikščiu Zemo-
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8 a pav. Sūduvių kunigaikštis Skomantas. A. Každailis, ofortas  

8 pav. Skomanto piliakalnio (Sūduva) lobio sidabrinė apyrankė. Engelis, 1931 m.
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vitu sudarė Trošino taikos ir pagalbos sutartį. Šia sutartimi Ordinas 
sutiko perleisti Zemovitui vieną šeštadalį Sūduvos žemių, reikia ma-
nyti, pietinėje dalyje.

Kaip matome, politinis, ideologinis mūsų žemių nukariavimas 
prasidėjo dar gerokai anksčiau prieš Vokiečių ordino sutelktą sūduvių 
žemių puolimą. Todėl mūsų protėviai pagal savo jėgas padėjo prūsams 
jų pirmo sukilimo metu 1244 m., jau minėtame Renzės mūšyje nu-
kariaudami kryžiuočius. Kartu su Lietuvos kariuomene, vadovaujama 
kunigaikščio Treniotos, dalyvavo 1262 m. birželio mėnesį vykusiame 
žygyje į Mozūriją ir Kulmo žemę. Šio žygio metu buvo nužudytas ku-
nigaikštis Zemovitas už jo suokalbį su kryžiuočiais ir Sūduvos žemių 
dalybas su jais. Sūduviai, vadovaujami Skomanto, 1263 m. vėl surengė 
didelį žygį, siekdami padėti sukilusiems prūsams. Jo metu buvo su-
griauta Lubavos pilis ir daug kitų Kulmo žemėje. 1273 m. sūduviai 
kartu su prūsais sugriovė bartenšteino pilį prie Alnos upės. Kitais 
metais sūduviai, nadruviai ir skalviai apsupo beselėdos pilį, buvusią 
netoli bartenšteino, miške [dabar bezledai; gyvenvietė apie 10 km nuo 
bartoszyce – K. S.], ir ją nuniokojo.

Po Lietuvos vidaus kovų vėl sustiprėjo lietuvių ir sūduvių bendra-
darbiavimas, siekiant sulaikyti Ordino, kuris 1274–1277 m. užgrobė 
Nadruvą ir Skalvą, slinkimą į rytus. Kunigaikštis Traidenis 1277 m. 
spalį surengė ypač didelį lietuvių ir sūduvių karo žygį. Šį žygį pla-
čiai aprašo Petras Dusburgietis „Prūsų žemės kronikoje“. Siekdamas 
perteikti to laikmečio kovų įtampą, noriu ne perpasakoti, o pacituo-
ti minėtos knygos ištrauką. Kartu tenka pastebėti, kad kronikininkas 
visuomet mato tik krikščionių kančias – pagonių žudymas jam buvo 
Dievo palaimintas veiksmas.

192 (187) Apie Kulmo žemės bei Graudingo, Marienverderio, 
Santyro, Kristburgo pilių apygardų nusiaubimą ir Klemento pilies su-
griovimą 

Tuo metu Kulmo žemėje gyveno brolis Bertoldas iš Nordhauze-
no, krašto komtūras, kuris, šiaip jau apdairiai tvarkęs ūkio reikalus, 
kur kas mažiau tiko karui (matyt, mažiau buvo tam linkęs), todėl jis 
ir negebėjo duoti deramo atkirčio priešo išpuoliams. Dėl to sūduviai 
vis dažniau įsibraudavo į Kulmo žemę [Kulmo žemė – Ordino atramos 
bazė, ji nedalyvavo prūsų sukilime – K. S.] ir, smarkiai nuniokoję die-
vo tautą, viską šioje žemėje sudeginę bei išgrobstę, pasitraukdavo; 
pajutę, kad niekas jiems nebesipriešina, jie išdrįsdavo net su maža 
kariuomene brautis į Kulmo žemę. Galop magistras paskyrė šios že-
mės krašto komtūru brolį Hermaną iš Šenenbergo, prityrusį karvedį, 
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kuris jiems pradėjo drąsiai priešintis: kiekvieną kartą, kai sūduviai 
su nedidele kariuomene įsibraudavo į Kulmo žemę, jis su ginklane-
šiais drąsiai jiems pastodavo kelią, užpuldavo juos ir sumušdavo, 
daugybę išžudydamas, o kitus išsklaidydamas; jis tiek kartų šitai pa-
darė ir tiek jų išžudė, kad sūduviai daugiau nebedrįsdavo rodytis be 
didelės kariuomenės. Įniršę dėl tokio savo žmonių pralaimėjimo ir 
tokių didelių nuostolių, patirtų Kulmo žemėje, Skomantas, sūduvių 
vadas, su 4 tūkstančiais savo gentainių ir stipria lietuvių kariuomene 
įsiveržė į Kulmo žemę 11 tūkstančių mergelių dieną [1277 20 21 – 
K. S.], pasiryžęs visokeriopai atkeršyti už savųjų žūtį. Iš pradžių jie 
smarkiai užpuolė vieno vasalo pilį, vardu Plovista [dabar Plovenžas, 
kairiajame Osos upės krante – K. S.], buvusią Osos upės pakrantėje; 
būtų ją sugriovę, jeigu galop nebūtų susitarę su pilėnais, kad šie jiems 
duosią du patyrusius vyrus, kurie netikėlių kariuomenę nuvesią, ši-
taip jie išvengė žūties. Po to jie patraukė prie Rudino, Lypos [dabar 
Lipenekas į pietryčius nuo Kulmo – K. S.] ir galop prie Velzaco [dabar 
Veldzondzas, į rytus nuo Kulmo – K. S.] pilių, pastarosios papilį iki 
pamatų sudegino. Paskui jie smarkiai užpuolė vieno vasalo pilį, var-
du Turnicas [dabar Tužnicė, į pietryčius nuo Grudziondzo – K. S.], 
tačiau dėl geros pilėnų gynybos tą dieną puldami nieko nepešė, nors 
kiaurą naktį pilį išlaikė apsiaustą. Kitą dieną, supratę, jog pilį gina 
kur kas daugiau ginklanešių, nei manė, pasitraukė, nė nemėgindami 
antrą kartą pulti. Paskui atžygiavo prie Klemento pilies [dabar Ple-
menta – K. S.], kuri priklausė vienam vasalui, ir ją, apstoję iš visų 
pusių, užpuolė; galop, pakišę ugnį, iki pamatų sudegino, joje žuvo 
šimtas krikščionių, neskaitant moterų ir vaikų, išvarytų į nelaisvę. 
Pagaliau jie patraukė prieš šias pilis ir miestus: Graudingą [dabar 
Grudziondzas, dešiniajame Vyslos krante, Kulmo žemės šiaurėje –  
K. S.], Marienverderį, Santyrą ir Kristburgą, viską, kas kelyje pa-
sitaikė, arba išžudė, arba paėmė į nelaisvę, arba pavertė pelenais. 
Paskui sugrįžo atgal su neįkainojamu grobiu: galybe krikščionių ir 
daugybe visokių daiktų. Nė vienas išmintingas žmogus negali be aša-
rų galvoti apie šios kariuomenės padarytus blogus darbus, apie bai-
singas dievo tautos skerdynes, apie išniekintus bažnyčios sakramen-
tus bei jos tarnus.“ (Dusburgietis, P. 1985. Prūsijos žemės kronika,  
p. 197–199.)

Petro Dusburgiečio „Prūsijos žemės kronika“ yra Vokiečių or-
dino grobiamųjų karų, vykdytų 1190–1330 m. prieš baltus, istorija. 
Tai buvo oficialus Ordino valstybės kūrinys, naudojamas politiškai 
įteisinti savo užkariavimų teisę užgrobtoms prūsų, sūduvių, lietuvių 
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žemėms. Dusburgietis buvo Ordino ideologas, Karaliaučiaus konvento 
kapelionas. Mums reikšminga yra antra ir trečia šios knygos dalys, 
kuriose aprašomos didvyriškos baltų – prūsų, sūduvių, lietuvių – ko-
vos prieš grobikus, pateikiama daug unikalios istorinės medžiagos 
apie Sūduvos žemes ir sūduvių didvyriškas kovas. 

Kryžiuočių ordinui pradėjus Sūduvos nukariavimą, Lietuva, kaip 
valstybė, dar buvo per silpna, kad galėtų įjungti į savo sudėtį periferi-
nes žemes ir jas apginti. Tam trukdė ir kovos su Livonijos ordinu, Hali-
čo-Voluinės, Mazovijos-Mozūrijos kunigaikščiais, vidinės priežastys.

Petras Dusburgietis rašo, kad užkariavus visas Prūsijos žemes, 
beliko vienui viena gentis, bet visų galingiausia – sūduviai, kurią bro-
liai [riteriai – K. S.] narsiai puolė, sutelkę gausią kariuomenę. Priskirti 
sūduvius tiesiogiai prūsams kaip Prūsijos piliečius mažų mažiausiai 
neteisinga, bet kryžiuočiai, jų ideologai, sąmoningai diegė mintį, kad 
Prūsija, tai ir Sūduva. Teiginys, kad sūduvių žemių nukariavimas vyko 
nuo 1277 m. iki 1283 m., rodo atkaklias sūduvių kovas priešinantis žy-
miai gausesniam priešui. Nuo kovų su prūsais pradžios Ordinui prirei-
kė net penkiasdešimt trejų metų, kol atvyko iki kairiojo Nemuno kran-

9 pav. Lietuvos ribos XIII a. pagal J. Stakauską. žemėlapį braižė K. Paunksnis, 
naudodamas H. Lovmianskio ir A. belenstein žemėlapius. Lietuva ir Vakarų 
Europa xIII a. Kaunas, 1934.
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to ir pasiekė Lietuvą. Per šį laikotarpį baltų gentys susivienijo bendrai 
kovai prieš grobikus ir sukūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valstybę, kuri tapo neįveikiama Vokiečių-Kryžiuočių ordino valsty-
bei, remiamai galingų Vakarų ir Vidurio Europos jėgų.

Sūduvių, patekusių į kryžiuočių valdžią, likimas buvo dramatiš-
kas. Garsus sūduvių Kresmenos žemės vadas Skomantas, surengęs 
daugybę atsakomųjų žygių į Ordino užgrobtas prūsų žemes, išse-
kintas nuolatinių kryžiuočių puldinėjimų, pasitraukė į Lietuvą, Gar-
dino apylinkes, bet ir čia nebuvo lengva. Šias žemes pastoviai puolė 
haličėnai, lenkai. Sekdamas P. Dusburgietį, po kiek laiko Skomantas 
vėl grįžo į gimtąsias žemes ir pradėjo kariauti prieš kryžiuočius, bet, 
nematydamas galimybių apsiginti, susitarė priimti krikštą ir pasidavė 
kryžiuočiams. Apie jo tolimesnį likimą sklando įvairios informacijos. 
Vydūnas [Vilhelmas Starosta – K. S.] veikale „Septyni šimtmečiai vo-
kiečių ir lietuvių santykių“ (265 psl.) rašo: „[...] Didysis jų karžygys 
Skomantas pasitraukė atgal į rytus.“ Matyt, turėtume tikėti vokie-
čių medevisto Hartmuto boockmanno knygoje „Vokiečių ordinas“  
(93 psl.) pateiktomis žiniomis, kad Skomantas 1285 m. balandžio  
18 d. buvo perkeltas geromis sąlygomis [į Prūsiją – K. S.], pagal iš-
likusį dovanojimo dokumentą už karines prievoles gavo paveldimą 
valdą su teismo teisėmis. Ordino magistras Winrichas von Kniprodė 
už pagalbą Ordinui, veržiantis į bartų žemes, 1361 m. apdovanojo Sko-
manto palikuonį Ditriką Skomantą žeme Girdavos srityje ir perleido 
jam 50 žagrių žemės [apie 500 ha – K. S.], kurioje jis įkūrė kaimą, 
vėliau vadintą Ditriksdorfo vardu [dabartinis Dzietrzychowo, Lenkija 
– K. S.]. Jo žmonos pastangomis 1398 m. gautas leidimas ten pastaty-
ti bažnyčią. Vėliau ši valda vadinosi Didieji Stengiai, iki artimiausios 
bažnyčios nebuvo nė penkių kilometrų. Ordino kunigas Konradas iš 
balgos, kurį mini Petras Dusburgietis, iš tikrųjų buvo senas Skomanto 
pažįstamas, 1285 m. dovanojimo dokumente jis minimas kaip liudi-
ninkas. žinių apie Skomanto palikuonis galima aptikti ir vėlesniuose 
dokumentuose. 

Svarbu paminėti ir kitą Skomantų piliakalnį, esantį Klaipėdos 
rajone, prie Skomantų kaimo, Veiviržos upės dešiniajame krante, ir 
prie jo esančias VI–XII a. Skomantų kapines (jame rasti degintiniai ir 
griautiniai kapai). Pagrįstai kyla klausimas, kokiu būdu čia atsirado 
Skomantai? Galima daryti įvairių prielaidų, bet greičiausiai tai rodo 
Sūduvos Skomantų kunigaikščio giminystės ryšius su minėtomis vie-
tomis. beje, upės Veiviržas vardas asocijuojasi su sūduviškais upių 
vardais su dvibalsiu ei (Seira, Seina, Šeimena). Vei+viržas – dvika-
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mienis vandenvardis, turintis asociacijų su ide. vei- „šlapios pievos, 
laukai“, viržis „visžalis augalas, šilojis“ ir hidronimu Veisiejis, vieto-
vardžiu Veiveriai ir panašiai.

Negalima sutikti su Petro Dusburgiečio teiginiais, kad 1283 Vieš-
paties metais, kai nuo karų su prūsų gentimis prabėgo 53 metai, visos 
šios žemės jau buvo nukariautos, o jų gyventojai išvaikyti, nebeliko nė 
vieno, kuris nebūtų nuolankiai paklusęs šventajai Romos bažnyčiai. 
„Prūsų žemės kronikos“ 223 skyrelyje rašoma: 1284 viešpaties metais 
tas pats magistras, kuriam niekad nebuvo gana karų su netikėliais 
[...] vasarą patraukė prieš Gardino pilį [...]. Toliau aprašoma, kaip 
buvo nusiaubtas visas valsčius ir pagrobtas didelis grobis (šią pilį tuo 
metu gynė kunigaikščio Traidenio iš pasitraukusių bartų suburta įgu-
la). Vadinasi, karas nebuvo baigtas, o Gardino apylinkėse – ir ne tik – 
gyveno sūduviai ir jotvingiai. Sūduvos šiaurėje stovėjusi Kimelio pilis 
(Šakių rajone esantis Kukarskės piliakalnis) po kruvinų mūšių buvo 
paimta ir 1295 m. sudeginta, Sudargo pilis užgrobta 1317 m., Piliakal-
nio kaime buvusi pilis sunaikinta ne anksčiau kaip XIV a., o Kirsnavos 
pilis (Rudaminos piliakalnis) kryžiuočių buvo sudeginta 1381 m. Ma-
noma, kad gana ilgai gyvavo Varnupių pilis.

žinoma, Kryžiuočių ordino siaubiamieji žygiai sugriovė buvusią 
Sūduvos žemių ekonominę-visuomeninę struktūrą. buvo sunaikinta 
per amžius susiklosčiusi žemių bendruomenių pilių-gyvenviečių (to 
laiko miestų) struktūra, išgrobstytas, sunaikintas, sudegintas nekilno-
jamasis turtas, buities įrankiai, gyvuliai, o gyvi išlikę žmonės paimti 
į nelaisvę. Po to dar ilgai (apie 120 metų) buvo rengiami plėšiamieji 
žygiai į sūduvių žemes, juos aprašė Vygandas Marburgietis savo kny-
goje „Naujoji Prūsijos kronika“ (Vilnius, 1999). Iki pat Vokiečių ordi-
no pralaimėjimo žalgirio mūšyje per Sūduvą į grobiamuosius žygius 
į Lietuvą vis traukdavo kryžiuočių kariuomenės pulkai. Sūduva buvo 
pafrontės žemė, kuri trukdė atkurti joje ūkines, socialines-visuomeni-
nes struktūras bei žengti toliau vystant kraštą.

įvairiuose istorijos šaltiniuose minimi dažni prūsų, nadruvių, 
skalvių, jotvingių, sūduvių pasitraukimo į Lietuvą atvejai. 1276 m. 
kunigaikštis Traidenis pasitraukusius bartus (barčius) įkurdino Pietų 
Lietuvoje ir Juodosios Rusios pilyse. Skalviai, šiaurės sūduviai, prie-
globstį rado žemaitijoje, prie Kauno persikėlėliai įkūrė karines gyven-
vietes. Dalis nadruvių apsigyveno Rytų Lietuvoje, o pietų ir pietry-
čių Lietuvoje dar ir dabar toponimikoje randame Dainavas – sūduvių 
pietinės dalies tarminės genties dainavių kaimus. Persikėlusius į Lie-
tuvą žmones jungė tam tikra visuomeninė, bendruomeninė ir karinė 
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jungtis. Jie buvo rimtas Lietuvos pasipriešinimo jėgų prieš kryžiuočių 
antpuolius papildymas, padėjo stiprinti Lietuvos karinę jėgą. būtina 
pastebėti – tą patvirtina ir istoriniai šaltiniai, kad dažniausiai į Lietuvą 
traukėsi labiau organizuotas sūduvių branduolys. Archeologiniai duo-
menys leidžia teigti, kad pačioje Sūduvoje, užslėptuose, geriau įtvir-
tintuose piliakalniuose (tie piliakalniai buvo palikti, sunyko žymiai 
vėliau, nei teigia P. Dusburgietis) ir toliau gyveno dalis sūduvių. Kita 
dalis mažesnėmis bendruomenėmis gyveno ežeringose vešliose girio-
se. Jų palikuonys iš kartos į kartą iki mūsų laikų išlaikė Sūduvos žemės 
archajiškus vandenvardžius, menančius Pamarių kultūros amžius.

Kryžiuočių ordino kelių aprašymuose (1384–1402), kurių istori-
kai priskaičiuoja daugiau kaip šimtą, yra labai daug vertingos infor-
macijos, bylojančios apie to laikmečio Sūduvos kraštą, jo girias, upes, 
miškus, gyvenamas vietoves ir jų gyventojus. Taigi paplitusį mitą apie 
dykrą turime priimti kaip kryžiuočių, didžiavokiškosios ideologijos ir 
ja sekančių neatsakingų istorikų naudojamą pramaną užgrobtoms sve-
timoms žemėms pateisinti.

Sūduvos žemių grobimas, naikinant jos etninius pagrindus, t. y. 
išvejant ar iškeldinant iš savo gimtųjų žemių autochtonus sūduvius, 
naikinant jų papročius, draudžiant jų tikėjimus ir sugriaunant jų vi-
suomeninę bendruomeninę sanklodą, yra didžiulis Kryžiuočių ordino 
nusikaltimas, įvykdytas prieš mūsų gentainius. Remdamiesi istoriniais 
šaltiniais ir mus pasiekusiais XVI a. literatūriniais veikalais, pabandy-
kime pasiaiškinti, kokia buvo išlikusiųjų lemtis.

Dalis žmonių, gelbėdamiesi nuo kryžiuočių antpuolių, persikėlė  
į Lietuvą, kita dalis kaip vergai buvo ištremti į jau nukariautą Sembos 
pusiasalį ir įkurdinti šiaurės vakarinėje jo dalyje, netoli Kuršių nerijos. 
Atkeldinti gyventojai tapo baudžiauninkais – gintaro rinkėjais, žem-
dirbiais, pilių, karinių įtvirtinimų ir tiltų statytojais, nes Kryžiuočių 
ordinui po prūsų žemių nusiaubimo labai trūko darbo jėgos. į istoriją ši 
teritorija pateko „Sūduvių kampo“ (Sudauischer Winkel) pavadinimu, 
nes dauguma gyventojų priklausė sūduvių genčiai. Matas Pretorijus nu-
rodo, kad tas kampas yra apie mylios ilgio ir pločio (7,52 x 7,52 km). Sū-
duvių kampas tapo pagrindine gintaravimo vieta Sembos pusiasalyje 
nuo jo šiaurės vakarinės dalies iki Kuršių nerijos pietinės dalies. Kaip 
žinia, Petro Dusburgiečio teigimu, Kryžiuočių ordinas į šią teritoriją 
atkėlė, prievarta atvarė daugiau kaip 3 000 sūduvių. žinoma, tai toli 
gražu nėra patikimi skaičiai, bet jie patvirtina reiškinio faktą. 

Praėjus daugiau kaip 200 metų nuo sūduvių tremties, istoriniuose 
dokumentuose pasirodė žinių apie ten gyvenusius sūduvius. Šios ži-
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nios leidžia pažvelgti į mūsų proprotėvių gyvenimą iki pat XVII a., kai 
jie galutinai išnyko – susiliejo su greta gyvenusiais prūsais, lietuviais 
ir sudarė naują, besiformuojančios etninės lietuvininkų grupės bran-
duolį. Tokių žinių atsiradimo anais laikais akstinu tapo domėjimasis 
antika ir protestantų dvasininkų ieškojimas naikintinų pagonybės lie-
kanų Prūsijos kunigaikštystėje, kiek vėliau – karalystėje.

Čia mūsų protėviai sunkiomis dėl ilgos tremties sąlygomis suge-
bėjo išsaugoti savo dvasios tvirtybę, genties etninį savitumą kaimo 
bendruomenių lygmenyje. XIII–XVII a. jie tapo didele sūduvių ko-
lonija Sembos baltų žemėje, kurią sudarė trys didelių kaimų grupės.

Pirmoji buvo šiaurės vakarinėje Sembos dalyje, kurioje susifor-
mavo šie kaimai: Diržkaimis (vok. Dirschkeim, rus. Donskoje), Didieji 
Kuršiai (vok. Gr. Kuhren, rus. Primorje), Varnikai (vok. Warnicken, 
rus. Lesnoje), Raušiai (vok. Rauschen, rus. Svetlogorsk) ir kiti. Pir-
miausia iš savo gimtinės buvo atkeldinti sūduviai.

Antroji – šiauriniame pusiasalio krante, pagal Kuršių marių  
pietinį krantą, Šakių (vok. Schaken, dabar Kaširskoe) parapijoje, kur 
būta kaimų, Sudau, Sudniken ir Labguvos (vok. Labiau, dabar Polesk) 
parapijose, kuriose įkurdintus sūduvius XVI a. pabaigoje mini para-
pijos kunigas Jonas bretkūnas. Jis pirmas išvertė į lietuvių kalbą visą 
bibliją, rašė prūsų žemės kroniką, jo motina buvo prūsė, jis pats mo-
kėjo septynias kalbas. Jonas bretkūnas, remdamasis prieinama XVI a. 
informacija, aprašo sūduvių tikėjimus, apeigas ir dievus.

10 pav. Gintaro kelio miestai dabartiniame Europos žemėlapyje. E. Jovaiša,  
2019 m. 
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Trečioji – į vakarus nuo Karaliaučiaus, Medinavos (vok. Mede-
nau, dabar Longvin) ir Vargių (vok. Wargen, dabar Kotelnikovo) apy-
linkėse. 

Kunigaikščio Albrechto brandenburgiečio rūmų gydytojas An-
drius Aurifaberis 1551 m. išspausdintoje „Gintaro istorijoje“ mini 
dar daugybę sūduvių kaimų: Alt Tief – neišlikęs, Krecke – neišlikęs, 
Rodums – neišlikęs, Lasnicken – neišlikęs, Tirškaimį-Kirškaimį (vok. 
Kirchkeim, dabar Fevralskoje), Ampe – neišlikęs, Palvininkų (vok.  
Palmnicken, dabar Jantarny).

Humanitarinių mokslų daktarė Inga Lukšaitė mano, kad auten-
tiškiausiai Sūduvių kampo gyventojų gyvenimą apie 1535 m. aprašė 
rašytojas Johanas Polianderis (1486–1541). Jis buvo kunigaikščio Al-
brechto rūmų bibliotekos konsultantas, liuteronybės įvedimo Prūsijos 
kunigaikštystėje šalininkas, vienas iš pirmųjų liuteronų himnų kūrė-
jas, Karaliaučiaus Senamiesčio bažnyčios kunigas. Johanas Poliande-
ris rašė, kad sūduviai pirmoje kaimų grupėje gyvena 6–7 mylių (viena 
prūsiška mylia sudaro apie 7,5 km) ilgio ir apie vienos mylios pločio 
pajūrio juostoje. Ši pajūrio sritis vadinama Sudavia, o jos vidurinė da-
lis jūreivių vadinama Pustų ragu. Prūsijos bei Mažosios Lietuvos is-
torikas, filosofijos magistras Kristofas Hartknochas (1644–1687) yra 
minėjęs Pleviškių (Plavissken, Plauendorf, dabar Plavni) kaimą prie 
Priegliaus upės. 

Vienu seniausių šaltinių apie sūduvių mitologiją laikoma 1520–
1530 m. sandūroje parašyta nežinomo autoriaus „Sūduvių knygelė“ 
(Lukšaitė, I. Reformacija, p. 186). Irena Čepienė knygoje „Lietuvių 
etninė kultūra: raidos įžvalgos“ (p. 37) mini, kad „Sūduvių knygelę“ 
apie XVI a. II p. (apie 1583 m.) parašė pastorius Jeronimas Maleckis, 
nors ten pat autorė teigia, kad kiti tyrinėtojai nurodo, jog knygelės 
autorius nežinomas, o J. Maleckis ją tik išleido. Zigmas Zinkevičius 
knygoje „Lietuviai: praeities didybė ir sunykimas“ (p. 57) pateikia to-
kią informaciją: Po daugiau negu pustrečio šimto metų Hieronimas 
Maletijus išleido knygelę apie šių sūduvių tikybą ir mitologiją (1562). 
Joje pateikti sūduvių kalbos pavyzdžiai yra artimi prūsų kalbai.

įdomi 1568 m. Prūsijos kunigaikštystės evangelikų liuteronų baž-
nytinių nuostatų skyriaus „Von Tolken“ („Apie tolkus“ – vertėjus) 
nuoroda: O kad laikui bėgant būtų galima atsisakyti tolkų [...], lietu-
vių, sūduvių [paryškinta – K. S.] vaikus būtų galima leisti studijuoti ir 
kad jie laikui atėjus taptų kunigais. Tokiu būdu patvirtinamas sūduvių 
egzistavimas ir XVI a.
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Arthuras Hermannas – istorikas, lietuvių ir vokiečių santykių ty-
rinėtojas, remdamasis F. C. Karpu, savo knygoje „Lietuvių ir vokiečių 
kaimynystė“ rašo: [...] prūsams kiek svetimos sūduvių tarmės pa-
minėjimas katekizme [remiasi Pirmojo ir Antrojo prūsų katekizmų 
pratarmės nuoroda, 1545 m. – K. S.] kaip tik įrodo, jog sūduviai net 
po 250 metų nebuvo perėmę prūsų kalbos, kas gali patvirtinti tik jų 
visišką skirtingumą nuo prūsų.

Sūduviai paliko gilius pėdsakus Sembos istorijoje ne tik ginta-
raudami, bet ir baltų-sūduvių kalba rašydami antrą ir trečią „Prūsų 
katekizmus“. Iš sūduvių žymių gintarautojų Palmininkuose-Palvinin-
kuose sužvejoto bei kuršių-gintaro kasėjų Juodkrantėje surasto gin-
taro (stambiausių jo gabalų) 1705–1709 m. berlyne buvo pagaminti 
gintaro kambario dekoratyviniai 55 m2 sienų paneliai. Vėliau karalius 
Fridrichas Vilhelmas I juos padovanojo Rusijos imperatoriui Petrui I, 
o šis juos panaudojo įrengdamas Gintaro kambarį Peterhofo-Jekate-
rinburgo rūmuose. Mažosios Lietuvos lietuvių kultūra priglobė prūsų, 
sūduvių (gintaro rinkėjų, žvejų) palikuonis su jų ilgai ir rūpestingai 
saugota senosios Sūduvos ir naujosios Mažosios Lietuvos tėvynės 
dvasia. 

Sūdinų-sūduvių gyvenamos teritorijos nurodytos Prūsijos žemė-
lapiuose, kurie 1584 m. ir 1585 m. išleisti atskira knyga. Šiuose žemė-

11 pav. Prūsijos ir jos kaimynų žemės Ordino laikais su pažymėtomis Sūduvos ir 
Paleksijos žemėmis, kurias LDK atgavo po Melno taikos. Pagal Maksą Toeppeną, 
1858 m.
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lapiuose nurodoma, kad sūdinai gyveno, t. y. jų šalis Sudavia buvo,  
į rytus nuo Spirdingo (Sniarvų) ežero ir Narevo upės, nors jos ir nesie-
kė. Sniarvų (Snarevo), Dargainių, Mamrų ežerai yra dabartinės Len-
kijos teritorijoje, sudaro Mozūrijos ežeryno dalį.

Sūduvos žemės ir etnonimas Sūduva, tai ilgaamžis mūsų tautos 
etnoso paveldas, atkovotas, apgintas ir įrašytas po žalgirio mūšio 
pergalės sudarytoje 1422 m. Melno taikos sutartyje, įvardijant ne tik 
etnonimą Sūduva, bet ir konkrečias Sūduvos žemės sritis, per kurias 
turi eiti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinės sienos. Tai 
pirmas susigrąžintų Sūduvos krašto žemių, vakarinių ir pietvakarinių 
sienų teisinis apibrėžimas, užfiksuotas tarpvalstybinėje Melno taikos 
sutartyje. Tad vardan mūsų protėvių pagarsinkime Melno taikos su-
tartyje nubrėžtas Sūduvos žemės – Lietuvos sienas:

Mes, Vladislovas, dievo malone Lenkijos karalius, ... Aleksan-
dras, arba Vytautas, dievo malone Lietuvos ir Rusios žemių didysis 
kunigaikštis, šiuo pažymime ... kad sudarėme amžinos taikos, unijos 
ir santarvės sutartį tarp ... mūsų ir ... Vokiečių ordino didžiojo ma-
gistro ir paties Ordino...

Visų pirma, kad tarp mūsų, Lenkijos karalystės, Lietuvos, Ru-
sijos, Žemaičių, Mazovijos žemių ir kitų žemių bei valdų pavaldinių 
– iš vienos pusės, ir minėtojo didžiojo magistro, ordino, jo žemių ir 
pavaldinių tiek Prūsijoje, tiek Livonijoje ir Vokietijoje, iš antros pu-
sės, tuojau turi būti panaikinti ir visiškai pašalinti visi iki šiol buvę 
tarp šalių nesutarimai, prieštaravimai ir padarytosios skriaudos ir 
jos nebeturi būti daugiau minimos nei atsimenamos...

[...] Sūduvių žemės taikos reikalui turi pasilikti pas minėtuosius 
karalių ir kunigaikštį bei Lenkijos karalystę ir Lietuvos Kunigaikš-
tystę šiose sienose: Pradedant nuo Mazovijos kunigaikščių ribų pa-
baigos, nuo Lyko upės, nuo brastos, vadinamos Kamieny brod, kuri 
yra Lyko aukštupyje, aukščiau už Grejevo ežerą ir Točilotą; nuo tos 
vietos einant tiesiai per dykrą iki pat ežero, kuris vadinamas Rogors, 
tuo būdu, kad pusė to ežero priklausytų viešpaties Lietuvos kuni-
gaikščio žemėms, o kita pusė – Ordino žemėms. Nuo to ežero tiesiu 
takeliu einama per dykumą iki tam tikros lygumos, pavadintos Prei-
vaste. Nuo tos lygumos vėl reikia keliauti tiesiai iki kitos lygumos, 
vadinamos Merūniške (Mermiski), nuo Merūniškės tiesiai einant iki 
ežero, vadinamo Vištyčiu (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai 
pasiliktų Ordino pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki 
upės, vadinamos Lepūna, ištakų, arba šaltinių. Nuo tos upės reikia 
eiti iki ten, kur ji įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos 
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upe iki jos pabaigos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tie-
siog per dykrą iki Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės 
yra upė, vadinama Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Ne-
muno upę, tiek dėl Sūduvių žemės.

Šias valstybines sienas Sūduvos žemėse 1529 m. Vilniuje vėl nau-
jai patvirtino Lenkijos karalius žygimantas Senasis, Lietuvos Didysis 
kunigaikštis žygimantas Augustas ir Prūsijos kunigaikštis Albertas-
Albrechtas. Nepaisant įvairių sudėtingų istorinių įvykių, didžioji dalis 
šios valstybinės sienos išliko iki šių laikų (siena tarp Lietuvos ir Ru-
sijos Federacijos Karaliaučiaus srities), nors praėjo jau 600 m. Dėl jos 
lietuvių tauta ir jos gentainiai: sūduviai, nadruviai, skalviai, žemaičiai, 
aukštaičiai, ant Tautos Aukuro paaukojo ištisas kartas. Ji yra akivaiz-
dus mūsų dvasinės stiprybės atspindys ir tautos gyvybės šaltinis, gai-
vinantis mūsų istorinę atmintį.

Pergalė žalgirio mūšyje reiškė naują Lietuvos valstybės istorijos 
etapą. Galima teigti, kad po šios pergalės prasidėjo Lietuvos sociali-
nio-ekonominio augimo, valstybės stiprinimo laikai. žygimanto Au-
gusto 1557 m. įvykdyta žemės valakinė reforma, 1559 m. atlikta Sū-
duvos girių revizija davė ypač didelį postūmį krašto atkūrimui ir visai 
tolesnei jo raidai.

Visa kairiajame Nemuno krante buvusi Lietuvos dalis, Sūduva, 
per trečiąjį valstybės padalijimą (1795 m.) buvo aneksuota Prūsijos. 
Šioje teritorijoje ir iš Prūsijai atitekusių Lenkijos žemių suformuota 
Naujoji Rytų Prūsijos provincija (apie 30 tūkst. km2 teritorija). Ji buvo 
suskirstyta į du departamentus – balstogės ir Plocko, o šie padalinti  
į 16 apskričių, vadinamųjų pavietų. balstogės departamentui priklausė 
Marijampolės, Kalvarijos ir Vygrių lietuviški pavietai. Prienų seniūni-
jos dvarai paversti valstybiniais ir vietoj jų sukurti valsčiai. Iškart po 
Sūduvos krašto prijungimo Prūsija 1795 m. pradėjo rengti naujų že-
mių žemėlapius, vykdė administracinę, ūkinę krašto reformą ir ėmėsi 
intensyviai vokietinti kraštą, eliminavo iš vartosenos Sūduvos vardą. 
Tuo metu pradėtas vartoti geografinis krašto pavadinimas Užnemunė, 
o sukurtos Vygrių apskrities centru tapo Suvalkų miestas.

Po Napoleono pergalės prieš Prūsiją 1807 m. buvo sukurtas naujas 
valstybinis darinys – Varšuvos kunigaikštystė. Dalis Sūduvos etninių 
žemių, priklausiusių Prūsijos karalystei, buvo nuo Lietuvos atskirtos ir 
prijungtos prie Varšuvos kunigaikštystės, bet be balstogės apygardos, 
kuri atiteko Rusijai. balstogės apygardos teritorija apėmė pietinės bal-
tų Sūduvos, jotvingių kilties žemių, dalį. Susiformavo regionas, kurio 
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12 pav. Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimai

13 pav. Napoleono ir lenkų ponų sukurta Varšuvos kunigaikštystė 
(1807–1815) atskyrė Sūduvą nuo Lietuvos
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ūkinė visuomeninė raida iki XIX a. pabaigos (iš dalies ir kelis dešim-
tmečius vėliau) vyko izoliuotai nuo likusios Lietuvos.

Po Prancūzijos pralaimėjimo 1815 m. birželio 9 d. Vienos kongre-
so nutarimu buvo sukurta Kongresinė Lenkijos karalystė, kurios kara-
liumi tapo Rusijos imperijos caras. į jos sudėtį, ne be Lenkijos politinių 
veikėjų pastangų, įėjo visos Sūduvos žemės, buvusios tarp Prūsijos ir 
Nemuno upės, iki Gardino miesto, su Marijampolės, Kalvarijos, Su-
valkų, Seinų ir Augustavo apskričių žemėmis, bet be balstogės srities. 
Karalystėje buvo panaikinti Varšuvos kunigaikštystės teritoriniai de-

14 pav. Lenkijos karalystė 1829 m.
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15 pav. Suvalkų gubernijos 
žem. apie 1914 m.

16 pav. Lietuva Rusijos imperijoje. Administracinis padalijimas 1914 m.
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partamentai ir jų vietoje įsteigtos vaivadijos. Visos minėtos apskritys 
pateko į 1816 m. sudarytą Augustavo vaivadiją, suskirstant ją į Lom-
žos, Tykocino, Dambravos, bebros, Seinų, Kalvarijos ir Marijampolės 
apskritis. Vaivadijos centras dėl patalpų trūkumo (greičiau strategi-
niais ir politiniais sumetimais) įkurtas ne Augustave, o Suvalkuose. 
Melno taikos sutartyje aprašytosios sūduvių žemės vakarinės sienos 
žymėjo ir 1914 m. Suvalkų gubernijos vakarinę ribą su Prūsijos že-
mėmis.

1867 m., pertvarkius šiaurines Lenkijos Kongreso karalystės 
apskritis į naują Suvalkų guberniją, vietoje Augustavo gubernijos 
(egzistavo 1815–1867 m., iki 1837 m. vadinta Augustavo vaivadija) 
Lietuvos Užnemunės teritoriją pradėta vadinti „Suvalkija“ (lenk. Su-
walszczyzna). Suvalkų guberniją sudarė 7 apskritys: Augustavo, Su-
valkų, Seinų, Kalvarijos, Marijampolės, Vilkaviškio ir Vladislavovo 
(Naumiesčio). Apie XIX a. pradžią visos 7 išvardytos apskritys dar 
buvo etniškai lietuviškos. Tačiau iki XIX a. pabaigos dėl agresyvios 
lenkinimo ir rusinimo politikos per valdžios institucijoms pavaldžias 
mokyklas, valdininkiją ir bažnyčią, dėl valstybinės lenkų kalbos statu-
so gubernijoje, lenkų valdininkų bei surašinėtojų iškreiptos statistinės 

17 pav. Vokiečių Vyriausiosios 
Rytų vadovybės valdymo sritis 
1915 m. pabaigoje 
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gyventojų apskaitos beveik visi Augustavo ir Suvalkų apskričių lietu-
viai buvo laikomi lenkais.

Vokietijos politikos užkulisiai Didžiojo karo (1914–1918) metu, 
siekiant įgyvendinti savo tiesioginės arba užmaskuotos aneksijos 
„amžinos draugystės“, monarchistinės unijos, „apsisprendimo tei-
sės“, konvencijų ir kitomis formomis, kintančiomis priklausomai nuo 
politinių procesų eigos ir naujų aplinkybių, visą laiką pridengtomis 
gražiomis tautų laisvės frazėmis, yra gerai žinomi. Todėl toliau bus 
pristatomi esminiai faktai, susiję su atkuriamos Lietuvos valstybės te-
ritorija ir jos sienomis.

1917 m. gruodžio 18 d. įvyko Vokietijos kaizerio Vilhelmo II pa-
sitarimas Didžiajame štabe dalyvaujant visai Vokietijos valdžios vir-
šūnei. Jame kaizeris Vokietijos poziciją dėl Lietuvos ir Kuršo ateities 
apibrėžė nurodydamas, kad šalis [Lietuva – K. S.] negali turėti savo 
valdovo, nes tokia dinastija svyruotų tarp Rusijos, Lenkijos ir Vokieti-
jos. Sudarius taikos sutartį, neišvengiamai bus reikalingas karinis per-
einamasis laikotarpis su karine administracija, pavaldžia Vyriausiajam 
kariuomenės vadui. Kaizeris pabrėžė būtinybę valdyti kitos kilmės 
tautas „ilgomis vadelėmis“, sudarant sąlygas jų savitumui vystytis. 
be to, nurodė, jog reikia gilinti prieštaravimus tarp Lietuvos ir 
Lenkijos, kad kova dėl Vilniaus vyktų ne tarp Berlyno ir Vienos,  
o tarp Lietuvos ir Lenkijos. Vokiečiai gerai suvokė, kad dėl sienų 
tarp Lietuvos ir Lenkijos kils įtampa, todėl jau iš anksto norėjo tapti 
arbitru. Kad taip įvyktų, vokiečiai siekė teritoriškai atriboti vyskupi-
jas ir lietuviškose vyskupijose paskirti vyskupais lietuvius (LVO E. G. 
2006, p. 256, dok. Nr. 52).

Svarstant apie sunkų Lietuvos Tarybos kelią Lietuvos Nepriklau-
somybės link, reikia prisiminti Vokietijos ir Rusijos bresto taikos de-
rybas. 1917 m. gruodžio 3 d. prasidėjusios derybos baigėsi 1917 m. 
gruodžio 15 d. paliaubų susitarimo pasirašymu. Po to, 1917 m. gruo-
džio 22 d., breste (Lietuvos brastoje) prasidėjo oficialios taikos de-
rybos. Dar derybų išvakarėse Vilniaus lenkų visų krypčių politikai 
pasiuntė į brestą Vokietijos užsienio reikalų ministrui R. Kuhlmannui 
telegramą su prašymu, kad Vokietija atskirtų Lietuvą nuo Rusijos ir 
prijungtų prie Lenkijos. Derybų metu norom nenorom išryškėjo tikrie-
ji Vokietijos ir Sovietų Rusijos kėslai dėl okupuotų kraštų gyventojų ir 
jų teritorijų likimo. 

1917 m. rugpjūčio 2 d. A. Smetona posėdžio, skirto Organizacinio 
komiteto konferencijai surengti, metu pateikė savo valstybės atkūrimo 
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politikos viziją, kurios pagrindas būtų etnografinis-tautinis principas, 
o teritoriją apibrėžė etnografinės teritorijos sienomis. Matyt, rėmėsi 
1916 m. išleista P. Klimo knyga „Lietuva, jos gyventojai ir sienos“. Po-
sėdyje intensyviai diskutuota valstybės teritorijos klausimu, kalbėta 
taip pat apie Suvalkų gubernijos žemes. žemiau pateikiamas trumpas 
tos dienos posėdžio protokolo išrašas (LVTP 1991, p. 45):

1. Teritorija.
Smetona trumpai suveda etnografinės teritorijos sienas (kaip 

buvo išleistuose leidiniuose). Tik politiniais motyvais aš patariu imti 
Suvalkų miestą [paryškinta – K. S.]. Mažosios Lietuvos čia neliečia-
ma dėl politikos motyvų.

K. Jokantas pataria nesiimti į Lietuvos teritoriją svetimų gaiva-
lų Suvalkų ir Augustavo pavietuose, kaip jie dabar kad yra vokiečių 
valdžios prie Lietuvos priskirti.

Kun. Stankevičius: Suvalkus jungia prie Lietuvos, nes čia seniai 
buvo lietuvių gyvenamas kraštas, čia mūsų teismo ir administraci-
jos dokumentai, čia gubernijos sostinė. [J. Stankevičius buvo kilęs iš 
Sparvinių kaimo, Naumiesčio apskrities, Suvalkų gubernijos, paryš-
kinta – K. S.]

Smetona pažymi, kad vienu etnografiniu motyvu čia negalima 
vadovautis.

Šernas: Rusijoje tas klausimas yra akmuo, ant kurio visi sugriū-
davo. Nustatant ribas reikia vadovautis ne tik kalba, bet ir tradicija. 

Klimas: Kad Suvalkai būtų lietuviški, tai nėra išrodymų. Suval-
kų Mozūruose jau, rasi, nuo XV–XVI a. lietuvių kalbos nėra ženklo. 
Norėdami tad imti Suvalkus į mūsų teritoriją, reikia turėti kitų mo-
tyvų. [Klimas buvo neteisus, teigdamas, kad nėra įrodymų dėl Suval-
kų lietuviškumo – K. S.]

Kun. Stankevičius: Apie xV–xVI a. Suvalkų srityje buvo tyru-
mai, miškai ir todėl negalėjo būti nė Mozūrų [čia retai gyveno sūdu-
viai – K. S.].

<…> 
Iš protokolo išrašo matyti, kad organizacinio komiteto narių mo-

tyvai ir jų samprata apie Sūduvos (Suvalkų gubernijos) žemių etniš-
kumą buvo labai kontroversiški ir paviršutiniški (nė vienas posėdžio 
prelegentas nenaudojo etnonimo Sūduva) arba iškreiptai interpre-
tuojami. Matyt, tokia silpnai etniniu požiūriu grindžiama pozicija dėl 
Suvalkų krašto tolesnėje politinėje, diplomatinėje kovoje dėl Lietuvos 
teritorijos ir jos sienų buvo lengvai pažeidžiama, ypač kovoje su lenkų 
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šovinistais. Gaila, kad mūsų valstybės kūrėjai – kiek teko sužinoti – 
visame valstybės genezės procese nesinaudojo 1422 m. Melno taikos 
sutartyje nustatytu Sūduvos žemių ribų aprašymu. Ši sutartis 1529 m. 
vėl žodis žodin buvo naujai pasirašyta Vilniuje. Joje Sūduvos siena 
su Prūsija prasidėjo nuo Mazovijos kunigaikštystės ribų pabaigos ir 
toliau ėjo per Raigardo ežerą, Preiviškius–Prawdiska, Mėruniškius iki 
Vištyčio-Geidsryčio ežero, ir toliau iki Nemuno. Galbūt argumenta-
cijai stiprinti galima buvo panaudoti ir vėlesnių istorinių laikų doku-
mentus, tarp jų 1793–1795 m. Trečiojo Lietuvos–Lenkijos valstybių 
padalijimo sutartį, kuri, subyrėjus visoms trims grobikiškoms imperi-
joms, tapo niekine.

Atskirai reikėtų paminėti sūduvio Petro Klimo nuveiktą didį dar-
bą, pagrindžiant ir įtvirtinant etnografinės Lietuvos teritorijos sampra-
tą, pagrįstą jo atliktu moksliniu tyrimu. Petras Klimas savo knygoje 
„Iš mano atsiminimų“ (parašyta 1960–1962 m. Kaune, bet išleista tik 
1979 m. bostone) rašo (p. 86):

Mano uždavinys buvo atgaivinti senąjį „Lituania Propria“ – „ti-
krosios Lietuvos“ – branduolį, kad ir amžių pažeistą ir sudrumstą, 
bet beveik pilnutinai ištvėrusį savo esmėje, kaip lietuvių tautos re-
likviją. Rusijos imperijos grobyje tą branduolį sudarė visa Kauno 

18 pav. Lietuvių delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje siūlymai dėl Lietu-
vos teritorijos ir jos sienų
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gubernija su Kuršo pajūriu, Suvalkų gubernija be pačių pietinių ap-
skričių, Vilniaus gubernija be Vileikos ir Dysnos apskričių ir šiaurinė 
dalis Gardino gubernijos.

Ligi pat paskutinių laikų išanalizuoti statistikos, aprašymų, 
liūdimų duomenys turėjo patvirtinti tą teigimą. Juo buvo operuota 
visuose pareiškimuose ir okupacijos metu, ir Taikos konferencijoje 
Paryžiuje, ir pagaliau derybose su Sovietų Rusija, 1920 metų liepos 
mėn. 12 dienos sutartyje pripažinusią tą branduolį nepriklausomos, 
nuo Rusijos imperijos atsiskyrusios, Lietuvos teritorijos sudėtyje. 
Tose derybose aš pats gyniau tą savo tezę manaisiais 1916 metų ar-
gumentais. Ir Leninas su Čičerinu ją priėmė.

Taigi pagal to laiko istorinę situaciją – tautų nacionalinis atgimi-
mas, tautos apsisprendimo teisė, vokiečių imperijos okupacija, byranti 
Rusijos, o vėliau ir kitos imperijos – etninis pradas tautai atgimti, jos 
teritorijai apibrėžti buvo bene pats geriausias argumentas politiniuose 
siekiuose.

Atkuriamai valstybei tautos ir teritorijos klausimai buvo esminiai. 
Per beveik 125 metus tauta ir jos teritorija visokiais būdais buvo inte-
gruojama į kitų valstybių sferas – fizine, ekonomine, dvasine prasme. 
Šiame kontekste reikia atskirai paminėti sūduvių žemių, Rusijos im-
perijoje turėjusių Suvalkų gubernijos statusą ir perėjusių į vokiškosios 
okupacijos sukurtą administracinį darinį Oberostą, padėtį Oberosto 
administraciniame-teritoriniame paskirstyme. Oberosto vykdomos 
dažnos administracinės-teritorinės reformos buvo susijusios su vokie-
čių matomais, bet dažnai paslėptais aneksionistinės politikos siekiais. 
Vokiečių kariniai vadai ir politikai neužmiršo 1795 m. po Trečiojo 
ATR valstybės padalijimo Prūsijai atitekusių Lietuvos etninių Sūduvos 
žemių, „Suvalkų gubernijos“ dalies ir kryptingai siekė ją susigrąžinti. 
Šiuo tikslu 1915 m. rugsėjo 18 d. vokiečiai Sūduvos žemes (Suvalkų 
guberniją) atskyrė nuo Kongresinės Lenkijos teritorijos ir sukūrė Su-
valkų teritorinę karinę valdybą.

Vienoje 1917 m. spalio 23 d. slaptoje Didžiosios britanijos politi-
nės žvalgybos biuro informacijoje (Pranešimas apie Rusijos okupuo-
tas teritorijas (1917 m. spalio 25 d.) /LVO E. G. 2006, 200–204, dok. 
Nr. 33/) rašoma:

Gardino gubernija nebus Lietuvos teritorijos subjektas, nors iki 
šiol nieko nežinome dėl Suvalkų gubernijos; tačiau labai panašu, 
kad vokiečiai lietuviams perduos mažiausiai šiaurinę, grynai lie-
tuviškąją jos dalį, ypač kai Rusijos Laikinoji vyriausybė tikriausiai 
suklaidinta lenkų, padarė lemiamą klaidą, priskirdama visą šią pro-
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vinciją Lenkų likvidacijos komitetui. Šis šališkas susitarimas buvo 
smarkiai kritikuotas ir vieningai pasmerktas Tautybių kongrese, su-
rengtame rugsėjo pabaigoje Kijeve ir, jei nebus atšauktas, gali Rusi-
jai labai komplikuoti Lietuvos problemą ir padėti vokiečių intrigoms 
[nebuvo atšauktas – K. S.].

Vadinamasis Lenkų likvidacinis komitetas-komisija buvo įkurtas 
1917 m. kovo 28 d. Rusijos Laikinosios vyriausybės. Jis turėjo likvi-
duoti Rusijos valdymo institucijas, kurių kompetencija buvo buvusios 
Lenkijos Karalystės Rusijos imperijoje reikalų tvarkymas ir adminis-
travimas. Dalį komisijos narių paskyrė patys lenkai. Jos darbui didelę 
įtaką darė lenkų atstovai Rusijos Dūmoje. Iš pateiktos žvalgybinės in-
formacijos matyti, kad siekiai priskirti Suvalkų guberniją prie Lenki-
jos buvo vykdomi ir sudarytos lenkiškos komisijos metodais. 

Tai seni lenkų šovinistiniai siekiai suslavinti etnines Sūduvos 
žemes ir sulenkintu „etniniu“ pagrindu atskirti jas nuo baltiško ka-
mieno Lietuvoje. Šie siekiai labai ryškiai reiškėsi po Liublino unijos. 
1569 m. kovo 15 d. karaliaus universalais-dekretais nuo Lietuvos buvo 
atplėštos jos pietinės žemės – Volynė (apie 40 800 km2), Palenkė (apie  
12 500 km2) – ir perduotos Lenkijos karūnai. Tų sričių teritorijos is-
torijoje vadinamos „Tikrosios Lietuvos“ vardu arba kitaip „Lituania 
Propria“. į šias žemes prijungta visa Polesės-Poleksijos-Palenkės 
(lenk. Podlaskie) vaivadija. Tai istorinės jotvingių ir pietinių sūduvių 
žemės. Manau, kad minimos srities vardo pirminė forma kildintina iš 
baltų lekiai „šlapios, klampios pievos, dirvos, laukai“, o ne iš asociaci-
jų su etnonimu lenkas, beje, žodis lekiai atspindėjo sūduvių-jotvingių 
ankstyvų amžių krašto gamtinės aplinkos ypatybes. į tuomet atplėštą 
teritoriją, imant tik Poleksiją, pateko 25 miestai: Augustavas, bielskas, 
Drohičinas, Grabava, Knišinas, Narevas, Raigardas, Tykocinas ir kiti, 
bei nemažai besikuriančių dvarų miestelių. Dėl po Liublino unijos at-
plėštų nuo Lietuvos žemių, šiaurinės ribos smaigalys siekė Augustavą. 

1918 m. rugpjūčio 1 d. Vokietijai įvykdžius naują valdymo refor-
mą, Suvalkų karinė apskritis nominaliai grąžinta į Lietuvos karinės 
administracijos struktūrą, bet jos ribos liko nepakeistos, o hierarchi-
niu požiūriu tai buvo darinys, lygiavertis Vilniaus, Kauno bei Pietų 
Lietuvos teritoriniams vienetams. Suvalkų sritis karo metais patyrė 
daugiausia pertvarkymų ir reformų. Tai susiję su krašto geografine 
padėtimi, jos kaimynyste su Prūsija, Lenkija, Rusija, jos gamtine aplin-
ka ir strategine reikšme. Visa tai turėjo įtakos tam, kad toks nedide-
lis teritorinis vienetas tiek daug kartų jį reformuojant liko išsaugotas 
kaip atskiras teritorinis-administracinis darinys. Tai, beje, atskleidžia 
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19 pav. Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos linijos

20 pav. Lietuvos Respublika (1920–1940)
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generolo Ludendorfo, Oberosto architekto, suformuota koncepcija, 
pristatyta 1918 m. kovo 10–11 d. vykusiame Vokietijos vyriausy-
bės ir Vyriausiosios kariuomenės vadovybės atstovų pasitarime dėl 
politinės padėties Lietuvoje ir Pabaltijyje. Ten jis pareiškė, kad atli-
kus nedideles sienos korekcijas [Rytų Prūsijos naudai – Vokietijos –  
K. S.], kita gubernijos dalis gali būti perduota Lietuvai. Taigi ta ne-
didelė sienos korekcija, matyt, buvo naujai sukurta karinė Suvalkų ir 
Augustavo apskritis su savo atskira administracija, bet su sąlyga, kad 
Narvos apskritis taps vokiška.

Vilniaus miestas ir jo aplinkinės sritys, Suvalkų gubernijos-Sū-
duvos žemės Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo procese 
tapo labai sunkiai sprendžiamu klausimu dėl Lenkijos hegemonistinių 
ir šovinistinių tikslų lietuvių tautos nepriklausomybės atžvilgiu, sie-
kiant ją inkorporuoti į Lenkijos valstybę. bandymui nepasisekus, Len-
kija griebėsi pačių žiauriausių politinių priemonių ir atviros karinės 
agresijos, siekdama užvaldyti tas teritorijas. Lenkija karine jėga ilgam 
atplėšė didelę dalį rytinės Lietuvos su Vilniumi. Tik po ilgo laiko, jau 
prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, Europoje vykstant dideliems 
politiniams pokyčiams, pavyko ją susigrąžinti. Tačiau apie trečdalis 
užgrobtų Suvalkų gubernijos Sūduvos etninių žemių taip ir liko at-
plėštos nuo Lietuvos. 

XX a. aštuntajame dešimtmetyje Lietuvos TSR etnologai kartu 
su kalbininkais nusprendė regioną pavadinti Suvalkijos etnografine 
sritimi, o kraštą – Suvalkija. Kiti pavadinimai, sinonimai iš kalbos 
buvo išstumti. Tokie sprendimai padarė didelę žalą Lietuvos istorijai, 
jos etnoso kilmės šaknims ir tautos istoriniam-kultūriniam paveldui. 
Pirmiausia tokie sprendimai atspindėjo tuometinės valdžios ideolo-
gines nuostatas neleisti suvešėti tautinei savimonei, antra – derin-
tis prie diegiamos slavų kilmės paradigmos. būtina pripažinti, kad  
1987 m. paskelbta lietuvių etnogenezės teorija turėjo rimtų trūkumų, 
iš vartosenos buvo eliminuojami giliausi tautos kilmės istorijos klo-
dai. Priverstinis Sūduvos etnonimo išstūmimas iš vartosenos vertė 
mokslo žmones, pirmiausia archeologus ir istorikus, ieškoti išeičių. 
Sūduvos kraštą pradėta vadinti etniškai neutraliu geografiniu Už-
nemunės vardu, bet visuomenei buvo neaišku – kairioji ar dešinioji 
Užnemunė. Tačiau šis klausimas atiteko kalbos „prižiūrėtojams“ ir 
sovietinių laikų etnologams. Dėl to 1982 m. pasirodęs archeologo 
Prano Kulikausko puikus Sūduvos piliakalnių archeologinių tyrimų 
darbas buvo pavadintas „Užnemunės piliakalniai“. Dar liūdniau, 
kad 2010 m., mūsų atkurtos valstybės laikais, Vygantas Juodagalvis 
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savo monografiją (mokslinę studiją, kurioje nagrinėjamas pats se-
niausias Sūduvos istorijos tarpsnis) turėjo irgi įvardinti „Užnemunės 
priešistore“. 

Caro laikų imperijoje gimusios Suvalkų gubernijos teritorinio-
administracinio vardo vartojimas senai baltų kultūros Sūduvos žemei 
vadinti yra tolygus dvasinei degradacijai, didžiulei nepagarbai savo 
kultūrai, Lietuvos istorijai. Taip ir norisi paklausti Suvalkijos vardo 
puoselėtojų-skleidėjų: O kur Jūs dėsite, kam priskirsite didžiulį Sūdu-
vos materialųjį paveldą, esantį piliakalniuose, kapinynuose, archeolo-
ginėse gyvenvietėse, archeologiniuose radiniuose, sukauptą muziejų 
fonduose ir dar daugiau, slypintį neištyrinėtuose krašto lobynuose? 
Kur padėsite mūsų protėvių dovanotus mums archajiškuosius upių ir 
ežerų vardus? Nejaugi užmiršite šventą ainių pareigą saugoti ir tausoti 
savo protėvių dvasinį paveldą, jų aukas, sudėtas ant tautos genezės ir 
jos išlikimo aukuro, kuris užkoduotas tautos genuose, jos mitologijo-
je, papročiuose ir charakteryje. Nejaugi leisime išnykti lietuvių tautos 
etnogenezės vienam iš kertinių jo etnonimų – Sūduvos vardui, kurio 
žemėse susiformavo mūsų lietuvių bendrinės kalbos pagrindas, gimė 
ir švietė „Aušra“, žadino ir kėlė „Varpas“, gimė Lietuvos himnas bei 
dauguma kultūros, valstybės veikėjų ir jos darbščiausių kūrėjų.

Kazys būga nemažai rašė apie Sūduvą, sūduvius (jo vadintus sū-
dais) ir niekur šio krašto nevadino Suvalkija. Aiškiausiai šio žodžio 
netaisyklingą darybą yra pasmerkęs Antanas Salys: iš miestų vardų 
kraštų pavadinimai su priesaga -ija nedaromi, tad nepateisinami ir 
pavadinimai: Suvalkija, Vilnija, Klaipėdija, Šiaulija. Suvalkijos pa-
vadinimas kaip tik ir kilo iš miesto pavadinimo. Tačiau šis procesas 
nesenas ir apie jį daug šnekėti neverta. Apie tai labai aiškiai yra pa-
sisakęs mūsų žemietis kalbininkas prof. Vitas Labutis – pavadinimas 
Suvalkija visiškai netikęs. Perfrazuojant galima sakyti – tai buitinis 
banalus lietuvių tautos genezės, jos istorijos vulgarinimas ir savo iški-
laus etnoso niekinimas.

Atkūrus Lietuvos valstybę, mūsų mokslininkai, istorikai, arche-
ologai paskelbė nemažai vertingų darbų lietuvių tautos kilmės ir jos 
raidos istorijos temomis. Ypač svarbūs Eugenijaus Jovaišos veikalai 
apie Lietuvos priešistorę (2013 m. „Aisčiai. Kilmė“ ir 2014 m. „Ais-
čiai. Raida“). E. Jovaiša ragina atsisakyti Lietuvos istorijoje įsigalėju-
sios istorinės tradicijos, kuri taikstėsi su legendine Jordano „baltijos 
arba šiaurinių gotų istorijos“ dalimi ir pateikia apibendrintas išvadas: 
„Vakarinėje baltų masyvo dalyje išlikusios baltų gentys sukūrė Lietu-
vos valstybę. Natūralu, jog lietuviai ir Lietuva jaučiasi baltų istorijos 
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ir tradicijų perėmėjais, puoselėtojais, natūralu, kad vakarų baltų is-
torija turi būti vertinama kaip Lietuvos istorijos giluminis paveldas, 
kuris sudaro Lietuvos istorijos pagrindą.“ (E. J. I, p. 19). Kartu jis ra-
gina istorinės mokslinės tiesos dėlei pripažinti: „[...] antikos autoriaus 
[Klaudijo Ptolemajo – K. S.] liudijimus ir anapus galindų buvusią 
Mozūrijos ežeryno dalį jau nuo II a. pradžios skirti sūduviams.“ 
[paryškinta – K. S.] (E. J. II. 2014, p. 86.)

Melno taikos sutartyje apie Sūduvos teritoriją ir jos sienas rašoma: 
Sūduvių žemės taikos reikalui turi pasilikti pas minėtuosius karalių 
ir kunigaikštį bei Lenkijos karalystę ir Lietuvos Kunigaikštystę šio-
se sienose:... nuo Merūniškės tiesiai einant iki ežero, vadinamo Viš-
tyčiu (Dvystytz), tačiau taip, kad tas ežeras visai pasiliktų Ordino 
pusėje, ir nuo to ežero, kaip galima tiesiau, eiti iki upės, vadinamos 
Lepūna, ištakų, arba šaltinių. Nuo tos upės reikia eiti iki ten, kur ji 
įteka į Širvintos upę, o toliau leidžiantis Širvintos upe iki jos pabai-
gos, kur ji įteka į Šešupės upę. Toliau keliaujant tiesiog per dykrą iki 
Nemuno upės kranto, kur iš priešingosios pusės yra upė, vadinama 
Šventąja, ten, kur ta Šventoji įteka į minėtąją Nemuno upę, tiek dėl 
Sūduvių žemės.

Dabar gyvename naujojoje eroje, pasaulyje vyksta prieštaringi 
globalizacijos ir kultūrų asimiliacijos procesai, nyksta valstybių sienos 
ir tautinis tapatumas. Vis labiau aiškėja būtinumas burtis tautinėms 
bendruomenėms kultūros pagrindu, giliau ir geriau pažinti savo etninę 
kilmę, savo tautos civilizacinės kultūros raidą ir naudojantis dvasiniu 
kultūriniu paveldu priimti naujosios eros iššūkius.

2009 m. birželio 27 d. Marijampolėje buvo sukurta „Sūduvos 
krašto mokslo, istorijos ir kultūros draugija“, kelianti iš užmaršties 
Sūduvos krašto istoriją. Šia tematika straipsnio autorius – vienas iš 
draugijos įkūrėjų – 2005–2018 m. parengė ir išleido septynias knygas, 
2013 m. Marijampolės apskrityje inicijavo Sūduvos vardo vietoje Su-
valkijos vartosenos apklausą. Draugija surengė nemažai konferencijų 
ir viešų pristatymų, buvo vykdoma ir kitokia kultūrinė veikla, siekiant 
gaivinti Sūduvos vardą ir gilinti sūduvių istorijos bei lietuvių etnoso 
genezės pažinimą.

2021 m. savo veiklos dvidešimtmetį pažymėjo Lietuvos Respubli-
kos etninės kultūros globos taryba ir jos regioninės tarybos. Sūduvos 
regiono etninės kultūros globos tarybos pastangomis pavyko įtikinti 
Lietuvių kalbos komisiją sankcionuoti Sūduvos vardo vartojimą regio-
ninės globos tarybos pavadinime. Tačiau komisija priėmė sprendimą 
šalia Suvalkijos vardo skliausteliuose įrašyti Sūduvos etnonimą. 
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Šiuo Lietuvių kalbos komisijos sprendimu vadovaujamasi ir dabar. 
Taigi caro laikų Suvalkų gubernijos vardas Lietuvių kalbos komisijos 
valia yra tapęs seniausio lietuvių tautos sūduvių etnoso, jo istorinės 
žemės-krašto, jo etninės kultūros pavadinimu. Tai prieštarauja tautinei 
dvasinei nuostatai, rodo nepagarbą lietuvių tautos kilmės pagrindams, 
jos kultūrai ir istorinei atminčiai, iškreipia istorinę tiesą. Komisija ne-
paiso elementarios istorinės tiesos, kad istoriniai etninių žemių vardai 
pačių etnoso kultūros kūrėjų, tėvynainių nekeičiami, paprastai tai daro 
tik okupantai, vadovaudamiesi nuostata – atimti vardus, kalbą, vadus, 
kūrėjus ir tuomet bus paprasta asimiliuoti kraštą. Caro laikų Suvalkų 
gubernijos vardo oficialioji vartosena Lietuvos valstybėje yra poli-
tiškai netinkama, nes kelia akivaizdžią prieštarą. Tai gerai atsispindi 
2021 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekrete „Dėl 
Suvalkijos (Sūduvos) Didžiojo ir Mažojo herbų patvirtinimo“. Guo-
džia tai, kad Sūduva etnonimo vartosena regione viešumoje, buityje 
sparčiai plinta ir teikia vilties. Reikia laukti, kol Lietuvių kalbos komi-
sija atsižvelgs į gyvenimo realijas, Sūduvos krašto istoriją, jos reikšmę 
lietuvių tautos istorijai. Iškilių kalbininkų yra teigiama, kad iš miestų, 
gubernijų pavadinimų kraštų vardai nekuriami.

Dar 2014 m. regioninė taryba ėmėsi pastangų sukurti Sūduvos re-
giono atributiką – vėliavą ir herbą. Taryboje ilgai buvo diskutuojama 
dėl herbo simbolių, buvo siūlymų naudoti elnio, šuns, tauro-turo-tūro 
atvaizdus. buvo pasirinktas autoriaus siūlymas pagrindiniu herbo sim-
boliu pripažinti tauro-turo-tūro atvaizdą. Štai vienas iš šio straipsnio 
autoriaus laiškų (2014 06 17) Sūduvos regiono etninės kultūros globos 
tarybos sekretoriui-kuratoriui:

Valentinui Jezerskui

Laba diena, Valentinai, 
Labai gerai, kad pajudėta link Sūduvos herbo. Iš principo pritariu 

orientavimuisi link gyvūnų. žinoma, šuo yra labai kontroversiškas gy-
vūnas. Per daug yra įvairių dviprasmybių. Siūlyčiau už pagrindą imti 
TAURĄ ir kodėl?

TAURAS-TURAS-TŪRAS yra baltų kalbos vardas, turintis 
taur- indoeuropietišką šaknį, rodančią labai seną šio vardo kilmę. Tai 
ir suprantama. Jau 8 000–6 000 pr. Kr. Lietuvos giriose ganėsi tau-
rai ir jie buvo medžiojami Neolito laikais (Linas Daugnora ir Algirdas 
Girininkas „Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. 
Kr.“). Simonas Daukantas mini, kad Herodoto laikais (gimė 484 m. 
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pr. Kr.) lietuviai parduodavę romėnams gyvų taurų, briedžių, žirgų. 
Tauras yra poranagis, atrajojantis žinduolis. Patinų aukštis buvo 155– 
180 cm, masė apie 600–800 kg; patelės mažesnės. Ragai iki 80 cm il-
gio, lenkti 10–20 cm skersmens, nukreipti į priekį. Patinai tamsiai rudi 
arba juodi su siaura šviesia juosta išilgai nugaros, patelės – žalos. Vi-
sos enciklopedijos teigia, kad taurai yra mūsų galvijų prototipai. 

Galima teigti, kad taurai pagal savo prigimtį buvo daugiau mišrių 
miškų gyvūnai, kuriuose vyravo lapuočiai, laukymės su natūraliomis 
pievomis ir plytėjo gausūs vandenys. Šiais požymiais ypač pasižymė-
jo Sūduvos žemės. Apie taurų reikšmę sūduvių gyvenime byloja eilė 
vandenvardžių – Turupis (deš. Sūduonės intakas), Turupis (Rausvės 
int.), ežeras Turla (Turlojiškės durpynas-pelkės, kuriame rasti bron-
zos amžiaus žmogaus palaikai), beveik dešimt vietovardžių su šaknimi 
tur-, o pasižiūrėkime, kiek turime lietuvių kalbos turtų – žodžių, su-
sijusių su šia šaknimi: taurė (vėlesniais laikais vadinta visi gėrimo in-
dai), išpuoštas medžiotojų tauro ragas, taurus (kilnus, doras, lemtas), 
taura (taurumas, dora, gerumas). Galime galvoti, kad ir pats gyvūnas 
tauras pasižymėjo tomis savybėmis, kurios dabar atsispindi minėtuose 
žodžiuose. 

Su taurų medžiokle viduramžiais glaudžiai susijusi Sūduvos žemė. 
Čia buvo karališkosios girios: Alytaus, birštono, Darsūniškio, Punios, 
Merkinės, Perstūmio ir kitos. Jose medžiojo Kęstutis, Vytautas Didysis, 
Jogaila, Kazimieras, Steponas batoras ir kiti. Čia buvo įkurdinti Daudiš-
kių, Gelgaudiškių, Vygrių, buktos ir kiti medžioklės dvarai. Pagal Ge-
diminą Isoką, Mozūrijos (senovinės Sūduvos žemės) miškuose 1564 m. 
dar buvo 38 taurai, 1599 m. – 24, 1602 m. – 4 (Lietuvos girių ir medžio-
klės istorija, p. 87). 1920 m. berlyno ir Miuncheno zoologijos soduose 
buvo atkurti taurų išvaizdos gyvūnai. Kauno zoologijos muziejuje yra 
eksponuojamos penkiolikos taurų liekanos. 2013 01 12 „Lietuvos rytas“ 
aprašė Kupiškio rajone rastus beveik 4 000 m. senumo tauro ragus, ku-
rie perduoti Kupiškio muziejui, bet prasmingiausia, kad tauro ragai yra 
ir Marijampolės kraštotyros muziejuje nuo 1970 metų.

Susieti Sūduvos regiono istoriją su čia senovėje plačiausiai pa-
plitusiu gyvūnu tauru herbe, manau, yra prasminga istorinės tiesos, 
istorinės atminties gaivinimo ir žvilgsnio į ateitį prasmėmis. 

Pagarbiai 
Kęstutis Subačius
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Sūduvos herbą sukūrė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Šį herbą 
Lietuvos heraldikos komisija suderino 2015 m. balandžio 2 d. (Komisi-
jos posėdžio protokolas Nr. 6K–l (485). 

Stengiantis išlaikyti tradiciją, Sūduvos herbe kaip ir kitų etnogra-
finių regionų heraldikoje vaizduojamas devizas. Vis dėlto skirtingai 
nei žemaitijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos herbų atveju, kurių devizai 
yra lotyniški, atitinkamai: PATRIA UNA (Tėvynė viena), EX GEN-
TE bELLICOSISSIMA POPULUS LAbORIOSUS (Iš karingiausios 
genties darbštūs žmonės) ir PATRIAM TUAM MUNDUM EXISTIMA 
(Savo Tėvynę laikyk visu pasauliu), Suvalkijos (Sūduvos) herbo de-
vizui parinkti žodžiai lietuvių kalba, t. y. Lietuvos himno paskutinio-
ji eilutė – VIENYbė TEžYDI. Taip nuspręsta dėl to, kad Tautiškos 
giesmės autorius Vincas Kudirka kilęs iš Sūduvos. Naujovė Lietuvos 
etnografinių regionų heraldikoje – skydininkų atsisakymas Suvalki-
jos (Sūduvos) herbe, nors būta siūlymų kaip skydininkus pavaizduoti 
šunį ir elnią. Vietoje jų – herbą iš abiejų pusių puošia dvi sidabrinės 
ąžuolo šakelės su gilėmis, kurias juosia jau minėtasis devizas. Ąžuolo 
simbolika – aliuzija į beveik tūkstantmetę istoriją, turint omenyje pir-
mąjį Sūduvos paminėjimą XIII a. (išrašas iš herbo aprašo-legendos).

Lietuvos Respublikos Prezidentas, vadovaudamasis Lietuvos Res-
publikos herbo, kitų herbo ir herbinių ženklų įstatymo 10 straipsniu ir 
atsižvelgdamas į Lietuvos heraldikos komisijos 2021 m. birželio 11 d. 
teikimą Nr. 3D-17, 2022 m. birželio 21 d. dekretu Nr. 1 K-655 patvirti-
no didįjį ir mažąjį herbus. 

21 pav. Autentiškas Didžiojo Sūduvos  
herbo etalono atvaizdas su Lietuvos  
heraldikos komisijos aprobacija
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Sūduvos kraštas patyrė daug įvairių dvasinių ir teritorinių skriau-
dų. beveik kiekvieną kartą jam buvo primetami vis nauji vardai, jis 
buvo atplėšiamas nuo kitų Lietuvos žemių. Jei vadovausimės dalybų 
logika bei dalytojų primestiniais vardais, ilgainiui galime prarasti etni-
nius krašto pamatus – lietuvių tautos etnogenezės pagrindus bei isto-
rinę jos atmintį, o tauta be atminties negali kurti savo ateities. 2022 m. 
rugsėjo 27 d. sukanka 600 metų nuo Melno taikos sutarties pasirašy-
mo ir Sūduvos krašto žemių sugrąžinimo į Lietuvos suverenitetą. Prieš 
600 metų Melno taikos sutartyje pirmą kartą buvo juridiškai apibrėž-
tos Sūduvos krašto ir valstybės išorinės sienos. Vakarinė sienos dalis 
su Karaliaučiaus sritimi, mažai pakitusi, aktuali ir šiais laikais.

22 pav. Prezidento dekreto kopija 
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Atsižvelgdama į Sūduvos vardo reikšmę Lietuvos istorijai, jos da-
barčiai ir ateičiai, pabrėždama Sūduvos krašto įtaką lietuvių kultūrai, 
kalbai, raštijai, knygnešystei ir pažymėdama Sūduvos krašto indėlį  
į lietuvybės sąjūdžio gaivinimą visų okupacijų metais, Lietuvos vals-
tybės atgimimą, Lietuvos etninės kultūros globos taryba, tenkindama 

23 pav. Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. XIV-313 
„Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais“ kopija
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Regioninės globos tarybos prašymą, kreipėsi į Lietuvos Respublikos 
Seimą palaikyti Sūduvos (Suvalkijos) regioninės etninės kultūros glo-
bos tarybos siekį gaivinti istorinį etninį Sūduvos vardą ir priimti nuta-
rimą, skelbiantį 2022 metus Sūduvos metais. 

Europos Sąjungos raidos perspektyvos, sudėtinga Lietuvos de-
mografinė situacija ir didelė išorinė migracija skatina mūsų politikus, 
valstybės, kultūros veikėjus jungtis bendrai veiklai ir burti lietuvių 
bendruomenę savo kilmės ir jos raidos pažinimui. Tais tikslais, įvertin-
damas Sūduvos reikšmę Lietuvos XIII–XIV a. valstybės formavimosi 
istorijoje ir pažymėdamas Sūduvos įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei 
tapatybės formavimosi ir stiprinimo procese, knygnešystei, Lietuvos 
tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 metais, Lietu-
vos Respublikos Seimas 2021 m. gegužės 13 d. priėmė nutarimą Nr. 
XIV-313 „Dėl 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais“. 

Pirmą kartą atkurta Lietuvos valstybė oficialiai, juridiniu doku-
mentu, valstybės lygmeniu deklaruoja seniausios Lietuvos etninės 
žemės vardą – Sūduva, kurį daugiau kaip prieš 1800 metų į pasaulio 
istorijos vardyną įrašė Klaudijas Ptolemajas. Paskelbtas Lietuvos Res-
publikos Seimo dokumentas turi didelę išliekamąją istorinę reikšmę, 
jis gaivina tautos istorinę atmintį, stiprina tautos etnogenezės moksli-
nius pagrindus, šalina visokias Sūduvos etnonimo vartosenos istorines 
apnašas ir vienareikšmiškai įtvirtina istorinį krašto vardą Sūduva. 
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KęSTUTIS SUbAČIUS

TAUTOS DVASIOS ATSPINDžIAI  
VANDENVARDžIUOSE

Mūsų istorija yra stiprybės šaltinis, gaivinantis tautos gyvybės 
medį per jo šaknis: etnosą, kalbą, kultūrą, istorinę atmintį!

žvelgdami per visus archeologijos įvardijamus materialinės ir 
dvasinės kultūros raidos etapus – paleolitą, mezolitą, neolitą, metalų 
amžius ir mūsų istorinius laikus, galime labiausiai priartėti prie mūsų 
krašto hidronimų kilmės paslapčių. žymi paleoekologijos mokslininkė 
Meilutė Kabailienė yra sudariusi holoceno – poledynmečio epochos 
Lietuvos teritorijoje miškų vidutinės sudėties, klimato kitimų ir ežerų 
vandens lygių svyravimų chronologiją, atkurtą žiedadulkių analizės 
duomenimis.

Pirmieji žmonės, pasiekę Lietuvos teritoriją paleolito pabai-
goje, šiaurės elnius medžiojo plotuose tarp Nemuno ir Vyslos vi-
durupių. Šie plotai, pasitraukus prieledyniniam baseinui, alerodo ir 
jaunojo driaso laikotarpiais per 2000 metų suspėjo apaugti miškais, 
o arčiau prieledyninio baseino esančiuose plotuose plito tundrinė au-
gmenija, veisėsi balų ir vandens paukščiai. Tokie plotai priešistorės 
Sūduvos šiaurėje baigdavosi pradžioje piečiau dabartinės Marijampo-
lės, kiek vėliau – prie Gavaltuvos ir į pietus nuo Vilkaviškio. Dar po 
1000–2000 metų tundrinė augmenija, nužemėjus Šakių limnoglacia-
liniam-ledyniniam ežerui, išplito toliau į šiaurės vakarus ir šiaurę, o 
buvusius ankstesniuosius tundrinės augmenijos plotus užėmė miškai.

Kaip teigia Algirdas Girininkas knygoje „Lietuvos archeologija. 
Akmens amžius“, pirmieji šiaurės elnių medžiotojai galėjo atklysti iš 
vakarų, pietvakarių ir pietryčių (A. Girininkas, 2009, p. 35). Jie atnešė 
į Lietuvą vėlyvojo ledynmečio kultūrinių kompleksų kultūrą pirmiau-
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sia iš vakarų ir pietvakarių ir tik gerokai vėliau Lietuvą pasiekė žmo-
nės iš pietryčių krypties.

Alerodo laikotarpiu (prieš 10 900–11 900 metų) Sūduvoje, buvu-
sioje Prūsijoje ir šiaurės rytų Lenkijoje rastos didžiulės šiaurės elnių 
skeletų kaulų santalkos. Didžioji dalis šio laikotarpio Lietuvoje rastų 
kaulinių dirbinių aptikta Sūduvoje – Ežerėlyje, prie Kirsnos ir Rausvės 
upių, Turlojiškės pelkėse, prie Rudaminos. Manoma, kad šiuo laikotar-
piu elniai migravo visoje Rytų Pabaltijo teritorijoje iš šiaurės į pietus ir 
iš šiaurės rytų-pietų kryptimi, o didelės skeletų kaulų santalkos galėjo 
būti didžiulės šiaurės elnių ganyklos, kuriose medžiojo čia apsigyvenę 
žmonės. Sekdami paskui elnius jie nuolat keliavo, įsirengdami greitai 
pastatomas stovyklavietes. Tokių paleolito amžiaus stovyklų liekanų 
surasta Nendrinių kapinyno teritorijoje, Marijampolės savivaldybės 
Sasnavos seniūnijoje. Titnaginių įrankių archeologiniai radiniai rodo, 
kad atskirų kultūrinių kompleksų paleolito bendruomenės savo gyve-
nimo būdu pradėjo išsiskirti iš kitų bendruomenių. Keisti gyvenimo 
būdą vertė besikeičiančios gamtinės bei medžioklės sąlygos, benu-
trūkstanti elnių migracija.

Vėlyvojo paleolito ir mezolito laikotarpiais jau egzistavo egzoga-
minės (paprotys, draudžiantis santuokas tarpusavyje) bendruomenės, 
susijusios giminystės ryšiais. Kaip teigia L. Daugnoras ir A. Girinin-
kas, bendruomenes galėjo sudaryti 25–30 žmonių (5–6 šeimos). Šei-
mos formavimosi procesui didelę įtaką darė strėlės ir lanko panau-
dojimas medžioklėse. Šių medžioklės įrankių atsiradimą paskatino 
pasikeitęs medžioklės objektas – pasitraukė šiaurės elniai ir reikėjo 
medžioti pavieniui arba mažomis grupėmis gyvenančius žvėris.

Mezolite, atšilus klimatui, upėse ir ežeruose atsirado įvairiau-
sių žuvų, vandens paukščių, miškuose priviso briedžių, šernų, taurų, 
stumbrų, elnių, lokių, stirnų, paukščių. Tai nebuvo bandomis gyve-
nantys žvėrys, tad nebereikėjo burtis visai giminei jų medžioti, sekti 
paskui elnių bandas. žmonės, be medžioklės, pradėjo verstis žvejyba, 
maistinių augalų, jų sėklų ir vaisių, paukščių kiaušinių rinkimu. Tai 
leido statytis pastovias stovyklas-gyvenvietes, kurtis ilgesniam laikui.

Mezolito pabaigoje porinė šeima tapo ūkinio pobūdžio, padidėjo 
jos, kaip ūkinio vieneto, reikšmė bendruomenės gyvenime. Šiame lai-
kmetyje bendruomenės pradėjo gaminti keramikinius puodus, indus. 
Manoma, kad tuo laikotarpiu turėjo atsirasti gimininei bendruomenei 
priklausanti ūkinės veiklos – medžioklės, maistinių augalų, paukščių 
kiaušinių, laukinių bičių medaus rinkimo – teritorija. Tokioms teritori-
joms, jų riboms nusakyti, apibrėžti naudotasi toje vietovėje esančiais ir 
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kuo nors išsiskiriančiais iš aplinkos vienais ar kitais gamtos objektais 
arba upėmis, ežerais, kurie buvo natūrali gamtos riba tarp kaimyninių 
teritorijų. bet vien matyti šiuos gamtos objektus vietovėje nepakako, 
juos dar reikėjo vienaip ar kitaip įvardyti, pabrėžti jų ryškias, išskir-
tines ypatybes, kurios būtų panašiai suprantamos ir kaimyninių ben-
druomenių narių, kurie privalėjo laikytis teritorijų ribų.

Taigi galime teigti, kad mezolito vidurys ir šio laikotarpio 
pabaiga, t. y. maždaug prieš 6000–7900 m., yra upių, ežerų, pelkių 
vardų atsiradimo, jų formavimosi proceso, kurį skatino pasiektas 
kultūrinės civilizacijos lygmuo, pradžia. žinoma, tikslumo dėlei 
reikia pasakyti, kad vandenvardžiai galėjo atsirasti dar ir tuomet, kai 
šiaurės elnių medžiotojai nustojo sekti paskui elnių bandas ir juos me-
džiodavo, tykodami šių gyvūnų prie didesnių vandens ar kitokių gam-
tinių kliūčių. Po tokių medžioklių jie grįždavo į savo stovyklavietes ir 
laukdavo kito sezono ne visuomet toje pačioje vietoje. Tačiau tai buvo 
tik vandenvardžių atsiradimo pirmieji daigai. Ir sunku pasakyti, ar jie 
buvo perduodami kitoms kartoms, nes dar nebuvo tapę neatskiriama 
gyvenimo būdo ypatybe.

Manoma, kad prieš 8000–9000 m. ar net anksčiau egzistavo ben-
dra indoeuropiečių prokalbė (VLE, t. 8, p. 94), kuri palaipsniui skyrėsi 
į probaltų ir kitas siauresnes indoeuropiečių prokalbės šakas – dia-
lektus. Tuomet galime daryti prielaidą, kad nuo probaltų prokalbės 
iki vandenvardžių intensyvesnio formavimosi pradžios praėjus apie 
2000 metų, probaltų dialektui buvo pakankamai laiko evoliucionuoti 
į vakarinių baltų dialektą. Šis laikas yra artimas vidurinio neolito pa-
baigai, kuriame vakarinėje Lietuvos dalyje įsitvirtino Pamarių ir neo-
litinė Nemuno kultūros. Kaip teigia Zigmas Zinkevičius, „hidronimų 
tyrinėtojai konstatuoja labai archajišką baltų hidronimijos pobūdį: ji 
dažnai prilygstanti seniausiam indoeuropiečių hidronimijos sluoks-
niui. Matyt, baltai atsiskyrė nuo kitų europinių indoeuropiečių gana 
anksti, galbūt vieni pirmųjų“ (Z. Zinkevičius, t. 1, p. 188).

Šis trumpas kelių tūkstantmečių laikotarpio apibendrinimas yra 
labai svarbus kaip kultūrinės civilizacijos tam tikro etapo atskaitos 
tarpsnis, kuris gali mums nemažai padėti, narpliojant mus pasiekusių 
hidronimų kilmę ir bandant įminti jų tūkstantmetes reikšmes. Mūsų 
aptariamai problemai, manau, reikšmingos yra archeologo Algirdo 
Girininko knygoje „Lietuvos archeologija. Akmens amžius“ (2009) 
pateikiamos išvados apie Virvelinės keramikos kultūros (toliau VKK) 
vaidmenį Rytų Pabaltijyje. Jose teigiama, kad VKK vaidmuo čia vyku-
siems istoriniams procesams yra gerokai pervertintas ir sureikšmintas.
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Virvelinės keramikos kultūra pagal kapinynų ir gyvenviečių ar-
cheologinę medžiagą Lietuvoje datuojama 2900–2100 m. pr. Kr. Visi 
šių amžių tyrinėtojai nurodo, kad VKK bendruomenes sudarė klajo-
kliai gyvulių augintojai, traukę į mūsų teritoriją. Jie vienoje vietoje 
ilgai negyvendavo ir neužsiėmė sėslia žemdirbyste. Miškų zonoje 
gyveno pusiau klajoklišką gyvenimą – vertėsi mainikavimu, gyvulių 
auginimu, kūrėsi turtingose žaliavos išteklių gavybos vietose. Todėl jų 
pavienės kapavietės bemaž visuomet yra prie upių, pratakių ežerų ar 
jūros kranto. Galime teigti, kad nors VKK bendruomenės ir turėjo tam 
tikrą poveikį neolitinėms miško bendruomenėms, tačiau ne lemiamą, 
ir ilgainiui buvo jų asimiliuotos. Tai buvo tarpininkai tarp įvairių ben-
druomenių, kariai, bet ne žemdirbiai.

Šalia titnago gavybos ir apdirbimo, šiuo laikotarpiu atsirado dar 
viena strateginė ūkio šaka – gintaro gavyba, apdirbimas ir mainai-
prekyba. Pasirodžius gintarui ir atsiradus jo apdirbimo centrui, piet-
rytiniame Pabaltijyje jis greitai tapo didelės traukos vieta. Gintaras 
tuo metu prilygo vėlesnių laikų auksui ir variui. Jis tapo ne tik preke, 
mainų objektu, bet ir daiktu, naudojamu įvairių tikėjimų ritualuose, 
prestižiniu daiktu labai dideliuose Europos plotuose. Viduriniame ir 
vėlyvajame neolite staiga išaugo gintaro poreikis Rutulinių amforų 

1 pav. baltiškos kilmės upių ir ežerų vardų paplitimas; a – plotai, kuriuose gausu 
baltiškų vandenvardžių, b – plotai, kuriuose nedaug arba jie abejotini  
(pagal Z. Zinkevičių, 2011, p. 15)
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kultūros plotuose. Tai teritorijos prie Elbės, Oderio, Vyslos upių basei-
nų, pietryčiuose siekusios Dniestro ir Pruto aukštupius iki pat Dniepro 
vidurupio. Pietrytinių baltijos pakrančių žmonės gamino gintarinius 
kabučius lenktomis šoninėmis briaunomis, skridinius, apskritas arba 
keturkampes sagutes su V pavidalo skylutėmis ir kitus gaminius. Mai-
nais jiems buvo atsilyginama žemės kultūromis, naminiais gyvuliais. 
Tai patvirtina gintaro verslo gyvenviečių radiniai: soros, kanapių sė-
klos, naminių gyvulių kaulai. Gintaro ištekliai ir prekyba juo, jūroje 
sugaunami ruoniai, žvejyba ir medžioklė leido neblogai gyventi, ir tai 
buvo nuolatinis traukos bei ekspansijos objektas kitoms kultūroms. be 
jau minėtų VKK bendruomenių, į Lietuvą traukė ir visos agrarinio ne-
olito bendruomenės iš Pietų Europos stepių ir miškastepių regionų. Jų 
ekonomikos pagrindą sudarė gyvulininkystė. A. Girininkas teigia, kad 
jų įtaka miškų neolito gyventojams buvo minimali. Jie čia atvykdavo 
įsigyti medžioklės ir žūklės produktų, titnago ir gintaro žaliavos.

Pajūryje susiformavo ryški ir savita Pamarių kultūra, gimusi 
ankstyvuoju vidurinio neolito laikotarpiu ir suklestėjusi IV–III tūks-
tantmetyje pr. Kr. Paaiškėjo, kad šios kultūros susidarymo pradžia 
yra ankstesnė nei VKK išplitimo Europoje laikai. Ankstyvoji Pamarių 
kultūros keramika datuojama vidurinio neolito pabaiga, o tai 400–500 
metų anksčiau nei VKK bendras europinis horizontas – 2800–2700 m. 
pr. Kr. (tai vėlyvojo, bet ne vidurinio neolito pabaiga).

Remiantis naujausių tyrimų duomenimis, daroma prielaida, kad 
Pamarių kultūros susidarymo pradžia yra laikytinas gintaro gavybos, 
rinkimo, papuošalų gamybos ir mainų verslo plitimas. Labai daug 
apie šios kultūros bendruomenes pasako surastas Juodkrantės neoli-
to gintaro dirbinių rinkinys, sudarytas iš 435 aprašytų dirbinių (nuo 
vidurinio iki vėlyvojo neolito ir ankstyvojo bronzos amžiaus). Visi jie 
pagaminti Pamarių kultūros žmonių. Europos archeologinių tyrimų 
sintezė parodė, kad ši kultūra buvo labiau išplitusi, nei manyta iki pas-
tarųjų metų. Ji apėmė teritorijas, kurias vakaruose juosia Vyslos upė, 
pietuose – Pripetės, rytuose – Dniepro baseinas, o šiaurėje peržengia 
Dauguvą ir net toliau.

Yra įvairių nuomonių apie Pamarių kultūros lopšį ir jos išplitimą, 
einant toliau nuo pajūrio srities į žemyno gilumą. Tačiau galima tvirtai 
teigti, kad ji darė didelę įtaką žemyno gilumos sričių bendruomenėms 
– vyko platūs daiktiniai mainai ir abipusis keitimasis gamybine bei gy-
vensenos patirtimi. žinoma, einant tolyn ji susimaišiusi su vietine kul-
tūra. Visoje Lietuvoje rasta jos gyvenviečių, iš jų dera paminėti Sūdu-
voje, Šakių rajone, esančią Kubilėlių gyvenvietę. Vėlyvajame neolite 
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į šią kultūrą pavyko įsiskverbti Virvelinės keramikos kultūros gyven-
tojams, bet jie jos nepakeitė, tik papildė. R. Rimantienė mano, kad Pa-
marių kultūra yra baltų genčių užuomazgos kultūra ir su ja prasidėjo 
vakarų baltų išsiskyrimas iš bendro baltų arealo (R. Rimantienė, Nida. 
Senųjų baltų gyvenvietė, p. 177). Lietuvos istorijos instituto 2005 m. 
leidinyje „Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų lai-
kotarpis“ rašoma, kad IV tūkstantmečio pabaigoje – III tūkstantmečio 
pr. Kr. pradžioje čia gyvenę žmonės sukūrė Pamarių kultūrą su savo 
didelėmis ilgalaikėmis gyvenvietėmis, išsiskiriančiomis iš kitų vėlyvo-
jo agrarinio neolito kultūrų, su klestinčia visuomene, „kuri tapo vie-
nu reikšmingiausių to meto Šiaurės Europos kultūros reiškinių, 
dariusių nemažą įtaką kitoms to meto visuomenėms. [...] Šios kul-
tūros gyvenvietės, matyt, buvo svarbūs mainų centrai, kuriuose 
susikirsdavo įvairių kultūrų prekybos keliai“.

baltų susiformavimui senieji krašto gyventojai turėjo gerokai dau-
giau įtakos, nei manyta anksčiau. Jie paliko Nemuno, Narvos kultūras, 
gyvavusias beveik 4000 m. Kito ir nuomonė dėl senųjų Lietuvos gyven-
tojų etninio priklausomumo. Prieita išvadą, kad iki baltų susiformavimo 

2 pav. Ankstyvosios Pamarių kultūros keramika, datuojama IV–III t. pr. Kr. – vi-
durinio neolito pabaiga, gyvavo 400–500 m. anksčiau nei bendraeuropinis VKK 
horizontas. Keramika iš Sembos gyv. Alnikiai-Pribrežnoje (Heidewaldburg): 1, 
2 – amforos; 3 – taurė; 4, 7 – plačiaangiai puodai; 5, 6 – dubenys; 8 – dubenėlis 
lemputė (A. Girininkas, 2009, p. 184)
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Lietuvoje gyveno ne finougrai, lybiai, suomiai, bet europidai, tarp ku-
rių finougrų galėjo būti tik pavienių salelių. baltai formavosi gana ilgai, 
ir įvairiose teritorijose tai sąlygojo skirtingi vietos pagrindai. Pamarių 
kultūra iš Pamario plito tarp Vyslos ir Dauguvos. Čia pat pravartu pa-
sakyti, ką teigia antropologijos duomenys. Pagal juos nustatyta, kad  
I tūkstantmetyje po Kr. baltų gentys skyrėsi kaukolės požymiais – juos 
būtų galima skirstyti į keturis tipus, ir jie skyrėsi ne iš esmės, o sudarė 
giminiškų formų grupę. Lietuvos pagrindinis masyvus dolichokraniškas 
(pailgos kaukolės) siauraveidis tipas yra labai senas, aptinkamas baltų 
arealo vakariniame pakraštyje ne vėliau kaip žalvario, o gal ir neolito 
pabaigos amžiuje. beveik per pusantro tūkstančio metų šis tipas visai 
nepakito, išlaikė tokias protoeuropidines ypatybes kaip masyvumas ir 
dolichokranizacija. įdomu, kad ketvirtajam tipui, graciliam mezokraniš-
kam (vidutinio dydžio kaukolė) vidutiniaveidžiam, analogija randama 
neolitinės Nemuno kultūros protobaltiškoje antropologijos medžiagoje 
Turlojiškėse, Kalvarijos savivaldybėje (Lietuvių etnogenezė, p. 116).

Kita žmonijos civilizacijos epocha – metalų laikotarpis. Seniausi 
bronzos dirbiniai, datuojami 4000 m. pr. Kr., atsirado Artimuosiuo-
se Rytuose. Lietuvoje, pagal Lietuvos istorijos instituto išleistą knygą 
„Lietuvos istorija. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis“, 
bronzos amžius skirstomas į tris periodus: ankstyvąjį, trukusį nuo 
2200 iki 1750 m. pr. Kr., vidurinįjį – 1750–1300 m. pr. Kr., vėlyvąjį – 
1300–600 m. pr. Kr.

Ankstyvasis bronzos amžius buvo dinamiškas mūsų krašto 
priešistorės laikotarpis. Medžiotojų bendruomenės vis daugiau 
perėjo prie gamybinio ūkio, plėtėsi agrarinės bendruomenės, 
vyko darbo pasidalijimas ir jo specializacija, mainų prekyba. Mai-
nams buvo naudojamas gintaras, metalo, titnago dirbiniai, įvairūs kai-
liai, ypač buvo vertinami kiaunių kailiukai.

Jau konstatavome, kad vėlyvajame neolite pradėjo ryškiai išsi-
skirti vakarų baltai su Pamarių kultūra. Ji laikui bėgant veikiama kitų 
kultūrų transformavosi į Pilkapių kultūrą vėlyvajame bronzos amžiu-
je. Šioje kultūroje apie 900–750 m. pr. Kr. pradėjo išsiskirti trys 
vakarų baltų sritys: prūsų (siaurąja prasme), galindų ir sūduvių 
(Lietuvių etnogenezė, p. 87).

Kalbiškai vakarų baltų sritys nuo rytų baltų galutinai atsi-
skyrė ne vėliau kaip IV–III a. pr. Kr. Publijus Kornelijus Tacitas 
I a. po Kr. ir Klaudijas Ptolemajas II a. po Kr. jau nurodo atskiras 
vakarų baltų gentis: aisčius, venedus, galindus, sūduvius, veltus 
(kuršius), salus.
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Hidronimika yra labai svarbi toponimikos šaka, tirianti seniausius 
hidronimus jų kilmės, darybos ir semantikos aspektais. Ši kalbotyros 
mokslo šaka yra labai reikšminga pačiai kalbotyrai, geografijai, istori-
jai, etnologijai, archeologijai ir kitoms mokslo sritims.

žinomas vokiečių kalbininkas, indoeuropeistas Hans Krahe 
(1898–1965) kartu su savo sekėjais XX a. 6–7 deš. sukūrė ir pagrindė 
senųjų indoeuropiečių hidronimų teoriją. Ją kiek pakoregavo jo mo-
kinys V. P. Schmitas. Pastarojo nuomone, senieji Europos hidronimai 
yra tiesiog indoeuropietiški ir jų paplitimas leidžia tiksliau nustatyti 
buvusį indoeuropiečių kalbų plotą. Senųjų indoeuropiečių hidronimų 
teorijai labai svarbūs lietuvių-baltų vandenvardžių, kurių esama ne tik 
Lietuvoje, Latvijoje, Mažojoje Lietuvoje, bet ir į rytus, pietus ir vaka-
rus nuo dabartinių ir ankstesnių baltų teritorijų, tyrimai.

Lietuvių kalbininkas Simas Karaliūnas knygoje „baltų praeitis 
istoriniuose šaltiniuose“ (t. 2, p. 370) teigia: „[...] galima konstatuoti, 
kad teritorijos tarp baltijos jūros ir Dunojaus hidronimai, – archajiš-
kiausias vardyno sluoksnis, – turintis atitikmenų balkanuose, Adrijos 
jūros šiaurės regione ir kitur Europoje, priklauso senajam Europos hi-
dronimijos elementui, taigi nėra kurios nors genties ar genčių grupės 
(pav., ilyrų ar venetų) palikimas. Nėra duomenų, kurie leistų manyti, 
kad pietinės indoeuropiečių gentys ilyrai ar venetai (venedai – K. S.) 
būtų migravę į šiaurę ir apsigyvenę tarp Dunojaus ir baltijos jūros. 
Iš tikrųjų būta dvejopų venetų – vienų gyventa Šiaurės Italijoje prie 
Adrijos jūros, kitų glaustasi baltijos pajūryje Vyslos regione. [...], rei-

3 pav. baltų kultūros 1300–1000 m. pr. Kr. žalvarinis kovos kirvis, 16,4–18,7 cm 
ilgio, rastas žalvario lobyje Nortikių (rus. Garbatovka) pilkapiuose. Šie Sembos 
pilkapiai yra netoli Alnikių. Čia ant aukšto baltijos kranto nuo II a. pr. Kr. iki 
XVI a. gyvavo baltų šventovė.
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kėtų manyti, kad antikos rašytojų prie baltijos paminėti venetai (vene-
dai – K. S.) buvo autochtonai.“

Dalis baltų gyvenamų ar gyventų žemių (Prūsija, Lenkija, Lie-
tuva, Latvija, baltarusija, Ukraina), taip pat jų kaimynų geografinių 
vardų, hidronimų siekia tolimą praeitį. Dalis tų vardų dabar yra varto-
jami, dalis paliudyta viduramžių ir antikos šaltinių. Kaip rašo istorikas, 
geografas Strabonas (63 m. pr. Kr.–23 m. po Kr.) ir romėnų filosofas, 
istorikas Gajus Plinijus Vyresnysis (23 m. pr. Kr.–79 m. po Kr.), tik ro-
mėnų nukariavimai ano meto žmonijai atskleidė Europos sritis į šiau-
rės rytus nuo Dunojaus ir Karpatų.

Gajaus Plinijaus Vyresniojo veikale „Gamtos istorija“ (Naturalis 
Historia) minimos salos baltija vardas ir tai, kad jos gyventojai renka 
gintarą ir juo prekiauja. Norbertas Vėlius mano, kad tai baltų žemė 
(bRMŠ, t. 1, p. 135). Veikale prie upės Vysla taip pat paminėti Girai 
(Hirri) ir Venedai (Venedi) (Natural History, t. 4, 13.97). Istoriografi-
joje dar labai gajūs įvaizdžiai-teiginiai, kad venedai – tai slavų gentys 
(lenkai), nors visa archeologinė medžiaga, tyrimai rodo, jog iki pat 
VIII a. pabaigos jokių slavų pėdsakų čia neaptinkama.

Kalbant apie vardų painiojimą, ne pro šalį paminėti, kad senieji 
lenkų metraštininkai getais apskritai vadino visus prūsus, kartais – 
net lietuvius, pirmiausia sutapatinę Getae su *jatva „jotvingiai“. Tai 
nebuvo sudėtinga padaryti dėl viduramžių papročio vietoj raidės j 
rašyti g. Mums, lietuvių tautai, pažįstant savo kilmę XXI a. pradžia 
yra ypač reikšminga. Eugenijus Jovaiša, apibendrindamas savo ilga-
metės mokslinės veiklos patirtį ir archeologinių tyrimų metu sukauptą 
medžiagą, vieną po kito išleido du kapitalinius veikalus – monografi-
jas „Aisčiai. Kilmė“ (Vilnius, 2013) ir „Aisčiai. Raida“ (2014). Juose 
pirmą kartą Lietuvos istorijoje išdėstė susistemintą, vientisą ir giliai 
moksliškai pagrįstą lietuvių kilmės istoriją, kurios sintezei panaudojo 
visus aisčių kultūros klodus, pradedant nuo Pamarių, Vielbarko (jos 
židinys Vyslos žiotys, vardą gavo nuo miesto Wielbark ant Omulew 
upės), Sembos, Galindų-sūduvių kultūrų ištakų, ir istorinės mokslinės 
tiesos dėlei paragino: „Man regis, reikia pripažinti antikos auto-
riaus (Klaudijo Ptolemajo – K. S.) liudijimus ir anapus galindų bu-
vusią Mozūrijos (tai Sūduvių didieji ežerai – K. S.) ežeryno dalį jau 
nuo II a. pradžios skirti sūduviams.“ (E. J., II, 2014, p. 86)

Antikos šaltiniuose paminėta Vyslos upė nei lokalizacija, nei savo 
vardu nekelia abejonių. be Plinijaus Vyresniojo ir K. Ptolemajo raštų, 
Vyslos upės, įsiliejančios į baltijos jūrą netoli Gdansko, pavadinimas 
(lenkų Wisla, vokiečių Weichsel) yra fiksuotas ir kituose antikos šal-
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tiniuose: Vistula (Mela, 44 m. po Kr.), Visculus, Vistila, Visila, Visula, 
Vistla, Viscla (Solinus, III a.). Pavadinimus Vistula, Viscla, Vistla VI a. 
fiksavo Jordanas, o Wisle – apie 895 m. Vulfstanas.

Garsų seka -stl- lotynų kalbai buvo svetima, todėl Vistula, Vistila 
ir pan. atsirado upės pavadinimą priderinus prie lotynų kalbos žodžių 
bei vardų su -ul-, -il-. Tad senesniais, kartu ir vietiniais vardo varian-
tais yra laikomi Vistla ir Viscla. Junginio -tl- pakeitimas -kl-, pagal 
H. Krahe, negali būti nurašytas lotynų kalbos sąskaiton, jis veikiau 
liudija ankstyvą baltų buvimą prie Vyslos, nes pakeitimas tl>kl nebū-
dingas baltų – lietuvių, latvių, iš dalies prūsų – kalboms. Slaviškas šis 
vandenvardis negali būti, nes slavų kalbos turi -dl- (o ne -tl-). Vardo 
formacija *Vis-tl-a yra baltiška, bet hidroniminė šaknis siekia senąją 
Europą, palyginimui valų Gwy (upė) (*Veisa). bendrinis daiktavardis 
prūsų weisygis (veisijis) „šlapia pieva“ davęs ežero vardą Veisiejis. 
baltų kalbose paliudytas šaknies *veis- „lietis, tekėti“ daiktavardis lei-
džia kalbėti ne tik apie ankstyvą baltų buvimą Vyslos žemupyje, bet 
ir teigti, kad baltai (manau, sūduviai-galindai) yra Vyslos upės var-
do krikštatėviai. Unikalu tai, kad Vysla yra bene pirmasis hidronimas 
iš baltų kultūros teritorijos didžiulio baltiškos kilmės upyno, patekęs  
į antikos žemėlapius dar prieškristiniais laikais. Savaime kyla noras 
pasidomėti, kas lėmė tokią unikalumo eigą.

Trumpai, tai aisčių/baltų kultūros lygmuo, reiškęsis per gerai iš-
vystytus prekybinius ryšius su Mikėnų kultūros erdvėmis, vėliau su 

4 pav. Vysla
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Romos imperijos žemėmis. Apie pastaruosius prekybos santykius esu 
rašęs „Terra Jatwezenorum“ (t. 10 (1), 2018, p. 7) straipsnyje „An-
trojo amžiaus sūduvių kolonija prie Romos imperijos sienos“. Istorio-
grafijoje baltų prekyba su Roma yra įgavusi pavadinimą Gintaro ke-
lias. Jis turėjo kelis maršrutus, bet sūduviams-galindams svarbiausias 
maršrutas ėjo Vyslos upe. Jie kontroliavo visą maršrutą nuo Vyslos 
žiočių, Gdansko įlankos, Sembos ir visą rytinį baltijos pajūrį iki Duno-
jaus, Romos imperijos sienų, Noriko, Panonijos provincijose ties Kar-
nunto miestu (dab. Petronell tarp Vienos ir bratislavos). Taigi galime 
teigti, kad baltai-sudinai (sūduviai) buvo Vyslos vardo nešėjai anti-
kos istorikams ir, žinoma, Gintaro kelio funkcionavimo pagrindiniai 
veikėjai – sūduviai su galindais įvardyti Klaudijo Ptolemajo antraja-
me amžiuje, prieš 1850 metų, ir nurodytais jų etniniais vardais įrašyti  
į pasaulio tautų istoriją. Sūduviai su galindais ne tik Vyslą įrašė į Eu-
ropos antikos istoriją, žemėlapius, bet ir Europos erdvėse paliko savo 
etnonimų žymes.

žvelgdami į dabartinius geografinius atlasus, matome, kad sū-
duvių gyventose vietose teka legendomis apipintas Europos tau-
tų metraštininkas Dunojus, išvingiuojantis iš Švarcvaldo aukštumų, 
esančių Vokietijos vakarų pasienyje su Prancūzija. Upės vidurupyje 
yra didžiulė, apie 100 tūkst. km2 ploto, Dunojaus vidurupio lyguma, 
prasidedanti aukščiau dabartinės Vienos. Ši lyguma, palaipsniui kil-
dama slėnio šlaitais į viršų, abiejuose krantuose yra gaubiama miškais 
apaugusių kalnų priekalnių: dešiniajame – rytinių Alpių, kairiajame 
– Sudetų kalnų pietinių priekalnių. Tad šiose vietovėse prieš daugiau 
kaip 1850 metų Ptolemajas įvardija Gabrietos miškus, už kurių gyve-
no sūduviai, toliau nuo jų į rytus Hirkanijos brūzgynus, Lunos mišką. 
Tačiau atkreipkime dėmesį, kad tarp Hirkanijos brūzgynų ir Lunos 
miško Ptolemajas II a. įvardija veikiančią geležies (gal ir kitų metalų) 
rūdos kasyklą, o tai yra Sudetų kalnų priekalnės. žymi žalvario am-
žiaus istorikė, archeologė Elena Grigalavičienė apie šių vietų žalvario 
rūdynus pateikia tokią žinią: „Didžiulis žalvario gamybos ir apdirbi-
mo centras susikūrė Austrijos teritorijoje. Jis tapo visos centrinės Eu-
ropos ir iš dalies Šiaurinės Europos metalurgijos baze“ (1995, p. 3). 
Pagal žinynus, Sudetų kalnuose ir dabar yra vario rūdynų. Todėl visai 
įtikinama, kad Sudetų kalnų areale mūsų gentainiai sudinai-sūduviai 
pradėjo įsikurti dar gerokai anksčiau už Ptolemajo „Geografijoje“ 
nurodomą antrąjį amžių. Juk paprasčiausia logika rodo: nuo genčių 
junginio-kilties įsikūrimo naujuose plotuose turi praeiti nemažai laiko, 
kad ją pažintų ir pripažintų kitos, aplinkinės tautos. Todėl manau, kad 
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orografinis (kalnynų) toponimas Sudetai gali būti kildinamas iš sūdu-
vių genčių etnonimo sud-, sud(et)- šaknies.

K. Ptolemajas II a. „Geografijos“ antrajame paragrafe įrašė, kad 
kartu su Vysla į Venedų įlanką (visi tyrinėtojai sutaria, kad taip va-
dinama baltijos jūros dalis – Gdansko įlanka) įteka dar keturios upės: 
Chronas (Chronos), Rudonas (Rhudon), Turuntas (Turuntes) ir Chesi-
nas (Chesinos). Kaip žinia, minėtų upių vardai Ptolemają pasiekė per 
būrinių laivų svetimšalius jūreivius, tyrinėjusius Šiaurės okeano (bal-
tijos jūra) Venedų jūros rytinę pakrantę, žymint įtekančių į jūrą upių 
žiočių koordinates. Matyt, tokia kelionė buvo organizuota, vykdant 
Romos imperijos senato nutarimą išmatuoti visą šalį (Germanija buvo 
Romos provincija). Tie matavimai truko kelis dešimtmečius ir tik I a. 
pr. Kr. pabaigoje karvedys, uostų ir kelių inžinierius Markas Agrifa (~ 
63–12 m. pr. Kr.) surinktus duomenis panaudojo kurdamas pasaulio 
žemėlapį. E. Jovaiša su kitais labai patikimai (naudodami upių žiočių 
užrašytas koordinates) nustatė: Chronas tai Nemunas, Rudonas – Ven-
ta, Turuntas – Dauguva, Chesinas – Pernu (Estija).

Gintaro kelias labiausiai suklestėjo valdant imperatoriui, filoso-
fui Markui Aurelijui (161–180 m.), vadinamaisiais principato laikais, 
kai imperatoriaus valdžios atrama buvo kariuomenė. Apie šio kelio 
klestėjimą liudija ir archeologinių tyrimų metu aisčių kapinynuose su-
rastos 224 monetos. Pažymėtina, kad tokių monetų rasta ir žemosios 
Panemunės piliakalnio papėdės gyvenvietėje Šakių rajone (G. Zabiela, 
Šakių rajono piliakalniai, 2017, p. 10), o Marijampolės apylinkėse ras-
tas Marko Aurelijaus medalionas (Lietuvos istorija, II, p. 106).

Ypač ryškūs to laikotarpio sūduvių kultūros suklestėjimo artefak-
tai atidengti Sūduvių kultūros kapinyno kapuose, esančiuose už kelio-
likos kilometrų nuo Lietuvos sienos, Sūduvos aukštumos pietvakarinė-
je pusėje, Šveicarijos kaime, Lenkijoje. Šios aukštumos šiaurės vakarų 
pusėje, Lietuvos teritorijoje, yra ežeras Danajus-Dunojus (lenkiškai 
Dunajewo; 25,2 ha). Tai pasienio su Lenkija ežeras, esantis Sūduvos 
aukštumose, 247,6 m aukštyje. Dalis jo, 7,1 ha, dabar priklauso Lenki-
jai. Ežero vardo reikšmės kilmė – žr. ež. Dunojus. bet įmanoma versija 
iš šaknies da-, kilusios iš rekonstruojamo daiktavardžio uda „vanduo“ 
ir -naj(v)+us → -navus, navas „nykstantis“. Tuomet prasminė vardo 
kilmė vestina iš reikšmės – nykstantis, mažėjantis ežeras.

Keistoka, bet dabartiniuose Lietuvos vardynuose jo vardo nepa-
vyko aptikti, o J. Jablonskis ir kiti autoriai (Šešupės baseinas, 1975, 
p. 123) šį ežerą įvardija Dunajevo vardu. Atrodo, tai lenkiškojo vardo 
vertinys. beje, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 
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pateikiama sulietuvinta (iš lenkų kalbos) forma Dunojevas, pridedant 
skliausteliuose Dunojėlis. Todėl pavartojau, mano galva, patikimesnę 
jo vardo lytį Danajus, kurią aptikau 2001 m. išleistame žemėlapyje. 
Prie ežero vakarinio pakraščio glaudžiasi 285,5 m aukščio Stankūnų 
kalnas, tiesiai per jo viršūnę eina valstybinės sienos linija.

Patyrinėję senuosius žemėlapius, randame, kad daugiau kaip prieš 
200 metų ežeras buvo kelis kartus didesnis. į jo plotus įėjo ir dabartinė 
apie 100 ha ploto Paširvinčio pelkė, esanti tik už 200 m nuo dabartinio 
ežero. Lietuvių dainose, tautosakoje Dunojus (Dunojėlis) – labai popu-
liarus hidronimas, kad ir:

„Anoj pusėj Dunojėlio 
Pievelė žaliavo,
Grėbė pulkas mergužėlių,
Grėbdamos dainavo.

[...]
Aš ant tavo kamanėlių
Laiškelį rašysiu.

Nubėk, nubėk, juodbėrėli, 
Lietuvos šalelėn [...]“

Arba dar:
„Siuntė mane motinėlė į dunojų vandenėlio...“

Turime lietuvių kalboje žodį dunojus „didelis vanduo“ (LKž, II, 
852, 860), todėl, matyt, reikėtų atsisakyti versijos Danajus, keičiant 
šaknies balsį iš u į a, taip pat atsisakyti sulenkintos ežero Dunajewo 
formos ir vartoti baltišką lietuvių ežero vardą Dunojus. Tokį hidroni-
mo formatą baltai yra pritaikę ir legendiniam Europos tautų metraš-
tininkui Dunojui, kurį kitos tautos vadina vardais Danubijus, Istras. 
Danubijumi vadinta upės dalis, esanti arčiau ištakų, vardą kildinant 
iš keltų dun- „įtvirtinimas, tvirtovė“ (ne veltui Romos laikais juo ėjo 
įtvirtinta imperijos siena). Arčiau Juodosios jūros esanti dalis – Istras 
(lotyniškai Ister).

Sūduvos aukštumų vakariniame krašte plyti Vištyčio ežeras. Pa-
gal plotą (1786,9 ha) jis ketvirtas Lietuvoje ir antras Sūduvoje. Eže-
ras susiformavo paskutinio nuledėjimo laikotarpiu ledyno išspaustoje 
rinoje – siaurame, giliame slėnyje, kurio dalis buvo patvenkta nule-
dėjimo procesų eigoje. Todėl priskiriamas rininių patvankinių ežerų 
kategorijai. Vidutinis jo gylis įvairuoja nuo 15,5 iki 50 m. Vakarinėje 
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ežero pusėje yra Didžioji įlanka su pelkėtu pusiasaliu ir nedidele sala. 
Ežero vandens paviršiaus lygis – 172,4 m virš baltijos jūros lygio. Ilga 
ir permaininga yra jo akvatorijos priklausomumo, o kartu ir vardo is-
torija. Iki Vokiečių ordino grobikiškos invazijos į baltų žemes ežeras 
buvo natūrali gamtinė riba, skyrusi ir kartu jungusi dvi baltų giminin-
gas tautas – sūduvius ir nadruvius.

Lietuva niekada nesitaikstė su savo žemių puolimais ir jas gynė 
visais įmanomais kovos ir diplomatijos būdais. Kovos buvo permai-
ningos ir labai sunkios. Tik po žalgirio pergalės Šv. Romos imperato-
rius ir Vokiečių ordinas pradėjo išgirsti lietuvių reikalavimus grąžinti 
užgrobtas žemes. Tačiau tik dar po vieno karo paskelbimo 1422 09 27 
prie Melno buvo pasirašyta taikos sutartis (su Sūduvos dalies žemių 
grąžinimu ir atsisakymu pretenzijų į žemaitijos žemes). Melno sutar-
tyje nustatyti reikalavimai dėl sienų negimė iš karto. Prieš tai vyko 
ilgas ir atkaklus diplomatinis darbas. Pradžioje tie reikalavimai siekė 
iki Priegliaus ir Alnos, po to iki 220 dienovidinio, t. y. Tilžės, įsruties 
(Černiachovskas) ir Darkiemio (Oziorskas). Reikalauta baltų žemių, 
grindžiant tai prigimtine, bet ne užkariavimų teise. Tačiau tų amžių 
Europoje vyravo karo teisė ir, nepaisant pasiektos pergalės mūšiuo-
se, išaugusios valstybės galios, Lietuvai teko priimti kompromisinį  
variantą dėl sienų. Jos atsidūrė maždaug prie 22042‘ dienovidinio, šiau-
rės ilgumos, Vištyčio ežero šiauriniame gale.

Vištyčio ežero vardas, kaip ir aplinkinės žemės, turi gana sudėtin-
gą ir netrumpą istoriją. Galima net įžvelgti kai kuriais lietuvių tautai 

5 pav. Geisryčio-Vištyčio ežeras
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lemtingais istorijos momentais sąmoningą jo vardo kraipymą. Tad pa-
bandykime paieškoti šio vandenvardžio prasminės kilmės ištakų.

Dabartinis ežero vardas Vištytis yra pravardinės kilmės. Atėjęs  
į vartoseną jau viduramžiais ir nieko bendro neturintis su pirmine var-
do kilme. Pravardinė kilmė yra istorinius dokumentus rašiusių rašti-
ninkų – vertėjų, priklausomai nuo jų tautybės, padarinys. Tam pagrįsti 
turbūt nereikia plačių argumentų. Sekant mūsų krašto didesnių upių, 
ežerų, senųjų hidronimų kilmės ištakas, visuomet aptinkamas racio-
nalumas, subtilus vienų ar kitų paties objekto ar aplinkos ypatybių, 
savybių nusakymas ir priskyrimas tam objektui, kuris leistų geriau su-
siorientuoti aplinkoje, be didesnių pastangų atpažinti tą objektą, vie-
nodai visiems tame areale esantiems ar pasirodantiems bendruomenės 
žmonėms. Prie ežero ir jo apylinkėse žmonės jau gyveno nuo paleolito 
amžių. Tai liudija aptikti tų laikotarpių radiniai ir bendrieji akmens 
amžiaus kultūrų plitimo dėsningumai. Apie vėlesnį kultūros laikotarpį 
liudija čia pat, ežero viršutinėje terasoje, esantys piliakalniai. Vadi-
nasi, čia gyvenusiems, žvejojusiems žmonėms, ypač palaikant preky-
binius ryšius su nadruviais, sembais, bartais ir kitais, ežeras tarnavo 
kaip labai geras orientyras, nusakant kelionės kryptį, kelią, kaimynų, 
giminės žemių vietą ir pan. Todėl jis neabejotinai buvo įvardytas – 
turėjo savo vardą, pabrėžiant ežero arba jo artimos aplinkos ryškią, 
išskirtinę ypatybę. Ir jau jokiu būdu ne su vištos reikšme susijusį var-
dą. įvairių enciklopedinių leidinių žiniomis, vištos Lietuvoje pradėtos 
auginti XIV a. Kita vertus, vadinimas kad ir pašiepiamąja prasme eže-
ro gražuolio, dalijančio savo dovanas – stebuklingas vandens galias, 
maistą žmonėms, prieštarautų tų laikų žmonių religijai, jų papročiams. 
Juk jie gamtos objektus, vandenį laikė stebuklingais. Apie tai kalba 
įvairios sakmės, padavimai, baltų mitologija. Jie turėjo vandens deivę 
Vandenę. Vandens vartojimą religiniuose ritualuose arba jo apraiškas 
pastebime ir šiuolaikinėse pasaulio religijose. Krikščionybėje kiekvie-
nas krikštas susijęs su vandeniu. Todėl vienareikšmiai turime atmesti 
prielaidas, kad ežerą vardu Vištytis galėjo įvardyti autochtonai vaka-
rų baltai – sūduviai, nadruviai – ir jis neturi jokių sąsajų su pirmine 
vardo reikšme.

bene pirmas rašytinis ežero vardo paminėjimas randamas  
1419 m. gegužės mėn. Gnievkovo (Kujavuose) pasitarimo dokumen-
tuose. Šiame pasitarime Lenkijos ir Lietuvos atstovai pateikė taikos su 
Kryžiuočių ordinu sąlygų projektą, kuriame buvo išdėstyti reikalavi-
mai dėl sienų nustatymo Sūduvoje, žemaitijoje ir Klaipėdos priklau-
symo Lietuvai. Projekte aprašant sieną nurodoma, kad ji nuo Nemuno 
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eitų Šešupe, nuo jos žiočių aukštyn ligi Širvintos upės žiočių, toliau 
einant Širvintos upe aukštyn iki Liepūnos žiočių, nuo čia Liepūnos upe 
aukštyn ligi ežero, vadinamo GIESRYČIU, esančio tiesiai prieš tą 
upę; toliau išvardijami kiti sieną žymintys objektai (LIŠ, 1955, p. 91).

Antrasis seniausias vardo užrašymas yra aptinkamas 1422 09 
27 Melno taikos sutartyje, nurodant sienų liniją tarp Lenkijos Ka-
ralystės, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino 
(sutartis sudaryta lotynų kalba). Knygos „Sūduvių protėvių dva-
sinis testamentas“ skyrelyje „Liepona – LDK valstybės sienos 
upė“ (psl. 283) yra pateiktas Melno taikos sutarties akto 1422 05 
10 projekto kopijos vertimas į lietuvių kalbą iš „Lietuvos istorijos 
šaltinių“ (t. 1, p. 94). Šiame akte ežeras įvardytas Dvystytz var-
du. Lygiai tokia pati forma – Dvystytz – yra pateikta Kazio būgos 
„Rinktinių raštų“ III t. 147 p., remiantis M. Valančiumi ir E. Volteriu  
(1901 m.). Dėl E. Volterio 1901 m. „Suvalkų gubernijos etnografinio 
sąrašo“ dar norisi kai ką paaiškinti. Sąrašų rankraščiai buvo sudaryti 
1889 m. ir išspausdinti Peterburge 1901 m. įžanginiame straipsnyje 
Eduardas Volteris (1856 m. Rygoje–1941 m. Kaune) pateikė ištraukas 
iš lotynų kalba išleistų „Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithu-
aniae 1376–1430“ dokumentų, kurių 1422 05 15 Nr. MV „Postulatio 
domini magni ducis de terra Sudorum“ ežeras įvardytas Dwisticz.

Jonas Deksnys tinklalapyje yra paskelbęs 1985 m. rankraštį „Ap-
gyventų vietų pavadinimų kitimas 13–20 amžiais“. Pateiksiu jo suda-
rytą Vištyčio ežero vardo kitimo chronologiją be korektūros ir nepri-
siimdamas atsakomybės dėl autentiškumo bei nuorodų į šaltinius.

 Metai                      Šaltinis                Pavadinimas 
                          
1422                 i (inventoriuje)       Dwystytz                                   -
1559                 i        „                     Wisztyniec (Vištinis)   (A. Vanagas. M. kalba,  
 1980)
1613                 ž (žinyne)            Wystyniec                  (1)
1758                 i (inv.)                   Wyštiniec                    (Sprl)
1808                 ž (žinyne)              Wysztyten                   (3)
1900                         ž                      Vistyte                        (5) iš 1900 žemėlapių
1911ž, 1917ž, 1923ž                       Vištytis                       (6, 7, 8)                              
                              

Pateikiama vardo chronologija rodo jo tolimą nuo 1422 m. įra-
šytos formos Dwystytz. Kartu ši chronologija yra artima arba beveik 
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sutampa su reikšmingais Lietuvos istorijos laikotarpiais. 1422-ieji esą 
LDK valstybės iškilimo metai. 1569 m. Liublino unija – Lietuvos dalies 
žemių ir valstybingumo praradimas. 1613–1758 m. – laikotarpis, kai 
nyko LDK, jos etninė kultūra, kalba. 1795 m. – trečiasis Lietuvos ir 
Lenkijos jungtinės valstybės padalijimas, jos sunaikinimas ir Sūduvos 
žemių priskyrimas Prūsijai iki 1808 m. Todėl ir ežero vardas rašomas 
Wysztyten. 1900, 1911 ir 1917 m. vardo forma atspindi carinės Rusijos 
okupacijos laikotarpį. 1923 m. – Lietuvos Respublikos kūrimosi laiko-
tarpis – nebuvo nei laiko, nei pakankamo mokslinio potencialo gilintis 
į etninės kultūros paveldą ir paprasčiausiai ežero iškreiptas pravardi-
nis vardas, beje, kaip ir daug kitų hidronimų, buvo mechaniškai perra-
šytas į lietuvišką transkripciją.

Iš Gnievkovo pasitarimo ir Melno taikos sutarties dokumentuose 
įrašytų ežero vardų – 1419 m. Giesrytis ir 1422 m. Dwisticz (Dwys-
tytz) – arčiausiai pirminės prasminės kilmės ištakų yra ežero vardas 
Giesrytis. Giesryčio vardas turi sulietuvintą dvigarsį ie, atėjusį iš 
rytų baltų vietoje senesnio sūduvių ei. Tuomet ankstesnė vardo 
forma turėtų būti → Geisrytis, sudaryta iš dviejų kamienų, dvie-
jų šaknų Gei(s)+ryt+is. Pirmoji Gei(s)- vestina iš sūduvių-prūsų 
reikšmės geid- „šviesti, atspindėti“ (V. Mažiulis, 1988, I, p. 338–
342). O -ryt-is (galėjo būti ir -rit-is) reikštų rytą → rytis „rytinę 
žarą, ryto atspindžius“. Tuomet vardo kilmės prasminė reikšmė 
būtų atspindžiai rytinės žaros, gaisos ryte, rytmečio gaisos.

Tokie vaizdiniai ypač ryškiai pastebimi žiūrint į ežerą, į jo van-
dens paviršių ankstų rytą nuo aukštų, ežerą supančių rytinės pusės 
krantų, ant kurių gyveno žmonės. be abejo, atspindžiai susidarydavo 
ir vakare, saulei leidžiantis, bet jie, matyt, buvo mažiau pastebimi. 
Kita vertus, žvejoti žmonės daugiausia išsirengia ankstų rytą. Dėl 
antrosios lyties Dwisticz ir jos verstinės formos užrašymo Dwystytz 
– galima sakyti, kad jos yra identiškos. Ir, manau, vestina iš pirminio 
vardo Geisrytis – Geisritis. Ši forma yra atsiradusi verčiant iš sū-
duvių-lietuvių prasminių reikšmių į vokiškas reikšmes ir lotyniškai 
užrašant naujai sukurtą ežero vardo formą, kuri savo prasme sutapo 
su pirminiu vardu. Vardo forma DWISTICZ yra taip pat sudaryta iš 
dviejų lyčių: baltiškos reikšmės Dwi- ir vokiškos sticz→stich. Pirmo-
ji atėjusi iš baltų dwigubbus „dvigubas vaizdas, atspindys dangaus 
fono, ežero vandens paviršiuje“ (V. Mažiulis, 1988, t. 1, p. 244 ir 331) 
ir vokiečių sticz-, stich- „atspalvis, atspindys“. Šioje vardo formoje 
perteikta pirminės vardo formos pirmojo kamieno reikšmė, bet dingo 
baltiškoji laiko „rytis, rytas“ dominantė. Matyt, vertėjai, raštininkai 
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mažiausiai į tai kreipė dėmesį – svarbiausia, tokia vardo forma reiškė 
tą patį ežerą.

bandant geriau suvokti tuos tolimus laikus ir drąsius II a. sūdu-
vius prie Dunojaus, prie Romos imperijos sienų, vienintelius iš visų 
aisčių tautų-genčių sugebėjusius įvaldyti Gintaro prekybos kelią, visą 
laiką lydi mintis: turbūt mūsų gentainius čia vedė ne tik materialinė 
gyvenimo pusė, bet ir dvasinė – siekis pamatyti ir geriau suvokti čia 
gyvenančių žmonių bendruomeninius ryšius, įsisavinti spalvotų me-
talų gavybos technologines subtilybes, naujus juvelyrikos dirbinių 
gamybos metodus ir pan. įgytos patirtys buvo diegiamos gimtosios 
tėvonijos – sūduvių kultūros žemėse. Šių teiginių pagrindimas – ne tik 
archeologinių tyrimų artefaktai. Antrųjų Ptolemajo sudinų-sūduvių, 
galindų įgytos prekybos, kultūrinio ir ūkinio bendravimo su Romos 
imperija patirtys baltų žemėse paliko ryškius pėdsakus ir tęsėsi kelis 
šimtmečius.

Turime unikalų istorinį faktą – Rytų gotų imperijos karaliaus Teo-
doriko Didžiojo 523–526 metų laišką AISČIAMS, kurį „įvairenybėse“ 
paskelbė jo pirmasis ministras ir patarėjas Flavijus Magnus Aurelijus 
Kasiodoras. Pastarąjį iš lotynų kalbos puikiai išvertė Darius Alekna. 
Ieškodami Gintaro kelio valdytojų – sūduvių-galindų istorinių sąsajų 
su 523–526 metų aisčių pasiuntiniais Ravenoje pas Rytų gotų imperi-

6 pav. Galimos aisčių prekybos Romos dirbiniais faktorijos ir jų aptarnaujamos 
erdvės. Sudarė E. Jovaiša, 2014 (remiantis rastų kapinyne Romos monetų  
skaičiumi – nuo 10 iki 201 – K. S.)
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jos karalių Teodoriką Didįjį, susipažinkime su esminėmis laiško kopi-
joje karaliaus išdėstytomis nuostatomis:

„KARALIUS TEODORIKAS AISČIAMS.
Iš atvykusių jūsų pasiuntinių supratome, kad labai stengiatės su 

mumis susipažinti, idant, gyvendami Okeano pakrantėse, prisidėtumė-
te prie mūsų sumanymo. Mums labai malonus ir mielas jūsų prašymas 
paskleisti mūsų šlovę iki jūsų, kuriems [iki šiol] negalėjome skirti jo-
kių pavedimų. Tad jau pažinę pamilkime tą, kurio taip atkakliai ieško-
jote nepažindami. Mat tarp tiekos genčių leistis į kelią yra ne ko nors 
lengva užsimanyti.

Todėl labai širdingai pasveikinti jūsų ilgėdamiesi pareiškiame, 
kad per šio [laiško] nešėjus jūsų pasiųstas gintaras buvo priimtas su 
didžiausiu dėkingumu...

Todėl dažniau pas mus atkeliaukite keliais, kuriuos atrado jūsų 
meilė, nes visuomet būna naudinga įgyta turtingų karalių santarvė, 
kurie, kad ir maža dovana pamaloninti, visuomet pasirūpina didesniu 
atlygiu. Taip pat kai ką žodžiu jums nurodėme per jūsų pasiuntinius, 
per kuriuos [taip pat] skelbiame paskyrę jums tai, kas turi būti malo-
nu.“ (Jovaiša, II, p. 214, 215)

Kokios tos karališkosios nuostatos ir kokiems aisčiams skirtas šis 
laiškas? Kad geriau suvoktume laiško nuostatas, trumpai apibūdinki-
me Teodoriką Didįjį ir jo epochą. Tai leis geriau suprasti istorinį kon-
tekstą, kuriame atsidūrė aisčių pasiuntiniai. Drįstu teigti, kad laišką 
jis rašė sūduviams, kuriuos II a. prie Romos imperijos sienų fiksavo 
K. Ptolemajas, ir jų bendražygiams galindams – jų sąjungos kariniams 
vadams.

Dėl konteksto trumpai apibūdinkime patį Teodoriką ir jo epochą, 
jo vadovaujamą Rytų gotų imperiją, susidariusią senosios Romos Res-
publikos žemėse, kur atsidūrė aisčių pasiuntiniai. Teodorikas gimė 
greičiausiai 451/454 metais Panonijoje (taigi prie antrųjų sūduvių gy-
ventų teritorijų), greta buvusio pagrindinio kelio iš Karnunto į vaka-
rų aisčių (sūduvių, Sembos) gintaro gavybos ir apdirbimo centrus, ir 
vaikystėje galbūt girdėjo sūduvių-aisčių vardą arba bent kiek suprato 
sūduvių kalbą. Jis apie dešimt metų (nuo 8 iki 18 metų) buvo laiko-
mas įkaitu bizantijoje ir, matyt, sprendžiant iš jo valdymo metodų, 
gavo padorų išsilavinimą. Jo pastangomis 493 m. sukurta Rytų gotų 
imperiją su sostine Ravenoje (miestas prie Adrijos jūros). Sukurtoji 
imperija gyvavo apie šešiasdešimt metų, iki 555-ųjų. į jos sudėtį pa-
teko visa Italija su Sicilija, pietinė Galija ir Noriko, Panonijos, Recijos 
(dab. Šveicarija) provincijos.
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Pirmiausia reikia konstatuoti tai, kad praėjus daugiau kaip 360 
metų nuo Ptolemajo antrųjų sūduvių-aisčių įrašymo į Europos žemė-
lapį prie Dunojaus krantų, dabartinės Austrijos teritorijoje, tarp Kar-
nunto (dab. Petronell) ir Lentia (dab. Lincas) miestų, sūduviai neišny-
ko. Jie tikriausiai buvo aisčių pasiuntinių delegacijos nariai – vedliai ir 
vertėjai. Jie aisčius atvedė į Raveną prie Adrijos jūros pas Rytų gotų 
imperijos karalių Teodoriką Didįjį, nes laiške sakoma: „Mat tarp tiekos 
genčių leistis į kelią yra ne ko nors lengva užsimanyti.“ Pats faktas, 
kad aisčiai surinko delegaciją ir ją pasiuntė pas galingiausią Vakarų 
Europos valstybės karalių, labai iškalbingas. Jis rodo, kad aisčiai, jų 
junginio elitas, gerai suvokė to meto Europos politines realijas ir tei-
singai rinkosi prioritetus, vadinasi, buvo išprusę.

Antra, pas Teodoriką delegacija atvyko, matyt, todėl, kad jau 
anksčiau buvo ieškoma kontaktų. Šį teiginį patvirtina laiško žodžiai 
„labai stengiatės su mumis susipažinti“. Atvykusi delegacija buvo ne 
šiaip sau grupė asmenų, o ji atstovavo susijungusių genčių grupei, ką 
gali patvirtinti žodžiai, adresuoti trečiajam asmeniui: „[...] pareiškia-
me, kad per šio [laiško] nešėjus jūsų pasiųstas gintaras buvo priimtas 
su didžiausiu dėkingumu...“

Trečia, Teodoriko laiško žodžiai „iš atvykusių jūsų pasiuntinių 
supratome“ rodo, kad jis neblogai informuotas apie prie Okeano gy-
venančius aisčius. Pastarųjų atvykimas gali reikšti norą prisidėti „prie 
mūsų sumanymo“. Nors sumanymo esmė liko neatskleista, turėdami 
omenyje Rytų gotų imperijos įtemptus santykius su bizantija (Rytų 
Romos imperija) ir kitas pasienio problemas, galime manyti, jog Teo-
dorikas ieškojo sąjungininkų ir džiaugėsi, kad aisčiai prašosi jais būti 
ir imasi „paskleisti mūsų šlovę iki jūsų“. Kartu karalius pripažįsta, kad 
aisčiai nėra jo valdžioje.

Dar stabtelėkime prie antrosios išvados prielaidos, kad delegacija 
atstovavo aisčių genčių sąjungai. Tokios išvados netiesioginį patvirti-
nimą ir jos plėtotę galima būtų sieti su VI a. aisčių dalyvavimu rytų 
gotų migraciniuose procesuose bei jų kovas su avarais, kurie brovėsi  
į aisčių žemes ir Teodoriko valdas. Avarai buvo karinga Ponto (Juodo-
sios jūros) stepių gentis. Ji, spaudžiama bizantijos, patraukė į vakarus 
ir 562 m. užgrobė žemes prie Dunojaus, Panonijos lygumose. Čia su-
darė daugiatautį Avarų kaganatą, gyvavusį VI–VIII a. Galima tarti, 
kad į jo sudėtį pateko ir mūsų etniniai gentainiai, antrieji Ptolemajo 
sūduviai, gyvenę prie Dunojaus, Panonijos žemumoje. Ir jie – aisčiai 
ieškojo Teodoriko užtarimo prieš avarus. bizantijos diplomatijai pavy-
ko avarus paversti sąjungininkais, kurie ėmėsi saugoti šios imperijos 
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sienas su vakarų Roma, gaudami už tai solidžias pajamas. Tai jau yra 
aštuntasis amžius. Taigi prabėgo aštuoni šimtai metų, ir vis dar aptin-
kame Ptolemajo antruosius sūduvius arba jų ainius Europos viduryje, 
prie Dunojaus. Jie pirmaisiais šimtmečiais po Kristaus aktyviai daly-
vavo ir padėjo kurti lietuvių kilmės lopšio galindų-sūduvių kultūrą 
aisčių etninėse žemėse. Tegul ir didžiuliai amžių toliai, bet dvasinis 
istorijos šauksmas nori rasti atsakymą į klausimą, kokia jų, mūsų gen-
tainių, buvo tolesnė lemtis. Manau, ji buvusi sunki, bet labai garbinga. 
Jie klojo mūsų etninės kultūros klodus ir per juos tiesė ateities kelius, 
vedančius į lietuvių tautos gimimą, jos įsitvirtinimą istorijoje ir žengi-
mą ateities keliais. Esame nenugalimi tol, kol liečiame mus pagimdžiu-
sią motiną žemę.
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VILIJA RAGAIŠIENė

KALbINė MIRTIES RAIŠKA  
PIETų AUKŠTAIČIų ŠALTINIUOSE

Pastaraisiais metais vis daugiau tyrėjų dėmesio sulaukia tarminiai 
šaltiniai, kurie ne tik pristato patarmės kalbinių ypatybių visumą, bet 
ir teikia vertingos informacijos apie patarmės atstovus, jų gyvenimo 
būdą ir vertybes. Kalbininkai, remdamiesi žodynų ir tekstų medžiaga, 
parodo, kaip pasaulį suvokia ir perteikia vienos ar kitos tarmės atsto-
vai, t. y. atskleidžia kalbinį ir kultūrinį pasaulio vaizdą.

Tarminių tekstų ir žodynų sudarymo (medžiagos rinkimo ir pa-
teikimo) specifika lemia, kad juose fiksuojamas tam tikro laikotarpio 
žmonių gyvenimas, parodoma, kas tiriamuoju metu kalbinei bendruo-
menei yra aktualu, ir tuo pačiu pateikiamas tam tikros realybės (taip 
pat ir kalbinės) interpretacinis pasakojimas. žodynų iliustraciniuose 
sakiniuose ir tarminiuose tekstuose (ypač autobiografinio pobūdžio 
pasakojimuose) išryškėja kelių kartų požiūris, priklausantis tam kal-
bos sluoksniui, kuriame sutelkti archajiškas ir šiuolaikiškas požiūriai.

Pietų aukštaičių tarminiame diskurse nemažai dėmesio skiriama 
egzistenciniams klausimams aptarti. Daugiausia apmąstymų sulaukia 
žmogaus fizinės egzistencijos žemėje pradžią ir pabaigą atspindintys 
faktai – gimimas ir mirtis. Nors nebiologiniu, egzistenciniu požiūriu 
gimimas yra ne mažesnė paslaptis (nežinomybė) nei mirtis, pietų 
aukštaičius labiau domina mirties tema. Tai visiškai suprantama, nes 
pati mirtis ir pomirtinio gyvenimo problema yra ir bus didysis žmo-
gaus rūpestis. Mirties temos aktualizavimą lemia ir tai, kad dauguma 
medžiagos pateikėjų yra vyriausiosios kartos atstovai. 

Nors žodynuose ir tekstuose galima rasti daug informacijos apie 
mirtį, tai šios sąvokos vaizdas lietuvių tarminiame diskurse iki šiol ma-
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žai tirtas. Remiantis tarminių šaltinių medžiaga, fragmentiškai aptarta 
tik mirties raiška pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje ir panagrinėtas mir-
ties vaizdinys vertybiniu aspektu.

Objektas, tikslas, tiriamoji medžiaga. Straipsnio objektas – mir-
ties įvardijimai ir apibūdinimai pietų aukštaičių tarminiuose šaltiniuo-
se. Tikslas – aptarti mirtį apibūdinančius žodžius ir žodžių junginius, 
panagrinėti jų vartojimo kontekstą, pateikti įžvalgų apie mirties sam-
pratą.

Straipsnyje nagrinėjama medžiaga surinkta iš XX a. antros pu-
sės – XXI a. pradžios pietų aukštaičių patarmės rašytinių šaltinių ir 
asmeninės kartotekos. Medžiagos pagrindą sudaro tarminių tekstų 
(E. Grinaveckienės parengtų „Lietuvių tarmių tekstų 1. balatna (Va-
ranavas)“, ž. Markevičienės publikuotų „Aukštaičių tarmių tekstų“, 
N. Tuomienės išleistų „Ramaškonių šnektos tekstų“, A. Leskauskai-
tės sudarytų „Kučiūnų krašto šnektos tekstų“, „Marcinkonių šnek-
tos tekstų“, „Seirijų šnektos tekstų“, „Leipalingio apylinkių tekstų“, 
„Švendubrės apylinkių tekstų“ ir „Lenkijos lietuvių šnektų tekstų“) 
duomenys. Daug vertingos medžiagos rasta išsamiuose tarminiuose 
žodynuose (A. Leskauskaitės, V. Ragaišienės dvitomiame „Pietinių 
pietų aukštaičių šnektų žodyne“, G. Naktinienės, A. Paulauskienės, 
V. Vitkausko „Druskininkų tarmės žodyne“ ir rengiamo „Lenkijos lie-
tuvių šnektų žodyno“ kartotekoje). Straipsnyje remiamasi „Lietuvių 
kalbos žodyne“, „Frazeologizmų žodyne“ ir K. Vosylytės „Palygini-
mų žodyne“ pateiktais pietų aukštaičių patarmės faktais.

į tyrimą įtraukti visi sakiniai, kuriuose kalbama apie žmogaus 
gyvybės nutrūkimą, netekimą, fizinės egzistencijos žemėje pabaigą. 
Medžiagos pagrindą sudaro sakiniai, kuriuose vartojamas skolinys iš 
slavų kalbų smertis, žodžiai mirtis ir mirti, jų sinonimai galas, pa-
baiga, giltinė, kristi, gaišti, stipti, baigtis, žūti, priešdėlių ir priesagų 
derivatai. į tyrimą įtraukti ir sustabarėję žodžių junginiai (patarlės, 
frazeologizmai ir palyginimai), kuriuose kalbama apie mirtį. Nagrinė-
jamos medžiagos korpusą sudaro apie 600 sakinių.

Sinonimai ir derivatai. Pietų aukštaičiai žmogaus gyvybės nu-
trūkimą, fizinės egzistencijos žemėje pabaigą įvardija veiksmažodžiu 
mirti, daiktavardžiais smertis ir mirtis. Tarminiuose šaltiniuose rasti 
šių žodžių sinonimai ir su jais susiję vediniai pasižymi darybos įvai-
rove. Labiausiai išplėtotos žodžio mirti priešdėlių vedinių grandinės. 

Veiksmažodžio mirti dažnai vartojami sinonimai baigtis, kristi, 
žūti, gaišti, stipti ir jų priešdėlių vediniai pasibaigti, nusibaigti, iškris-
ti, išgaišti, parkristi, nustipti, pastipti, pražūti ir kt. Iš vartojimo kon-
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teksto matyti, kad šiems žodžiams būdinga skirtinga konotacija. Neu-
traliai mirtis apibūdinama vartojant veiksmažodžius mirti, kristi, žūti 
ir jų vedinius, pvz.: Čia pirmai sėdžiu, va jau šešiasdešims keturis 
metus [turiu], tuoj čėsas mirt LLT 254; Ir jau dar sako aš mirsiu, ir 
numirė SrjT 125; Ale ka dar žmonės labai jauni krinta Drskž 170; Su-
žinojau, kad mano bernų nei vieno nėra jau, kur kalėjiman, kur žuvį 
Kš (PPž II 828); Sakau, velei pamirc, nei kų man toki skausmai žln 
(AukT 171); Kap žmogus numiršta, sakysim, tai tep nelaidojo, kap 
dabar pas mus laidoja RamT 204. Veiksmažodžiui baigtis ir priešdėlių 
vediniams nusibaigti, pasibaigti dažniausiai taip pat būdinga neutrali 
konotacija, pvz.: Jau baigiuos, neraikia norėc dešimtų dešimtį varau 
bd; Rėks rėks ir pasbaigs tas vaikas [nužiūrėtas] Jsk (PPž II 154). 
Pasitaiko atvejų, kai šie veiksmažodžiai gali turėti neigiamą atspalvį, 
pvz.: Ar da šitas senis nenusbeigė, ar da jis gyvas Vs. Neigiama kono-
tacija išryškėja iš platesnio konteksto, kuriame atskleidžiamas požiūris 
į aptariamą asmenį ir pan. 

Neigiamą emocinį santykį su aptariamu reiškiniu gali rody-
ti veiksmažodžių gaišti, stipti, dvėsti ir jų derivatų išgaišti, nugaiš-
ti, padvėsti, nudvėsti, išstipti, pastipti vartosenos kontekstas. Šiems 
žodžiams neretai būdingas menkinamasis (ironiškas ar pašiepiamas) 
atspalvis, pvz.: Maniau, kad tu išgaišai Rud (PPž I 372); Kada tu, 
bestija, pastipsi, šitep gerdamas Mtl (LKže). Veiksmažodžiai gaišti, 
stipti, dvėsti vartojami ir kalbant apie pikto, blogo, gobšaus, pavydaus 
žmogaus mirtį, sakomi linkint jam mirties, pvz.: Kad tu išgaištai, kad 
tu jau pastiptai Kš (PPž I 372); Tolei is sėdėjo, kol Stalinas pasti-
po, tadu palaido Pns (LLž K); Ar dar jisai nenudvėsis, šitiek žmonių 
pašaudė, gaišt jau čėsas šitam banditui Rdm; Šitep svecimo raikia 
[turto], išstipsit ir viskas liks Švn. 

Veiksmažodžių gaišti ir dvėsti vartojimo kontekstas rodo, kad šie 
žodžiai mirtį gali apibūdinti ir neutraliai, pvz.: Gaišč jau laikas Drž 
(PPž I 259); Išgaištau ir būtų spakaina, o dabar pakutavok bd; Ateis 
čėsas ir padvėsiu, ir bus baigta Rdm. Tokie pasakymai liudija, kad į 
žmogaus mirtį žvelgiama kaip į natūralų, savaime suprantamą dalyką, 
turintį kaip ir visa žemėje egzistavimo pradžią ir pabaigą, plg. dar A toj 
boba sako: suk nesuk, a mirc visciek raikia bltT 21; Jau sana, čėsas 
mirc, vaikeli KčT 271. Toks mirties suvokimas nulemtas kaimo žmo-
nių gyvenimo būdo, atskleidžiančio akivaizdų žmogaus ryšį su gamta, 
pvz.: Žmogaus gyvenimas kaip žolės – išdygo, užaugo, nunoko ir nu-
krito žemėn ‘numirė’ Rdm; Jau numirei ir numirei, supuvei ir viskas 
Mrc (PPž II 46). Pietų aukštaičių mirties samprata atspindi žemdirbių 
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kultūrai būdingą ciklinę laiko sampratą, turinčią įtakos kaimo žmonių 
gyvensenos pagrindui ir pasaulėjautai.

Atkreiptinas dėmesys į daiktavardžių smertis, mirtis, galas, pa-
baiga ir giltinė, iš esmės reiškiančių tapačią sąvoką (fizinės egzisten-
cijos žemėje baigtį), vartoseną. Pietų aukštaičių diskurse gyvybės 
nutrūkimas dažniausiai įvardijamas skoliniu smertis. Iš turimos me-
džiagos matyti, kad slavizmas smertis laikytinas sinoniminių žodžių 
grupės dominante. Daiktavardį smertis daugeliu atvejų neutraliame 
kontekste gali pakeisti žodis mirtis (išskyrus neseniai į tarmes atėju-
sius žodžių junginius (terminus) mirties liudijimas, mirties bausmė 
ir pan.). žodžiai galas ir pabaiga kalbant apie žmogaus mirtį pietų 
aukštaičių šnektose vartojami palyginti retai, pvz.: Dzieduliu galas 
parajo Drskž 91; Nieks nežino, kokia bus toj mano pabeiga Krkš. Kai 
kuriuose kontekstuose jie gali pakeisti žodžius smertis ir mirtis, plg. 
niekap neateina smercis / mircis / galas / pabeiga Rdm; visų senatvėn 
laukia smercis / mircis / galas / pabeiga Dg, Mt, Rdm. Tačiau daikta-
vardis galas nepasižymi tokiu neutralumu kaip kiti sinoniminių žodžių 
grupės nariai – smertis, mirtis ar pabaiga. Jis vartojamas kalbant apie 
žūtį, mirtį pirma laiko ar nusižudymą, pvz.: Cia ištraukė [įkritusį vai-
ką į upelį], tai kitur bus jam galas Vs; Nedalaikė skausmų ir pasdarė 
galų Rdm; plg. dar frazeologizmą galą gauti ‘žūti, mirti’, pvz.: Cia 
neprigėrei, tai kitur galų gausi Pns (LLž K); Per karų daug žmonių 
be čėso gavo galų Lzd. Iš konteksto matyti, kad giltinė pietų aukštai-
čių diskurse laikytinas stilistiniu sinonimu. Jis dažniausiai reiškia gyvą 
mitinę būtybę, nešančią mirtį.

Mirtį apibūdinančios kolokacijos (žodžių junginiai). Pietų aukš-
taičių tarminiame diskurse rasti mirties apibūdinimai skirtini į dvi 
grupes: 1) žodžiai, apibūdinantys mirties fizinį vaizdą; 2) žodžiai (bū-
dvardžiai ir veiksmažodžiai), tiesiogiai įvardijantys mirtį. Apie mir-
ties fizinį vaizdą tiriamuose šaltiniuose duomenų pateikta palyginti 
nedaug. Mirtis suvokiama kaip gyva žmogaus pavidalą turinti būtybė 
– sena, fiziškai nestipri (ar net bejėgė), tamsiais drabužiais apsirengusi 
moteris (boba), pvz.: Slenka patvoriu smercis susrietus Krkš; Smer-
cis su lazdu pasramdama aina, juodu skepetu žilų galvų apsigobus 
bd; Smercis panaši in sanų bobų, visa sulinkus, be dantų, juodai ap-
sirengus Rdm. Neretai mirtis asocijuojasi su senatve, jėgų neturėjimu, 
liguistumu, plg. palyginimą išbalęs kap smertis Vs, Lzd. Mirtis, kaip 
ir žmogus, gali reikšti emocijas – užjausti, džiaugtis, pavydėti, pykti, 
pvz.: Aš mircis, sako, išgirdau apie tavo sunkų gyvenimų ir atajau 
tau padėc RamT 280; Smercis supyko, kad senis vėl jų apgavo Rdm; 
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Smercis apsidziaugė, kad gaus pavalgyc ir pasišildzyc Lp. Ji veikia 
kaip žmogus, t. y. ateina, stovi, stebi, kalba, siunčia ženklus, pvz.: Kap 
mircis stau prie galvos jau, atsistoja, tai jau žmogus mirs RamT 281; 
Aš mirtis, sako, mani niekas nemato, a tu, sako, matysi RamT 280; 
Smercis inajus sustoj ir žiūro, kų jiej daro bd.

Pietų aukštaičių tarminiuose šaltiniuose, kaip ir kituose įvairaus 
pobūdžio tekstuose, mirtis (giltinė) dažniausiai konceptualizuojama 
viduramžišku giltinės su dalgiu rankoje įvaizdžiu, pvz.: Jam giltinė 
jau dalgę gelanda Mrk (LKže); Giltinė mostelės dalgiu per spran-
dų ir bus baigta Vs. Mirties ir giltinės, kaip gyvų būtybių, vaizdiniai  
pietų aukštaičių tarminiame diskurse daugeliu atvejų paliudyti pasakų, 
sakmių ar padavimų, pvz.: Inejo, dairosi, sukaliojasi smercis Kb (PPž 
II 417); Kapanokis tu cia, smercie, kap sau nori, aš tavį negelbėsiu 
žr (PPž II 417). Autobiografinio pobūdžio pasakojimuose šie vaizdai 
fiksuojami retai (apie mirtį kalbama kaip apie nematomą reiškinį).

Pietų aukštaičiai palyginti nedaug vartoja būdvardžių ir veiksma-
žodžių, tiesiogiai apibūdinančių ar įvardijančių mirtį. Tarminiuose šal-
tiniuose mirties pobūdžiui nusakyti dažniausiai vartojami būdvardžiai 
sava / nesava, lengva / sunki, greita (staigi) / lėta, pvz.: Savu smerciu 
jisai nemirs, šitep laksto su šituoj motociklu Krkš; Nesavu smerciu 
mirį labai rodos, dažnai vaidenas bd; Greita smercis tai gerai Rud 
(PPž II 417); Sako, sunki smercis būna šitų raganių, niekap numirc 
jiej negali Rdm; Lengva ar sunki smercis laukia, kas žino Pns (LLž 
K). Iš būdvardžių lengva / sunki, greita / lėta vartojimo konteksto 
išryškėja mirtį patiriančio žmogaus ir pačios mirties vertinimas. Staigi 
mirtis dažniausia vertinama neigiamai, pvz.: Viešpatie, apsaugok nuo 
staigios mirties bd. Netikėtai, staiga miręs žmogus nespėja tinkamai 
pasirengti mirčiai (atlikti išpažinties, susiruošti įkapių, pareikšti va-
lios dėl laidotuvių ir pan.). Juolab kad staigi mirtis gali būti ir žūtis 
nelaimingo atsitikimo metu ir pan. Pietų aukštaičių diskurse mirtis 
suvokiama kaip moralinis ir socialinis teisingumas, kuriuo kiekvienas 
gali įsitikinti dar gyvas būdamas. Tiksliau, kaip gyvenimo įvertinimas 
ir atpildas suvokiamas pats mirties pobūdis – lengva, greita / sunki, 
lėta smertis (mirtis). Atpildas žemėje už padorų ir garbingą gyvenimą 
yra lengva ir greita mirtis, pvz.: Greita mirtis, tai gerai, ale jos rei-
kia nusipelnyt Rdm; Jei žmogus nieko blogo kitam nepadaris, tai jis 
ir geras, jo ir smercis langva Krkš. Pietų aukštaičių apmąstymuose 
apie mirtį ypač aktualus yra teisingumo, teisingo įvertinimo aspektas. 
Mirtis yra teisinga ir vertinga, jei ji ateina laiku, išgelbsti nuo kančių, 
o seną žmogų – dar ir nuo vienatvės, pvz.: Neturi sylos, negali, tai sė-
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dėk, boba, ir lauk smerties Mrc (PPž II 417); Geriau numirt jaunam, 
negu gyvent vienai Mrc (PPž II 46).

Pietų aukštaičiai mirčiai tiesiogiai apibūdinti dažniausiai vartoja 
veiksmažodžius ateiti, užeiti, (pa)imti, laukti, kliūti, tekti, pvz.: Iš laš-
kos neišlipu, o smercis neina Knv (PPž II 417); Jau jei ateit smercis, 
kad jau jyj gerumu paimtų Mrg (PPž II 417); Dabar neužeina tep 
mirtis Mrc (PPž I 660); Jei mislini, protą turi, matai, kap smertis vi-
sus vienodai ima Rdm; Ten laukė jo smercis, jam jinai ir kliuvo Krkš; 
Tokia smercis buvo skirta, tokia ir teko (apie perkūno nutrenktą žmo-
gų) Srj. Mirtį pietų aukštaičiai suvokia kaip savarankiškai veikiantį, 
niekam nepavaldų objektą, pvz.: Smercies da niekas nepakeravoj, nei 
kadu jai ateic, nei kadu žmogų paimc Krkš; Dzievulis paliko an pa-
kutų ir pakutavok, ir lauk kadu smercis atajus paims Lzd. Aptariami 
veiksmažodžiai pabrėžia mirties kaip neišvengiamybės aspektą.

Frazeologizmai ir paremijos. Šis tautosakos klodas yra labai ver-
tingas šaltinis mirties raiškos analizei, nes atskleidžia kalbos, kultū-
ros ir pasaulėžiūros faktus. Frazeologizmai ir paremijos (patarlės ir 
priežodžiai) reprezentuoja tradicinę liaudies kūrybą. Tyrėjai paremi-
jas apibūdina kaip moralinius ir dorovinius imperatyvus, didaktinius 
išminties krislus. 

Tiriamuose šaltiniuose paremijų rasta palyginti nedaug. Vienos 
jų vartojamos dažnai, pvz.: Be priežasties (pričinios) nėra smerties 
Rdm, Švn, Krkš, Sn, kitos paliudytos tik kartą ar du, pvz.: Atiduos 
jis tau po smerti angliais ‘niekad negrąžins skolos’ Vrn (LKže). Tar-
miniame diskurse dažniau fiksuojamos patarlės, kuriose kalbama apie 
žmogaus gyvenimo laikinumą ir trapumą, pvz.: Mirtis šūkaudama 
nevaikščioja Mrc (LKže), Mislios už marių, o smertis už pečių Rdm. 
Mirtis suvokiama kaip priešingybė gyvybei ir gyvenimui, pvz.: Dzie-
na praėj, smercis priartėj Krkš; plg. dar Kap kaimi sako gyvam duo-
bės nėra, turi gyvenc LpT 107. Pabrėžiama, kad niekas nežino, kada 
ir kokiomis aplinkybėmis žmogų gali ištikti mirtis, primenama, kad ji 
visada yra šalia. Mirtis yra duotybė, kurios niekas jokiais būdais ne-
gali išvengti, pvz.: Nėra žolių nuo smercies Mtl; Nuo mirties jokiais 
pinigais neatsipirksi bd. Todėl kartais į mirtį žvelgiama linksmai ar 
netgi su lengva ironija (daryk, ką nori, mirtis vis tiek paims), pvz.: 
Nuo smerties po puodu nepasvoši Kč. Pietų aukštaičių vartojamose 
patarlėse mirtis suprantama ir kaip moralinio ir socialinio teisingumo 
garantas, pvz.: Smercis visus sulygins Kb. 

Tiriamuose šaltiniuose daugiausia rasta mirtį reiškiančių fraze-
ologizmų su pagrindiniais dėmenimis žemė ir kojos, pvz.: Jau Anelė 
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mirus, jau metai kap kojom žamės nesiekia Mtl; Kreivinasi kojos, jau 
pašauks žemukė ‘mirs’ Drsk (Frzž 863). Gerokai mažiau užfiksuota 
frazeologizmų su aplinkos daiktų ar kt. pavadinimais, pvz.: Dar ne 
nuo vieno šaukštai atliks ‘mirs’ Krok (Frzž 661); Badas vėl negerai: 
gali šatras atmesti Vlk. Pietų aukštaičiai ypač dažnai vartoja pasto-
viuosius žodžių junginius su daiktavardžiu žemė ir slinkties veiks-
mažodžiais eiti, gulti, lįsti, važiuoti, pvz.: Jei netikęs, nevark, žemėn 
gulk Drsk (Frzž 864); Nenori niekas žemėsna lįst, geriau čia gyvent 
Drsk (Frzž 864); Toks netikęs buvo, ir nuėjo po žeme, o aš likau Kpč 
(Frzž 864) ir kt. Frazeologizmuose mirtis apibūdinama ne vienu as-
pektu. Pirmiausia ji suvokiama kaip žmogaus fizinio kūno laidojimo 
vieta (kapas), pvz.: Stefanija jau žemėse, amen ‘apie mirusį’ Drsk 
(Frzž 862). Mirtis plačiąja prasme suprantama kaip susiliejimas su 
gamta – žmogus gimsta iš žemės ir po mirties vėl grįžta į ją (žmo-
gus į žemę eina, gula, lenda). Kalbėdami apie mirusius žmones, pietų 
aukštaičiai dažnai vartoja frazeologizmą po žeme, pvz.: Trys sūnai 
jau po žeme Drsk; Jau mano visi draugai po žeme Kpč (Frzž 866). 
Grįžimas į žemę iš tikrųjų reiškia sugrįžimą į namus. Pietų aukštaičiai 
dažnai vartoja mirtį reiškiančius frazeologizmus su dėmeniu namo, 
plg. namo eiti, pvz.: Raikia suprasc, kad jau namo aisim, niekas am-
žinai negyvena Rdm; namo pareiti, pvz.: Nedagalinėjo, nedagalinėjo 
ir parėjo namo Vrnv (Frzž 445); namo važiuoti, pvz.: Graita jauni 
namo važiuoja, sani landzioja Drskž 221 ir kt. Mirtis iš esmės kono-
tuojama teigiamai, ji suvokiama kaip kelionė namo, tiksliau, grįžimas 
į pradžią. Čia verta prisiminti Pradžios knygoje suformuluotą nuos-
tatą Esi dulkė ir dulke vėl pavirsi (Pr 3, 19). Pietų aukštaičių diskur-
se ne kartą paliudyta, kad po mirties žmogaus kūnas pavirtęs dulke 
išnyksta žemėje, pvz.: Po smerčiai dulki pavirsiu Rdm; Iš dulkės in 
dulkį ainam Kpč.   

Atskirą sluoksnį sudaro frazeologizmai su pagrindiniu dėmeniu 
kojos. Plačiąja prasme šie frazeologizmai reiškia judėjimo netekimą, 
žmogaus sustojimą, sąlyčio su žeme praradimą (kaip žinoma, žmogus 
yra žemės gyventojas; turįs ryšį su žeme), pvz.: kojas sutaisyti, kojas 
užkelti ‘mirti’. Pietų aukštaičių diskurse šios grupės frazeologizmams 
retai būdinga neutrali konotacija. Dažniausiai jaučiamas ironiškas po-
žiūris arba neigiamas vertinimas, pvz.: Jei daktarų klausysi, greitai 
kojas padžiausi Rdm; Ar tu gersi vaistus, ar negersi, vis viena ko-
jas ištiesi Spg; Per šitus darbus be čėso kojas nukratysi bd. Nedoro, 
šykštaus, kitiems bloga linkinčio žmogaus mirtis dažnai apibūdina-
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ma neigiamą, niekinamąjį atspalvį turinčiais frazeologizmais kojas 
užversti, kojas pakratyti, kojas užriesti, pvz.: Palauk, kol dar senis 
užvers kojas, tai tu turėsi vargti be duonos kąsnio Lš (Frzž 332); 
Britkus buvo diedas, tai pirma laiko kojas pakratė Pns (LLž K); Su 
darbais apsieiliosim, kai kojas užriesim Al (Frzž 332). 

Pietų aukštaičių diskurse dažnai vartojami mirtį reiškiantys fraze-
ologizmai su pagrindiniais dėmenimis žemė, kojos ir namo atskleidžia 
žmogaus ryšį su žeme. žmogaus gyvenimas suvokiamas kaip kelionė 
žeme, netekus gyvybės (judėjimo galios) sugrįžimas  į žemę (į fizinius 
namus). Tai rodo, kad pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje išlaikyta agra-
rinei kultūrai būdinga mirties samprata, liudijanti akivaizdų žmogaus 
būties ryšį su gyvybės ciklais gamtoje. 

Apibendrinamosios pastabos. Pietų aukštaičių tarminiuose šal-
tiniuose rastos kolokacijos (žodžių junginiai), paremijos ir frazeolo-
gizmai atskleidžia mirties fizinį vaizdą ir jos veikimo būdus, parodo 
patarmės atstovų pasaulėvaizdyje susiformavusią mirties sampratą.

Pietų aukštaičiai žmogaus gyvybės nutrūkimą, netekimą, fizinės 
egzistencijos žemėje pabaigą dažniausiai įvardija veiksmažodžiu mirti 
ir daiktavardžiu smertis. Tarminiame diskurse šių žodžių sinonimai 
mirtis, baigtis, kristi, žūti, gaišti, stipti, galas, pabaiga, giltinė atsklei-
džia neutralų arba neigiamą požiūrį į mirtį ir (ar) mirštantį žmogų. 

Tiriamuose šaltiniuose palyginti nedaug rasta žodžių, tiesiogiai 
apibūdinančių ir (arba) įvardijančių mirtį. būdvardžių lengva / sun-
ki, greita (staigi) / lėta (mirtis) vartojimo kontekstas rodo, kad pietų 
aukštaičiams labai aktualus yra teisingumo, žmogaus gyvenimo įver-
tinimo aspektas. Mirtį, tiksliau, jos pobūdį pietų aukštaičiai suvokia 
kaip moralinį ir socialinį teisingumą, gyvenimo įvertinimą ir atpil-
dą. Pietų aukštaičiai mirčiai tiesiogiai apibūdinti dažniausiai vartoja 
veiksmažodžius ateiti, užeiti, (pa)imti, laukti, kliūti, tekti. Šie veiks-
mažodžiai dažniausiai pabrėžia mirties neišvengiamybės aspektą, pri-
stato mirtį kaip savarankiškai veikiantį objektą. 

žodynuose ir tekstuose rastos paremijos, frazeologizmai su pa-
grindiniais dėmenimis žemė ir namo rodo pietų aukštaičių pasaulė-
vaizdyje gerai išlaikytą archajinį mirties vaizdą, agrarinei kultūrai 
būdingą mirties sampratą, liudijančią žmogaus būties ryšį su gyvybės 
ciklais gamtoje (po mirties žmogus susilieja su gamta, t. y. iš žemės 
atėjęs į ją vėl sugrįžta). 
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XXI a. tarmiškas kalbėjimas laikomas įdomiu, drįsčiau teigti, 
gana skoningu dalyku. Kažkada jis laikytas žemesnio sluoksnio žmo-
nių bruožu, nors iš tiesų ir toliau yra taip manančiųjų. Sakyčiau, sko-
nio reikalas, kas kam gražu. Visai neseniai teko susidurti su Lietuvos 
tarmių vertinimu, kur nustatinėta, kuri tarmė graži, juokinga arba la-
bai neskambi. Vertintojų nuomonės nesutapo dėl įvairių priežasčių: 
išankstinių įsitikinimų apie tarmės atstovus, asmeninių patirčių, tar-
mės „skambėjimo ausy“. Mes, dzūkai, priklausantys pietų aukštai-
čių patarmės arealui, atstovaujantys didžiąja dalimi Punsko ir Seinų 
šnektoms, irgi turime savo nuomonę apie tarminę sakytinę ir rašy-
tinę kalbą, jos vartojimą viešojoje erdvėje, tarmiškų žodžių kaitą bei 
tarmiškumų maišymą su neteiktinomis svetimybėmis (nemaišyti su 
įteisintomis ir vartojamomis svetimybėmis!). Iš esmės tarminis kalbos 
variantas paprastai suprantamas kaip sakytinės kalbos variantas, ne-
turintis nusistovėjusios rašybos.

Manau, kad tarmė ir šnekta turi tiek panašumų, kiek ir skirtu-
mų, dėl to bendrų kalbinių bruožų teritorija skirstoma į smulkesnius 
vienetus pagal specifines šnektos ypatybes. Suvalkų trikampio lietu-
viai dažniausiai save įvardija dzūkais, nors yra mažytė jų dalis, labiau 
patraukianti į vakarų aukštaičių (suvalkiečių) tarmę, arba, remiantis 
senesne klasifikacija, kuria naudojosi Jonas Stoskeliūnas – aukštaičių 
vakariečių-kapsų tarmę. Svarbu paminėti, kad kalbininkai šias dvi 
tarmes linkę skirstyti dar smulkiau: Punsko ir Seinų bei Vižainio ir 
Eglinės šnektos. Atkreipkime dėmesį, kad šie du, pavadinkime, arealai 
apima smulkesnį skirstymą pagal kalbinių bruožų skirtumus. Dėmesį 
patraukia minėtas Vižainis, kur šiandien turbūt jau nerasime lietuviš-
kai kalbančių atstovų, tad kažin ar toks skirstymas laikui bėgant ne-
pakis.
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Kartais kalbama, kad mūsų dzūkavimas nelabai turi bendrų bruo-
žų su Lietuvos ribose gyvenančių dzūkų tarme. Mat mes stipriai kitos 
kalbos veikiami „neskambame dzūkiškai“. Jeigu primaišome barba-
rizmų, tuomet ir dzūkavimas praranda savo grožį. Vengdami neteik-
tinų žodžių visgi priklausome smulkesniam tarmės vienetui, pripažin-
tam plačiai įvardijamai Lenkijos lietuvių šnektai.

XX a. antrojoje pusėje kalbėta apie tarmių mirtį, tad 2013 m. 
paskelbti Tarmių metais Lietuvoje, skatinant populiarinti tarmes, ką 
ėmėme daryti ir mes. XXI a. pastebėti kalbiniai pokyčiai tarmėse, ly-
ginant su tradicinėmis tarmėmis. Natūralu, kad keičiantis tarmėms, 
vyksta tokie patys pokyčiai smulkesniuose jų vienetuose – šnektose. 
Tarmė peržengia ribas, ji nėra statiška ir turbūt šis procesas be stab-
džių kelia daug nesusikalbėjimų. Taip pat kinta visos kalbos dėl įvai-
rių priežasčių, pavyzdžiui, migracijos, technologijų, buities. Normalu, 
kad kalbos, tuo pačiu ir tarmės, keičiasi. Tarmės pasipildo naujais žo-
džiais – tiek bendrinės, tiek kitos šnektos žodžiais, neretai keičiasi jų 
forma ar tartis.

Pastebėta, kad ypač naujame tūkstantmetyje tarmiškumai ėmė 
brautis į viešumą, pradžioje socialines erdves, o po to ir reklamą. Ne-
bendrinės kalbos vartojimas susidūrė tiek su dideliu susidomėjimu, 
tiek su prieštaravimais. Mūsų krašte imtasi polemizavimo daugiau 
uždarame bendruomenės rate. Labiausiai akcentuojamas neteiktinas 
dzūkavimas su slavizmais, o blogiausiu atveju kritikuota šnekta pla-
čiąja prasme, atseit jos vartojimas ir išlaikymas neturi vertės – „nei 
naudinga, nei gražu“. Sakyčiau, kad pastarasis variantas, tai bandy-
mas priešintis savo tapatybei ir kilmei. O juk dar pats vyskupas An-
tanas baranauskas susižavėjęs dzūkų tarme Seinuose ėmė pamokslus 
skaityti dzūkiškai. Iš pradžių vietos gyventojai manė, kad vyskupas iš 
jų „šidzinasi“, tačiau 1899 m. vizituodamas Krosnoje pareiškė: „Kai 
tik bus leista spauda, tuojau įsteigsiu dzūkišką laikraštį ir stengsiuos, 
kad dzūkiška tarmė gautų viršų tarp visų lietuviškų tarmių“1.

Tarmė tai tam tikros vietos atpažinimo rodiklis. Viešojoje kal-
boje privaloma laikytis sunormintos lietuvių kalbos taisyklių, todėl 
tarmybės nėra pageidaujamos. Rašytinėje kalboje tarmybės ar tar-
miškai parašytas tekstas niekam nenusižengia. Net ir žodis bagotas 
– senoji svetimybė – yra leistinas „meninio ar publicistinio stiliaus 
tekstuose kaip motyvuota priemonė“ (pagal VLKK). Savo kalboje 

1 Vaišnora, J. „Vysk. A. baranauskas“, in: Aidai, 1965, Nr. 9. Pagal www.aidai.eu.
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turime daugiau senų svetimybių, pavyzdžiui: čėsas, abrūsas, zupė, 
čėrkutė, kiba. Tarminiai žodžiai gali būti sąmoningai vartojami ir 
grožinėje lietuvių literatūroje. Kaip pavyzdį galima pateikti Punsko 
krašto rašytojos birutės Jonuškaitės apsakymų rinkinio „Rugių lau-
kas“ ištrauką: „Ir staiga, užlipę ant kalnelio, kur prie didelės akmenų 
krūvos piemenys kūrendavo ugnį, abu sutartinai sustojo: „Ca, – pa-
sakė bemaž kartu ir susijuokė. – Jau jeigu stacysimės, tai cik ca“. 
„Ale kad gražu bus! – Veronika nusirišo skarelę, iškėlė ją virš galvos 
ir ėmė sukti. – žiūrėk, ty už ežero – Šilainė, Šlynakiemis, už jų Egli-
nė, Pašalcų ciltas, gairė, o dar toliau – Lietuvos miškai... Pusė svieto 
kap an delno!“ „Aha. O in pietus – bokšai, Smalėnų bažnyčukė, Sma-
lėngiris...“ „Ot bus vesala!“

Labiausiai ausin pakliūva lenkiškos kilmės žodžiai, kurie Lenkijos 
lietuviams lengvai prikimba prie kasdieninės šnektos. įdomu tai, kad 
nuo seniai mūsų kalboje girdimas daiktavardis kurtkė prieš dvidešimt-
metį buvo įrašytas į Didžiųjų kalbos klaidų sąrašą, o prieš kelerius 
metus iš jo išbrauktas. Atsakymą pateikia Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija: „Kadangi dabartiniuose neutraliuose tekstuose žodžio kurt-
kė beveik nepasitaiko, o laisvųjų stilių tekstuose jis pavartojamas kaip 
stilistiškai konotuotas, labai gerai jaučiamas stilistinis jo kontekstas, 
„Kalbos patarimų“ knygoje „Leksika: skolinių vartojimas“ (2013) jis 
įrašytas į Senųjų svetimybių sąrašą.“ Taigi valstybės įstaigų tekstuose 
šio žodžio nerasime, bet laisvo stiliaus tekste pasitaiko – jo vartojimo 
priežastis išplaukia iš konteksto. Šnekamojoje kalboje sunkoka atsi-
sakyti nuo dešimtmečių vartojamų žodžių, nors ir žinome, kad forma 
netaisyklinga. Iš esmės jeigu dėl bet kokio žodžio mums kyla klau-
simų, visuomet galima atsakymų ieškoti Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos konsultacijų banke (www.vlkk.lt).

Kai sakytinė kalba virsta rašytine, atsiranda nemažai problemų. 
Tiesa, kad Lenkijos lietuvių šnektoje ausį rėžia barbarizmai – šiais lai-
kais ne tik lenkizmai, bet ir anglicizmai. Kaip nustoti sakyti padlagė, 
sušarkė, lazienkė ar šinkutė? Savidrausmės ir savišvietos reikalas? 
Tikriausiai, bet nuosavame krašte tarp savų nejaučiame reikalo šne-
kėti kitaip. Teko daugelį kartų ieškoti atsakymo ne tik kituose, bet ir 
savyje. Daugiau atsakymas skambėdavo klausimo forma, atseit kodėl 
kimbama prie mūsų šnektos, „ar mes nesusišnekame“? Mat visi suvo-
kia, jog vartoja neteiktinus žodžius, tačiau jie „reikalui esant“ keičia-
mi sunorminta žodžio forma: „Jei Kauni susicinku su punskeliokais 
prie kitų lietuvių iš Lietuvos, tai stengiuosi šnekėc bendrini (A. b.,  
g. 1992 m., Punskas); Su punskiečiais per studijas – dzūkiškai. Su 
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[kitais] lietuviais – bendrine iš pagarbos kitam, nes gali ir nesuprast  
(D. V., g. 1992 m., Punskas).“2

Klausantis įvairių nuomonių apie mūsų dzūkavimą, kyla papras-
tas klausimas: Ar iš viso kas nors susimąstė, kiek metų šis kraštas 
atskirtas nuo Lietuvos ir kiek metų čia toliau kalbama dzūkų tarmės 
šnekta ir mokama kalbėti bendrine lietuvių kalba? Kelinta jaunų lie-
tuvių karta čia auga? Atsakymo galima ieškoti labai paprastame vy-
resniosios kartos atstovo pasisakyme: „Visų pagrindas, dzidzausias 
pagrindas, kad kalbų lietuviškų mokėtų. Nesvarbu, ar jiej bendrinį, 
ar dzūkiškų, bet kad svarbiausia, kad kalba. Nu, aišku, mūsų krašto 
tradicijas kad perimtų. Kad jiej žinotų, jaustų šaknis. O kap sakiau, 
visų pirma mūsų kalbų. Aišku, tas vertybes, tikėjimo kad perimtų 
vaikai... bet sakau dar kartą, kad toj kalba. Kalba, kultūra, tradicijos  
(J. V., g. 1961 m., Punskas).“3

Kaip vertinti sakytinės kalbos perėjimą į rašytinę kalbą? Raštas 
greičiau pasiekia platesnę bendruomenę nei ištartas žodis. Socialinės 
svetainės padeda. Rodos, ne taip seniai dar buvo sunku įsivaizduoti 
mūsų šnekta parašytą ir visiems prieinamą tekstą. Pirmieji pralaužę 
ledus susilaukdavo daug dėmesio. Teigiamų komentarų. Šiandien nor-
malu skaityti, kaip sakoma, punskietiškos šnektos pranešimus feisbu-
ke. Ši internetinė erdvė leido rašyti laisvai, davė suprasti, kad kas-
dieninė šnekta savo krašto atstovų gretose skatina diskusijas, sušildo 
tarpusavio santykius. Pradėjus šnekėti tik tam tikrai bendruomenei 
būdinga kalba, buitiškai tariant, pajaučiamas buvimas tarp „mūsiš-
kių“. Sakytinė kalba perėjo į spaudą. Neminėsiu savo pačios parašytų 
straipsnių, bet akcentuosiu pernai išleistą Lenkijos lietuvių jaunimo 
sąjungos (LLJS) komiksą „Pyraganos“, sukėlusį nemažai kontroversi-
jų, tuo labiau kad juo pasidalinta su lietuvių jaunimu visame pasaulyje. 
LLJS atstovai teigė, kad norėta sukurti kažką, kas atspindės Lenkijos 
lietuvių krašto specifiką, tad teksto kūrimas ir bendrine, ir Punsko bei 
Seinų šnekta pasirinktas neatsitiktinai. Čia pateko tokie žodžiai, kaip 
antai: ba, kaštavoti, blekė, kuriems galioja anksčiau įvardinta kalbos 
taisyklė. Pastarasis žodis blekė nurodo šio krašto šnektos skirtumus. 
Lietuvoje yra tokios pačios reikšmės tarmiškas žodis blėka. Klausi-
mų kelia jungtukas ale, kurį VLKK laiko svetimybe be jokių išimčių. 
Šiuo atveju kyla klausimas, kuo šis žodis prastesnis už, pavyzdžiui, ba, 

2 Birgelienė, N. 2016. „Jaunimo nuostatos gimtosios tarmės atžvilgiu“, in: Lietuvių tarmių kaita 
XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos: kolektyvinė monografija. Vilnius, p. 311.

3 Ten pat, p. 317.
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šliūbas, škada, vartojamų nuo neatmenamų laikų ne tik pas mus, bet 
ir Lietuvoje? „Ne taip škada, kaip nevigada“, sako lietuviška patarlė.

Tarmės keičiasi. Mūsų šnektoje tai vyksta gana sparčiai. Dalies 
senųjų tarmybių nevartojame dėl, pavyzdžiui, pasikeitusios buities 
arba, geriausia sakyti, didelio civilizacijos šuolio. Tiesiog vienokių 
žodžių nėra reikalo vartoti, todėl žodynas pasipildo kitokiais – nau-
jais, nenorminiais, tarptautiniais, tarp kitko, skoliniais ar barbarizmais. 
Tarmės peržengia ribas. bendruomenės neapsiriboja, tapdamos labai 
atviros pasaulio kultūroms, o tuo pačiu ir kalboms. Iš esmės prade-
dama klausti, ar mums, užsienyje gyvenantiems tautinių mažumų at-
stovams, nepiešiamas toks scenarijus, kur gana švari lietuvių kalba 
prasiveržia tik scenoje, o tarpusavyje vartojama svetima kalba? Vie-
tos gyventojai mano, kad šiandien įterpiama dar daugiau svetimžodžių 
arba ištisų svetimos kalbos sakinių nei anksčiau, o atliktų tyrimų pa-
grindu teigiama, jog šiuolaikinis jaunimas nėra niekuo prastesnis už 
vyresniąją kartą. Kalbininkai teigia, kad tarmė yra kokybiška, jeigu ji 
nėra paveikta kitos kalbos ar šnektos, tačiau mokslininkai sutaria, jog 
neįmanoma jos taip atriboti, kad niekas jos neveiktų. Net ir bendrinė 
kalba tarmes veikia, pavyzdžiui, Lenkijos lietuvių šnektoje labai daž-
nai žodis ba keičiamas nes, utarnykas – antradieniu ir pan.

Tarmiškas kalbėjimas viešojoje erdvėje nėra atsitiktinis. Kalbi-
ninkų nuomone, tarmiška šneka yra labai išraiškinga. Kiekviena tar-
mė tai tautos turtas, išskirtinumas, tapatybės išraiška. Nors tarmiškas 
tekstas niekada neatiduos tokios išraiškos, kaip žodžiu išsakyta mintis, 
tačiau jo užrašymas turi išliekamąją vertę. be to, mūsų šnekta rašomas 
tekstas neleidžia pavartoti barbarizmų, kurie tikrai prastai atrodo, ir 
skatina ieškoti jų atitikmenų. Tyrėjų teigimu, šiandien negalima apie 
tarmes galvoti kaip apie uždarą sistemą, nes ji kinta, kartais susilieja, 
kaip maži kaimai susilieja su gretimais miesteliais ir miestais.
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leidykla  išleido jos knygą Sigito Birgelio poezijos kraštovaizdis. Vaidino filme 
apie Lietuvos partizanus Baladė apie Rimvydą ir Žaibą (2016 m.).
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KALbININKAS STASYS DAbUŠIS

Jei aš kada savo straipsniuose liesiu „senąją kalbos tvirtovę“, tai 
tik ieškodamas tvirtesnių mūsų kalbos pagrindų...

Stasys Dabušis

įvadinė pastaba

Stasys Dabušis (1898–1974) – vertėjas, vienas pirmųjų prieškario 
Lietuvos kalbininkų praktikų, stilistų, kurio darbų žymės regimos visų 
reikšmingiausių I Nepriklausomos Lietuvos institucijų, puoselėjusių 
lietuvių kalbą, veikloje. Mėginant aprėpti pavienės informacijos nuo-
trupas, susijusias su S. Dabušio asmenybe, nejučiomis peršasi analo-
giška mintis, kuri vertėjo ir kalbininko Juozo Sužiedėlio sudarytoje 
knygelėje apie kalbininką nugulė pirmajame puslapyje: TRUMPAI 
parašyti apie Stasį Dabušį nėra lengvas uždavinys: tiek jo asmenybė 
yra turtinga, tiek jis pats originalus.1

Prigimtinės žmogiškosios S. Dabušio savybės buvo atliepiamos 
amžininkų tekstuose. Rašytojas Liudas Gira jautriai pasisakė: <…> ti-
krajam kalbininkui reikia panašiai, kaip ir poetui, menininkui, jau 
gimti kalbininku, t. y. turėti įgimtų, pasakyčiau, meniškųjų kalbos 
mokslo gabumų. Stasys Dabušis neabejotinai jau apsigimė kalbinin-
ku. Jis turi tiesiog fenomenalią atmintį, būtinai reikalingą kalbininkui 
– žodynininkui; jis turi taip pat nepaprastą klausą <…>. St. Dabušis 
lietuviškoje žodinėje medžiagoje, didžiausiame jos kirčių ir ilgumų 
labirinte jaučiasi visai laisvai ir turi dideliausią žodinį bagažą.2

1 Kalbininko Rašytojo Stasio Dabušio indėlis į lietuvių kultūrą: 20 metų kultūrinio darbo 
sukaktuvėms paminėti/ red. J. Sužiedėlis. Kaunas, 1938, p. [3].

2 Gira L., Apie knygas ir dėl knygų: Stasio Dabušio mokslo popul[e]rizacijos knygos. 
Literatūros naujienos, 1937, Nr. 7 (62), p. 14.
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Stasys Dabušis: biografiniai duomenys ir veiklos pėdsakai

Iškilusis kalbininkas kilęs iš Dzūkijos – 1898 m. birželio 5 d. gimė 
Vilkanastrų kaime, Leipalingio parapijoje. 1915 m. pavasarį dėl prasi-
dėjusio karo neramumų S. Dabušis nukeliavo į Voronežą, kur tuo metu 
telkėsi gausi lietuvių inteligentijos dalis ir apskritai stiprus mokslo po-
tencialas: Kas lietuvių nežino, kas negirdėjo dabar, karo metu, apie 
Voronežą. Čia didžiausias moksleivijos centras, daugiausia jaunų 
pajėgų čia sutraukta. Tikrų statistikos žinių neturiu, bet moksleivių 
Voroneže atsirastų daugiau kaip 1000 žm.3

Gyvendamas ir besimokydamas gimnazijoje Voroneže drauge su 
kalbininkais Juozu balčikoniu ir Petru būtėnu vertė Hanso Kristiano 
Anderseno ir Vilhelmo Haufo pasakas4. Voroneže būsimas kalbininkas 
(1915–1920 m.) buvo Jono Jablonskio sekretorius, padėjęs jam rašyti 
vadovėlius ir tapęs vienu pirmųjų autorių, parengusių J. Jablonskio 
biografiją ir darbų bibliografiją.

Sugrįžęs į Lietuvą jau po valstybės atkūrimo 1918 m. Vilniuje 
taisė Lietuvių mokslo draugijos vadovėlių kalbą. 1919–1920 m. buvo 
moksleivių mėnesinio žurnalo „Ateitis“ redaktorius5, dienraščio „Lie-
tuva“ kalbos taisytojas6. 1920–1921 m. S. Dabušis studijavo Aukštuo-
siuose kursuose – tai buvo pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštojo 
mokslo įstaiga, 1920–1922 m. veikusi Kaune. būtent Aukštieji kur-
sai buvo impulsas Lietuvos universiteto atsiradimui, kuriame nuo  
1922 m. studijas tęsė S. Dabušis. Kaip pažymi kalbininkas Aldonas 
Pupkis, su Lietuvos universiteto gimimu pirmą kartą atsirado tinkama 
terpė lituanistikos mokslams plėtoti ir lituanistinei literatūrai skleistis7.

Galbūt ankstyva pažintis su J. Jablonskiu suformavo, o studijos 
universitete sustiprino tam tikras paties S. Dabušio vertybines nuos-
tatas: nuo pat savo kalbinės veiklos pradžios jis suvokė tuo metu tin-
kamiausią kelią – kalbos normas grįsti kaimo žmonių kalbos dėsniais 
bei duomenimis. Todėl ėmėsi fiksuoti nykstantį dvasinį lietuvių tautos 
turtą – skaičiuojama, kad S. Dabušis yra užrašęs daugiau kaip 1000 

3 A. Aras, Iš Voronežo lietuvių moksleivių gyvenimo. Ateities spinduliai, 1916 m. lapkričio–
gruodžio mėn., Nr. 2–3, p. 119.

4 Kvietkauskas P., Kalbininko Dabušio 40 m. amžiaus sukaktuvės. Naujas pasaulis, 1938 m. 
rugsėjo 18 d., Nr. 17, p. 6.

5 Ateitis [Šv. Kazimiero draugija]: Kaunas. Saugoma Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje.

6 [„Dirvos“ autorių biografijos] Stasys Dabušis. Dirva: „Dirvos“ B-vės leidinys, 1929 m., p. 26.
7 Pupkis A., Lietuvių kalba valstybėje. Iš tarpukario patirties. Gimtoji kalba, 2019 m. sausis, p. 8.
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dzūkiškų dainų. Peržvelgus vieną tokių jo užrašytų rankraščių, matyti, 
kad kalbininkas stengėsi būti labai tikslus – nesibodi pažymėti pasta-
bas apie kiekvienos užrašytos dzūkiškos dainos žodžių ypatumus, juos 
kirčiuoja, paaiškina tarmybes. Tokio darbo vertė ypatinga, nes tokiu 
būdu tarsi užkonservuota dzūkų kalba.

Vertingų duomenų kalbininkas sukaupė rinkdamas medžiagą lie-
tuvių kalbos žodyno kartotekai. Ją savo sudaromam žodynui įsigijo 
žymusis lietuvių kalbos tyrinėtojas Kazimieras būga. 1921–1922 m. 
besidarbuodamas prie didžiojo K. būgos žodyno sudarymo, S. Dabu-
šis ėjo redaktoriaus padėjėjo pareigas8. Jo svarus indėlis pažymėtas  
1924 m. pasirodžiusiame K. būgos 1-ajame lietuvių kalbos žodyno 
sąsiuvinio įvade: Žodyno medžiagos, skaitant ją laiškeliais, bus maž-
daug apie 600 tūkstančių laiškelių, iš kurių 60 tūkstančių nuo St. Da-
bušio.9 Nesunku suskaityti, jog lygiai dešimtadalis žodžių S. Dabušio 

8 [„Dirvos“ autorių biografijos] Stasys Dabušis. Dirva: „Dirvos“ B-vės leidinys, 1929 m., p. 26.
9 Lietuvių kalbos žodynas (1 sąsiuvinis)/ sud. Kazimieras Būga. Kaunas: Švietimo ministerija, 

1924.

Stasys Dabušis. 
Fotografijos autorius 
nežinomas. Foto-
grafijos originalas 
saugomas Onos Elenos 
Pilvelytės-Kivinskienės 
asm. archyve
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veiklos rezultatas10. Tuo tarpu K. būgos iniciatyva pradėtas darbas 
žymi akademinio „Lietuvių kalbos žodyno“ ištakas.

1921–1926 m. Lietuvoje prie Švietimo ministerijos buvo įsteigta 
Terminologijos komisija, kurios veikla ženklina pradžią, kada pradėta 
organizuoti lietuvių terminijos tvarkyba. Tarp Terminologijos komisi-
jos narių puikuojasi S. Dabušio vardas. Tiesa, sprendžiant iš šios komi-
sijos protokolų, į veiklą jis įsitraukė ne nuo pradžių. 1926 m. nutrūkusi 
Terminologijos komisijos veikla buvo atnaujinta tik 1939 m. vasario  
2 d., kiek pakoreguotu pavadinimu – Valstybės Tarybos Terminologi-
nė komisija. Jos tikslas buvo persvarstyti vartojamus teisės terminus 
ir papildyti naujais. Per pirmus keturis komisijos veiklos mėnesius po-
sėdžiauta dvidešimt penkis kartus, apsvarstyti 307 teisės terminai11. 
Tarp S. Dabušio pasiūlytų terminų buvo santuoka, susituokti, sutuok-
tiniai, (ne)santuokiniai vaikai, ištuoka, ištuokti.

10 Rankraštinė žodyno kartoteka šiuo metu saugoma Lietuvių kalbos institute.
11 Maksimaitis M., Prie lietuviškos teisės kalbos ištakų. JURISPRUDENCIJA: mokslo darbai, 

2007, Nr. 5 (95), p. 10.
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žinoma, kad S. Dabušis siūlė daug naujadarų, tačiau tik dalis jų 
šiandien prigijo lietuvių kalboje: aklavietė, darbuotojas, išjuoka, in-
dauja, poelgis, sąveika, sklaida, viryklė ir kt. Minkštasuolis (sofa) 
pritapo, nors kai buvo sukurtas, amžininkams pasirodė kitoniškas, 
neįprastas. Neretai kalbininkas buvo kaltinamas, jog lietuvių kalbos 
vartosenoje mėgina įtvirtinti tam tikras dzūkybes ar savo dzūkų tar-
mės ypatybes – in keisdamas y, pavyzdžiui, kalbinykas, nemėgyti, 
susipažyti, pasipiktyti, arba priešdėlį į keisti in, pavyzdžiui, inkvėpti, 
insikišti, intikti ir t. t.12 Tačiau tokiai kritikai atremti S. Dabušis turė-
jo savitą argumentaciją, atsakydamas, jog nesikėsina liesti „senosios 
kalbos tvirtovės“, tai tėra tvirtesnių mūsų kalbos pagrindų paieška13.

Verta atskiro dėmesio ledo ritulio pavadinimo istorija. Po I pasau-
linio karo nepriklausomybę paskelbusioje Lietuvoje sportas buvo di-
delė naujovė, todėl nenuostabu, kad tam tikrai sporto šakai pavadinti 
sportininkai dažniausiai vartojo angliškus terminus. Pokyčius išgyve-

12 Jakštas A., Kalba ir tarmės? Lietuvos aidas, 1928 m. vasario 3 d., Nr. 3 (217), p. 5.
13 Jus gerbiąs Stasys Dabušis, Laiškas redakcijai. Lietuvos aidas, 1928 m. vasario 7 d., Nr. 6 

(220), p. 7.

Stasys Dabušis ir neįvardintas asmuo. Fotografijos autorius nežinomas. Fotografi-
jos originalas saugomas Onos Elenos Pilvelytės-Kivinskienės asm. archyve
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no ir ledo ritulio pavadinimas. Gydomosios kūno kultūros specialistas 
ir pedagogas Karolis Dineika šį žaidimą dar 1922 m. pavadino ripka 
ant ledo. Tačiau toks įvardijimas neprigijo ir beveik visą trečiąjį de-
šimtmetį ledo ritulys buvo vadinamas hockey. Viešojoje erdvėje kart-
kartėmis buvo rašoma ledo ripka, tačiau prieš žodį ripka dėl jo vokiš-
kos kilmės aštriai pasisakė S. Dabušis. Kalbininkas pasiūlė net šešis 
variantus, kaip pervadinti ledo ripką. Vienas jų – Ukmergės krašte 
paplitęs žodis ritulys – ilgainiui buvo priimtas.

Fizikė Eglė Makariūnienė ir kalbininkė Angelė Kaulakienė 
straipsnyje „Stasio Dabušio populiarinamųjų gamtos mokslų leidinių 
terminai“ pažymi, kad tarp jo siūlytų fizikos ir technikos terminų šian-
dien įsigalėję tokie kaip atšvaitas, mygtukas, kištukas, skaičiuoklis. 
S. Dabušis parašė ir išvertė keletą anuomet populiarių fizikos knyge-
lių: „Faradiejaus gyvenimas ir darbai“ (1939), „Elektra ir jos burtai“ 
(1937), „Fizika pašnekesiais“ (1938), kuriose siūlė labai savotiškus 
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terminus, stengdamasis kuo labiau juos sulietuvinti. Tačiau nemažai 
kalbininko mėgintų įtvirtinti naujadarų kalboje taip ir neprigijo. Pa-
vyzdžiui, jis siūlė vartoti: suašigalinimas (poliarizavimas), skaidinys 
(elektrolitas), elektraseikys (voltmetras), šaliarodys (kompasas), 
tirštintuvas (kondensatorius) ir kt.14

S. Dabušis mokėjo penkias užsienio kalbas, tačiau daugiausia ver-
tė lenkų ir rusų kalbomis. Tiesa, kartais versti užsienio autorių kūrybą 
jam pagelbėdavo žmona Sofija Dabušienė. S. Dabušio vertimų sąra-
še randami Antono Čechovo, Nikolajaus Gogolio, Michailo Saltyko-
vo-Ščedrino ir daugelio kitų autorių kūriniai15. Vertimai buvo vertinti 
gana nevienareikšmiškai: Kalbininkiškoji gyslelė jo vertimuose, ypač 
pirmesniuosiuose, pasireiškė gana savotiškai: jis marginte išmargin-
davo juos daugybe mažai kam žinomų tarmiškumų – dzūkybių ir ypač 
savo naujadarų, kurių tarpe pasitaikydavo, deja, nemaža ir ne visai 
vykusių ir keistų. Netgi sklandė sąmojingas posakis: girdi, Dabušio 
vertimus reikią iš naujo versti iš dabušiškos į lietuviškąją kalbą.16

14 Šenavičienė I., Fizikos raida Lietuvoje 1920–1940. Vilnius: Mokslas, 1982, p. 88.
15 [„Dirvos“ autorių biografijos] Stasys Dabušis. Dirva: „Dirvos“ B-vės leidinys, 1929 m.,  

p. 26–27.
16  Gira L., Apie knygas ir dėl knygų: Stasio Dabušio mokslo popul[e]rizacijos knygos. 

Literatūros naujienos, 1937, Nr. 7 (62), p. 14.

Stasys ir Sofija Dabušiai. Kaunas, 1927 m. sausio 14 d. Fotografijos autorius ne-
žinomas. Fotografijos originalas saugomas Onos Elenos Pilvelytės-Kivinskienės 
asm. archyve
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Tačiau spaudoje retkarčiais buvo pasidžiaugiama, jog moksli-
nės literatūros sąrašas turtinamas mokslo populiarinimo leidiniais17, 
prie kurių gimimo žymia dalimi prisidedantis ir S. Dabušis: Šiandien 
jau vis daugiau jų atsiranda parašytų jaunimui prieinamesne ir su-
prantamesne kalba. Jos šiandien vadinamos mokslo populiarizacijos 
knygomis. Tokių mokslo populiarizacijos knygų yra daug parašęs  
Pr. Mašiotas, paskutiniu laiku – kalbininkas St. Dabušis. Tik gaila, 
kad šio pastarojo rašytojo yra kiek sunkokai vaikams suvokiami jo 
ilgi, su įvairiais pakartojimais, pagražinimais ir naujai nukaltais žo-
džiais primarginti sakiniai. Tačiau ši yda – nedidelė kliūtis.18

S. Dabušis aktyviai talkino dar vienos svarbios prieškario ins-
titucijos veikloje. 1927–1938 m. Švietimo ministerija buvo suforma-
vusi Knygų leidimo komisiją. Minėtu periodu įvairiu laiku komisijoje 
etatiniu tarnautoju dirbo kalbininkas S. Dabušis: Švietimo ministerio 
įsakymu nuo š. m. [1927 m.] kovo mėn. 15 d. prie M. knygų leidimo 
komisijos priskirtas p. Stasys Dabušis.19 Regis, šioje komisijoje užė-
męs svarbų vaidmenį: Į mokyklų bibliotekas tepatenka tik tos knygos 

17 Zanavykas J., Naujos knygos. Amatininkas, 1939 m. gegužės 15 d., Nr. 9 (198), p. [128].
18 A. R., Daugiau domėkimės mokslo knygomis. Amatininkas, 1939 m. kovo 1 d., Nr. 4 (193), 

p. 58.
19 Dienos įvykiai Kaune. Lietuvis, 1927 m. kovo 18 d., Nr. 60, p. 2.

Stasys ir Sofija Dabušiai. Fotografijos autorius nežinomas. Fotografijos originalas 
saugomas Onos Elenos Pilvelytės-Kivinskienės asm. archyve
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kurias švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos kalbos taisyto-
jas-korektorius p. St. Dabužis [tekste korektūros klaida – aut. pasta-
ba] randa tinkamomis.20 Ministerijos sumanymu, Knygų leidimo ko-
misija buvusi rimta įstaiga, ir tai rodo numatyta jos sudėtis: komisijos 
pirmininku paprastai buvo skiriamas tuo laiku pareigas ėjęs švietimo 
ministras, o nariai buvo autoritetingos to meto asmenybės – Pranas 

20 Cisis, Kokios Knygos Mokykliniam Jaunimui Duodama. Dirva, 1933 m. rugsėjo 22 d.,  
Nr.  38, p. 1.

Stasys ir Sofija Dabušiai. Fotografijos autorius nežinomas. Fotografijos originalas 
saugomas Onos Elenos Pilvelytės-Kivinskienės asm. archyve
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Mašiotas, Juozas Vokietaitis, Antanas Vireliūnas, Pranas Dovydaitis, 
Vincas Krėvė ir kt. Knygų leidimo komisija Lietuvos mokykloms pa-
rūpino svarbiausius vadovėlius, taip pat išleido daug kitų ne tik moks-
leiviams svarbių knygų (iš viso 530 numeruotų leidinių)21.

Kalbininkas buvo paskelbęs daugiau kaip 200 straipsnių kalbo-
tyros klausimais, beveik 100 recenzijų. Viena iš jų sulaukė ypatingai 
didelio rezonanso kalbininkų bendruomenėje. Tai Vaižganto kūrinys 
„Pragiedruliai“, dėl kurio kalbos 1920 m. S. Dabušis slapyvardžiu „Du 
dobilai penki lapai“ pasirašytoje recenzijoje pažėrė daug kritikos. Joje 
kalbininkas priekaištauja Vaižgantui, jog randa daug svetimybių, bet 
jomis laiko ir tariamai lenkišką „priepuolį“, kurį taiso „nelaimė, ne-
gandas“. K. būga teisino šį žodį, teigdamas, jog jis nėra svetimybė.  
S. Dabušis sąmoningai taisė Vaižganto vartotą liaudyje paplitusią sve-
timybę „uzbonas“ (ąsotis), tarmišką pasakymą „po šventam Jonui“ 
taisė „po švento Jono“, o tarmišką „gryčią“ – „troba“ arba „pirkia“22. 
K. būga stengėsi pateisinti Vaižganto kalbai išreikštą kritiką, jog nega-
lima atsisakyti tokios turtingos kalbos: Svietas, be abeja, yra svetimas 

21 Pupkis A., Lietuvių kalba valstybėje. Iš tarpukario patirties. Gimtoji kalba, 2019 m. sausis, 
p. 9.

22 Du dobilai, penki lapai [Stasys Dabušis], Kritika ir Bibliografija: Vaižgantas. Pragiedruliai. 
Švietimo darbas, 1920 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn., Nr. 8–9, p. 62–76.

Pirmoje eilėje iš kairės: kalbininkai Petras būtėnas ir Stasys Dabušis, vertėjas 
Pranas Kvietkauskas. Antroje eilėje iš kairės: K. borkys ir vertėjas Pranas Tamo-
šaitis. Fotografijos autorius nežinomas. Fotografijos originalas saugomas Onos 
Elenos Pilvelytės-Kivinskienės asm. archyve
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žodis, bet tai dar nereiškia, kad jo tam tikrais atsitikimais neturėtų 
teisės vartoti liaudies gyvenimo piešėjai rašytojai. Jo taip pat buvo 
pateisinta „bobelė“, S. Dabušio siūlyta keisti į „moterėlę“, tačiau, pa-
sak K. būgos, „bobos“ „moteris“ neatstoja, o bendra su slavais žodžio 
šaknis nereiškia, jog jis nevartotinas: Kam čia tyčia, be rimto pagrin-
do, įsigeidė kritikas rašomąją kalbą susinti?23

S. Dabušis nemažai kritikavo to laikmečio lietuvių kūrėjų rašymo 
kalbą, tačiau vienos lietuvių rašytojos kalba jis žavėjosi. Savo straips-
nyje kalbos taisytojas, analizuodamas problemą „Kodėl nemokame 
savosios kalbos?“, reiškė palankumą žemaitei: Drąsiai galime teigti 
taisyklingos kalbos mokėjimą visai nepareinant nuo jokios rašybos. 
Tai jau patvirtino gyvenimo pavyzdžiai. Ryškiausias jųjų – Žemaitės 
kalba. Kas rašė gražiausia, žodingiausia, liaudiškiausia kalba, jei ne 
Žemaitė, tuo tarpu ji mūsų rašybos visai nemokėjo. Galų gale, galima 
puikiai mokėti savo kalbą (pav. – liaudis) ir niekad per gyvenimą 
nei raidės neparašyti, net ir nemokėti rašyti. Ir priešingas pavyzdys. 
Turime rašytojų ir vertėjų, rašybą gerai mokančių, o kalbos nemo-
kančių, darančių baisiausių kalbos <...> klaidų.24

1938 m. vasario 16 d. kalbininko S. Dabušio nuopelnai buvo įver-
tinti Respublikos prezidento Antano Smetonos. Prezidento teikimu, 
šalyje ypatingai pasižymėjusiems asmenims buvo skirtos personalinės 
pensijos. Viena didžiausių skirta S. Dabušiui – kiekvieną mėnesį nu-
matyta mokėti 350 litų (didesnės pensijos numatytos tik prelatui Ju-
liui Macijauskui, vyskupui Pranciškui Petrui būčiui ir prelatui Povilui 
Januševičiui)25.

Nors Stasys Dabušis buvo prieštaringai vertinama asmenybė, 
nenuneigiama, jog tai viena ryškesnių prieškario inteligentijos figūrų, 
vertingai prisidėjusi prie jaunos, ką tik atsikūrusios, Lietuvos valsty-
bės oficialiosios kalbos pamatų. Savo produktyviu darbu stengėsi gry-
ninti kalbą, našiai prisidėjo prie lietuvių kalbos tyrinėtojo K. būgos 
„Lietuvių kalbos žodyno“ sudarymo, įtvirtino dabartinėje kalboje var-
tojamų naujadarų, užrašė gausų tautosakos lobyną.
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JUOZAs VAZNELIs

SUVALKų KALėJIMO ISTORIJA

Kada Suvalkuose buvo įsteigtas kalėjimas, tikslių žinių nėra, nes 
miesto valstybiniame archyve yra išlikę tik 1838–1863 metų doku-
mentai. Manoma, kad jis šioje vietovėje buvęs jau 1823 m. Mat iš to 
laikotarpio yra išlikęs kalinių aprūpinimo maisto produktais kainoraš-
tis. 1826 m. caras Aleksandras I Suvalkų miesto plane buvo numatęs 
statyti kalėjimą, bet dėl nežinomų kliūčių to padaryti nepavyko. Šis 
kalėjimas lenkiškai vadintas więzienie detencyjne, tai yra areštinė. 
Vėliau pakeista į kalinimo namus bokšte (dom osadzenia w wieży). 
Kalėjimas buvo žydo Šajos Lipskio (Szaja Lipski) mūriniame dviejų 
aukštų name nr. 128 (1835 m. mieste buvo 35 mūriniai namai), dabar 
turbūt Gegužės 1-osios (1 Maja) gatvė. Šioje gatvėje jau nėra namų, 
statytų minėtame šimtmetyje. Juozas Kajackas (1935–2020) iš Suval-
kų tvirtino, kad kalėjimas buvęs name dabartinėje Nonevičiaus g. 91. 
Ten galėjo gyventi ir būti maitinami 84 abiejų lyčių kaliniai (kartais 
jų būdavę daugiau). Iš pradžių buvo kalinami apkaltintieji ar suim-
tieji, įtariami smulkiais sukčiavimais, vėliau – už cukraus, arbatos, 
druskos ar tabako kontrabandą. 1838 m. liepos mėn. kalėjime nusi-
kaltėlių buvo 24, o spalio 1 d. 28 vyrai ir 3 moterys (20 krikščionių ir 
11 žydų). Tuomet dvidešimt septynis kalinius išlaikė valstybės iždas,  
o 4 už išlaikymą mokėjo iš savo kišenės. 1838 08 24/09 05 Augusta-
vo gubernijos vyriausybė Punsko prekybos įstaigai rašė, kad sulaikyti 
Vincentas Linkovskis (Wincenty Linkowski) ir Adomas Kovalevskis 
(Adam Kowalewski) iš Kolietnyko kaimo, įtariami tabako ir drus-
kos kontrabanda. Pastarasis paleistas, o jo draugas nubaustas areštu  
(1 mėn. ir 1 d.). Tikriausiai vėliau suimtųjų buvo daugiau, nes lapkri-
čio ir gruodžio mėn. jie atvežti iš Lomžos kalėjimo (lapkričio 8/20 d. 
– 7, gruodžio 27–29 d. pristatyti 39 teisės pažeidėjai).

Kitais metais kalinių žymiai padaugėjo: liepos mėn. – 72 asmenys, 
gruodžio – 105. Šių metų paskutinio mėnesio 18/30 d. iš Lomžos kalė-
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jimo atkelta 14 nusikaltėlių, gabenusių kontrabandą (nuo 2 iki 24 lutų 
tabokos – 5, nuo 1/2 iki 7 funtų tabokos lapų – 5, 2 gorčius degtinės, 
„alkūnines“ prekes – po 1, kitas prekes – 3). Vėliau kalinti asmenys, 
padarę kitus nusikaltimus. Kiek dienų daugiausia ten būdavo suimtie-
ji, negalėjau nustatyti dėl dokumentų stokos. Aptarnaujantysis per-
sonalas: prievaizdas, 4–6 prižiūrėtojai, gydytojas ir felčeris. Iš išorės 
kalėjimą saugojo rusų kareiviai. 1850 m. jis sulygintas su trečiosios 
klasės pataisos kalėjimu (więzienie poprawcze).

1851 m. Suvalkų kalėjime įkalinta 130 vyrų ir 12 moterų,  
o 1857 m. kovo mėn. – 20 žmonių už kontrabandą, 37 gubernijos gy-
ventojai teismo ar policijos apklausai. Minėtais metais vienam sveikam 
kaliniui kasdien priklausė: vienas funtas rupių miltų ruginės duonos 
(jos gaudavo prieš pusryčius), 6 zolotnikai druskos, 3 zolotnikai laši-
nių, o per pasninką krikščionys gaudavo 3 zolotnikus aliejaus, žydai 2 
ir ¼ zolotniko sviesto. Šiltu maistu kalinius maitinta du kartus per die-
ną. Pusryčiai vasarą būdavo 9 val., žiemą 10 val. ryto. Pietus gaudavo 
atitinkamai 14 val. ir 15 val. Atrodo, kad tuomet vakarienės nebuvę.

 Šie „skanėstai“ kainavo 7 ir 15/100 kapeikos vienam žmogui per 
dieną, apavas ir drabužiai 3/8 kap. nuteistiesiems, 3/16 kap. sulaiky-
tiems apklausai ir t. t. Vieno mėnesio kalinio išlaikymas – 150 rublių 
ir 88 kapeikos.

blogos sąlygos ir menkas maistas (išgyventi per mažai, mirti 
iš bado per daug) privertė kalinius dažnai iš tos įstaigos bėgti. Štai 
keli pavyzdžiai. 1852 m. kovo 11/23 d. 4 val. po pietų Juzefas Velička 
(Józef Weliczka) iš Kalvarijos apskrities, valydamas aikštę, staiga per-
šoko statinių tvorą ir pasišalino. 1853 09 08 1 val. nakties iš ligoninės 
pabėgo Ivanas Cyganovas (Iwan Cyganow), įtariamas dezertyravimu 
iš kariuomenės. bėgdamas pavogė chalatą ir drobės marškinius. 1855 
07 29/08 10 11 val. po pietų valkata Feliksas Ostrovskis (Feliks Os-
trowski) iš Gardino paprašė sargybinio sutikimo atlikti savo reikalą. 
Išėjęs laukan dingo. 1856 05 30 iš Petro ir Povilo ligoninės pabėgo kali-
nys Jonas Ševčukas (Jan Szewczuk). Jis pasisavino tos ligoninės turtą: 
chalatą, marškinius ir batus. 1857 05 04/16 iš kalėjimo pabėgo Ignajus 
Fiodorovas (Ignaj Fiodorow) ir Farliomiejus Filipovas (Farlomiej Fi-
lipow). Vėliau jie sulaikyti Seinuose ir pasodinti į Kalvarijos kalėji-
mą (tuomet šis kalėjimas buvo daug didesnis). Taip teigiama iš Seinų 
gautame rašte. Vis dėlto Kalvarija atrašė, kad tokių žmonių kalinių 
sąraše nėra. 1859 07 03 turbūt išlaužę lango grotas pabėgo aštuoni 
kaliniai. Tuomet buvo įtariama, kad bėgliams padėjo to kalėjimo sar-
gybinis, rusų kareivis. Tokių nelegalių „išvykimų“ 1852–1859 m. buvę 
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daug. Aš parinkau tik kelis 
įdomesnius pavyzdžius. be 
abejo, prieš mano minimą 
laikotarpį ir vėliau kaliniai 
taip pat pasprukdavo iš Su-
valkų kalėjimo, tik neradau 
tai patvirtinančių doku-
mentų.

Nusikaltėlių paieškos 
būdavo paskelbiamos vals-
čiaus ar apskrities mastu. 
Ypač sunkius nusikaltimus 
padariusių žmonių ieškota 
vaivadijos mastu. Tarkim, 
1832-01-23 Kalvarijos poli-
cija ieškojo įtariamo žmog-
žudyste 26 metų Jokūbo 
Volūkio (Jakub Wołukis), 
mokančio kalbėti lenkiškai 
ir lietuviškai.

1859 08 27/09 08 šioje 
įstaigoje kalėjo 44 vyrai ir 
11 moterų.

Už kontrabandą teis-
mas skirdavo piniginę bau-
dą, pakeisdamas ją kalėjimu 
tuomet, jeigu nuteistasis 
negalėdavo tos baudos su-
mokėti. Sakykim, 1847 m. 
Janušui Vaščukui (Janusz 
Waszczuk) iš Augustavo 
apskrities 437 r. 9 ir ½ kap. 
baudą pakeista kalėjimu 
(skirta kalėti 97 savaites ir 
1 dieną). Jankelis Majero-
vičius (Jankiel Majerowicz) 
iš Punsko 1853 m. už ne-
sumokėtą piniginę baudą 
už grotų praleido 20 dienų. 
1854 m. kontrabandininkas 
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Abramas Guzikevičius (Abram Guzikiewicz) už 117 r. 97 ir ½ kap. 
baudą turėjo kalėti 16 savaičių ir 28 dienas. Sprendžiant iš pavardžių, 
nusižengusieji pagal tautybę buvo lenkai, žydai, vokiečiai, rusai, lie-
tuviai (Adomajtys, briliunas, burba, Drangialis, Duleris, Dzermiejko, 
Dziedzulis, Giedrajtys, Grygaytys, Gudajtys, Kizlaitys, Maczulonis, 
Miliszkajtys, Naujokajtys, Pakarklis, Petrikis, Petrukajtys, Pieczulis, 
Poliukajtys, Propolunis, Rukszajtys, Stanialis, Stienaitis, Sznekutis, 
Treigis, Zielonis – taip šios pavardės užrašytos dokumentuose).

1850 m. Dombrovos (Dombrowa) srities teismui (būstinė Suval-
kuose) pristatyti 268 žmonės, įtariami įvykdę šiuos nusikaltimus: va-
gystė – 204, valkatavimas – 20, paleistuvystė – 9, žmogžudystė – 4, 
šmeižtas, sumušimas, orgija – po 3, nepilnamečių išprievartavimas, 
pašto užpuolimas, pasisavinimas – po 2, girtuoklystė, vaiko pameti-
mas, plėšikavimas, nusikaltimo nuslėpimas, savo vaiko nužudymas, 
gaisro sukėlimas, venerinės ligos išplatinimas – po 1, kiti nusikaltimai 
– 9. 1856-aisiais 77 nuteistieji už kontrabandą nenukentėjo, kadangi jų 
teisėsauga negalėjo surasti.

Mirusiuosius kalėjime ar ligoninėje laidodavo miesto kapinėse,  
o išlaidas apmokėdavo valstybės iždas.

Sunkesnius nusikaltimus padariusiems žmonėms kojas sukausty-
davo geležiniais pančiais, pvz., 1853 06 03/15 Abramui Goniondzkiui 
(Abram Goniądzki), apkaltintam nemažos pinigų sumos vagyste. Už 
ypač sunkius nusikaltimus nuteistuosius kurį laiką veždavo į Novoge-
orgevsko1 tvirtovę.

1863 06–1866 m. naujos ligoninės priestate rusų kariuomenė laikė 
Sausio sukilimo dalyvius. Iš ten į Rusiją išvežta apie 800 žmonių. Pir-
maisiais šio sukilimo metais Suvalkuose kalinta 230 sukilėlių. 1912–
1914 m. ši įstaiga pavadinta kardomuoju kalėjimu (więzienie śledcze).

1903 m. (kituose šaltiniuose tvirtinama, jog po 1905 m.) caro 
Aleksandro I iniciatyva iš plytų pastatyti du dideli pastatai, aptverti 
aukšta siena (dabar Dvernickio g. 17).

Neradau žinių, kas iš žinomų tautiečių iki Pirmojo pasaulinio karo 
buvo šioje įstaigoje kalinamas, nes – kaip tvirtina Suvalkų valstybinio 
archyvo darbuotojai – tie dokumentai išvežti į Riazanę. Deja, neradau 

1 Novogeorgievskas (Nowogieorgiewsk) – dabar Modlinas (Modlin) netoli Varšuvos. Čia 
1656 m. švedai pastatė pirmą fortą. 1806 m. Napoleonas įsakė pradėti statyti tvirtovę.  
1813 m. nuo vasario 5 iki gruodžio 1 d. lietuvių ir lenkų bei kitų tautybių daliniai (5230 
karių) gynėsi nuo rusų. 1832–1882 m. rusai tvirtovę perstatė. 1834 m. vietovė pavadinta 
Novogeorgievsku. 1852 04 08/20 tvirtovėje mirė 42 metų amatininkas Dominykas Vaznelis 
(nežinomų tėvų ir gimimo vietos), kilęs iš Seinų apskrities, turbūt iš Seivų valsčiaus.
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ir vėlesnių metų Suvalkų kalėjimo kalinių sąrašo. Todėl remdamasis 
kitais šaltiniais paminėsiu tik keletą tų, kurie iki teismo buvo kalinami, 
teisiami ar atliko bausmę Suvalkuose:

1. Vincas Mickevičius-Kapsukas, gimęs 1880-04-07 būdvie-
čiuose (Vilkaviškio r.), valstiečių šeimoje. 1890–1897 mokėsi Mari-
jampolės gimnazijoje. 1897 įstojo į Seinų kunigų seminariją, iš kurios 
kitais metais pašalintas. 1901 išvyko į Vokietiją. 1902–1904 berne 
(Šveicarija) lankė filosofijos ir ekonomikos paskaitas. 1905–1907 buvo 
vienas iš revoliucijos veikėjų ir vadovų. 1905-12-15 suimtas Narto 
kaime prie Marijampolės (J. Jaks-Tyro pavarde), buvo kalinamas Kal-
varijoje, paskui Suvalkuose. 1906-06-17 iš Suvalkų ligoninės pabėgo. 
Kitų metų gegužės 19 d. Vilniuje (Juozo Paslavičiaus pavarde) suim-
tas, įkalintas Lukiškių kalėjime ir nuteistas 3 metus kalėti. Paaiškėjus, 
kad buvo pabėgęs iš kalėjimo, 1909-11-12 nuteistas kalėti 8 metus. 
Kalėjo Vilniuje, Suvalkuose, Varšuvoje ir Vladimire. 1913 iš Vladimi-
ro kalėjimo ištremtas į Sibirą. Tais pačiais metais iš tremties pabėgo. 
1914 m. Krokuvoje kartu su kitais lietuvių socialdemokratais susitiko 
su Leninu. Turbūt nuo to laiko tapo karštu Lenino, o vėliau Stalino 
idėjų propaguotoju. 1918 parašė manifestą, paskelbusį Tarybų Lietu-
vos sukūrimą. Nuo 1919-01-07 buvo Lietuvos laikinosios revoliucinės 
darbininkų ir valstiečių vyriausybės vadovas. Vėliau priėmė nutari-
mus sujungti Lietuvos ir baltarusijos respublikas į jungtinę respubli-
ką ir tapo jos pirmininku. Nuo 1921 gyveno Maskvoje. Ten mirė (?) 
1935-02-17. Jo vardu vadinta: 1954–1989 m. Marijampolės miestas ir 
rajonas, 1954–1990 m. Vilniaus universitetas, 1964–1989 m. Lietuvos 
žurnalistų sąjungos premija. Kapsukas buvo aršus Lietuvos nepriklau-
somybės priešas.

2. Zigmas Aleksa-Angarietis, gimęs 1882-06-25 Obelupiuose 
(Vilkaviškio r.). Lietuvos ir tarptautinio komunistų judėjimo veikėjas. 
Vienas iš Lietuvių komunistų partijos organizatorių ir vadovų. 1902–
1904 mokėsi Varšuvos veterinarijos institute. Iš ten pašalintas. 1905 
revoliucinių įvykių dalyvis. 1906 įstojo į Lietuvos socialdemokratų 
partiją. 1907 išrinktas jos CK nariu. 1909 suimtas. Iki 1915 kalintas, 
tarp kitko, Suvalkų kalėjime. 1915–1917 gyveno tremtyje. Nuo 1918-
12-08 Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų ir valstiečių vy-
riausybės narys. Kitais metais Lietuvos ir baltarusijos TSR vykdomo-
jo komiteto narys, o vėliau Komunistų partijos centro komiteto narys. 
Propaguodamas marksizmo-leninizmo idėjas, kovojo prieš Lietuvos 
nepriklausomybę ir, panašiai kaip Kapsukas, buvo nepriklausomybės 
priešas. Mirė (?) 1940-05-22 Maskvoje.
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3. Leonas Prūseika (tikr. Albertas Vabalas), gimęs 1887 11 10 
Daugėlaičiuose (Vilkaviškio r.), miręs 1961 03 24 Čikagoje. JAV lietu-
vių veikėjas, žurnalistas. Nuo 1906 Lietuvos socialdemokratų partijos 
narys. 1909 suimtas ir kalėjo Suvalkuose. Kitais metais ištremtas iki 
gyvos galvos į Sibirą. 1911 iš ten pabėgo ir, pakeitęs pavardę, nuvy-
ko į JAV. 1912–1917 laikraščio „Laisvė“ redaktorius. 1918 Niujorke 
redagavo dienraštį „Novyj mir“ (slap. Niemenov), o 1924 – laikraš-
tį „Darbas“. Nuo 1919 JAV komunistų partijos narys. Ten kalintas  
1949 m.

4. Pijus Grigaitis (1883 10 16 Gudaičiuose (Šakių r.) – 1869 05 22 
Čikagoje). 1895–1903 mokėsi Marijampolės ir Mintaujos gimnazijose. 
Dalyvavo Lietuvos socialdemokratų partijoje ir nacionalinėje veiklo-
je. 1905 pabaigoje suimtas ir įkalintas Suvalkuose. 1906 06 pabėgo  
į užsienį. 1913 apsigyveno JAV. Ten 1913–1914 redagavo laikraštį 
„Pirmyn“, o nuo 1914 – laikraštį „Naujienos“. Dalyvavo antikomunis-
tinėje ir antitarybinėje veikloje.

1905 m. trumpai Suvalkuose kalėjo Punsko sukilėlis Vincentas 
Vaznelis iš Valinčių. Vėliau jis išvežtas į Sibirą.

Pirmojo pasaulinio karo metu mūsų kraštiečiai taip pat buvo kali-
nami Suvalkų kalėjime. Dėl archyvinės medžiagos stokos nenustatyta, 
kas tuomet kalėjo.

Lenkijai atgavus nepriklausomybę prasidėjo aršūs mūsų krašte 
gyvenančių tautiečių persekiojimai. 1919 m. uždarytos 9 draugijos, 

Suvalkų kardomoji areštinė (sw.gov.pl/strona/opis-areszt-sledczy-w-suwalkach)
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lietuvių berniukų ir mergaičių gimnazijos Seinuose, mokyklos, dary-
tos kratos, buvo draudžiama lietuviškai kalbėti, tremta į Lietuvą, vyk-
dyti apiplėšimai, žudynės (1919 11 22 Valinčiuose nušauta K. Vazne-
lienė iš Lietuvos, 1920 11 20 Punske sušaudytas Jonas Murauskas iš 
Vaitakiemio, 1922 05 06 Vaitakiemyje nušautas Jonas Šupšinskas,  
o anksčiau Leončikas, Ivoška, J. Zimnickas). Nepasigailėta netgi kuni-
gų – 1919 m. berznyko (?) miške lenkai be tardymo sušaudė bataliono 
vadą majorą Ramanauską, kunigą ir eilinį Vaitkevičių. Jie pasiklydę 
pervažiavo demarkacijos liniją. Palaidojimo vieta nežinoma. 1920 02 
06 suimtas kurį laiką kalėjo Punsko parapijos klebonas kun. Motiejus 
Simonaitis. 1921 03 17 žiauriai nužudytas kun. Kazys Lajauskas (Šir-
vintų apyl.). 1926 m. žudikai nubausti 8 mėn. kalėjimo. 1924 12 17 
mirtinai pašautas kun. Juozas bakšys iš Merkinės, 1926 05 19 buro-
kuose nušautas Petras Kemeris iš Trumpalio, o 1937 12 26 Valinčiuose 
Vincas Valinčius (Paulių). Kitus veždavo į Suvalkų kalėjimą – apie 
1919 11 15 už parvežtus iš Kauno laikraščius ten uždarytos 9 mėn. 
Geležytė ir Didžiulytė. Apie tų pačių metų gruodžio 15 d. suimta 18 
seniūnų ir versta juos prisiekti okupantams. Jiems atsisakius tai daryti 
buvo uždaryti į kalėjimą.

1925 04 20 Gardine apkaltinti 72 žmonės (22 lietuviai ir 50 gudų). 
1926 03 20 už tarnavimą Lietuvos kariuomenėje Suvalkų teismas Joną 
Keršulį (Vaičiuliškės) nuteisė 2 m. kalėjimo, o Laužininką (Skarkiškės) 
– 6 mėn. Tų pačių metų birželio 7 d. Suvalkuose pradėta nagrinėti 31 
lietuvio byla (taip pat dėl tarnavimo Lietuvos kariuomenėje). Teismas 
pasibaigė birželio 30 d. Dvidešimt penki pripažinti kaltais ir nubausti: 
J. Sanda (Punskas) – 2 mėn., J. Gilys, J. Marteckas, V. Kliūčinskas,  
J. Valukonis (Radžiūčiai), b. Savickas (bubeliai), V. Akranglis (berži-
niai), J. Ramanauskas (burbiškiai), J. Agnikis (Rašačiai), A. Staske-
vičius (Lumbiai), F. Miškelis (Ramoniškės), A. Pajaujis (Kreivėnai),  
J. Grigutis (Trakiškės), D. Kuosa (Agurkiai), F. Vaicekauskas (žvi-
keliai) – po 3 mėn., J. Grigutis (Akatnykai), J. Sidaris (Klevai), bu-
rauskas (Paliūnai), A. Grigutis (Šlynakiemis), J. Kmieliauskas (Šly-
nakiemis), K. Vaičiulis (Ožkiniai), F. Slavikas (Kalinavas), J. Skroblys 
(Trakiškės) – po 6 mėn., V. Grudzinskas – 10 mėn., J. Grinevičius (Al-
nos palivarkas) – 2 m. Visi kalėjo Suvalkuose. Paleistas be teismo – 1, 
mirė – 1, išteisinti – 3, 1 – ?.

Kitais metais areštuoti mūsų kraštiečiai, kurie buvo įtariami par-
tizanavimu. Suvalkų valstybiniame archyve yra išlikęs sąrašas, kada 
pradėta (1927 09 28, 1927 11 03, 1927 12 23) vesti jų bylas (perduota 
Apygardos teismui 1928 01 10). Rašytiniuose šaltiniuose klaidingai 
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pateikti tų asmenų duomenys, todėl remdamasis Suvalkų valstybinia-
me archyve rastais dokumentais išvardysiu dvidešimt aštuonis įtaria-
muosius.

Vaitakiemis
40 m. Kazys Mielkus, 28 m. Juozas Vaznelis, 26 m. Juozas Kerei-

šis, 26 m. Juozas Kraužlys, 28 m. Petras Valinčius, 30 m. Dominykas 
Kuosa2 – suimti 1927 09 23, 38 m. Jonas Jurkiūnas (Jurkień), 30 m. 
Juozas Lukoševičius, 31 m. Motiejus Markevičius, 38 m. Juozas Kiby-
šis – apie 1927 10 06, 24 m. Juozas Stanelis – 1927 12 17/19

Valinčiai
28 m. Jurgis Savickas – 1927 09 23, 27 m. Antanas Šupšinskas, 

25 m. Vincas Vaznelis (šio straipsnio autoriaus tėvas), 28 m. Juozas 
Valinčius, 21 m. Jonas Ivoška – 1927 11 02

Raistiniai
23 m. Jonas Peičius – 1927 09 23
Graužai
38 m. Jurgis Jurkiūnas – 1927 09 23
Trakiškės
31 m. Kostas Cibulskas, 31 m. Jonas Staskevičius, 29 m. Antanas 

Kryžauskas – 1927 11 02
Šilainė
33 m. Jonas Danilauskas, 40 m. Pranas Mačiulskas, 26 m. Vincas 

Vitkauskas, 31 m. Juozas Kasickas, 30 m. Andrius Stankevičius – 1927 
12 17/19

Šlynakiemis
23 m. Vincas Paznėkas – 1927
Taurusiškė
38 m. Juozas bilkevičius – 1927
1928 02 16 Suvalkų apygardos teismas pradėjo nagrinėti mi-

nėtų lietuvių bylą. Suimtieji kaltinti pagal 108 str., kad nuo 1919 iki  
1927 m. priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, laikė ginklus, ginkluoti 
puldavę lenkus. Jiems grėsė mirties bausmė. Po dviejų dienų visi buvo 
išteisinti. Pagrindinis kaltintojų liudininkas buvo lenkų šnipas, lietuvis 

2 Atlikęs karinę prievolę, grįžo į tėviškę. Vėliau subūrė šaulių kuopą ir jai vadovavo. Jo sūnus 
Petras Kuosa sakė, kad tėvas savanoriu tapo 1918 m. ir tų pačių metų rudenį atvyko į Su-
valkus, kur buvo įsteigta Suvalkų komendantūra. Vis dėlto pirmas lietuvių karinis dalinys 
į Suvalkus atsikėlė 1920 m. gegužės mėn. Jie apsigyveno dabartinės Hameršmito gatvės 
name nr. 3, o tų pačių metų birželio 1 d. atvykę apie 80 pėstininkų ir 15 raitelių – vad. 
Augustavo kareivinėse (dabar Vojska Polskiego g.). Iš Suvalkų išvyko 1919 08 07. 1920 
07 30 Lietuvos kariuomenė įžygiavo į Suvalkus ir čia išbuvo iki tų pačių metų rugsėjo 1 d.
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Jurgis Gudelevičius iš Vaitakiemio. 1930 06 20/21 1 val. nakties trys 
vyrai jį nušovė. Policija įtarė: 23 m. Juozą Markevičių, Juozo ir Agotos 
s., iš žvikelių, 35 m. Joną Liutacką, Jurgio ir Katrės s., Vaitakiemio se-
niūną, 45 m. Petrą babkauską, Adomo ir Marijonos s., iš Vaitakiemio, 
30 m. Joną Jurkiūną, Antano ir Marijonos s., iš Didžiulių bei jo brolį, 
44 m. Antaną Jurkiūną. Nors kratos metu nieko įtartino nerasta, visus 
areštuota. Vėliau dėl to nusikaltimo buvo įtariami Adomas žilinskas iš 
Kampuočių ir Stoskeliūnas iš Vidugirių. Vaitakiemio gyventojas, želi-
govskio „maišto“ dalyvis, lenkas Kazimiežas Senkevičius (Kazimierz 
Sienkiewicz) apklaustas tvirtino, kad nakčia matė P. babkauską ir dar 
šešis neatpažintus kaimiečius, einančius J. Gudelevičiaus namų link. 
Visi rankose turėjo ginklus. Tai buvo netiesa, kadangi bylos metu nu-
statyta, kad trys žmonės iš skirtingų ginklų po du kartus šovė (rastos 
šešios tūtelės) į lenkų šnipą. Neradus įkalčių (nors buvo kankinami, 
bet niekas neprisipažino) byla nutraukta ir visi paleisti namo.

Suvalkų valstybiniame archyve yra išlikusios 4645 1919– 
1939 m. kriminalinės bylos. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Jurgis Muri-
nas iš Punsko kaimo buvo apkaltintas tuo, kad 1919–1920 m. priklausė 
Lietuvos partizanams. Neradus įkalčių išteisintas ir paleistas iš arešti-
nės. Už tokį pat nusikaltimą iškelta byla 47 m. Kazimierui Kavaliaus-
kui iš Ožkinių. Jis dar buvo apkaltintas tuo, kad suorganizavo partiza-

Punsko parapijos vikaras kun. Stasys Vencius
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nų būrį, 1920 m. užpuolė Punską, lenkus įskundė lietuviams ir 
pan. 1924 04 10 išteisintas ir paleistas iš areštinės.

1920 08 26 pasienio ruože lenkai sulaikė Trakiškių stoties 
darbuotoją, 21 m. Joną Malžinskį, Antano ir Katrės s., einantį į 
Lietuvą su tos stoties ir geležinkelio dokumentais. Vėliau buvo 
sulaikytas kelių darbuotojas Antanas Malžinskis, Adomo ir Te-
resės s. Abu kilę iš Kalvarijos apskrities. Juos apkaltinta tuo, kad 
nuo 1920 08 07 dirbo Lietuvai ir ėmė algą. Teismo nuosprendžiu 
abu nubausti po 8 mėn. kalėjimo. bausmę atliko Suvalkuose.

1920 10 06 55 m. Adomas Keršulis, Tamošiaus ir Katrės s., 
gimęs Kreivėnuose, iš Aleksandraukos lietuviams pranešė apie 
lenkų partizanus Joną Pojavą, boleslovą ir Augustiną Serafinus, 

Juozą Abukauską, Stanislovą Vitkauską iš Aleksandraukos. Už 
tai 1921 12 12 nubaustas 3 mėn. kalėjimo. Amnestuotas 1922 01 24. 
Nebuvo areštuotas.

1922 04 26 Suvalkuose nubausti 6 m. griežto kalėjimo  
21 m. Vincentas žilinskas nuo Marijampolės ir 10 m. griežto kalėji-
mo 25 m. Jonas Kadišius iš Kupavo, Suvalkų apskrities. Abu jie 1922 
03 11 kelyje Šipliškės–Kalvarija nušovė du lenkų policininkus Stefaną 
Drozdą (Stefan Drozd) ir Antonį Kurčevskį (Antoni Kurczewski).

1925 02 27 Suvalkų teismas nubaudė 5 m. griežto kalėjimo Su-
valkų žydą, 22 m. Niselį Doktorskį už tai, kad pabėgęs į Lietuvą ir 
tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje kovojo (1920 10 10–1920 11 24) 
prieš lenkus ir dėl to buvo paaukštintas puskarininkiu. Grįžęs į Suval-
kus pasakojo, kad Vilniaus krašte nušovė du lenkus. Apie tai policijai 
pranešė jo sesuo.

1925 04 15 Suvalkų apygardos teismas 31 m. Petrui Dapkui iš Ve-
liuonos (dabar Jurbarko rajonas) skyrė mirties bausmę – sušaudyti už 

šnipinėjimą Lietuvos naudai ir du kitus nusikaltimus. Tą pačią 
dieną teismo sprendimas buvo perduotas vykdyti. Tai padary-
ta kitą dieną. Informacijos, kur buvo sušaudytas ir palaidotas, 
neaptikta.

Suvalkų valstybiniame archyve aptikau du pavyzdžius, 
kuomet kratos metu surastos lietuviškos knygos, neteisėtai par-
gabentos iš Kauno, o jas parnešusiems žmonėms iškeltos bylos.

Vienas iš minėtų asmenų tai Punsko parapijos vika-
ras kun. Stasys Vencius (1892 08 03–1962 04 17), mokytojų 

Du kartus lenkų 
kalintas Jurgis  
bansevičius iš 
Valinčių

Lenkų pasieniečių 1919 11 19 ar 22 Valinčiuose nušauta Kazimiera 
Vaznelienė iš Lietuvos
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Jurgio ir Onos Česnevičiūtės sūnus. Gimė budziškių kaime, 
Keturvalakių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1903–1909 
lankė Marijampolės gimnaziją. baigė Seinų seminariją. 1915 
07 25 Minske vyskupas Antanas Karosas įšventino kuni-
gu. Tais pačiais metais įstojo į Peterburgo dvasinę akade-
miją. Jos nebaigė, kadangi 1918-aisiais akademija uždaryta. 
Studijuodamas atostogų metu tęsė ganytojo darbą Rusijos 
katalikiškose parapijose, pvz., 1916 Archangelske, o kitais 
metais – Punske. 1918–1919 Pilypavo, 1919–1927 Punsko 
parapijų vikaras. 1927-ųjų lapkritį įstojo į Marijampolės ma-
rijonų vienuolyną. Iš ten pasitraukęs 1928 08 14 vietovėje 
Rasna pradėjo noviciatą marijonų kongregacijoje. Ilgametis 
Varšuvos lietuvių Kūdikėlio Jėzaus bažnyčios vicerektorius, 
rektorius, noviciato magistras. Ten dirbo iki bažnyčios sunaikinimo  
1944 m. Reiškėsi lietuviškose ir lenkiškose draugijose. Skvožeco mari-
jonų viršininko pavaduotojas, naujokų bei mokyklų mokytojas. Trum-
pai gyveno Vonsoše. 1949 perkeltas į Lichenio, o 1960 į Glucholazų 
vienuolynus. Pastarajame mieste mirė ir buvo palaidotas. Gerai mo-
kėjo lietuvių, lenkų, rusų ir vokiečių kalbas. Savo testamente pareiškė 
norą, kad apie jo mirtį būtų pranešta Punsko parapijiečiams. Ar taip 
buvo padaryta, nustatyti nepavyko.

Pagal senų žmonių prisiminimus, kunigas, gyvendamas Punske, 
mokė vaikus iš lietuviškų knygų. Jų įsigydavo iš kaimiečių, kurie kny-
gas nelegaliai pargabendavo iš Lietuvos. Kalėdodamas įkalbinėjo tau-
tiečius, kad rašytų deklaracijas dėl lietuviškų mokyklų. Gyvendamas 
Lenkijoje, tik kartą aplankė Punską.

Apie šį dvasininką „Vilniaus Golgotoje“ rašoma: „1927 10 14 
lenkai ištrėmė 12 asmenų: [...] Punsko vikarą kun. Stan. Vencių.

1927 10 16 į Užulėjos kaimą, netoli Onuškio (Lietuva) [...] 
atvyko Lietuvos užsienių reikalų ministerijos direktorius Ig. Jo-
nynas, popiežiaus internuncijos pavaduotojas Faidutti ir Vilniui 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas prof. M. biržiška, kurie tardė 
tremtinius dėl jų lenkų pilietybės teisių ir aplinkybių, kuriomis 
jie buvo lenkų ištremti. Ištremtieji kunigai parašė prašymus po-
piežiui išrūpinti jų grįžimą į savo parapijas ir įteikė juos mons. 
Faidutti.

Šaulys Jonas Ivoška  
iš Valinčių

Lenkų pasieniečių 1937 12 28 burokuose nužudytas Vincas Valinčius 
(Paulių) iš Valinčių
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1927 10 19 Lietuvos vyriausybė pasiuntė Tautų Sąjungai 
protestą dėl spalių 14 d. ištremtų [...] Suvalkų-Seinų krašto 
kunigų [...] Venciaus [...]

1928 03 10 per Vievį iš Nepriklausomos Lietuvos grįžo 
į Seinų kraštą tremtiniai [...] Punsko vikaras kun. J. (?) Ven-
cius. [...] kun. Vencius negavo lietuviškos parapijos ir nusi-
minęs stojo į vienuolyną.“

1927 10 06 kratos metu pas kun. S. Vencių rasta kelio-
lika vokų su siuntėjų adresais. Suvalkų valstybiniame ar-
chyve yra išlikusi byla, kurioje pažymėta, kad tais pačiais 
metais Suvalkų srities teismui pavestas kunigo S. Venciaus 
kaltinimo aktas. Dvasininkas apkaltintas tuo, jog 1927 01 25 

Punsko policijos komendantui Karoliui Smykovskiui (Karol 
Smykowski) stengėsi įteikti kyšį, kad šis nutrauktų bylą dėl lietuviškų 
knygų kontrabandos iš Lietuvos. 1928 09 05 buvo amnestuotas.

Šv. Kazimiero draugija iš Vilniaus pateikė raštą, kuriame esąs 
1922 01 18 ten nupirktų knygų sąrašas: 8 egz. apie bulves, 7 apie kar-
vių užlaikymą, 5 apie galvijų ligas, 6 apie (?), 6 – miško auklėjimas, 
3 – ūkio kurso pieninė, 1 – augalų ligos, 18 – vadovėliai ūkininkams. 
Užmokėta 138 auksinus ir 70 skatikų. Tokių dokumentų byloje yra 
daugiau.

Man paprašius informacijos, Varšuvos marijonų archyvo archy-
varas kunigas Janas Kosmovskis (Jan Kosmowski) parašė, kad per de-
šimt metų gyveno kartu su kunigu Ireneušu Meleru (Ireneusz Meller), 
kuris, būdamas klierikas, vienerius metus globojo paralyžiuotą tėvą 
Stanislovą. Šis buvo kantrus, ramus ir nuolankus. Prieš išvažiuoda-
mas į Varšuvą dvasininkas norėjo įstoti į Marijampolės marijonus, bet 
nebuvo priimtas. Kun. J. Kosmovskis klydo, nes kun. S. Vencius buvo 

priimtas ir ten gyveno apie dešimt mėnesių. 1928 m. kovo mėn. 
Varšuvos marijonų vyresnysis kreipėsi į Lomžos vysk. Lu-
komskį (Łukomski), klausdamas, ar neturi pastabų dėl kun. 
S. Venciaus priėmimo į marijonų vienuolyną (pareikšta tei-
giama nuomonė). Minėtas kun. J. Kosmovskis, gyvendamas 
Romoje, bendravo su lietuviais kunigais. Jo daktaro diserta-
cijos vadovas buvo kun. P. Rubikauskas. Ten dirbo vienuolis 
J. Vaišnora ir kiti.

Šaulys Vincas  
Vaznelis iš Valinčių

1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis, šaulys, knygnešys, Šv. Kazimiero 
draugijos pirmininkas, choristas Kazys Mielkus iš Vaitakiemio
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Panašios bylos iškeltos Vaitakiemio gyventojams: 27 m. 
Petrui Valinčiui, Jono ir Rozalijos s., gimusiam Vaitakiemyje 
1899 06 20, ir 40 m. Kazimierui Mielkui, Adomo ir Marijos 
s., taip pat gimusiam Vaitakiemyje 1887 03 13, apkaltintiems 
tuo, kad laikė 82 lietuviškas knygas, nelegaliai pargabentas 
iš Lietuvos. Nors 1927 11 28 buvo išteisinti, o knygos grąžin-
tos, muitinės įstaiga abiem skyrė po 100 zl baudą. Iki teismo 
buvo kalinami Suvalkų kalėjime. Šie kaltinamieji tvirtino, kad 
pas P. Valinčių rastos knygos legaliai parvežtos iš Vilniaus,  
o pas K. Mielkų (tuomet jis buvo Šv. Kazimiero draugijos pirminin-
kas ir pas jį buvusi biblioteka) – knygos, iš Kauno pargabentos kun.  
S. Venciaus. Taip pat apklausiamas minėtas dvasininkas prisi-
pažino, kad tas knygas iš Vilniaus ir nelegaliai iš Kauno pats 
parsivežė. Šiandien sunku patikėti tuo, kad pats kunigas maišuose 
nešė knygas per sieną. Tikriausiai tai darė kaimiečiai, o kaltę prisiėmė 
Punsko vikaras.

bronė baranauskaitė (1917–1998; „Suvalkiečio“ redak-
toriaus Kazimiero baranausko teta) pasakojusi, kaip iš Lietu-
vos per jų laukus Vaitakiemio gyventojas maiše nešė lietuviš-
kus leidinius. Staiga pastebėjęs lenkų pasieniečius, maišą įmetė  
į durpinę, o pats atsigulė gilioje išnašoje. Taip išvengė suėmimo, nes 
lenkai jo nepastebėjo.

broliai 30 metų Juozas ir 20 metų Jurgis Kalkauskai, bernardo 
ir Marijonos s., žydas Abramas Kušlovas (Abram Kuszlow), Geršo-

Šaulys Jurgis  
Savickas iš Valinčių

Suvalkų komendantūra. 1919 m. gegužė. Pirmoje eilėje iš dešinės trečias Domi-
nykas Kuosa (prigulęs), paskutinėje eilėje iš kairės antras Juozas Stanelis. Abu iš 
Vaitakiemio (Iš P. Kuosos albumo)
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no ir Šeinos s., 51 metų Jurgis bancevičius, Motiejaus ir Agotos s. 
(visi iš Punsko), 24 metų Rozalija Valinčiūtė-Mentelienė, Dominy-
ko ir Viktorijos d., iš Suvalkų, 35 metų Agota Praleikienė iš Senųjų 
Alksnėnų 1928 02 18 už šnipinėjimą Lietuvos naudai nubausti: Juozas 
Kalkauskas ir A. Kušlovas – po 2 m. kalėjimo, Jurgis Kalkauskas –  
1 m., J. bancevičius (1926 01 26 už tokį patį nusikaltimą nubaustas  
4 m. kalėjimo, tais pačiais metais iškeistas su lenkų kaliniais, įkalintais 
Lietuvoje) – 6 m. (kalėjo Lukiškių kalėjime), A. Praleikienė – 6 mėn. 
kalėjimo. R. Mentelienė išteisinta. bylos metu Punsko policininkas ap-
kaltino Punsko parapijos vikarą kun. Stasį Vencių, kad neapkęsdamas 
Lenkijos padėjo Kalkauskams.

1929 11 15–16 Petras Sakavičius, 24 m., Antano ir Onos Murinai-
tės s., kilęs iš Kreivėnų, gyvenantis Kaune, nuteistas 6 m. kalėjimo,  
o Petras Šarys, 19 m., Dominyko ir Elžbietos Janulevičiūtės s., iš Kau-
no – 10 m. kalėjimo. Abu Vaitakiemyje ruošėsi nušauti Vilniaus lietu-
vių emigrantų komiteto vadovą, socialdemokratą Juozą Poplavskį. Šis 
buvo įtariamas tuo, kad apie 1929 04 01 (iš tikrųjų 1929 05 06) Kaune 
suorganizavo nesėkmingą pasikėsinimą į Lietuvos premjerą Augusti-
ną Voldemarą. J. Poplavskį stengtasi prikalbinti atvažiuoti į Vaitakie-
mį ir ten planuota jį nušauti. Apie tai Punsko policijai pranešė Antanas 
Gudelevičius iš Vaitakiemio. 1929 05 29 Vaitakiemyje po susišaudymo 
su pasieniečiais ir policija įtariamieji suimti.

1932 05 16 Kampuočiuose per vakarėlį pas Adomą Stoskeliūną 
Juozas Valinčius (Paulių) iš Valinčių lazda rėžė į tvoroje pakabintą 
Lenkijos vėliavą, o Petras baranauskas (balinių) iš Valinčių ją suplėšė 

Pelelių kaimo vaidintojai su režisieriumi Povilu Pečiuliu (sėdi viduryje) apie 1930 
metus („Tėviškės žiburiai“, 2017 01 31, nr. 5)
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ir numetė ant žemės. 1932 09 27 abu nubausti 1 mėn. arešto. Dešimt 
dienų pabuvę kalėjime amnestuoti.

1933 03 24 14.25 val. geležinkelio Suvalkai–Trakiškės 47 km bė-
gių sujungime rastas įkaltas 13/2 cm geležinis strypas, o 48 km taip 
pat bėgių sujungime – 10/16 cm geležinis padėklas. Tai padaryta ant 
14 m aukščio pylimo. įtariamas Juozas Gabrus, Stasio ir Stefanijos 
Koscinskos s., gimęs 1912 09 30 žlobino kaime, suimtas prisipažino, 
kad taip padarė norėdamas nuversti traukinį nuo bėgių. Už tai nu-
baustas 10 mėn. kalėjimo. bausmę atliko iki 1934 01 28 Suvalkuose. 
Darydamas nusikaltimą dirbo Užujuodelėje pas Dominyką ir Katrę 
budzeikus.

Povilas Pečiulis (1908–1946) iš Agurkių, Punsko parapijos, 1933 
05 03 lenkų suimtas ir įkalintas Suvalkuose. Sulaikytąjį iki teismo 
visaip kankino (mušė, adatomis badė po nagais ir pan.). 1933 05 22 
Suvalkų prokuratūra P. Pečiulio bylą perdavė Suvalkų apygardos teis-
mui. Jis apkaltintas šnipinėjimu Lietuvos naudai ir 1933 06 01 nuteistas 
mirties bausme. Kitą dieną turėjo būti įvykdytas teismo sprendimas, 
bet Lenkijos prezidentui pakeitus bausmę kalėjimu iki gyvos galvos 
P. Pečiulis išvežtas į Lenkijos griežčiausio režimo Šventojo Kryžiaus 
kalėjimą. Ten kalėjo iki 1939 m. Vokiečiams užpuolus Lenkiją, visus 
kalinius prižiūrėtojai varėsi rytų link. Kas apalpo arba nepajėgė toliau 
eiti, tą pareigūnai nušaudavo. Kalinių laimei, juos užklupo rusai ir pa-
leido visus namo.

1935 03 27/28 Jurgis Vaznelis iš Valinčių nelegaliai parsivarė iš 
Lietuvos dvejų metų arklį. Apie tai iš pat ryto Punsko policijai „prane-
šė patikimas informatorius“. Nesuradus įkalčių byla nutraukta.

Du to paties sodžiaus gyventojai Vincas Vaznelis ir bronius ban-
sevičius pasitarę nusprendė išaiškinti, kas yra to kaimo „šiščikas“ 
(šnipas), todėl įtariamajam pasakė, kad vienas iš jų parsivarė arklį iš 
Lietuvos. Kitą dieną Punsko policininkai atvyko pas tą kaimietį. Taip 
išsiaiškinta, kad šnipinėjo netolimas kaimynas, pravardžiuojamas 
„Jie“ (Jono Vaznelio iš Punsko pasakojimas).

1936 09 15 Petras bucvinskis iš Rudaukos kuolu sumušė to paties 
kaimo gyventoją Antaną burdiną (1926–1934 (?) m. Seivų valsčiaus 
viršaitis). Pastarasis po keturių dienų mirė. 1939 02 04 nusikaltėlis nu-
baustas 5 m. kalėjimo. Dalinai amnestuotas. Kalėjo Suvalkuose.

1939 04 12 Suvalkuose Juzefas barvickis iš Pabandžių, Kadariš-
kių valsčiaus, nubaustas 8 mėn. kalėjimo už tai, kad 1938 11 27 viešai 
apšmeižė Juzefą Pilsudskį – pasakojo, jog šis iš Lenkijos į užsienį išve-
žęs pinigus dvarui nusipirkti.
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Tarpukariu užfiksuotos, tarp kita ko, tokios bylos:
– apie 30 nusikaltimų prieš tėvus ar senelius,
– lenkiškų monetų falsifikavimas (Punskas, Rašačiai, žirvynai),
– lytinio organo skustuvu nupjovimas, santykiavimas ant kapinių, 

pederastija (Suvalkai),
– paleistuvystė (Suvalkai, Vidugiriai),
– arklių vagystės: Prūsuose (Suvalkai), Ožkiniai, Rakelija, Vidu-

giriai, Kampuočiai,
– nėštumo nutraukimas (abortas): Sankūrai, Seinai, Rašačiai,
– kraujomaiša (Navinykai),
– gimusio vaiko nužudymas (žagariai, Vaitakiemis, Kampuočiai, 

Vesalavas, Klevai, burbiškiai, Seinai, Kolietnykas),
– svetimoteriavimas (Lipniokas, Dembavas),
– Hofmano lašų (1 lašas eterio + 3 lašai alkoholio) kontrabanda 

(Šlynakiemis, budziskas).
Lenkams pralaimėjus karą, 1939 09 24 rusų kariuomenė įžengė 

į Seinų apskritį, o kitą dieną – į Suvalkus. Rugsėjo 28 d. Vokietija ir 
SSRS pasirašė sienų ir draugystės sutartį, pagal kurią Suvalkų kraštas 
turėjo įeiti į Vokietijos sudėtį. Vermachtas į Suvalkus įžengė 1939 m. 
spalio 6 d. Oficialus iškilmingas miesto perdavimas įvyko spalio 12 d. 
Šv. Aleksandro bažnyčios aikštėje. Jame dalyvavo abiejų šalių gene-
ralitetai.

Per visą okupacijos laikotarpį Suvalkų (Sudauen) kraštas buvo 
priskirtas Gumbinės (Rytprūsiai) regencijai ir izoliuotas siena su Vo-
kietija, balstogės sritimi ir Lietuva. Norintiems išvykti į minėtas sritis 
reikėdavo specialaus leidimo. Vietoj lenkų pasieniečių (KOP) nedel-
siant įsteigtos sarginės sienos apsaugai (Grenzschutz). Jos buvo šiose 
vietovėse: Alnuose, berznyke, Radžiūčiuose, Paliūnuose, Fronckuose, 
Navinykuose, Valinčiuose, Kreivėnuose, Giluišiuose (?), Rūdelėje, Vi-
žainyje.

Minėtos apskrities gyventojai niekada anksčiau nebuvo patyrę 
tiek daug žiaurumų. Tai buvo: gaudynės, suėmimai, trėmimai, prie-
varta išvežimas darbams į Vokietiją, transportavimas į koncentracijos 
stovyklas, be įkalčių uždarymas kalėjime, žudynės, priverstinės duo-
klės, padegimai (Valinčiuose, Trakiškėse, Kampuočiuose, berznyke, 
Krasnapolyje, žvikeliuose, žagariuose ir kitur)...

Jau 1939 m. lapkričio mėn. vokiečiai iškeldino į Lietuvą žydus, 
paskui taip pat pasielgė su lietuviais. Dar prieš 1941 06 22 hitlerinin-
kai išvijo į Sovietų Sąjungą visus sentikius. Panašiai okupantai elgėsi 
ir su lenkais, bet juos išvežė į kitus kaimus, ten, kur anksčiau gyveno 
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lietuviai ar rusai. Geriausius ūkius vokiečiai pasilikdavo sau. Iš viso 
deportuoti 11 955 lietuviai (pagal 1931 12 09 lenkų sudarytą žmonių 
sąrašą, Suvalkų ir Seinų apskrityse gyveno: lietuvių 6782, žydų 8026, 
rusų 6516). Dalis išvežtųjų po karo grįžo į savo namus.

Seinų apskrityje vokietmečiu buvo nužudyti 446 žmonės iš Sei-
nų, Suvalkų ir Augustavo apskričių. Daug išvežta į Vokietijos kon-
centracijos stovyklas, kalėjimus ar priverstiniams darbams. Kiek iš 
jų buvo lietuvių, šiandien sunku nustatyti. Daugiausia nukentėjo Sei-
nų gyventojų – žuvo 46, Krasnapolio 38, Červony Kšyž 23 (šis kai-
mas sudegintas, o žmonių turtas pagrobtas), Podliaskos 21, Gibų 19,  
Stšelcoviznos 17, Rigolio ir berznyko – po 11, Pogoželco 10, Smalėnų 
9, Mikolajavo, Murovany Most, Jeziorkų – po 8. Kaimuose, kur gy-
veno lietuviai, nužudyta: bubeliuose 1 žmogus, Vidugirių būdoje 1, 
būdvietyje 1, burokuose 1, Dusnyčioje 1, Klevuose 2, Kreivėnuose 
3, Peleliuose 3, Punske 2, Rakelijoje 1, Trumpalyje 2, Vidugiriuose 3, 
žagariuose 1, žvikeliuose 1. Nenustatyta, kur žuvo 26 žmonės. Šie 
duomenys, pateikti knygoje „Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej“, 
nėra tikslūs. Tarkim, Jonas (turi būti Antanas) Vaznelis iš Vidugirių 
nebuvo nužudytas. Jis po karo grįždamas namo Olštino stotyje pateko 
po traukiniu. Po kurio laiko mirė ir Olštine palaidotas. Taip pasako-
jo Jurgis Vaznelis iš Vidugirių. Kreivėnų kaimo gyventojas Mykolas 
Valčakas (Walczak) buvo pakartas. Valentas Uzdila iš Punsko sakė, 
kad žmogaus tokia pavarde Kreivėnuose nebuvę. Nukentėjusiųjų buvę 
žymiai daugiau: bronius Antanavičius iš žagarių, Ona Gelažienė iš 
Trumpalio, Ona Puzauskaitė (-ienė?), Marija Suchockienė iš Vidugirių 
būdos – sušaudyti, Juozas Jakubauskas iš Kreivėnų, bronius Durtonas 
iš Pelelių – pakarti, Vladas Zdanys iš burokų – nužudytas koncentra-
cijos stovykloje ir pan. 1944 m. birželį Joną Ragucką (šio straipsnio 
autoriaus pusbrolį) iš Ramoniškių už naminės varymą Suvalkuose nu-
teista 6 mėn. kalėjimo. Antroji instancija bausmę sumažino perpus. 
Iš pradžių Jonas kasė apkasus netoli Lipnioko. Paskui buvo išvežtas  
į Karaliaučių. Iš ten negrįžo. Jį įskundė minėto kaimo lenkas. Po karo 
kažkas jį nužudė. 1941 m. Kazimieras Karmalavičius (šio straipsnio 
autoriaus pusbrolis) iš Slabados kartu su tėvais išvažiavo į Lietuvą. Iš 
ten retkarčiais pareidavo pas Šipliškėse gyvenančią merginą. Matyt, iš 
pavydo Kazimierą įskundė vokiečiams tos merginos draugas lenkas. 
Šipliškių žandarai suėmę jį išvežė į Suvalkus, o vėliau į Karaliaučių. Iš 
ten Kazimieras negrįžo. Vokiečiai buvo išvežę į kalėjimą Mikasę bal-
kuvienę (Adomo žmoną) iš Trakiškių – už tai, kad be leidimo paskerdė 
penimį. Ji kalėjo apie 1,5 metų. 1940 m. rudenį suėmė brolius Antaną 
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ir Vladą baranauskus (1944 m. padegta jų kluoną ir tvartą) bei Andrių 
Steponavičių iš Valinčių ir įkalino Suvalkuose. Neradus įkalčių buvo 
paleisti. Kai kuriuos suimtuosius vokiečiai laikė SS areštinėje.

Kiek vokietmečiu Suvalkų kalėjime buvo kalinama žmonių, dėl 
archyvinės medžiagos stokos nepavyko nustatyti.

Vokiečius išvijus mūsų kraštą 1944 m. užėmė rusai (berznyką 07 
23, Gibus 07 30, Seinus 07 31, Punską 08 02, Krasnapolį 08 04). Jau 
tų pačių metų rugpjūčio 4 d. lenkų atsiųstas buvęs Chelm Pomorski 
apskrities valdininkas Edvardas Pšybylskis (Edward Przybylski) įkū-
rė Punsko piliečių rajono komitetą ir parašė raštą, kuriame paskelbė, 
kad punskiečiai pripažįsta naują Lenkijos nacionalinio išsivadavimo 
komitetą (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego)3. Kol nešlaisvin-
ta Suvalkų (1944 10 23), nebuvo kur suimtuosius laikyti, todėl tiems 
tikslams rusai ir lenkai naudodavo žmonių rūsius. Juos lenkų pasie-
niečiai naudojo dar 1945 m. ir vėliau. Tuo metu žmones persekiojo, 
kankino ir žudė rusai ir lenkai. Štai keli pavyzdžiai.

1944 m. Kampuočiuose du rusų kareiviai sulaikė keliu einančią 
Astrauskaitę nuo Šipliškių ir Kampuočių Ambrozevičiaus apleista-
me tvarte ją išprievartavę nužudė. Nužudytosios mirimo aktas sau-
gomas Šipliškių valsčiaus metrikacijos skyriuje, bet duomenų apie ją 
šio straipsnio autoriui pateikti atsisakyta. Tų pačių metų rugsėjo 3 d. 
trys rusų kareiviai už kišeninį laikroduką nužudė 48 m. Vincą Prelei-
ką iš Miklausės (Lietuva), laikinai gyvenusį Kreivėnuose, apleistoje 
Staselio troboje. Rodos, kitais metais rusų pasienietis nušovė Anelę 
bagdonaitę iš Paliūnų. 1946 m. lenkų pasienietis Šlynakiemyje pašovė 
to kaimo gyventoją Vladą Malinauską (mirė Suvalkuose 1946 06 12). 
Kitų metų gegužės 7 d. taip pat lenkų pasienietis Ožkiniuose nušovė 
Vytautą Zimnicką iš Cirailių (Lietuva). 1944 (?) m. rusai išvežė į Sibi-
rą Ožkinių kaimo gyventoją P. G.

1945 05 12/19 rusai kartu su lenkais Augustavo girioje sulaikė 
7049 gyventojus, iš jų 592 nužudyti. Tuomet sulaikyti 252 lietuviai. 
Juos išvežta į okupuotą Lietuvą. Ar jie kalėjo Suvalkuose, sužinoti ne-
pavyko.

3 1944 07 22 nauja Lenkijos valdžia Maskvoje derėjosi dėl savos valstybės sienų. Tuomet 
Molotovas jiems parodė Lenkijos žemėlapį, kur rytinė siena buvo nubrėžta pagal Kerzono 
liniją. Šiaurės rytų siena dalinai neatitiko minėtos linijos: visa belovežo giria ir Hainuvka, 
Seinai, Suvalkai, Augustavas ir Elbingas buvo ne Lenkijos ribose. Po trijų dienų dalis girios 
ir minėtos vietovės atiteko Lenkijai. Jos delegacija dar norėjo Karaliaučiaus, bet Stalinas 
nesutiko. Paktą su Maskva lenkai pasirašė 1945 05 10.
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Kaimiečiams pokario laikotarpis buvo labai sunkus. buvusios vi-
sokiausios prievolės. Dėl duoklių nubausti P. K., K. S. iš Kampuočių,  
P. K. iš Valinčių. 1953 m. J. J. iš Agurkių už 200 kg mėsos neatidavimą 
nubaustas 1000 zl bauda arba 3 mėn. kalėjimo. Tą pačią dieną už tokį 
pat nusikaltimą nubaustas V. V. iš Valinčių.

Vincas Pajaujis iš Ožkinių už savavališką išstojimą iš Ožkinių ko-
lūkio (apie tai valdžiai pranešė to kaimo kolūkietis J. M.) nuteistas 
kalėti anglių kasykloje 6 savaites. Už duoklių neatidavimą jis buvo dar 
du kartus nubaustas. Kalėjo Suvalkuose. Paskui už tas duokles jam 
dar konfiskuota 10 ha žemės (Danutės Judickienės iš Suvalkų pasa-
kojimas).

Daug tautiečių kalinta saugumo (Sb) areštinėje ar kalėjime už 
partizanams suteiktą paramą (1948 m. J. b. iš Paliūnų be teismo ka-
lėjime buvo laikomas 8 mėn., J. M. iš Ožkinių, V. G. iš Kampuočių –  
2 metus kalėjo, P. V. iš Valinčių; daug šeimų ištremta į Lenkijos vaka-
rus ir pan.) bei kitus nusikaltimus. Štai 1944 ar 1945 m. trys Punsko 
parapijiečiai Vilniuje nubausti ir išvežti į Sibirą už Tomašavičiaus iš 
Senųjų Alksnėnų (Lietuva) 2 kumelių vagystę (Jono Vaznelio iš Puns-
ko pasakojimas). 1955 02 16/17 vienas kaimietis nubaustas iki gyvos 
galvos už Seivio ežere nužudytą merginą. Už kaimiečio tyčinį mirtiną 
kūno sužalojimą nubausti du Punsko parapijiečiai.

Lenkų pasieniečio 1947 05 07 Ožkiniuose (prie Punios ežero) nužudyto Vytauto 
Zimnicko iš Cirailių (Lietuva) laidotuvės. Iš kairės stovi: Julija Zimnickaitė-
Pečiulienė iš Pelelių, Jonas Zimnickas iš burokų ir Juozas Grigutis iš Kampuočių
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Laikui bėgant bausmės buvo švelninamos. Tarkim, 1989 (?) m. 
už G. ž. iš Trumpalio arklio vagystę vagis nubaustas pinigine bauda 
ir kalėjimu, atidedant bausmę keleriems metams. Kiek po paskutinio 
karo mūsų kraštiečių kalėjo Suvalkuose, neteko sužinoti.

Dabar mūsų krašte dažniausias nusikaltimas tai kelių eismo tai-
syklių pažeidinėjimas (vairavimas neblaiviam, nustatyto greičio virši-
jimas, susidūrimai, sunkesni eismo įvykiai ir kt.). 2020 m. Seinų aps-
krityje užfiksuota 50 tokių nusikaltimų. Kiek asmenų buvo nubausta 
kalėjimu, neteko sužinoti. Šiais laikais už visokius nusikaltimus buvo 
ar yra įkalinti tautiečiai iš Lietuvos.

Iki 1964 m. įstaiga vadinta kalėjimu, paskui baudžiamąja įstaiga 
(zakład karny). 1972 m. spalio 21 d. Vojska Polskiego g. 29 (1881–
1894 m. pastatytose kareivinėse) įkurtas išorinis skyrius. Po naujo 
Lenkijos administracinio padalijimo 1976 m. pavadinimai pakeisti. 
Nuo tada baudžiamoji įstaiga vadinama kardomąja areštine (areszt 
śledczy), o išorinis skyrius – baudžiamąja įstaiga.

Kita reforma įgyvendinta 1981 m. vasario 28 d. Tuomet baudžia-
moji įstaiga likviduota, o jos vietoje įsteigtas kardomosios areštinės 
išorinis skyrius. 2000 m. kardomoji areštinė perkelta į modernias 
(po kapitalinio remonto) patalpas buvusiose caro kareivinėse Vojska 
Polskiego g. 29. Seno kalėjimo patalpas nusipirko Plaza Centers. Ten 
dabar esąs didelis miesto prekybos centras „Plaza“ (atidarytas 2010 
05 26).

Šiuo metu Suvalkų kardomojoje areštinėje yra 12 skyrių: 4 – lai-
kinai areštuotiems, 3 – atvirojo tipo baudžiamoji įstaiga nuteistie-
siems, kurie pirmą kartą atlieka bausmę, 3 – uždarojo tipo baudžiamoji 
įstaiga nuteistiesiems, kurie pirmą kartą atlieka bausmę, 1 – uždarojo 
tipo baudžiamoji įstaiga nuteistiems nepilnamečiams, 1 – atvirojo tipo 
terapijos (ten taikoma terapija nuteistiems nepilnamečiams, taip pat 
nuteistiesiems, kurie pirmą kartą atlieka bausmę ir yra priklausomi 
nuo psichotropinių medžiagų, svaigalų ir alkoholio). Pastarasis buvo 
pirmas tokio pobūdžio skyrius Lenkijoje.

Kalinimo įstaigoje dabar gali būti kalinami 704 žmonės: kardo-
mojo arešto skyriuje 211 (A korpusas), baudžiamosios įstaigos sky-
riuje 210 (b korpusas), atvirojo tipo baudžiamosios įstaigos skyriuje 
218 (C ir D korpusai), terapijos skyriuje 65 (C korpusas). Laisvalaikiui 
praleisti kaliniams įrengtos: 7 skaityklos, 2 bibliotekos, 2 koplyčios, 
aikštelė futbolui, krepšiniui, tinkliniui žaisti. Medicinos personalas:  
5 gydytojai, 3 seselės, 1 stomatologas. Kaliniams saugoti įdarbintas 
231 pareigūnas, o administraciniams darbams atlikti 15 civilių dar-
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buotojų. Kaliniai maitinami tris kartus per dieną (2600 kilokalorijų). 
Maistas priklauso nuo sveikatos būklės, religinių įsitikinimų ir pan. 
Todėl dabar kaliniai iš kalėjimo bėga retai, kadangi namuose ne vienas 
iš jų turi blogesnes sąlygas.

2019 m. kiekvienam Lenkijos piliečiui mėnesinis kalinio išlaiky-
mas kainavo 3150 zl. Tuomet šalyje kalėjo 72,6 tūkst. žmonių 56 kar-
domosiose areštinėse ir 86 kalėjimuose.

Didelė problema yra tai, kad kaliniai vartoja narkotikus. Dėl to 
Lenkijos kalėjimuose laikoma 106 apmokytus šunis.

Paaiškinimai

Zolotnikas – senovinis rusų svorio matas, lygus 4,266 gramo.
Funtas – naujosios Lenkijos svorio matas, lygus 0,4055 kilogramo.
Lutas – senovinis svorio matas, lygus 12,65625 gramo.
Čarka – senovinis rusų tūrio matas, lygus 0,123 litro.
Gorčius – naujosios Lenkijos skysčių ir biralų tūrio matas, lygus 

4 litrams, LDK laikais – 3 litrams.
Orgija – grupinė veikla, pasižyminti ypatingu nepadorumu, be-

saikiu ištvirkimu.
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KOSTAS LEONČIKAS

KLEVų VALSČIUS XIX A. (3 DALIS)

Pirmieji rašytiniai valsčiaus dokumentai

Pirmas Klevų valsčiaus dokumentas su antspaudu ir vaito An-
toni borevičiaus (Antoni borewicz) parašu, kurį suradau Suvalkų 
valstybiniame archyve, datuojamas 1861 m. lapkričio 5 d. Jį surašė 
vaitas Klevų valsčiaus būstinėje. Rašte plačiai aptartas Lumbių kai-
mo valstiečio Martyno Šarkos (Marcin Soroka) prašymas dėl leidimo 
grįžti į savo buvusį ūkį, kuriame gyvena Motiejus Akranglis (Maciej 
Okrąglis). M. Šarka 1861-10-17 parašė prašymą Seinų apskrities vir-
šininkui, o kiek vėliau (1864 m.) jo žmona Rozalija (Rozalia) – Seinų 
apskrities valstiečių reikalų komisarui. 1846 m. sudarant privalomąjį 
inventorių, Lumbiuose ūkininkavo M. Šarkos tėvas Simonas (Szy-
mon). Tėvui mirus, ūkį perėmė vyriausiasis sūnus Martynas. Netrukus 
perdavė jį jaunesniajam broliui Vincui (Wincenty), o pats su motina 
ir žmona persikėlė gyventi į činšinio valstiečio Tomo Malinausko (To-
masz Malinowski) ūkį beržiniuose. V. Šarka greitai buvo pašauktas  
į kariuomenę.

M. Šarkai išsikėlus, 1855-04-23 ūkį perėmė M. Akranglis, gavęs 
Lumbių dvaro savininkės bronislavos Mejer (bronisława Mejer) su-
tikimą. Po M. Šarkos prašymu pasirašė jis pats (trimis kryžiukais) ir 
valsčiaus vaitas A. borevičius. Padėtas taip pat valsčiaus antspaudas.

bežiūrinėdamas Klevų valsčiaus dokumentus pastebėjau, kad 
juose labai daug rašoma apie Lumbius. Išlikęs šio kaimo aplankas su 
dokumentais.

Platų paliudijimą parašė M. Akranglis. Jo žodžius patvirtino šie 
Lumbių kaimo ūkininkai:

1. Motiejus Valukonis (Maciej Wałukanis);
2. Juozas Maksimavičius (Józef Maksimowicz);
3. Laurynas Andreičikas (Wawrzyniec Andrejczyk);
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4. Augustinas Stelmokas (Augustyn Stelmachowicz).
Jie pasirašė trimis kryžiukais. Prie jų prisidėjo beržinių kaimo 

ūkininkai Dominykas bukauskas (Dominik buchowski) ir Jonas Dam-
brauskas (Jan Dąbrowski). Pasirašė taip pat A. borevičius. Jis padėjo 
valsčiaus antspaudą.

M. Akranglis nesutiko perduoti ūkio. Pabaigoje valsčiaus vaitas 
A. borevičius dėl šios bylos 1861-11-26 parašė pareiškimą (nuomo-
nę), kur teigia, kad M. Šarka vengė atlikti baudžiavą ir savo valia 
persikėlė gyventi į beržinius. M. Akranglis gerai ūkininkauja ir savo 
lėšomis suremontavo trobesius. M. Šarkos prašymas atmestas, nes 
pretenzijos nepagrįstos.

Ši byla surašyta 12 puslapių.
b. Mejer 1850 m. tapo Lumbių dvaro savininke, bet jį administra-

vo jos vyras Andžejus Mejeris (Andrzej Mejer). Jis mirė 1874-09-29, 
būdamas 46 metų.

Iki 1865 m. Klevų valsčiaus dokumentai rašyti Klevuose, todėl 
galima teigti, kad čia buvo valsčiaus būstinė. Tik neaišku, ar kaime, ar 
dvare. Greičiausiai dvare. Dokumentuose to nerašoma. Archyve radau 
1864-05-30 Klevų valsčiaus vaito Tomašo buchovskio (Tomasz bu-
chowski) Klevuose parašytą paliudijimą Juzefui Dombrovskiui (Józef 
Dąbrowski) su antspaudu. Rašoma, kad jis gyvena Klevų palivarke ir 
dirba vežiku. Anksčiau buvo samdinys ir daržininkas. žemės neturi. 
Turi žmoną ir 5 vaikus, yra geros sveikatos ir darbštus. (Archiwum 
Państwowe w Suwałkach. Zespół nr 5, sygn. 22, p. 11.)

T. buchovskis tapo Klevų valsčiaus vaitu po A. borevičiaus, tik 
nežinoma, kelintais metais. Atrodo, kad tai buvo beržinių kaimo ūki-
ninkas, nes radau to laikotarpio šio kaimo ūkininkų žemių registrą, 
kuriame 3 nr. įrašytas T. buchovskis. (Archiwum Państwowe w Su-
wałkach. Zespół nr 5, sygn. 12, p. 21.)

Seinų apskrities valstiečių reikalų komisaras kiekvieno kaimo 
dokumentus komplektavo atskiruose aplankuose. Išliko tik kai kurių 
kaimų aplankai su dokumentais. Aptikau Lumbių, beržinių, Kerševš-
čiznos, Rašačių, Radžiūčių, Taklinavo, Pristavonių ir kt. Juose galima 
rasti ir valstiečių sąrašus. Klevų kaimo dokumentai neišlikę. Komisa-
ras turėjo vykdyti 1864-03-02 caro dekretą dėl baudžiavos panaikini-
mo, spręsti tarp valstiečių ir dvarų savininkų kilusius ginčus dėl žemės 
(teisme iškelta ne viena byla). Jis buvo labai svarbus asmuo valstiečių 
administracijoje. Valsčiaus vaitas raštu į jį kreipdavosi – Jo Aukštoji 
Kilnioji Didenybe (lenk. Jego Wysoka Szlachetna Mość) arba Šlovin-
gasis Komisare (lenk. Wielmożny Komisarz).
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Remiantis apžvelgtais dokumentais galima teigti, kad Klevų vals-
čiui priklausė šie palivarkai, kaimai ir gyvenvietės: Klevų palivarkas, 
Klevų kaimas, Klevų miško gyvenvietė (Klejwy osada Leśna), gy-
venvietė Mastava, Ramoniškiai, buvęs Šeipiškių valsčius (Šeipiškių, 
Smalėnų, Akatnykų ir Marcinkonių palivarkai, Taklinavo, Rudaukos, 
Kerševščiznos ir Smalėnų kaimai, miškų gyvenvietės borek ir bara-
niški), Lumbiai, beržiniai, Navasodė, Radžiūčiai, Rašačiai. Nežinau, 
kaip galutinai išspręstas Veisiejų valsčiaus, Stabenščiznos ir Skustelių 
kaimų prijungimo prie Klevų valsčiaus klausimas. Nežinia, ar jie buvo 
prijungti prie Klevų valsčiaus, nors buvo gauti Varšuvos Vyriausybės 
komisijos ir Augustavo gubernijos leidimai.

Suvalkų archyve radau net septynis 1865 metų dokumentus. Du 
raštai rašyti 1865 m. balandžio 5 d. Juose gvildenamas dviejų Lum-
bių kaimo gyventojų – Andriaus Akranglio ir kampininko Vincento 
Radzevičiaus – ginčo dėl ūkio klausimas. Valsčiaus teismas pripaži-
no, kad A. Akranglis yra žemės savininkas, ir atmetė V. Radzevičiaus 
skundą. Raštą trimis kryžiukais pasirašė: tarėjas Jonas Dambrauskas, 
Lumbių žemės savininkas Augustinas Stelmokas ir A. Akranglis. įdo-
mu tai, kad raštas rašytas Navasodėje ir jį pasirašė naujas vaitas To-
mašas buchovskis. Iš dokumentų galima spręsti, kad Klevų valsčiaus 
būstinė buvo perkelta į Navasodę.

1865 m. rugsėjo 11 d. Klevų valsčiaus vaitas parašė raštą Seinų 
apskrities valstiečių reikalų komisarui dėl Stabenščiznos daržininko ir 
to paties kaimo ūkininko Kazimiero Vaitulionio (Kazimierz Wojtula-
nis) atleidimo nuo baudžiavos (jis atsisakė papildomos žemės ir pie-
vos). Raštas rašytas Navasodėje, jį pasirašė T. buchovskis.

Kitas tų pačių metų rugsėjo 23 d. raštas rašytas Klevų valsčiaus 
būstinėje, į kurią atvyko Šeipiškių dvaro savininkė Honorata Haber-
mann ir Kerševščiznos kaimo ūkininkas Vincentas Pasiukievičius 
(Wincenty Pasiukiewicz). Valstiečių reikalų komisaras 1865-09-10 
nusprendė jam skirti vieno margo ūkį Kerševščiznos kaime, du me-
džius tvorai ir kūrenimui, taip pat leido pasinaudoti dvaro ganyklo-
mis. Atmetė K. Vaitulionio prašymą grąžinti jam žemę ir pievą. Raštą 
trimis kryžiukais pasirašė V. Pasiukievičius ir K. Vaitulionis. Taip pat 
parašą padėjo H. Habermann ir vaitas T. buchovskis.

Klevų vaitas T. buchovskis 1865-11-20 persiuntė valstiečių rei-
kalų komisarui protokolą, kuriame nutarta Lumbių dvaro tarnus (bau-
džiauninkus) atleisti nuo baudžiavos. Apie tai pranešta dvarininkui 
Andžejui Mejeriui. Raštas rašytas Navasodėje. 4 puslapių raštas buvo 
parašytas Klevų valsčiaus teismo kanceliarijoje 1865-12-23. Valsčiaus 
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teismas nagrinėjo iš kariuomenės grįžusių Lumbių kaimo brolių Petro 
ir Jono Petronų (Piotr, Jan Pietranis) prašymą. Teismui pirmininkavo 
valsčiaus vaitas T. buchovskis, tarėjai buvo Jonas Dambrauskas ir Po-
vilas Sikorskis (Paweł Sikorski), raštininkas – Francišekas Meisneris 
(Franciszek Mejsner). broliai prašė teismo, kad jiems būtų grąžintas 
buvęs tėvų ūkis, kuris dabar priklauso Augustinui Stelmokui. Abu pa-
reiškė, kad sutiks su teismo sprendimu, jeigu jiems bus palankus, o  
A. Stelmokas sutiks su bet kokiu teismo sprendimu. Protokolą trimis 
kryžiukais pasirašė A. Stelmokas. broliai Petras ir Jonas Petronai atsi-
sakė tai padaryti. Pasirašė taip pat vaitas T. buchovskis.

Tą pačią dieną bylai nagrinėti Klevų valsčiaus teismas sudarė 
trijų valstiečių, gyvenančių Lumbių kaime, komisiją. Jai priklausė: 
Marcinas Kochanskis (Marcin Kochański; gyvenantis Lumbiuose nuo 
1843 m.), Motiejus Valukonis (gyvenantis Lumbiuose nuo 1836 m.) 
ir Dominykas bukauskas (gyvenantis Lumbiuose nuo 1839 m.). Šie 
asmenys pareiškė, kad Petro ir Jono Petronų tėvai bei jie patys ūkio 
neturėjo. Taip pat paliudijo, jog prieš 30 metų dvaro savininkas paėmė 
iš jų žemę, kadangi šie nemokėję ūkininkauti. Po komisijos liudijimų 
teismas atmetė brolių Petronų prašymą grąžinti ūkį. Teismo nuos-
prendį pasirašė trys komisijos nariai (trimis kryžiukais), tarėjai Jonas 
Dambrauskas ir Povilas Sikorskis (trimis kryžiukais), valsčiaus vaitas 
Tomašas buchovskis, valsčiaus raštininkas F. Meisneris.

1866 m. dokumentai

1866-01-02 Klevų valsčiaus vaitas T. buchovskis parašė Seinų 
apskrities valstiečių reikalų komisarui trumpą raštą – teismo sprendi-
mo paaiškinimą – dėl brolių Petro ir Jono Petronų bylos. Raštas rašy-
tas Navasodėje.

Lumbių dvaro valstietis Tomašas Kubeldzis (Tomasz Kubeldzis) 
1866-03-31 parašė raštą savo ir šešių tarnų vardu Suvalkų valstiečių 
reikalų komisijos komisarui. 1865-09-11 komisaro sprendimu jam ir 
šešiems tarnams (Tomasz Klucznik, Antoni Pietranis, Franciszek Ku-
beldzis, Szymon Łaniewski, Józef Jasiński, Paweł Wołalis) pripažinta 
nuosavybėn iš dvaro laukų pusantro margo žemės, namai, kuriuose 
dabar gyvena, ir teisė naudotis ganyklomis bei dvaro inventoriumi, 
tik neaišku, kokiu. Valstietis skundžiasi, kad artinasi pavasario sėja, 
o dvaro savininkas dar nepaskyręs žemės. Prašo, kad nutarimas būtų 
įgyvendintas. Visų vardu trimis kryžiukais pasirašė T. Kubeldzis.
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Klevų valsčiaus raštas gerbiamam Seinų apskrities 7-ojo skyriaus valstiečių 
reikalų komisarui, rašytas 1865-09-11 Navasodėje (Archiwum Państwowe  
w Suwałkach, zespół nr 5, sygn. 15, p. 14)
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1865-09-23 Klevų valsčiaus būstinėje rašyto rašto dėl Vincento Pasiukievičiaus 
iš Kerševščiznos bylos, kurį pasirašė Šeipiškių dvaro savininkė Honorata Haber-
mann ir valsčiaus vaitas buchovskis, 2 psl. (Archiwum Państwowe w Suwałkach, 
zespół nr 5, sygn. 15, p. 15)

į šį raštą atsakė Klevų valsčiaus vaitas T. buchovskis. 1866-05-18 
jis parašė raštą Suvalkų valstiečių reikalų komisijos komisarui. Lum-
bių dvaro tarnų prašymas negalėjo būti patenkintas, nes dvaro savi-
ninkas negyvena Lumbiuose. Jis siūlo tarnams dovanoti po 3 margus 
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1865-09-23 rašto pridėti parašai ir antspaudas

1865-11-20 Klevų valsčiaus vaito raštas gerbiamam Seinų aps-
krities 7-ojo skyriaus valstiečių reikalų komisarui, kuriame pra-
nešta, kad Lumbių dvaro samdiniai atleisti nuo baudžiavos (Ar-
chiwum Państwowe w Suwałkach, zespół nr 5, sygn. 16, p. 93)
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žemės prie Zagautės kaimo su sąlyga, kad namai, kuriuose jie gyvena, 
toliau priklausys dvaro savininkui.

Ilgas raštas parašytas 1866-05-03 Lumbių dvare. Jame praneša-
ma, jog į dvarą atėjęs valsčiaus vaitas pareikalavo, kad būtų išspręstas 
ginčas su buvusiais tarnais. Dvaro savininkas pasakė, kad pagal galio-
jantį įstatymą atleistiems nuo baudžiavos valstiečiams už naudojimąsi 
namais, bet be pripažintos nuosavybės teisės, gali paskirti daugiau že-
mės, kurią reikia atskirti nuo dvaro laukų.

Valstiečiai nesutiko su dvaro valdytojo Andžejaus Mejerio pasiū-
lymu. Sutiko su Suvalkų valstiečių reikalų komisijos sprendimu. Tri-
mis kryžiukais raštą pasirašė šeši valstiečiai. Savo parašą padėjo ir 
valsčiaus vaitas.

Paaiškinimai

Kerševščizna – buvęs pleišto formos žemės plotas, esantis apie 
pusę kilometro į pietus nuo Šeipiškių (tarp Šeipiškių ir Ramoniškių), 
prie Klevo ežero vakarinio kranto. žemėlapyje buvo pažymėta dar 
XIX a. pirmojoje pusėje. Prieš 1688 m. virėjas Marcinas Gieranovskis 
(Marcin Gieranowski) ją gavo iš karūnos pakamarinės Konstancijos 
butlerovos (Konstancja butlerowa). Taigi miške buvęs nedidelis plo-
tas, nuomojamas iki gyvos galvos. Po M. Gieranovskio buvę dar daug  
nuomininkų. 1786 m. tai buvo 4 valakų (1 valakas = 16,79 ha) 12 margų  
(1 margas = 0,56 ha) ir 208 prentų (1 prentas = 20 m2) žemės plotas. Tu-
rėjo daug pavadinimų, tarp jų Pavluvka, Pavlovskie, Pavlovščizna ir kt.

Privalomieji inventoriai – valstiečių šeimų ir jų ūkių surašymas, 
remiantis Rusijos imperijos caro Mikalojaus I Romanovo 1846 m. ba-
landžio 7 d. paskelbtu dekretu, kuriuo buvo panaikinti bet koks prie-
vartinis dvarininkų taikomas valstiečių samdymas ir dvare atliekami 
nemokami darbai.

Inventorius – esamo turto sąrašas.
Kampininkas – bežemis valstietis, gyvenantis svetimoje troboje 

ir einantis uždarbiauti į dvarą.

Šalt iniai

1. Archiwum Państwowe w Suwałkach. Komisarz do spraw włościańskich 
powiatu sejneńskiego. Zespół nr 5, sygn. 15, p. 14–15. Zespół nr 5, sygn. 16, 
p. 13–14, 17–19, 20–21, 47–49, 66–68, 73–76, 93, 95–96, 98–99, 100–103.

2. Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej. Praca zbiorowa pod redakcją Jerze-
go Antoniewicza, białystok 1963, p. 108–109.

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

Kostas Leončikas

KLEVų VALSČIUS XIX A.
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KOSTAS LEONČIKAS

KRASNAVO VALSČIUS (1 DALIS)

Gerbiami skaitytojai, pradedu straipsnių ciklą apie Krasnavo 
valsčių, kurio būstinė buvo Galinių kaime, Lazdijų rajone, prie pat Lie-
tuvos ir Lenkijos sienos. Šis valsčius veikė iki Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos. Jam priklausė beveik visi lietuviški kaimai ir gyvenvietės, 
esantys dabartiniuose Seinų ir Punsko valsčiuose bei Lazdijų rajone. 
XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje šiam valsčiui priklausė net 
71 kaimas ir gyvenvietė. Jis buvo labai didelis. Valsčiuje turėjo dirbti 
nemažai administracijos darbuotojų. 1876 m. prie jo prijungtas Klevų 
valsčius.

Apie Krasnavo valsčių sužinojau iš tėvo pasakojimų. Jis, dar bū-
damas vaikas, su savo tėvu čia važinėdavo. Klevų kaimas buvo labiau-
siai nutolęs nuo Galinių (apie 14 km). Tėvas pasakojęs, kad 1905 m. 
valsčiaus būstinė buvo suniokota. Klevų seniūnas buvo Misiukonis. 
Jis labai dažnai pėsčiomis eidavo į Galinių valsčių tarnybiniais reika-
lais. Tada čia buvo atsiunčiami laiškai ir raštai kaimų gyventojams, nes 
laiškininkų nebuvę. Seniūnas juos parnešdavo į kaimą ir išdalydavo. 
Išsiųsti laišką ar siuntinį galima buvo ir iš Seinų pašto.

Kodėl pavadinta Krasnavo valsčiumi? Gal todėl, kad Krasnavas 
buvo didesnis kaimas ir plačiau žinomas negu Galiniai. Panašiai būda-
vę ir su kitų valsčių pavadinimais. XIX a. buvo Augustavo vaivadija, 
bet jos būstinė veikė Suvalkuose. Augustavas daug anksčiau įsikūrė 
negu Suvalkai ir buvo plačiau žinomas.

Rašydamas apie valsčius noriu priminti, kad jie buvo įkurti Prū-
sijos karaliaus Frydricho Augusto I 1809-02-23 dekretu, kai mūsų 
kraštas priklausė Varšuvos kunigaikštystei. Valsčiumi buvo pripažin-
tas kiekvienas kaimas, sudarantis pagrindinę valstybės administraci-
jos grandinę. Suvalkų valstybiniame archyve nėra valsčių gyvavimo 
pradžioje juose parengtų raštų. Kodėl – dabar sunku pasakyti. Radau 
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1845–1857 m. raštų, kuriuose paminėti tik valsčiai ir jų vaitai (vir-
šaičiai). Pavyzdžiui, pirmas Klevų valsčiaus dokumentas parašytas  
1861 m. lapkričio 5 d. Jame yra vaito Antoni borevičiaus (Antoni bo-
rewicz) parašas ir antspaudas.

Suvalkų valstybiniame archyve aptikau seniausią dokumentą, ra-
šytą 1818 m. vasario 27 d. Suvalkuose, kuriame paminėti Seinų srities 
valsčiai. Greičiausiai jis sudarytas Augustavo vaivadijos tarybos įs-
taigoje, kurios būstinė buvo Suvalkuose. Vaivadijos taryba pradžioje 
veikė Lomžoje, bet 1817 m. perkelta į Suvalkus. Rašte išvardyti šie 
Seinų srities valsčiai: berznyko, Joniškio, Alnų, Alnukų, Akatnykų, 
žabariškių ir Seinų. Dokumentą pasirašė Gžymala (Grzymała). (Ar-
chiwum Państwowe w Suwałkach. Zespół 1073, sygn. 4, nr mikrofil-
mu 1423, p. 4, 5.)

Pirmas tarnybinis raštas, parašytas Seivų valsčiuje, kurį pasirašė 
Krasnavo vaitas, datuotas 1858 m. rugsėjo 19 d. Jame surašyti miru-
sių sutuoktinių Vavžynieco ir Evos Zajončkovskių (Wawrzyniec i Ewa 
Zajączkowscy) palikti pastatai ir skolos. Jiems priklausė pusė vien-
kiemių gyvenvietės burokų kaime, karališkojo Seivų dvaro valdose. 
Paliktą turtą surašė laikinai gyvenvietę administruojantis mirusio  
V. Zajončkovskio brolis Mateušas Zajončkovskis (Mateusz 
Zajączkowski) su kainotojais. Jie prisiekė Seivų valsčiaus vaitui, kad 
sąžiningai atliks surašymą.

Toliau rašte giminės taryba gyvenvietės administraciją laikinai 
perdavė Ignacui Koleinikui (Ignacy Kolejnik). Rašto originalą pasi-
rašė 6 giminės tarybos nariai, Seivų valsčiaus vaitas J. Herbačevskis 
(J. Herbaczewski), Seinų apygardos ekonomikos asesorius Saskis 
(Saski). Nuorašą ant herbinio lapo savo parašais patvirtino Krasna-
vo valsčiaus vaitas Kubilis. Jis pridėjo ir savo antspaudą. (Archiwum 
Państwowe w Suwałkach. Zespół nr 5, sygn. 14, p. 37–39.)

Iš kito dokumento, rašyto 1858 m. lapkričio 13 d. Seivų valsčiuje, 
sužinojau, kad E. Zajončkovska mirė 1853 m., o jos vyras V. Zajonč-
kovskis 1857 m. Liko 6 metų našlaitis sūnus Marcinas (Marcin). Jį kurį 
laiką globojo tėvo brolis M. Zajončkovskis. Antrą kartą giminės ta-
ryba susirinko aptarti gyvenvietės perdavimo ir nepilnamečio sūnaus 
globos klausimų. Taryboje Marcino tėvo vardu dalyvavo iš burokų 
kaimo kilę Motiejus Jankauskas (Maciej Jankowski), Jurgis budzeika 
(Jerzy budziejko) ir Jonas Judickas (Jan Judycki). Motinos giminei 
atstovavo Jonas Staskevičius (Jan Staśkiewicz) iš burokų kaimo, mo-
tinos draugas Antanas budzeika (Antoni budziejko) iš Šlynakiemio 
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Seinų srities valsčių sąrašas, sudarytas 1818 m. vasario 27 d. Suvalkuose (Archi-
wum Państwowe w Suwałkach. Zespół 1073, nr mikrofilmu 1423, p. 4)
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1861 m. gruodžio 13 d. Krasnavo valsčiaus vaito nuomonė (Archiwum Państwo-
we w Suwałkach. Zespół 1073, nr mikrofilmu 553, p. 446)

ir Ignotas Šimelevičius (Ignacy Szymielewicz) iš Trakiškių. Gimi-
nės taryba nutarė, kad gyvenvietę perims būsimas M. Zajončkovskio 
žentas I. Koleinikas iš Rutkos kaimo, Mockavos valsčiaus. Jis taip pat 
turės globoti nepilnametį Marciną. Toks buvęs M. Zajončkovskio pa-
siūlymas. Raštą pasirašė Seivų valsčiaus vaitas J. Herbačevskis ir Sei-
nų apygardos ekonomikos asesorius Saskis. (Archiwum Państwowe  
w Suwałkach. Zespół nr 5, sygn. 14, p. 34–36.)
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burbiškių ir Radžiūčių kaimų daržininkai, priklausantys Jona-
raisčio dvarui, 1861 m. lapkričio 18 d. parašė prašymą Augustavo 
gubernijos valstybės patarėjui dėl baudžiavinių prievolių pakeitimo 
piniginiu mokesčiu. Prašyme, be kita ko, rašoma: „Mes neturime po  
1 margą žemės. Pagal žodinį susitarimą su ankstesniais dvaro savinin-
kais mums skirta po 3 margus žemės, bet dabar patys nežinome, kiek 
jos turime, nes tarp mūsų ir dvaro žemių nesužymėtos ribos (ežios). 
Mes įsikūrėme nedirbamose smėlėtose žemėse ir esame per daug ap-
krauti baudžiavinėmis prievolėmis. Turime savo pastatus. Sutinkame 
mokėti piniginį mokestį vietoj baudžiavinės prievolės. Norime pasi-
naudoti š. m. gegužės 16 d. Rusijos imperijos caro išleisto dekreto 1, 2 
ir 4 straipsniais. Labai prašom, kad nebūtų siunčiama kariuomenė mus 
priversti atlikti baudžiavinę prievolę.“ Savo ir kitų daržininkų vardu 
trimis kryželiais pasirašė Juozas Macionis.

Daržininkai, turėdami labai mažai žemės, negalėjo išmaitinti savo 
šeimų. Jie nuolat dirbo įvairius darbus dvare arba pas pasiturinčius 
valstiečius. Kai kurie vertėsi amatais. Iki baudžiavos panaikinimo pri-
valėjo nemokamai dirbti dvare iki 3 dienų per savaitę.

Dėl daržininkų skundo Krasnavo valsčiaus vaitas pareiškė tokią 
nuomonę: „Išmatavus matavimo grandine daržininkų žemę paaiškėjo, 
kad jie turi po 1 margą ir 120 prentų, kai kurie po 1 margą. Daržininkų 
tvirtinimas, kad prie ankstesnių dvaro savininkų turėjo po 3 margus, 
visiškai nepagrįstas. Jų prašymas nevertas dėmesio ir jie toliau pri-
valo (prievarta) atlikinėti baudžiavinę prievolę.“ Surašyta Galiniuose  
1861 m. gruodžio 13 d. Pridėtas Krasnavo valsčiaus vaito antspaudas. 
Pasirašė vaitas žukovskis (Żukowski).

Tai seniausias mano rastas dokumentas su pažymėta Krasna-
vo valsčiaus būstine Galinių kaime. (Archiwum Państwowe w Su-
wałkach. Zespół 1073, nr mikrofilmu 553, p. 438–439, 446; Lietuvos 
valstybės istorijos archyvas.)

Ieškodamas medžiagos apie Krasnavo valsčių, kelis kartus per-
žiūrėjau visas fondo Seinų apskrities komisaro valstiečių reikalams 23 
bylas (5 gr.). Čia radau net 228 raštus, pasirašytus Krasnavo valsčiaus 
vaito, su pažymėta būstine. Peržvelgiau ir kai kuriuos mikrofilmus, bet 
juose medžiagos labai mažai. Nežinia, ar daug žmonių mūsų krašte 
žino, kad buvo toks valsčius. Klausinėjau apie jį Lazdijų krašto kraš-
totyrininkų ir istorikų. Jie sakė nieko apie šį valsčių negirdėję. Kai ku-
rie net kategoriškai tvirtino, kad tokio valsčiaus nebuvę. Tačiau rasti 
dokumentai rodo, jog tikrai buvęs Krasnavo valsčius su būstine Gali-
niuose.
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Medžiaga spausdinama gavus Suvalkų valstybinio archyvo ir 
Lietuvos valstybės istorijos archyvo sutikimą, už kurį labai dėkoju. 
Taip pat tariu ačiū Ryszardui Jarmołowicziui už nuotraukas.

***
Prieš 1864 m. būsimoje Suvalkų gubernijos teritorijoje (Suvalkų 

gubernija įkurta 1867 m.) buvo daugiausia vienkieminių kaimų vi-
soje Lenkijos karalystėje. Perėjimą iš rėžinės žemės sistemos į vien-
kiemius dažnai inicijuodavo patys valstiečiai. Apsieidavo be dvarų 
žemės keitimo į valstiečių ar atvirkščiai. Suvalkijos dalyje valstiečiai 
patys samdydavo matininkus, kad išmatuotų naujus žemės sklypus, ir 
sumokėdavo už jų darbą. (Jerzy Szumski „Uwłaszczenie chłopów w 
północno-wschodniej części Królestwa Polskiego 1846-1871“, p. 156, 
Archiwum Państwowe w białymstoku, białystok 2002.)

Iš dokumento (Archiwum Państwowe w Suwałkach. Zespół nr 
5, sygn. 14, p. 34–35) aiškėja, kad burokai jau tada buvo vienkieminis 
kaimas. Mano žiniomis, kiti mūsų krašto kaimai žymiai vėliau perėjo iš 
gatvinio kaimo į vienkiemius. Klevai perėjo 1900 m., o Dusnyčia – Pir-
mojo ir Antrojo pasaulinių karų laikotarpiu. balstogės vaivadijoje dar po 
Antrojo pasaulinio karo buvo gatvinių kaimų, kuriuose taikyta rėžių sis-
tema. Iš savo tėvo pasakojimų žinau, kad perėjimas iš rėžinės sistemos  
į vienkiemius truko ne vienus metus, nes reikėjo perkelti visus trobesius 
į naują vietą arba statyti naujus. Tarp valstiečių kildavo nemažai ginčų 
dėl atmatuotos žemės, Stulgiškės miško ir Vakantų miškelio sklypų. Ne-
paprastai sunku buvo išmatuoti žemę taip, kad visi būtų patenkinti.

Paaiškinimai

Ekonomikos asesorius – gubernijos valdininkas, kontroliuojan-
tis valstybinių miestų, dvarų ir dvarų nuomų pajamas, taip pat dvarų 
perdavimus kitiems asmenims.

Tikrasis valstybės patarėjas – Rusijos imperijoje valstybės tar-
nautojų titulas. Pagal sudarytą lentelę priskirtas 5 kategorijai. Šie as-
menys viešojoje administracijoje galėjo eiti departamento direktoriaus 
pavaduotojo, gubernatoriaus pavaduotojo, gubernijos finansų depar-
tamento vedėjo pareigas.

Piniginis mokestis – Rusijos imperijos caro Aleksandro II 1861 
m. gegužės 16 d. dekretas dėl baudžiavinės prievolės pakeitimo pini-
giniu mokesčiu. Dekretas paskelbtas dėl valstiečių sukilimų. Tai buvo 
baudžiavos panaikinimo pradžia.

Ryszard Jarmołowicz nuotraukos
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ALGIMANTAs KATILIUs

KUN. DR. JUOZAPAS STANKEVIČIUS

Kunigo dr. Juozapo Stankevičiaus išskirtiniu biografijos faktu ga-
lima įvardyti tai, kad jis 1917 m. Vilniaus konferencijoje atsisakė vie-
tos Lietuvos Taryboje, nors buvo išrinktas. Kitas svarbus faktas – jis 
buvo pirmas lietuvis studentas neseniai įkurtame Fribūro universitete 
Šveicarijoje.

J. Stankevičius gimė 1866 m. vasario 17 d. Sparvinių k., Griška-
būdžio parapijoje, Naumiesčio apskrityje (dabar Šakių r.), ūkininkų 
Juozapo Stankevičiaus ir Viktorijos brazaitytės šeimoje. būdamas 
bene ketverių metų neteko tėvo. Motina ištekėjo antrą kartą ir tapo 
Naujokiene. Jos sūnus, netikras J. Stankevičiaus brolis, Jonas Naujo-
kas (1872–1950) taip pat tapo kunigu. Dėl to J. Stankevičius vaikystę 
praleido pas močiutę Rygiškių kaime ir pas dėdę kun. Joną brazaitį 
(1840–1890) Rudaminoje, kur jis vikaravo ir 1874–1886 m. buvo Ru-
daminos parapijos administratorius vietoje kan. Karolio boldoko. Kur 
lankė pradžios mokyklą, tiksliai nėra žinoma. Nurodomos dvi vietos: 
Griškabūdis ir Rudamina. Tikriausiai tai buvo Rudaminos pradžios 
mokykla, kur mokytis galėjo leisti dėdė kunigas. Po pradžios moky-
klos kelias pasuko į Marijampolės gimnaziją. Kelintais metais pradėjo 
joje mokytis, nėra žinoma. Gimnazijoje baigė penkias klases. 1883 m. 
įstojo į Seinų kunigų seminariją. Jei gimnazijos baigimo metais įstojo 
į seminariją, tai pirmą gimnazijos klasę turėjo pradėti lankyti 1878 m. 
Panašiu laiku čia mokęsis vysk. Justinas Staugaitis atsiminimuose apie 
Marijampolės gimnaziją rašė: „Rusų mokykla užimtuose kraštuose vi-
sada turėjo prieš akis asimiliacijos uždavinius; pirmiausia jai rūpėjo 
padaryti iš mokinio ne doras žmogus, tik patikimas grobuonės Rusijos 
pilietis, jei jau negalima padaryti rusas. Norint auklėtojui sėkmingai 
veikti auklėtinį, reikia, kad jiems būtų kas bendra, reikia auklėtojui 
turėti idealas, kuris atitiktų auklėtinio šeimos idealą. Tas idealas tegali 
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būti pradinis taškas, nuo jo pradėjus, galima toliau statyti auklėjimo 
rūmus. Kas galėjo būti bendra rusui atėjūnui stačiatikiui ir mūsų lietu-
viui katalikui? Todėl rusų mokykla mūsų vaikus greičiau dresavo, ne 
auklėjo; joje visa drausmė buvo paremta ne pasitikėjimu, tik baime.“1 
Marijampolės gimnazijoje jau buvo jaučiamas lietuvių tautinis sąmo-
ningumas. Tam įtakos turėjo čia dėstoma lietuvių kalba ir ją dėstę mo-
kytojai, iš kurių tautiniu angažuotumu labiausiai išsiskyrė mokytojas 
Petras Kriaučiūnas. Lietuvybės pradmenis J. Stankevičius buvo gavęs 
vaikystėje. Skirmantė Smilingytė-žeimienė rašo: „būsimojo kunigo 
vaikystės ir ankstyvosios jaunystės aplinkoje puoselėta lietuvybė. Ry-
giškių kaime jis bendravo su Jonu Jablonskiu, per vasaros atostogas 
Rudaminoje dažnai susitikdavo su kunigais – Dzūkijos švietėjais.“2

Kaip jau minėta, į Seinų kunigų seminariją J. Stankevičius įstojo 
1883-iaisiais. Tais metais į pirmą kursą priimta septyniolika klierikų: 
penkiolika buvo kilę iš lietuviškų parapijų, vienas – lenkiškos bargla-
vo parapijos ir vienas – Seinų miesto (lenkiška pavarde). Iš tos pačios 
Griškabūdžio parapijos žardelių kaimo buvo Juozapas Sadauskas. Iš 
visų to kurso klierikų kunigystės šventimus gavo penkiolika. Vienas 
vėliau pasižymėjusių – kun. dr. Tomas banaitis, Seinų katedros ka-
pitulos kanauninkas ir Seinų kunigų seminarijos profesorius. Sankt 
Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje studijavo Jonas 
Strimavičius. Ją baigė teologijos kandidato laipsniu. Seinų kunigų se-
minarijoje J. Stankevičius mokėsi penkerius metus, kiek reikalavo mo-
kymo programa. Kunigu įšventintas 1889 m. vasario 24 d.

Vėl pasiremsime vysk. J. Staugaičio atsiminimais. Jis į Seinų kuni-
gų seminariją įstojo 1885 m. Pateiksime citatą apie seminarijos moky-
mo lygį, kuri yra gana kritiška: „Mokymas Seinų seminarijoj, galima 
sakyti, buvo prastokas. Seinų seminarija, bent mano laikais, visiškai 
nesitaikė prie laiko dvasios. bažnyčios mokslas, suprantamas dalykas, 
yra visada tas pats, dėl savo esmės jis keistis negali. Tačiau bažnyčia 
seka gyvenimą, stengiasi pagauti ir suprasti įvairias žmonijos minties 
kryptis ir su Evangelijos žiburiu jas nušviečia, įvertina. Teologija yra 
visada ta pati: jinai aiškina mums Dievo Apreiškimą ar tikėtinų tiesų 
(dogmų), ar doros (moralės) srityje. Tačiau kiekviename teologijos 

1 Staugaitis, Justinas. 2006. Mano atsiminimai. II papildytas leidimas, parengė vysk. dr. Jonas 
Boruta SJ, dr. Regina Laukaitytė, Algimantas Katilius. Vilnius: Katalikų akademija, p. 105.

2 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 
pėdsakais“, in: Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945. Sudarytoja 
Alma Lapinskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 201.
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vadovėlyje aiškiai reiškėsi dvasia to laiko, kada jis buvo parašytas. Ta 
laiko dvasia, suprantamas dalykas, turi būti aiški seminarijoj, nes juk 
jinai kaip tik tam laikui rengia bažnyčios mokslo skelbėjus, rengia ko-
votojus dėl Kristaus ir Jo Evangelijos. Tie būsimieji kovotojai turi būti 
supažindinti su viešpataujančiomis klaidomis ir su būdais, kaip jas at-
remti. Šito kaip tik trūko Seinų seminarijai.“3

Seinų kunigų seminarijoje J. Stankevičiaus mokymosi metais 
jau buvo jaučiamos lietuvių tautinio atgimimo idėjos, atsiradusios po 
1863–1864 m. sukilimo numalšinimo. Organizuotą veiklą čia pradėjo 
1884 m. į seminariją įstojęs klierikas Antanas Staniukynas. Pirmiausia 
jis įkūrė lietuviškų knygų bibliotekėlę. Iš jos skaitytojų susibūrė klie-
rikų organizacija, kuri 1888 m. įgijo atitinkamą struktūrą4. Nežinia, ar 
J. Stankevičius dalyvavo klierikų slaptoje veikloje, nes Juozapas Sta-
kauskas jo savo studijoje nemini.

Po kunigo šventimų kuriam laikui paskirtas į Krasnapolio para-
piją, kur iki šventimų buvo diakonas. 1890 m. paskirtas Pajevonio pa-
rapijos vikaru. Nuo 1893 m. birželio 8 d. iki 1894 m. spalio 1 d. buvo 
Pajevonio pradžios mokyklos tikybos mokytojas5. Pajevonio parapijos 
vikaras – iki 1895 m., t. y. iki savo išvykimo studijuoti į užsienį. Ku-
nigaudamas Pajevonyje įsitraukė į visuomeninį judėjimą. Čia turime 
galvoje kun. J. Stankevičiaus veiklą tarp varpininkų. 1891 m. jis buvo 
išrinktas į varpininkų vykdomąjį komitetą6. Kun. J. Stankevičius tu-
rėjo dalyvauti ir varpininkų suvažiavimuose. Specialiai juos tyrinėjęs 
Rimantas Miknys nurodo, kad 1891 ir 1892 metų suvažiavimuose da-
lyvavo klierikas A. Stankevičius. Tačiau tokio klieriko Seinų kunigų 
seminarijoje tuo laiku nebuvo7. Tas pats autorius monografijoje apie 
Lietuvos demokratų partiją nurodo, kad 1891 ir 1892 m. susirinkimuo-
se dalyvavo klierikas Juozas Stankevičius. Tačiau čia turėtų būti kun. 
J. Stankevičius8. Tuo labiau kad Kazys Grinius J. Stankevičių be vardo 
įvardina kunigu.

3 Staugaitis, Justinas. Mano atsiminimai. II papildytas leidimas, p. 127.
4 Katilius, Algimantas. 2009. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje  

(XIX a.–XX a. pradžia). Vilnius: LII leidykla, p. 221.
5 Katilius, Algimantas. „Juozapas Stankevičius“, in: https://www.lkma.lt/lddb/israsas.

php?id=3863.
6  Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir daraktoriai. Sudarė Benjaminas Kaluškevičius, 

Kazys Misius, Sigitas Birgelis. Punskas: „Aušros“ leidykla, 2017, p. 196.
7 Miknys, Rimantas. „Lietuvių liberalų periodinės spaudos organizavimas 1888–1905 m.“, in: 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A, 1988, Nr. 3, p. 60.
8 Miknys, Rimantas. „Lietuvos demokratų partija 1902–1915 metais“, in: Lietuvių atgimimo 

istorijos studijos, t. 10, Vilnius: A. Varno personalinė įmonė, 1995, p. 174–175.
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Jau buvo minėta, kad 1895 m. kun. J. Stankevičius išvyko į užsienį 
studijuoti. Jis oficialiai vyko ne studijuoti, o gydytis. Mat carinė val-
džia kunigams oficialiai neleido vykti į Vakarų Europos universitetus 
studijuoti. Dėl to jie savo studijas turėjo pridengti sveikatos problemo-
mis. Išvykdamas iš Lietuvos, J. Stankevičius dar nežinojo, kokį univer-
sitetą pasirinks savo studijoms. Fribūro universiteto lietuvių studentų 
draugijos „Rūta“ kronikoje skaitome: „Prieš 1895 m. Friburgo univer-
sitete lietuvių nebuvo. Pirmutinis lietuvis studentas jaunučio univer-
siteto buvo kun. Juozas Montvidas. Jis išvažiavo iš tėviškės Gegužyje 
1895 m. turbūt tiesiog į Monachiją (München). Vasaros laike jis buvo 
netoli Monachijos Pullach’e, nežinodamas, kur dėtis. Vokietijo[je] likt 
mokįtis negalėjo, į Rymą važiuot nelabai norėjo. Jam besirūpinant už-
ėjo mislis apie Friburgo universitetą: buvo skaitęs šį tą laikraščiuose 
apie jo įsteigimą. Tūlas vokietis kunigas parašė už jį laišką į Friburgą. 
Netrukus Montvidas gavo atsakymą nuo k[u]n. Dr. Speiser’io, kad Fri-
burgo universitete kunigas lietuvis gal būt tikru studentu ir ne po tikra 
pavarde. Pradžiugęs iš to rašto Montvidas atvažiavo į Friburgą ir apsi-
gyveno pas kun. Speiser’į trioboje gimnazijos „Collége St. Michel“.“9 
Tas Juozas Montvidas ir buvo kun. J. Stankevičius. Taip jis prasky-
nė kelią lietuviams studijuoti slapta Fribūro universitete. Tie pirmieji 
studentai iš Lietuvos buvo kunigai. Iš slapta Fribūro universitete stu-
dijavusių kunigų galima paminėti netikrą J. Stankevičiaus brolį Joną 
Naujoką, būsimą arkivyskupą ir palaimintąjį Jurgį Matulaitį, vyskupą 
Pranciškų būčį, Joną Totoraitį, Motiejų Gustaitį, Vincentą bartušką, 
Antaną Civinską, Kazimierą Jurgį Matulaitį, Vladislovą Namiotko, 
Adolfą Sabaliauską, Vincentą Vizgirdą ir kitus. Išvardytos pavardės 
rodo, kad tai daugiausia Seinų kunigų seminarijos auklėtiniai.

Iš pradžių lietuviai studentai neturėjo savo organizacijos, veikė 
bendrose su lenkais. J. Stankevičius taip pat priklausė lenkų studentų 
draugijai „Kółka Polskie“. Viename iš jos susirinkimų jis skaitė refe-
ratą „O stanie szkół w Królewstwie Polskiem i zgubnych stąd wyni-
kających skutkach“ („Apie mokyklų padėtį Lenkijos karalystėje ir iš 
to išplaukiančius pražūtingus padarinius“). Tačiau jau 1897 m. kovo 
29 d. susirinkime pasitraukė iš lenkiškos draugijos. Pasitraukimo prie-
žastis nėra aiški. Kurti savo organizaciją paskatino į Fribūrą atvykęs 
pasaulietis studentas Juozas Petrulis. 1899 m. gegužės 7 d. susiėję pas 
J. Stankevičių (Montvidą) šeši Fribūro universiteto studentai lietuviai 

9 Katilius, Algimantas. „Fribūro universiteto lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika“, in: 
Lietuvių mokslo akademijos metraštis, t. 39, Vilnius, 2016, p. 236–237.
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įkūrė savo draugiją, kuri vardo dar neturėjo. Tik antrajame susirinki-
me suteiktas „Rūtos“ pavadinimas. Draugijos įstatai nėra išlikę. Dėl to 
tiksliai pasakyti, koks tikslas užsibrėžtas, negalime. „Rūtos“ draugijos 
istorijos tyrinėtojas Petras Radzevičius taip nusakė jos tikslą: „žadinti 
tautišką savo narių susipratimą ir rengtis prie platesnio tautos darbo 
mūsų visuomenėje buvo didžiausias „Rūtos“ tikslas.“10 „Rūtos“ drau-
gija įkurta jau baigiantis J. Stankevičiaus studijų laikui ir jis nelabai 
daug ką nuveikė. Tačiau viename epizode jo vaidmuo buvo svarbus. 
Fribūro studentai davė akstiną JAV įkurti „Motinėlės“ draugiją, kurios 
vienas iš tikslų buvo šelpti besimokantį jaunimą. Prie šios iniciaty-
vos prisidėjo ir J. Stankevičius. Kronikoje rašoma: „Petrulis neturėjo 
iš ko gyvent. Turtingesni už jį kunigai lietuviai sudėdavo po 5 frankus 
į mėnesį, ale ir to buvo toli per mažai. 24 birželio Petrulis užmano 
organizavimą „tarpe lietuvių užrubežyje Amerikoj ir Europoje drau-
gystės dėl šelpimo lietuviškos jaunuomenės mokinančiosios užrube-
žyje“. Susirinkimas tą užmanymą pagyrė. Ant pirmutinio susirinkimo 
po tam l d. liepos Montvida perskaitė savo raštą: „balsas lietuviškos 
jaunuomenės mokinančiosios užrubežyje į lietuvius užrubežyje“. Tam 
rašte Montvidas šaukė turtingesniuosius lietuvius šelpti tautiečius 
studentus užrubežinių aukštųjų mokyklų. Pataisę da šiek tiek tą raštą 
išsiuntė į redakciją „Lietuvos“. Amerikiečiai atsiliepė ant Rutos balso 
ir sutvėrė tam tikrą draugystę vardu „Motinėlė“.“11 Vienas iš svar-
besnių „Rūtos“ draugijos narių veiklos barų, tai referatų rašymas ir jų 
skaitymas susirinkimuose. J. Stankevičius perskaitė du referatus: „Dėl 
ko nesiplatina Gudijoj apšvieta tarp žmonių“ ir „Keletas paskaitų apie 
büchnerio raštus“12.

Kokių paskaitų ir kokių profesorių klausė, neturime duomenų. 
Universitete J. Stankevičius studijavo devynis semestrus. 1900 m. 
kovo mėn. už disertaciją „L‘Instruction primaire en Russie“ ir išlai-
kęs cum laude filosofijos, pedagogikos ir slavų kalbų bei literatūros 
egzaminus gavo filosofijos daktaro laipsnį. Fribūro universitete dar 
lankė paskaitas Gamtos fakultete, ypač domėjosi bakteriologija. buvo 

10 P. R. (Petras Radzevičius). „Trumpa „Lithuanijos“ – „Rūtos“ 25 metų gyvavimo apžvalga“, 
in: Ateitis, 1924, Nr. 4–5, p. 273.

11 Katilius, Algimantas. „Fribūro universiteto lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika“,  
p. 242–243.

12 P. R. (Petras Radzevičius). „Trumpa „Lithuanijos“ – „Rūtos“ 25 metų gyvavimo apžvalga“,  
p. 276.
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nuvykęs į Leveno universitetą belgijoje, kur tobulinosi pedagogikos 
srityje13.

Iš Fribūro kun. J. Stankevičius išvyko 1900 m. kovo pabaigoje. 
Tačiau su jo problemomis kunigui teko susidurti ir grįžus į Lietuvą bei 
apsilankius pas Seinų vyskupą Antaną baranauską. Kronikoje skai-
tome: „Po kiek laiko kun. Norvidas nuo jo gauna laišką, o tame šiteip 
rašo: „Seinuose buvau keturias dienas. Vyskupas iš pradžios smarkiai 
užbarė už lietuviškus sumišimus Friburge; viskas jam ten nepatinka, 
net ir liudyjimai nuo Vyskupo“ [...] Montvido laiškas buvo rašytas 28 
balandžio 1900 m. Norvidas jį gavęs turbut niekam nerodė. 6 gegužio 
Montvida rašė kun. Norui: „Pirmutinis priėmimas Jo Ekscelencijos 
buvo smarkus – tuo pradėjo man sakyti smarkų pamokslą, žinoma, 
prisimindamas viską iš garsingo laiško pral. Skirm[unto], kurio įtalpą 
J.E. laiko už matematišką teisybę. Aš gana smarkiai pasipriešinau; ir 
pradėjom mudu ginčytis. Ant galo sakau, kad aš galiu pristatyti užgy-
nimą tu atsitikimų padidintų no prof. Kallenbach’o. Jo E[kscelencija] 
tuo prisikabino prie to ir pasakė, man išėjus, kad visi Frib[urgie]čiai 
turės parsivežti liūdyjimą apie savo apsiėjimą nuo prof. Kallenbach’o?! 
Aš tuo per kapelioną užprotestavojau; kad nepatinka kunigams imti 
liūdyjimą no svietiško: ant to yra kita valdžia. J.E. atšalęs ant to sutiko; 
bet pasakė, kad jau ten nė vieno neleis! (Paskutinės dienos pompėjos!) 
Tai toks mat interesas! J.E. potam pamatė, kad svečią per smarkiai 
priėmė (visi liūdyjimai nuo Vyskupo niekai buvo. Laiškas nuo Kallen-
bacho butų buvęs daug geriaus) – užtat pradėjo rodyti biskį švelnesnį 
veidą ir net užsiprašė ant šventintos. Dabar nieko nežinau kas toliaus 
bus.“14 Juzefas Henrikas Kalenbachas – Fribūro universiteto slavų kal-
bų ir literatūros profesorius15.

Sugrįžęs į Lietuvą kun. J. Stankevičius kurį laiką gyveno Vilka-
viškyje pas kleboną kun. Matą Dabrilą ir padėjo jam pastoracijoje. 
Čia būdamas jis įkalbėjo skulptoriaus motiną, kad leistų sūnų mo-
kytis dailės, ir daugiau jaunuolių paskatino mokytis16. Paskui trum-

13 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 
pėdsakais“, p. 201.

14 Katilius, Algimantas. „Fribūro universiteto lietuvių studentų „Rūtos“ draugijos kronika“,  
p. 246.

15 Apie konfliktą plačiau žr.: Katilius, Algimantas. „Fribūro lietuvių studentų draugija „Rūta“, 
in: Kintančios Lietuvos visuomenė: struktūros, veikėjai, idėjos. Mokslinių straipsnių rinkinys, 
skirtas prof. habil. dr. Tamaros Bairašauskaitės 65-mečio sukakčiai. Sudarytojai Olga 
Mastianica, Virgilijus Pugačiauskas, Vilma Žaltauskaitė. Vilnius: LII leidykla, 2015, p. 502.

16 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 
pėdsakais“, p. 202–203.
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pą laiką buvo Seinų katedros vikaras ir seminarijos profesorius. Nuo  
1903 m. Suvalkų berniukų ir mergaičių gimnazijų tikybos mokyto-
jas17. Vidurinio mokslo Suvalkuose pradžia siekia 1836 m., kada iš 
Ščiučyno buvo perkelta apygardos mokykla. Nuo 1839/1840 mokslo 
metų  pradžios Suvalkuose pradėjo veikti berniukų gimnazija, perkel-
ta iš Seinų. Suvalkų gimnazijoje mokėsi nemažai lietuvių, pavyzdžiui, 
1867 m. – 4018. Nuo 1866 m. dėstomoji kalba buvo rusų ir norintiems 
kaip papildomas dalykas įvesta lietuvių kalba. Nuo 1861/1862 mokslo 
metų pradžios Suvalkuose pradėjo veikti valstybinė mergaičių aukš-
toji mokykla, 1866 m. tapusi mergaičių gimnazija. Nuo 1866/1867 m. 
dėstomoji kalba rusų, o norinčioms mokinėms kaip papildomas daly-
kas įvesta lietuvių kalba19.

Nemažai Suvalkų berniukų gimnazijos auklėtinių tapo kunigais. 
Turimais duomenimis, iš šios gimnazijos į Seinų kunigų seminariją 
įstojo 131 jaunuolis. Tai, žinoma, daug mažiau negu iš Marijampolės20.

Dėl savo erudicijos ir tolerancijos J. Stankevičius Suvalkuose 
greitai įgijo autoritetą tarp įvairių tautybių žmonių. Netgi teigiama, 
kad jam pavyko sulaikyti rusų rengtą žydų pogromą21. 1905 m. lei-
dus tikybą dėstyti mokinių gimtąja kalba, kun. J. Stankevičius ją dės-
tė atskirai lietuviams ir lenkams. Tokiu būdu padidėjus krūviui ber-
niukų gimnazijoje jis atsisakė dėstymo mergaičių gimnazijoje. buvęs  
J. Stankevičiaus mokinys Suvalkuose Motiejus Pečiulionis rašė: „Jis 
gerai žinojo vieną-kitą gimnazistą buvus abojutišką tikybinės prak-
tikos atžvilgiu, bet veiksmais nereagavo, nes dėl to galėjo grėsti iš 
gimnazijos pašalinimas. Mokiniai žinojo, kad pedagogų taryboje jis jų 
reikalus ginąs. Pamokos jo buvo įdomios: jas pailiustruodavo istorijos 
pavyzdžiais, pasakojo apie Šveicariją, Romą, british Museum, pasijų 
vietą Oberammergau.“22

Kun. J. Stankevičius ėmėsi organizuoti Suvalkų lietuvius. „Vil-
niaus žinių“ laikraščio 1907 m. lapkričio 28/gruodžio 11 d. numeryje 
išspausdinti Suvalkų lietuvių  draugijos „Vienybė“ įstatai. Juose nu-

17 Jemielity, Witold. 1997. Szkolnictwo w guberni suwalskiej. Suwałki, p. 144, 153.
18 Suwałki miasto nad Czarną Hańczą. Praca zbiorowa pod redakcją Janusza Kopciała. Suwałki: 

Wydawnictwo Hańcza, 2005, p. 204.
19 Ibid., p. 208–209.
20 Katilius, Algimantas. Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a.– 

XX a. pradžia), p. 199.
21 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 

pėdsakais“, p. 203.
22 Citata pagal: Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės 

veiklos pėdsakais“, p. 204.
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rodoma, kad draugijos steigėjai buvo Suvalkų miesto gyventojai: gim-
nazijos prefektas kun. Juozapas Stankevičius, Suvalkų apskrities teis-
mo ipotekos skyriaus sekretorius Jonas Kasakaitis, namų savininkas 
Juozas Gurevičius, Suvalkų gubernijos valdybos valdininkas Juozas 
Vaišnoras23. įstatuose nurodytas tikslas – švietimo tarp Suvalkuose ir 
apylinkėse gyvenančių lietuvių platinimas ir kultūros pakėlimas. Šio 
tikslo siekdama draugija rengia vakarinius liaudies skaitymus, pas-
kaitas ir moksliškus pasikalbėjimus, bibliotekas ir knygų pardavimą, 
vakarus ir spektaklius, platina knygas, žurnalus ir kitus spausdintus 
veikalus, šelpia mokslus einantį jaunimą24. Suvalkų lietuvių draugija 
„Vienybė“ įsikūrė anksčiau, 1907 m. pradžioje. įstatai valdžios įstai-
gose buvo patvirtinti 1907 m. sausio 8 d. Draugijos steigimas vyko 
vasario mėnesį. Renkant valdybą ne visiems pakako balsavimo lape-
lių. Pirmąją valdybą sudarė pirmininkas kun. J. Stankevičius, sekreto-
rius J. Vaišnoras, iždininkas Juozas Marčiukaitis, knygininku išrinktas 
Suvalkų mergaičių tikybos mokytojas Simonas Adomas Povilaitis. 
Valdybos nariais išrinkti Gabrielė blaževičiūtė, Suvalkų vikaras kun. 
Jonas bacevičius ir Jonas Kasakaitis25. Reikia pripažinti, kad Lomžos 
lietuviai anksčiau suorganizavo draugiją. Ten kun. Vincento Aleksan-
dravičiaus iniciatyva lietuvių draugija „Pagelba“ buvo įkurta 1905 m. 
pabaigoje. Lomžoje 1906 m. kovo 19/balandžio 1 d. „Pagelbos“ klube 
lankėsi valdininkas iš Suvalkų. Jis nustebo čia pamatęs tiek lietuvių ir 
perskaitęs „Pagelbos“ įstatus labai gailėjosi, kad iki šiol panaši draugi-
ja neįsikūrusi Suvalkuose, kur ji galėtų būti gausesnė26. Tas valdininko 
optimizmas dėl narių skaičiaus nelabai pasitvirtino, nes ne visi apylin-
kės lietuviai įsirašė į draugiją27. 1908 m. vasario 16 d. naujuoju stiliumi 
vyko visuotinis susirinkimas. Iš 80 į draugiją įsirašiusių narių atvyko 
30. Valdyba pateikė 1907 m. veiklos ataskaitą, iš kurios matosi, kad 
buvo įkurta biblioteka (joje buvo 139 egzemplioriai knygų). Draugi-
ja surengė du vakarus: vieną šeimynišką nemokamą, o kitą mokamą, 
iš kurio gryno pelno gauta 80 rublių ir 64 kapeikos. Iš tos sumos 75 
rubliai skirti pašalpai dviem mokslą einantiems mokiniams. į iždą su-
rinkta 167 rubliai nario mokesčio, aukų 42 rubliai 50 kapeikų. Iš viso 

23 Draugijos „Vienybė“ įstatai, in: Vilniaus žinios, 1907, lapkričio 28/gruodžio 11, p. 2.
24 Ibid.
25 Vitkauskas, Petras. „Suvalkų lietuvių draugija „Vienybė“, in: Suvalkų lietuviai. Sudarė 

Kazimieras Baranauskas. Punskas, 2007, p. 53.
26 K. S. (Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis). „Lomža“, in: Vilniaus žinios, 1906, kovo 28/

balandžio 10, p. 2.
27 Vitkauskas, Petras. „Suvalkų lietuvių draugija „Vienybė“, p. 53.
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pajamų buvo 209 rubliai 50 kapeikų. Išlaidų per metus buvę 204 ru-
bliai 73 kapeikos. Tad ižde liko 4 rubliai 77 kapeikos. į naują valdybą 
kun. J. Stankevičius nebuvo išrinktas28. 1910 m. vasario 6 d. vyku-
siame visuotiniame „Vienybės“ draugijos susirinkime jis vėl išrinktas  
į valdybą. be kun. J. Stankevičiaus, valdybos nariais tapo šie kunigai: 
Suvalkų vikaras Pranciškus Mykolas baltrušaitis ir S. A. Povilaitis, 
J. Matulevičius, J. Vaišnoras, J. Stravinskas, J. Marčiukaitis. J. Ma-
tulevičius tapo pirmininku, o J. Stankevičius nariu29. Draugijos miš-
rus choras veikė nuo 1907 m., jame dainavo per 30 choristų. Draugija 
surengė apie 9 viešus vakarus, apie 20 šeimyniškų vakarų, parodyti 
3 vaidinimai, 2 monologai, 5 koncertai su smuiku, fortepijonu, violon-
čele ir solistų bei duetų pasirodymai, 6 kartus deklamuotos eilės, skai-
tyti 6 referatai bei paskaitos, per 15 kartų dainavo choras. buvo įsteigti 
vakariniai kursai suaugusiems, veikė biblioteka, prenumeruojami 5–7 
lietuviški laikraščiai30.

Lietuviškoje spaudoje bendradarbiavo ir kun. J. Stankevičius. 
Savo straipsnius pasirašinėjo slapyvardžiais: bekampis Juozas, be-
kampis Vincas, Garšva Morkus, Geležinis, Geležinis daktaras, Gele-
žinis d-ras, S-ia, J. S-ia (iš Obšrūtų), Kapsas, Kapsas Juozas, Klevas, 
Mantvydas, Vincas b. Straipsnius spausdino „Tėvynės sarge“, „Ūki-
ninke“, „Šaltinyje“, „Vilniaus žiniose“, „Lietuvos žiniose“, „Lietuvos 
ūkininke“, „Viltyje“, „Lietuvos aide“. Kun. J. Stankevičius daugiausia 
rašė korespondencijas iš įvairių vietų: Pilviškių, Alvito, Paežerių, Ma-
rijampolės, Vilkaviškio, bartninkų, Gižų, Keturvalakių.

Kun. J. Stankevičius dalyvavo Didžiajame Vilniaus Seime, kuris 
vyko 1905 m. gruodžio 4–5 d. Svarbu pažymėti, kad šis dvasininkas 
buvęs prie Lietuvių mokslo draugijos ištakų. 1905 m. rugsėjo 10 d. 
(naujuoju stiliumi) Vilniaus miesto salėje vyko lietuvių vakaras, ku-
riame buvo vaidinama Vaižganto komedija „Nepadėjus nėra ko kasti“, 
Miko Petrausko operetė „Kaminkrėtys ir malūnininkas“. Per vakaro 
pertraukas buvo kalbama apie Mokslo draugijos kūrimą. Kaip prisi-
minė Jonas basanavičius, vakarui pasibaigus, apie 20 vyrų susirinko 
kambarėlyje užkulisiuose ir ilgai kalbėjosi tuo pačiu klausimu. Kitą 
dieną, rugsėjo 11-ąją, susirinkę Jono Vileišio bute Vilniuje tie patys 
vakarykščio susitikimo dalyviai nutarė įkurti Lietuvių mokslo drau-
giją. Tarp susirinkusiųjų buvo ir kun. J. Stankevičius. Kartu su Jonu 

28 Vaišnoras, J. „Suvalkai“, in: Vilniaus žinios, 1908, vasario 15/28, p. 2.
29 Vaišnoras, J. „Suvalkai“, in: Šaltinis, 1910, Nr. 9, p. 189.
30 Vitkauskas, Petras. „Suvalkų lietuvių draugija „Vienybė“, p. 71.
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basanavičiumi, Povilu Matulioniu, Jonu Jablonskiu ir Jonu Vileišiu jis 
buvo išrinktas į komitetą Mokslo draugijos įstatams parengti. įstatus 
parengė J. basanavičius, juos svarstė ir koregavo minėtas komitetas,  
o 1905 m. spalio 15 d. komiteto posėdyje jie buvo priimti. įstatų proto-
kolą pasirašė visi komiteto nariai31. Lietuvių mokslo draugijos steigia-
masis susirinkimas įvyko 1907 m. kovo 25 d. Vilniuje32. J. Stankevičius 
buvo Lietuvių mokslo draugijos narys. Anot S. Smilingytės-žeimie-
nės, su jo vardu susijusios 1907 m. įkurtos Lietuvių dailės draugijos 
ištakos. Jis suagitavo Krokuvoje studijavusius lietuvius menininkus 
susiburti į draugiją. Šį teiginį paremia Petro Rimšos liudijimu33. P. Rim-
ša prisiminė: „ėjo 1905 metų pavasaris. Vykdamas į užsienį gydytis, 
Krokuvoje sustojo mano bičiulis J. Stankevičius. Kaip tik jo iniciatyva 
vieną vakarą įvyko mūsų būrelio susirinkimas. Jame dalyvavo ir sve-
čias. buvo kalbėta apie labai sunkią lietuvių dailės padėtį, apgailėtinas 
dailę studijuojančio jaunimo sąlygas, begalinį kūrybinių jėgų išblaš-
kymą. Kalbėjome beveik visi, karščiavomės, ieškojome kaltininkų, bet 
perspektyvos taip ir nebuvo matyti. Ir štai prakalba J. Stankevičius. Jis 
pirmiausia pabrėžiamai pasako du žodžius:

– Reikia organizuotis!
Po to mūsų svečias siūlo mums, krokuviečiams imtis iniciatyvos: 

įkurti lietuvių dailės draugiją. Jis pareiškia, kad be tokios draugijos 
neįmanoma pakelti visuomenės susidomėjimo daile ir pagerinti daili-
ninkų bei dailę studijuojančių padėties. Dailės draugija turinti rengti 
lietuvių dailės parodas, supažindinti su aktualiais dailės klausimais vi-
suomenę, organizuoti liaudies meno rinkimą ir atlikti kitus uždavinius. 
baigdamas svečias pabrėžė:

– Turime puikų Krokuvos dailės bičiulių draugijos pavyzdį. Iš jų 
mokykimės ir greit pajusime visuomeninio darbo palaimą.“34

Pirmojo pasaulinio karo metais gimnazija turėjo evakuotis į Ru-
siją. Kartu su ja traukėsi ir kun. J. Stankevičius. Tokiu būdu 1915 m. 
jis atsidūrė Vilniuje ir čia pasiliko iki pat savo mirties. Vilniuje kun. 

31 Budvytis, Vytautas. 2019. Jonas Basanavičius. Gyvenimas ir veikla Vilniuje 1905 metų 
rugpjūtis–1907 metų kovas. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, p. 189–190. Plg. 
Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 
pėdsakais“, p. 204.

32 Jurginis, Juozas. „Lietuvių mokslo draugija“, in: Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 8: Mokslo, 
kultūros ir švietimo draugijos, Vilnius: Mokslas, 1975, p. 37. 

33 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 
pėdsakais“, p. 205.

34 Rimantas, Juozas. 1964. Petras Rimša pasakoja. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, p. 92.
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Stankevičius įsitraukė į politinę ir kultūrinę lietuvių veiklą, pasirašė 
ne vieną dokumentą, memorialą. Čia galime prisiminti garsųjį lietuvių 
veikėjų 1917 m. liepos 10 d. memorandumą Vokietijos kancleriui kaip 
atsaką į 44 lenkų veikėjų 1917 m. gegužės 25 d. memorandumą Vokie-
tijos kancleriui, kuriame jie rašė, kad „laiko save neatskiriama lenkų 
tautos dalimi ir siekia susijungti su Lenkija“. Šį lenkų memorandumą 
tarp kitų pasirašė ir Vilniaus vyskupijos administratorius Kazimieras 
Michalkevičius. Lietuvių memorandumą, pavedus politiniam lietuvių 
biurui, parašė P. Klimas ir jį pasirašė 19 asmenų (tarp kitų buvo kun. 
J. Stankevičiaus parašas). Anot Prano Čepėno, „savo memorandume 
lietuviai atrėmė lenkų neteisingus tvirtinimus ir pareiškė, į kokias te-
ritorijas lietuviai pretenduoja, savo ruožtu paaiškindami Lietuvos gy-
ventojų tautinę sudėtį, kai kurių visuomenės sluoksnių sulenkėjimo 
priežastis ir seną lietuvių tautos valstybingumą. O dėl lenkų civilizaci-
nės įtakos, ypač į žemės ūkį, nurodė į apleistus lenkų dvarus. Politinis 
lietuvių biuras savo memorandume nepripažino Lietuvos bajorų lyg ir 
atskira tauta, kaip kad Latvijoje yra buvę Kuršo baronai – vokiečiai. 
Šiame memorandume, pasisakydami Lietuvos teritorijos klausimu, 
lietuviai nereikalavo Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės sienų, bet tik 
lietuvių gyvenamų žemių – rytuose, kurias dar apima vokiečių rusų 
fronto linija ir pietuose – Nemuno linija ligi Gardino, o paskui šiaurės 
vakarų linkme ligi Rytų Prūsijos“35. Vilniaus vyskupijos administra-
torius K. Michalkevičius, sužinojęs apie memorandumą pasirašiusius 
kunigus, juos nubaudė. Penki dvasininkai vienam mėnesiui buvo sus-
penduoti nuo bažnytinių pareigų. Tarp jų buvęs J. Stankevičius.

J. Stankevičius aktyviai dalyvavo Vilniaus lietuvių politinėje 
veikloje. Lietuviai Vilniuje buvo suformavę „Inteligentų būrį Lietu-
vos reikalams svarstyti“. 1916 m. balandžio pabaigoje ši struktūra 
performuojama į „Lietuvos diplomatijos grupę“, dar vadintą „biuru-
politine valdyba“. Šią grupę sudarė Jurgis Šaulys, Antanas Smetona, 
Jonas basanavičius, Petras Klimas, Povilas Dogelis, Jonas Vileišis, 
Augustinas Janulaitis, Aleksandras Stulginskis, Mykolas biržiška, 
Steponas Kairys, Juozas Stankevičius, Juozas bakšys36. 1916 m. pa-
vasariop lietuvių konservatoriai ir radikalai sudarė penkių asmenų 

35 Čepėnas, Pranas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. 1986. T. 2, Chicago: Dr. Kazio Griniaus 
fondas, p. 182.

36 Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 metų dokumentuose. 
Sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras, 2017, p. 41.
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komisiją – pirmininkas J. Šaulys ir nariai A. Smetona, J. Stankevičius, 
A. Janulaitis, P. Klimas – etnografinėms ir politinėms konfederacijos 
riboms nustatyti ir pagrįsti37. „biuras-politinė valdyba“ stengėsi su-
daryti organizacinį komitetą Lietuvių konferencijai surengti. į jį įėjo  
A. Smetona, J. Šaulys, J. Stankevičius, M. biržiška ir P. Klimas38. Lie-
tuvių politikos grupės 1916 m. vasario 3 d. pasitarime J. Stankevi-
čius išsakė nuomonę, kad visą Suvalkų guberniją reikia prijungti prie 
Lietuvos, nes Augustave gyvena gudai – bemaž lietuviai, o Suvalkų 
apskrities Punsko parapijoje 11 000 lietuvių, Smalėnų – 4000, taip 
pat Suvalkų mieste yra daug lietuvių39. Jis pakviestas į Organizacijos 
komitetą lietuvių suvažiavimui sušaukti. Komiteto posėdžiai Vilniuje 
vyko 1917 m. rugpjūčio 1–4 d. J. Stankevičius, svarstant rezoliucijas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės, paruošė savo rezoliuciją: „1. Lietuvių 
Komitetas nusprendė Lietuvą nepriklausomą ir savarankišką nustaty-
tose ribose. 2) Lietuviai nežada jungtis į valstybę nei su rusais, nei su 
lenkais. 3) Lietuvių Organizacijos Komitetas prašo Vokietijos valdžios 
dabar apskelbti Lietuvos nepriklausomybę ir palaikyti Europos Kon-
ferencijoje tą dalyką. 4) Lietuvių Org[anizacijos] Kom[itetas] prašo 
Vokietijos laikyti Lietuvą už neutralę šalį (kiek leidžia karo stovis).  
5) Lietuvių Org[anizacijos] Kom[itetas] apskelbia, kad Lietuviai 
nėra ir nenori būti Vokietijos priešininkais. 6) Lietuviai žada palai-
kyti su Vokietija tokius santykius, kokius turi su jais Šveicarija arba 
Olandija.“40 Svarstant Tarybos klausimą, kunigas pasisakė, kad vo-
kiečių pateiktas vardas „Vertrauensrat“ netikęs, bjaurus41. baigiantis 
Organizacijos komiteto posėdžiams, J. Stankevičius buvo išrinktas  
į Pildomąjį biurą Lietuvių konferencijai rengti. be jo, į šį biurą išrinkti 
A. Smetona, J. Šaulys, M. biržiška ir P. Klimas42. Lietuvių konferen-
cija Vilniuje vyko 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Jos posėdžiuose pasisakė 
ir kun. J. Stankevičius. Septintame posėdyje, svarstant santykius su 
Lietuvos mažumomis, jis kalbėjo: „Mūsų ištautėję broliai, net iš mūsų 
priešininkų, ypač pasklidus kalboms apie nepriklausomą Lietuvą, 
linksta vėl į mūsų pusę. Ne prievarta, ne užgrobimu juos prie savęs 
patrauksime, tik taktu ir teisių pripažinimu.“43 Renkant Lietuvos Ta-

37 Ibid., p. 45.
38 Ibid., p. 54.
39 Ibid., p. 142.
40 Ibid., p. 194.
41 Ibid., p. 196.
42 Ibid., p. 207.
43 Ibid., p. 214.
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rybą kun. J. Stankevičiaus pavardė buvo įrašyta į bendrosios kuopos 
ir Pildomojo biuro sąrašus. Rinkimų rezultatai parodė, kad konferen-
cijos dalyviai šiuo dvasininku pasitikėjo. Jis buvo šeštas, surinkęs 156 
balsus už ir 48 prieš44. Tačiau kairieji buvę nepatenkinti, kad į Tarybą 
išrinkta daug dešiniųjų ir per daug kunigų. Tada Tautos Tarybos posė-
dyje bendruoju sutarimu nutarta, kad iš Tarybos pasitraukia kunigai 
J. Stankevičius ir Pranciškus Urbanavičius, o jų vietą užima Stanislo-
vas Narutavičius ir Jonas Vileišis. Kad Tarybos nariai būtų pakeisti, 
konferencijos dalyviai audringais plojimais sutiko, ir naujus narius pa-
tvirtino atviru balsavimu. Toks kun. J. Stankevičiaus poelgis rodo jo 
didžiadvasiškumą, pasiaukojimą bendram reikalui, vienybės siekimą.

Vilniuje kunigas dirbo pedagoginį darbą. Nuo 1917 iki 1927 m. jis 
Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijoje dėstė geografiją, kosmografi-
ją, auklėjimo istoriją, lenkų, vokiečių ir rusų kalbas. Dalyvavo mokinių 
literatų būrelio veikloje. 1922 m. vadovavo „Ryto“ draugijos mokyto-
jų vasaros kursams. Kun. J. Stankevičiui teko paragauti redaktoriaus 
duonos. 1919 m. jis leido savaitraštį lenkų kalba „Nasza ziemia“, bet 
išspausdinus devynis numerius leidybą teko nutraukti. Tais pačiais 
1919 m. jis atgaivino ir prieš Pirmąjį pasaulinį karą leistą „Aušrą“. 
Kun. J. Stankevičius, būdamas Seinų, o vėliau Vilkaviškio vyskupijos 
kunigas, Vilniuje neturėjo oficialių dvasininko pareigų. Savo kasdie-
nes kunigiškas pareigas jis atlikdavo bonifratrų bažnyčioje, o po An-
trojo pasaulinio karo – Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje45.

Nuo studijų užsienyje laikų kun. J. Stankevičius pasižymėjo kaip 
kolekcininkas. S. Smilingytė-žeimienė rašo: „Ramaus, taikingo būdo 
ir reto kuklumo (šitai ypač pabrėžė jo amžininkai) Stankevičius buvo 
labai plačių kultūrinių interesų žmogus: domėjosi sanskritu, egip-
tologija, literatūra, daile, numizmatika ir ilgą laiką kaupė kultūros 
vertybes.“46 Tačiau apie jį, kaip kolekcininką, nerašysime47.

Kun. J. Stankevičius mirė 1958 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje ir palai-
dotas Saulės kapinėse.

                                             

44 Ibid., p. 218.
45 Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. „Kunigo Juozapo Stankevičiaus kultūrinės veiklos 

pėdsakais“, p. 206.
46 Ibid., p. 207.
47 Žr.: Ibid., p. 207–211.
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Algimantas Katilius

ALGIMANTAs KATILIUs (g. 1959 m.) – istorikas, humanitarinių mokslų dakta-
ras. 1985 m. baigė VU Istorijos fakultetą. Lietuvos istorijos instituto bibliotekos 
rankraštyno vedėjas, XIX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotojas.
Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos Katalikų bažnyčios istorija XIX–XX a. ir Už-
nemunės istorija XIX a. Šiomis temomis paskelbė per 100 publikacijų. Monografi-
jos Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (xIx–xx a. pra-
džia) (2009) autorius, knygos Vyskupo Antano Baranausko anketa dvasininkams  
(1898 m.) (2012) sudarytojas. 
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ELVYRA bILIŪTė-ALEKNAVIČIENė

PRAKALbINTA TYLA

Daugel mūsų Tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra ša-
lių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu jų gražiausia ir 
garsiausia Dainavos šalis.

Vincas Krėvė-Mickevičius

Dzūkija ir jos sostinė Alytus mena didingą praeitį. Tai vienas 
seniausių Lietuvos miestų, viduramžių kronikose paminėtas 1377 m. 
Alytaus krašte išlikę piliakalniai, pilkapiai, vietovardžiai liudija, kad 
šioje žemėje gyveno karingos jotvingių gentys. Netoli miesto, 12 ki-
lometrų į pietvakarius, pasukę nuo kelio Alytus–Seirijai–Lazdijai pora 
kilometrų į vakarus, rastume Miroslavo miestelį. Dabar čia įsikūręs 
seniūnijos centras, veikia gimnazija, vaikų darželis, senelių globos na-
mai, ambulatorija, vaistinė, keturios parduotuvės, bet daugiausia kie-
kvieno akys krypsta į istoristinę, turinčią neoklasicizmo ir neobaroko 
bruožų, dvibokštę bažnyčią.

Vargu ar nūdienos gimnazistas galėtų atsakyti, kaip kažkada 
buvo vadinamas miestelis, kuriame jis dabar mokosi. Gal vienas kitas 
atsakytų, bet daugelis patraukytų pečiais ir dumtų kuo toliau, many-
dami, kam reikalinga praeitis, jeigu skriste skrendam į ateitį. Iš tiesų 
ši vietovė istoriniuose šaltiniuose minima XVII a. pabaigoje Slabados 
vardu. Akiras-biržys teigia: „Prieš parapijos įsteigimą šiaurinė dabar-
tinės Miroslavo parapijos dalis priklausė Alytaus karališkai ekonomi-
jai, rytinė ir pietinė dalis Nemunaičio seniūnijai. Ant minėtų valdy-
bų sienos buvo privati nuosavybė bendrių dvaras, su priklausančiais 
prie to dvaro Slabados ir Gudziniškių kaimais.“ (Akiras-biržys. 1931. 
Lietuvos miestai ir miesteliai. Alytaus apskritis. Dzūkų kraštas. I t., 
Kaunas, p. 332.)
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broniaus Kviklio teigimu, žodis „sloboda“ yra gudiškas, lietu-
viškai reiškia laisvę nuo mokesčių. Naujakuriai, kurie apsigyvenda-
vo naujose žemėse, nustatytą laiką nemokėdavo mokesčių. Mirosla-
vo vardą vietovė gavo nuo Slabados ir bendrių (1,5 km į šiaurę nuo 
Miroslavo) dvarų savininko Miroslavskio. Ilgą laiką ji buvo vadinama 
dviem vardais: Slabada ir Miroslavu. Po Antrojo pasaulinio karo ofi-
cialiai vartojamas tik Miroslavas. žmonės dar ilgokai vartojo pavadi-
nimą Slabada, tačiau iškeliaudami į amžinybę išsinešė savo patirtį ir 
vardus. Ilgainiui įsitvirtino tik oficialus pavadinimas. Slabada ir Mi-
roslavas yra slaviškos kilmės vardai, todėl liudija mūsų tautos sunkią 
praeitį.

Netoli Miroslavo stūkso kalva, vadinama Olakalniu, kartais – Mi-
roslavo piliakalniu. Tačiau mokslininkai jos nelaiko piliakalniu, nes 
kalva neturi svarbiausių jo požymių. Tačiau Olakalnis mena žilą seno-
vę, apipintas įvairiomis legendomis. Viena iš jų liudija: „bendrių dva-
re gyveno žiaurus dvarponis Sloboda ir turėjo sūnų, vardu Miroslav, 
jo vardu ir miestelį pavadino. Supykęs ant baudžiauninko, dvarponis 
tempdavo nelaimingąjį ant Olakalnio ir liepdavo nukirsti galvą, tvir-
tindamas, jog ataugsianti nauja.“

Niekas neatmena, kada ir kas ant Olakalnio pastatė koplytėlę. 
Viena aišku, kad žmonės mėgo šį gražų gamtos prieglobstį, ateidavo 
čia melstis, ieškodavo nusiraminimo. Antrojo pasaulinio karo metais 
koplytėlė buvo sugriauta. Tačiau gyventojų rūpesčiu ji pakilo iš griu-
vėsių. Ir dabar miroslaviškiai myli Olakalnį, mėgsta čia ateiti per šven-
tes, ne kartą skambėjo ir tautos himnas.

Miroslavo parapijoje yra ir daugiau gamtos paminklų. Netoli Pu-
pasodžio kaimo, prie žilvios upelio, stūkso Tolkūnų piliakalnis, kartais 
vadinamas Pupasodžio arba žilvios, kitas – Dzirmiškių miške, nedide-
lis, gražios formos, apaugęs medžiais. Jociūnų kaime išnyko gyvento-
jai, neliko kaimo, tačiau tebėra Raudonasis akmuo, kurį savo kūrinyje 
„Dainavos šalies senų žmonių padavimai“ pavaizdavo V. Krėvė-Mic-
kevičius. Rašytojas padavime „Užkeikta merga“ rašo, kad kunigaikš-
tytė, verkdama žuvusio sužadėtinio, pavirto akmeniu, o jos ašarėlės 
– sūriu vandenėliu. Tolėliau nuo Raudonojo akmens, panemunėje, ir 
dabar trykšta sūrūs šaltiniai. Dzirmiškių kaimo pakraštyje, apipintas 
padavimais, teberiogso bobos akmuo. Daug gali papasakoti žemė, tik 
reikia mokėti ją prakalbinti ir norėti įminti joje glūdinčias paslaptis. 
Tačiau grįžkime į Miroslavą ir susipažinkime su šio miestelio didingos 
bažnyčios istorija.
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***
„Pagal dr. J. Totoraitį, parapiją Slabadoje įkūręs Vilniaus sino-

das 1744 m., priskirdamas jai 8 kaimus. Tačiau bažnyčia galėjo būti ir 
anksčiau pastatyta. Seniausi metrikai siekia 1746 m. Kadangi minėti 
aštuoni kaimai priklausė Alytaus parapijai, tai ir nauja bažnyčia tapo 
Alytaus filija. 1759 m. parapijos ribos pakeistos. 1760 m. priskirtos 
naujos gyvenvietės.“ (Kviklys, bronius. 1982. Lietuvos bažnyčios. 
Vilkaviškio vyskupija. II t., Čikaga, p. 232.)

1744-ieji laikomi ne tik parapijos, bet ir miestelio įkūrimo metais, 
nes tada vietovė Slabada – Miroslavas pirmą kartą paminėta rašyti-
niuose šaltiniuose. Tuo metu jau veikė kaimyninės parapijos – Simnas, 
Seirijai, Nemunaitis, kurios buvo įkurtos daug anksčiau, o Krikšto-
nių ir Santaikos parapijos – vėliau, tik XX a. trečiajame dešimtmety-
je. beje, Slabados – Miroslavo parapija įkurta anksčiau negu Antrojo 
Alytaus.

Kada Slabados – Miroslavo parapijoje buvo pastatyta pirmoji 
bažnyčia? Tiksliai nėra nustatyta. Manoma, kad XVIII a. pradžioje 
netoli bendrių dvaro pastatyta nedidelė medinė šventovė, kurioje pa-
tarnavo Pirmojo Alytaus kunigas. Tuo metu bendrių dvaras priklausė 
Miroslavui Pranciškui Venckavičiui ir jo žmonai Ievai Pranciškai Ka-
minskaitei-Venckavičienei.

1763 m. LDK iždininko, bendrių dvaro savininko Antano Va-
žinsko ir jo žmonos Teresės Venckavičiūtės-Važinskienės rūpesčiu ir 
lėšomis Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir vienuolynas. 
Vienuolynui išlaikyti pirmaisiais metais jie skyrė 30 000 auksinų ir 
nurodė įkurdinti šešis kunigus vienuolius marijonus. be to, nusta-
tė tokias sąlygas: nuolat turėtų gyventi šeši kunigai marijonai, ku-
rie už geradarių sielas aukotų nurodytą skaičių šv. Mišių. Kol veikė 
vienuolynas, šios sąlygos buvo uoliai vykdomos. 1763-ieji laikytini 
marijonų vienuolyno įsteigimo Miroslave pradžia. 1769 m. vasario  
1 d. Trakų dekanas, Punios klebonas Jurgis Husčia oficialiai įvesdino 
marijonus į parapiją.

 ***
Kas gi tie marijonai? Pasitelkime kun. dr. Jono Totoraičio MIC 

mintis: „Kunigų Marijonų vienuolijos pradžia eina į XVII š. Jos stei-
gėjas buvo garbus Dievo tarnas Stanislovas Papczynskis (1631-1701). 
[...] Marijonų vienuolijos tikslas buvo jos narių tobulybė, Nekaltai 
Pradėtos Švenčiausiosios Panos Marijos garbinimas platinti, vaikai 
tikėjimo tiesų, skaitymo ir rašto mokyti, klebonams padėti bažnyčios 
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darbus dirbti ir melstis už vėles skaistykloje kenčiančias. [...] Marijo-
nų vienuolija gana išsiplatinus buvo XVIII š.: turėjo ji įvairiose vieto-
se iš viso 17 namų-vienuolynų, kurių 12 buvo Lenkijoje ir Lietuvoje,  
4 Portugalijoje, 1 Ryme ir, turbūt, vienas Ispanijoje.“ (Totoraitis, Jo-
nas. 1924. Marijampolės kunigų marijonų vienuolynas. Marijampolė, 
p. 3–4. Čia ir toliau pateikiama autentiškai.)

Pirmasis marijonų vienuolynas Lietuvoje buvo įsteigtas 1750 m. 
Prienų seniūnienės, grafienės Pranciškos Ščiukaitės-butlerienės pra-
šymu į Starapolę (dabar Marijampolė) buvo atsiųstas vienas kunigas 
marijonas. Tos pačios grafienės rūpesčiu ir lėšomis 1758 m. pastaty-
ta medinė bažnyčia ir medinis vienuolynas. Netrukus šis vienuolynas 
tapo vienu iš  didžiausių Lietuvoje ir patalpomis, ir jame gyvenančių 
kunigų marijonų skaičiumi.

Vėliau kūrėsi marijonų vienuolynai ir kitose Lietuvos vietose: 
Igliaukoje, Jonavoje, Sasnavoje. Miroslave (Slabadoje) įkurtas marijo-
nų vienuolynas buvo antrasis Lietuvoje.

***
Kokį pėdsaką marijonai paliko Miroslave? bronius Kviklys teigia: 

„Marijonai įsteigė mokyklą, kurią 1782 m. lankė 19 mokinių. 1826 m. 
vizitacijos akte pažymėta, kad parapijos mokykloje vienuoliai moko 
be atlyginimo, tiktai tarnaudami viešajam labui. buvo mokoma skai-
tyti, rašyti ir lotynų kalbos.“ (Kviklys, bronius. 1982. Lietuvos bažny-
čios. Vilkaviškio vyskupija. II t., Čikaga, p. 232.)

be abejo, buvo mokoma lenkų kalba. Tačiau to meto sąlygomis 
tai buvęs didelis dalykas, nors vietos gyventojai ir lenkinti. Juk arti-
miausios mokyklos tada buvusios tik Merkinėje ir Alvite. 1841 m. mo-
kytoju dirbo kunigas Jonas žilinskis. Kai Miroslave mokyklą uždarė, 
jos vietoj įkurta valdiška, kurioje visi mokomieji dalykai buvo dėstomi 
rusų kalba.

Vienuolyne veikė biblioteka. Kunigai marijonai vykdavo ir į kai-
mynines parapijas: Simno, Seirijų ir kt. Klebonas buvo renkamas iš 
vienuolių, taip pat rinkdavo vikarą, pamokslininką, ekonomą ir kt.

Tačiau ištiko nelaimė, kuri sujaukė įprastą gyvenimo ritmą.  
1835 m. žaibas sudegino bažnyčią. Teko pastatyti laikinuosius maldos 
namus, kuriuose pamaldos vyko 12 metų. 1847 m. už parapijiečių au-
kas ir valdžios lėšas iškilo graži mūrinė dvibokštė bažnyčia, maždaug 
tuo pačiu metu ir mūrinis vienuolyno pastatas. Darbus organizavo ir 
prižiūrėjo tuometinis Miroslavo marijonų prezidentas Jurgis Naruše-
vičius.
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Marijonų vienuolijos augimą sustabdė Lenkijos ir Lietuvos vals-
tybės žlugimas. Kun. dr. Jonas Totoraitis nurodo, kad 1795 m. du 
vienuolynai teko Austrijai, penki – Rusijai ir šeši, tarp jų Miroslavas, 
Marijampolė ir Igliauka – Prūsijai. Marijonų vienuolynai nuo Prūsų 
valdžios nedaug nukentėjo. Turtingiausias buvo Marijampolės vienuo-
lynas: turėjo 60 margų žemės, 13 kunigų, du klierikus, tris brolius. Tuo 
metu Miroslave buvo 11 kunigų, du klierikai ir vienas brolis.

Vis storesnis užmiršimo klodas gaubia Miroslavo marijonų vie-
nuolyną ir čia kažkada gyvenusius ir dirbusius vienuolius marijonus. 
Gražiai Akirą-biržį papildo ir šią užmaršties skraistę padeda pra-
skleisti dr. Algimanto Katiliaus straipsnis „Seinų (Augustavo) vysku-
pijos vienuoliai marijonai (1821–1911)“ (Terra Jatwezenorum, 11 (1). 
Punskas, 2019). Pateikiame iš šio straipsnio informaciją, susijusią su 
Miroslavo marijonų vienuolynu.

Sebastijonas Ambrazevičius (1762–1830). 1830 m. – Miroslavo 
vienuolyno kunigas asistentas.

Jonas Arminas (1819–1854). Veiklą pradėjo Marijampolės vie-
nuolyno novicijumi, vėliau – diakonas. buvo Igliaukos vienuolyno 
promotorius, pamokslininkas, Didvyžių koplyčios kapelionas. į Mi-
roslavą atvyko sukaupęs gyvenimišką ir kunigišką patirtį. Tapo vie-
nuolyno viceprezidentu.

Klemensas Boguševskis (1805–?). 1830–1831 m. darbavosi Mi-
roslavo vienuolyno vikaru.

Laurynas Dapkevičius (1802–1854). Ilgiausiai darbavosi Mari-
jampolėje: teologijos klierikas, vikaras, pamokslininkas, promotorius. 
Miroslavo vienuolyne teko darbuotis pamokslininku ir viceprezidentu.

Andriejus Daukša (1808–1855). Veiklos pradžia Marijampolėje, 
vienuolyno promotoriumi, pamokslininku. Igliaukos vienuolyno rek-
torius, trejetą metų Marijampolės vienuolyno viceprezidentas. Miros-
lavo vienuolyno vienuolis ir prezidentas.

Jonas Draugelevičius (1811–1864). 1863 m. Miroslavo vienuo-
lyno vikaras.

Juozapas Gegužinskas (1821–1887). Didžioji gyvenimo dalis 
susijusi su Marijampole. Marijampolės vienuolyno novicijus, dia-
konas, lektorius, vikaras, prezidentas, asistentas. 1863 m. Igliaukos 
vienuolyno vikaras. bažnyčioje perskaitė sukilėlių manifestą, miške 
susitiko su sukilėliais, klausė nuteistųjų išpažinčių. Todėl buvo ištrem-
tas į Tomską, vėliau Kastromos guberniją. į Lietuvą sugrįžo 1875 m. 
Palaidotas Miroslave, benderkos (senosiose) kapinėse.
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Tomas Gegužinskas (1831–1878). Marijampolės vienuolyno no-
vicijus, klierikas, subdiakonas, vikaras. 1863 m. Miroslavo vienuolyno 
pamokslininkas, vėliau – Miroslavo parapijos vikaras.

Pranciškus Glovackis (1799–1847). 1828 m. tarnavo Alytaus 
parapijoje vikaru, 1829 m. paskiriamas Miroslavo vienuolyno pa-
mokslininku. Vėliau tame pačiame vienuolyne darbavosi vikaru, pro-
motoriumi, vienuolyno viceprezidentu.

Kazimieras Helmanas (1796–1872). Po kunigystės šventimų, 
1821 m., paskiriamas Miroslavo vienuolyno vikaru. Vėliau – pamoks-
lininkas.

Vincentas Grinevičius. 1855–1856 m. Miroslavo vienuolyno pa-
mokslininkas. 1857, 1858 ir 1862 m. šio vienuolyno viceprezidentas. 
1864 m. ištremtas į Sibirą, tolimesnis likimas nežinomas.

Karolis Ivaševskis (1825–1861). Marijampolės vienuolyno vie-
nuolis, vėliau – Igliaukos vienuolyno vikaras. 1854 m. Miroslavo vie-
nuolyno vienuolis.

Stanislavas Jacunskis (1804–1853). Kunigu įšventintas 1829 m. 
Po metų pradėjo tarnystę Miroslavo vienuolyne pamokslininku. Vė-
liau tapo to paties vienuolyno prezidentu. Iš Miroslavo buvo perkeltas 
į Igliauką.

Jonas Junavičius (1823–1868). Miroslavo vienuolyno klierikas. 
Perkeliamas į Marijampolę – vienuolyno vienuolis, vienuolyno moky-
klos mokytojas ir lektorius, asistentas. 1863 m. vėl grįžo į Miroslavą ir 
čia gyveno iki vienuolyno uždarymo.

Andriejus Jurevičius (1823–1908). 1847 m. Miroslavo vienuoly-
no klierikas. Po poros metų perkeliamas į Marijampolę. Uždarius Ma-
rijampolės vienuolyną, tapo Marijampolės parapijos vikaru.

Vincentas Kačergis (1823–1897). į Miroslavo vienuolyną atvy-
ko 1853 m. iš Igliaukos, kurioje buvo tarnavęs vikaru. Po trejų metų 
vėl iškeltas į Igliauką vienuolyno rektoriumi. Uždarius vienuolyną, 
darbavosi toliau šiame bažnytkaimyje iki mirties. Jo rūpesčiu pastaty-
ta graži bažnyčia. Daug rašė, bet nieko neišspausdino.

Antanas Kološevskis (1798–1841). Jam buvo lemta Miroslave 
gyventi ir darbuotis daugiau kaip dešimtmetį. Miroslavo vienuolyno 
klierikas, kunigas, viceprezidentas, prezidentas, vėliau Miroslavo vie-
nuolyno vienuolis.

Julijonas Korickis (1774–1828). Miroslavo vienuolyno prezi-
dentas 1821–1828 m.

Florijonas Kovalevskis (1782–1833). Miroslavo vienuolyno 
viceprezidentas 1823–1824 m. Vėliau Igliaukos vienuolyno vikaras, 
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rezidentas. Kai Igliaukoje darbavosi rezidentu, Miroslavo vienuolyne 
dirbo teologijos lektoriumi.

Jonas Lokickis (1811–1892). Savo gyvenimą paskyrė trims vie-
nuolynams: Marijampolės, Miroslavo ir Igliaukos. Marijampolės vie-
nuolyne novicijus, pamokslininkas, kunigas. Miroslavo vienuolyno 
klierikas, pamokslininkas, vikaras. Igliaukos vienuolyno rektorius. 
Vėliau grįžo į Miroslavo vienuolyną, o po jo uždarymo perkeltas į Ma-
rijampolės vienuolyną.

Silvestras Marcinkevičius (1796–?). Miroslavo vienuolyno pa-
mokslininkas 1827–1831 m.

Jonas Matulevičius (1787–1849). Marijampolės vienuolyno pa-
mokslininkas, vėliau – Igliaukos vienuolyno vikaras. Paskutinė tar-
nystės vieta – Miroslavo vienuolyne pamokslininku 1846–1849 m.

Karolis Matulevičius (1813–?). Miroslavo vienuolyno klierikas 
1843–1847 m. Vėliau Marijampolės apskrities mokyklos tikybos mo-
kytojas.

Stanislovas Mikalauskas (1829–1857). Marijampolės vienuoly-
ne vykdė šias pareigas: klieriko, subdiakono, vikaro. 1857 m. apsistojo 
Miroslavo vienuolyne, 1858 m. ten pat – vikaro pareigos.

Viktoras Misiukevičius (1800–1864). Tarnystės pradžia Miros-
lavo vienuolyne pamokslininku 1828–1829 m., vėliau vikaru. Keletą 
metų darbavosi balbieriškyje kapelionu. Grįžo į Miroslavą ir 1834 m. 
dirbo vienuolyno viceprezidentu. Po to padirbėjęs Marijampolėje ir 
Igliaukoje trečią kartą grįžo į Miroslavo vienuolyną vienuoliu.

Jurgis Naruševičius (1799–1873). Jau buvo davęs vienuolio įža-
dus, kai 1821 m. priėmė kunigystės šventimus. Po poros metų tapo 
Miroslavo vienuolyno kunigu, vėliau – to paties vienuolyno marijonų 
generaliniu vikaru. 1839 ir 1841 m. Miroslavo vienuolyno prezidentas. 
Perkeliamas Marijampolės vienuolyno prezidentu, vėliau vienuolijai 
vadovavo kaip vikaras,  po to – kaip generolas. Po ilgokos pertraukos 
grįžo į Miroslavo vienuolyną ir dirbo prezidentu 1853–1859 m. Dar 
kartą grįžo į Marijampolę kaip vienuolyno prezidentas. Uždarius vie-
nuolyną, liko vienuoliu.

Norbertas Nytz (1773–1826). Miroslavo vienuolyno viceprezi-
dentas 1821 m.

Stanislovas Rudzevičius (1800–1863). Didžioji gyvenimo da-
lis atiduota Marijampolės vienuolynui, kuriame teko atlikti įvairias 
pareigas: teologijos klieriko, vikaro, noviciato vicemagistro, novi-
ciato magistro, vienuolio. Trumpai darbavosi Igliaukoje. Miroslave 
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teko gyventi ir darbuotis du kartus: 1850 m. šio vienuolyno vienuolis,  
1863 m. – to paties vienuolyno vikaras.

Adomas Ratkovskis (1780–1830). Miroslavo vienuolyno oblatas 
1824 m.

Adomas Rimavičius (1777–1845). Marijampolės, kiek vėliau 
Igliaukos vienuolynų vikaras. Pora metų Marijampolės vienuolyno 
prezidentas. 1830 m. Miroslavo vienuolyno nuodėmklausys, po to 
tame pačiame vienuolyne vikaras.

Jonas Stankevičius (1802–1853). Studijavo Varšuvos vyriausio-
joje seminarijoje. 1834 m. teologijos lektorius Miroslavo vienuolyne, 
penkerius metus to paties vienuolyno pamokslininkas, ten pat penke-
rius metus vienuolis.

Pranciškus Staskevičius. Miroslavo vienuolyno pamokslininkas 
1821 m.

Andrius Strupinskas (1829–1892). Marijampolės vienuolyno 
novicijus, klierikas, diakonas, vikaras. Nuo 1857 m. Miroslavo vienuo-
lyno vienuolis, vėliau vikaras. Igliaukos vienuolyno pamokslininkas. 
1866 m. išvyko į JAV.

Rapolas Šafrankovskis (1803–1831). Miroslavo vienuolyno 
klierikas 1829 m.

Baltramiejus Vašnevičius (1805–1846). Marijampolės vienuoly-
no novicijus. Nuo 1834 m. Miroslavo vienuolyno vikaras, vėliau – pa-
mokslininkas. Perkeliamas į Marijampolės vienuolyną promotoriumi 
ir pamokslininku, vėliau to paties vienuolyno vienuolis. Paskutiniais 
savo gyvenimo metais grįžo į Miroslavo vienuolyną vikaru.

Silvestras Vizbaras (1806–1849). Miroslavo vienuolyno klie-
rikas. Pora metų darbavosi Marijampolės vienuolyne. 1841 m. grįžo  
į Miroslavo vienuolyną vikaru, vėliau, 1842–1849 m., vienuolyno pre-
zidentas. Čia ir baigėsi jo žemiškasis gyvenimas.

Kazimieras Vitkauskas (1829–?). Marijampolės vienuolyno no-
vicijus, klierikas. 1855–1856 m. Miroslavo vienuolyno kunigas. Po Mi-
roslavo vienuolyno uždarymo, 1866 m., su kitais vienuoliais atsidūrė 
Marijampolėje. Marijampolės vienuolyno kunigas.

Petras Vitkauskas (1806–1883). Miroslavo vienuolyno klierikas. 
buvo išsiųstas į Marijampolės vienuolyną, Igliaukos vienuolyne – pa-
mokslininkas, vėliau rektorius. 1853–1854 m. Miroslavo vienuolyno 
viceprezidentas. Kurį laiką darbavosi Marijampolės vienuolyne vice-
prezidentu ir prezidentu. 1863 m. grįžo į Miroslavą, atliko vienuolyno 
prezidento pareigas.
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Mikalojus Volangevičius (1839–?). Miroslavo vienuolyno pa-
mokslininkas 1863 m., uždarius vienuolyną, buvo paliktas parapijos 
vikaru.

Aleksandras Žakevičius (1833–1858). Miroslavo vienuolyno 
klierikas 1855 m.

Jonas Žilinskis (1814–?). Miroslavo vienuolyno pradžios moky-
klos mokytojas 1841 m., 1842–1851 m. to paties vienuolyno promo-
torius. 1853 m. Miroslavo vienuolyne. Iškeltas Igliaukos vienuolyno 
vikaru, vėliau – ten pat pamokslininkas. Priėmė sukilėlių priesaiką ir 
Lauko auditoriato sprendimu ištremtas į Sibirą.

Iš pateiktų duomenų sužinome apie Miroslavo marijonų vienuo-
lyno vienuolių gyvenimą ir pareigas. Šis vienuolynas egzistavo beveik 
šimtmetį, per jį ne kartą keitėsi ir vienuoliai, ir vadovybė. be abejo, 
ne visos pavardės žinomos, daug apdengė užmaršties dulkės. Akiras-
biržys teigia, kad pirmasis Miroslavo parapijos valdytojas ir vienuolių 
vyresnysis buvo kunigas Andrijonas Ignatauskas. Kunigas Antanas 
Kološevskis dirbo viceprezidentu, o vėliau – prezidentu, Petrui Vit-
kauskui irgi teko darbuotis viceprezidentu ir prezidentu. beje, jam 
teko dirbti ir paskutiniu šio vienuolyno vadovu. Ilgametis vadovas 
Jurgis Naruševičius su pertraukomis išdirbo daugiau kaip 10 metų. Il-
gesnį ar trumpesnį laiką vadovavo šie prezidentai: Andriejus Daukša, 
Stanislavas Jacunskis, Julijonas Korickis, Silvestras Vizbaras. Mari-
jonų vienuolyno viceprezidentai buvo šie: Jonas Arminas, Laurynas 
Dapkevičius, Pranciškus Glovackis, Vincentas Grinevičius, Viktoras 
Misiukevičius, Norbertas Nytz.

***
Daugelis kunigų marijonų rėmė 1863 m. sukilimą: sakydavo pa-

triotinius pamokslus, miške susitikdavo su sukilėliais, klausė nuteis-
tųjų išpažinčių (Juozapas Gegužinskas), prisaikdino valstiečius, sto-
jančius į sukilėlių gretas (Vincentas Grinevičius, Jonas žilinskis) ir kt.

Kun. dr. Jonas Totoraitis teigia: „į tą sukilimą buvo įsimaišę keturi 
Marijampolės marijonai: žilinskas, Grinevičius, Gegužinskas ir Kole-
sinskas. Šis dalyvavo net mūšiuose, buvo viename būryje vyresnysis. 
Rusai jį sugavo su ginklais rankose Punios girioje, Punsko parapijoje; 
gyvą jį paliko gal dėl to, kad nežinojo, jog jis kunigas ir vienuolis; jis 
buvo paėmęs pasą užmušto sukilėlio ir sulig juo vadinosi Petravičium; 
buvo išvežtas į Siberiją, 1883 iš ten paleistas sugrįžo, bet kad jo netikra 
buvo pavardė, tai pavojinga buvo jam po rusų valdžia būti. Jis iškelia-
vo į Ameriką ir ten, Čikagoje, po kelių metų mirė. Gegužinskas buvo 
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išvežtas į Kuršą, kitu du į Siberiją.“ (Totoraitis, Jonas. 1924. Marijam-
polės kunigų marijonų vienuolynas. Marijampolė, p. 37.)

Jonas Lokickis ir Stanislovas Rudzevičius irgi buvo nubausti. 
bausmės buvo skiriamos įvairios, atsižvelgiant į padarytus nusikal-
timus.

1864 m. Rusijos caras Aleksandras II išleido įsakymą apie vie-
nuolynus. Tuo įsakymu nurodyta vienus jų panaikinti iš karto, kai 
kuriuos palikti, kad, laikui bėgant, išmirus jų nariams, visai išnyktų. 
Tada ir marijonų vienuolynai buvo panaikinti, paliktas tik Marijampo-
lėje. Tais pačiais metais caro valdžia uždarė Miroslavo marijonų vie-
nuolyną, nes ir jo marijonai rėmė sukilimą. Po poros metų Miroslavo 
vienuolynas buvo likviduotas, o turtas konfiskuotas. bronius Kviklys 
nurodo: „Rusų kareiviai suėmė kunigus Vitkauską su žiemiu ir išvežė 
Marijampolėn. Vienuolyno uždarymo metu surašytas ir vienuolyno 
bažnytinis turtas, kurį sudarė: 32 arnotai, 22 vėliavos, monstrancija, 6 
taurės, 9 kapos, 4 varpai.“ (Kviklys, bronius. 1982. Lietuvos bažny-
čios. Vilkaviškio vyskupija. II t., Čikaga, p. 232.)

Iš Seinų atvyko kuopa rusų kareivių, į du vežimus sukrovė vie-
nuolių mantą, susodino šešis vienuolius ir išdardino į Marijampolės 
marijonų vienuolyną. Išlydėti vienuolių susirinko visas miestelis ir 
artimesnių kaimų parapijiečiai. žmonių spūstis ir triukšmas gąsdino 
kareivius, todėl jie stengėsi kuo greičiau įvykdyti duotus nurodymus. 
1866 m. užverstas paskutinis Miroslavo marijonų vienuolyno puslapis. 
baigėsi beveik šimtmetį trukusi vienuolių marijonų veikla Miroslave. 
Liko jų rūpesčiu atstatyta bažnyčia, vienuolyno namai, šalia jų iškasti 
tvenkiniai, įveistas sodas ir gerokai sulenkinta parapija.

Miroslavo parapijos klebonu buvo paskirtas ne vienuolis kunigas, 
Kalvarijos parapijos vikaras Vincentas Latvinskas. Du kunigai vie-
nuoliai marijonai palikti vikarais – Tomas Gegužinskas ir Mikalojus 
Volangevičius. Klebonas V. Latvinskas su vikarais, kunigais marijo-
nais tęsė pradėtus darbus, stengėsi išlaikyti ankstesnę tvarką.

***
Dabar žvilgtelėkime į Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčios šven-

torių. Jis aptvertas gana aukšta, sumūryta iš akmenų tvora. Dešinė-
je pusėje, netoli tako, priešais bažnyčią, žvilgsnis nukrypsta į vieno-
je eilutėje esančius penkis kapus. Antkapiniai paminklai liudija, kad 
čia žmonės palaidoti seniai. Tarp jų ypač išsiskiria vienas – metalinis 
kryžius ir ant jo užrašas lenkų kalba, kuris byloja, kad nugyvenęs 48 
metus 1878-aisiais mirė kunigas Tomas Gegužinskas. Tai vienas iš 
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nebylių liudytojų, kad čia kažkada gyveno ir kunigo tarnystę atliko 
kunigai marijonai.

Tomas Gegužinskas didžiąją savo gyvenimo dalį susiejęs su Mari-
jampolės vienuolynu. į Miroslavą atvyko audringais 1863-iaisiais kaip 
pamokslininkas. Kai buvo likviduotas vienuolynas, jis keletą metų (iki 
1875-ųjų) kartu su Mikalojumi Volangevičiumi darbavosi vikaru. Kai 
kurie šaltiniai teigia, kad Tomas Gegužinskas iš Miroslavo buvo per-
keltas į Marijampolės vienuolyną. Tai visiškai suprantama, tačiau jo 
gyvenimo ir veiklos metai, nurodyti rašytiniuose šaltiniuose ir antka-
piniame kryžiuje, sutampa. Todėl nekyla abejonių, kad čia amžinojo 
poilsio prigludo kunigas Tomas Gegužinskas MIC. Kiti jo gyvenimo 
faktai, ypač paskutiniai, jo sugrįžimas į Miroslavą amžinojo poilsio, 
jau lieka užmarštyje.

Šalia metalinio kryžiaus, žyminčio kunigo T. Gegužinsko kapa-
vietę, iš abiejų pusių antkapiniai paminklai liudija jau vėlesnius laikus 
– tai ilgamečių Miroslavo klebonų baltramiejaus Smolensko ir Juozo 
Lelešiaus kapai. Trumpai prisiminkime jų darbus Miroslavo parapijoje.

baltramiejus Smolenskas Miroslavo Švč. Trejybės parapijos kle-
bono pareigas pradėjo 1903 m. Jis rado gražiai sutvarkytą bažnyčią, 
nes tuo labai rūpinosi ankstesnis klebonas Antanas Radžiūnas (Ra-
dzinskas): buvo pristatytos koplyčios, pailginta presbiterija, pakeistos 
bokštų viršūnės, jų formos, viduje pastatyti didingi altoriai su gražiais 
paveikslais ir kt. Naujasis klebonas b. Smolenskas irgi stropiai ėmėsi 
tarnystės. Jo rūpesčiu pertvarkytas buvęs vienuolynas ir pritaikytas 
klebonijos reikmėms. Gražiai sutvarkyta aplinka, išvalyti tvenkiniai, 
atsodintas sodas, pastatyta mūrinė špitolė. Svarbiausia, kad Mirosla-
vas, kaip ir kiti Lietuvos miesteliai, miestai ir kaimai, budo naujam gy-
venimui, pasijuto esą lietuviai. 1906 m. čia įkurta „žiburio“ draugija, 
po metų įsteigta biblioteka, surengtas pirmasis viešas vakaras. Visų 
darbų sūkuryje buvo ir klebonas b. Smolenskas. Jis visada turėjo vieną 
arba du pagalbininkus, vikarus. Ilgesnį ar trumpesnį laiką tarnavo šie 
kunigai: Petras Radzinskas (Radžiūnas), Juozapas Katilius, Antanas 
Eidukevičius, Vincentas Dumčius, Juozas Lelešius.

Ramų Lietuvos gyvenimą sudrumstė Pirmasis pasaulinis karas. 
Pirmosiomis karo dienomis Miroslavo bažnyčios bokštai buvo su-
sprogdinti, bažnyčia sudeginta. Pamaldos kurį laiką vyko špitolėje. 
Karo sumaištyje klebonas b. Smolenskas pasitraukė į Rusijos gilumą. 
Vikaras Juozas Lelešius nenuleido rankų: parengė bažnyčios atstaty-
mo projektą, talkinant ir remiant parapijai, 1922 m. darbai buvo baig-
ti, bažnyčia pašventinta. Neilgai klebonui b. Smolenskui buvo lemta 
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darbuotis atstatytoje bažnyčioje. Apie tai sužinome iš įrašo paminkle: 
„Kun. kan. baltramiejus Smolenskas 1849-1922.“

Amžininkų liudijimuose išlikusi tauri klebono b. Smolensko as-
menybė: išsilavinęs, apsiskaitęs, kolekcionierius, domėjosi numizma-
tika. Didelė dalis jo sukauptų vertybių buvo išgrobstyta karo metais. 
Po mirties likęs turtas parduotas varžytynių metu.

Kunigui Juozui Lelešiui du kartus buvo lemta atvykti į Miroslavo 
parapiją: vikaravo 1911–1922, klebonavo 1925–1938 m. Jam klebo-
naujant tarnavo šie kunigai vikarai: Teofilius burokas, Andrius Sen-
kus, Vincas Padolskis, Juozas Mačiulaitis, Jonas Kružikas. Antrą kartą 
į tą pačią parapiją kunigas Juozas Lelešius buvo grąžintas klebonu pa-
rapijiečių rūpesčiu. Jis įrašė ryškius puslapius bažnyčios ir parapijos 
istorijoje. Klebono rūpesčiu bažnyčiai buvo pagaminta graži sakykla, 
klausyklos, patogūs suolai, ant šoninių altorių uždėti gotikiniai pa-
aukštinimai. Daugiausia pasidarbavo meistras Račiukaitis, su kuriuo 

Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
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kunigas J. Lelešius susipažino klebonaudamas Igliaukoje, todėl jį ir 
pasikvietė į Miroslavą.

Kunigas Juozas Lelešius, besidarbuodamas vikaru, pastebėjo, kad 
Miroslave yra daug pamaldžių moterų ir merginų, todėl pradėjo or-
ganizuoti pasauliečių tretininkių bendriją. Apie tai liudija ir Akiras-
biržys: „Ši kongregacija ėmė organizuotis daugiausia kun. Lelešiaus 
rūpesčiu ir iniciatyva, 1912-1913 metais. 1915 m. buvo nupirktas 
miestely savo namas, kur gyvena 7 tretininkės ir telpa audėjų dirbtuvė. 
1929 m. netoli miestelio nupirkta 1 ha žemės, pastatytas ir ten medinis 
namas, kuriame gyvena 13 tretininkių. Ten jos dirba, verpia, audžia, 
mezga. Prižiūrėtoja Tolkūnų kaimo Agota Kalviškytė.“ (Akiras-bir-
žys. 1931. Lietuvos miestai ir miesteliai. Alytaus apskritis. Dzūkų 
kraštas. I t., Kaunas, p. 335.)

Pradžioje ši kongregacija neturėjo įstatų, merginos nebuvo priė-
musios ir amžinųjų įžadų. Veikla pagyvėjo, kai kunigas Juozas Lelešius 
grįžo į Miroslavo parapiją klebonu. Jis parengė Šv. Pranciškaus pa-

Kun. J. Lelešius
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sauliečių tretininkių kongregacijos įstatus, kuriuos 1935 m. balandžio  
16 d. patvirtino Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Antanas Karosas. Tų 
pačių metų rugsėjo 16 d. būrelis merginų priėmė amžinuosius įžadus. 
Kun. Juozas Lelešius seseris globojo nuo kongregacijos užuomazgų iki 
1938 m., buvo jų dvasios tėvas, vedė rekolekcijas. Seserys iki Antrojo 
pasaulinio karo nuoširdžiai tarnavo bažnyčiai: skalbdavo, puošdavo 
maldos namus, lankydavo ligonius, ruošdavo vaikus Pirmajai Komu-
nijai. Jos buvo darbščios, užsiaugindavo daržovių, puoselėjo gėlynus, 
savo užaugintomis gėlėmis puošė bažnyčią, pragyvenimui užsidirbda-
vo megzdamos ir ausdamos.

1936 m. kongregacijos skyrius įsteigtas Kretingoje. Vėliau į Kre-
tingą perkeltas centras, o Miroslave liko skyrius.

Šv. Pranciškaus pasauliečių tretininkių kongregacijos viena iš 
įkūrėjų ir pirmoji vyresnioji (vadinta motinėle) – Agota Kalviškytė, 
gavusi savo dalį iš tėvų namų, 500 ostrublių atidavė kongregacijos rei-
kmėms. Ji buvo apsiskaičiusi, pati rašė straipsnius ir juos spausdino 
to meto spaudoje dažniausiai Girios Eglelės slapyvardžiu. Deja, sunki 
sąnarių liga prikaustė prie lovos 10 metų. Tada vyresniosios pareigas 
uoliai vykdė Jadvyga Raginskaitė. Anelė Rinkevičiūtė (1884–1976), 
manoma, irgi paaukojo savo lėšų kongregacijai, buvo darbšti, auksa-
rankė: labai gražiai siuvinėdavo bažnytinius rūbus, nėrė vąšeliu, mez-

Šv. Pranciškaus pasauliečių tretininkių kongregacijos narės įžadų dieną  
1935-09-16. Antroje eilėje iš kairės A. Kalviškytė, kun. J. Lelešius,  
kun. Radvinauskas, J. Raginskaitė

PRAKALbINTA TYLA



182

gė, jau senatvėje parašė atsiminimus, kuriuos po jos mirties parengė ir 
išleido 1999 m. Juozas Petrauskas.

Pokariu visi vienuolynai buvo uždaryti. Miroslavo seserys pri-
valėjo nusivilkti abitus, o susikūrus kolūkiams dirbo kartu su visais. 
Tačiau jų namai nebuvo nacionalizuoti, todėl jos turėjo stogą virš 
galvos, galėjo visos kartu gyventi. Kai kurios išvyko pas giminai-
čius, vėliau grįžo. 1978 m. liko tik trys narės, viena apsigyveno ki-
tur. Po kažkurio laiko narė Marytė Savickaitė kongregacijos namus, 
juose esantį turtą ir žemę šalia namų savavališkai padovanojo savo 
giminaičiams. Gaila, kad kunigo J. Lelešiaus įsteigtos ir daugelį metų 
puoselėtos Šv. Pranciškaus pasauliečių tretininkių kongregacijos 
Miroslave nebeliko. Tuo nesirūpino nei likusios narės, nei parapijos 
vadovai, nors jau buvo laisva Lietuva. 1996 m. paskutinė narė Ma-
rytė Savickaitė mirė, ir buvo užverstas kunigo J. Lelešiaus įkurtos 
kongregacijos paskutinis puslapis. Jos giminaičiai vietoje paprasto 
namelio pasistatė gražius šiuolaikiškus namus. Dabar tik patvoryje 
išlikęs senas, aprūdijęs kryžius mena, kad čia kažkada gyveno sese-
rys, vilkinčios juodus abitus.

Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas Juozas Lelešius mirė 
1938 m. lapkričio 27 d. Važiuojant į pavasarininkų konferenciją, kuri 

Kun. J. Lelešiaus 
kapas ir antkapinis 
paminklas
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vyko Seirijuose, kelyje jį ištiko infarktas. Ši netektis sukrėtė ne tik pa-
rapiją, bet ir visus, kurie kunigą pažinojo. Netoli bažnyčios, švento-
riuje, iškilo naujas kauburėlis, žymintis žemiškojo gyvenimo pabaigą. 
Juozo Lelešiaus gyvenimo pradžia – 1887 m. rugpjūčio 12 d. Gudinės 
kaime, Javaravo valsčiuje, Marijampolės parapijoje, Suvalkų guber-
nijoje, Juozo Lelešiaus ir Uršulės Papartytės-Lelešienės gausioje šei-
moje.

Kunigo Juozo Lelešiaus savita asmenybė žavėjo parapijiečius. Jis 
buvo labai apsiskaitęs, muzikalus, grojo, turėjo gražų balsą, žmonės jį 
mylėjo ir gerbė.

Antkapiniame paminkle užrašyta: „Kun. Juozas Lelešius, Miros-
lavo parapijos klebonas 1887-1938. Ryto varpai sugaudė/ ir tu išėjai/ 
ir vėl varpai sugaus/ ir mes ateisim.“ Tai primena kiekvienam gyve-
nimo trapumą. Kunigas išėjo, bet jo darbai liko: išpuoselėta bažnyčia, 
atgijusi parapija, o jo įsteigtoje ir globojamoje kongregacijoje buvo 17 
narių, veikė skyrius Seirijuose.

Pesimistiškai nuteikia kongregacijos išnykimas Miroslave, nes 
suvokiame, kad čia ne tik ilgų sovietinių dešimtmečių padariniai. 
žvilgtelėkime, kas vyko Kretingoje, juk 1936 m. iš Miroslavo į tolimą-
ją žemaitiją išvyko šešios narės ir čia įsikūrė. Jos ištvėrė sovietmečio 

Mankūniškių 
Pankūnų amžinojo 

poilsio vieta
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persekiojimus ir sugebėjo išlikti, nors likimas iš jų labiau pasityčio-
jo negu iš miroslaviškių, buvo atimti namai, todėl reikėjo samdytis 
butus, teko dirbti įvairius darbus. Tik retkarčiais galėdavo susirinkti 
bendrai maldai kuriame nors bute, žinoma, slaptai. Ir taip sulaukė At-
gimimo. Metų tėkmėje ne kartą keitėsi kongregacijos pavadinimas, da-
bar – Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus 
seserų kongregacija. 2016 m. Kretingoje buvo surastas dokumentas, 
liudijantis kongregacijos įsteigimą: „1935 m. balandžio 16 d. Miros-
lave įsteigta šv. Agnietės Asyžietės kongregacija.“ Atrastą dokumen-
tą Kretingos seserys prilygino Nepriklausomybės Aktui. beje, pirmą 
kartą sužinomas ir tikslus Miroslave 1935 m. įsteigtos kongregacijos 
pavadinimas. Galbūt Akiras-biržys nevisiškai tiksliai buvo nurodęs, 
tikriausiai jau po knygos išleidimo pavadinimas buvo pakeistas, bet 
tai ir liko tik dokumentuose. be to, vietos gyventojai viso pavadinimo 
nevartojo, nares vadino seselėmis, tretininkėmis, o pastatą, kuriame 
jos gyveno – vienuolynu.

belieka pasidžiaugti, kad Kretingoje veikia kongregacija, saugan-
ti savo šaknis, kurios yra Miroslave, turi tai įrodantį dokumentą ir šiuo 
metu esanti tokia vienintelė Lietuvoje. Kunigo J. Lelešiaus kažkada  
į dirvą mestas grūdas Miroslave sudygo ir dabar klesti žemaitijos že-
mėje.

***
Šalia kunigo J. Lelešiaus paminklo, kitame kukliame antkapinia-

me paminkle įrašyta: „Kun. Vincentas Čitavičius 1870 IX 17 – 1943 
X 29.“ Jau nebėra žmonių, kurie prisimintų kunigą, belieka pasitelkti 
rašytinius šaltinius. Tarnavo altarista Miroslavo Švč. Trejybės parapi-
joje. Tai buvo paskutinė jo žemiškojo gyvenimo stotelė. Per pora metų 
galbūt parapijiečiai nesuspėjo ką nors daugiau sužinoti apie kunigą. 
1942–1943 m. šios parapijos klebonas buvo kunigas Stanislovas Mi-
kelkevičius, o vikaras kunigas Kazys Miliauskas.

būsimas kunigas Vincentas Čitavičius gimė 1870 m. Kučiūnų kai-
me, berznyko parapijoje, Lazdijų valsčiuje, Seinų apskrityje. Suvalkų 
gimnazijoje baigęs keturias klases, 1887 m. įstojo į Seinų kunigų semi-
nariją. Kokia atmosfera tuo metu buvo seminarijoje, sužinome iš ku-
nigo atsiminimų: „Mano seminarijoje buvimo laiku jau buvo įsikūręs 
lietuviškojo atgimimo metas. Jau išeidinėjo Prūsuose pirmieji laikraš-
čiai: „Varpas“, „Apžvalga“. Per atostogas klierikai susitikdavo su stu-
dentais. Lietuviškas kilimas abejiems buvo bendras ir abejiems rūpėjo. 
Kunigai sakydami pamokslus galėdavo prabilti į žmones, o kitiems 
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inteligentams nebūdavo tokių progų lietuviškai viešai kalbėti į minias. 
bet kadangi seminarijose būdavo mokinama tik lenkiškai, o lietuviš-
kų pamokslų vadovėlių nebuvo, tai kunigai labai sugadinta kalba sa-
kydavo pamokslus ir tuom žmonių kalbą teršdavo. Studentai mums 
klierikams darydavo priekaištų, kad nesimokiname savo kalbos ir t.t. 
Po atostogų susirinkę seminarijon, klierikai ėmėme tartis dėl lietuvių 
kalbos mokinimosi. Seminarijoje tada ne tik kad niekas lietuvių kalbos 
nemokino, bet buvo draudžiama ir kalbėtis lietuviškai. Seminarijoje ir 
pamokose ir tarpusavyje skambėjo tik lenkų kalba. Mes lietuviai klie-
rikai sudarėme draugijėlę lavintis lietuvių kalboje.“ (Iš kun. Vincento 
Čitavičiaus atsiminimų. Punsko, Seinų ir Lazdijų krašto knygnešiai ir 
daraktoriai. Punskas, 2017, p. 267.)

Klierikas Vincentas Čitavičius įsitraukė į slaptą lietuvių būrelio 
veiklą. Lietuviškos spaudos gaudavo iš knygnešių. Tada Seinuose gy-
veno gydytojas Juozas Kaukas, iš kurio gaudavo knygų ir laikraščių. 
Klierikai skaitydavo slaptai, o vykdami atostogų parveždavo į savo 
tėviškes. Vincentas Čitavičius savo tėviškėje buvo įsirengęs draudžia-
mosios spaudos slėptuvę. Ilgainiui seminarijos vadovybė sužinojo apie 
slaptą klierikų veiklą, tačiau nieko nesakė, nes ir rektoratas, ir pro-
fesoriai daugiausia buvo lietuviai, bet gyvenimo aplinkybės privertė 
juos kalbėti lenkiškai. 1892 m. pavasarį seminarijos vadovybė per-
spėjo klierikus, kad žandarai gali daryti kratą, ieškodami lietuviškos 
spaudos. Vincentas Čitavičius parašė tėvui laišką ir paprašė patikimą 
žmogų, kad jį nuvežtų į Kučiūnus. Tėvas išpildė sūnaus prašymą ir 
kitą dieną atidardėjo į Seinus, prisikrovęs vežimą šiaudų. Tada jam 
sūnus pasakė, kad reikės slaptai pargabenti knygas. Klierikai dirbo 
per naktį: sunešė knygas į bokštą. baimės surakinti laukė prie bokšto 
atvažiuojančio tėvo, kad paruoštas dėžėse knygas virvėmis nuleistų  
į vežimą. Kai buvo pasiruošę nuleisti pirmą dėžę, jie tarsi žado neteko, 
nes pamatė netoliese žingsniuojantį pasienio sargybinį. Tačiau karei-
vis praėjo pro vežimą, pastovėjo, apsidairė ir nužingsniavo toliau. Visi 
lengviau atsiduso, skubėdami sukrovė savo brangų lobį į vežimą ir ap-
dangstė šiaudais. Klieriko Vincento tėvas užsirūkė pypkę ir išlingavo 
su sunkiu ir brangiu kroviniu. Dardėjo ne plentu, bet pasuko miško ke-
liu, kad būtų saugiau. būrelis klierikų lydėjo akimis vežimą, prikrautą 
„šiaudų“, kol šis išnyko miško tankmėje.

Leistis į tokią pavojingą kelionę galėjo tik drąsus ir susipratęs 
lietuvis, toks ir buvo klieriko Vincento tėvas. žinodamas, kad dienos 
metu į kaimą grįžti pavojinga, jis sustojo miške, pašėrė arklius ir į Ku-
čiūnus įvažiavo tada, kai kaimas ramiai miegojo. Pirmiausiai knygas 
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paslėpė kluone šiauduose, bet pamanė, kad saugiau būtų pirtyje, tada 
vėl perkraustė. Klierikams artėjo atostogos, jie nenorėjo grįžti į tėviš-
kes be lauktuvių – be knygų.

Tada Vincento tėvas vėl ryžosi važiuoti į Seinus, vėl lietuviška 
spauda, apkrauta šiaudais, grįžo į Seinus, kad, patekusi į seminaristų 
rankas, iškeliautų į atokiausias Lietuvos vietoves.

1894 m. Vincentas Čitavičius priėmė kunigo šventimus ir tapo 
Krasnapolio parapijos (Seinų dekanatas) vikaru. Toje pačioje vietoje 
buvo pradėjęs tarnystę dar būdamas diakonas. Vėliau buvo perkeltas 
vikaru į Pilypavo parapiją. 1902–1904 m. atvyko į Dzūkiją ir Simno 
Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijoje tarnavo vikaru. Kuni-
gas dažnai buvo kilnojamas iš vienos parapijos į kitą: iš Simno keliavo 
į Pakuonį, Alvitą, Igliauką, Zapyškį, šiose parapijose atliko vikaro tar-
nystę. 1923–1938 m. Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
parapijos klebonas, o nuo 1939 m. toje pačioje parapijoje rezidentas. 
Šioje parapijoje teko ilgiausiai tarnauti ir palikti ryškiausius pėdsakus. 
Klebonas kartu su parapijiečiais koplyčią padidino, ji tapo bažnyčia, 
globojo pavasarininkų kuopą. 1940 m. perkeliamas į Marijampolės  
Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią rezidentu. Prasidėjus Antrajam pa-
sauliniam karui, grįžta į Dzūkiją – paskiriamas Šventežerio Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos vikaru. 1942 m. kunigas Vincentas 
Čitavičius atvyksta į paskutinę – Miroslavo Švč. Trejybės parapiją al-
tarista. Per trumpą tarnystės laiką, esant nepalankioms aplinkybėms, 
niekas nespėjo sužinoti, ką teko kunigui patirti jaunystėje, platinant 
uždraustą lietuvišką spaudą.

Kunigas Vincentas Čitavičius buvo savita asmenybė. Jis visą gy-
venimą domėjosi antikvarinėmis vertybėmis, turėjo didžiulę kolekciją. 
Gaila, kad viskas dingo arba buvo išgrobstyta.

Dzūkijos žemė Miroslavo bažnyčios šventoriuje priglaudė kuni-
go, knygnešio Vincento Čitavičiaus žemiškuosius palaikus. Lekiantis 
laikas negailestingai jo atminimą užkloja vis storesniu užmiršimo klo-
du. Tik kaip kadaise gaudžia bažnyčios varpai...

***
Šalia kunigo, knygnešio Vincento Čitavičiaus amžinojo poilsio 

vietos iškilęs juodo akmens šiuolaikiškas paminklas, kuriame iškaltos 
datos byloja, kad pirmasis į šią kapavietę atgulė prieš šimtą metų. Kas 
tas dvidešimtmetis jaunuolis?

Jurgis Krasnickas gimė 1902 m. gegužės 7 d. Atesninkų kaime, 
Simno valsčiuje, Alytaus apskrityje, Suvalkų gubernijoje, Jurgio Kras-
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nicko ir Anelės Lelevičiūtės-Krasnickienės šeimoje. Jis buvo trečiasis 
vaikas šeimoje, pirmieji sūnus ir duktė mirė mažyčiai. Krasnickų šei-
ma buvo gausi: Antanas, Stasys, Pranas, Monika, Anelė, Julija. Visus 
tėvai leido į aukštuosius mokslus. Tik vieninteliam Jurgiui nepavyko 
jų baigti.

1913 m. Krasnickai savo ūkį pardavė ir nusipirko didesnį Ze-
remciškėse, ant Obelijos ežero kranto, Miroslavo parapijoje, Alytaus 
apskrityje. Jurgis Simno pradžios mokyklą baigė per pusantrų metų 
ir įstojo į Marijampolės gimnaziją. Pirmasis pasaulinis karas sugriovė 
visus planus. Negalėdamas išvykti į Marijampolę, patraukė į Vilnių, 
bet, artėjant frontui, su kitais moksleiviais buvo evakuotas į Rusijos 
gilumą. Voroneže mokėsi Martyno Yčo gimnazijoje. į Lietuvą grįžo  
1918 m., baigė Marijampolės gimnaziją. besimokydamas gimnazijoje, 
įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, priklausė Marijampolės šaulių būriui. 
1921 m. pradėjo dirbti Naumiesčio (dabar – Kudirkos Naumiestis) pro-
gimnazijos mokytoju. Tačiau noras mokytis nugalėjo – išvyko į Vokie-
tiją, Miunsterio universitete studijavo filosofiją, fiziką ir matematiką.

Jurgis Krasnickas ne tik atkakliai siekė mokslo, jis buvo akty-
vus visuomenininkas, ypač daug laiko ir jėgų skyrė Lietuvių katalikų 
moksleivių organizacijai „Ateitis“. buvo aktyvus ateitininkų suvažia-
vimų, konferencijų, kongresų dalyvis, pasakydavo turiningas kalbas. 
Šią veiklą pradėjo Marijampolės gimnazijoje, o tęsė netgi gyvenda-
mas Rusijoje ar Vokietijoje. Miroslavo ir Seirijų parapijose organizavo 
pavasarininkus (Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“), da-
lyvaudavo jų susirinkimuose, skaitydavo paskaitas. Jo ugninga kalba 
bei tauri asmenybė traukte traukė žmones. Jurgis Krasnickas bandė 
plunksną, rašydamas recenzijas, apsakymus, eilėraščius. Savo kūrybą 
spausdino to meto laikraščiuose ir žurnaluose: „Ateitis“, „Pavasaris“, 
„Tėvynės sargas“, „Laisvė“, „Ganytojas“ ir kt.

Pasalūnė mirtis gabų, daug žadantį jaunuolį pasitiko netoli tėviš-
kės, einantį Atesninkų ežero pakrante, 1922 m. spalio 25 d., pavakary. 
žudikas tykojo savo aukos ir prisėlinęs paleido kulką į pakaušį. Jau 
negyvą nurengė, pavogė jo daiktus, o kūną įstūmė į ežerą. įtariamasis 
Petras Kryžauskas buvo sulaikytas, vėliau prisipažino, kad tai padarė 
tyčia. buvo nubaustas sunkiųjų darbų kalėjimu iki gyvos galvos. Deja, 
atlikdamas bausmę daug kartų rašė malonės prašymus, kad bausmės 
laikas būtų sutrumpintas. Nusikaltėliui Petrui Kryžauskui dalis baus-
mės buvo amnestuota ir 1940 m. jis išleistas į laisvę.

Jurgio Krasnicko visos šeimos likimas tragiškas. Tėvas buvo kali-
namas, mirė 1943 m. Sergančią motiną ištrėmė į Sibirą – ji Sverdlovs-
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ko srityje mirė nuo bado, palaidota Novaja Lialia kapinėse. broliai An-
tanas ir Stasys, seserys Monika ir Julija 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 
Lietuvoje liko brolis Pranas ir sesuo Anelė, kurie buvo persekiojami ir 
kalinami.

Katalikų visuomenės veikėjo Jurgio Krasnicko, tragiškai žu-
vusio nuo piktadario rankos, atminimas tuo metu buvo įamžintas.  
1923 m. sausio mėn. „Ateities“ pirmasis numeris skirtas jo šviesiam 
atminimui. Sesuo Monika Krasnickaitė-Liulevičienė Amerikoje sukū-
rė keletą romanų ir knygų vaikams. Obelijos Nendrės slapyvardžiu 
išleido romaną „Antroji banga“, kuriame pagrindinio veikėjo Jurgio 
Klevo prototipas yra Jurgis Krasnickas. Rašytojos Karolės Pažėraitės 
romane „Anapilio papėdėje“ Jurgis Krasnickas tapo pagrindinio vei-
kėjo Jurgio Tauro prototipu. 1972 m. Amerikoje išleista knyga „Jurgis 
Krasnickas“.

Galbūt geriausiai ateitininko, šaulio, visuomenininko, tauraus lie-
tuvio asmenybę apibūdina jo jaunystės bičiulis Viktoras Jasaitis: „Ir 
jei apskritai sakoma, kad kiekvienas žmogus yra lyg žemės dulkė, tai 
draugas Jurgis būdamas jąja sugebėdavo pakilti iš visų tarpo ir sau-
lės šviesos spinduliuose sužibėti šviesiomis varsomis.“ Nuo aukšto 
šimtmečio kalno aidintys žodžiai tarsi ragina nūdienos ateitininkus, 
šaulius ir visus moksleivius puoselėti amžinąsias vertybes. Atminimo 
išsaugojimas ir darbų tąsa – geriausia dovana mirusiems.

***
Antroji kapų eilė gerokai nutolusi nuo pirmosios, medžių paunks-

nėje. Antkapiniai paminklai liudija, kad čia rado prieglobstį Antrojo 
pasaulinio karo aukos. Juose esantys užrašai „tragiškai žuvę“ nukelia į 
tolimas rūsčias dienas. Suklupusio su kryžiumi Kristaus skulptūra by-
loja, kad čia ūkininko Juozo Pankūno amžinojo poilsio vieta. Amžinin-
kai liudija, kad tuo metu  slėptuvėje buvo daug žmonių. Juozas laikė 
ant rankų mažytę dukrelę birutę. Kažkodėl kulka pasirinko juodu: du-
krytei perskrodė galvą ir įsmigo tėvui į krūtinę. Tėvas dar suspėjo ran-
komis suspausti galvelę, nors iš jo krūtinės tryško kraujas. Šventoriaus 
kapinėse buvo supiltas naujas kapas. Vėliau šalia jų atgulė ir Adelė 
Pankūnienė. Tai vienos Mankūnų kaimo šeimos likimas. Suraminimą 
teikia ryškus užrašas paminkle: „Mūsų viltys tavyje, Viešpatie“.

Daugiausia nukentėjusiųjų yra iš Mankūnų kaimo. Galbūt yra 
palaidotų ir kitose vietose. Kuklūs paminklai žymi, kad čia amžinojo 
poilsio atgulė: Antanas Kratavičius (1900–1941, Mankūnų kaimas); 
Pranas bilius (1905–1941); Viktoras Stankevičius, žuvęs 1941-VI-23 
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(Mociškėnų kaimas); Stasys (1896–1941) ir Ona (1906–1941) bara-
nauskai; Juozas Cegelis, tragiškai žuvęs 1941 m. (Mociškėnų kaimas); 
Kazimieras, Antanas, Česlovas Kazlauskai, žuvę 1941-06-23 (Mankū-
nų kaimas).

Paslaptis slepia keletas metalinių aprūdijusių kryžių, dideliame 
apsamanojusiame akmenyje vos ne vos įskaitoma „Teklė Tukailienė“. 
Visagalis laikas jau kone išlygino raides ir datas, neįmanoma visko 
perskaityti, tačiau visa tai liudija, kad žmonės čia palaidoti tikriausiai 
anksčiau negu senosiose kapinėse, šalia benderkos miškelio.

„Mirusieji visada atiduodami į gyvųjų rankas: nuo pastarųjų pri-
klauso, ar mirusieji pamirštami ir taip galutinai pasmerkiami mirčiai, 
ar jie prisimenami, ir taip išlieka gyvi.“ (J. Polis Sartras) Mano šios pu-
blikacijos tikslas – priminti nūdienos skubančiam, lekiančiam žmogui 
tuos besiaukojusius, bebaimius, altruistus, lietuviškojo žodžio saugo-
tojus (knygnešys kun. V. Čitavičius), lietuviškos savimonės puoselė-
tojus (studentas J. Krasnickas) ir kt. Meilė žodžiui ir Tautai – amžino-
sios vertybės, kurias ir šiandien privalome puoselėti. brangiausia, ką 
turime, yra laisvė ir taika – apie tai primena žinomi ir bevardžiai kapai.
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SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENė

bALbIERIŠKIO ŠVČ. MERGELėS MARIJOS 
ROžANČINėS bAžNYČIA

balbieriškio miestelis įsikūręs prie kelio Kaunas–Prienai–Aly-
tus, 13 kilometrų nuo Prienų. Miestelis, galima sakyti, glaudžiasi prie 
kairiojo didžiosios balbieriškio Nemuno kilpos kranto. Ties miesteliu  
į Nemuną įteka Peršėkės upė. Prie Nemuno kilpos atsiveria balbieriš-
kio atodanga (40 m aukščio). Geriausia ją stebėti iš dešiniojo upės 
kranto, o kairiajame, ties balbieriškiu, įrengta Nemuno kilpos stebė-
jimo aikštelė, nuo kurios atsiveria nuostabūs, nepakartojami vaizdai. 

balbieriškio parapija, kaip ir pats miestelis, gyvuoja jau daugiau 
nei 500 metų. Per tą laikotarpį parapija priklausė Vilniaus, Vygrių, 
Seinų, Vilkaviškio vyskupijoms bei Simno, Prienų, Marijampolės, Za-
pyškio, Alytaus ir vėl Prienų dekanatams. Netrumpas ir čia klebona-
vusių kunigų, jiems talkinusių vikarų ir vargonininkų sąrašas. 

Per visą parapijos istoriją balbieriškyje kunigavo 37 kunigai, ne 
kartą XX a. pirmojoje pusėje šv. Mišias aukojo ir iš balbieriškio kilęs 
prelatas Mykolas Krupavičius, Lietuvos Nepriklausomybės pradžioje 
ėjęs žemės ūkio ministro pareigas ir vykdęs garsiąją žemės ūkio re-
formą.

1894–1895 m. balbieriškyje vikaravo kun. Justinas Staugaitis – 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, Lietuvos Tarybos vice-
pirmininkas, vadovavęs Seimui 1922–1926 m., vėliau Telšių vyskupi-
jos vyskupas.

balbieriškio bažnyčiose klebonavo kelios dešimtys kunigų: 
Martynas Abramavičius (1518–1540), Mikalojus Verbylovičius, ne-
žinomas (apie 1600), Jonas Mackevičius, Stanislovas Vitkevičius, 
Gizevskis, Felicijonas Rudskis (1660–1671), Mikalojus Gavlovskis 
(1671–1681), Juozapas Purpevičius (1681–1704), Stanislovas Pio-
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trovskis (1704–1744), Juozapas Tilickis (1744–1754), Trečiokas 
(1754–1766), Pranciškus Liudvikas de Mestdakas (1767–1785), Do-
mininkas Januškevičius (1785–1813), Matas Svientochovskis (1813–
1839), Juozapas Gecevičius (1839–1846), Pijus bartuškevičius (1846–
1872), baltramiejus žukauskas (1872–1881), Vincentas Sakevičius 
(1881–1896), Silvestras Leonavičius (1896–1906), Motiejus brazaus-
kas (1906–1913), Juozapas Rudaitis (1913–1954), Feliksas Sruoginis 
(1954–1955), Petras Sitka (1955–1961), bernardas baliukonis (1961–
1968), Leonas Lešinskas (1968–1971), Juozas berteška (1971–1990), 
Vytautas Insoda (1990–1995), Kęstutis Vosylius (1995–1999), Arūnas 
Užupis, Robertas bruzga, Remigijus Veprauskas. 

Pirmoji bažnyčia balbieriškyje pastatyta apie 1520 m. Tai buvo 
pirmoji karališkosios fundacijos Šv. Petro katalikų bažnyčia. Jos pir-
muoju klebonu buvo kun. Martynas Abramavičius. Kuriantis parapi-
jai, bažnyčiai buvo padovanoti 2 valakai (vienas valakas – 21,38 ha; 
vėliau, nuo 1820 m., vartotas lenkiškas valakas –16,79 ha) ir 9 margai 
(vienas margas – 0,71 ha) geros žemės. Tuo metu valdas čia turėjęs 
kunigaikštis Jaroslavas Holovčinskis XVII a. pradžioje perdavė baž-
nyčią evangelikams reformatams.

1614 m. Holovčinskio pastatyta antroji bažnytėlė taip pat buvo 
perduota evangelikams reformatams. Kilo ginčai su katalikais. Merki-
nės klebono kun. Petro Rasmusavičiaus vadovaujami katalikai po 20 
metų (1632 m. vasario 10 d.) jėga atsiėmė balbieriškio bažnyčią bei 
kleboniją ir 1644 m., po 12 metų trukusio bylinėjimosi, tapo tikraisiais 
jos šeimininkais. 

1655 m. rugpjūčio 11 d., karo su Maskva metu, balbieriškį pa-
siekė rusų caro Aleksiejaus Michailovičiaus kariuomenė. Kovų metu 
kilę gaisrai nusiaubė dvarą, miestelį, aplinkinius kaimus. Sudegė ir 
bažnyčia. žmones gelbėjo aplink besidriekiantys miškai, kuriuose jie 
slėpėsi. 

Po 19 metų Krokuvos vaivadijos vyriausiojo pakamorio kunigaikš-
čio Jono Karolio Čartoriskio ir jo žmonos Magdalenos Kanopackos 
rūpesčiu ir lėšomis buvo pradėta naujos bažnyčios statyba. Trečioji 
balbieriškio bažnyčia pastatyta apie 1678 m. Vėliau joje buvo įrengti  
5 brandžiojo baroko stiliaus altoriai, papuošti ornamentiniais drožiniais 
ir šventųjų skulptūromis. 1802 m. barokinį bažnyčios interjero ansamblį 
papildė didingi vargonai su tuo metu balbieriškį valdžiusių Stanislovo 
ir Liudvikos Tiškevičių herbais. XIX a. antrojoje pusėje (apie 1870 m.) 
kun. baltramiejus žukauskas aptvėrė bažnyčios šventorių stipria trejų 
vartų akmenine tvora. Ši tvora išlikusi ir iki šių dienų. 
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Trečiosios balbieriškio bažnyčios pastatas paseno. Reikėjo statyti 
naują miestelio bažnyčią. Carinio Rusijos režimo metais neįmanoma 
buvo gauti leidimo statyti naują katalikų bažnyčią. Todėl nuo 1884 m. 
iki 1888 m. miške buvo ruošiama statybinė medžiaga bažnyčiai: gy-
ventojai pjovė pušis ir egles, tašė rąstus ir miške, tarp Degsnės ir bal-
bieršgirės, tuos rąstus derino vieną prie kito ir statė naują bažnyčią. 
Kai paruošiamosios statybos darbai buvo baigti, balbieriškio dvaro 
savininkės Juzefos Tiškevičiūtės-Vodzinskienės nurodymu ir pagalba 
pastatas miške buvo išardytas, o rąstai išvežti į balbieriškio miestelį. 
Tai buvo tikrai didelių meistrų ir architektų darbas. 1888 m. pavasarį 
parapijiečiai išardė seną, daugiau negu 200 metų stovėjusią bažnytėlę 
ir per dvi savaites jos vietoje pastatė naują, o viduje paliko senosios 

Ketvirtoji medinė dvibokštė balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės 
bažnyčia tikintiesiems tarnavo 1888–2013 m.
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bažnyčios altorių. bažnyčios projektą parengė Marijampolės apskri-
ties inžinierius bronislavas žochovskis.

1888 m. liepos 12 d. bažnyčia buvo pašventinta ir jai suteiktas 
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės vardas. bažnyčios pašventinimo iš-
kilmėms vadovavo Seinų vyskupijos vyskupas Juozapas Oleka. Didelė 
dalis senosios bažnyčios interjero buvo perkelta į bronislovo žochovs-
kio projektuotą, dvarininkės Juzefinos Tiškevičiūtės-Vodzinskienės 
bei kun. Vinco Sakevičiaus rūpesčiu statytą, ketvirtąją Švč. Mergelės 
Marijos Rožančinės titulu konsekruotą dvibokštę medinę bažnyčią. 

1915 m. į Rusiją buvo išvežti trys bažnyčios varpai. bažnyčios 
pastatas nukentėjo ir per Antrąjį pasaulinį karą. Stambus remontas 
atliktas 1956 m., pakeistos bokštų sijos. 

Kalbant apie ketvirtąją balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Ro-
žančinės bažnyčią, norisi pažymėti, kad tarpukaryje bažnyčia turėjo 
stiprų chorą. Vargonininkai Jonas Rakauskas, Vincas Malinauskas ir 
Juozas Alekna sugebėdavo pritraukti į chorą jaunimą. balbieriškie-
čiai per atlaidus važiuodavo giedoti į kitas bažnyčias: Prienų, Alytaus, 
Ūdrijos, Kriokalaukio ir kitur; dalyvavo miestelio šventėse. Kaip pa-
skatinimas choristams būdavo organizuojamos įvairios išvykos į kitų 
parapijų bažnyčias ar žymias istorines vietoves. Parapija turėjo savo 
dūdų orkestrą, vargonininkaujant J. Rakauskui buvo nupirktos dūdos, 
už kurias, atrodo, iš savo lėšų sumokėjo kun. J. baltramonaitis. 

balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios vidus (1888–2013)
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balbieriškio bažnyčia (Prienų dekanato) 2013 m. būtų minėjusi 
125-uosius gyvavimo metus. Tų pačių metų rugpjūčio 8 d. naktį me-
dinė balbieriškio parapijos bažnyčia iki pamatų sudegė. Pirmoji gaisrą 
pastebėjo balbieriškio gyventoja, kuri naktį pabudo pamaitinti kūdikį. 
Kai moteris pamatė bokštuose liepsną, gaisras jau buvo gerokai iš-
plitęs. „Ačiū Dievui nebuvo vėjo, antraip gaisras būtų dar labiau iš-
plitęs“, – jau vėliau apie įvykį sakė balbieriškio bažnyčios klebonas 
Remigijus Veprauskas.

Remiantis menotyrininkės Laimos Šinkūnaitės pastebėjimais, ga-
lima teigti, kad balbieriškio bažnyčios didysis altorius buvo barokinio 
meno šedevras. Iš to laikotarpio Lietuvoje išlikę tik Kauno arkikate-
dros bazilikos, Tryškių, Ariogalos ir Pievėnų bažnyčių altoriai.

Didysis altorius ir jo sparnai buvo išpuošti kaimo meistrų išdro-
žinėtais kiaurapjūviais ornamentais, kolonos – ažūriniais raštais, vaiz-
duojančiais vynuogių stiebus su iš jų išaugusiais lapais ir vynuogių 
kekėmis. Skaudu, kad tai jau istorija.

2013 m. bažnyčią nusiaubusiame gaisre sudegė dvylika į kilnoja-
mųjų kultūros vertybių sąrašą įtrauktų objektų. bažnyčioje buvo var-
gonai (pagaminti apie 1802 m.), XVII–XVIII a. paveikslai, kryžiaus 
kelio paveikslai (stotys), trys mediniai altorėliai, liturginiai rūbai, pro-

MALDA – MŪSų VILTIS. Šiais žodžiais daugybę metų bažnyčia pasitiko ir 
palydėjo tikinčiuosius (1888–2013)
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cesijų reikmenys ir kt. Tikintieji labai apgailestavo dėl tokios netek-
ties. Daugeliui tai buvo svarbiausias miestelio pastatas.

Kitą dieną apie nelaimę, ištikusią Prienų rajono balbieriškio mies-
telio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčią, jau ankstų rytą ži-
nojo visa Lietuva ir ne tik.

Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, sužinojęs 
apie nelaimę, iš karto atvyko į balbieriškį, aukojo šv. Mišias prie su-
degusios bažnyčios. Kartu su vyskupu mišias aukojo ir už netikėtos 

Medinės bažnyčios išgelbėti nepavyko, ji sudegė iki pamatų
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nelaimės ištiktą balbieriškio parapiją meldėsi taip pat Kurijos kan-
cleris kun. dr. žydrūnas Kulpys, Vilkaviškio parapijos klebonas prel. 
Vytautas Gustaitis bei balbieriškio parapijos klebonas Remigijus Ve-
prauskas. Prie jų prisidėjo nemažas būrys kunigų iš įvairių Vilkaviš-
kio vyskupijos parapijų, atvykusių paremti ir palaikyti balbieriškio 
parapijos tikinčiuosius bei parapijos kleboną. Mišiose dalyvavo apie 
du šimtus tikinčiųjų iš balbieriškio bei kitų parapijų. Jos atnašautos 
trečią valandą po pietų. Šis laikas pasirinktas neatsitiktinai. Pagal tra-
diciją, tai Kristaus Kančios valanda, kurią vyskupas R. Norvila susiejo 
su skaudžia nelaime, sugriovusia balbieriškio parapijiečių maldos na-
mus. Skausmo prislėgti tikintieji buvo raginami nenusiminti ir melstis.

balbieriškio parapijos tikintieji iš karto pradėjo kalbėti apie Dievo 
namų atstatymą ir šiam tikslui aukoti lėšų. Aukas aukojo ne tik pa-
rapijiečiai, bet ir kitų parapijų tikintieji. Jas siuntė taip pat žmonės iš 
tolimesnių Lietuvos kampelių.

Labdaros koncertą aikštėje prie balbieriškio kultūros ir laisvalai-
kio centro suorganizavo žinomi Lietuvos dainininkai: Nelly Paltinienė, 
Rytis Cicinas, Liveta ir Petras Kazlauskai, Rūta Morozovaitė, Roma 
Mačiulytė, Kauno muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, Rolandas 
Petrikis, Juozas Janušaitis ir kiti. Surinktos lėšos skirtos naujos baž-
nyčios statybai.

Praėjus šiek tiek daugiau nei pusantrų metų, Prienų rajono savi-
valdybės salėje balbieriškio bendruomenės atstovams architektas Vi-

Prie sudegusios balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios  
aukojamos šv. Mišios
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lius Urbonas pristatė pirminius naujos balbieriškio bažnyčios pastato 
planus. 2016 m. birželio 1 d. prasidėjo naujos balbieriškio bažnyčios 
statyba.

Informacija apie statybos projekto vykdymą ir vykdytojus visą 
statybų vykdymo laiką kabojo ant tvoros, juosusios bažnyčios statybų 
teritoriją. 

bažnyčios statybą stebėjo ir fotografavo Alytuje gyvenantis Al-
fonsas Vitkauskas (balbieriškio parapijietis, kilęs iš žiūronių kaimo). 
Naujos bažnyčios statybų aprašymas be jo nuotraukų būtų tiesiog ne-
įmanomas.

Penkta balbieriškio bažnyčia yra vieno bokšto ir mažesnė nei bu-
vusioji. Pati bažnyčia tvirtesnė, sienos trisluoksnio plytų mūro, deng-
ta keraminėmis čerpėmis. bendras bažnyčios plotas – 341,93 kv. m, 
aukštis – 27,40 m.

Vienu metu bažnyčios statybos darbai pradėjo lėtėti, nes surink-
tų lėšų buvo per mažai. Tada įvyko tikras stebuklas – taip netikėtai 
atsiradusį dosnų rėmėją vadino ir klebonas Remigijus Veprauskas, ir 
parapijiečiai. bažnyčios statybai vieną milijoną eurų paaukojo Arvy-
das Paukštys – bendrovės „Teltonika“ steigėjas ir savininkas. 2018 m. 
kovo 3 d. įvyko naujos balbieriškio bažnyčios konsekravimas. Jai su-
teiktas Švč. Mergelės Marijos Rožančinės titulas.

  

balbieriškio bažnyčios statyba
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Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ir Prienų rajono meras Al-
vydas Vaicekauskas Lietuvos Respublikos mecenavimo tarybai pateikė 
Arvydo Paukščio kandidatūrą nacionalinio mecenato titului suteikti. 
Taryba pateikė siūlymą vyriausybei pripažinti mecenuojamu projektu 
balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės parapijos vykdomą baž-
nyčios atstatymo projektą, o šio projekto rėmėjui A. Paukščiui, skyru-
siam 1 mln. eurų, suteikti nacionalinio mecenato titulą.

Valdovų rūmų bibliotekoje, Vilniuje, tuometinis Lietuvos Respu-
blikos premjeras Saulius Skvernelis bendrovės „Teltonika“ steigėjui 
ir savininkui Arvydui Paukščiui įteikė nacionalinio mecenato ženklą 
– juvelyro Tado Deksnio sukurtą auksinę segę.

Dosnaus mecenato lėšomis gražiai sutvarkytas ir bažnyčios šven-
torius, prie šių darbų prisidėjo ir parapijiečiai. A. Paukštys visomet 
aplanko naują balbieriškio bažnyčią.

Naujoji balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčia vakarėjančio 
dangaus fone
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Naujoje bažnyčioje atnašaujamos pirmos šv. Mišios 

Naujos balbieriškio bažnyčios konsekravimo iškilmės

2020 m. liepos 18 d. pavakarę prie Nemuno prigludusiame bal-
bieriškio miestelyje pasigirdę Lietuvos karinių oro pajėgų orkestro 
garsai balbieriškiečius ir svečius pakvietė į šventę, skirtą balbieriškio  
Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios ir parapijos 500 metų 
jubiliejų paminėti. Per pusę tūkstantmečio daug vandens nutekėjo Ne-
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munu, kuris išliko nebyliu liudininku, menančiu šios vietovės gyven-
tojų pastangas nuolat turėti bažnyčią ir puoselėti parapiją, atsitiesti po 
gaisrų, karų ir kitų negandų su dar stipresniu tikėjimu. 

Šventės metu buvo pristatyta nauja Česlovo Iškausko knyga 
„balbieriškio parapijai ir bažnyčiai 500 metų“. Prie knygos sudarymo 
prisidėjo Vitas Rymantas Sidaravičius ir Algis Marcinkevičius.
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DZŪKIJOS KRAŠTOTYRININKAS  
JUOZAS RADZIUKYNAS (1844–1925)

1865 m. Vilniaus generalgubernatoriui panaikinus Laikinąją Vil-
niaus archeologijos komisiją, Lietuvos archeologiją, etnografiją, liau-
dies meną, lietuvių kalbą ir tautosaką tyrinėjo pavieniai asmenys. Tarp 
Lietuvos kultūros paminklų apsaugos pradininkų Jono basanavičiaus, 
Tado Daugirdo, Eduardo Volterio, Antano Jaroševičiaus, Vandalino 
Šukevičiaus yra ir primirštas Dzūkijos kraštotyrininkas Juozas Ra-
dziukynas. „Mažojoje lietuviškojoje enciklopedijoje“ jo gimtinė buvo 
pažymėta klaustuku.

Juozo Radziukyno protėvis, kaip rašė istorikas kun. Jonas Reite-
laitis, buvęs baro konfederatas, atbėgęs į Lietuvą ir pasivadinęs Jonu 
Radziukynu. Sutrės kaime jis vedė Rožę Cegelytę. 1783 m. jie susilau-
kė sūnaus Motiejaus (jis mirė 1857 m. spalio 23 d.). Motiejaus sūnus 
Pranciškus gimė 1815 metais. Jis turėjo keturis sūnus: Motiejų, Juoza-
pą, Feliksą ir Praną.

Ten, kur į pietinį Dusios ežero galą, nešdamas babrų, bagdono-
nių ir kitų ežerų vandens perteklių, įteka mažas Sutros upelis, abipus 
jo yra Sutrės kaimas. Nors jis nedidelis, bet priklausė dviem parapi-
joms: Seirijų ir Metelių. Kaimas yra gana senas, žinomas nuo XVI am-
žiaus. Seirijų parapijai priklausančioje kaimo dalyje nuo seno gyve-
no pasiturinti Radziukynų šeima. Jų viensėdija buvo panaši į dvarelį.  
XIX a. pirmojoje pusėje šios viensėdijos šeimininkas buvo Pranciš-
kus Radziukynas. Jo du sūnūs Motiejus ir Juozapas įsirašė į Dainavos 
krašto kultūros istoriją. Radziukynai save laikė lenkais ir buvo persi-
ėmę lenkiška dvasia. Pranciškus Radziukynas buvo 1863 m. sukilimui 
ruošti komiteto narys. Nors apie jo veiklą istorinių duomenų trūksta, 
bet sukilimo idėjos palietė šio asmens šeimą.
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Motiejus Radziukynas gimė 1837 m. vasario 14 d. Mokėsi Mari-
jampolės gimnazijoje. baigęs keturias klases, įstojo į kunigų semina-
riją Seinuose. Kunigu įšvęstas 1860 metais. Varniuose vyskupo Mo-
tiejaus Valančiaus paragintas dirbti Lietuvai, buvo paskirtas vikaru  
į Garliavą, kur jį ir užklupo 1863 m. sukilimas. Jis ragino iš sakyklos 
padėti sukilėliams, laidojo nukautuosius. Pajutęs esąs persekiojamas, 
pasitraukė iš Garliavos. buvo suimtas Duselninkų kaime, netoli Ūdri-
jos, ir nuteistas ištremti į Sibirą. Tremtin buvo varomas daugiausia 
pėsčiomis. bausmę atliko Yšym miestelyje (dabar – Tiumenės sritis 
Rusijoje), čia išbuvo 12 metų. į Lietuvą grįžo 1875 m. pradžioje. Ap-
sigyveno Sudarge, pas mokslo draugą, žinomą knygnešį kun. Marty-
ną Sideravičių. Čia, matyt, sustiprėjo vyskupo M. Valančiaus įdiegta 
mintis dirbti Lietuvai. Vėliau dirbo vikaru: Prienų, Lazdijų, Keturvala-
kių parapijose. Čia buvo carinės Rusijos žandarų tardomas už vyskupo  
M. Valančiaus knygelių skleidimą. 1887 m. paskirtas Krosnos pa-
rapijos klebonu. Tuomet jam buvo 50 metų. Krosnoje visada turėjo 
vikarus. Iš jų pažymėtini kaip lietuvybės skleidėjai Jurgis Masionis 
ir Antanas Staniukynas. Kun. M. Radziukynui klebonaujant Krosnos 
parapija davė daug kunigų, kurie buvo susipratę lietuviai ir paliko 
žymų pėdsaką lietuvybės istorijoje – Antaną Staniukyną, Vincą Alek-
sandravičių ir kt. Mylėjo prie gimto kaimo esančią Marijos švento-
vę Kryžiuos ir lankė ją visų atlaidų metu. 1910 m. Kryžiuose šventė  
50 m. kunigystės sukaktį. Proginį pamokslą pasakė tuometinis Metelių 
parapijos klebonas Vincentas Jurgilas. Mirė kun. Motiejus Radziuky-
nas 1912 m. liepos 16 d. Palaidotas Krosnos parapijos kapinėse. Yra 
paminklas, bet kapas jau neprižiūrimas.

Juozas (krikštytas Juozapo Mato vardais) Radziukynas gimė 
1844 m. gegužės 24 d. tuometinėje Suvalkų gubernijoje, Seinų aps-
krityje, Sutrės kaime (dabar Lazdijų r.), Dusios ežero pietiniame kran-
te, prie pagrindinio kelio, kadaise jungusio senąją Merkinę su Prūsija. 
1752 m. važiuodamas šiuo keliu į Gardino Seimą, Prūsijos pasiuntinys 
Šlemiuleris aprašė pakelės dvarus ir miestelius, pažymėjo, kad Dusios 
ežero krantuose randama gintaro. Tada jau buvo Sutrės kaimas, gavęs 
pavadinimą nuo Sutros upelio. Juozo krikštatėvis buvo pats Seirijų pa-
rapijos klebonas Mikas Gajauskas.

1866 m. J. Radziukynas pradėjo studijuoti Varšuvos vyriausiojo-
je mokykloje, kuri 1869 m. reorganizuota, o vietoj jos pradėjo veikti 
Varšuvos universitetas. 1869–1870 m. universiteto studentų sąraše 
pažymėta, kad J. Radziukynas mokosi Istorijos-filosofijos fakulteto 
baigiamajame IV kurse, tačiau tais metais universiteto jis nebaigė, nes 
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yra įrašytas į 1870–1871 akademinių metų studentų sąrašą. J. Radziu-
kynas Varšuvos universitetą baigė 1871 metais. Iki 1911 m. jo gyveni-
mas susijęs su Varšuva. Nuo 1872 m. mokytojavo įvairiose Varšuvos 
mokyklose, dėstė graikų ir lotynų kalbas, o nuo 1905 m. – lenkų kalbą. 
Tarp 1890–1894 m. J. Radziukynas sukūrė šeimą. 1894 m. jau buvo 
gimusi duktė, 1898 m. buvo du vaikai, o 1903 m. – trys.

„Pildant priedermes mokytojo graikų ir lotynų kalbų, – rašė J. Ra-
dziukynas, – negalėjau daug padaryti, bet per atostogas ir šventes ne-
tinginiavau, o dirbau.“ Lenkų savaitraštyje „Tygodnik Ilustrowany“ 
(1871 m., t. 8) J. Radziukynas išspausdino straipsnį „burtai ir prietarai 
Seinų paviete“ apie senuosius tikėjimus savo tėviškės apylinkėse – 
burtininkus, Joninių šventimą, aitvarą, diemedį ir kt. Straipsnyje sako 
rašąs, ką pats girdėjęs. Lietuvos vaiko slapyvardžiu J. Radziukynas 
„Varpe“ (1893–1895 m.) išspausdino „Lietuvos istoriją“, kuri buvo 
pradėta spausdinti „Ūkininke“ (1890–1892 m.). Lenkų etnografiniame 
leidinyje „Wisła“ (1900 m., t. 14) J. Radziukynas paskelbė straipsnį 
„Dzuki“, kuris 1904 m. buvo perspausdintas JAV lietuvių leidinyje 
„Dirva-žinynas“. Aprašęs Dzūkijos lenkinimą ir prastą švietimą, au-

Laikraštis „Varpas“, 
1889 m. spalio mėn. 

Nr. 10 (viršelis).  
Nuotr. iš interneto
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torius pamini žymesnius šio krašto žmones. Rašo, kad prieš 30 metų 
žagarių kaime gyveno valstietis analfabetas, bet garsėjo kaip astrono-
mas. Pažino svarbiausias žvaigždes ir jų judėjimą. Turėjo tam tikslui 
tik jam vienam suprantamą raštą, kuriuo buvo išrašęs savo trobesio 
sienas bei vartus. Šiame straipsnyje J. Radziukynas mini ir Matą Ka-
siulevičių. Tai liaudies menininkas, Paryžiuje gyvenusio žymaus tapy-
tojo Vytauto Kasiulio tėvas, kuris po Pirmojo pasaulinio karo išdeko-
ravo Simno bažnyčią, atnaujino kelis Veisiejų bažnyčios paveikslus; jo 
darbų yra Krosnos ir Metelių bažnyčiose.

1909 m. Varšuvoje J. Radziukynas išleido knygą „Suvalkų rėdy-
bos piliakalniai“, kurioje aprašė 36 piliakalnius, susiedamas juos su 
Lietuvos istorija, legendomis, pateikdamas jų matavimus bei išreikš-
damas savo susižavėjimą jų išvaizda. Už tokius tyrinėjimus, kaip rašo 
autorius, jis patyrė valdžios nemalonę: „Vienas piliakalnis yra Au-
gustavo paviete, kurį svarbu man buvo pažinti, bet už tokį uždraustą 
geidimą sunkiai likau nubaustas: kelionėje buvau suimtas akivaizdoje 
daugelio liudininkų ir po ypatiška sargyba „pristavo“ nuvežtas į Gar-
diną, idant išsiteisinčiau iš pavojingų sumanymų. Už tyrinėjimą Mer-
kinės piliakalnio buvau patekęs į rankas policijos ir kažin kaip butų 
užsibaigę, kad būčiau ūmai neištrūkęs ir nepasislėpęs.“

1909 m. J. Radziukynas įstojo į Lietuvių mokslo draugiją.  
1911 m. atvyko į Lietuvą, dirbo Kaune. Nors buvo jau 69 metų,  
1913 m. vėl pradėjo dirbti pedagoginį darbą – dėstė lotynų kalbą Kau-
no privačioje 4 klasių berniukų progimnazijoje. Gyveno Portavaja g. 
Nr. 1. Tik atvykęs parašė Jonui basanavičiui laišką, prašydamas jam 
atsiųsti Smolkos veikalus. „Labai man malonu išgirsti, kad Tamsta 
Tėvynėn sugrįžęs – sveikinu. Ad multos annos!“ – atrašė jam J. ba-
sanavičius. J. Radziukynas siuntė Lietuvių mokslo draugijai pinigų 
auką Tautos namams. Viename savo laiške J. basanavičius kviečia  
J. Radziukyną atvykti į Lietuvių mokslo draugijos susirinkimą, skai-
tyti jame paskaitą arba atsiųsti nors referatą, prašo rašyti į „Lietuvių 
tautą“ (laiškai saugomi Lietuvių kalbos ir literatūros instituto rankraš-
tyne). 1913 m. pradėjo bendradarbiauti M. Davainio-Silvestravičiaus 
redaguojamame žurnale „Litwa“, kuris buvo leidžiamas Vilniuje lenkų 
kalba. Šiame žurnale J. Radziukynas išspausdino penkis straipsnius.

J. Radziukynas autobiografijoje rašė: „buvau sandarbininku lai-
kraščio „Litwa“, kurį leido M. Dovoyna-Silvestrovicz. ėmiau emeri-
tūrą Varšuvoje, Kaune, Vilniuje ir Voroneže.“ (J. Radziukyno auto-
biografija saugoma Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos 
tarybos dokumentacijos centre, VAK b. 85.)
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Pirmojo pasaulinio karo metu J. Radziukynas pasitraukė į Rusijos 
gilumą, gyveno Voroneže. 1918 m. liepos mėn. jis iš Voronežo atvyko  
į Marijampolę pas gimines. Gyveno Vilkaviškio g. Nr. 1 (bartlingo 
vaistinė). Rengė lenkų-lietuvių kalbų žodyną. „Nuo kelių metų rašiau 
lenkiškai lietuvišką žodyną. Tuo metu esu sunkiose aplinkybėse ir dėl-
to nedaug galėjau pastūmėti savo darbo žodyne. Jeigu turėčiau pašalpą 
ir galėčiau ne alkanas dirbti, tikiuos baigti žodyną per vienus metus. 
Nebus tai žodynas a la būgos, bet ir nelabai menkas. Skirsis iš išėjusių 
lig šiol žodynų, nes turės pažymėtas formas vardų ir veiksmažodžių.“

1921 m. J. Radziukynas persikėlė gyventi į Lenkiją, į Suvalkus, 
kad gautų pensiją. Jo broliai, jį materialiai šelpę, jau buvo mirę: Mo-
tiejus – 1912 m., Feliksas – 1920 m. „Važiuoju į Suvalkus, – rašė jis, 
– ieškotų, kas nors pridera nuo lenkų valstybės emeritūros. Iš vargo 
einu vargan, bet visgi turėsiu ką nors savo, ir man mirus, mano žmona 
turės nors ubagišką, bet savo skatiką. Jau esu senas ir mano sveikata 
nekokia.“ Mirė Juozas Radziukynas Suvalkuose 1925 m. birželio 9 d., 
eidamas 82-uosius gyvenimo metus. Palaidotas Suvalkų kapinėse. Ka-
pas nežinia, ar yra išlikęs.

Dar vienas Pranciškaus Radziukyno sūnus Pranas nusikėlė gy-
venti į Alytaus parapiją – Kurnėnus. Ten pavyzdingai tvarkė ūkį, gerai 
šeimininkavo, buvo susipratęs lietuvis. Jo sūnus Laurynas Jungtinėse 
Amerikos Valstijose dirbo inžinieriumi ir, susitaupęs pinigų, savo lėšo-
mis gimtajame Kurnėnų kaime pastatė modernią mokyklą, kuriai visas 
medžiagas atgabeno iš JAV.

Sutrės viensėdijoje šeimininkavo jų brolis Feliksas (Felecijonas). 
Nors lietuviškai suprato, bet kalbėjo tik lenkiškai. Kai atvažiuodavo 
brolis Pranas iš Kurnėnų, tarpusavy kalbėdavo Pranas – lietuviškai,  
o Feliksas – lenkiškai. Sutrėje Radziukynų vyrams įpėdiniams išmirus, 
buvo priimtas žentas Vnarauskas, kuris gerai ūkininkavo. Po Antrojo 
pasaulinio karo J. Radziukyno giminės iš tėviškės iškriko, o gimtieji 
namai sunyko. Radziukynų-Vnarauskų sodyba sunaikinta. Dabar ir 
žymės nėra, kur ji buvusi.

Sunyko ir koplytstulpis su šv. Jono Nepomuko statula. Jis stovėjo 
šalia Radziukynų-Vnarauskų sodybos. 1993 m. Sutrės kaimo gyven-
tojai sumanė atstatyti šv. Jono koplytstulpį. Statulėlę padirbo Dainius 
Valenta iš Kapčiamiesčio, koplytėlę – Pranas Eimanavičius iš Seirijų, 
o patį stulpą parūpino Kunigiškis iš Sutrės kaimo. 1993 m. pavasarį iš 
Seirijų ėjo maldinga eisena į Kryžius, užsuko į Sutrės kaimą ir eisenos 
vadovas kun. Jurgis Sventickas (Seirijų parapijos altaristas) pašventi-
no koplytstulpį. Gausiai susirinkusiems Sutrės, Straigių ir Straigiškės 
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kaimų gyventojams ir eisenos dalyviams buvo priminta apie čia stovė-
jusią sodybą, iš čia kilusius ir Lietuvai paaukojusius savo darbus Mo-
tiejų ir Juozapą Radziukynus. Eisenos giesmininkai pagiedojo keletą 
giesmių. Taip kaimo žmonės prisiminė ir pagerbė savo kraštiečius ir 
šventą jų atminimą.

Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštyje „Terra Jatwezeno-
rum“ (2012 m., Nr. 4, p. 206–216) jau buvo publikuotas J. Radziukyno 
etnografijos darbas – studija „Dzukai. Etnograpiszkas pieszinys“. Ši 
studija lenkų kalba („Dzuki“) išspausdinta Varšuvoje leistame etno-
grafijos žurnale „Wisła“ (1900 m., Nr. 1). Jos apmatus J. Radziukynas 
išdėstė 1989 m. korespondencijoje „Isz Dzukijos“, kuri buvo paskelbta 
„Varpe“. „Dzukai“ – apibendrinamojo pobūdžio darbas. Jame aprašo-
mi dzūkai užnemuniečiai (Suvalkų gubernijos gyventojai). Vilniaus 
gubernijos dzūkai, gyvenantys dešinėje Nemuno pusėje, neminimi. 
Autorius apibrėžia dzūkų tarmės teritoriją tekste ir žemėlapyje. įdomu, 
kad jo apibrėžtos ribos sutampa su naujausių tyrinėjimų nustatytomis 
ribomis. be to, straipsnyje aprašyta krašto geografinė aplinka (eže-
rai, upės, dirvožemiai), pateikiama pastabų apie dzūkų ekonomines ir 
socialines sąlygas, gyvenimo būdą, švietimą, drabužius, kai kuriuos 
papročius, išvaizdą (antropologiniai požymiai) ir kt. J. Radziukynas 

JAV lietuvių laikraštis „Dirva-žinynas“. 
1904 m., Nr. 4, p. 2, 78. Nuotr. iš interneto

Juozo Radziukyno str. „Dzukai. 
Etnograpiszkas pieszinys“
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išskyrė Punsko, Liškiavos, Krosnos parapijas, jas aprašo atskiruose 
skyreliuose. Lenkų kalba parašyta studija susilaukė skaitančios vi-
suomenės dėmesio ir po ketverių metų buvo išversta į lietuvių kalbą 
bei išspausdinta JAV lietuvių laikraštyje „Dirva-žinynas“ (1904 m.,  
Nr. 4, p. 78–92).

„Terra Jatwezenorum“ skaitytojams pateikiamas susipažinti ki-
tas J. Radziukyno etnografinis darbas – straipsnis „burtai ir prietarai 
Seinų paviete“. Šis straipsnis susideda iš skyrelių: „burtai“, „Šv. Jono 
naktis“, „Papartis ir diemedis“, „Aitvaras“. Iš pavadinimų galima su-
prasti, kad straipsnyje rašoma apie liaudies papročius, šventes, prie-
tarus (burtus). Jame remiamasi autentiška medžiaga iš gimtojo Sutrės 
kaimo.

burtai

Sąvoka „burtai“ (paprastų žmonių supratimu) – pirmiausia reiš-
kia gebėjimą padaryti kam nors pikta, sukelti nelaimę arba atvirkščiai 
– apginti, apsaugoti nuo jų. Šiandien tikėjimas burtais vos ne vos ruse-
na, tik kai kuriose apylinkėse, kur mokslo šviesa neįstengė persmelkti 
žmogaus dvasios. žmonija, kovojanti su aplinka dėl elementarių gyvy-
bės poreikių, mato joje ir dar kažkokias jėgas, nukreiptas prieš žmo-
gaus veikimą. Taigi žmogaus tikslai dažniausiai nebūna pasiekti dėl 
piktosios dvasios kaltės. Šios dvasios turėtoja dažniau būna moteris 
nei vyras, ir ji neša nelaimes aplinkiniams. O viršiausias – Šėtonas, 
kurio svarbiausias uždavinys – visur ir visada priešintis Dievui. Tam 
panaudodamas žmogų, jam dovanoja dalį savo valdžios. žmonės, tap-
dami Šėtono įrankiais, įgyja tokius vardus: vyras – „Raganius“, mote-
ris – „burtininkė“, „Ragana“. Seniau burtininkų galima buvo priskai-
čiuoti kiekviename kaime po keletą, šiandien keliolikoje kaimų galima 
rasti vos vieną kitą...

Norintis įgyti burtininko galių išeina į laukus saulei leidžiantis su 
dideliu tikėjimu Šėtono jėga. Tada jam pasirodo Šėtonas ir nusiveda  
į nuostabų rūmą, kur sėdi piktosios dvasios su didžiulėmis knygomis. 
Čia velniai įsako atėjusiam išsižadėti Dievo, tėvo, motinos ir visos šei-
mos ir po šio atsižadėjimo pasirašyti krauju. žmonės, norį sutvirtinti 
sąjungą su velniu, privalo atsiduoti jo valiai – ir taip įgyja burtininko 
jėgą. Ne kiekvienas gauna vienodą valdžią, nes vieni moka tiktai už-
burti, bet negali įvykdyti atvirkštinio proceso. Kiti sugeba ir viena, 
ir kita. burtininkams piktoji dvasia dovanoja didelę valdžią, jeigu jie 
stropiai vykdo savo apeigas. Kiekvienas burtininkas ar burtininkė gali 
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atšaukti nelaimes, kurias jie patys ir skyrė žmogui. Nukentėjęs prašo 
burtininkės, kad ji nuimtų nuo jo apžavus, – ir tuo pačiu jai atsidėkoja.

Užbūrimas dažniausiai įvyksta per vestuves, krikštynas, šermenis 
tame kaime, kur yra burtininkas. Dalykas čia labai paprastas. Pasi-
linksminimo dalyviai, viršijantys valgymo bei gėrimo normą, neretai 
pasiduoda įvairioms silpnybėms. Pats tikėjimas burtais kartais sukelia 
ligas, todėl žmogus ir jaučiasi esąs užburtas. Jeigu yra žinomas šios 
nelaimės „kaltininkas“, tučtuojau kreipiamasi į jį, priešingu atveju ei-
nama pas burtininkus, garsėjančius burtų atšaukimu. Šie nelaimingieji 
turi tokį stiprų tikėjimą, kad susirgę ir kreipdamiesi į burtininkus nė 
kiek neabejoja savo greitu pagijimu.

Kad geriau tai suprastumėme, papasakosiu tai, ką pats girdėjau 
Sutrės kaime, esančiame tarp Seirijų ir Lazdijų. Ten gyveno kadaise 
burtininkas (mirė 1833 m.) pavarde Kibelka, garsėjęs burtų atšauki-
mu. Dora, taikinga žmogysta, buvusi ne vieną dieną vykstančios ko-
medijos liudininke, papasakojo man, kas ten dėjosi. burtininkas – ne-
išvaizdus, tylus ir liguistas senukas, vengęs bet kokio bendravimo su 
kaimiečiais, o jo vienintelis užsiėmimas buvo rinkimas įvairių žolelių, 
kurias džiovindavo, vėliau garindavo ir duodavo gerti užburtiesiems. 
Ir iš tikrųjų, gydė ligonius visai sėkmingai. Nebuvo tos dienos, kad ne-
sikreiptų į jį koksai paliegėlis. Atvažiuodavo ligoniai net iš tolimiausių 
apylinkių. Gydydavo labai dažnai ir praradusius sveiką nuovoką. Kol 
ligonis būdavo be sąmonės, jis savo veiklos nepradėdavo. O kai pra-
skaidrėdavo sąmonė ir jam pavykdavo išsiaiškinti, kad ligonis esąs pas 
savo gelbėtoją, prasidėdavo gydymo ceremonija. Vienus paruoštus 
vaistus duodavo gerti, kitus naudojo būrimui, kalbėdamas kažkokius 
nesuprantamus žodžius, kol pagaliau įsakydavo velniui, kad tas išeitų 
iš ligonio, ir žmogelis, kuris ką tik blaškėsi į visas šalis, grįždavo namo 
visiškai sveikas.

Pasveikimas dažniausiai aiškintinas stipriu tikėjimu, o kartais ir 
silpnesnis tikėjimas gali duoti teigiamų pasekmių. be to, Kibelka pri-
valėjo nuodugniai išmokti savo amato. Tik pradėjęs savo veiklą, steng-
davosi iš ligonio artimųjų susipažinti su to žmogaus biografija, kad 
sužinotų, kas jį paveikė ir kuo anas negaluoja. Tokiu būdu surinkęs 
žinias, tada pats pasakodavo ligoniui, kas ji užbūrė ir kodėl. Ir pagaliau 
įtikindavo, kad anas raganius turi mažesnę jėgą už jį ir kad pagaliau 
sunaikins šiuos burtus. Savaime aišku, ligonis tuoj patikėdavo savo 
išgijimu.

Liaudyje dažnai atsiranda asmenų, giliai įsitikinusių, kad jeigu 
nelaimės metu jie kreipsis į piktąją dvasią, jiems lengvai pavyks ap-
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gauti slaptąsias galybes. Dažniausiai gudrios bobos, suradusios kokį 
nors vaistą (žolelę), kuriuo kartais žmogų išgydo, laiko tai paslaptyje 
ir iš to turi sau naudos. Pažįstu vieną moterį, garsėjančią sugebėjimu 
užburti ir atburti, kuri nieko kito ir nedirba, tiktai garina įvairias žo-
leles ir nuolat tyrinėja jų veikimo galią. buria tuos ligonius, kuriuos 
atveža iš toli. Pagarsėjusių burtininkų yra trijuose valsčiuose: Kalva-
rijoje, Marijampolėje ir Seirijuose. Gyvena Seirijų miestelyje ir Kibel-
kos, apie kurį jau kalbėjau, duktė. Tai nepaprastai gudri moteris. Kai 
gydymas jai nepavyksta, kai mato, kad ligonis silpnas ir arti mirties, 
tada ji pareiškia, kad per vėlu, kad ji dabar nebeturi teisės gydyti.

burtininkai kenkia ne tik žmonėms, bet ir gyvuliams. Užburia 
tvartus, kur apsigyvena ligos ir gaišta gyvuliai. baisiausias prakeiks-
mas – tai dingimas karvės pieno po šv. Jono nakties. Lengvai galima 
šią nelaimę išaiškinti. Po šv. Jono išvežamas mėšlas į laukus ir prasi-
deda arimas, nuo šio laiko sumažėja ganiavos plotas, todėl ir iš karvių 
pieno mažiau primelžiama.

Apskritai moterys burtais vertėsi dažniau negu vyrai, ir visokių 
padavimų apie burtininkes yra žymiai daugiau nei apie burtininkus.

Šv. Jono naktis

Liaudies tikėjimų kartais neįmanoma suprasti. Pavyzdžiui, žmo-
nės tvirtina, kad šv. Jono naktį Šėtonas užsiiminėja burtų teismu, 
bando surasti paparčio žiedą ir Dievo medį. Tą naktį visi burtininkai 
palieka savo namus ir renkasi paskirtoje vietoje. Išeitų, kad ta naktis 
turėtų būti visai laisva nuo Šėtono galios. O iš tikrųjų esti visai kitaip. 
būtent šią naktį liaudis nepaiso baimės prieš burtininkus ir piktąsias 
dvasias. Jaunimas prilaužo daug beržo ir šermukšnio šakelių, papuo-
šia jomis visus namus, net kiemo vartus, kurie turėtų apsaugoti nuo 
piktųjų galių.

Pridedu čia taip pat dainelę „Kupolėlis“ (arba kupolė), kurią dai-
nuoja merginos šv. Jono naktį. Išverčiau ją iš lietuvių kalbos pažodžiui, 
išskyrus porą posakių, kurių dėl kalbos ypatybių nebuvo galima išsi-
aiškinti.

Tą naktį bernai išjoja į pievas naktigonėn, kuria laužą, geria, groja 
ir šoka iki aušros. Rytojaus dieną irgi nieko nedirba, tik kokius lengvus 
darbelius. Merginos susirenka tuoj po saulėlydžio, prisilaužo beržo 
šakų ir eina per visą kaimą, sustodamos ties kiekvienu vienkiemiu, 
papuošdamos vartus ir pirkios langus, dainuodamos „Kupolėlę“. Šios 
šakelės – tai apsauga nuo burtininkų ir piktųjų dvasių. Pagaliau ateina 
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prie vartų kiemo, kur gyvena burtininkė, ir baigia savo apeigą kreipi-
musi į ją:

Kupolėle!
Šv. Jono ilga dienelė,
Trumpa naktelė.
Kupolėle!
Negaliu tuoj pat išsiaiškinti šio kreipinio etimologijos, tik žinau, 

kad kiekviena apylinkė turi tuo pačiu pavadinimu kalną, ant kurio  
šv. Jono naktį susirenka burtininkai. žodžio „Kivakalnis“ prasmė 
yra tokia: Keivas (kilęs nuo „kreiva“) kalnas reiškia Kijovo kalnas. 
Manau, tikėjimas, kad burtininkai susibėga ant minėtojo kalno, kilo 
apylinkėje, kur tas kalnas iš tikrųjų buvo ir ant kurio šv. Jono naktį, 
pagal liaudies padavimą, vyko tarnaujančiųjų piktajam dievui teismas. 
Apylinkėje, kur aš gyvenu, netoli Seirijų miške yra kalnas, vadina-
mas „Kivakalniu“. Šis kalnas atveria labai puikų vaizdą, o jo „stogas“ 
susidaro iš labai aukštų ir gražių piramidės formos medžių viršūnių,  
o pasibaigia plokščiu paviršiumi.

Viduryje šios plokštumos yra pusračio formos duobelė, kuri nie-
kad neužauga. Tai burtininkų vieta. Taigi šv. Jono naktį susirenka jie 
ant to kalno ir atsiskaito prieš Šėtoną. Kiekvienas privalo užburti ne-
mažiau dvylikos asmenų, antraip būna teisiamas. O perviršiję šį skai-
čių būna paaukštinami. Šio miško eigulys Mickevičius pasakojo man 
tokį atsitikimą: „bus jau keliolika metų, kai vėlų šv. Jono vakarą grįžau 
namo. Kelias vingiavo šalia Kivakalnio. Artindamasis prie jo išgirdau 
įvairius šauksmus, pažvelgiau į kalną, o ten, pačioje viršūnėje, prieš 
mano akis atsivėrė baisus vaizdas. Ten šeimininkavo velnio tarnai, o 
mano ausys prisipildė keisčiausių burtų. Tada, kad piktosios dvasios 
prie manęs nekibtų, persižegnojau ir nuėjau toliau“.

Pridėsiu čia dar vieną istoriją, kurių papasakojo sena moteriškė, 
stengdamasi mane įtikinti, kad taip iš tikrųjų buvo. Dar visai jauna 
ji tarnavo Seirijų apyl. Polucnos (Paliūnų?) kaime pas ūkininką Var-
nelį, kurio žmona buvo burtininkė. „Šeimininkas visai nežinojo, kad 
jo žmona gyvenanti su velniu. Tik džiaugėsi, kad jiems visur sekėsi, 
visko turėjo. Kaip man atrodo – tik dėka jo žmonos darbštumo ir suk-
tumo. Šv. Jono naktį šeimininkė, prisivalgius rugių košės, per miške-
lį nubėgo į Kivakalnį, užmiršusi paslėpti puodą su koše. Šeimininkas 
galvodamas, kad tai koks gardumynas, kurį išsivirė šeimininkė, sėdo 
valgyti. Su juo atsitiko taip, kaip ir su žmona: išbėgo į miškelį pas-
kui ją. Veršelis, įlindęs į namus, taip pat prisirijo tos košės ir nudūmė 
paskui šeimininką. Tas veršelis, atsidūręs tarp raganų ir velnių, tapo 
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maistu jų pokyliui. Padienį darbininką velniai tuoj atpažino, atvedė 
kuiną ir liepė važiuoti namo, įspėdami, kad nemuštų arklio per galvą. 
Šeimininkas parvažiavo į namus, ir, užmiršęs priesaiką, sudavė arkliui 
per galvą. Arklys pavirto šeimininke. Vyras išgavo iš žmonos prisipa-
žinimą, kad ji turinti ryšių su piktąja dvasia. Po to buvo išaiškintos dar 
kelios burtininkės. Jas surišo ir paleido į vandenį, burtininkus prakeikė 
iš sakyklų, ir nuo to laiko jų liko labai mažai...“. Panašių pasakojimų 
galima išgirsti daug.

Papartis ir diemedis

Šv. Jono naktį lietuviai apipynė stebuklingais padavimais. Šią 
naktį ieškoma paparčio ir diemedžio žiedų, kurie radusiajam suteikia 
viską žinančiojo galybę. bet nelengva jį surasti, saugo jį piktoji dvasia. 
Negaliu čia daug apie tai papasakoti. Aprašysiu tik būdus, kuriais įma-
noma, pasak liaudies padavimų, rasti paparčio žiedą.

Papartis ir diemedis pražysta septintais savo amžiaus metais, jau-
nesni nežydi. Kad suradus šį stebuklingą žiedą, reikia šv. Jono išva-
karėse pasidirbti peilį iš plieno, paimti naują geležinį puodą, žvakę, 
šilkinę skarelę ir su tais daiktais nueiti į vietą, kur auga šie augalai. 
Čia prie pat krūmo statomas puodas, prie jo ištiesiama skarelė, atsi-
sėdama ant puodo, nubrėžiamas apie save ratas ir uždegama žvakė. 
Atlikus šiuos veiksmus būtina melstis iš knygos (kokios tai maldos ir 
į ką, sužinoti nepavyko). į ratą, kuris nubrėžtas peiliu, piktoji dvasia 
patekti negali. Tuoj po saulėlydžio, trokšdami išvysti brangiausią žie-
dą, čia suplaukia velniai įvairiausiais žalčio, gyvatės, rupūžės, meškos, 
vilko ir kt. pavidalais, stengdamiesi nubaidyti žmogų. bet ieškantysis 
paparčio žiedo neturi į tai kreipti dėmesio, o tik visą laiką melstis. Jei-
gu žmogus nepalūžta, ir iš tikrųjų išvysta žiedą, krentantį čia pat ant 
šilkinės skepetos. Laimingasis, išvydęs savo radinį, čiumpa ir slepia 
jį po delno oda, kurią perpjauna tuo pačiu peiliu. Nuo šios valandėlės 
žmogus tampa visareginčiu – ir nebėra paslapčių, kurių jis nežinotų.

Aitvaras

Aitvaras – tai velnias, kuris padeda žmogui kasdieniniuose jo rei-
kaluose. žmogus ir velnias sudaro sutartį. Pastarasis pažada žmogui 
padėti pinigais, šis – išsižada Dievo ir savo sielą užrašo velniui. Tar-
naudamas velnias pasiverčia gaidžiu ir turtina savo poną, apvogdamas 
kitus žmones. Vogti paprastai jis išsiruošia vasarą, pasivertęs žalčiu. 
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Iš žalčio skrydžio galima spėti, ką aitvaras neša: nešantis pinigus turi 
ugnies spalvą ir ilgą uodegą, kurią tempia paskui save. Nešantis ru-
gius, drobę ir kitus daiktus yra žydros spalvos ir be uodegos. Naktis 
aitvaras praleidžia daržinėse. Maitina jį kiaušiniene su kleckais. Jam 
negalima duoti karšto maisto, nes už tai jis labai keršija. Pasakojo man 
viena moteris apie tokį kerštą dėl paduoto karšto maisto. Šeimininkė, 
pas kurią gyveno aitvaras, įsakė savo tarnaitei nunešti jam ant aukšto 
dubenėlį kleckų, įspėdama, kad nepaliktų neataušusių. Mergina, bū-
dama kažko supykusi ant šeimininkės, padavė jam karštą maistą. Ai-
tvaras bevalgydamas apsidegino lūpas, supyko, tuojau pat sudegino 
namus ir išsinešdino.

Galima aitvarą sugauti jam vagiant. Girdėjau kartą pasakojimą, 
kaip jį sučiupo kuliant javus. Norint aitvarą pagauti reikia pasislėpti 
kluone ir turėti su savimi degančią žvakę, uždengtą nauju geležiniu 
puodu. Kai tik aitvaras pradeda kulti, tuoj pat reikia atidengti puodą, 
o jau tada vagis, kuris nebegali pabėgti, ima prašyti, kad jį paleistų ir 
pasižada grąžinti kas pavogta su procentais.

Dirbdamas mokytoju, Juozas Radziukynas domėjosi gimtuoju 
kraštu ir rašė į tuometinę Lenkijos spaudą. žymesni jo darbai – straips-
niai ,,burtai ir prietarai Seinų paviete“ (1871 m.), „Dusia“ (1899 m.), 

Dzuko (Juozo Radziukyno) str. „Ar 
rykštes išmesti iš mokslaviečių ar 
palikti?“

Laikraštis „Varpas“, 1889 m. liepos 
mėn. Nr. 7, p. 103, 104.  
Nuotr. iš interneto
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studija ,,Dzukai“ (1900 m.). Kun. Justino Staugaičio paragintas, ėmė 
rašyti lietuviškai. 1909 m. Varšuvoje išleido knygą „Suvalkų rėdy-
bos piliakalniai“, kurioje išsamiai aprašė Lietuvos Užnemunės pilia-
kalnius. Tai svarbiausias jo darbas, nepraradęs savo mokslinės vertės 
ir šiandien. bendradarbiavo „Ūkininke“, „Varpe“, šiuose leidiniuose 
spausdino „Lietuvos istoriją“, ruošė lietuvių-lenkų kalbų žodyną. Ilgą 
laiką buvo žinomi tik J. Radziukyno darbai, o apie jo asmenį beveik 
nieko. Tik XX a. pabaigoje spaudoje pasirodė Juozo Petrausko, bro-
niaus Kašelionio ir Eugenijaus Svetiko straipsniai, nušviečią jo gyve-
nimą ir kūrybinę veiklą. Susipažinę su J. Radziukyno kūryba, galime 
jį pagrįstai vadinti Užnemunės kraštotyros ir etnografijos pradininku.
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EGIDIJUS JURAVIČIUS

PAMIRŠTAS KANAUNINKAS  
KUN. DOMININKAS bUDZEIKA

Kazlų Rūdos savivaldybėje, Višakio Rūdos bažnyčios šventoriu-
je, palaidotas ilgametis šios parapijos klebonas kun. kan. Domininkas 
budzeika. Paminklo viršuje dalinai išlikusi vandalų suniokota kanau-
ninko nuotrauka.

Šis kunigas elenchuose figūruoja tik nuo 1922 m., tad apie jį mažai 
kas buvo žinoma iki tos dienos, kai kun. Vidmantas Striokas Višakio 
Rūdos bažnyčios palėpėje atsitiktinai surado kun. kan. D. budzeikos 
asmens bylą. Sunku nuspėti, kaip ji ten atsidūrė, tačiau dėl minėtos 
bylos tapo žinomi pagrindiniai šio kunigo biografijos faktai.

Domininkas gimė 1869 m. kovo 1 d. Punsko parapijoje, Užujuo-
delės kaime (lenk. Zaczarne), ūkininkų Jono budzeikos ir Agnietės 
Jasianiauskaitės šeimoje. Kadangi 1881–1907 m. Garliavoje klebono 
pareigas ėjo giminaitis kun. Petras budzeika, tad Domininkas mokėsi 
Garliavos pradžios mokykloje, vėliau Suvalkų progimnazijoje baigė 
keturias klases, o 1888 m. įstojo ne į arti tėviškės esančią Seinų, bet  
į Varšuvos kunigų seminariją. Tai ir tapo pagrindine priežastimi, kodėl 
kun. D. budzeika laikui bėgant buvo užmirštas Seinų vyskupijoje.

baigęs kunigų seminariją, Varšuvoje 1893 m. sausio 6 d. įšven-
tintas diakonu, kunigu įšventintas 1893 m. vasario 26 d. ir kovo 2 d. 
paskirtas Grodzisko parapijos vikaru. 1895 m. vasario 22 d. Varšuvoje 
paskirtas Švč. M. Marijos parapijos (prie Lešno gatvės) vikaru. Taip 
pat privačiose gimnazijose dirbo tikybos mokytoju. 1913 m. sausio  
21 d. tapo Grodzisko filijinės bažnyčios rektoriumi. Nuo  
1917 m. spalio 20 d. – naujai įsteigtos Markų parapijos klebonas. Nuo  
1920 m. – dar ir toje pačioje parapijoje esančios karo invalidų ligoni-
nės kapelionas.
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Kun. D. budzeika visuomet 
buvo susipratęs ir patriotiškumo 
nestokojantis lietuvis. Turbūt norė-
jo apaštalauti savo tautiečiams, nes 
1921 m. rugsėjo 31 d. parašė trumpą 
laišką vysk. Antanui Karosui. Nuo-
lankiausiai prašau Jūsų Ekscelen-
ciją priimti mane į savo vyskupiją. 
Iš vyskupo gavęs teigiamą atsakymą  
į Lietuvą atvyko 1922 m. vasario  
1 d. ir laikinai apsistojo Aukštojoje 
Panemunėje. 1922 m. liepos 10 d. 
skiriamas Liubavo parapijos kle-
bonu. Pasidarbavęs trejetą metų iš 
oficiolo kan. J. Laukaičio gavo laišką: Gerbiamas kunige klebone.  
Kun. J. Krokininkas stoja į Marijonų vienuoliją. Vakuojančią Viša-
kio Rūdą J. E. Vyskupas norėtų Tamstai duoti. Teikis kuo greičiausiu 
laiku Tamsta pranešti kurijai, ar sutinki eiti klebonu į Višakio Rūdą. 
Bažnyčia ir klebonijos trobesiai tvarkoje, parapija didelė, yra ir vi-
karas, apie 10 kilometrų nuo Kazlų Rūdos stoties. Vieta tarp miškų, 
kuo sveikiausia.

Kun. Domininkas budzeika

Leidimas vykti į Seinų vyskupiją
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Davęs teigiamą atsakymą, kun. D. budzeika 1925 m. lapkričio  
28 d. paskiriamas į Višakio Rūdą. Parapiją perėmė gruodžio 16 dieną. 
Jam buvo lemta tapti ilgamečiu šios parapijos klebonu.

Kun. Domininkas nuo vikarystės laikų Varšuvoje bičiuliavosi su 
tame pačiame mieste besidarbavusiu kun. Justinu Staugaičiu. Pasta-
rasis savo rašytiniuose atsiminimuose apie D. budzeiką rašo – mano 
nuoširdus prietelius. Tad J. Staugaitis, tapęs Telšių vyskupu, 1927 m. 
liepos 28 d. kun. D. budzeikai suteikė Telšių vyskupijos garbės ka-
nauninko titulą. Jųdviejų bendravimas tęsėsi iki vysk. J. Staugaičio 
mirties.

Klebonaudamas Višakio Rūdoje kun. kan. D. budzeika šventė  
50 m. kunigystės jubiliejų.

Praūžus Antrajam pasauliniam karui, vėl sugrįžo Tarybų valdžia. 
Atėmė parapijai priklausančią žemę, visus klebono gyvulius ir žemės 
ūkio inventorių. Prasidėjo kunigų teisių apribojimų ir suvaržymų lai-
kai. Klebono sveikata žymiai pablogėjo.

1948 m. liepos 26 d. Vilkaviškio vyskupijos valdytojas kan.  
V. Vizgirda rašė vikarui kun. Viktorui butkui: Višakio Rūdos klebo-
nui, kan. Dom. Budzeikai, beviltiškai sergant ir nebegalint eiti kle-
bono pareigų, šiuo pavedu Tamstai laikinai administruoti Višakio 
Rūdos R. K. parapijos visus reikalus. 

Kun. Domininko budzeikos 
paruoštas šv. baltramiejaus 
atlaidams skirtas atvirukas
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Tais pačiais metais D. budzeika liko rezidentu prie klebono kun. 
Vincento Švelnio. Mirė 1949 m. birželio 18 d., sulaukęs 80 m. amžiaus. 
Palaidotas Višakio Rūdos bažnyčios šventoriuje.

EGIDIJUS JURAVIČIUS (g. 1973 m. Griškonių kaime, butrimonių apylinkėje, 
Alytaus rajone) mokėsi Marijampolės aukštesniojoje žemės ūkio mokykloje. 
1999 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 2000 m. įšventinamas 
kunigu ir paskirtas Prienų parapijos vikaru. 2001 m. baigė Vytauto Didžio-
jo universitete bažnytinės teisės magistrantūrą. Tais pačiais metais skiriamas  
į Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją Marijampolėje prokuratoriaus  
pareigoms. 
2002 m. Lenkijoje baigė Liublino katalikų universitetą kanonų teisės licenciato 
laipsniu ir paskirtas Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio teismo viceoficiolu, ku-
nigų seminarijos bei Marijampolės kolegijos bažnytinės teisės dėstytoju.
2003 m. bažnytinio teismo oficiolas (vyskupo teisminis vikaras) paliekant eiti 
ankstesnes pareigas. Dirbdamas kunigų seminarijoje trumpai aptarnavo Šuns-
kų parapiją. Išleido istorinę-teisinę monografiją Dvasininkų celibatas Katalikų 
bažnyčioje.
Uždarius kunigų seminariją skiriamas Patilčių parapijos klebonu ir Marijam-
polės šv. Vincento Pauliečio parapijos vikaru. 2006 metų pradžioje Veisiejų ir 
Paveisininkų (Lazdijų raj.) parapijų klebonu. 
Už ilgametį darbą vyskupijos tribunole vyskupas Rimantas Norvila 2013 m. 
skyrė kun. Egidijų Juravičių Vilkaviškio katedros kapitulos garbės kanaunin-
ku. Tais pačiais metais Šventežerio (Lazdijų raj.) parapijos klebonu.
Dabar kun. E. Juravičius yra Šventežerio parapijos klebonas, Vilkaviškio vys-
kupijos bažnytinio teismo oficiolas, Vilkaviškio katedros kapitulos garbės ka-
nauninkas ir šios kapitulos sekretorius.

Egidijus Juravičius

PAMIRŠTAS KANAUNINKAS KUN. DOMININKAS bUDZEIKA

D. budzeikos kapas 
Višakio Rūdos bažnyčios 

šventoriuje
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LIETUVIų TAUTINIS SUKILIMAS  
sUVALKIJOJE

Mitingai

Keletą metų prieš Lietuvos nepriklausomybės 100-metį ir keletą 
po jo nedaug buvo rašyta apie 1905 metų lietuvių tautinį sukilimą, 
kurio metu žengtas pirmas žingsnis Lietuvos nepriklausomybės link. 

Sukilimas buvo spontaniškas, neturėjo centrinio valdomojo orga-
no ir reiškėsi visoje Lietuvoje. Jis rėmėsi žmonių solidarumu bei ben-
dros atsakomybės samprata. Vincas Kudirka XIX a. pabaigoje „Tau-
tiškoje giesmėje“ kvietė žmones vienytis vardan tos Lietuvos. Šios 
giesmės žodžius 1905 metais dar nedaug kas žinojo. Lietuvių tautinė 
savimonė pradėjo reikštis ir formavosi per ilgą Rusijos represijų laiko-
tarpį. Lietuviškos spaudos, rašto ir kalbos draudimas žadino lietuvių 
tautmonę. Atsirado knygnešiai, kurie vienijosi į organizacijas, platino 
draudžiamą spaudą ir literatūrą. Kaimuose pradėjo veikti slaptosios 
lietuviškos mokyklos ir daraktoriai.

Ilgainiui žmonių sąmonėje gimė atsakomybės už Lietuvą jausmas. 
žmonės, protestuodami dėl spaudos draudimo, rašė kolektyvines peti-
cijas Rusijos valdžiai. Po jomis pasirašydavo dešimtys, o kartais net ir 
keli šimtai lietuvių. Tarp pasirašiusiųjų buvo ir moterų. Lietuviška po-
grindžio literatūra ir spauda formavo žmonių tautinį identitetą, ugdė 
bendrą požiūrį į lietuvių kalbą ir raštą. Kai 1905 metais Rusijoje prasi-
dėjo revoliucija, lietuviškos spaudos draudimas jau buvo panaikintas, 
tačiau rusų valdžia, engusi lietuvius, liko ta pati.  

1905 m. vasario 18 d. pasirodė Rusijos caro manifestas ir įsakas 
Senatui dėl režimo aparato patobulinimo ir liaudies būklės pagerini-
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mo. Jis tuomet turėjo tokį poveikį kaip Gorbačiovo pertvarka. Caro 
manifestas sukėlė imperijos krizę. Kaimiečiai ir inteligentija pajuto, 
kad štai artėja Rusijos imperijos galas. Valstiečiai ėmė apie tai kalbėti 
kaimų ir valsčių susirinkimuose. Juose priimdavo nutarimus, rašyda-
vo peticijas ir siųsdavo jas Rusijos valdžiai. Lietuviai reikalavo laisvų 
valsčiaus pareigūnų rinkimų, jų atsakingumo rinkėjams, lietuvių kal-
bos įvedimo valsčių įstaigose ir teismuose, žodžio, spaudos, susirinki-
mų bei organizacijų laisvės. Vis dažniau reikalauta leidimo sušaukti 
steigiamąjį seimą. 

Kybartų valsčiaus peticijoje Rusijos vidaus reikalų ministrui rašo-
ma: „Lietuvių tauta neteko pasitikėjimo biurokratiška valdžia, ir vien 
tik laisvai mūsų išrinkti atstovai su steigiamojo balso teisėmis, sujungę 
valstybės valdžią su liaudimi, gali išgelbėti mus, Lietuvos valstiečius, 
iš vergiškos, beteisės, vargingos padėties.“ 

Rusų valdžia išsigando dėl susidariusios padėties. Ji bandė nu-
malšinti judėjimą bei uždrausti susirinkimus, kuriuose buvo svarstomi 
tokie klausimai.

1905 metų pavasarį prasidėjo mitingai. Jie vykdavo šventadie-
niais, kad žmonės, atvykę į bažnyčią, galėtų juose dalyvauti. Mitingų 
metu žmonėms buvo aiškinama politinė padėtis, kviečiama versti val-
džią, neiti į caro kariuomenę, nemokėti mokesčių, neklausyti valdžios 
nurodymų. žmonės pradėjo užpuldinėti ir žeminti rusų policijos parei-
gūnus. Rudeniop žemaitijoje, Aukštaitijoje ir Suvalkijoje caro valdžia 
buvo paralyžiuota. Lietuviai šalindavo iš Rusijos atsiųstus raštininkus 
ir mokytojus, o vietoj jų paskirdavo lietuvius. 

Daug sumaišties atnešė spalio 17 dienos caro manifestas dėl žo-
džio, susirinkimų, spaudos ir organizacijų laisvės. Dėl jo pasimetė ir 
rusų administracija. Nebuvo aišku, ką drausti, ką leisti. Padėtis darėsi 
nekontroliuojama. Suvalkų gubernijos lietuviškose apskrityse buvo 
įvesta karo padėtis, o Kauno gubernijoje – nepaprastoji padėtis.

Pasinaudodami šiuo manifestu Panevėžio apskrities Čypėnų vals-
čiaus gyventojai išrinko naujus valsčiaus pareigūnus, reikalavo, kad 
būtų sušauktas Vilniaus seimas. Jie paskelbė savivaldą ir nutraukė ry-
šius su caro valdžia. Šis valsčiaus nutarimas buvo išspausdintas „Vil-
niaus žiniose“. Jis padarė žmonėms didelį poveikį. 

Tas pats laikraštis netrukus paskelbė Lietuvių suvažiavimo or-
ganizacinio komiteto pirmininko Jono basanavičiaus ir sekretoriaus 
Jono Kriaučiūno Atsišaukimą į lietuvių tautą. Visoje Lietuvoje prasi-
dėjo delegatų į suvažiavimą rinkimai. 
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Didelę reikšmę lietuvių tautai turėjo Didysis Vilniaus seimas. 
Jis posėdžiavo 1905 m. gruodžio 4–5 dienomis Vilniaus miesto salėje 
(dabartinė Nacionalinė filharmonija). Suvažiavime dalyvavo maždaug 
2000 lietuvių iš įvairių kraštų.

Pradėdamas suvažiavimą J. basanavičius kalbėjo: „...mes jus Vil-
niun sukvietėme ne tik tam, kad mes vienas su kitu susipažinę, patirti 
galėtumėm apie lietuvių vargus, sužinoti, kas plačioje mūsų Lietuvoje 
girdėti, bet ir idant atlikti ne menką tautišką darbą.“

Suvažiavime buvo konstatuota, kad Rusija yra didžiausias lietu-
vių priešas. Suvažiavimo dalyviai įsipareigojo: „šviestis, rištis ir stoti 
kovon drauge su sukilusia visų Rusijos tautų liaudimi.“ buvo iškel-
tas etninės Lietuvos autonominės valstybės su demokratiškai išrinktu 
seimu Vilniuje reikalavimas. Tai buvo pirma Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo deklaracija. 

Seimo nutarimuose buvo ir kitų ilgalaikių tautinių siekių dėl lie-
tuvių kalbos teisės valsčiuose ir aukštesnėse administracijos instituci-
jose, mokyklose, lietuvių teisės dirbti savo krašto švietimo, adminis-
tracijos, teismų sistemoje. Svarbus tautinio solidarumo akcentas buvo 
seimo nutarimas, kad Suvalkų gubernijos lietuviai, jų apgyventa žemė 
būtų atskirta nuo Lenkijos karalystės ir prijungta prie autonominės 
Lietuvos.

Suvažiavimo nutarimai buvo paskelbti dienraštyje „Vilniaus ži-
nios“.

Didžiojo Vilniaus seimo nutarimai buvo pradėti vykdyti. 1905 
metų pabaigoje beveik visoje Lietuvoje buvo perrenkamos valsčių 
valdybos, teismai, naikinama karo prievolininkų sąrašai, carų portre-
tai, buvo uždaromos rusiškos mokyklos, šalinami iš Rusijos atsiųsti 
mokytojai, caro policininkai ir žandarai. 

Kauno gubernijoje tokios pertvarkos vyko 81 valsčiuje ir 121 pra-
džios mokykloje. Suvalkijoje – 33 valsčiuose ir 47 mokyklose. 

Neramumai Punsko krašte

Lietuvių tautinis sukilimas pasiekė ir Punsko kraštą. Gimęs  
1886 m. Vaičiuliškės kaimo gyventojas pasakojo: „1905 metų suki-
limų Puncki organizavo Leliašus su Svida (Mockavos dvarininkas). 
Visi bažnyčios choro dalyviai jami dalyvavo. Dalyvavau aš, Vazne-
lių Vincus iš Valinčų, Grigucų Jonas ir Piatras iš Kampuocų, Mielkus 
Daminykas iš Alksnėnų, Valinčis Antanas, Sanavaicai, Ivoška Juozas 
iš Valinčų, Kazys – slūžino Ožkiniuosa, tai visi choristai. Pas Miltakį 
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buvom pamokosa. Ivoška Juozas usakė būtinai visiem susirinkt mo-
kykloj. Kai mes suėjom, atvažau Svida su Leliašum. Caro paveiks-
las an sienos kaboj, tai liepė nukabyc. „Mikuti, lipk nuo sienos, gana 
ponauc.“ biat jo nesunaikino cik už šėpos (spintos) pastatė. „Vyrai 
pradėkim veikt, ba jau kumialė stimpa, tik atsargiai, nes gali išspirt.“ 
Uždavė užduotis – man, Pacenkai ir Sloviku išdaužyt Sožalkų moky-
klos langus ir rusiškas knygas. Rusų liepė nejudzic, ba da pasispardo. 
Kitiems Valinčų (kaimo vyrams) Lazdijų načalnyką nurėdyt. Punsko 
policiją nuginkluot, monopolį ir tiaismą išdraskyc. Nuginkluot visi bu-
vom. Apsimaskavom. Policininkus kailinukais apdriskusiais apvilkom 
ir liepėm aic iš kur atėjį, biat jie niasipriešino, tai jiem ir nieko nedarėm, 
o knygas teismo išdraskėm. Tik pusnis ėjo per Punskų. Grigucų Anta-
nas, dzidialis, tai vis nuo lancynų knygas ėmė ir per langų davė, o už 
lango Vaznelių Vincas jas priimdzinėj. Ir šis darbas valdzai labiausiai 
krito į akis, nes išdraskytos buvo nereikalingos bylos, o reikalingos 
knygos liko neliestos. Valdza suprato, kad tai negalėjo įvykti be šei-
mininko (Svidos) žinios. Už kelių dzienų karinis komisaras iš Suvalkų 
rogėmis ulonų lydzimas per Punskų patraukė į Mackavos dvarų. Cia 
buvo papjauci du jaucai, šnapso jau buvo ankscau pagamyta ir prasdėj 
egzekucinė apklausa, kuri gana švelniai pasibaigė. Svida nustoj būc 
Puncki teisėju, nors ne jis tam sukilimui vadovavo. Svidą žmonės pri-
simena kaipo gerą ir linksmą žmogų.

Po viskam parėjom namo vesailion. Atėjo Nevulis ir sako: Alia 
kas Punski daros? Piar Kraivėnus turėjom važuoc. O aš cyliu. Ir jiej 
Punskų apsukė, kad kas kadu nepriskabyt.“ 

Paskui tie patys žmonės užpuolė Mackavos valsčių, kurio vaitu 
buvo Radzūciškių kaimo, stambus ūkininkas, Makauskas. Čia užpuo-
likai žalų pridarė už 1000 rublių. Iš Makausko norėjo atimti vaito atri-
butiką (grandinę su ereliu), bet tik grandinę sutraukė, o erelio nesuge-
bėjo atimti. Už tokį Makausko poelgį rusų valdžia paskyrė jam garbės 
raštą ir davė tokią privilegiją, kad galėjo kasmet atleist 4 vyrus nuo 
kariuomenės prievolės.“1

Rusų valdžia „tvarkai įvesti“ turėjo panaudoti kariuomenę. Pra-
sidėjo baudžiamosios ekspedicijos ir represijos, suiminėjant aktyviau-
sius veikėjus bei tautinio sąjūdžio veikėjus. Rusų represijos ir perse-
kiojimai palaužė įsisiūbavusį lietuvių išsivadavimą. Sulaikytieji buvo 
baudžiami kalėjimu arba tremtimi į Sibirą. 

1 Misiukonienė M. Punskas. Etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose. 
Punsko „Aušros“ leidykla, 2022.
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Andrius Matulaitis

Nemažai informacijos apie tų metų įvykius galima rasti spaudos 
draudimo laikų veikėjo Andriaus Matulaičio prisiminimuose2. 

Andrius Matulaitis gimė 1872 m. lapkričio 4 d. Kalvarijos aps-
krityje, Stebuliškių kaime, turtingo ūkininko šeimoje. Tėvai turėjo 
didelį ūkį – 60 ha žemės. Matulaičių šeimoje užaugo penki vaikai: Pe-
tras, Vaclovas, Pranas, Juozas ir Andrius. Tėvai vyresnius sūnus leido  
į mokslus, o Andrius turėjo pasitenkinti keturiais pradžios mokyklos 
skyriais, kuriuos baigė Liudvinave. baigęs mokslus pasiliko dirbti 
tėvų ūkyje.

 „Mano jaunystės laikais, – prisimena A. Matulaitis, – mūsų apy-
linkėje žmonės lietuviais nenoriai vadinosi ir, nors lenkiškai kalbėti re-
tas kuris mokėjo, bet beveik visi save laikė „poliakais“. Marijampolėje 
iš viso gyveno tik „lenkai“ ir rusai. Miesčionys ir rusai valdininkai, 
net jeigu ir mokėjo kuris lietuviškai, su žmonėmis lietuviškai nekal-
bėdavo. Apskritai paėmus, tais laikais lietuviai beveik neturėjo jokios 
tautinės sąmonės ir buvo stipriai aplenkėję. Tačiau tuo metu prasidėjo 
ir pirmieji tautinės sąmonės žadinimo mėginimai. Aš į šį darbą taip pat 
įsitraukiau.“

1883 m. į Andriaus rankas  pakliuvo lietuviško laikraščio „Auš-
ra“ numeris, kurį parsivežė namo brolis Petras. Andrius „Aušrą“ go-
džiai perskaitė nuo pradžių iki pabaigos ir davė kitiems skaityti. Vėliau  
į Matulaičių namus pakliūdavo ir kiti lietuviški laikraščiai: „Varpas“, 
„Ūkininkas“, „žemaičių ir Lietuvos apžvalga“. Andrius juos platino 
Krosnoje, Liubave ir Griškabūdyje. 

„1890 m. pas mus, Stebuliškėse, įvyko didelis slaptas lietuvių in-
teligentų pasitarimas, – prisimena Andrius Matulaitis. – Jame dalyva-
vo Vincas Kudirka, Stasys Matulaitis, daktaras Staugaitis, advokatas 
Petras Leonas, daktaras Jonas Šliūpas, Kaukas, mano broliai Petras, 
Vaclovas, Pranas ir aš. Iš viso į pasitarimą susirinko apie 30 lietuvių 
inteligentų, bet kitų pavardžių nebeprisimenu. Daugiausia buvo tartasi 
dėl lietuviškos literatūros gabenimo iš Prūsų. Advokatas P. Leonas, 
pamenu, tame susirinkime pasakė, kad, dirbant kasdieninį lietuviškos 
spaudos platinimo, tautinės sąmonės žadinimo darbą, reikia siekti Lie-
tuvos nepriklausomybės iškovojimo. Smulkiau tame pasitarime iškeltų 
minčių nebeprisimenu.

2  Prisiminimus užrašė Mindaugas Tamošiūnas.
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Nuo to laiko aš pradėjau vis labiau įsitraukti į lie-
tuvių nacionalinį judėjimą. 1892 m. dalyvavau suku-
riant Liudvinavo ūkininkų draugiją, į kurią įėjo apie 10 
žmonių: Sergijus Matulaitis (Stasio Matulaičio brolis), 
Stasys Slavickas, Juozas botyrius, Feliksas Sirutis, 
Mikas Sirutis, Motiejus Akelis ir kiti, daugiausia jau-
nimas, ūkininkų vidutiniokų sūnūs. Pirmininku išsirin-
kome Juozą botyrių, knygininku buvau aš, o kasinin-
ku – Motiejus Akelis. Mano, kaip knygininko, pareiga 
buvo saugoti knygas ir laikraščius. Lietuvišką literatū-
rą mes paprastai gaudavome iš „knygnešių karaliaus“ 
Juozo Kanclerio, gyvenusio Santaikos kaime, netoli 
Kalvarijos. Iš jo gautą literatūrą patys skaitėme ir pla-
tinom tarp žmonių veltui. Jeigu kas mokėdavo pinigus, 
mes, žinoma, neprieštaraudavome.“

1893 m., dar tebeveikiant Liudvinavo ūkininkų 
draugijai, buvo suorganizuota kita slapta draugija – „Sietynas“. Jos 
steigimo iniciatoriumi buvo Mokolų kaimo valstietis Vincas Šlekys. 
Jis buvo baigęs 6 gimnazijos klases. Steigiamasis „Sietyno“ susirin-
kimas įvyko Meškučių kaime pas Antaną Čėsną. Susirinkime da-
lyvavo Vincas Šlekys, Antanas Čėsna, Povilaitis, Juozas bliūdžius 
ir kiti – iš viso 15 žmonių. „Sietyno“ pirmininku buvo išrinktas  
V. Šlekys.

„Sietyno“, panašiai kaip ir Liudvinavo ūkininkų draugijos, pa-
grindinė veikla buvo lietuviškos literatūros platinimas. Jo nariai mo-
kėjo nario mokestį. Už surinktus pinigus buvo perkama lietuviška 
spauda.

„Taip aš dirbau iki 1894 m. rudens, – pasakoja Andrius Matu-
laitis. – Tų metų rudenį mane mobilizavo į carinę kariuomenę. Man 
išvykus į kariuomenę, Liudvinavo ūkininkų draugija iširo. Liko veikti 
tik vienas „Sietynas“. Tarnaudamas kariuomenėje, susirašinėdavau su 
V. Šlekiu, A. Čėsna, Feliksu Vitkausku ir kitais „Sietyno“ nariais jų 
veiklos reikalais.

Kai 1897 m. Marijampolės apskrities žandarų viršininku buvo pa-
skirtas A. Vonsiackis, sustiprėjo lietuvių veikėjų persekiojimas. Vie-
nos kratos pas V. Šlekį metu buvo rasti mano laiškai. Apie tai buvo 
pranešta karo vadovybei ir mane kariuomenėje areštavo. Suimtą par-
gabeno į Marijampolę. Čia tris savaites mane tardė, norėdami išgauti 
visas žinias apie „Sietyną“, bet aš žandarams paslapčių neišdaviau. 
Po tardymo buvau pasodintas Kalvarijos kalėjiman. Netrukus čia at-

Andrius Matulaitis
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gabeno brolį Praną, Joną Čėsną, Antaną Daniliauską, Juozą Kačergį, 
daktarą Juozą bagdoną ir kitus „Sietyno“ veikėjus. Kalvarijos kalėji-
me sėdėjau dvejus metus: pirmus metus teko sėdėti vienutėje, o antrus 
– vienoje kameroje su broliu Pranu.

1899 m. kovo mėn. man buvo paskirtas nuosprendis – už priklau-
symą priešvalstybinei organizacijai „Sietynas“ esu ištremiamas tre-
jiems metams į Viatkos guberniją.

Išbuvęs tremtyje skirtą laiką, 1901 m. pabaigoje sugrįžau į Lietu-
vą, bet dar metus laiko neturėjau teisės gyventi tėviškėje. Todėl pra-
džioje apsigyvenau pas daktarą Petrą Avižonį, Ariogaloje, o vėliau pas 
Tadą Daugirdą Plembergo dvare (4 km nuo Ariogalos). Iš P. Avižonio 
gaudavau lietuviškos literatūros ir ją platindavau tarp žmonių.

Praslinkus metams, sugrįžau į gimtąjį Stebuliškių kaimą. Sugrįžęs 
1902 m. įstojau į Lietuvos socialdemokratų partiją. LSDP kuopa, ku-
riai priklausiau, apėmė Marijampolę, Pilviškius, Vilkaviškį, Šunskus ir 
Liudvinavo valsčių. Kuopos pirmininku buvo Stasys Matulaitis (mano 
pusbrolis). Iš Stasio Matulaičio mes gaudavome „Darbininkų balsą“ 
bei kitokią socialdemokratinę literatūrą ir ją platindavome. Plačiau 
apie to meto mūsų veiklą nebeprisimenu.“

Andrius Matulaitis aktyviai dalyvavo 1905 m. lietuvių tautinia-
me sukilime. Tų metų vasarą surengė keletą mitingų Griškabūdyje, 
Šilavote, Igliaukoje ir Liudvinave. Rudenį – Kalvarijoje. Per mitingus 
žmonės reikalavo, kad valsčiuose ir mokyklose būtų vartojama lietu-
vių kalba, ragino versti caro valdžią. 

1905 m. gruodžio mėnesį, kaip Liudvinavo valsčiaus atstovas, da-
lyvavo Didžiajame Vilniaus seime. Sugrįžęs iš Vilniaus, seimo nutari-
mus perskaitė Liudvinave įvykusiame mitinge.

Kalvarijos kalėjime

1906 m. sausio 1 d. už dalyvavimą tautiniame judėjime žandarai 
Andrių Matulaitį areštavo ir pasodino į Kalvarijos kalėjimą. Kalėjimo 
sąlygos buvo nepakenčiamos. Kameros perpildytos judėjimo daly-
viais, o tardymų niekas nevykdė. Kalėjimas buvo skirtas 250 žmonių, 
o jame buvo sukimšta apie 500 asmenų.

įdomių žinių apie Kalvarijos kalėjimą galima sužinoti iš Andriaus 
Matulaičio atsiminimų rankraščių, kuriuos mums atsiuntė Matulaičio 
vaikaitis Paul Nenortas. 

„Lietuvai daug žadėjęs 1904–1905 metų mūsų revoliucinis ju-
dėjimas Suvalkijoje paliko skaudžias ir nemalonias pasėkas. Jei rusų 
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valdžia išsyk į mūsų rengiamas demonstracijas, į mitingus žiūrėjo 
pro pirštus, nepasitikėdama rytojaus diena, tai 1905 metų pabaigoje 
ir 1906 metų pirmomis dienomis, kai revoliucinis judėjimas Rusijoje 
buvo nuslopintas, ji prisiminė mus, lietuvius.

į Suvalkiją – tvarkos atstatymui ir palaikymui – buvo atsiųsta 
daug rusų kareivių. Jie per keletą savaičių gavo progą parodyti visą 
savo žiaurumą. įvairiuose Suvalkijos kaimuose ir miesteliuose buvo 
areštuota šimtai žmonių. Areštus dažniausiai atlikdavo kareiviai, kurie 
tik retais atvejais pasirodydavo žmogiški.

Dažniausiai areštuoti suvalkiečiai, iki jie pasiekdavo Kalvarijos 
kalėjimą, būdavo sumušami iki sąmonės netekimo, kaip, pavyzdžiui, 
Juozas Kačergius iš Pilviškių ar Viktoras Vitkauskas. Kai kurie suim-
tieji kalėjime mirė nuo žaizdų, kiti nustojo savo sveikatos.

Vis tik aš buvau pakankamai laimingas ir likau nemuštas. Mane 
nuo rusų smūgių išgelbėjo pažintis su policijos vadu, kuris 1906 metų 
pirmąją dieną atvyko mane areštuoti bent pusės eskadrono kareivių 
priešakyje.

Aš jau buvau girdėjęs apie kareivių žvėriškumą, ir todėl, vos tik 
jie mane pradėjo stumdyti, kreipiausi į policijos vadą, prašydamas, 
kad jis mane paimtų iš kareivių į savo globą.

bent šimtas penkiasdešimt suvalkiečių buvome uždaryti garsia-
me Kalvarijos kalėjime. Visi žymesnieji ano meto veikėjai: dr. Kazys 
Grinius, jo žmona, dr. Pietaris, dr. Garmus, Mickevičius Kapsukas,  
P. Ruseckas, Matulaitis ir daug kitų tada neišvengė grotų.

Visi buvom atiduoti generalgubernatoriaus žinion ir nė vienas 
nežinojom savo likimo. Rusų valdžios akimis žiūrint, mūsų nusikalti-
mai buvo dideli ir daugelis iš mūsų pilnai galėjome tikėti, kad būsime 
sušaudyti.

Kalvarijos kalėjimas galėjo būti panašus į Kauno ar į kitus se-
nesniuosius kalėjimus: jis buvo aptvertas aukšta mūro siena, pastatų 
sienos buvo nesvietiškai storos, grotos labai tvirtos. Vyravo ypatingai 
griežta priežiūra.

Aš daug kartų žiūrėjau pro to kalėjimo langus, gerai jį pažinau. 
Ištisus metus vienut vienas iškalėjau mažoje, kaip karstas vienutėje. 
Tačiau niekada negirdėjau, kad Kalvarijos kalėjime būtų buvę rūsių.

Kalėjimo sargų tarpe buvo rusų, lenkų ir lietuvių. Geriausiai su-
gyvenome su lietuviais, kurių tarpe turėjome tokių žmonių, kaip Jan-
kauskas, kuris mums iš miesto pristatydavo slaptus raštelius.

žiūrėk, kurią dieną atsidaro kameros durys ir mus varo iš Šešupės 
parnešti vandens. Išsyk tatai mus stebindavo: mes politiniai kaliniai ir 
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mus varo nešti vandens. Tik vėliau sužinojom, kad Jankauskas ir dar 
kitas kalėjimo sargas lietuvis būdavo susitarę su mūsų artimaisiais. 
Prie Šešupės mums ką nors įduodavo namiškiai.

blogiausia būdavo su sargais lenkais. Mums dažnai į kalėjimą pri-
statydavo maistą. Lietuviai retai kada jį tikrindavo. Rusai žiūrėdavo 
taip pat pro pirštus. Tačiau lenkai su raktu išmaišydavo visą puodą.

Kalvarijos kalėjime buvo didelė drausmė, griežtas režimas. bet 
mes tos drausmės nepabūgom. Kalėjimas buvo perpildytas žmonėmis. 
Kur paprastai sėdėdavo du trys, tada kalėdavo kartu bent dešimt.

Kada žmogus sėdi vienutėje, jis iš nuobodumo niūniuoja. Kada 
kameroje sėdi du žmonės, jie bando derinti balsus sutartinai. bet jei-
gu kameroje sėdi dešimt žmonių, jų krūtinės plyšta nuo sutartinių.  
O mūsų kalėjime daug, daug kamerų buvo perpildytos, todėl vakarais 
visa Kalvarija skambėjo lietuviškomis sutartinėmis.

Politiniai kaliniai buvo smagesni nei kriminaliniai: jie niekada 
nesijausdavo kalti. Todėl ir sargams buvo sunku sutvarkyti kalinius, 
kurie iškrėsdavo visokiausių juokų.

Mūsų kamera Kalvarijos kalėjime buvo tarsi vadovaujama. Joje 
sėdėjo: dr. Garmus, Serg. Matulaitis, P. Ruseckas, aš ir kiti. Labai daž-
nai kalėjimo administracija kreipdavosi į mus. Prašydavo, kad mes pa-
dėtume sutvarkyti nerimstančius kalinius.

Visi mes buvome generalgubernatoriaus Gulkovskio žinioje. Tai 
buvo gana humaniškas žmogus. Jis nesiėmė prieš mus kažin kokių 
priemonių. Tačiau ir nesiskubino išspręsti mūsų likimo.

Sėdim vieną mėnesį kalėjime, sėdime antrą ir nežinome, kuo visa 
tai baigsis. Kadangi mūsų tarpe buvo visai nekaltų žmonių, tai visi 
pradėjo reikalauti, kad prokuratūra skubiau tvarkytų mūsų bylas. į 
mūsų prašymus rusai nekreipė dėmesio, todėl nusprendėme paskelbti 
bado streiką.

Šitoks streikas dar buvo naujovė Kalvarijos kalėjime. Jis buvo 
tuo įspūdingas, kad prie politinių kalinių prisidėjo apie du šimtus kri-
minalinių. Pirmą dieną baisiai norėjome valgyti, antrą dieną apetitas 
sumažėjo, tačiau pradėjo imti pyktis. Trečią dieną visai pašėlome. Aš 
nežinau, kuo tas bado streikas būtų pasibaigęs, jei prokuratūra būtų 
mums nenusileidus.

be kalėjimo sargų, kalėjimą saugojo rusų kareiviai. O tuo metu 
Kalvarijoje jų buvo net du pulkai. Jeigu sargybą eidavo kavaleristai, 
mes būdavome mažiau drąsūs. Tačiau pėstininkai buvo geri, susipra-
tę vyrai, mus užjausdavo. Mes su jais sugyvendavome gana pavyz-
dingai.
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Atsitikdavo, kad rusų kareivis mieste sutikdavo ką nors iš mus 
lankančių žmonių ir paprašydavo, kad mums ką nors įduotų. bet tai 
pasitaikydavo labai retai.

Trečią badavimo dieną eiti sargybą kaip tik išpuolė pėstininkams. 
Ir lyg tyčia tai kuopai, kuri mums rodydavo didžiausią palankumą. 
Kada mes alkani ir įtūžę pradėjome nerimauti, kai kurie kareiviai pri-
tarė mums. Todėl kalėjime pradėjome ruošti barikadas.

Ir štai tokiu metu pas mus iš Suvalkų atvyko prokuroras ir tardy-
tojas, policmeisteris. Užmezgė su mumis derybas. Mes kaip tik to ir 
pageidavome. Išrinkome iš savo tarpo delegaciją, į kurią įėjo dr. Gar-
mus ir dr. Pietaris.

Delegatai neilgai tarėsi, nes mūsų reikalavimai buvo greit paten-
kinti. Kadangi buvom išbadėję, tą dieną į kalėjimą mums leido tiekti ne 
tik mėsą, bet ir vyną, svaigiuosius gėrimus.

Jau sekančią dieną po streiko pajutome, kad vis tik prokuratūra 
laikosi savo žodžio. Tai vienas, tai kitas kalinys buvo iššaukiamas į tar-
dymo kamerą, kvočiamas, o po poros dienų paleidžiamas iš kalėjimo. 
Per gana trumpą laiką buvo paleista pusantro šimto žmonių. Tačiau 
man ir eilei kitų teko praleisti kur kas ilgesnį laiką.

Šį kartą kalėjimas man atrodė mažiau garsus, negu anksčiau, nes 
sėdėjau kartu su daugeliu žmonių, kovojusių už lietuvišką Lietuvą. 
(…)

Revoliucinis 1905 m. judėjimas Suvalkijoje buvo gera priedanga 
veikti nusikaltėlių gaujom. Tačiau grupuotės gavo, ko nusipelniusios, 
kaip tik tuo metu, kada mes sėdėjome kalėjime.

Viena iš žinomiausių tokių gaujų, kuriai vadovavo marijampolie-
tis Kunickas. Grupuotė buvo pasivadinusi „Giltine“. Visi gaujos nariai 
buvo tikrų tikriausi vagys ir plėšikai. Plėšė ne tik kooperatyvų, mo-
nopolių kasas, bet ir visus miestiečius ar ūkininkus. Plačiai terorizavo 
apylinkes ir pasižymėjo žiaurumu. Galų gale „Giltinės“ vadą Kunicką 
pakorė viešai Varšuvoje. O visus kitus pasodino į tą patį Kalvarijos 
kalėjimą.“

***
Paleistas iš kalėjimo A. Matulaitis dirbo žemę Stebuliškių kaime. 

1925 metų pabaigoje, kai ūkis buvo parduotas per varžytines, jis per-
sikėlė gyventi į Marijampolę. 

1930 m. buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino I laipsnio 
medaliu. 

1930–1940 m. dirbo Marijampolės cukraus fabrike darbininku. 
1940 m., pablogėjus sveikatai, gyveno Liudvinave dukters išlaikomas.
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Rusams okupavus Lietuvą, A. Matulaičiui buvo paimta pensija. 
Jo dukra Dana stengėsi, kad ji tėvui būtų sugrąžinta. LKP Kapsuko r. 
sekretoriaus 1957.III.5 pažymoje apie A. Matulaitį, be kita ko, rašoma:

„1930.XII.31 A. Matulaitis buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 
ordino I laipsnio medaliu ir jam iki gyvos galvos buvo paskirta pensija, 
kaipo spaudos draudimo laikų veikėjui.“

Marijampolės apskrities partijos komitetas 1941.V.7, atsakyda-
mas Socialinio aprūpinimo ministerijai dėl Matulaičio prašymo pa-
skirti jam personalinę pensiją, rašė:

„Andrius Matulaitis, s. Juozo, kalėjime sėdėjo už lietuvybę, o ne 
už revoliucinį veikimą. Turėjo 100 margų žemės, bet ją pragėrė jau 
Smetonos laikais. Duktė ištekėjusi už smetoninio leitenanto. Mūsų 
nuomone, jam pensijos nereikėtų skirti.“ 

Nuo to laiko jam pensija buvo nutraukta. Vokiečių okupacijos 
metu jis pensiją gavo. Sovietmečiu jis, jau susenęs ir nesveikas, visuo-
meniniame gyvenime nedalyvavo.

buvo išlaikomas dukters. Mirė 1958 m. balandžio 20 d. Marijam-
polėje. 

Andriaus Matulaičio pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje 
KVDKM sodelyje.
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ALGIMANTAs KATILIUs

KUN. ANTANAS ŠMULKŠTYS1

MOKYKLOS SUVALKIJOJ VOKIEČIų  
OKUPACIJOs METU

1 Platesnė kun. Antano Šmulkščio biografija buvo paskelbta metraščio „Terra Jatwezenorum“ 
13 t. 1 d. Dėl to čia pateiksime svarbesnius jo biografijos momentus. Gimė 1886 m. sausio  
28 d. Gudiškių kaime, Javaravo valsčiuje, Marijampolės apskrityje, Jono Šmulkščio ir Elzbie-
tos Venciūtės-Šmulkštienės šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Gudiškiuose ir Marijampolėje. 
Marijampolės gimnazijoje baigė penkias klases ir 1903 m. įstojo į Seinų kunigų seminariją. 
Čia besimokydamas priklausė slaptai lietuvių klierikų draugijai, pasižymėjo kaip vertėjas. 
Kunigu A. Šmulkštys įšventintas 1909 m. vasario 14 d. Baigęs seminariją siekė studijuoti 
kuriame nors Vakarų Europos universitete, bet studijuoti nebuvo išleistas. Nepavykus išvykti 
į užsienį, kun. A. Šmulkštys 1914 m. eksternu išlaikė egzaminus Sankt Peterburgo Romos 
katalikų dvasinėje akademijoje ir už parašytą disertaciją „Apie tobulą gailestingumą“ gavo 
teologijos kandidato laipsnį. Po kunigystės šventimų buvo paskirtas Ūdrijos parapijos vika-
ru. Dar vikaravo Šventežerio ir Liudvinavo parapijose. 1917 m. pabaigoje persikėlė gyventi  
į Marijampolę, prisidėjo prie Marijampolės „Žiburio“ draugijos gimnazijos organizavimo ir 
joje mokytojavo. Kun. A. Šmulkštys buvo aktyvus „Žiburio“ draugijos narys. Jis dalyvau-
davo visuotiniuose susirinkimuose. Buvo paskirtas „Žiburio“ Centro valdybos generaliniu 
revizoriumi inspektoriumi. A. Šmulkštys turėjo aplankyti visas draugijos mokyklas, patikrinti 
mokytojų vedamas pamokas, mokinių drausmę, kasos ir turto knygas, raštinės tvarkymą ir 
visą mokyklos tvarką. 1920 ir 1922 m. jis aplankė visas draugijos mokyklas ir raštu Centro 
valdybai pranešė apie tikrinimo rezultatus. 1920 m. išrinktas į Lietuvos Steigiamąjį Seimą. 
Buvo vėlesnių trijų seimų narys. Priklausė krikščionių demokratų partijai (1925–1926 CK pir-
mininkas), o seimuose buvo šios partijos frakcijos narys. Paleidus trečiąjį seimą, A. Šmulkštys 
politiniame ir visuomeniniame Lietuvos gyvenime nedalyvavo. 1927 m. liepos 15 d. išvyko  
į JAV. Amerikoje kun. A. Šmulkštys gyveno iki 1931 m. Pirmiausia vikaravo Šenandore (She-
nandoah), o nuo 1930 m. rugpjūčio pabaigos Hartforde. Sugrįžęs į Kauną, kun. A. Šmulkštys 
dėl sveikatos problemų negalėjo atlikti kunigo pareigų ir tik sekmadieniais laikė skaitytines 
mišias Įgulos bažnyčioje. Gyveno iš trijų aukštų namo, kurį pasistatė, butų nuomos. Pokario 
metais A. Šmulkštys atsidėjo vertėjo darbui. Vertė iš rusų, anglų, lenkų ir lotynų kalbų. Kun. 
A. Šmulkštys mirė 1951 m. vasario 27 d. ir palaidotas Petrašiūnų kapinėse.
Publikuojamas kun. A. Šmulkščio tekstas saugomas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriuje (F197–33). Rašyba ir skyryba netaisyta. Tekste 
minimi mokytojai nustatyti pagal knygą: Šapalas, Kazys. 2009. „Žiburio“ draugija ir jos 
mokyklos. Marijampolė. 
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Iki rugpiučio m. 1915 m. Suvalkija buvo terenas vokiečių ir rusų 
kariuomenei stumdytis. Kritus Kaunui, vokiečiai nuėjo Vilniaus rė-
dybon. Suvalkijoj pasirodė vokiečių žandarai, kuriasi įvairūs „ferval-
tungai“ ir prasideda šalies „valdymas“. Vienur kitur kuriamos prade-
damosios mokyklos. Jose mokytojauja žandarų tarnaitės-vokietaitės 
arba vokiečių kareiviai-invalidai. žinia, visas mokslas eina vien tik 
vokiečių kalba.

Šiek be tiek atsipeikėjus nuo karo teroro ir surankiojus kur ne kur 
netyčia likusiąją inteligentiją pradėta rūpintis savų mokyklų kurimu. 
Tasai darbas sėkmingiausiai eina Marijampolėje. Kaip tik tuomi laiku 
išeina Hindenburgo2 įsakymas eiti mokslą, vadinamaja, motinos kalba. 
Tuomi naudojasi, grįžęs iš Rosijos, dvasinės Akademijos auklėtinis, 
klierikas Jonas Dailidė3. Jis, nieko nepaisydamas, steigia Marijampolė-
je kelias pradines mokyklas ir galop, 1916 metų pradžioje, įkuria Ma-
rijampolėje trijų klasių lietuvių gimnaziją kun. Martišiaus4 namuose. 
Gimnazijoje mokytojauja: Jonas Dailidė, studentas K. Radušis5, p-lė 
Guogaitė6. Prasideda kova su vietine vokiečių valdžia. Lietuviai re-
miasi Hindenburgo įsakymu – vietinė valdžia duoda savo įsakymus. 
Galop vokiečių kareivis Rimkus7 (Prūsų suvokietėjęs lietuvis) išvaiko 
gimnaziją ir mokyklas. Visas mokyklų turtas konfiskuota. žinia, toki 
atsitikimai nepraeina be skandalų. Vienoje mokykloje, kurioje mo-
kytojavo p-lė A. Draugelytė8 (dabar Čemerkienė). Rimkus ištiko ją 
veidan, nes ji paklausė, kuria teisia Rimkus uždarąs mokyklą. Šitas pa-
sielgimas giliai užgavo lietuvių visuomenę. Kilo byla. P-lė Draugelytė 
dovanojo ir byla liko be sekmės. Taip pasibaigė pirmasai bandymas 
kurti savasias mokyklas.

Dalykai kiek pakitėjo, baronui Munhausenui9 pradėjus eiti Mari-
jampolės apskrities viršininko pareigas. buvo tai žmogus tikrai inte-
ligentas ir parodęs nemaža gerų norų gražumu su lietuviais gyventi.

2 Paul von Hindenburg (1847–1934), generolas feldmaršalas, Vokietijos prezidentas. 1916 m. 
rugpjūtį paskirtas Generalinio štabo viršininku.

3 Jonas Dailidė (1891–1918), klierikas, Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinės akademijos 
studentas.

4 Juozapas Martišius (1862–1921), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. Kunigavo 
įvairiose Lenkijos ir Lietuvos parapijose. 

5 Kazys Radušis (1891–1967), ekonomistas. 1927–1940 m. Žemės banko valdytojas. 
6 Katarina Guogaitė, mokytoja. Marijampolės „Žiburio“ gimnazijoje dėstė prancūzų kalbą, 

dailyraštį ir geografiją.
7 Rimkus, vokiečių kareivis. Daugiau duomenų neturime.
8 Apalonija Draugelytė, mokytoja. Daugiau duomenų neturime.
9 Daugiau duomenų neturime.
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Ir štai vasarą 1916 m., rodos, liepos mėnesyje buvo sušaukta Ma-
rijampolėje visuotinasai „žiburio“ susirinkimas, kame dalyvavo ir vir-
šininkas. Susirinkime buvo nurodoma aiškūs vokiečių norai vokietinti 
Lietuvą per mokyklas. Kaipo gyvi faktai buvo statomos Vilkaviškio ir 
Naumiesčio apskričių mokyklos. Susirinkime kilo ir gimnazijos klau-
simas Marijampolėje. į paduotąjį prašymą vokiečių valdžia atsakė nei-
giamai. Atsiuntė tačiau iš Vilniaus savo atstovą tartis su „žiburiu“ dėl 
gimnazijos. Vokiečiai iš karto nė klausyti nenorėjo apie gimnazijas. 
Galop pasiūlė kurti gimnaziją Marijampolėje šiais pamatais: jie duosią 
mokytojų ir paremsią pinigais, o lietuviai pasirūpinsią turėti ko dau-
giausia kandidatų. „žiburio“ atstovai, kurių tarpe buvo kun. Čėsna10, 
kun. Krištolaitis11 ir K. Radušis, griežtai atmetė šitą pasiūlymą. Moky-
klų klausimas nutilo. 

Galop vasarą 1917 m. vėl pradėta rūpintis gimnazijos leidimu. 
Tuo tikslu surinkta nemažai parašų ir nusiusta vokiečių valdžiai pra-
šymas. Gimnazijos vedėju buvo nužiūrėta advokatas Mačys12. Prašy-
mas sunkiai nukeliavo Vilniun ir ten atgulė. Galop per pirmąją Kon-
ferenciją13 kun. Dr. Vizgirda14 padavė naują prašymą „žiburio“ vardu 
ir, padedant atvykusiems iš Šveicarijos svečiams, kun. Olšauskui15, 
Purickui16 ir Steponaičiui17, buvo gauta leidimas. (Oficialus leidimas 
atėjo tik sausio mėn. 1918 m.)

Darbas buvo pradėtas, tiesą tariant, be skatiko. Pirmiausia reikėjo 
pasirupinti tinkamu butu, nes buvusios rusų gimnazijos rūmuose su-
simetė visos vokiečių pradedomosios mokyklos ir liaudies mokytojų 

10 Stanislovas Čėsna (1864–1954), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. Nuo 1899 m. 
iki mirties buvo Sasnavoje. Čia pastatė bažnyčią.

11 Jonas Krištolaitis (1879–1941), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, studijavo 
Fribūro universitete, teologijos licenciatas. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą paskirtas Gižų 
klebonu.

12 Daugiau duomenų neturime.
13 Vilniaus konferencija, vykusi 1917 m. rugsėjo 18–22 dienomis.
14 Vincentas Vizgirda (1874–1966), kanauninkas, kanonų teisės ir filosofijos mokslų daktaras. 

Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. Studijavo Romoje ir Fribūre. Marijampolės ir Šakių 
„Žiburio“ gimnazijų kūrėjas.

15 Konstantinas Olšauskas (1867–1933), prelatas. 1916–1918 Lietuvių informacijos biuro ir prie 
jo sudarytos slaptos grupės (vadinamosios Lietuvių Tautos Tarybos) Šveicarijoje narys.

16 Juozas Purickis (1883–1934), ekskunigas. Mokėsi Žemaičių (Telšių) vyskupijos kunigų 
seminarijoje Kaune, studijavo Fribūro universitete, filosofijos daktaras. Šveicarijoje dalyvavo 
Lietuvos informacijos biuro, Lietuvos atstatymo draugijos ir kitų lietuvių politinių organizacijų 
darbe.

17 Antanas Steponaitis (1883–1964), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. Studijavo 
Fribūro universitete. Organizavo lietuvišką veiklą Šveicarijoje, vadovavo karo belaisvių ir 
tremtinių šalpos komitetui Lituania. 
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kursai. Dalykams aptarti, gimnazijos vedėjas, kun. Dr. Vizgirda, su-
šaukė mokytojų Tarybos posėdį, kuriame be „žiburio“ Centro dalyva-
vo dar mokytojai: studentai pp. Vilkaitis18, Radušis ir Arminas19, p-lės 
Guogaitė ir žilinskaitė20 ir kun. Šmulkštys.

Čia nustatyta mokytojų honoraras po vieną rublį už pamoką. 
Daugiausia ginčų sukėlė buto klausimas. Reikalauti gimnazijos rumų 
– reiškia visai gimnazijos neturėti, nes vokiečiai, leisdami gimnaziją, 
kaip tik tat pažymėjo. Jieškoti kitur buto – reiškia lįsti kur palėpsnos-
na, nes visi geresnieji namai irgi buvo užimti įvairiomis vokiečių įs-
taigomis. Galop buvo griežtai nusistatyta kurti gimnaziją gimnazijos 
rūme. Prasidėjo ilgos derybos su vokiečių valdžia. Galop buvo laimėta 
trys kambariai. Pradedomosios mokyklos persikėlė miestan, tam tyčia 
mūs išnuomuotuosna butuosna. Kvotimų laikyti stojo 357 kandida-
tai. Gimnazija buvo mišri penkiomis klasėmis. Mokinių skaičių parodo 
lentelė N 121.

Dabar ir patys vokiečiai matė, jog tieka žmonių negi sutalpinsi tri-
juose kambariuose. Leido tad naudotis dar dviem kambariais. Mokslas 
ėjo vienoms klasėms prieš piet, kitoms po piet. Galop, mokslų metų 
pabaigoje iškovojome visą gimnazijos apačią ir, taip sakant, poniškai 
pagyvenome, jei neskaityti įvairių kasdieninių nesmagumų su įvai-
riais valdininkais. Vokiečiai mat tai geidė mus priversti pradėti mokslą  
1 balandžio – reiškia: trijų mėnesių darbą nuo sausio iki balandžio 
paleisti vėjais. „žiburio“ Centras ir mokytojų Taryba tam griežtai 
pasipriešino. Vokiečiai ilgai gąsdino, bet galop nusileido. Pirmieji tad 
mokslo metai buvo užbaigta 1 rugpiučio 1918 m. Reikia čia pažymėti, 
jog nuo gegužės m. šalia mišriosios gimnazijos įsikūrė „žiburio“ mer-
gaičių gimnazijos dvi pirmosios klasės.

Nuo pavasario 1918 m. daug moksleivijos grįžo iš Rosijos. Jie tad 
daugiausia ir susispietė Marijampolėje. Pasidarė bernaičių ir mergai-
čių dvi pilnos gimnazijos. Mokinių skaičius iš karto buvo labai didelis 
(žiur. lentelė N 2)22.

„žiburio“ Centre  ir mokytojų Taryboje ilgai buvo ginčytasi dėl 
priėmimo mokinių, grįžusių iš Rosijos. Nebuvo juk paslapties, kad Ro-

18 Vincas Vilkaitis (1892–1942), botanikas. Nuo 1934 m. Žemės ūkio akademijos rektorius. 
Mirė tremtyje. 

19 Antanas Arminas, studentas. Dėstė istoriją.
20 J. Žilinskaitė, mokytoja. Dėstė piešimą ir gimnastiką mergaitėms.
21 Prie dokumento lentelės nėra.
22 Prie dokumento lentelės nėra.
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sijoje neaukščiausia stovėjo nė drausmė nė mokslas. Vienų tad nuo-
mone rodės reikalinga be atodairos daryti visiems kvotimus. Kiti gi 
stovėjo prieš kvotimus, nes moksleivija, suvarginta ir Rosijos gyveni-
mu ir kelione, vis tiek nestengtų kvotimų laikyti. Nustatyta galop pri-
imti visus be kvotimų, pasiremiant mokyklų duotaisiais dokumentais. 
Pasirodžius gi, jog mokinys nestengia mokytis, duoti jam kvotimus ir 
priimti atatinkamon klasėn.

Šioks „žiburio“ gimnazijos nusistatymas paaiškina ir didelį mo-
kinių skaičių pradžioje ir didelį jo sumažėjimą mokslo metų pabaigoje. 
Tikrai pasirodė, jog kai kurie mokiniai ar drausmėje, ar moksle taip 
buvo išklypę, kad turėjo trauktis iš gimnazijos.

Vidujinį gimnazijos gyvenimą daug trukdė mokinių nevienodas 
mokslo laipsnis, na, ir vokiečių nuolatinis tvarkymas. Ir taip. Mokslo 
metų bėgyje jie užsispiria ir įveda šešias vokiečių kalbos pamokas 
visose klasėse. Šis klausimas taip aštriai atsistojo, jog buvo pastatyta 
alternatyva: arba gimnaziją uždaryti, arba nusileisti. Taigi nusileis-
ta, nes tuomi tarpu Vilkaviškyje buvo steigiama vokiečių gimnazija, 
kuriai kaip tik trūko kandidatų. Vokiečių, matyt, norėta padaryti su-
mišimas ir prisigaudyti kandidatų. be to dar, turint dvidešimt kla-
sių (žiur. lentelė N 3)23 ir gimnazijos apačioje vienuolika kambarių, 
reikėjo daryti pamokas mergaitėms prieš piet, o bernaičiams – po 
piet. Neturint elektros šviesos ir užsitęsiant pamokoms lig pusiau 
6 v[akaro], paskutinės pamokos eidavo prie bespinksančios žvakės, 
kuri, anot mokinių išsireiškimo, nušviesdavo tik mokytojaus nosį. 
Taip beskursdami, sulaukėme revoliucijos24 ir po Kalėdų užėmėme 
visą gimnazijos rūmą. Sausio mėnesyje Apsaugos Ministerija para-
gino moksleiviją stoti karumenėn. Vien aštuntoji klasė, beveik visa 
septintoji ir keliolika mokinių žemesniųjų klasių išėjo savanoriais. 
Gimnazija juos išlydėjo. Atsimenu tas valandas. Tai gražios valan-
dos. Ir gaila buvo tų jaunuolių ir jų negaila. Šaliai besitvarkant, abi 
„žiburio“ gimnazijos Marijampolėje perleista Valstybei nuo 1 liepos 
1919 m.

Kitos „žiburio“ gimnazijos, trumpai kalbant, taip atrodo:

23  Prie dokumento lentelės nėra.
24  Turima galvoje revoliucija Vokietijoje.
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1. Seinuose įsikūrė mišra gimnazija sausyje 1918 m. Vedėju 
buvo kun. Dr. Totoraitis25. Nuo 1 rugsėjo 1918 m. gimnaziją vedė kun. 
Dr. Gustaitis26. Šiemet buvo trys klasės.

2. Seinų mergaičių gimnazija įkurta 28 birželio 1919 m. Iš karto 
buvo tik 1 kl[asė] – 42 mok[inės]. Nuo rugsėjo 1919 m. veikė ir antroji 
klasė.

Lenkams užėmus Seinus, visi mokiniai išvaikyta ir gimnazijų tur-
tas sunaikyta. Mokytojavo Seinuose kun. Dr. Gustaitis, stud. Čepulis27, 
Tijunaitis28, Kalinauskas29 (paišybos), p-lės Ježikevičaitė30, Karaliutė31, 
Čepuliutė32, kun. Ražaitis33, kun. Narijauskas34.

3. Šakių mišroji gimnazija įsikūrė gegužyje 1918 m. dvi pir-
mosios klasės. Vedė gimnaziją kun. Dr. Vizgirda. Nuo 1 rugsėjo  
1918 m. gimnaziją veda kun. I. Starkus35 Th. C. Šiemet yra trys klasės. 
I klasėje yra 33 bernaičiai ir 13 merg[aičių], IIa – 15 bern[iukų] ir 20 
merg[aičių] IIb 36 bern[iukai] III – 33 bern[iukai] ir 10 merg[aičių]. 

25 Jonas Totoraitis (1872–1941), kunigas marijonas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius. 
Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, istoriją studijavo Fribūro universitete, filosofijos daktaras. 
Seinų „Žiburio“ gimnazijos kūrėjas ir pirmas direktorius.

26 Motiejus Gustaitis (1870–1927), kunigas, poetas. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo 
Vakarų Europoje, filosofijos daktaras. Antras Seinų „Žiburio“ gimnazijos direktorius, lenkams 
gimnaziją uždarius, ją perkėlė į Lazdijus ir jai vadovavo.

27 Liudas Čepulis, mokytojas. Dėstė aritmetiką, geografiją ir gamtą.
28 Stasys Tijūnaitis (1888–1966), mokytojas, visuomenės veikėjas. Stojo į Seinų kunigų 

seminariją, bet Suvalkų gubernatoriaus nebuvo patvirtintas. Baigė Veiverių mokytojų 
seminariją. Seinuose dirbo spaustuvės „Laukaitis, Narjauskas, Dvaranauskas ir bendrovė“ 
knygų korektoriumi ir laikraščio „Šaltinis“ redakcijoje. Buvo Seinų „Žiburio“ gimnazijos 
organizatorius ir mokytojas.

29 Daugiau duomenų nerasta.
30 Turėtų būti: Katarina Jeržikevičiūtė, mokytoja. Dėstė buhalteriją.
31 Ant. Karaliūtė, Seinų „Žiburio“ mergaičių gimnazijos vedėja.
32 Z. Čepulytė, Seinų „Žiburio“ mergaičių gimnazijos mokytoja.
33 Mykolas Ražaitis (1883–1959), kunigas, teologijos daktaras. Seinų kunigų seminarijos 

auklėtinis, studijavo Grigaliaus universitete Romoje. 1918 m. rudenį paskirtas Seinų katedros 
vikaru.

34 Jurgis Narjauskas (1876–1943), prelatas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, studijavo 
Romoje ir Fribūre, abiejų teisių daktaras. 

35 Ignas Starkus (1888–1956), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, studijavo Sankt 
Peterburgo Romos katalikų akademijoje, teologijos kandidatas. 1918–1928 m. Šakių 
„Žiburio“ gimnazijos direktorius.
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Visa mokinių 160. Mokytojai: kun. Starkus, Užupis36, Vailokaitis37, ir 
pp-lės Starkiutė38, Liudžiutė39, Grigaitytė40, ir Janulevičaitė41.

4. Prienų progimnazija. Dvi pirmosios klasės įsikurė 14 birželio 
1918 m. Dabar yra trys klasės. I – 23 bern[iukai] ir 8 merg[aitės] II – 
39 bern[iukai] ir 6 merg[aitės] III – 37 bern[iukai] ir 11 merg[aičių]. 
Visa 124 mokiniai. Progimnaziją veda kun. F. Martišius42. Mokytojai: 
kun. F. Martišius, M. bagdonas43, P. Kaunaitė44, E. Vabalaitė45, P. bu-
bnytė46 ir K. žalnieraitis47.

5. Vilkaviškio gimnazija. Vokiečiai ilgai neleido čia gimnazi-
jos kurti. Jie mat norėjo vokiečių gimnaziją įsteigti. Nesuradę tačiau 
kandidatų ryžosi galop „žiburio“ dr[augijai] duoti leidimą 27 rugsėjo 
1918 m. įsikurė dvi pirmosios klasės. Dabar yra keturios klasės. I – 24 
bern[iukai] ir 12 merg[aičių] II – 42 bern[iukai] 26 merg[aitės] III – 23 
bern[iukai] ir 11 merg[aičių] IV – 11 bern[iukų] ir 6 merg[aitės]. Visa 
mokinių 155. Gimnaziją veda ir joje mokytojauja St. Vaitkevičius48. 
Kiti mokytojai: Dr. Kudirka49, kun. Dailidė50, pp-lės Rakutytė51 ir Ič-
kauskaitė52.

6. Naumiesčio gimnazija. Mokslas prasidėjo 9 sausio 1918 m. 
Dabar yra keturios klasės. I – 28 bern[iukai] ir 16 merg[aičių] II – 30 
bern[iukų] ir 30 merg[aičių] III – 33 bern[iukai] ir 18 merg[aičių] IV 
– 15 bern[iukų] ir 1 merg[aitė]. Visa mokinių 171. Gimnaziją vedė  

36 Pranas Užupis, mokytojas. Dėstė vokiečių ir lotynų kalbas.
37 Viktoras Vailokaitis, mokytojas. Dėstė lietuvių kalbą.
38 Monika Starkiūtė-Strazdienė, mokytoja. Dėstė gamtos mokslus.
39 Bronislava Liūdžiūtė, mokytoja. Dėstė aritmetiką ir prancūzų kalbą.
40 Petronėlė Grigaitytė, mokytoja. Dėstė geografiją, piešimą ir dailyraštį. 
41 Bronislava Janulevičiūtė, mokytoja. Dėstė rankų darbus.
42 Feliksas Martišius (1879–1956), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. 1918 m. 

„Žiburio“ draugijai pavedus Prienuose atidarė progimnaziją (nuo 1923 m. – gimnazija) ir iki 
1940 m., 1941–1944 m. buvo jos direktorius.

43 Mykolas Bagdonas, mokytojas. Mokytojavo 1918–1920.
44 Petronėlė Kaunaitė, mokytoja. Mokytojavo 1919–1923.
45 Elena Vabalaitė, mokytoja. Mokytojavo 1919–1924.
46 Daugiau duomenų nerasta,
47 Kazimieras Žalnieraitis, mokytojas. Mokytojavo 1918–1921.
48 Steponas Vaitkevičius, mokytojas. Baigęs Sankt Peterburgo universitetą, direktorius 1918–

1926 metais.
49 Juozas Kudirka, gydytojas. Dėstė higieną.
50 Antanas Dailidė (1888–1948), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, studijavo Fribūro 

universitete ir gavo licenciato laipsnį. 1918–1921 m. buvo Vilkaviškio „Žiburio“ gimnazijos 
kapelionas ir mokytojas.

51 Marija Rakutytė, mokytoja. Dėstė vokiečių ir prancūzų kalbas.
52 Domicelė Ičkauskaitė, mokytoja. Dėstė geografiją ir istoriją.
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p. Daniliauskas53. Nuo rugsėjo 1919 m. gimnaziją veda kun. Dam-
brauskas54. Mokytojai: kun. Dambrauskas, Frolichas55 ir pp-lės Kra-
sauskaitė56, Endziulaitytė57 ir Adomaitytė58, p. Kamaitis59 ir p-nia Va-
siliauskienė60.

7. Kibartų gimnazija. Mokslas prasidėjo sausyje 1919 m. Dabar 
yra keturios klasės. Gimnaziją veda J. Prapuolenis61. Mokytojai: J. Pra-
puolenis, kun. Čepulis62, T. Prapuolenytė63, Klimaitė64, M. Radzevičai-
tė65.

„žiburio“ dr[augija] delto tiek daug pristeigė vienokio tipo moks-
lo įstaigų, kad karo metu, stingant lėšų ir specialistų mokytojų, len-
gviausia buvo gimnazijas kurti, kurios jau prigamino Tėvynei, jei dar 
ne visai inteligentų, tai pralavintų kandidatų ir valstybės įstaig[oms] 
ir specialėms mokykloms. buvo tiesa rūpintasi įkurti Sintautuose mer-
gaičių ruošos mokyklą, Pilviškiuose komercijos mokyklą ir Marijam-
polėje mokytojų seminariją. bet vokiečiai neleido.

Marijampolė. Spalio 30 d. 1919 m.
Kun. A. Šmulkštys (parašas)
Mašinraštis

53 Antanas Pranas Daniliauskas (1876–1941), mokytojas. Įkūrė Naumiesčio „Žiburio“ 
progimnaziją ir buvo pirmas jos direktorius.

54 Pijus Dambrauskas (1892–1988), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. 1915–1918 m. 
studijavo Sankt Peterburgo Romos katalikų dvasinėje akademijoje, gavo teologijos kandidato 
laipsnį. 1919 m. buvo Naumiesčio „Žiburio“ progimnazijos direktorius ir mokytojas.

55 Otonas Frölichas, mokytojas. Dėstė vokiečių kalbą.
56 Marija Krasauskaitė, mokytoja. Baigusi gimnaziją.
57 Marija Endziulaitytė, mokytoja. Baigusi gimnaziją.
58 Julija Adomaitytė, mokytoja. Baigusi gimnaziją.
59 Juozas Kamaitis (1893–1957), vargonininkas, pedagogas, chorvedys, kompozitorius. 

Gimnazijoje dėstė muziką ir dainavimą.
60 Juozapata Vasiliauskienė, mokytoja. Baigusi meno mokyklą.
61 Jonas Prapuolenis, direktorius 1919–1922 metais.
62 Stanislovas Čepulis (1878–1941), kunigas. Seinų kunigų seminarijos auklėtinis. 1916 m. 

vokiečių ištremtas į Vokietiją už lietuviškų mokyklų steigimą, kalintas stovyklose. 1918 
m. grįžo į Lietuvą, iki 1919 m. dirbo Sintautuose, vėliau Kybartų klebonas. Buvo Kybartų 
„Žiburio“ gimnazijos mokytojas ir direktorius. 

63 Teresė Prapuolenytė, mokytoja.
64 Daugiau duomenų nerasta.
65 Daugiau duomenų nerasta.
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GINTARAS LUČINSKAS

ALYTAUS žYDų INDėLIS į LIETUVOS  
NEPRIKLAUSOMYbėS ATKŪRIMĄ

žydai – Lietuvos valstybės kūrimo dalyviai

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse karštas lietuvių ir žydų po-
litinės sąjungos propaguotojas Urijas Kacenelenbogenas apsakyme 
„Trys“ nupiešė būsimosios federacinės Lietuvos viziją: „žydas, gudas 
ir lietuvis slaptais, nemindžiotais takeliais susiėjo ir slaptais takeliais 
pranyksta. Kiekvienas grįžta pas savuosius, bet neilgam – vis tiek jie 
trys dar susirinks. Kai ateis laikas.“ Tas laikas atėjo baigiantis karui, 
kai iširo daugiatautės Rytų Europos imperijos ir jų griuvėsiuose kūrėsi 
naujosios valstybės. Ankstyvą 1918 m. pavasarį būsimasis Lietuvos 
Vyriausybės ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius ir kaunietis 
advokatas Oizeris Finkelšteinas, būsimasis Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys, vaikštinėdami apytamsėmis Maskvos gatvėmis, aptarinėjo 
būsimosios valstybės ir lietuvių bei žydų sąjungos kontūrus.

Lietuvių politikai suvokė tautinių mažumų, kurios jų projektuo-
jamoje valstybėje sudarė maždaug pusę visų gyventojų, svarbą, todėl 
ieškojo jų paramos. Dauguma žydų vadovų buvo prolietuviškos orien-
tacijos ir skelbė „Didžiosios Lietuvos“ su sostine Vilniumi, „Lietuvos 
Jeruzale“, šūkį. Jie tikėjosi, jog būsimoji valstybė būsianti daugia-
tautė federacija, kuri sudarysianti idealias sąlygas žydų autonomijai. 
Po Pirmojo pasaulinio karo, į litvakų gyvenamą teritoriją pretenduo-
jant lietuviams, lenkams ir rusams, daugumai žydų patraukliausias 
buvo Lietuvos valstybės variantas. Štai kodėl ir 1919 m. Paryžiuje, ir  
1920 m. Maskvoje Lietuvos delegacijos narys Šimšonas Rozenbaumas 
Lietuvos Respublikai stengėsi iškovoti kuo didesnę teritoriją, kad kuo 
mažiau litvakų pasiliktų už jos sienų. Sąjungos tarp abiejų tautų suda-
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rymą lengvino ir tai, jog lietuviai į savo naująją valstybę iš praeities 
neatsinešė stipraus antisemitinio paveldo, kaip antai lenkai ar rumu-
nai.

Lietuvos žydai, save vadindami litvakais, baigiantis Pirmajam 
pasauliniam karui, kaip ir lietuviai, nelaukė priverstinės mobilizaci-
jos, bet patys stojo į partizanų būrius ginti Lietuvą. Panevėžio parti-
zanų būryje prieš lenkus kovojo 14 šios tautybės jaunuolių. Joniškyje  
1919 m., kai Lietuvoje dar tik kūrėsi kariuomenė, patys žydai įsteigė, 
aprūpino ir išmaitino žydų savanorių batalioną. Kai pagaliau buvo pa-
skelbta mobilizacija į Lietuvos kariuomenę, šis iš anksto paruoštas ba-
talionas buvo vienas iš pirmųjų Lietuvos kariuomenės kareivių būrių.

Tarp tų, kurie 1918–1923 m. Nepriklausomybės kovose kančio-
mis ir krauju išpirko Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę, buvo ir žydų 
tautybės asmenų. 1938 m. Kauno choralinėje sinagogoje, garbingoje 
vietoje, kabojo didelė juodo marmuro lenta, kurioje aukso raidėmis 
įkalti – apie 70 žydų jaunuolių, žuvusių kovose dėl Lietuvos Nepri-
klausomybės.

žydų istoriografijos duomenimis, tarp 12 tūkstančių Lietuvos 
kariuomenės savanorių buvo per 500, o sukarintoje Šaulių sąjungo-
je – apie 400 žydų; Nepriklausomybės kovose žuvo mažiausiai 73,  
o mūšiuose ypač pasižymėję 23 šios tautybės kariai buvo apdovano-
ti Vyčio kryžiumi. Pirmojoje Lietuvos Karo mokyklos 89 karininkų 
laidoje (1919 m.) buvo ir 6 žydai, tarp kurių – būsimasis Lietuvos 
žydų karių sąjungos pirmininkas Jakovas Goldbergas. Nepriklauso-
mybės karo metais Lietuvos kariuomenėje (fronte) tarnavo 9 žydai 
karininkai. Iš viso 1919–1923 m. Lietuvos kariuomenėje tarnavo per 
3000 žydų. Tarp jų buvo Lietuvos kariuomenės savanorių kūrėjų, sa-
vanorių ir Klaipėdos krašto išvadavimo dalyvių. 1938 m. lapkričio  
21 d. žydų karių, dalyvavusių iškovojant Lietuvos Nepriklausomybę, 
sąjungos pirmininkas J. Goldbergas šios sąjungos suvažiavime kalbė-
jo, jog ji turi 34 skyrius, kurie buria per 3000 buvusių karių, tačiau 
ne visi žydai, dalyvavę Nepriklausomybės kovose, priklauso LžKS. 
Kauno skyriui priklausė 542 nariai. Iš viso tarnavusių kariuomenėje 
Nepriklausomybės kovų laikais žydų kartu su buvusiais partizanais, 
pasak J. Goldbergo, buvo apie 5 tūkstančius. Vertinant šiuos duome-
nis, reikia atsižvelgti, jog vykstant Nepriklausomybės kovoms, ypač 
1919 m., dauguma Lietuvos žydų dar nebuvo grįžę iš Rusijos.

Kurį laiką Krašto apsaugos ministerijoje netgi buvo svarstoma 
galimybė suformuoti tautinius žydų karių dalinius. Nemažai šios tau-
tybės žmonių buvo ir tarp pirmųjų milicininkų (nuo 1924 m. sausio  
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1 d. milicija pavadinta policija). 1936 m. pavasarį Prezidentas Antanas 
Smetona apdovanojo Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliais 
7 pirmuosius Lietuvos milicininkus, tarnavusius 1918–1919 m. Tarp jų 
buvo net 3 žydai – Alytaus apskrities Merkinės valsčiaus gyventojai: 
beras Kadišas, Mendelis Drazneris ir Šleimė Katnickis.

žydus Nepriklausomybės kovų dalyvius gerai įvertino Lietuvos 
kariuomenės savanorių kūrėjų sąjungos Centro valdybos pirminin-
kas Petras Gužas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Silvestras 
žukauskas, vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų generolas Vincas 
Grigaliūnas-Glovackis. Pastarasis ypač aukštai įvertino šios tautybės 
tiekėjus, kurie, net rizikuodami būti perduoti vokiečių karo lauko teis-
mui, aprūpindavo Lietuvos kariuomenę ginklais ir amunicija; pavadi-
nęs ginklanešiais, generolas palygino juos su knygnešiais.

Lietuvos žydai aktyviai dalyvavo Nepriklausomybės kovose,  
o diplomatiniame fronte, ypač kovoje už Vilnių, Lietuvos pusėje buvo 
ir daugelis pasaulio žydų. 1919 m. vasarą Š. Rozenbaumas Lietuvos 
žydų vardu įteikė Paryžiaus taikos konferencijos pirmininkui memo-
randumą, kuriame buvo pabrėžtos lietuvių teisės į Vilnių ir sakoma, 
jog žydai, sudarantys didelę šio miesto gyventojų dalį, nori, kad jis 
priklausytų Lietuvai. Šis dokumentas sustiprino lietuvių ir silpnino 
lenkų pozicijas Vilniaus byloje. 1920 m. liepos 15 d. Vilniaus žydų 
bendruomenė oficialiai pasveikino į miestą įžygiavusią Lietuvos ka-
riuomenę. žydai noriai stojo į lietuviškąją miliciją, o jų tautietis  
J. Rozovskis buvo paskirtas Vilniaus miesto milicijos viršininko pava-
duotoju. Lenkijos kariuomenės generolo Liucjano želigovskio smurto 
akivaizdoje Vilniaus žydų bendruomenė nedviprasmiškai solidarizavo-
si su Lietuva. Vietos ir užsienio žurnalistams bendruomenės vadovai 
pareiškė: „Vietos gyventojams žydams labiausiai pageidautina nepri-
klausoma Lietuva, kurioje tautinės mažumos turėtų autonomiją“, – 
bendruomenės pirmininkas dr. Jakovas Vygodskis; „Kaunas ir Vilnius 
turi daryti vieną didžiąją nepriklausomą Lietuvą, tačiau kuri priklausy-
tų ne vien lietuvių tautai, bet visiems piliečiams. Naujosios valstybės 
organizavimas turi vykti lygybės ir autonomijos pagrindais. Mes, žy-
dai, nesam linkę prie Lenkijos, nes nebegalime ten turėti tokios teisių 
lygybės kaip Lietuvoje. Ši šalis yra mūsų tėvynė, ir mes norime jai tar-
nauti, joje likti“, – žydų demokratinės partijos vadovas dr. Cemachas 
Šabadas; „žydų visuomenė skirstosi į daugelį partijų, kurios kartais 
su įniršiu kovoja viena prieš kitą. Tačiau dabartinėmis sąlygomis dau-
guma žydų yra už Vilniaus prijungimą prie Lietuvos. Lenkų, žydų ir 
gudų gyvenamos vietos turi gauti plačią tautinę-kultūrinę autonomi-
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ją“, – Lietuvos sionistų partijos pirmininkas dr. J. Regensburgas. Drą-
sius Vilniaus žydų vadovų prolietuviškus pasisakymus komentavo viso 
pasaulio spauda. 1920 m. gruodžio 7 d. generolo L. želigovskio štabas 
raportavo Varšuvai, jog vietos žydai atvirai agituoja už Kauną. 1922 m. 
sausio mėn. Vilnijos žydai kartu su lietuviais bei gudais boikotavo ge-
nerolo L. želigovskio paskelbtus „Vidurio Lietuvos“ seimo rinkimus, 
o žydų rašytojų ir žurnalistų sąjunga protestavo prieš lenkų valdžios 
įvykdytą Mykolo biržiškos bei kitų lietuvių veikėjų ištrėmimą iš Vil-
niaus. Dauguma Vilniaus žydų liko ištikimi „Didžiosios Lietuvos“, t. y. 
Vilnijos priklausymo Lietuvai, idėjai ir vėlesniais metais. Todėl gene-
rolas L. želigovskis net ir praslinkus 17 metų priekaištavo, kad jie rėmė 
Lietuvą. Kad žydai nesvyruodami pasisakė už Vilniaus priklausymą 
Lietuvai, pripažino ir Lenkijos „endekų“ vadas Romanas Dmovskis.

Svarią paramą žydai suteikė Lietuvos Respublikai diplomatijos 
baruose. Tam, kad Sovietų Rusija 1920 m. liepos 12 d. sutartimi pripa-
žino Lietuvai Vilnių, nemažai įtakos turėjo tvirta litvakų pozicija konf-
likte tarp Lietuvos ir Lenkijos. Lietuvos atstovai, tarp kurių buvo ir  
Š. Rozenbaumas, Maskvos derybose rėmėsi Vilnijos žydų bei gudų 
noru būti Lietuvos, o ne Lenkijos sudėtyje. 1920 m. derybose tarp 
Lietuvos ir Sovietų Rusijos neatsitiktinai Lietuvai pasisekė išsiderėti 
palankias sąlygas: Sovietų Rusijos pagrindinis atstovas derybose buvo 
žydas Adolfas Jofė, o jo viršininkas – litvakas iš balstogės žydų šei-
mos Maksimas Litvinovas.

besikuriančiai Lietuvos valstybei simpatizavo viso pasaulio žy-
dai. Jų spauda pabrėždavo, jog Lietuva kuriama tautinės autonomi-
jos pagrindu ir kad joje gyvenantiems jų tautiečiams suteikta gali-
mybė organizuotis politiškai, laisvai plėtoti savo kultūrą. Iš Alytaus 
apskrities Merkinės miestelio kilusio įtakingo Jungtinių Amerikos 
Valstijų bostono miesto juristo Elijahu Stonne (tikroji pavardė Ci-
relštein) iniciatyva Masačusetso valstijos senatas 1919 m. birželio 
mėn. priėmė rezoliuciją, raginusią JAV vyriausybę pripažinti Lie-
tuvą (1938 m. Prezidentas A. Smetona apdovanojo E. Stonne 3-iojo 
laipsnio LDK Gedimino ordinu). žydų reikalų ministras Maksas So-
loveičikas ne kartą kreipėsi į JAV žydus, prašydamas suteikti politi-
nę paramą Lietuvai. 1921 m. pradžioje po JAV keliavęs vyriausiasis 
Kauno rabinas beras Šapira ragino amerikiečius pirkti Lietuvos pa-
skolos lakštus. 1922 m. kovo 17 d. iš Lietuvos kilę Amerikos žydai 
įteikė JAV Atstovų rūmams rezoliuciją dėl Lietuvos pripažinimo de 
jure. Visų ideologinių pakraipų JAV litvakai 1920 m. vasario mėn. 
susibūrė į „baltic Lithuanian Relief Committete“, kurio tikslas – 
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rinkti lėšas karo sugriautam Lietuvos žydų gyvenimui atstatyti. Kie-
kvienais metais Amerikos bei kitų šalių žydai siuntė savo giminėms 
Lietuvoje milijonus dolerių. žydų reikalų ministrui M. Soloveičikui 
paprašius, JAV Filadelfijos, Čikagos bei kitų miestų žydų organiza-
cijos paragino savo tautiečius pirkti Jungtinėse Amerikos Valstijose 
platintus Lietuvos laisvės paskolos lakštus. buvo pabrėžiama, jog 
kiekvienas paskolintas doleris tenka ir Lietuvos žydams, nes jie yra 
lygiateisiai šalies piliečiai. 1921 m. rudenį su nepriklausoma Lie-
tuva solidarizavosi XII pasaulio sionistų kongresas. Masha Green-
baum tvirtino, jog Lietuvos žydų prašomi Vokietijos žydų vadovai  
1918 m. gruodžio mėn. padėjo Lietuvos Vyriausybei gauti iš berlyno 
100 milijonų markių paskolą.

1920 m. rugsėjo 25 d. nepaprastajame Steigiamojo Seimo po-
sėdyje, sušauktame apsvarstyti grėsmingą situaciją, susidariusią po 
Lietuvos kariuomenės pralaimėjimo pietinėje Užnemunėje, vienas iš 
socialistų liaudininkų demokratų partijos lyderių, buvęs Vyriausy-
bės ministras pirmininkas M. Sleževičius konstatavo, jog „žydų tauta 
pirmoji atėjo pas mus ir ėjo drauge su mumis bendrai keldama visus 
sunkumus, ir ta pati žydų tauta šiandien aiškiai mums pareiškia, kad 
ji visad ir visur ėjo, eina ir eis su mumis; kai dabar žydų kraujas lie-
jamas drauge su mūsų krauju (kalbama apie lenkų įvykdytus žydų 
pogromus Vilniuje, Lentvaryje, Seinuose – G. L.), mes esame sujungti 
vienais ryšiais su žydais. Mes bendrai statysim bendros valstybės pa-
matus“. Seimo narys Nachmanas Rachmilevičius žydų frakcijos vardu 
pareiškė, jog sunkią valandą „mes, Lietuvos žydai, kartu su visais Lie-
tuvos piliečiais stosim jos ginti ne tik žodžiais, bet ir darbais, aukomis 
patvirtinsim savo ryšius su Lietuva“. Kitą dieną sudarytame Vyriau-
siajame Lietuvos gynimo komitete buvo ir žydų atstovas O. Finkelš-
teinas (spalio 6 d. Lietuvos žydų tautos taryba į komitetą delegavo 
dr. Grigorijų Volfą). Rugsėjo 26 d. Kaune įvykusiame antilenkiškame 
mitinge-demonstracijoje kalbėjo Seimo narys N. Rachmilevičius ir du 
žydai darbininkai.

žydų tautos taryboje buvo sudaryta Valstybės gynimo sekcija, 
kuri paragino žydų jaunimą stoti savanoriais į Lietuvos kariuomenę ir 
šaulių pulkus. 1920 m. spalio 3 d. Kaune įsteigtame Moterų komitete 
tėvynei ginti buvo žydžių atstovė Matis. Spalio 8 d. Vyriausybės ofi-
ciozas „Lietuva“ pranešė: „Vakar į Kauną atvyko 25 savanoriai žydai 
iš Čekiškės valsčiaus, visi jie sionistų partijos nariai.“ Spalio 9 d. „Lie-
tuva“ pranešė, jog šauliams ir partizanams kovose prieš lenkus „labai 
karštai padeda pafrontės miestelių žydų jaunuomenė“.
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1920 m. rudenį, kada buvo sprendžiamas klausimas: būti ar ne-
būti nepriklausomai Lietuvai, žydai aktyviai dalyvavo patriotiniuose 
mitinguose bei demonstracijose, delegavo savo atstovus į apskrityse ir 
valsčiuose kuriamus šalies gynimo komitetus, stojo į Lietuvos kariuo-
menės ir šaulių pulkus, partizanų būrius, aukojo Nepriklausomybės 
fondui. Tarp pirmųjų aukotojų buvo kaunietis Dišmas, nepagailėjęs 10 
sidabro rublių. Lietuvių, žydų ir vokiečių solidarumo išraiška – spalio 
13 d. lietuvių, jidiš ir vokiečių kalbomis išleistas, Juozo Tumo-Vaiž-
ganto redaguotas jungtinis Kauno dienraščių („Lietuvos“, „Laisvės“, 
„žydų balso“ ir „Litauische Rundschau“) numeris, kurio pelnas buvo 
skirtas šalies gynybai.

žydų frakcijos balsai nusvėrė 1921 m. rugsėjo 25 d. Steigiama-
jame Seime atmetant Lietuvos nepriklausomybei pavojingą Hymanso 
projektą. N. Rachmilevičius septynių žydų frakcijos narių vardu pa-
reiškė, jog „Lietuvos žydai buvo, yra ir bus griežti visokios organinės 
(t. y. Lietuvos su Lenkija – G. L.) sąjungos priešininkai“. balsuojant už 
rezoliuciją, kad Hymanso projektas Lietuvai nepriimtinas, 37 Seimo 
nariai balsavo „už“, 34 – „prieš“.

Šimonui Dubnovui, 1922–1923 m. aplankiusiam ir net kurį laiką 
gyvenusiam Kaune, visa Lietuva atrodė kaip žydų Jeruzalė diasporo-
je. Pasak Ezros Mendelsohno, palyginti su brutaliu režimu Lenkijoje, 
tautiečių padėtis Lietuvoje skyrėsi kaip diena nuo nakties. O Vilniaus 
žydų patriarchas J. Vygodskis netgi tvirtino, jog „Kauno Lietuva“ žy-
dams buvo rojus, palyginti su „Vilniaus Lietuva“. Lietuva buvo vie-
nintelė šalis, įgyvendinusi žydų autonomiją. Vyriausybės ministras 
pirmininkas Ernestas Galvanauskas (1919 X–1920 VI ir 1922 IV–1924 
VI) tikėjo, jog eksperimentas pavyks ir kad kitos valstybės su mišria 
gyventojų sudėtimi eisiančios Lietuvos pėdomis. XX a. 3-iojo dešim-
tmečio pradžioje Krokuvoje gyvenęs literatas bei publicistas Albinas 
Herbačiauskas didžiavosi, jog jo tėvynė „geriau ir gražiau už kitas 
naujai susikūrusias valstybes nori ir moka su žydais sugyventi“, o Eu-
ropos antisemitai Lietuvą vadino „žydų valstybe“.

Alytaus žydai kovose už Lietuvos laisvę

Pirmieji rašytiniai istorijos šaltiniai, bylojantys apie Alytaus mies-
te gyvenusius žydus, siekia XVIII a. pradžią, nors, kai kurių autorių 
nuomone, pirmieji šios tautybės žmonės Alytuje galėjo apsigyventi 
XV a. 1786 m. Alytaus ekonomijos inventoriuje įrašyta, kad Alytu-
je buvo 10 žydų namų bei stovėjo sinagoga. Paminėtas rabinas Vol-
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fas Ovsiejevičius. 1792 m. inventoriuje surašyta 10 namų Pirmajame 
Alytuje ir vienas – Antrajame Alytuje. XVIII a. pabaigoje Pirmajame 
Alytuje gyveno susiformavusi žydų bendruomenė su visais privalo-
mais žydiškojo gyvenimo atributais – sinagoga, kapinėmis, pirtimi. 
Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo (1795 m.) abi mies-
to dalys tapo skirtingais administraciniais vienetais. Pirmasis Alytus 
prijungtas prie Rusijos imperijos, priskirtas Vilniaus gubernijai. Jame 
galiojo Rusijos įstatymai, sugrąžintas Julijaus kalendorius. Antrasis 
Alytus atiteko Prūsijos karalystei, vėliau – Varšuvos kunigaikštystei.  
1815 m. pateko į sudėtį autonominės Lenkijos karalystės, kuri buvo 
įjungta į Rusijos imperiją. Ši miesto dalis priskirta Augustavo, vėliau 
– Suvalkų gubernijai. Tai lėmė ir skirtingą abiejų miesto dalių raidą. 
Alytuje susibūrė dvi žydų bendruomenės, susiskirsčiusios teritoriniu 
principu. Kiekviena turėjo savo sinagogas, atskirus rabinus ir kapines. 
Suvalkų (Lenkija) archyve išlikusiose bylose ankstyviausios santuo-
kos Antrajame Alytuje sudarytos 1835 m. Sinagoga Antrajame Aly-
tuje įkurta 1856 m. 1897 m. atlikto gyventojų surašymo duomenimis, 
Pirmajame Alytuje gyveno 1435 gyventojai, iš jų 481 žydas, Antraja-
me Alytuje – 2010 gyventojų, iš jų 753 žydai.

Pirmojo pasaulinio karo metais (1914–1918 m.) Alytaus miesto 
žydų bendruomenė patyrė nemažai pokyčių. Karo pradžioje Rusijos 

žydų sinagogos pastatas. Alytus, 2021 m. rugsėjo 10 d. G. Lučinsko nuotr.
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valdžia prievarta iškeldavo juos iš greta fronto linijos esančių teritori-
jų. Todėl frontui slenkant į rytus žydai buvo priversti palikti savo gy-
venamąsias vietas. Vokietijos kariuomenei okupavus Rusijos vakarinę 
teritoriją, sudarytas administracinis-teritorinis vienetas – Oberostas. 
Jo sudėtyje įsteigtos dvi Alytaus apskritys, kurios 1917 m. buvo su-
jungtos. Daugiau kaip po 120 metų Alytus vėl tapo vienu adminis-
traciniu vienetu. Tai sudarė palankesnes ekonomines sąlygas žydams 
persikelti į naują apskrities centrą.

1918 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Alytaus žydų ben-
druomenė prisidėjo kuriant jauną valstybę ir jos institucijas. Dalis 
miesto žydų stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo Nepri-
klausomybės kovose. Kiti teikė materialinę pagalbą besikuriantiems 
lietuviškiems pulkams. Nemažą įtaką žydai darė miesto politiniam ir 
visuomeniniam gyvenimui. Nuo pat pirmosios miesto tarybos rinkimų 
jie visada joje turėjo savo atstovus. 1920 m. vykusiuose savivaldos 
rinkimuose į Alytaus miesto tarybą išrinkta 17 narių, iš jų 7 žydai. Ko-
pelis Šulmanas 1922–1923 m. buvo miesto burmistras. 1923 m. vyku-
sio visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Alytuje gyveno 6322 
žmonės, iš jų 1715 žydų.

1918 m. gruodžio mėn. Lietuvos Vyriausybė paskelbė kreipimąsi 
į Lietuvos piliečius keturiomis kalbomis, tarp jų ir jidiš. Visi Lietuvos 
piliečiai buvo pakviesti ginti šalies Nepriklausomybę. į šį kvietimą no-
riai atsiliepė ir žydų jaunuoliai.

Nepriklausomybės kovų metu Lietuvos kariuomenės aprūpi-
nimas ginklais buvo sunkus uždavinys. Šalį tuo laiku iš visų pusių 
supo priešai – lenkai, bolševikai, bermontininkai ir vokiečiai, kurie 
dar šeimininkavo krašte. Nors Lietuva ir būtų turėjusi lėšų ginklams 
įsigyti, sunku buvo rasti, kas jai jų parduotų. Kai kurie žydai sutiko 
remti kariuomenę į skolą, rizikuodami savo ekonominiu gyvenimu ir 
net gyvybe, galvodami, kad Lietuva laimės kovas su priešais. Jie teikė 
Lietuvos kariuomenei ginklus, šovinius, arklius, vežimus, rūbus, ava-
lynę, grūdus. Lietuvos kariuomenės organizatorius generolas Vincas 
Grigaliūnas-Glovackis, pats pasižymėjęs kovose, šitaip įvertino žydus 
prekybininkus, kurie prisidėjo prie Nepriklausomybės kovų: „Palai-
kyti naudingus mums ryšius su vokiečiais, supirkinėti ginklus, laikyti 
slapta nuo vokiečių sandėlius su kariška manta, gabenti ginklus ir pri-
statinėti. Šeinas, Zisle, Frenkelis, Aransonas ir kiti atlikinėjo šį ypatin-
gą uždavinį su tikra tėvynės meile, statydami savo gyvybę pavojun, 
nesigailėdami nei lėšų, nei darbo.“ žinoma, kad b. Šeinas vykstant 
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karui su Lenkija slapta į ją nuvykęs nupirko 25 žirgus Lietuvos kariuo-
menės kavalerijai.

1918 m. lapkričio 23 d. Lietuvos krašto apsaugos ministro įsaky-
mu įkurtas 1-asis pėstininkų pulkas, kuris nuo gruodžio mėn. dislokuo-
tas Alytuje. Siekiant pritraukti kuo daugiau savanorių, tarp gyventojų 
buvo platinami atsišaukimai, raginantys stoti į kuriamą kariuomenę, 
karininkai vykdavo į Alytaus apylinkes agituoti jaunuolių. Pirmai-
siais mėnesiais buvo sunkios sąlygos: trūko lėšų, amunicijos, apran-
gos, vokiečių kariai trukdė palaikyti tvarką mieste. Mendelis bokšic-
kis ir Šmuelis beiralas padėjo pulkui įsigyti ginklų ir telefono aparatų.  
M. bokšickis, sužinojęs apie vokiečių karių planus užpulti lietuviško 
pulko karius, perspėjo pulko vadovybę. 1919 m. vasario 12–15 d. vy-
kusių Alytaus kautynių metu miestą dvi dienas buvo užėmusi bolševi-
kinės Rusijos kariuomenė. Pora lietuvių kareivių nespėjo pasitraukti.  
Š. beiralas padėjo jiems pasislėpti ir vėliau saugiai pasitraukti iš miesto.

Lietuvos valstybės centriniame archyve, Alytaus apskrities vir-
šininko fondo 1936 m. byloje, saugomas „Apdovanojimo lapas“, ku-
riuo Alytaus miesto tarybos narys Šmuelis beiralas pristatomas ap-
dovanoti Vytauto Didžiojo 5-ojo laipsnio ordinu. Teikimą apdovanoti 
pasirašęs Alytaus apskrities viršininkas bronius Stosiūnas. Trumpoje 
biografijoje rašoma:

Beiralas Šmuelis, sūnus Šliomo gimęs 1890 m. birželio 16 d. Aly-
taus mieste. Baigęs rusų pradžios mokyklą. Kariuomenėje netarna-
vęs. Alytaus miesto taryboje yra tos tarybos nariu nuo pat Lietuvos 
įsikūrimo ligi šiam laikui. Yra Alytaus žydų liaudies banko pirminin-
kas, Alytaus apskrities mokesčių komisijos narys nuo 1932 metų, ilgą 
laiką buvo Alytaus gaisrininkų draugijos valdybos narys, Alytaus 
mieste Ginklų Fondui žydų komiteto narys, yra Lietuvos šaulių Aly-
taus būrio rėmėjas ir įvairių žydų ekonomiškų organizacijų valdybos 
narys, o taip pat socialinių organizacijų didelis rėmėjas ir jų nuola-
tinis valdybų narys. 1933 metais apdovanotas Ugniagesių sąjungos 
garbės ženklu.

Apdovanojimo lape taip pat pateikiamas „Smulkus pasižymėjimų 
ir nuopelnų aprašymas“:

Pasklidus gandams, kad Vilniuje susirinks lietuvių taryba, ak-
tyviai su kun. Garmumi, dr. Janavičiumi ir kitais darydavo Alytaus 
mieste slaptus susirinkimus, kuriuose buvo aptariami Alytaus miesto 
tvarkymo reikalai, biednuomenės sušelpimo ir Alytaus mieste pir-
mų savanorių aprūpinimo klausimai. Susirinkus Alytaus mieste pir-
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miems savanoriams ir vėliau davė kariuomenei veltui mais-
to sandėliams patalpas, nežiūrint į tai, kad vokiečiai jam už 
tai grasino.

Be to, kilus vokiečių revoliucijai ir vokiečiams nepalai-
kant tvarkos Alytaus mieste ir pradėjus siausti plėšikams 
Alytaus mieste bei jo apylinkėse, samdė savo lėšomis asme-
nis ir pats aktyviai su jais persekiojo plėšikus. Jo buvo pa-
samdyti šie Alytaus miesto gyventojai: 1) Vincas Jacavičius, 
2) Pranas Janauskas ir kt. Ginklus samdytiems ir savano-
riams Alytaus miesto tvarkdariams gavo iš vokiečių. Šių gin-
klų dalis vėliau buvo atiduota mūsų kariuomenei Alytuje. Jo 
pasamdyti tvarkdariai Jacavičius ir Janauskas vėliau perėjo 

į policiją.
Bolševikams pralaužus frontą ir užėmus Alytaus miestą, mieste 

pasiliko du mūsų kariuomenės kareiviai, kurie nespėjo pasitraukti. 
Beiralas vieną mūsų kareivį aprengė savo drabužiais ir jis pabėgo 
iš Alytaus miesto, o antrą su šautuvu paslėpė savo namuose, kuris 
vėliau, bolševikams pasitraukus iš Alytaus miesto, grįžo į 1-mą pulką. 
Materialiai rėmė mūsų kariuomenę ir policiją. Be to, mūsų besiku-
riančiai kariuomenei yra suteikęs Alytuje daug naudingų žinių per 
kapitoną Bizoką, kuris tuo laiku Alytuje tvarkė kariuomenę.

Beiralas, būdamas stambus pramonininkas ir ūkininkas, Alytaus 
miesto ir apylinkės gyventojų tarpe turi gerą vardą, pasitikėjimą ir 
autoritetą. Yra valstybinio nusistatymo ir pilietiškai patikimas.

žurnalisto, kolekcininko Viliaus Kavaliausko sudarytame leidi-
nyje „Už nuopelnus Lietuvai“ (II dalis, Vilnius, 2003) 1918–1940 me-
tais Lietuvos Respublikos ordinais ir medaliais apdovanotų Lietuvos 
ir užsienio piliečių sąraše tarp apdovanotųjų Vytauto Didžiojo 5-ojo 
laipsnio ordinu Š. beiralo pavardės nėra.

Alytaus kraštotyros muziejaus istorikas Vilmantas Dunderis tei-
gia, kad Šmuelis beiralas gimė 1883 m. lapkričio 20 d. Alytuje. Jis 
gyveno Vilniaus g. 4. Turėjo du vaikus: sūnų Kopelį, gim. 1918 m., 
ir dukrą Reizę, gim. 1928 m. Pirklys turėjo garinį malūną ir lentpjūvę 
Seirijų gatvėje. Tai buvo viena stambiausių įmonių Alytuje. Š. beira-
las aktyviai dalyvavo kuriant Alytaus miesto ir apskrities savivaldos 
institucijas. Teikė įvairią pagalbą besikuriančiam 1-ajam pėstininkų 
pulkui. Kelis kartus buvo išrinktas į Alytaus miesto tarybą. Aktyviai 
dalyvavo Alytaus savanorių gaisrininkų draugijos veikloje, buvo ilga-
metis valdybos narys. Alytaus žydų liaudies banko valdybos narys. 

Pirklys, garinio 
malūno ir lentpjūvės 
savininkas Šmuelis 
beiralas (1890–1942). 
1936 m. Nuotr. iš 
interneto
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Vienas iš grupės narių, 1933 m. pateikusių prašymą steigti Vokietijos 
žydams šelpti draugijos Lietuvoje Alytaus skyrių, buvo jo valdybos 
narys. Alytaus žydų labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros rei-
kalų draugijos „Ezro“ (veikė 1926–1940 m.) valdybos narys, 1934 m. 
– vicepirmininkas.

Apie verslininką Šmuelį beiralą žurnalas „Iliustruotas pasaulis“ 
1937 m. rašė:

P. Beiralo malūnas ir lentpjūvė veikia jau nuo prieškarinių laikų. 
Pats p. Beiralas yra visuomeniškas ir yra vietos Žydų Liaudies Ban-
ko valdyboje, kur turi įsigijęs didelio pasitikėjimo. Paprastai sakoma: 
„Kur prisideda p. Beiralas, ten dalykas tikras, nes jis iš prigimties 
geras komersantas ir puikiai moka pramatyti reikalus ir visuomet 
susiorientuoja įvairiose situacijose“. Tie visi privalumai ir jo akura-
tiškumas, teisingumas suteikia jam didelio pasitikėjimo visuomenėje. 
Malūne yra įrengta dvejos girnos, valcai, kur gaminama įvairių rūšių 
miltai, kruopos ir kt. Kartu prie malūno veikia ir lentpjūvė, kurioje 
paruošiama visa statybai medžiaga. Visoje lentpjūvėje patalpos er-
dvios, tačiau visur užversta apdirbta ir neapdirbta mediena. Pats 
šeimininkas visuomet paprastai užimtas darbu ir, beveik, be pertrau-
kos dirba įmonėje.

Vienas žymiausių Alytaus žydų buvo advokatas Mendelis bok-
šickis. Jis pasižymėjo kaip aktyvus visuomenės narys ne tik tarp žydų, 
bet ir lietuvių. M. bokšickis gimė 1898 m. vasario 13 d. Alytuje, buvo 
vienintelis vaikas pirklio Mordechajaus bokšickio šeimoje. Mokėsi 
privačiai, vėliau Vilniaus gimnazijoje. Pirmojo pasaulinio karo metais 
dirbo vertėju ir raštininku. Po Nepriklausomybės atgavimo baigęs tei-
sės studijas Vytauto Didžiojo universitete, vertėsi privačia advokato 
praktika. Jau 1918 m. gruodžio 2 d. įvykusiuose Alytaus miesto ta-
rybos rinkimuose M. bokšickis buvo išrinktas deputatu. Antrą kartą  
į miesto tarybą išrinktas 1934 m. 

Iškart po Pirmojo pasaulinio karo M. bokšickis ėmėsi organizuoti 
Alytaus savanorių gaisrininkų komandą ir iki 1935 m. buvo Alytaus 
savanorių ugniagesių komandos brandmistras (vadas). Dalyvavo Lie-
tuvos ugniagesių kongresuose, atstovavo visai Alytaus apskričiai, nuo 
1925 m. iki 1934 m. buvo Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjungos 
tarybos narys. 1925 m. M. bokšickis kartu su kitais ugniagesiais lie-
tuviais ir žydais Alytuje inicijavo savanorių gaisrininkų klubą, kuris 
veikė iki 1929 m. Klubo tikslas buvo suteikti nariams galimybę laisva-
laikiu naudingai ir sveikai praleisti laiką, kartu ilsėtis ir lavintis.
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Kaip žydų bendruomenės atstovas, M. bokšickis aktyviai daly-
vavo žydų labdaros ir kultūrinių draugijų veikloje. Nuo 1921 m. buvo 
Alytaus miesto žydų meno ir mokslo draugijos vienas iš steigėjų bei 
pirmininkas. 1932–1935 m. dalyvavo draugijos „Švietimas ir darbas“, 
kurios pagrindinė užduotis – išlaikyti Alytaus žydų progimnaziją, vei-
kloje. buvo vienas iš iniciatyvinės grupės narių, 1933 m. organizavu-
sių Vokietijos žydams šelpti draugijos steigimą. Nuo 1935 m. išrinktas 
labdarybės, socialinės pagalbos ir kultūros draugijos „Ezro“ vicepir-
mininku, 1937 m. tapo pirmininku.

1927 m. pavasarį kartu su Reitbortu M. bokšickis įkūrė pirmąją 
spaustuvę Alytuje ir pavadino „M. bokšickio ir Reitborto spaustuve“. 
Spaustuvė, įsikūrusi Vilniaus gatvėje, veikė iki 1930 m. Joje pirmą 
kartą buvo spausdinami ir vietos laikraščiai.

Kartu su kitais žydais M. bokšickis 1939 m. liepos mėn. įregis-
travo Antrojo Alytaus žydų draugiją „Chevro Kadišo“, kurios tikslas 
buvo teikti įvairią materialinę pagalbą Alytuje gyvenantiems betur-
čiams žydams. Manoma, kad kurį laiką jis buvo žydų bendruomenės 
Alytuje pirmininkas, o jo namuose buvo įsikūrusi žydų bendruomenės 
būstinė, nuo 1937 m. draugija „Ezro“. M. bokšickis gyveno Alytuje, 
Vilniaus g. 27, name, pastatytame 1911 m. jo tėvo ir žinomame kaip 
„namas su liūtukais“. Šis namas išlikęs iki šiol, tai vienas iš nedaugelio 
mūsų dienas pasiekusių XX a. pradžios pastatų.

Vidaus reikalų ministerijos dokumentuose rašoma, kad M. bok-
šickio veikla 1918–1919 m. buvo naudinga Lietuvai, jis buvo vienas 
iš vietos žydų inteligentų, nuo pat pirmųjų Lietuvos valstybingumo 
akimirkų nedvejodamas įsitraukęs į valstybės atkūrimo darbą. Dirbo 
Alytaus apskrities viršininko, apskrities milicijos vado raštinėse. Už 
aktyvią visuomeninę veiklą, darbą Lietuvos labui 1928 m. M. bok-
šickis apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu bei 
3-iojo laipsnio garbės ženklu „Artimui pagalbon“. 1932 m. buvo ap-
dovanotas 2-ojo laipsnio garbės ženklu „Artimui pagalbon“ (šį ženklą 
visoje Lietuvoje yra gavę tik 29 žmonės), o 1934 m. jam įteiktas „Esti-
jos ugniagesių garbės ženklo“ aukso medalis.

1939 m. M. bokšickis kartu su žmona, dukra ir sūnumi išvyko  
į Vilnių. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui visa bokšickių šeima 
atsidūrė Vilniaus gete. M. bokšickis 1941 m. rugsėjo mėn. nužudytas 
Paneriuose. žmona Šeinė žuvo 1943 m. spalio 7 d. Jų dukrą Lilę išgel-
bėjo lietuviai. Sūnus Saadia 1943 m. rugsėjo mėn. deportuotas į kon-
centracijos stovyklą Estijoje, 1944 m. rugpjūčio mėn. atsidūrė koncla-
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geryje Lenkijoje, kur 1945 m. buvo išlaisvintas. Šiuo metu  
M. bokšickio palikuonys gyvena Izraelyje.

Petras Akiras-biržys 1931 m. išleistoje knygoje „Lietu-
vos miestai ir miesteliai. Alytaus apskritis“ aprašė pokalbį 
su alytiškiu advokatu Mendeliu bokšickiu:

1918 m. gale lenkiškas gaivalas Lietuvoje, o kartu ir 
Alytuje, buvo įsigalėjęs ir visas pastangas dėjo, kad tik 
daugiau lietuvių suklaidintų, kad tik daugiau patrauktų 
Varšuvos link. Tad ir Alytuje buvo atsiradę veikėjų pasi-
darbuoti Lenkijos naudai.

Kai vokiečiai ėmė kraustytis iš Alytaus, vietos gyven-
tojai sukruto organizuoti miesto valdybą. Pirmasis posė-
dis tuo reikalu įvyko 1918 m. gruodžio 1 d. Prieš tai buvo 
surašinėjami miesto gyventojai tautybėmis. Susirinkimas nutarė iš-
rinkti miesto valdybą iš 15 asmenų, po 5 nuo lietuvių, žydų ir lenkų. 
Į miesto valdybą 1918 m. gruodžio 2 d. buvo išrinkti šie asmenys: mo-
kytojas Slavėnas, kunigas P. Baltrušaitis, J. Stanaitis, A. Mankauskas, 
S. Bakša, A. Saulynas, K. Bernatovič, K. Baliukevič, K. Janovskij, K. 
Aleksandrovič, M. Bokšickis, Š. Beiralas, Rekachas, Abramavičius ir 
Sakinas.

1918 m. gruodžio 3 d. miesto atstovų susirinkimas svarstė ir nu-
tarė oficialia Alytaus miesto valdybos kalba pripažinti lietuvių kalbą. 
Dėl to lenkai pakėlė didžiulį skandalą. Jiems nusileista ir pradėta 
vartoti rusų kalba. Nuo 1918 m. gruodžio 4 d. iki 1919 m. sausio  
12 d. posėdžių protokolai buvo rašomi rusų kalba, o 1919 m. kovo  
20 d. vienas protokolas parašytas net lenkų kalba. Tačiau lietuviai 
laiku susigriebė ir neleido lenkams kištis į Lietuvos reikalus. Žydai 
taip pat nepalaikė lenkų ir, tokiu būdu, buvo vėl grąžinta lietuvybė.

1919 m. vasario 8 d. apie 12 val. 4 vokiečių kariai pradėjo plėšti 
Alytaus mieste Norlianskio krautuvę, netoli M. Bokšickio namo lan-
go. Kilo triukšmas, atbėgo lietuviai milicininkai. Jie areštavo vokie-
čius ir nuvarė į 1-ojo pulko daboklę. Vakare apie 18 val. M. Bokšickis, 
eidamas iš Pirmojo Alytaus buvo sulaikytas vokiečių sargybos, kuri 
sustabdė judėjimą per miesto tiltą. Parodžius savo lietuvių ir vokie-
čių kalbomis rašytą liudijimą, kad yra apskrities valdybos narys, tik 
vieną jį praleido. M. Bokšickis, supratęs, kad prie tilto trejose rogėse 
sėdėjusieji stipriai apsiginklavę vokiečiai su kulkosvaidžiais važiuoja 
vaduoti savo areštuotus draugus, nubėgo į milicijos raštinę ir telefo-
nu pranešė apie tai į 1-ojo pulko štabą. Pulko vadas, laiku susigriebęs 

Alytaus savanorių 
ugniagesių draugijos 
komandos viršinin-
kas Mendelis bo-
kšickis (1898–1941). 
1934 m. Nuotr. iš 
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ir perspėtas, atvykusius vokiečius nuginklavo. Tokiu būdu, pavyko iš-
laikyti Lietuvos kariuomenės garbę ir išvengti didelio nesusipratimo 
ar dar ko nors blogesnio, jei 1-asis pulkas būtų netikėtai užpultas.

1919 m. vasario 13 d. anksti ryte, į Alytų įsiveržus raudonar-
miečiams, lietuvių valdžios įstaigos kartu su 1-uoju pėstininkų pulku 
apleido Alytų. M. Bokšickis pasiliko mieste, tačiau bolševikai jį areš-
tavo kaip „baltagvardietį“ ir rengėsi sušaudyti. Laimei, vasario 15 d. 
Alytaus atvyko vaduoti iš Ukrainos grįžtanti vokiečių kariuomenės 
dalis „Schutztruppe Bug“, susidėjusi iš pėstininkų, artilerijos, ryšių 
komandos ir šarvuoto traukinio, kuri važiavo ešelonu per Augustavą. 
Lietuvos valdžios pakviestas išvaryti besiveržiančius per Nemuną 
Suvalkijon bolševikus, šis vokiečių kariuomenės dalinys pasuko per 
Suvalkus link Alytaus. Jiems užėmus Alytų, vokiečių pėstininkai vijo 
bolševikus net už Daugų link Vilniaus.

Vasario 16 d. Alytuje vokiečiai įkūrė komendantūrą, kurios 
komendantas kapitonas Siewers areštavo M. Bokšickį, kaip įkaitą, 
reikalaudamas pasakyti, kas išvijo vokiečius iš Alytaus prieš kelias 
dienas. Išsiaiškinus, kad Alytaus miesto gyventojai vokiečių kareivių 
neapšaudė, įkaitai buvo paleisti. Vasario 19 d. vokiečių komendantas 
paskyrė M. Bokšickį eiti miesto burmistro pareigas.

1919 m. vasarą, galutinai Lietuvą apleisdama vokiečių kariuo-
menės dalis „Schutztruppe Bug“ kėlėsi iš Alytaus į Suvalkus. Reikėjo 
perimti telefonų centralinę stotį. Tuo laiku lenkų kariuomenės dali-
nys, stovėjęs ties Alytumi, ruošėsi jį užimti, nes 1-as pėstininkų pul-
kas dar nebuvo grįžęs iš Marijampolės. Alytuje labai mažai tebuvo 
kareivių – tik karo komendantūros komanda. Alytaus pašto įstaigos 
viršininkas telefonų centralinės stoties priimti nesutiko. M. Bokšickis 
ryžosi pats perimti. Patys vokiečiai tą dieną susikrovė į paskutinio 
traukinio vagonus, įnešę dar neišjungtą telefono aparatą į vagoną, 
kalbėjosi su paskutiniu telefonistu centralinėje stotyje ir susitarė, 
kad esantieji prie kiekvieno iš trijų miesto tiltų raitieji sargybiniai, 
kai išgirs tyčia metamos rankinės granatos sprogimą, turi skubiai 
joti į stotį ir kartu vykti į Suvalkų miestą. Sargybai iš vokiečių prie 
tiltų perimti buvo atvykę lietuvių komendantūros kariai, ruošdamiesi 
kovoti su lenkais. Komendantūros patalpose buvo likęs rezervas: ko-
mendantas karininkas B. Naujanis-Šalkauskas ir keli kareiviai. Arti-
nosi skirta granatos metimui minutė. Vokietis dar telefonų centrali-
nės stoties neperdavė. Staiga pasigirdo sprogimas ir tuoj pro langą 
pralėkė vokiečių raitelis, saugojęs miesto tiltą. Vokietis iš telefonų 
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centralinės stoties atsisveikino ir išėjo. Vokiečiui išėjus, geležinkelio 
stoties viršininkas iš traukinio vagono paskambino ir prašė, kad jis 
neužmirštų pasiimti telefonus nuo tiltų, bet vokiečio, kuris buvo ką 
tik išėjęs, M. Bokšickis nešaukė atgal. Tokiu būdu, šiuo itin svarbiu 
momentu, ginant Alytų nuo priešų, liko telefonai, kurie turėjo lemia-
mos reikšmės, nes lenkai veržėsi per plento tiltą ir tik dėka praneštai 
žiniai į komendantūrą bei gautai iš ten paramai – paties komendanto 
ir kelių kareivių – lenkai, po smarkaus susišaudymo, buvo atremti ir 
daugiau nebandė pulti.

Tuo pačiu laiku lenkuojančių asmenų bandyta įsiveržti į telefonų 
centralinę stotį, kur vienui vienas buvo užsirakinęs ir užrėmęs duris 
M. Bokšickis. Jis prašė pas komendantą atsiųsti nors vieną ginkluotą 
kareivį, bet dėl jų stokos, kareivis buvo atsiųstas tik sekančią dieną. 
Kaip M. Bokšickis jautėsi budėdamas visą naktį, galima tik įsivaiz-
duoti. Jam telefonų centralinėje stotyje teko išbūti 7 dienas, kai iš 
Kauno Pašto valdybos atvyko paskirti kiti valdininkai. Šių 7 dienų 
eigoje buvo toks įdomus atsitikimas. Iš Generalinio štabo paskam-
bino viršininkas ir klausė, ar neturima kokių nors žinių iš užfrontės, 
nes Lietuvos žvalgyba per paskutines dienas nėra gavusi jokių tikrų 
žinių. Tais laikais lietuvių milicija pasilikdavo vietose, kurias užim-
davo lenkai. Butrimonis užėmė lenkai, bet ten pasiliko lietuvių mili-
cininkas Puodžiūnas. M. Bokšickis bandė skambinti į Butrimonis, bet 
paaiškėjo, kad lenkai perkirtę liniją. Tada jis paskambino per Prienus 
į Jiezną, ir per ten sujungus su Butrimonimis, kalbėjo su milicinin-
ku Puodžiūnu, o po to sujungė Kauną per Alytų, Prienus ir Jiezną 
su Butrimonimis. Tokiu būdu Generalinis štabas gavo žinių iš priešų 
užimtos vietovės. Vėliau į Alytaus paštą M. Bokšickiui buvo atsiųsta 
600 auksinų dovana, bet jis atsisakė priimti.

M. Bokšickis buvo Alytaus apskrities valdybos narys ir sekre-
torius. Vieną kartą teko jam būti tarpininku tarp Lietuvos valdžios 
ir vokiečių karinės valdžios. Iš Gardino atvyko vokiečių karininkų 
komisija perduoti Lietuvos valdžiai Alytuje esančius tris tiltus. Jie 
prašė apie 7-8 milijonų markių arba pasirašyti šios sumos aktą. Su-
sitarti su jais nebuvo įmanoma. Jie nuvyko prie miesto tilto, atplėšė 
porą lentų, įdėjo sprogstamosios medžiagos piroksilino ir iškėlė ulti-
matumą: arba per pusę valandos pasirašyti jų aktą, arba jie sprog-
dins tiltus. Iš apskrities valdybos jau buvo paskambinta į Susisiekimo 
ministeriją ir iškviesta komisija, kuri važiavo automobiliu. Kad lai-
mėti laiko, pradėjo vokiečius kviesti pietauti ir gerai pavaišinti. Tokiu 

ALYTAUS žYDų INDėLIS į LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYbėS ATKŪRIMĄ



252

būdu sulaukta iš Kauno Susisiekimo ministerijos atstovų, kurie su jau 
„suminkštėjusiais“ vokiečiais lengvai susitarė. Taip liko nesusprog-
dinti Alytaus tiltai.

1919 m. vasarą, kai sukilę lenkai nuginklavo Seinuose lietuvių 
įgulą, į Seirijus atbėgo kareivis ir telefonu skambino į Alytaus aps-
krities viršininko įstaigą, prašydamas pranešti komendantui, kad 
atsiųstų iš Alytaus pagalbos ir padėtų atvaduoti Seinus. Tuo laiku,  
M. Bokšickiui, bekalbant telefonu, iš gretimo kambario vienas milici-
jos valdininkas, iš neatsargumo, iššovė iš kariško šautuvo ir pataikė 
M. Bokšickiui į koją, padarydamas žaizdą iki kaulo. M. Bokšickis, ne-
supanikavęs, perrišęs sužeistą koją, pranešė komendantui apie įvykį 
ir tik tada išvyko į ligoninę. Sužeidimą gydėsi apie 4 mėn.

Mendelio bokšickio sūnus Saadia bokšickis-bahat (g. 1928)  
2018 m. taip prisiminė savo tėvą:

Tada imu prisiminti šeimą ir namus: tėvelį, mamytę, trylika mė-
nesių vyresnę sesutę Lilią ir Rozaliją, kuri „visada“ gyveno su mumis 
ir dirbo mums. Antrame mūsų namo aukšte gyveno močiutė ir senelis. 
Prieš akis iškyla kupini tyros laimės vaizdai – mes keturiese apsika-
binę sėdime svetainėje ant sofutės, pasibučiuojame ir klausomės be-
galinių tėvelio istorijų apie tolimus kraštus ir žmones. Dar menu „tė-

bokšickių šeimos namas, žinomas kaip „namas su liūtukais“. Alytus, Vilniaus g. 
27. 2021 m. rugsėjo 10 d. G. Lučinsko nuotr.

GINTARAS LUČINSKAS



253

velio mokyklėlę“, kai savaitgaliais mes, vaikai, priguldavome pailsėti 
iš abiejų tėvelio šonų, o jis atsakinėdavo į mūsų begalinius klausimus 
apie viską. Mano tėvelis buvo ne tik advokatas, bet ir Alytaus sava-
norių gaisrininkų komandos įkūrėjas ir viršininkas. Todėl aš labai 
domėjausi gaisrais ir jų gesinimu. Prisimenu kaukiančias sirenas, tė-
velį, bėgantį gesinti gaisro, vėliau grįžtantį kartais apdegusiu veidu. 
Labai didžiavomės juo ir džiaugėmės, kai jis gavo pirmąjį ir antrąjį 
medalius „Artimui pagelbon“. Kai tėvelis suprojektavo neužšąlan-
čias ir neuždumblėjančias požemines vandens talpyklas, išgarsėjo ir 
užsienyje. Tada jis gavo paauksuotą medalį iš Estijos. Aš buvau toks 
laimingas ir išdidus, kad išsėdėdavau per visus tėvelio vedamus mo-
kymus naujoms savanorių grupėms, nors buvau tik mažas berniukas.

Du žydai kariai Motelis Kacas (g. 1901) ir Echomas Štramas (g. 
1901) – Vyčio Kryžiaus kavalieriai, kurie 1923 m. kovo 19 d. buvo 
Lenkijos kareivių užkapoti kardais prie Kapčiamiesčio, Paliepių kai-
me – palaidoti senosiose Antrojo Alytaus žydų kapinėse (kapinės su-
naikintos, kapai neišlikę). Jie tarnavo Alytuje stovėjusiame Lietuvos 
kariuomenės 11-ajame Vilniaus pėstininkų pulke.

1927 m. įkurta Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga 
(LKKSS). Jos skyriai veikė visoje Lietuvoje. Alytuje buvo atskiri LK-
KSS lietuvių ir žydų karių savanorių skyriai. žydų karių, dalyvavusių 
Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Alytaus skyrius 
įkurtas 1934 m. Šio skyriaus nariai 1936 m. buvo: Aizikas Azerskis, 
Motelis Chaikovičius, Mejeris Choroželskis, Faivelis Mackevičius, 
Kopelis Nemunaiskis, Šimonas Polivnikas, Elija Pružanas, Joselis Pru-
žanskis, Reznickis, Meilachas Rubinšteinas, Mauša Slifkinas, Leibas 
Smolnickis, Lipskis Šepšelis, Kivelis Švarcbordas, Dovydas Vaisen-
bliumas, M. Valavičius, Dovydas Volovičius, Josifas Zupraneris ir 
Chaimas žmudskis.

Aizikas Azerskis gimė apie 1899–1902 m. Gyveno I Pulko g. 17. 
buhalteris. Vienas iš Lietuvos žydų sionistų valstybininkų sąjungos 
Alytaus skyriaus steigėjų 1933 m. įvairiu metu buvo šio skyriaus val-
dybos narys, sekretorius, iždininkas. 1937 m. duomenimis, buvo žydų 
karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjungos 
Alytaus skyriaus valdybos narys.

Mejeris Choroželskis gimė 1897 m. Gyveno Kauno g. Tarnauto-
jas. žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, 
sąjungos Alytaus skyriaus valdybos sekretorius 1934–1936 m., vėliau 
– garbės teismo narys.
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Faivelis Mackevičius gimė apie 1896–1899 m. Gyveno A. Juoza-
pavičiaus g. 18. Siuvėjas. 1932 m. Alytaus miesto ir apskrities žydų 
draugijos „Švietimas ir darbas“ narys. Lietuvos suvienytos žydų ama-
tininkų sąjungos Alytaus skyriaus revizijos komisijos narys 1933 m., 
šio skyriaus valdybos narys 1936 m. ir 1938 m. Vienas iš Pirmojo Aly-
taus žydų draugijos „Gmilus Chesed“ steigėjų 1937 m., kai draugija 
užregistruota iš naujo pakeitusi įstatus. buvo valdybos narys, o nuo 
1938 m. rugpjūčio mėn. – vicepirmininkas. žydų karių, dalyvavusių 
Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Alytaus skyriaus 
narys.

Kopelis Nemunaiskis gimė apie 1901–1902 m. Gyveno bažnyčios 
g. 3, vėliau – bloznelio g. 16. buhalteris. 1932 m. gegužės 24 d. kar-
tu su dar aštuoniais žydais pasirašė miesto burmistrui prašymą už-
registruoti Alytaus miesto ir apskrities žydų draugiją „Švietimas ir 
darbas“. buvo jos narys. Vienas iš iniciatyvinės grupės narių 1934 m. 
steigti žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavi-
me, sąjungos Alytaus skyrių. Jo valdybos sekretorius 1936–1937 m.

Šimonas Polivnikas gimė apie 1897–1900 m. Gyveno Vilniaus g. 
25. Prekybininkas. Alytaus miesto ir apskrities žydų draugijos „Švie-
timas ir darbas“ narys. Vienas iš iniciatyvinės grupės narių 1934 m. 
steigti žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvada-
vime, sąjungos Alytaus skyrių. 1936 m. išrinktas į skyriaus Revizijos 
komisiją.

Lipskis Šepšelis gimė apie 1900–1903 m. Gyveno Rinkos aikštėje. 
Pirklys. Alytaus miesto ir apskrities žydų draugijos „Švietimas ir dar-
bas“ narys. Nuo 1934 m. žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklau-
somybės atvadavime, sąjungos Alytaus skyriaus valdybos kasininkas, 
1936 m. valdybos vicepirmininkas ir iždininkas.

Kivelis Švarcbordas gimė 1900 m. Gyveno Antrajame Alytuje, 
Užuolankos g. Vežėjas. 1932 m. Alytaus miesto ir apskrities žydų 
draugijos „Švietimas ir darbas“ narys. Vienas iš iniciatorių 1934 m. 
steigti žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavi-
me, sąjungos Alytaus skyrių. Taip pat vienas iš Antrojo Alytaus žydų 
draugijos „Chevro Kadišo“ steigėjų 1939 m.

Dovydas Vaisenbliumas gyveno Pirmajame Alytuje. žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Aly-
taus skyriaus narys. Vienas iš Pirmojo Alytaus žydų draugijos „Gmi-
lus Chesed“ steigėjų 1937 m., kai draugija užregistruota iš naujo pa-
keitusi įstatus.
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Chaimas žmudskis gimė 1901 m. Gyveno Antrajame Alytuje, 
bažnyčios g. 10 (1938 m. – bloznelio g. 10). Pirklys, prekybininkas. 
Nuo 1932 m. Alytaus miesto ir apskrities žydų draugijos „Švietimas 
ir darbas“ narys. Vienas iš žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepri-
klausomybės atvadavime, sąjungos Alytaus skyriaus steigėjų 1934 m. 
Iki 1937 m. buvo šio skyriaus valdybos pirmininkas, organizuodavo 
susirinkimus. Nuo 1935 m. Nepriklausomųjų sionistų-revizioninkų 
sąjungos Vladimiro žabotinskio vardu Alytaus skyriaus valdybos iž-
dininkas.

1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Dalis 
žydų pateko į 1941 m. birželio 14–15 d. tremtinių sąrašus ir buvo iš-
tremti į Sibirą bei kitas atšiaurias vietoves. 1941 m. birželio 22 d. pra-
sidėjo Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas. 1941 m. liepos mėn. Aly-
tuje gyveno 1231 žydų tautybės gyventojas. Rugpjūčio–rugsėjo mėn. 
Vidzgirio miške Holokausto aukomis tapo daugiau nei 2200 Alytaus 
miesto ir apskrities žydų. Nedaugeliui pavyko išsigelbėti. Taip buvo 
sunaikinta alytiškių žydų bendruomenė, kelis šimtmečius kartu su ki-
tais miestiečiais kūrusi ir puoselėjusi Alytaus miestą.

Rugsėjo 23-iąją Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido diena. 
Šiai dienai paminėti skirti renginiai vyksta ir Alytuje. 2018 m. rugsėjo 
21 d. į Holokausto dienai skirtą renginį susibūrė Alytaus šv. benedikto 
gimnazijos bendruomenė, o rugsėjo 23 d. Lietuvos žydų genocido die-
na paminėta prie žydų memorialo, Vidzgirio miške.

Alytaus šv. benedikto gimnazijoje vykusiame renginyje dalyvavo 
Izraelio ambasadorius Amiras Maimonas, Europos Parlamento narys 
Petras Auštrevičius ir Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas 
Grigaravičius. Renginio metu meninę kompoziciją susirinkusiems 
parodė Alytaus šv. benedikto gimnazijos ir Likiškėlių progimnazijos 
mokiniai.

„Mes negalime pakeisti istorijos, bet galime padaryti įtaką dabar-
čiai ir ateičiai. žydai nėra svetimi žmonės. Jie taip pat, kaip ir lietuviai, 
gyveno čia, Lietuvoje. Tuo metu Lietuvoje tikrai buvo tokių žmonių, 
kurie atidarė savo namų duris, kurie gelbėjo ir padėjo žydams“, – pri-
simindamas žydų tautai skaudžius istorinius įvykius, sakė Izraelio 
ambasadorius A. Maimonas. Jis ragino susirinkusiuosius nepamiršti 
istorinių įvykių, kad jie daugiau niekada nepasikartotų.

Renginio metu kalbėjęs Alytaus miesto savivaldybės meras  
V. Grigaravičius atkreipė dėmesį į tai, jog nors ir Alytuje nėra žydų 
bendruomenės, miestas rūpinasi, kad naujam gyvenimui būtų prikelta 
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čia esanti sinagoga. Nuskambėjus keletui muzikinių kūrinių susirinku-
sieji buvo pakviesti vykti prie žydų memorialo Vidzgirio miške. Sim-
bolinėmis gėlėmis papuošta šio memorialo prieigas ir padėta atminimo 
akmenis.

Gėlės ir atminimo akmenys prie šio memorialo buvo padėti ir 
rugsėjo 23 d., Lietuvos žydų genocido dienai paminėti skirto renginio 
metu. Šiame renginyje dalyvavo Alytaus miesto savivaldybės mero 
pavaduotoja Valė Gibienė, Lietuvos žmogaus teisių centro projektų 
vadovė Simona Gaidytė, iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykę žydo 
Hiršo Kalmanavičiaus giminaičiai, kiti garbūs svečiai, alytiškiai.

„Kartais visai neprognozuojami dalykai sudėlioja gyvenimą taip, 
kad mes nežinome, kas bus toliau. Čia žuvo žydai, o galėjo žūti ir kitos 
tautos žmonės. Taip jau nutiko, istorijos mes neperrašysime. Mes tu-
rime būti tolerantiški visiems, turime mylėti vieni kitus. Taika, meilė 
žmogui, tolerancija yra tai, ko mes galime siekti savo šaliai ir pasau-
liui“, – renginio metu kalbėjo Alytaus miesto savivaldybės mero pa-

Atminimo akmuo Mendeliui bokšickiui Vilniaus g. 27 šalia 
kitų atminimo akmenų, skirtų jo žmonai Šeinei Kronzona-
itei-bokšickienei ir vaikams – dukrai Lilijai ir sūnui Saadia. 
Atminimo akmuo M. bokšickiui įdėtas sūnaus  
S. bokšickio-bahat, Adolfo Ramanausko-Vanago gimna-
zijos moksleivių, mokytojos Meilės Platūkienės ir Alytaus 
miesto savivaldybės iniciatyva. Alytus, 2021 m. rugsėjo  
10 d. G. Lučinsko nuotr.
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vaduotoja Valė Gibienė. „Alytuje buvo labai didelė žydų bendruome-
nė, kurios šiandien nebeturime. Ilgus metus buvo kalbėta, kad reikia 
įamžinti šių žmonių atminimą, ypač tų, kurie smarkiai prisidėjo prie 
Alytaus miesto gyventojų – tiek žydų, tiek lietuvių – gerovės. Mende-
lio bokšickio ir Šmuelio beiralo nuopelnai miestui labai dideli“, – kal-
bėjo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokytoja Meilė 
Platūkienė. Apie žydų gyvenimą Alytuje susirinkusiesiems pasakojo 
Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkas Vilmantas Dunderis.

Vėliau renginio dalyviai buvo pakviesti į atminimo akmenų Aly-
taus žydams Mendeliui bokšickiui, Hiršui Kalmanavičiui ir Šmueliui 
beiralui Vilniaus ir Užuolankos gatvėse įdėjimo ceremoniją. Vieną jų 
– Mendeliui bokšickiui – prie namo su liūtukais padėjo Alytaus miesto 
savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė.

Alytuje atminimo akmenimis įamžintas dviejų buvusių miesto ta-
rybos narių Mendelio bokšickio ir Šmuelio beiralo atminimas. Abu 
vyrai tarpukariu ne tik dalyvavo miesto tarybos veikloje, bet ir tei-
kė įvairią pagalbą mieste besikuriančiam 1-ajam pėstininkų pulkui.  
M. bokšickis taip pat rūpinosi Alytaus gaisrų gesinimo sistemos tobu-

Atminimo akmuo Šmueliui beiralui Pulko g. 1, įdėtas 
Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos ir Putinų  
gimnazijos moksleivių, mokytojų Meilės Platūkienės, 
Vilijos baguckienės ir Alytaus miesto savivaldybės 
iniciatyva. Alytus, 2021 m. rugsėjo 10 d.  
G. Lučinsko nuotr.
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linimu, suprojektavo neužšąlančias ir neuždumblėjančias požemines 
vandens talpyklas.

Giminaičio iniciatyva atminimo akmuo įdėtas ir Hiršui Kalmana-
vičiui, mokytojui, Alytuje dirbusiam dvidešimt metų. Visi trys Aly-
tuje įamžinti žydai Holokausto neišgyveno: M. bokšickis žuvo Vil-
niaus gete (nužudytas 1941 m. rudenį), Š. beiralas (1942 m. vasarą) ir  
H. Kalmanavičius (1941 m. rudenį) nužudyti vokiečių vykdytų žudy-
nių Alytuje metu. 
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SIGITAS bIRGELIS

KONSTANTINAS SAVICKAS –  
LIETUVOS KREPŠINIO PRADININKAS

Minint Lietuvos krepšinio šimtmetį

LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė Lietuvos krepšinio šim-
tmečio metais. Ta proga norime prisiminti iš Punsko kilusį Lietuvos 
krepšinio patriarchą Konstantiną Savicką.

Nors pirmosios oficialios vyrų krepšinio varžybos įvyko  
1922 m. balandžio 23 d. Kaune, tačiau pirmos Lietuvoje krepšinį ėmė 
žaisti moterys. Tai buvo 1920–1921 m. beje, jos žaidė ne pagal JAV, bet 
pagal vokiečių taisykles. Kamuolys buvo mažesnis, o lankai be lentų.

1922 m. pasirodė pirmoji lietuviška knygelė apie krepšinį „Krep-
šiasvydis vyrams“. Jos autorius Dineika rašė: „Krepšiasvydis yra ran-
kinis žaidimas. <…> žaidėjas ar tai bėgdamas, ar tai žengdamas svai-
do, gaudo arba sulaikydamas atmuša kamuolį rankomis. <…> Galvą 
nuleidęs ar paniuręs nebandyk stovėti. Todėl beveik visą žaidimą krū-
tinė laikoma iškila. <…> Dalyvių skaičius krepšiasvydy pareina nuo 
aikštės dydžio. Priklausomai nuo to dalyvių gali būti 10, 14 arba 18. 
Mes patartume laikytis pirmojo dalyvių skaičiaus, kaipo patogiausio 
žaidimo eigai.

žaidėjai paskirstyti į dvi partijas. <…> Taigi, jei žaidėjų būtų 10, 
tai kiekvienai partijai tektų 5. <…> Iš tų 5 žaidėjų – vienas bus gynėjas 
(saugo krepšį), vienas sargas (rūpinasi pasprukusį iš puolėjų kamuo-
lį grąžinti jiems) ir trys puolėjai taikys kamuolį į priešininko krepšį. 
<…> Partijų atskyrimui vienos kurios partijos nariai užsiriša ant rankų 
juosteles. <…> įmestas krepšin iš baudos linijos kamuolys teikia lai-
mėjimo akį, o įmestas krepšin kamuolys pačiam žaidimo karšty – tei-
kia 2 laimėjimo akis. <…> Ta partija bus laimėjusi, kuri per iš anksto 
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numatytą laikotarpį daugiau kartų įmes kamuolį krepšin. <…> žaisti 
galima prieš valgant arba pavalgius po 1,5 valandos atvangos. <…> 
žaidimo metu nevalia nei rūkyti, nei gerti. Ypač sušilus nieku būdu 
nereikia nieko šalto gerti. Kas sušilęs vartoja šaltą gėralą – save žudo. 
<…> Reikia vengti išsiplatinusio blogo įpročio pavargus tuoj gulti čia 
pat aikštėje ar kur kitur.“

Pirmąsias oficialiais krepšinio varžybas, kurios, kaip minėjau, 
vyko 1922 m. balandžio 23 d., laimėjo Lietuvos fizinio lavinimo sąjun-
ga (LFLS), nugalėjusi Kauno rinktinę rezultatu 8:6. Apie šias rungty-
nes tuometinė spauda rašė: „Rungtynės buvo labai įdomios ir suteikė 
malonaus įspūdžio žiūrovams. žiūrovai tiek buvo susižavėję tomis 
rungtynėmis, kad žiūrėdami į mūsų vikrius, linksmus žaidėjus, jautėsi 
esą visai kultūringoj valstybėj. <…> Pirmą kartą Lietuvoje suruoštos 
krepšiasvydžio rungtynės davė gražių vilčių, kad ateityje šis žaidimas 
galėtų atvesti mūsų sportininkus prie didesnių laimėjimų.“

Krepšininkės, nors pradėjo žaisti anksčiau už vyrus, pirmąsias 
oficialias rungtynes Lietuvoje sužaidė vėliau – 1922 m. rugsėjo 10 d.

1922 m. spalio 4–10 d. buvo surengtas pirmasis Lietuvos krepši-
nio čempionatas. Jame dalyvavo dvi moterų komandos – LFLS ir LŠS 
(Lietuvos šaulių sąjunga). Vienas rungtynes laimėjo LFLS (8:6), vie-
nas – LŠS (4:2) ir vienos baigėsi lygiosiomis (4:4). Prireikė ketvirtųjų 
varžybų. Jas rezultatu 4:0 laimėjo LFLS krepšininkės.

1922 m. Lietuvoje krepšinį žaidė dvi moterų ir dvi vyrų koman-
dos: buvo 35 krepšinio žaidėjai ir viena aikštelė.

S. Darius savo knygelėje „basketbolo žaidimas“ rašė: „1923 m. 
basketbolas, turėdamas iš praėjusių metų daug pasekėjų ir šiek tiek 
techniškai patobulėjęs, padarė žymią pažangą. <…> Vyrų komandų 
buvo 18. Sužaista oficialių rungtynių 18, draugiškų 11. Moterų ko-
mandų buvo 24, sužaista oficialių rungtynių 26, draugiškų 15. Iš viso 
žaidėjų buvo 300, aikščių 5. Šiais metais basketbolas pirmą kartą pa-
sirodė provincijoje.“

1924 m. įvyko pirmasis vyrų krepšinio čempionatas. Jame daly-
vavo trys komandos. Pirmaisiais Lietuvos krepšinio čempionais tapo 
LFLS I krepšininkai. Jie nesunkiai įveikė savo varžovus: LFLS II – re-
zultatu 20:7, LDS – 35:2.

Pirmąsias tarptautines krepšinio varžybas Lietuva sužaidė  
1925 m. gruodžio 13 d. Rygoje. Tuo metu latviai jau žaidė krepšinį sa-
lėse, turėjo nemažą tarpvalstybinių rungtynių patirtį. Lietuvoje krep-
šininkai treniravosi ir žaidė tik vasarą, nes krepšiniui tinkamos žaisti 
salės nebuvo.
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Lietuvos krepšininkai pralaimėjo latviams rezultatu 20:41. Po 
metų antrąsias tarpvalstybines rungtynes Lietuvos krepšininkai žaidė 
vėl Rygoje ir nusileido Latvijos rinktinei dar skaudžiau (12:47).

Ilgainiui krepšinio populiarumas Lietuvoje blėso. Lietuvos čem-
pionatuose dalyvavo tik Kauno komandos. 1929 m. nesurengta jokių 
krepšinio rungtynių. 1929–1932 m. nevyko ir Lietuvos čempionatas. 
Krepšinį ilgesniam laikui nustelbė futbolas.

Reikšmingi Lietuvos krepšiniui buvo 1934 m. Tų metų spalio 10 
dieną atidaryti Kūno kultūros rūmai (dabar centriniai Lietuvos kūno 
kultūros akademijos rūmai). Pastate buvo įrengta erdvi tenisui žaisti 

Kūno kultūros rūmai
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skirta sporto salė. Labai geros buvo korklinoleumo grindys, 
kainavusios per 30 tūkst. litų. Kadangi į teniso rungtynes 
ateidavo tik apie 200 žiūrovų, todėl balkone tiek tebuvo pa-
ruošta sėdimų vietų. Šioje salėje lapkričio 16 d. įvyko pir-
mosios krepšinio rungtynės.

Ilgainiui salė tapo pagrindiniu krepšinio žaidimo cen-
tru. Čia vyko krepšinio pamokos, Lietuvos krepšininkai ir 
krepšininkės rengėsi tarpukario Europos čempionatams.

Lietuvos krepšinį iš sąstingio prikėlė Amerikos lietu-
viai, tarp jų jau minėtas punskietis Konstantinas Savickas.

Konstantinas savickas

Lietuvos krepšinio tėvas Konstantinas Savic-
kas gimė 1908 m. spalio 14 d. Punske, lietuvių šei-

moje. Nepraėjus metams, Savickų šeima su mažyčiu 
Konstantinuku iškeliavo anapus Atlanto ir po kelių mėnesių basty-
mosi po Ameriką surado užuovėją pagarsėjusiame lietuvybės cen-
tre Čikagoje. Čikagoje Konstantinas baigė vidurinį mokslą. 1925– 
1929 m. studijavo Northwesten universitete, 1932 m. gavo teisių dr. 
laipsnį. Čikagoje prasidėjo ir profesinė teisininko karjera. Konstanti-
nas nuo mažens domėjosi sportu, ypač žavėjosi krepšiniu, kuris tuo 
metu JAV buvo populiariausias.

Konstantinas Savickas labai mylėjo Lietuvą. Nors užaugo Ameri-
koje, jis neužmiršo savo gimtosios kalbos, aktyviai dalyvavo lietuvių 
emigracijos kultūrinėje ir sportinėje veikloje. Svajojo aplankyti nepri-
klausomą tėvynę ir jai tarnauti. Proga pasitaikė 1935 metais, kai Kau-
ne vyko I pasaulio lietuvių kongresas. Kongresui pasibaigus, Konstan-
tinas pasiliko Lietuvoje dar metams, dirbo Kūno kultūros rūmų sporto 
instruktoriumi, treniravo jaunuosius krepšininkus, pats žaidė Lietuvos 
krepšinio rinktinėje. 1936 metais jis išleido knygą „Krepšinis“, iš ku-
rios mokėsi ne tik jo bendraamžiai, bet ir kitų kartų krepšininkai.

Kaune tuo metu krepšinis buvo žaidžiamas Vasaros teatre, kur 
buvo įrengtos krepšiniui patalpos, bei 1934 metais pastatytuose Kūno 
kultūros rūmuose.

Konstantinas Savickas, kartu su kitais sporto entuziastais, labai 
greitai išpopuliarino krepšinį Lietuvoje, pakėlė jo sportinį lygį. Pri-
minkime, dar 1935 m. Lietuvos krepšinio rinktinė Rygoje pralaimėjo 
Latvijai net 10:123. Už Lietuvą žaidė futbolo vartininkas, šachmatinin-
kas, šuolininkas, o komandą treniravo futbolininkas. Lietuvos krep-

Konstantinas  
Savickas 1935 m.
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šiniui žūtbūt reikėjo naujo, stipraus impulso. Tai ir įvyko. Jau kitais 
metais lietuviai nusileido latviams tik 10:31. (Latvija tuo metu buvo 
Europos krepšinio čempionė!)

1935 m. į Pasaulio lietuvių kongresą atvyko JAV lietuviai: Edvar-
das Kriaučiūnas, b. budrikas, Konstantinas Savickas ir kt. Kongreso 
metu JAV lietuviai nugalėjo Kauno rinktinę rezultatu 36:5, nors buvo 
sužaisti tik du kėliniai po 10 min.

Narbutas rašė: „į Kūno kultūros rūmus atėjo visi Amerikos spor-
tininkai, krepšininkai atsinešė savo aprangą ir nutarė pasitreniruoti. 
Jie buvo nustebinti krepšinio sale, o ypač grindimis, kurių, anot jų, net 

Konstantinas Savickas (kairėje) su Lietuvos rinktinės 
žaidėjais Vytautu budriūnu ir Juozu Jurgėla
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Amerikoje neturima. Mes, balkone susirinkę, pamatėme, kad ir treni-
ruotės pobūdžio, tikrą krepšinio žaidimą, nes kas iki šiol buvo maty-
ta, tai buvo vaikų žaislas, o ne krepšinis. Mums buvo nematyta tokia 
kamuolio valdymo ir jo varymo technika, žaibiški ir mums tada visai 
nesuprantami deriniai, jau nekalbant apie tikslius, iš visokiausių padė-
čių metimus į krepšį, <…> Niekas iš mūsų negalėjo net pagalvoti, kad 
tokią aukštą krepšinio žaidimo klasę yra pasiekę Amerikos lietuviai.“

K. Savickas pasiliko Lietuvoje ir mokė jaunuolius plaukimo, bok-
so bei krepšinio pagrindų.

Didelį Lietuvos krepšininkų atsilikimą rodo Kauno ir Rygos rink-
tinių varžybų, kurios vyko 1936 m. pradžioje, rezultatas. Pirmąjį kėlinį 
kaimynai laimėjo 40:0 (!), o visas rungtynes – 60:6. Tais pačiais me-
tais Lietuvos rinktinė, kurioje žaidė K. Savickas (pelnęs 5 taškus), jau 
kiek rimčiau pasipriešino Europos čempionams ir pralaimėjo rezultatu 
10:31, o metų pabaigoje Lietuvos komanda pirmą kartą nugalėjo La-
tvijos čempioną US klubą rezultatu 35:27.

II Europos vyrų krepšinio čempionatas

1937 m. vyko II Europos vyrų krepšinio čempionatas. Jis buvo 
rengiamas pirmojo Europos čempionato nugalėtojos Latvijos sostinėje 
Rygoje.

Lietuvos krepšininkai metus pradėjo nelinksmai. Vasarį Rygoje 
pralaimėjo su Latvijos rinktine 29:41.
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Čempionato pirmojoje grupėje stipriausia buvo latvių rinktinė, po 
jos ėjo estų, lenkų ir italų komandos. Antroje grupėje stipriausia buvo 
Prancūzijos, toliau – Čekoslovakijos, Rumunijos ir bulgarijos koman-
dos. Silpniausiųjų grupėje pirmoji buvo Turkija, antroje vietoje Egip-
tas ir paskutinėje – pati silpniausia Lietuva.

Sumanyta pasikviesti žaisti porą geriausių Amerikos lietuvių 
krepšininkų. Lietuvos vyriausybė ir sporto vadovai į tai žiūrėjo skep-
tiškai, bet davėsi perkalbami.

Likus mėnesiui iki Europos čempionato pradžios, į Lietuvą atvy-
ko Pranas Talzūnas ir Feliksas Kriaučiūnas. Rinktinę rengti čempiona-
tui patikėta Kriaučiūnui, o tai, kad Lietuvos rinktinė sustiprinta dviem 
Amerikos lietuviais krepšininkais, nuspręsta laikyti paslaptyje. Visos 
treniruotės vyko prie uždarų durų.

II Europos vyrų krepšinio čempionate žaidė aštuonių šalių rink-
tinės, paskirstytos į du pogrupius. Viename – Italija, Estija, Lietuva ir 
Egiptas, kitame – Latvija, Lenkija, Prancūzija ir Čekoslovakija. Pir-
mąsias vietas užėmusios komandos žaidė su antrąją vietą kitame po-
grupyje užėmusia komanda (pusfinaliai). Pusfinalių nugalėtojai kovojo 
dėl Europos čempiono vardo, o pralaimėjusios komandos – dėl trečio-
sios vietos.

į nugalėtojus pretendavo Latvija, Italija ir Estija. Lietuvos krepši-
ninkai buvo laikomi vienais silpniausių. Apie juos Rygoje niekas ne-
užsiminė nė puse žodžio.

Lietuvos krepšinio rinktinė
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Lietuvos krepšininkai išvyko į Europos čempionatą tyliai. Rink-
tinę palydėjo vos keli žmonės. Čempionatas vyko salėje, įrengtoje bu-
vusio fabriko patalpose, kuriose tilpo 3,6 tūkst. žmonių. 

Lietuvos krepšininkai debiutavo rungtynėmis su stipria Italijos 
rinktine. Jie laimėjo pirmąjį kėlinį 15:9, o rungtynes – 22:20! Paskui 
Lietuvos krepšininkai nugalėjo Estiją rezultatu 20:15, Egiptą – 21:7, 
Lenkiją – 32:25, o finale vėl susirungė su Italijos rinktine.

Paskutinę žaidimo minutę Lietuva pirmavo 24:23. Lietuvos krep-
šininkai buvo nubausti technine pražanga. Teisėjas leido italams mesti 

Nugalėtojų džiaugsmas
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3 baudas, tačiau kamuolys tris kartus skriejo pro šalį. Taip Lietuva 
tapo Europos vyrų krepšinio čempionato nugalėtoja!

Geriausiu čempionato žaidėju pripažintas Talzūnas, kuris per 
penkerias rungtynes pelnė 67 taškus. į simbolinę Europos rinktinę 
įtraukti Talzūnas ir Kriaučiūnas.

Lietuva – Europos vyrų krepšinio čempionė

Feliksas Kriaučiūnas
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1937 metais Lietuva tapo krepšinio šalimi. Pergalė Rygoje sukėlė 
nepaprastą entuziazmą. Ji nuaidėjo visoje Europoje ir atnešė didžiulę 
šlovę Lietuvai.

Pasibaigus čempionatui, geriausias jo žaidėjas Talzūnas laiške  
į Čikagą Savickui rašė: „Stipriomis komandomis buvo laikomi italai, 
estai, prancūzai ir lenkai. Mus paskyrė į septintą vietą. Niekas nema-
nė, kad Feliksas Kriaučiūnas ir aš esame geri žaidėjai. Visi manė, kad 
geras žaidėjas turi būti didelis vyras, kuris pakelia ranką ir įdeda ka-
muolį į krepšį. Jie neturėjo supratimo ir net neįsivaizdavo, koks yra 
geras žaidėjas.“

Konstantinas Savickas labai džiaugėsi šiais Lietuvos krepšinio 
laimėjimais. 1938 m. jis vėl lankėsi Lietuvoje, kur drauge su Kūno kul-
tūros rūmų direktoriumi rengė Lietuvos krepšinio komandą III Euro-
pos krepšinio pirmenybėms. Jam talkino tais pačiais metais Lietuvon 
sugrįžęs P. Lubinas, kuris, įsidarbinęs Kauno policijos mokykloje spor-
to instruktoriumi, žaidė Lietuvos krepšinio rinktinėje (Lietuvos I tau-
tinėje olimpiadoje Kaune 1938 m. jo vadovaujama JAV lietuvių krep-
šinio komanda laimėjo pirmąją vietą). Po Tautinės olimpiados Kaune 
Lietuvoje pasiliko dar amerikiečiai lietuviai V. budriūnas ir M. Ruzgys.

II Europos vyrų krepšinio čempionatas

1939-ųjų pavasarį, kai Lietuva rengėsi Europos krepšinio šventei, 
senajame žemyne jau klajojo karo šmėkla. Iš 17 šalių, ketinusių daly-
vauti krepšinio varžybose, atvyko tik aštuonių šalių rinktinės. Visos 
komandos žaidė kiekviena su kiekviena po vienas rungtynes. Čem-
pionato išvakarėse dar nebuvo žinia, ar galės jame žaisti aukštaūgiai 
krepšininkai. Aukštų žaidėjų turėjo Estija ir Lietuva.

III Europos vyrų krepšinio čempionato atidarymas vyko naujojo-
je Sporto halėje gegužės 21 d. Joje tilpo 12 tūkst. žiūrovų. Sunkiausios 
buvo pirmosios rungtynės su Latvija. Tik paskutinėmis sekundėmis 
Lubino metimu Lietuva laimėjo 37:36. Toliau turnyre Lietuva žaidė: su 
Estija (33:14), Lenkija (46:18), Prancūzija (47:18), Vengrija (79:15), 
Suomija (112:9), Italija (48:15). Pranas Lubinas žaidė visose rungty-
nėse ir pelnė Lietuvai daugiausia taškų (96). Nė karto nepralaimėjusi 
Lietuva vėl tapo Europos čempione.

Krepšinis Lietuvoje labai išpopuliarėjo. 1939–1940 m. Kaunas tu-
rėjo jau 126 krepšinio komandas (87 vyrų ir 39 moterų). Daug koman-
dų susiorganizavo ir provincijoje, ypač prie gimnazijų.
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žymiausi krepšininkai, dalyvavę tarpvalstybinėse rungtynėse: 
Andrulis, baltrūnas, Norkus, žėruolis, Nikolskis, Mackevičius, Pe-
trauskas, Ralkevičius, Šačkus, amerikiečiai lietuviai: budriūnas, Ruz-
gys, Lubinas, Talzūnas, Kriaučiūnas, Jurgėla, žukas, Savickas, Kna-
šas, Giedraitis.

Pasibaigus Europos čempionatui, Konstantinas Savickas, išvyk-
damas iš Lietuvos, net nenutuokė, kokie debesys renkasi virš jo nu-

Čempionato atidarymas

Lietuvos rinktinė per čempionato atidarymą
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mylėtos tėvynės, nežinojo, kad visam laikui bus priverstas gyventi 
JAV ir iš ten stebėti Amerikos lietuvių krepšininkų, žaidžiančių JAV 
klubuose, laimėjimus, sekti sportinę P. Lubino (kuris net 9 kartus buvo 
išrinktas į geriausių JAV žaidėjų penketuką „ALL Amerikans“) karje-
rą, žavėtis iš anapus Atlanto Sabonio, Marčiulionio, Chomičiaus ir kitų 
Lietuvos krepšininkų žaidimu.

Vis dėlto Konstantinui Savickui buvo lemta dar kartą pamatyti 
Lietuvą. Taip, kaip prieš 53 metus, 1991 m. Konstantinas dalyvavo jau 
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IV pasaulio lietuvių sporto žaidynėse. Duodamas interviu „Lietuvos 
ryto“ dienraščiui, jis pasakė: „Tikiu, kad išaugs nauji saboniai ir mar-
čiulioniai, ir vėl susiburs nauja gera komanda.“ Jis kalbėjo, žvelgda-
mas į ateitį, nenumanydamas, kad jau nebesulauks Lietuvos krepšinio 
rinktinės laimėjimų barselonos olimpiadoje.

Konstantinas Savickas mirė Čikagoje 1992 metų birželio pradžioje.

Konstantino Savicko krepšinio turnyrai

Lietuviams krepšinis daugiau nei sportas. Turbūt nedaug kas 
krepšinio šalyje prisimena, kad šios įdomios sporto šakos pradininkas 
buvo Konstantinas Savickas. Dar mažiau žmonių žino, kad jis kilęs 
iš Punsko krašto. Lietuvos krepšinio pradininko gimtinėje žaidžiamas 
krepšinis, Punsko mokyklos sporto salėse dažnai vyksta tarptautiniai 
turnyrai.

Tarptautiniai Konstantino Savicko krepšinio turnyrai Punske or-
ganizuojami nuo 2011 metų. Juose dalyvauja didesnių Lenkijos mies-
tų, Punsko, Seinų bei Lietuvos krepšinio komandos. Turnyrą organi-
zuoja Punsko sporto klubas „Punia“.

Turnyrų statistika

2011 m.
Dalyvavo: Kalvarijos SC, Lazdijų SC, balstogės „Żubry“ I, 
balstogės „Żubry“ II, bielsk Podlaski 5-oji pagr. mok., Var-
šuvos „La basket“, Seinų „žiburio“ pagr. mok., Punsko pagr. 
mok. Turnyrą laimėjo Varšuvos „La basket“.

2012 m.

Dalyvavo: Marijampolės žSM, Seinų „žiburio“ pagr. mok., 
Punsko pagr. mok., balstogės „Żubry“ I, balstogės „Żubry“ 
II, Elko „Nenufar“.

I vieta – Marijampolės žSM
II vieta – Elko „Nenufar“
III vieta – balstogės „Żubry“ I
IV vieta – balstogės „Żubry“ II
V vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.
VI vieta – Punsko pagr. mok.
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2013 m.
Dalyvavo: Lazdijų SC I, Lazdijų SC II, Seinų „žiburio“ pagr. 
mok., Punsko pagr. mok., Elko „Nenufar“, balstogės 47-oji 
pagr. mok.

    I vieta – balstogės 47-oji pagr. mok.
    II vieta – Lazdijų SC I
    III vieta – Elko „Nenufar“
    IV vieta – Punsko pagr. mok.
    V vieta – Lazdijų SC II
    VI vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.

2014 m.

Dalyvavo: Lazdijų SC, balstogės „Żubry“, Seinų „žiburio“ 
pagr. mok., Punsko pagr. mok.
   I vieta – Lazdijų SC
   II vieta – balstogės „Żubry“
   III vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.
   IV vieta – Punsko pagr. mok.

2015 m.

Dalyvavo: balstogės „Żubry“, Lazdijų SC, Marijampolės 
žSM, Punsko pagr. mok., Pišo TSK „Roś“.

I vieta – Pišo TSK „ROŚ“
II vieta – balstogės „Żubry“
III vieta – Marijampolės žSM
IV vieta – Lazdijų SC
V vieta – Punsko pagr. mok. (pastiprinta 2 žaidėjais iš „ži-
burio“ mokyklos)

2016 m.

Dalyvavo: Lazdijų SC, Marijampolės žSM, Elko „Nenufar“, 
Alytaus SRC, Punsko pagr. mok.

I vieta – Alytaus SRC
II vieta – Marijampolės žSM
III vieta – Lazdijų SC
IV vieta – Elko „Nenufar“
V vieta – Punsko pagr. mok.

SIGITAS bIRGELIS
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2017 m.

Dalyvavo: Marijampolės žSM, Lazdijų SC, balstogės „Żu-
bry“, Seinų „žiburio“ pagr. mok., Punsko pagr. mok.
Nepavyko nustatyti turnyro laimėtojų.

2018 m.

K. Savicko turnyras neįvyko. Vietoj jo Punske surengtas krep-
šinio turnyras, skirtas Lietuvos 100-mečiui. Jame dalyvavo 
Punsko, Suvalkų, Kauno ir Alytaus A. Ramanausko-Vana-
go vidurinių mokyklų krepšinio komandos. Laimėjo Alytaus 
krepšininkai. Punskiečiai buvo antri.

2019 m.
Dalyvavo: Marijampolės žSM, Lazdijų SC, Kaišiadorių SC, 
balstogės „Żubry“,  Seinų „žiburio“ pagr. mok., Punsko pagr. 
mok.

I vieta – Marijampolės žSM
II vieta – Lazdijų SC
III vieta – balstogės „Żubry“
IV vieta – Kaišiadorių SC
V vieta – Punsko pagr. mok.
VI vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.

2020 m.

Dalyvavo: Marijampolės žSM, balstogės „Żubry“ I, balstogės 
„Żubry“ II, Lomžos 4-oji pagr. mok., Seinų „žiburio“ pagr. 
mok., Punsko pagr. mok.

KONSTANTINAS SAVICKAS – LIETUVOS KREPŠINIO PRADININKAS
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I vieta – balstogės „Żubry“ I
II vieta – Punsko pagr. mok.
III vieta – Marijampolės žSM
IV vieta – balstogės „Żubry“ II
V vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.
VI vieta – Lomžos 4-oji pagr. mok.

2021 m.

Dalyvavo: balstogės „Żubry“, Elko „Nenufar“, Seinų „žibu-
rio“ pagr. mok., Punsko pagr. mok.

I vieta – Elko „Nenufar“
II vieta – balstogės „Żubry“
III vieta – Punsko pagr. mok.
IV vieta – Seinų „žiburio“ pagr. mok.

2021 m. Konstantino Savicko turnyre dalyvavo ir merginų ko-
mandos: balstogės „Żubry“ ir Punsko Kovo 11-osios licėjus.

I vieta – balstogės „Żubry“
II vieta – Punsko licėjus

Statistiką pateikė mokytoja birutė Grigutienė.
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STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

JAĆWIEŻ W LAbIRYNTACH CZASU 

Deimantė Aidukaitė
TERYTORIUM JAĆWIEŻY NA LITWIE W OPARCIU  
O NAZWy WODNE

Na początku XIX w. historycy i badacze geografii historycznej sta-
nęli przed koniecznością zdefiniowania na nowo tajemniczego plemienia 
Jaćwingów i wytyczenia zajmowanego przez nich obszaru. Językoznaw-
cy stwierdzili, że Jaćwingowie byli grupą plemion bałtyjskich, a ich ję-
zyk, pod względem nazw miejscowych i terenowych oraz osobowych, 
zbliżony do języka pruskiego. Wymarłe języki jaćwieski i pruski należały 
do grupy bałtów Zachodnich. Uznaje się, że języki te są spokrewnione  
z bałtami Wschodnimi – również z językiem litewskim. Artykuł ma na 
celu określenie granic obszaru zamieszkałego przez Jaćwingów na terenie 
dzisiejszej Litwy w oparciu o nazwy własne wód. Obszar występowa-
nia hydronimów jaćwieskich można warunkowo rozróżnić ze względu na 
pewne cechy językowe. Nie są one liczne, jednak uwzględniono wyłącz-
nie te, co do których występuje największa zgodność językoznawców.

Kęstutis Subačius
600-LECIE ODZYSKANIA SUDAWSKICH ZIEM  
ETNICZNyCH. LEKCJE HIsTORII

Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami wielkiego księcia Witolda 
wraz z Polską w pierwszej połowie XV w. osiągnęło szczyt swojej po-
tęgi. Zostało to ukoronowane zwycięstwem w bitwie pod Grunwaldem 
i ostatecznie przypieczętowane (po dwunastu latach) zawarciem pokoju 
mełneńskiego 27 września 1422 r. Traktatem pokojowym Zakon został 
zmuszony do zwrotu większości ziem sudawskich i prawie całej Żmu-
dzi. W traktacie zostały określone rubieże zwróconego obszaru Sudowii 



276

(Sūduva) i państwa niemieckiego zakonu krzyżackiego. Zyskały one sta-
tus państwowej granicy WKL. 

W swojej historii Sudowia doświadczała wielu duchowych i teryto-
rialnych zawirowań, wielokrotnych podziałów. Niemal za każdym razem 
agresorzy narzucali nowe nazwy, a region był na wiele lat oddzielany od 
pozostałych litewskich ziem. Z biegiem historii pojawiały się również obce 
nazwy – na przykład wprowadzona przez cara nazwa guberni: Suwalsz-
czyzna (lit. Suvalkija). 27 września 2022 r. mija 600 lat od zawarcia poko-
ju mełneńskiego i przywrócenia Sudowii Litwie. W ciągu sześciu wieków 
na świecie, w Europie i Litwie zachodziły ważne procesy historyczne, 
które dla jednych narodów były przychylne, dla innych – destrukcyjne. 
W efekcie powstawały nowe nacje i państwa, zmieniały się ich granice. 
Dzięki głęboko zakorzenionej kulturze etnicznej naród litewski przetrwał. 
Minęło już ponad 100 lat, jak zostało odbudowane litewskie państwo. Jego 
zachodnia część granicząca z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyj-
skiej niewiele się zmieniła od czasów pokoju mełneńskiego.

Cały obszar od wspomnianej granicy państwowej z obwodem ka-
liningradzkim na wschód do Niemna znajduje się na terytorium Litwy  
i, zgodnie z obecnym podziałem administracyjnym, obszar ten wchodzi  
w skład rejonów mariampolskiego (Marijampolė), kowieńskiego (Kaunas)  
i olickiego (Alytus). Sudowia, jej terytorium i etniczna nazwa nie odeszły 
w zapomnienie. 

Kęstutis Subačius  
DUCH NARODU W HyDRONIMACH 

Analiza archeologicznych epok rozwoju kultury materialnej i ducho-
wej, takich jak paleolit, mezolit, neolit czy nowożytność, pozwala na bliż-
sze poznanie tajemnicy pochodzenia litewskich hydronimów.

Można stwierdzić, że w połowie i pod koniec mezolitu, czyli okre-
su obejmującego 6000-7900 lat wstecz, swój początek wziął proces po-
wstawania i kształtowania się nazw własnych rzek, jezior oraz bagien. 
Dla ścisłości należy pokreślić, że hydronimy mogły powstawać jeszcze 
wcześniej.

Szacuje się, że 8000-9000 lat temu lub wcześniej ukształtował się 
wspólny język praindoeuropejski, który stopniowo ulegał zróżnicowaniu 
dialektalnemu. Z poszczególnych dialektów powstały następnie pojedyn-
cze prajęzyki (w tym prabałtycki), które ostatecznie dały początek kolej-
nym indoeuropejskim grupom językowym. 

W obszarze nadmorskim ukształtowała się wyrazista i jedyna  
w swoim rodzaju kultura pomorska. Jej początki sięgają wczesnego okre-
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su środkowego neolitu. Swój rozkwit przeżywała ona w IV-III tysiącleciu 
p.n.e. W okresie późnego neolitu uwidocznili się bałtowie Zachodni i ich 
kultura pomorska, która pod wpływem innych kultur przekształciła się 
w kulturę kurhanów w późnej epoce brązu. Następnie około 900-750 l. 
p.n.e. zaczęły wyróżniać się trzy grupy bałtów Zachodnich: Prusowie, 
Galindowie i Sudowianie.

bałtyjskie plemiona pra-Sudowian i Galindów, to swego rodzaju ro-
dzice chrzestni nazwy rzeki Wisły. Wisła jest prawdopodobnie pierwszym 
hydronimem z rozległego dorzecza na terytorium kultury bałtyjskiej, któ-
ry znalazł się na starożytnych mapach jeszcze przed erą Chrystusa. Sudo-
wianie i Galindowie zapisali Wisłę na kartach starożytnej historii i mapie 
Europy oraz zostawili ślady swoich etnonimów.

      
OKIEM LINGWIsTy

Vilija Ragaišienė
JęZYKOWE SPOSObY WYRAŻANIA ŚMIERCI  
W ŹRÓDŁACH POŁUDNIOWEJ AUKSZTOTY

Artykuł, w oparciu o słowniki, teksty gwar dialektu południo-
woauksztajckiego i inne źródła, ma na celu omówienie wyrazów  
i frazeologizmów opisujących śmierć, zbadanie kontekstu ich użycia, 
wnikliwą analizę pojęcia śmierci. 

W dyskursie gwary południowoauksztajckiej dotyczącym proble-
matyki egzystencjonalnej, bodajże najwięcej refleksji budzi temat śmier-
ci. Podstawę badanych materiałów tworzy zbiór około 600 zdań, porusza-
jących temat ustania, utraty życia ludzkiego, końca fizycznej ziemskiej 
egzystencji. Najwięcej zdań zawiera zapożyczone z języków słowiańskich 
słowo smertis (od śmierć), słowa mirtis (śmierć) i mirti (umierać). W ba-
daniu uwzględniono także odnoszące się do śmierci frazeologizmy (przy-
słowia, frazeologie i porównania). Mieszkańcy Południowej Auksztoty 
ustanie, utratę życia, koniec fizycznej ziemskiej egzystencji najczęściej 
określają czasownikiem mirti i rzeczownikiem smertis. W dyskursie gwa-
rowym synonimy słów: mirtis, baigtis (koniec), kristi (paść), žūti (zgi-
nąć), gaišti (zdychać), stipti (paść), galas (koniec), pabaiga (koniec), 
giltinė (kostucha) ukazuje neutralny lub negatywny stosunek do śmierci 
i (lub) umierającego. 

W badanych źródłach znaleziono stosunkowo nieliczne przykła-
dy wyrazów bezpośrednio opisujących i (lub) nazywających śmierć. 
Kontekst użycia przymiotników lekka / ciężka, szybka (nagła) / po-
wolna (śmierć) wskazuje, że dla mieszkańców Południowej Aukszto-
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ty ważny jest aspekt sprawiedliwości, oceny ludzkiego życia. Śmierć,  
a dokładniej jej specyfika, przez mieszkańców Południowej Aukszto-
ty jest postrzegana w kontekście moralnej i społecznej sprawiedliwo-
ści, oceny życia i zadośćuczynienia. Do bezpośredniego opisu śmierci 
mieszkańcy Południowej Auksztoty najczęściej używają czasowników: 
ateiti (przyjść), užeiti (zajść), (pa)imti ([za]brać), laukti (czekać), kliūti 
(trafić się), tekti (przypaść). Powyższe czasowniki najczęściej akcentują 
aspekt nieuchronności śmierci, przedstawiają śmierć jako zjawisko au-
tonomiczne. 

Znalezione w słownikach i tekstach paremie, frazeologizmy zawie-
rające element žemė (ziemia) i namo (do domu) ukazują światopogląd 
mieszkańców Południowej Auksztoty i dobrze zachowaną archaiczną 
koncepcję śmierci, charakterystyczną dla kultury agrarnej, świadczącą  
o związku ludzkiej egzystencji z cyklami życia w przyrodzie (po śmierci 
człowiek łączy się z przyrodą, tj. powstał z ziemi i do ziemi powraca).

Jurgita Stankauskaitė
GDY JęZYK MÓWIONY STAJE SIę JęZYKIEM PISANYM

W XXI w. na Litwie rozgorzała dyskusja o mówieniu gwarą, któ-
rą zaczęto postrzegać w kategoriach zagrożonej wartości narodowej. 
Publiczne zachęcanie do używania regionalnej odmiany języka wpły-
nęło na społeczeństwo, które zaczęło publikować teksty lub wiersze pi-
sane gwarą. Temat ten stał się aktualny również poza granicami Litwy 
– na etnicznych ziemiach litewskich – w Puńsku, Sejnach i Suwałkach. 
Prasa lokalna i portale internetowe stały się bardziej skłonne do publi-
kowania tekstów pisanych gwarą. Doczekały się one różnych reak-
cji, w których często wytykano nieprawidłowości gwary mieszkańców 
tego regionu, niezrozumienie pochodzenia poszczególnych wyrazów  
i właściwego ich użycia, zgodnie z zaleceniami Państwowej Komisji Języ-
ka Litewskiego. Gwary ewoluują, podobnie jak ich użytkownicy, więc nie 
da się ich uchronić przed naturalnym procesem zmian. Można je jedynie 
pielęgnować jako wskaźnik identyfikacji miejsca pochodzenia oraz starać 
się chronić przed niestosownymi zapożyczeniami.

Deimantė Aidukaitė 
JęZYKOZNAWCA STASYS DAbUŠIS 

Artykuł przedstawia jednego z najwybitniejszych językoznaw-
ców I Niepodległej Litwy – Stasysa Dabušisa, którego zasługi zo-
stały docenione przez ówczesnego prezydenta Antanasa Smeto-
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nę. W centrum uwagi ujęto dane biograficzne językoznawcy, ślady 
jego działalności, które częściowo uwidaczniają się wertując strony 
przedwojennej prasy. W artykule zostały opublikowane zdjęcia z prywat-
nego albumu S. Dabušisa, które do dnia dzisiejszego są przechowywane  
w archiwach jego dalekich krewnych.

NA KRęTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Juozas Vaznelis
HISTORIA SUWALSKIEGO WIęZIENIA

Pierwsze wzmianki o suwalskim więzieniu odnotowano w 1823 r. Po 
trzech latach, w 1826 r. car Aleksander I ujął w Planie Regulacyjnym mia-
sta Suwałki budowę zakładu karnego. Plan udało się zrealizować dopiero 
po osiemdziesięciu latach. 

W pierwszych latach w zakładzie więziono ludzi za drobne prze-
stępstwa: przemyt cukru, tabaki, herbaty czy soli. W lipcu 1838 r. prze-
trzymywano tam 31, zaś w 1851 r. – 142 osoby. Najwięcej więźniów było 
w latach 1863-1866. W tym okresie w nowej przybudówce szpitala św. 
Piotra i Pawła przetrzymywano około 800 powstańców styczniowych, 
których etapami wysyłano na Syberię. 

Ciężkie warunki oraz marne odżywianie powodowało częste uciecz-
ki więźniów. Na podstawie nazwisk osadzonych można wnioskować, że 
byli to Polacy, Litwini, Żydzi, Rosjanie i Niemcy. Do wybuchu I wojny 
światowej w Suwałkach byli więzieni znani Litwini m.in.: Vincas Mic-
kevičius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Angarietis, Leonas Prūseika, Pijus 
Grigaitis. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wiele osób naro-
dowości litewskiej trafiało tam bez wyroku sądowego za różne „prze-
stępstwa”: np. dn. 15.11.1919 r. na 9 miesięcy zostały osadzone Geležytė  
i Didžiulytė za czasopisma przywiezione z Litwy; w tym samym roku 
uwięziono 18 sołtysów, którzy odmówili złożenia ślubowania pol-
skim władzom. Dn. 06.02.1920 r. w więzieniu został osadzony pro-
boszcz parafii Puńsk ks. Motiejus Simonaitis. Wiele miesięcy więzio-
no Litwinów, którzy służyli w litewskim wojsku czy o niepodległość 
ojczyzny walczyli w oddziałach partyzanckich. W więzieniu prze-
bywali też dwaj mieszkańcy Wojtokiem: Petras Valinčius i Kazys Miel-
kus. Zostali tam osadzeni na nielegalny kolportaż litewskich książek  
z Litwy. Za podobne „przestępstwa” represjonowano wikarego parafii 
Puńsk ks. Stasysa Venciusa. 15.04.1925 r. za szpiegostwo na rzecz Li-
twy oraz dwa inne przestępstwa w Suwałkach został skazany na karę 
śmierci obywatel Litwy Petras Dapkus. Wyrok wykonano. Na karę 
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śmierci (zamieniona na dożywocie) za szpiegostwo na rzecz Litwy  
w 1933 r. skazano Povilasa Pečiulisa ze wsi Ogórki powiatu sejneńskie-
go.                                                                                                                                                   

Podczas kolejnej okupacji niemieckiej okupanci zamordowa-
li 446 mieszkańców pow. sejneńskiego, suwalskiego i augustowskie-
go. Po zakończeniu działań wojennych przedstawiciele nowych władz 
represjonowali miejscowych mieszkańców. W 1944 r. w Kompociach 
żołnierze radzieccy zgwałcili i zamordowali kobietę. W Krejwia-
nach zamordowali  Vincasa Preleikę. W 1946 r. na zabawie w Szli-
nokiemiach polski żołnierz z Puńska śmiertelnie postrzelił Vladasa 
Malinauskasa. W następnym roku w Oszkiniach polski żołnierz też  
z Puńska zamordował obywatela Litwy Vytautasa Zimnickasa. Wiele 
osób za pomoc litewskim partyzantom karano więzieniem i wywożono na 
zachód Polski. W latach 1944-1945 Rosjanie z terenu obecnej Sejneńsz-
czyzny za różne przestępstwa wywozili mieszkańców na Syberię. 

Z uwagi na obecnie obowiązujące przepisy RODO autor nie miał moż-
liwości pełnego dostępu do materiałów archiwalnych. Warta uwagi jest 
zbrodnia (zamordowanie dziewczyny) dokonana w 1955 r. na jeziorze Sej-
wy oraz inne przestępstwa: śmiertelne uszkodzenie ciała, kradzież koni, 
bójki, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, wypadki drogowe 
itp. Obecnie w zakładzie karnym w Suwałkach pracuje 230 funkcjonariu-
szy i 14 pracowników cywilnych. W 12 oddziałach może przebywać do 
705 zatrzymanych. 

Kostas Leončikas
GMINA KLEJWY W XIX W. (CZęŚĆ 3)

Pierwszy dokument gminy Klejwy opatrzony pieczęcią i pod-
pisem wójta, a jednocześnie właściciela majątku Klejwy Antonie-
go borewicza jest datowany na 5 listopada 1861 r. Na dokument ten 
autor artykułu natrafił w Archiwum Państwowym w Suwałkach.  
W 12-stronicowym dokumencie szeroko opisano prośbę włościanina wsi 
Łumbie Martynasa Šarki (Marcin Soroka) o wydanie zezwolenia na po-
wrót do swojego poprzedniego gospodarstwa, w którym obecnie mieszka 
Motiejus Akranglis (Maciej Okrąglis). M. Akranglis nie zgodził się opu-
ścić gospodarstwa. Na końcu pisma wójt gminy A. borewicz umieścił 
adnotację (z datą 26.11.1861 r.), w której stwierdził, że M. Šarka unikał 
odbycia pańszczyzny i samowolnie przeniósł się do wsi bierżynie. Na-
tomiast M. Akranglis dobrze gospodarzy i sam wyremontował budynki 
gospodarstwa. Wójt odrzucił wniosek M. Šarki jako bezzasadny.
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Do 1865 r. pisma gminne były sporządzane w Klejwach. Można 
zakładać, że tam mieściła się siedziba urzędu gminy. Prawdopodobnie  
w majątku. W dokumentach nie zachowały się wzmianki na ten temat. Od 
1866 r. pisma gminy były sporządzane w Nowosadach.

Po A. borewiczu wójtem był Tomasz buchowski (data objęcia sta-
nowiska nieznana). 

Po ogłoszeniu dekretu carskiego o zniesieniu pańszczyzny ko-
misarz do spraw włościańskich powiatu sejneńskiego przechowywał  
u siebie akta wsi. Dokumenty nie wszystkich miejscowości się zachowały. 
Komisarz był ważną personą administracji wiejskiej. W jego gestii leżało 
rozwiązywanie sporów między włościanami a właścicielami majątków po 
zniesieniu pańszczyzny. W tej kwestii toczyło się wiele spraw sądowych.

W artykule zostały wymienione wsie, folwarki i osady, które wcho-
dziły w skład gminy Klejwy. Opisano też kilka spraw włościan wsi Łum-
bie, Kierszewszczyzna i Stabieńszczyzna.

Kostas Leončikas
GMINA KRASNOWO (CZęŚĆ 1)

W artykule przedstawiono gminę Krasnowo, której siedziba znaj-
dowała się w niewielkiej wsi Galiniai (Galińce). Obecnie miejscowość ta 
znajduje się w rejonie łoździejskim (Lazdijai) na Litwie, przy samej grani-
cy z Polską. Gmina istniała do końca I wojny światowej. Do niej należały 
prawie wszystkie litewskie wsie i osady, które obecnie wchodzą w obszar 
gminy Sejny, Puńsk i rejonu łoździejskiego. była to duża gmina. Liczyła 
71 wsi i osad. Autor artykułu dowiedział się o niej z opowiadań ojca, któ-
ry pamiętał czasy istnienia tej gminy. 

Najstarszy dokument zawierający spis gmin Sejneńszczyzny, jaki 
autorowi artykułu udało się znaleźć w Archiwum Państwowym w Suwał-
kach, datowany jest na 27 lutego 1818 r.

Pierwsze służbowe pismo, które podpisał wójt gminy Krasnowo da-
towane jest na 19 września 1858 r. Zostało ono sporządzone w gminie 
Sejwy. Zawiera opis budynków i długów, które zostały po zmarłym mał-
żeństwie Wawrzyńca i Ewy Zajączkowskich. We wsi buraki posiadali oni 
połowę osady kolonialnej. Zgodność kopii z oryginałem, napisanym na 
druku z herbem, potwierdził swoim podpisem i opatrzył pieczęcią Kubilis 
– wójt gminy Krasnowo.

W artykule opisano datowane na 18 listopada 1861 r. poda-
nie włościan wsi burbiszki i Radziucie (należących do majątku Je-
norajście) do Radcy Stanu Gubernatora Cywilnego Augustowskiego  
w sprawie zamiany pańszczyzny na opłaty pieniężne. W sprawie poda-
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nia wypowiedział się wójt gminy Krasnowo, który przeprowadził pomiar 
posiadanych przez włościan gruntów. Stwierdził, że podanie nie podlega 
rozpatrzeniu i włościanie nadal muszą odbywać pańszczyznę.

Do artykułu dołączono uzupełnienie.

Algimantas Katilius
KS. DR JUOZAPAS STANKEVIČIUS

Ks. Juozapas Stankevičius studiował w seminarium duchow-
nym w Sejnach. Naukę kontynuował na Uniwersytecie we Frybur-
gu (Szwajcaria). był pierwszym litewskim studentem tej uczel-
ni. Wydeptał ścieżkę, z której skorzystało wielu jego krajanów. 
biografia ks. J. Stankevičiusa jest ściśle związana z Suwałkami, a dokład-
niej z gimnazjami. Od 1903 r. w tamtejszych gimnazjach dla chłopców  
i dziewcząt nauczał religii. był także organizatorem litewskiego życia 
kulturalnego w Suwałkach, współzałożycielem Litewskiego Stowarzy-
szenia w Suwałkach i przewodniczącym pierwszego zarządu tej organiza-
cji. W czasie I wojny światowej ks. J. Stankevičius przeniósł się do Wilna 
(Vilnius). Tam mieszkał do śmierci. W Wilnie zaangażował się w litewską 
działalność polityczną i kulturalną. Najważniejszym momentem działal-
ności politycznej ks. J. Stankevičiusa był wybór jego kandydatury do Li-
tewskiej Rady podczas Konferencji Wileńskiej. Po zgłoszeniu przez socjal-
demokratów protestu, jakoby do Rady wybrano zbyt wielu prawicowców  
i księży, zrezygnował na korzyść lewicy.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė
ZŁAMANA CISZA

Region dzukijski (Dzūkija – region etnograficzny Litwy) i jego sto-
lica w Olicie (Alytus) tętnią chwalebną przeszłością. 12 kilometrów na 
południowy zachód od Olity znajduje się miasteczko Mirosław (Mirosla-
vas). W 1744 r. utworzono tam parafię. Ten rok przyjmuje się również za 
datę założenia miasta, gdyż z tego roku pochodzą pierwsze wzmianki o tej 
miejscowości w źródłach pisanych. W 1763 r. w Mirosławiu, dzięki trosce 
i funduszom skarbnego WKL Antoniego Ważyńskiego (Antanas Važin-
skas) i żony Teresy Venckavičiūtė-Ważyńskiej, wybudowano drewniany 
kościół i klasztor. Ten rok jest również uważany za początek założenia 
klasztoru mariańskiego. 

Ks. Juozas Lelešius w parafii Mirosław przebywał dwa razy: jako 
wikariusz (1911-1922) i jako proboszcz (1925-1938). Dzięki jego sta-
raniom i z pomocą parafian odbudowano kościół, który został zburzo-
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ny podczas I wojny światowej. Później, gdy powrócił jako proboszcz, 
kontynuował prace nad tym obiektem sakralnym. był założycielem  
i ojcem duchownym Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Ksiądz i książkonosz Vincentas Čitavičius (1870-1943)  
w ostatnich latach swego życia służył w parafii Mirosław jako altarysta.

Jurgis Krasnickas (1902-1922) nie tylko wytrwale wspinał się po 
drabinie nauki, ale był też aktywnym działaczem społecznym. Dużo cza-
su i energii poświęcił katolickiej organizacji studenckiej „Ateitis” („Przy-
szłość”). był aktywnym uczestnikiem zjazdów, konferencji i kongresów 
organizacji ateitininkai (od ateitis – przyszłość), wygłaszał treściwe prze-
mówienia. Pisał publikowane w ówczesnej prasie recenzje, opowiadania 
i wiersze. Nieopodal swej ojcowizny został napadnięty, obrabowany i za-
bity. Mija 100. rocznica bezsensownej śmierci utalentowanego, obiecują-
cego studenta. 

Ksiądz i książkonosz V. Čitavičius, propagator litewskiej samoświa-
domości narodowej student J. Krasnickas, księża społecznicy, tacy jak  
b. Smolenskas, J. Lelešius, również w czasach dzisiejszych są wzorem do 
naśladowania. 

Scholastika Kavaliauskienė
KOŚCIÓŁ NAJŚWIęTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃCOWEJ  
W bALWIERZYSZKACH 

Pierwszy kościół w balwierzyszkach (balbieriškis) został wybu-
dowany około 1520 r. była to pierwsza świątynia katolicka wzniesiona 
z fundacji królewskiej. Jej proboszczem został ks. Martynas Abrama-
vičius. Na początku XVII wieku ówczesny właściciel majątku książę 
Jarosław Hołowczyński (Jaroslavas Holovčinskis) przekazał budynek 
wyznawcom Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Wybudowany 
przez Hołowczyńskiego w 1614 r. drugi kościółek również został od-
dany tej grupie wyznaniowej. Doprowadziło to do sporów z katolika-
mi. Po 20 latach (w 1632 r.), pod przywództwem mereckiego (Merkinė) 
proboszcza ks. Petrasa Rasmusavičiusa katolicy siłą odebrali kościół  
i plebanię w balwierzyszkach. W 1644 roku, po 12 lat trwających proce-
sach, stali się prawowitymi ich zarządcami. Trzeci kościół w balwierzysz-
kach został wybudowany około 1678 r. W późniejszych latach wzniesiono 
w nim 5 ołtarzy w stylu dojrzałego baroku. W 1802 r. barokowe wnętrze 
kościoła zostało uzupełnione o majestatyczne organy. W drugiej połowie 
XIX wieku (ok. 1870 r.) ks. baltramiejus žukauskas otoczył dziedziniec 
kościelny solidnym kamiennym ogrodzeniem z trzema bramami. To ogro-
dzenie przetrwało do dziś. 
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12 lipca 1888 r. został konsekrowany czwarty kościół w balwie-
rzyszkach pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Uroczystościom 
poświęcenia kościoła przewodniczył biskup diecezji sejneńskiej Joseph 
Hollak (Juozapas Oleka). 

W nocy 8 sierpnia 2013 r. w. w. kościół spłonął. budowa no-
wej świątyni ruszyła 1 czerwca 2016 r. Piąty kościół jest jedno-
wieżowy i mniejszy od swego poprzednika. Sam budynek jest 
solidniejszy, ściany trójwarstwowe z cegieł. Dachy kościoła i wieży po-
kryte są dachówką ceramiczną. Całkowita powierzchnia kościoła wynosi  
341,93 m2, wysokość 27,40 m.

3 marca 2018 r. odbyła się konsekracja nowego kościoła w balwie-
rzyszkach pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Różańcowej – ta-
kim samym, jak poprzednik, który spłonął w 2013 roku. 

Piąty kościół w balwierzyszkach został wzniesiony za fundusze ofia-
rowane przez wiernych.

W lipcu 2020 r. w parafii balwierzyszki obchodzono 500-lecie ko-
ścioła. 

Gintaras Lučinskas 
KRAJOZNAWCA DZUKIJsKI JUOZAs RADZIUKyNAs  
(1844-1925)

Juozas Radziukynas urodził się 24 maja 1844 r. we wsi Sutrė 
(obecnie rejon łoździejski (Lazdijai), Litwa) powiatu sejneńskiego ów-
czesnej guberni suwalskiej. W 1866 r. J. Radziukynas rozpoczął studia 
w Szkole Głównej Warszawskiej, która w 1869 r. została przeorgani-
zowana na Uniwersytet Warszawski. Uczelnię ukończył w 1871 roku. 
Do 1911 r. jego życie toczyło się w Warszawie. Od 1872 m. pracował 
jako nauczyciel w warszawskich szkołach. Wykładał język grecki  
i łacinę, a od 1905 r. – język polski. W latach 1890-1894 J. Radziukynas 
założył rodzinę. W 1903 r. miał troje dzieci.

Jednym z najważniejszych momentów w życiu J. Radziukyna-
sa było zaangażowanie się w ruch narodowowyzwoleńczy. W 1888 r. 
mieszkający w Warszawie Litwini (w późniejszym czasie zrzeszająca 
ich organizacja otrzymała nazwę „Litewskie Stowarzyszenie”, varpi-
ninkai od varpas – dzwon) podjęli decyzję o wydawaniu czasopisma. 
Celem Stowarzyszenia było jednoczenie Litwinów mieszkających  
w Warszawie i wskrzeszanie w nich uczuć patriotycznych. W 1889 r. 
wydano pierwszy numer „Varpas” („Dzwon”), który był kierowany 
do litewskiej inteligencji. Od 1890 r. wydawano też gazetę „Ūkininkas” 
(„Rolnik”) – dedykowaną wiejskiej społeczności. W pierwszym roku 
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wydawania periodyku „Varpas” J. Radziukynas opublikował artykuł 
o tematyce pedagogicznej pt. „Wyrzucić rózgi z placówek oświato-
wych czy zostawić?” oraz korespondencję „Z Dzukii”. Po pojawieniu 
się periodyku „Ūkininkas”, od jego pierwszego numeru (z przerwami) 
publikował „Historię Litwy”. Od 1893 r. rubryka została przeniesio-
na do „Varpas”. Tam artykuły z cyklu „Historia Litwy” były druko-
wane do 1895 r. J. Radziukynas podpisywał się pseudonimem Dzukas  
i Lietuvos vaikas (Dziecko Litwy). Pisał w języku polskim, przekład na 
język litewski sporządzał ks. J. Staugaitis.

W 1898 r. w tygodniku Litwinów USA „Vienybė Lietuvninkų” 
(„Litewska Jedność”) wydrukowano sześć artykułów koresponden-
cyjnych. Następnie w warszawskim magazynie etnograficznym „Wi-
sła” zostały opublikowane dwa opracowania, napisane w oparciu  
o własne spostrzeżenia i zebrane materiały. Tytuły powyższych dzieł to: 
„Dusia” (1899 r.) i studium „Dzuki” (1900 r.). W 1909 r. wydał w Warsza-
wie książkę pt. „Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu” („Grodziska w 
okręgu suwalskim wraz z mapą”).

Przez wiele lat znane były tylko dzieła J. Radziukynasa, natomiast 
jego postać – prawie wcale. Dopiero pod koniec XX w. w prasie pojawiły 
się artykuły autorstwa Juozasa Petrauskasa, broniusa Kašelionisa i Euge-
nijusa Svetikasa traktujące o jego życiu i działalności twórczej. Po pozna-
niu twórczości J. Radziukynasa, możemy słusznie nazwać go pionierem 
krajoznawstwa i etnografii Zaniemenia.

Egidijus Juravičius
ZAPOMNIANY KANONIK KS. DOMININKAS bUDZEIKA

W artykule przybliżono postać ks. kan. Domininkasa budzeiki. Uro-
dził się on 01.03.1869 r. w parafii Puńsk. Ukończył seminarium duchowne 
w Warszawie i tamże pracował. W 1922 r. D. budzeika przybył do Litwy, 
do podzielonej polsko-litewską granicą państwa diecezji sejneńskiej (obec-
nie diecezja wyłkowyska). Funkcję proboszcza pełnił w parafiach Lubowo 
(Liubavas) i Višakio Rūda. Zmarł 18.06.1949 r. Został pochowany przy 
kościele w Višakio Rūda (gdzie posługę proboszcza pełnił 23 lata). 

Podczas wojny archiwa kurii diecezji wyłkowyskiej (Vilkaviškis) 
zostały strawione przez pożar, dlatego nie zachowały się żadne infor-
macje na temat ks. kan. D. budzeiki. Artykuł napisano w oparciu o jego 
akta osobowe, na które przed kilkoma laty natrafiono na strychu kościoła  
w Višakio Rūda.
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Sigitas birgelis 
LITEWsKIE POWsTANIE NARODOWE  
W GUbERNI SUWALSKIEJ 

W artykule opisano litewskie powstanie narodowe w guberni suwal-
skiej w 1905 roku. Działanie to miało charakter spontaniczny, nie posia-
dało centralnego organu zarządczego, a mimo to rozprzestrzeniło się na 
terenie całej Litwy. 

Pierwsze mityngi odbyły się wiosną 1905 roku. W ich trakcie agito-
wano do obalenia władzy, niezaciągania się do armii carskiej, niepłace-
nia podatków, niestosowania się do poleceń władzy. Ludzie zaczęli nękać  
i poniżać funkcjonariuszy rosyjskiej policji. Litwini usuwali przysyłanych 
z Rosji skrybów i nauczycieli, w ich miejsce wyznaczając Litwinów. Do-
magano się zwołania Sejmu Wileńskiego. Niektóre gminy zadeklarowały 
samorządność i zerwały więzi z władzą carską. Niepokoje miały miejsce 
również w Puńsku i okolicach. Sytuacja stawała się niekontrolowalna.  
W litewskich powiatach guberni suwalskiej ogłoszono stan wojenny,  
w guberni kowieńskiej wprowadzono stan wyjątkowy. Po stłumieniu po-
wstania, jego uczestnicy byli prześladowani przez władze carskie. 

O powyższych wydarzeniach wiele wiadomo z opublikowanych  
w artykule wspomnień Andriusa Matulaitisa. 

Algimantas Katilius
KS. ANTANAS ŠMULKŠTYS. SUVALKIJSKIE SZKOŁY  
PODCZAs NIEMIECKIEJ OKUPACJI 

Wspomnienia ks. Antanasa Šmulkštysa na temat gimnazjów na 
Suvalkiji (litewskie określenie Suwalszczyzny, litewskiego regionu et-
nograficznego) założonych przez stowarzyszenie „žiburys” są bardzo 
oszczędne, aczkolwiek ważne, ponieważ spisane wkrótce po omawia-
nych wydarzeniach. We wspomnieniach zostały opisane wszystkie 
gimnazja założone w latach 1918-1919 przez stowarzyszenie „ži-
burys”. Autor przytoczonych wspomnień był aktywnym uczestni-
kiem tych wydarzeń. Najwięcej uwagi poświęcono gimnazjum „ži-
burys” w Mariampolu (Marijampolė), ponieważ w tej szkole pracował  
ks. A. Šmulkštys.
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Gintaras Lučinskas
WKŁAD OLICKICH ŻYDÓW W ODZYSKANIE  
NIEPODLEGŁOŚCI LITWY 

Po odzyskaniu niepodległości Litwy w 1918 r., olicka (Alytus) 
wspólnota żydowska aktywnie włączyła się do tworzenia młodego pań-
stwa i jego instytucji. Żydzi ochotniczo włączali się w szeregi litewskich 
wojsk, brali udział w walce o niepodległość. Udzielali materialnej pomocy 
tworzonym litewskim pułkom. Znacząco wpływali na życie polityczne 
i społeczne miasta. Od pierwszych wyborów do rady miejskiej zawsze 
mieli w niej swoich przedstawicieli. W wyborach samorządowych, które 
odbyły się w 1920 r., do Rady Miejskiej w Olicie wybrano 17 członków, 
w tym 7 Żydów. Kopel Shulman w latach 1922-1923 był burmistrzem 
miasta. Według spisu ludności Olity, w 1923 r. miasto liczyło 6322 miesz-
kańców, w tym 1715 Żydów. 

Na mocy rozporządzenia litewskiego ministra obrony narodo-
wej z dnia 23 listopada 1918 r. utworzono 1. pułk piechoty w Olicie. 
Aby przyciągnąć jak najwięcej ochotników, wśród ludności rozdawano 
odezwy, wzywając do wstąpienia do formowanej armii. W pierwszych 
miesiącach panowały trudne warunki: brak funduszy, amunicji, odzie-
ży, niemieccy żołnierze utrudniali utrzymanie porządku w mieście. 
Mendel bokszycki (Mendelis bokšickis) i Šmuelis beiralas pomogli 
w zdobyciu broni i telefonów dla pułku. M. bokszycki dowiedział się  
o planach wojsk niemieckich dotyczących ataku na żołnierzy litew-
skiego pułku i ostrzegł dowództwo pułku. W dniach 12-15 lutego  
1919 r., podczas walk w Olicie miasto przez dwa dni było okupowane 
przez wojska bolszewickiej Rosji. Kilkorgu litewskim żołnierzom nie uda-
ło się ewakuować. Š. beiralas pomógł im się ukryć, a później bezpiecznie 
opuścić miasto.

W latach 1918-1919 M. bokszycki aktywnie działał na rzecz Li-
twy. był on jednym z przedstawicieli miejscowej inteligencji żydowskiej  
i od pierwszych chwil państwowości litewskiej nie wahał się angażować  
w dzieło odbudowy państwa. Pracował w urzędach gubernatora powia-
tu olickiego i dowódcy milicji powiatowej. Za aktywną działalność spo-
łeczną i na rzecz Litwy M. bokszycki został uhonorowany najwyższymi 
odznaczeniami państwowymi (np. w 1928 r. otrzymał Medal X-lecia Od-
zyskania Niepodległości Litwy).

W 1927 r. powstał Związek Ochotniczych Litewskich Sił Zbroj-
nych (LKKSS). Jego oddziały działały na terenie całej Litwy. W Olicie 
utworzono oddzielne oddziały ochotnicze litewskich i żydowskich żoł-
nierzy LKKSS. Olicki oddział Związku Żołnierzy Żydowskich powstał  
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w 1934 roku. Członkami tej formacji w 1936 r. byli: Aizikas Azerskis, 
Motelis Chaikovičius, Mejeris Choroželskis, Faivelis Mackevičius, Kope-
lis Nemunaiskis, Šimonas Polivnikas, Elija Pružanas, Joselis Pružanskis, 
Reznickis, Meilachas Rubinšteinas, Mauša Slifkinas, Leibas Smolnickis, 
Lipskis Šepšelis, Kivelis Švarcbordas, Dovydas Vaisenbliumas, M. Vala-
vičius, Dovydas Volovičius, Josifas Zupraneris ir Chaimas žmudskis. 

15 czerwca 1940 r. rozpoczęła się okupacja Litwy przez Związek 
Radziecki. Część żydowskiej ludności trafiła na listy deportowanych  
w dniach 14-15 czerwca 1941 r. i została zesłana na Syberię lub w inne 
odległe regiony. 22 czerwca 1941 r. wybuchła wojna między Niemcami  
i Związkiem Radzieckim. W lipcu 1941 r. w Olicie żyło 1231 przedstawi-
cieli ludności żydowskiej. W sierpniu i wrześniu w lesie Vidzgiris ponad 
2200 Żydów z Olity i okolicznych miejscowości padło ofiarami Holokau-
stu. Niewielu udało się uratować. Tak została zniszczona olicka społecz-
ność żydowska, która przez kilka stuleci nadawała koloryt miastu, wspól-
nie z innymi mieszkańcami dbała o Olitę.

Sigitas birgelis 
KONsTANTINAs SAVICKAS – 
PREKURSOR KOSZYKÓWKI NA LITWIE

Rok 2022 Sejm Republiki Litewskiej ogłosił Rokiem Stulecia Ko-
szykówki na Litwie. W artykule przedstawiono postać pochodzące-
go z Puńska prekursora litewskiej koszykówki Konstantinasa Savic-
kasa. Pierwsze oficjalne rozgrywki koszykarskie na Litwie odbyły się  
w 1922 r. Pierwsze międzynarodowe zawody koszykówki Litwa ro-
zegrała 13 grudnia 1925 r. w Rydze. Litewscy koszykarze przegrali  
z Łotyszami wynikiem 20:41. Po roku przegrana Litwinów z łotewską 
reprezentacją w Rydze była jeszcze bardziej bolesna – 12:47.

Z czasem popularność koszykówki na Litwie osłabła. W 1929 r. nie 
odbył się żaden mecz koszykówki. W latach 1929-1932 nie odbyły się 
również mistrzostwa Litwy.

Litewska koszykówka została wskrzeszona przez mieszkających 
w USA Litwinów, w tym wspomnianego Konstantinasa Savickasa  
z Puńska.

W latach 1937 i 1939 Litwa wygrała mistrzostwa Europy w koszy-
kówce.
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sUMMARIEs OF THE ARTICLEs

IN THE LAbIRYNTH OF YOTVINGIAN TIMES

Deimantė Aidukaitė
THE bOUNDARIES OF YOTVINGIAI TERRITORY 
IN LITHUANIA bASED ON WATER NAMES

Since the beginning of the 19th century historians and researchers 
of historical geography have had to redefine what the mysterious 
Yotvingiai were, and where they lived. The linguists stated that the 
Yotvingiai were a group of white tribes, and their language was close 
to the Prussian language in terms of land names and personal names. 
The extinct Yotvingian and Prussian languages belong to the group of 
Western balts. It is acknowledged that their language is related to the 
Eastern baltics: hence, the Lithuanian language. The article aims at 
defining the boundaries of the inhabited area of Yotvingiai in the territory 
of present-day Lithuania, based on water names. The range of Yotvingian 
hydronyms can be relatively distinguished according to certain linguistic 
features. They are not abundant, but bring together those that make the 
position of linguists the most unanimous.

Kęstutis Subačius
THE 600TH ANNIVERSARY OF THE RECOVERY  
OF ETHNIC LAND IN THE COUNTRY OF SŪDUVA. HISTORY 
LEssONs

The Grand Duchy of Lithuania, led by the Grand Duke Vytautas, 
together with Poland, in the first half of the 15th century reached the 
peak of its power, which was crowned by the victory of the žalgirio 
mūšis (the battle of Grunewald) with the consolidation of its results 
twelve years later in the Melnas Peace Treaty on September 27 in 
1422. According to the treaty, the Order was forced to return most 



290

of the Sūduva’s lands and almost all of žemaitija (Samogitia). The 
borders of the returned Sūduva lands with the state of the German 
Order were named in the treaty, and they became the state border  
of the Grand Duchy of Lithuania.

The Sūduva region has suffered many different spiritual, and 
territorial abuses and divisions throughout its history. They took place 
many times and almost every time new names were imposed on it by 
strangers, the country was torn from other Lithuanian lands for a long 
time, and in the course of history foreign names began to be found, 
e.g. the name of the province Suvalkija created by the tsar. However,  
if we follow the logic of division and the imposed names of the invaders, 
in the long run we may lose the ethnic foundations of the country, i.e. 
the foundations of the ethno genesis of the Lithuanian nation and its 
historical memory, and the nation cannot create its future without 
memory. On September 27, 2022, it will be 600 years since the signing 
of the Melnas Peace Treaty and the return of the lands of the Sūduva 
region to the sovereignty of Lithuania. It is known that, during the six 
centuries of history, huge historical, creative and destructive processes 
took place in the world, in Europe and in the state of Lithuania. As  
a result, new nations and states were formed, state borders changed, but 
the Lithuanian nation, thanks to its deep ethnic culture, has survived 
for more than 100 years as it restored its state, and the western part of 
the state border with the Russian Federation has little changed since the 
Melnas Peace Treaty times.

The western border of the Sūduva region named in the treaty  
is a part of the current state border of the Republic of Lithuania, at the 
same time the treaty states that these are the lands of Sūduva, which 
belong to the Principality of Lithuania. The entire territory from the 
named state border with the Karaliaučius area to the east of the Nemunas 
is the territory of the state of Lithuania, and, according to the current 
territorial administrative division, this territory is divided between the 
municipalities of Marijampolė, Kaunas, and Alytus Counties. Thus, 
Sūduva, its land, its ethnic name of the land did not disappear. The land of 
ethnic Sūduva is flourishing in that area, albeit in a sharp decline.

Kęstutis Subačius
THE REFLECTIONs OF THE NATIONAL sPIRIT IN WATER 
NAMEs (HyDRONyMs)

Looking at all the stages of the development of material and spiritual 
culture named by archaeology, i.e. the Palaeolithic, the Mesolithic, the 
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Neolithic Age and our historical times, we can get closer to the mysteries 
of the origin of the hydronyms of our country.

We can claim that the middle of the Mesolithic and the end of this 
period, i. e. approximately 6000 – 7900 years ago, is the beginning of 
the emergence and formation process of the hydronyms for rivers, lakes, 
and swamps, which was stimulated by the achieved level of cultural 
civilization. Surely, for the sake of precision, it must be mentioned that 
the hydronyms may have originated even when reindeer hunters stopped 
following deer herds but hunted them.

It is estimated that between 8000 and 9000 years ago or even 
before, there was a common Proto-Indo-European language (VLE,  
i. VIII, p. 94), which gradually divided into Probalts and other narrower 
branches of the Proto-Indo-European languages, i.e., into dialects. 
Therefore, we can assume that about 2000 years after the beginning of 
the more intense formation of hydronyms, the Probalt dialect had enough 
time to evolve into the Western baltic dialect.

A bright and unique Pamariai culture was formed on the seaside, 
starting its origins in the early Middle Neolithic period and, reaching its 
prosperity in the 4th - 3rd millennium bC., in the late Neolithic period, 
the Western balts began to stand out with their Pamariai culture, which, 
under the influence of other cultures, transformed into the culture of the 
burial mounds in the late bronze Age. Three areas of the Western balts 
began to stand out in this culture about 900 -750 bC.: the Prussians (in the 
narrow sense), the Galindians, and the Sūduvians.

The balts - Prosthuvians-Galindians are the godfathers of the Vysla 
River. What is unique is that the Vysla is probably the first hydronym 
from a large river of the baltic origin in the baltic cultural territory which 
dates back to ancient times. The Sūduvians and the Galindians not only 
recorded the Vysla in the history and maps of the European antiquity, but 
also left their mark on the ethnonyms in the European spaces.   

   
LINGUIsTIC INsIGHTs

Vilija Ragaišienė
LINGUISTIC EXPRESSION OF DEATH IN THE SOURCES  
OF SOUTHERN AUKŠTAIČIAI

The article, based on the dialect dictionaries, texts, and other sources 
aims at discussing words and word combinations describing death, 
examining the context of their use, and providing insights into the concept 
of death.
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In the dialectal discourse of the Southern Aukštaičiai, perhaps the 
topic of death receives the most reflection on existential issues. The 
research material is based on about 600 sentences about the cessation 
of human life, the end of physical existence on earth. The most of the 
sentences selected for the analysis have a borrowing from the Slavic 
languages smertis (Rus. смерть), and the words mirtis (Eng. death) 
and mirti (Eng. die). The study also included regular phrases (proverbs, 
phraseologies, and comparisons) that refer to mirtis (Eng. death). The 
interruption and loss of human life and the end of physical existence on 
earth are usually described by the verb mirti (Eng. die) and the noun 
smertis (Rus. смерть) by the Southern Aukštaičiai. In the dialectal 
discourse, the synonyms of these words, mirtis, baigtis, kristi, žūti, gaišti, 
stipti, galas, pabaiga, giltinė, reveal a neutral or negative attitude towards 
death and (or) the dying person.

Relatively few words that directly describe and/or name mirtis (Eng. 
death) were found in the sources studied. The context of the use of the 
adjectives easy/heavy, fast (sudden)/slow (death) shows that the aspect 
of justice and the evaluation of human life is very relevant for the people 
of Southern Aukštaitija. Death, more precisely, its nature is perceived by 
the Southern Aukštaičiai as moral and social justice, an appreciation of 
life, and a reward. The verbs ateiti, užeiti, (pa) imti, laukti, kliūti, tekti are 
most often used to directly describe the death of the Southern Aukštaičiai. 
These verbs usually emphasize the aspect of the inevitability of death, 
presenting death as an object in its own right.

Found in the dictionaries and texts, paroemias and phraseologisms 
with the main elements earth and home show in the Southern Aukštaičiai 
worldview a well-preserved archaic conception of death, agrarian culture 
concept of death, testifying to the connection of human existence with life 
cycles in nature (after death, a man merges with nature, i.e., returns to it).

Jurgita Stankauskaitė
WHEN THE SPOKEN LANGUAGE bECOMES WRITTEN

In the 21st century Lithuania, there have been discussions of  
a dialect as an endangered value of the nation. Encouragements in the 
public not to avoid dialectal talk influenced the society, which began to 
publish dialectal texts or poems. The discussions about the issue have also 
started outside Lithuania - in the ethnic land of Lithuania - Punskas, Seinai, 
and Suvalkai. Local press, online portals or even individual publications 
have become more likely to publish dialectal texts. These received various 
responses, often emphasizing the irregularities of the dialect spoken by 
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the people of the mentioned region, without understanding the origin 
of individual words and their use, based on the findings of the State 
Lithuanian Language Commission. Dialects change, as do their users, 
thus, it is impossible to protect them from the natural process of change. 
They can only be nurtured as an indicator of place recognition in an 
attempt to guard against foreign words.

Deimantė Aidukaitė
LINGUIST STASYS DAbUŠIS

The article presents one of the most prominent linguists of the 1st 
Independent Lithuania - Stasys Dabušis, whose merits were assessed by 
President Antanas Smetona at that time. The focus is on the biographical 
data of the linguist, traces of his activities, which are only partially 
visible when the pre-war press pages are scattered. The article publishes 
photographs from the linguist’s personal album, preserved in the archives 
of his distant relatives today.

IN THE MEANDERs OF HIsTORy

Juozas Vaznelis
THE HIsTORy OF THE sUVALKAI PRIsON

The first mention of the prison in Suvalkai was recorded in 1823. 
Tsar Alexander I included the construction of this prison in the plan for 
the development of the city. However, the plan was implemented only 
eighty years later. In the first years, people were imprisoned there for 
minor crimes: contraband of sugar, snuff, tea and salt. In July 1838, 31 
people were detained there, while in 1851 - 142. The biggest number of 
people were imprisoned in the years 1863 – 1866, in the new extension 
of the hospital of St. Peter and Paul. Most of the prisoners (about 800) 
were the participants of January Uprising, who gradually were sent to 
Siberia. Difficult conditions and poor nutrition (breakfast and dinner 
only) resulted in frequent escapes of the prisoners. based on the surnames 
of the people staying there, it can be concluded that the criminals were: 
Poles, Lithuanians, Jews, Russians and Germans. Until the outbreak of 
World War I, famous Lithuanians were imprisoned in Suvalkai: Vincas 
Mickevičius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Angarietis, Leonas Prūseika, 
Pijus Grigaitis. After Poland regained its independence, many Lithuanians 
went there without a trial for various offenses. On November 15, 1919 
Geležytė and Didžiulytė were imprisoned for 9 months for magazines 
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brought from Lithuania. 18 village leaders who refused to take an oath to 
the Polish authorities were imprisoned at the same time. On February 6, 
1920 Motiejus Simonaitis, the priest of the Punskas parish, was imprisoned 
there. Lithuanians who served in the Lithuanian army and fought for 
the independence of their homeland were imprisoned for many months. 
Petras Valinčius and Kazys Mielkus, the residents of Vaitakiemis, were 
imprisoned for smuggling Lithuanian books from Lithuania to Poland. 
Stasys Vencius, the vicar of Punskas parish, was imprisoned for similar 
offenses. On April 15, 1925 Petras Dapkus, the citizen of Lithuania, was 
sentenced to death for spying for Lithuania as well as for two other crimes. 
The sentence was carried out. Povilas Pečiulis, from Agurkiai, Seinai 
County, got death penalty which was replaced by life imprisonment. He 
served his sentence in the Holy Cross until the outbreak of the war. 

During the German occupation in Seinai County, the occupants 
murdered 446 residents.  

After the end of the war, the new authorities repressed the local 
residents: in 1944, in Kampuočiai, Soviet soldiers raped and murdered 
Astrauskaitė, in Kreivėnai Soviet soldiers murdered Vincas Preleika. In 
1946, in Šlynakiemis, a Polish soldier from Punskas fatally shot Vladas 
Malinauskas. The following year, in Ožkiniai, a Polish soldier from 
Punskas murdered Vytautas Zimnickas, who was a Lithuanian citizen. 
Many people were imprisoned and transported to the west of Poland for 
helping the Lithuanian partisans. 

In 1944 and 1945, the Russians exiled residents of Seinai County 
to Siberia. The author of the article cannot access archival materials. 
However, he would like to mention the cruel crime committed in 1955. 
The girl was murdered on Lake Seivai. There were other crimes such as 
fatal injury, horse theft, fights, driving under the influence of alcohol, road 
accidents, etc. Currently 230 officers and 14 civilians work in the Suvalkai 
prison, which has room for 705 detainees in 12 wards.

Kostas Leončikas
KLEVAI COMMUNITy IN THE 19TH CENTURy (PART III)

The first document of Klevai Community with the stamp and 
signature of Antoni borewicz, the head of the Community and the owner 
of the property, is dated November 5, 1861 and can be found in the State 
Archives in Suvalkai. The 12-page document describes the request 
of Martynas Šarka, the owner of Lumbiai, for a permit to return to his 
former farm taken by Motiejus Akranglis. Motiejus Akranglis did not 
agree to move out of the farm. On November 26, 1861 Antoni borewicz 
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wrote his opinion about the situation. He claimed that Martynas Šarka 
had avoided serfdom and arbitrarily had moved to live in the village of 
beržiniai. Motiejus Akranglis was a good man and he renovated the farm 
buildings himself. Martynas Šarka’s request was rejected because the 
claim was unfounded.

Until 1865 all the Community’s documents were written in Klevai 
and therefore it can be said that the office was located there. It is not 
known where exactly the office was, either on the estate or in the village. 
Probably, it was located on the estate, however, it is not written in the 
documents. The Community documents started to be written in Navasodė 
in 1866.

Tomasz buchowski became the leader of the Community after 
Antoni borewicz, however, it is not known when he took the position.

The commissioner for peasant affairs of Seinai County kept all the 
documents in the files of individual villages after the announcement of 
the tsarist decree on the abolition of serfdom. Not all the documents have 
survived. The commissioner was a very important person in the village 
administration and was supposed to solve disputes between landlords and 
property owners after the abolition of serfdom. There were many court 
cases in that matter.

The article describes which villages, farms and settlements belonged 
to Klevai Community. Several cases of peasants from the villages of 
Lumbiai, Kierszewszczyzna and Stabieńszczyzna were described.

Kostas Leončikas
KRAsNAVAs COMMUNITy (PART I)

The article is about Krasnavas Community, which had its authorities 
located in Galiniai, a small village in Lazdijai region in Lithuania, at the 
very border with Poland. The community existed until the end of World 
War I and there were almost all Lithuanian villages and settlements, which 
currently belong to Communities of Punskas and Seinai as well as Lazdijai 
region. It was a very large community with 71 villages and settlements. 
I heard about it from my father, who remembered the existence of this 
community.

In the State Archives in Suvalkai I found the document written on 
February 27, 1818, which has the list of the communities of Seinai region.

The first official document signed by the leader of Krasnavas 
Community is dated September 19, 1858. It was written in Seivai 
Community and describes the buildings and debts left behind by the 
deceased married couple Wawrzyniec and Ewa Zajączkowscy, who had 
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half of the colonial settlement in burokai. The compliance of the copy 
with the original, written on the print with the coat of arms, was confirmed 
by Kubilis, the leader of Krasnavas Community, who affixed his stamp on 
the document.

The article describes the application of the peasants from burbiškiai 
and Radžiūčiai, property of Jonaraistis, dated November 18, 1861. The 
document is addressed to the Augustavas Civil Governor’s Counsellor 
and treats about the conversion of serfdom into a ransom. The leader of 
Krasnavas Community expressed his opinion about the application and 
measured the land owned by the peasants. He wrote that the application 
was not worth considering and that the peasants still had to be serf.

A supplement is attached to the article.

Algimantas Katilius
PRIEST DR. JUOZAPAS STANKEVIČIUS

Priest Dr. Juozapas Stankevičius studied at the Seinai Seminary 
of Priests and pursued higher education at the University of Friborg 
in Switzerland. He was the first Lithuanian student at this university. 
Thus, he discovered a path that was later used by a number of Lithuanian 
students. The biography of Priest J. Stankevičius is closely connected 
with the city of Suvalkai, or more precisely with the gymnasiums  
of that city, where since 1903 he was a teacher of religion in boys’ and 
girls’ gymnasiums. He was also an organizer of Lithuanian cultural life 
in Suvalkai. He was one of the organizers of the Suvalkai Lithuanian 
Society and the chairman of its first board. During the First World 
War, Priest J. Stankevičius settled in Vilnius and lived there until his 
death. Here he became involved in the political and cultural activities 
of Lithuanians, and wrote several documents. The most important step 
of Priest J. Stankevičius’ political activity was that he was elected to 
the Council of Lithuania at the Vilnius Conference, but when the Social 
Democrats declared that too many right-wing representatives and priests 
were elected to the Council, he withdrew from the Council in favour of 
the left-wing representatives.

Elvyra biliūtė-Aleknavičienė
sILENCE ACCOsTED

The Dzūkija region and its capital Alytus remember the glorious 
past. The town of Miroslavas is located 12 kilometres southwest 
of Alytus. In 1744 a parish was established there. This year is also 



297

considered to be the date of the establishment of the town, as the area 
was first mentioned in written sources. In 1763 a wooden church and  
a monastery were built in Miroslavas with the care and funds of Antanas 
Važinskas, the treasurer of the Grand Duchy of Lithuania and bendriai 
manor owner, and his wife Teresė Venckavičiūtė-Važinskienė. This 
year is also considered to be the beginning of the establishment of the 
Marians Monastery. On February 1, 1769 Jurgis Husčia, the Dean 
of Trakai and the Pastor of Punia, officially introduced the Marians  
to the parish.

 Priest Juozas Lelešius was twice destined to visit the parish of 
Miroslavas: as Vicar (1911-1922), and as Pastor (1925-1938). With his 
care, with the help of the parishioners, the church, which was destroyed 
during the First World War, was rebuilt, and later, on his return as Pastor, 
continued to nurture it. He founded the Congregation of St. Francis of 
Secular Tertiary and was its spiritual father. 

Priest, bookseller (knygnešys) Vincentas Čitavičius (September 
17, 1870 - October 29, 1943) served as an altarist in the parish  
of Miroslavas for the last couple of years of his life.

Jurgis Krasnickas (1902-1922) was not only persistent in his 
pursuit of science, he was an active public figure, and devoted  
a great deal of time and energy to the Lithuanian Catholic students’ 
organization Ateitis. He was an active participant in Ateitininkai 
conventions, conferences and congresses, and gave substantial 
speeches. He ‚tried a pen’ by writing reviews, short stories, poems 
that he printed in the press at the time. He was robbed and tortured by  
a murderer near his homeland. It has been 100 years since the senseless 
death of a talented and promising student.

V. Čitavičius, priest, bookseller (knygnešys), J. Krasnickas,  
a student and a fosterer of Lithuanian self-consciousness, as well as 
priests, b. Smolenskas and J. Lelešius should be inspiring examples for 
everyone, especially for young people even today.

Scholastika Kavaliauskienė
bALbIERIŠKIS CHURCH OF ST. VIRGIN MARY

The first church in balbieriškis was built around 1520. It was the first 
royal foundation St. Peter’s Catholic Church. Its first pastor was Priest 
Martynas Abramavičius. Duke Jaroslav Holovchinsky, who owned the 
estate at the time, handed over the church to the Evangelical Reformats 
in the early 17th century. The second church, built by Holovchinsky in 
1614, was also left to the Evangelical Reformats. Disputes arose with 
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Catholics. Led by the pastor of Merkinė, Priest Petras Rasmusavičius, 
after 20 years (on February 10, 1632), the Catholics forcibly took back 
the church and rectory of balbieriškis, and in 1644, after 12 years of trials, 
became its real owners. The third church in balbieriškis was built around 
1678. It was later equipped with 5 late baroque altars. In 1802 the baroque 
interior ensemble of the church was complemented by a majestic organ. 
In the second half of the 19th century (around 1870) Priest baltramiejus 
žukauskas surrounded the churchyard with a strong stone fence with 
three gates. This fence has survived to this day.

 On July 12, 1888 the church was consecrated and titled in the name 
of the St. Virgin Mary Rosary - the fourth new church in balbieriškis. 
The celebrations of the consecration of the church were led by Juozapas 
Oleka, the bishop of the Seinai Diocese. 

On the night of August 8, 2013, the fourth wooden two-tower 
balbieriškis Church burned down. The construction of the new balbieriškis 
church started on June 1. The fifth church in balbieriškis is one tower 
smaller than the former fourth. The church itself is stronger, the walls are 
of three-layer brick masonry. The roofs of the church and the tower are 
covered with ceramic tiles. The total area of the church is 341.93 sq., and 
the height is 27.40 m.

The consecration of the new balbieriškis church took place on March 
3, 2018. The Church was given the St. Virgin Mary Rosary, the same as it 
was given for the church that burned down in 2013.

The fifth balbieriškis church was built on the donated money of the 
faithful and the donation of 1 million euros by Arvydas Paukštys, the 
owner of the company Teltonika. Arvydas Paukštys was later awarded 
the title of national patron.

In July 2020, the 500th anniversary of balbieriškis Church was 
commemorated in balbieriškis parish.

Gintaras Lučinskas
JUOZAS RADZIUKYNAS (1844-1925) – A LOCAL HISTORIAN 
OF DZŪKIJA

Juozas Radziukynas was born on May 24, 1844 in Sutrė village, 
which was located in Suvalkai province, Seinai county, on the southern 
shore of Lake Dusia, near the main road that once connected the old 
Merkinė with Prussia. Now Sutrė is in Lazdijai district, Lithuania. In 1866 
Juozas Radziukynas began studying at the Warsaw High School, which in 
1869 was reorganize into the University of Warsaw. He graduated in 1871. 
Until 1911 he lived in Warsaw. Starting from 1872 he worked in various 
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schools in Warsaw, teaching Greek and Latin, later teaching the Polish 
language as well. between 1890 and 1894 Juozas Radziukynas started a 
family. In 1894 he had a daughter. In 1898 he had two children, and in 
1903 - three.

One of the most important moments in Juozas Radziukynas’ life was 
his involvement in the national liberation movement. In 1888 Lithuanians 
who lived in Warsaw had an idea to establish a newspaper – magazine. 
Later the group was called the Lithuanian Society Varpas (bell). The aim 
of the society was to unite Lithuanians living in Warsaw and arouse their 
patriotic feelings. In 1889 magazine Varpas, which was dedicated to the 
Lithuanian intelligentsia, was published for the first time. In 1890 the 
society started to publish magazine Ūkininkas (Farmer), which was for 
rural people. In the first year of Varpas publication, Juozas Radziukynas 
wrote an article on pedagogy entitled „Should scourges be thrown out of 
schools?“ and some articles about Dzūkija. He wrote about the history of 
Lithuania in Ūkininkas, but later the articles were moved to Varpas, where 
separate parts were printed until 1895. Juozas Radziukynas wrote under 
the pseudonyms of Dzūkas and Son of Lithuania. He wrote in Polish while 
priest Staugaitis translated his articles into Lithuanian.

In 1898 six letters were published in the US in Lithuanian weekly 
magazine Vienybė Lietuvninkų (Unity of Lithuanians). Juozas 
Radziukynas published two very valuable works based on his own 
observations in the ethnographic magazine Wisla: the article „Dusia” 
(1899) and the studio „Dzuki” (1900). In 1909 he published book Mounds 
of Suvalkai Region with a Map.

For a long time, only the works of Juozas Radziukynas were known, 
but there was very little information about his personality and his life. Only 
at the end of the 20th century the articles by Juozas Petrauskas, bronius 
Kašelionis and Eugenijus Svetikas appeared in the press, describing life 
and creative activities of Juozas Radziukynas. After getting acquainted 
with his work, we can rightly call Juozas Radziukynas the pioneer of 
Užnemunė local history and ethnography.

Egidijus Juravičius
DOMININKAS bUDZEIKA – THE FORGOTTEN PRIEST

The article is about Domininkas budzeika, who was born on March 
1, 1869 in Punskas parish. He graduated Warsaw Priest Seminary and 
worked in Warsaw. In 1922 he arrived to Lithuania, to the diocese of Seinai 
(now Vilkaviškis diocese), which was divided by the Polish-Lithuanian 
state border. He was a parson of Liubavas and Višakio Rūda parishes. 
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He died on June 18, 1949. He is buried in the cemetery of Višakio Rūda 
church, where he was a parson for 23 years.

Since the archives of the Vilkaviškis diocese were burnt down during 
the war, nothing was known about Domininkas budzeika. The article is 
based on his personal file, which was found in the attic of Višakio Rūda 
Church a few years ago.

Sigitas birgelis
THE LITHUANIAN NATIONAL UPRIsING  
IN sUVALKAI REGION

The article describes the Lithuanian national uprising of 1905 in the 
Suvalkai province. It was spontaneous, did not have a central governing 
body and manifested itself throughout Lithuania.

The rallies began in the spring of 1905. They urged to turn down the 
authorities, not to go to the tsar’s army, not to pay taxes and not to obey 
the government’s instructions. People began harassing and humiliating 
Russian police officers. Lithuanians expelled clerks and teachers sent from 
Russia, and appointed Lithuanians instead. They demanded to convene 
the Vilnius Seimas. Some communities declared self-government and 
severed ties with the tsarist government. The unrest also took place in the 
Punskas region. The situation became uncontrollable. A state of war was 
declared in the Lithuanian communities of Suvalkai province and a state 
of emergency was established in Kaunas province. After the uprising was 
suppressed, its participants were persecuted by the tsarist authorities.

We know a lot about those events from the memoirs of Andrius 
Matulaitis, which are presented in the article.

Algimantas Katilius
PRIEST ANTANAS ŠMULKŠTYS. SCHOOLS IN SUVALKAI 
REGION DURING THE GERMAN OCCUPATION 
                                                  
Although the memories of priest Antanas Šmulkštys are brief, but 

they describe gymnasiums established in Suvalkai region by the žiburys 
Society and therefore are very important. They account the events soon 
after they had taken place. The memoirs describe all the schools opened in 
1918–1919. The author of the memoirs was an active participant of those 
events. The main attention is paid to Marijampolė žiburys gymnasium 
where priest Antanas Šmulkštys worked himself.
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Gintaras Lučinskas
THE CONTRIbUTION OF THE JEWS FROM ALYTUS  
TO THE RESTORATION OF LITHUANIA’S INDEPENDENCE

In 1918 after the restoration of Lithuania’s independence, the Jewish 
community of Alytus contributed to the creation of the young state 
and its institutions. Some of the Jews volunteered for the Lithuanian 
army and took part in the independence struggle. Others provided 
material assistance to the emerging Lithuanian regiments. The Jews had  
a considerable influence on the political and social life of the city. Starting 
from the first city council elections, Jews always had their representatives 
in it. In 1920 in the municipal elections, 17 members were elected to the 
Alytus City Council and 7 of them were Jews. Kopel Schulman was the 
mayor of the city in 1922–1923. In 1923 according to the census of the 
population, Alytus had 6322 residents and 1715 of them were Jews.

On November 23, 1918 by the order of the Lithuanian Minister 
of National Defence, the 1st Infantry Regiment was established and 
deployed in Alytus. In order to attract as many volunteers as possible, 
recalls were distributed among the population, urging them to join the 
army. The officers went to the Alytus area to agitate young people. The 
first months were very difficult: lack of funds, ammunition, clothing as 
well as the actions of German troops who obstructed the maintenance of 
order in the city. Mendel bokšicki and Šmuel beiral helped the regiment 
acquire weapons and telephones. Mendel bokšicki, having learned about 
the plans of the German soldiers to attack the soldiers of the Lithuanian 
regiment, warned the leadership of the regiment. On February 12-15, 
1919 during the battles of Alytus, the city was occupied by the army 
of bolshevik Russia. A couple of Lithuanian soldiers did not manage to 
leave. Šmuel beiral helped them hide and later safely leave the city.

Mendel bokšicki‘s activity in 1918–1919 was useful to Lithuania, 
he was one of the local Jewish intellectuals, and from the very first 
moments of Lithuania’s statehood he did not hesitate to get involved in 
the work of rebuilding the state. He worked in the offices of the Governor 
of Alytus County and the Commander of the County Militia. In 1928 
Mendel bokšicki was awarded the 10th Anniversary Medal of Lithuanian 
Independence and the 3rd degree badge of honour Helping for the Close 
People for his social activity and work for the benefit of Lithuania. In 
1932 he was awarded the 2nd degree badge of honour Helping for the 
Close People (only 29 people have received this badge in Lithuania). In 
1934 he was awarded the gold medal of the Estonian Firefighters’ badge 
of Honour.



302

In 1927 the Lithuanian Armed Forces Volunteer Union (LKKSS) 
was established. Its divisions operated throughout Lithuania. There were 
separate volunteer units of Lithuanian and Jewish soldiers in Alytus. The 
Alytus branch of the Union of Jewish Soldiers, who took part in the conquest 
of Lithuania’s Independence, was established in 1934. The members of 
the organization were: Aizikas Azerskis, Motelis Chaikovičius, Mejeris 
Choroželskis, Faivelis Mackevičius, Kopelis Nemunaiskis, Šimonas 
Polivnikas, Elija Pružanas, Joselis Pružanskis, Reznickis, Meilachas 
Rubinšteinas, Mauša Slifkinas, Leibas Smolnickis, Lipskis Šepšelis, 
Kivelis Švarcbordas, Dovydas Vaisenbliumas, M. Valavičius, Dovydas 
Volovičius, Josifas Zupraneris and Chaimas žmudskis.

On June 15, 1940 the Soviet Union occupied Lithuania. Some Jews 
were deported to Siberia and other harsh areas. On June 22, 1941 the 
war between Germany and the Soviet Union began. There were 1231 
Jews living in Alytus in July 1941. In August - September 1941 more 
than 2200 Jews from Alytus and Alytus County became the victims of 
the Holocaust in Vidzgiris forest. Few managed to escape. The Jewish 
community of Alytus, which created and nurtured the city of Alytus 
together with other townspeople for several centuries, was destroyed.            

Sigitas birgelis
KONSTANTINAS SAVICKAS – THE PIONEER  
OF LITHUANIAN bASKETbALL

The Seimas of the Republic of Lithuania announced the year 2022 as 
the centenary of Lithuanian basketball. The article tells about the patriarch 
of Lithuanian basketball Konstantinas Savickas who was from Punskas. 
The first official basketball competition in Lithuania took place in 1922. 
Lithuania participated in the first international basketball competition on 
December 13 in Riga. Lithuanian basketball players lost to Latvians at 
20:41. A year later, Lithuanian basketball players in Riga lost even more 
to the Latvian national team (12:47).

Eventually, the popularity of basketball in Lithuania faded. There 
were no basketball matches in 1929. In 1929–1932 the Lithuanian 
championship did not take place either.

Lithuanian basketball was resurrected by American Lithuanians, 
including the aforementioned Konstantinas Savickas from Punskas.

In 1937 and 1939 Lithuania became the winner of the European 
Championship.
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Prenumeruokite 
„Terra Jatwezenorum“ (Jotvingių kraštas) – 

istorijos paveldo metraštį!

Metraštį galima užsisakyti
Punsko „Aušros“ leidykloje (Mickevičiaus 23), 

el. paštu vabo@wp.pl, 
tel. + 48 5161517. 

Dviejų dalių kaina 30 zl.
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