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JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS

Kalbant apie lietuvių švietimo istoriją dabartinės Lenkijos šiau-
rės rytų pakraštyje, tiksliau – dabartinėse Seinų ir Suvalkų apskrityse, 
reikia kartu užsiminti apie šio krašto valstybinę priklausomybę. Pra-
vartu bent apytikriai nubrėžti XVI a. lietuvių gyvenamojo ploto ribas. 
Kur jis XVI–XVII a. siekė pietuose, sunku nustatyti. Žinoma tik, kad 
lietuvių etninis plotas ypač XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje sparčiai 
siaurėjo. Dar šio šimtmečio pradžioje Vižainio parapijos kaimuose: 
Stankūnuose, Eišeriškėse, Kreivėnuose, Pašešupėje ir kt., gyveno apie 
1200 lietuvių. Šiandien čia lietuviškai kalba tik keli, o prie lietuvių 
tautybės prisipažino vos vienas žmogus. Lietuvių kalbos vartojimo 
riba (kartu ir lietuvių tautybės) nuo vakarų į rytus eina šiais kaimais: 
Budziskas, Sožalkos, Šaltėnai, Šlynakiemis, Smalėnai, Ramoniškė, 
Seinai, Berznykas. Tai maždaug 40 km pasienio ruožas, nuo sienos 
nenutolęs daugiau nei 12–15 km.

Šis etninis plotas XIV a. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei ir 
Kryžiuočių ordinui besidalijant jotvingių žemes atiteko LDK. Tuo 
metu LDK mokyta tik šeimose, ir tik kunigaikščių ar didikų vaikus. 
XIV a. pabaigoje Lietuvoje įvedus krikščionybę prie besikuriančių 
katalikų bažnyčių, parapijų ir vienuolynų pradėjo steigtis ir moky-
klos.

1387–88 m. Vilniuje pastatyta katedra. 1397 m. dokumentuose 
minima ir prie jos įkurta mokykla. 1409 m. įsikūrė mokykla Nau-
juosiuose Trakuose. Parapinių mokyklų skaičius sparčiai augo. Jau  
XVI a. pradžioje Vilniaus vyskupijoje jų buvo apie 150. XVI–XVII a. 
sukurtas mokyklų tinklas visoje LDK. Be parapinių, veikė privačios 
pasiturinčiųjų vaikams, miesto mokyklos, išlaikomos miesto savival-
dybės, ir atskirų amatų mokyklos.
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Daugiausia mokinių būta parapinėse mokyklose. Jose mokyta: 
tikybos, giedojimo, skaitymo, rašymo, skaičiavimo, kai kuriose net 
graikų ir lotynų kalbų, gramatikos, retorikos ir dialektikos.

1526 m. Vilniaus vyskupijos sinodas įpareigoja visas parapijas 
organizuoti savo mokyklas. Žinoma, kad XVII a. tokios mokyklos jau 
buvo Punske, Prieraslyje, Ročkose, Pilypave, Vižainyje. Pagrindinis 
vadovėlis buvęs katekizmas. Mokslo metai prasidėdavę vėlyvą rudenį 
ir tęsdavęsi tik iki ankstyvo pavasario, t. y. iki to laiko, kai jau galėta  
į ganyklas varyti gyvulius. Parapijose dauguma vaikų buvo ūkininkų 
ir neturtingų miestiečių.

Prie katedrų veikiančios mokyklos sparčiai plėtė savo mokymo 
programas. Jau 1522 m. Vilniuje veikė 3 klasės, kuriose buvo dėstoma 
retorika, dialektika, muzika, aritmetika, dainavimas, lotynų literatūra. 
Šitaip LDK greit atsirado kandidatų, pasiruošusių studijuoti tuometi-
niuose Europos universitetuose. Pirmieji studentai iš Lietuvos atvyko 
į Prahos universitetą. Būtent čia jau Jogailos laikais įkurta Lietuvių 
kolegija (Colegium Lithuanicum), kuri materialiai rėmė atvykėlius iš 
Lietuvos. Vis dėlto populiariausias buvęs Krokuvos universitetas. Jau 
XV a. čia buvo užsiregistravusių apie 200 studentų iš LDK. Atsirasda-
vo ir siekiančiųjų mokslinių laipsnių.

1570 m. Vilniuje įkurta kolegija, kurioje buvo galima įgyti vidu-
rinį išsilavinimą. Anksčiau vidurinį išsilavinimą galėjo įgyti tik turtin-
gesni miestiečių vaikai privačiose mokyklose. Kai kurios ir prie vie-
nuolynų esančios mokyklos prilygdavo vidurinėms. 1579 m. Lenkijos 
karalius, o kartu ir Lietuvos didysis kunigaikštis Vilniaus kolegiją pa-
vertė universitetu. Tai buvęs LDK švietimui ypač reikšmingas įvykis. 
Universitete jaunimas ne tik mokėsi. Čia vykdytas mokslinis darbas. 
Universitetas prižiūrėjo visą krašto švietimą.

Lietuvių kalba, kaip kaimo kalba, į viešąjį valstybės gyvenimą 
skverbėsi labai lėtai ir sunkiai. Pirmieji valstybės dokumentai buvo 
rašomi senąja rusų, lotynų, vėliau lenkų kalba. Besikuriančiose LDK 
mokyklose nedėstyta lietuviškai. Lietuvių kalba buvo vartojama kai 
kuriose privačiose mokyklose. Parapinėse – priklausomai nuo to, ar 
kunigas arba vargonininkas mokėjo lietuviškai. Tiesa, mokėti lietu-
vių kalbą jau buvo reikalaujama steigiant kai kurias parapijas, bet ne 
visada to reikalavimo paisyta. Apie turintį lietuviškai mokėti Punsko 
kleboną kalbama 1597 m. Žygimanto III steigiamajame parapijos akte. 
Vidurinėse mokyklose lietuvių kalbos mokėsi tik tie, kurie ruošėsi ku-
nigauti. Vien Kėdainių gimnazijoje nuo 1732 m. visi moksleiviai mo-
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kyti lietuvių kalbos bei privalėjo turėti lietuviškas religinei praktikai 
reikalingas knygas.

Lietuvių kalbos įvedimas į viešąjį gyvenimą, į mokyklas susijęs su 
reformacija. Pirmieji kovotojai dėl šios kalbos teisių buvo Abraomas 
Kulvietis, Martynas Mažvydas, Mikalojus Daukša ir kt. A. Kulvietis 
– Karaliaučiaus universiteto profesorius, pats mokėsi užsienyje (ir 
Krokuvoje), įkūrė pirmąją vidurinę mokyklą Vilniuje ir pradėjo rašyti 
lietuviškai. Mažvydas dėstė Kulviečio įkurtoje Vilniaus mokykloje.

M. Mažvydas į istoriją įėjo kaip autorius pirmosios lietuvių kalba 
išspausdintos knygos „Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima 
raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey 
sugulditas“, išleistos 1547 m. Karaliaučiuje.

Mikalojus Daukša (~1527–1613) – raštijos lietuvių kalba pra-
dininkas. Savo išverstos iš lenkų kalbos Vujeko „Postilla Catholica“ 
įžangoje įrašė ypač reikšmingus žodžius: „Ne žemės derlingumu, ne 
drabužių įvairumu, ne šalies malonumu, ne miestų bei pilių stiprumu 
gyvuoja tauta, bet labiausiai išlaikymu ir vartojimu savo kalbos, kuri 
didina ir laiko visuomenę, jos santaiką ir brolišką meilę.“

XVIII a. įkurtoji Nacionalinės edukacijos komisija LDK ne tik pri-
žiūrėjo, bet ir plėtė mokyklų tinklą: parapinių mokyklų buvo apie 200. 
Vilniaus vyskupijoje mokėsi 1207 bajorų vaikai, 1024 – miestiečių ir 
jau 1495 valstiečių. Daugiausia valstiečių vaikų mokėsi Alytaus deka-
nate, o gretimoje Punsko-Kalvarijos parapijoje iš 182 besimokančių 
berniukų 80 buvo valstiečių sūnūs. Iš šitų duomenų galima spręsti, 
kad vis daugiau valstiečių vaikų siekė mokslo. Tai jie pradėjo XIX a. 
lietuvių tautinį-kultūrinį atgimimą.

Reikia pabrėžti ir štai ką: Nacionalinės edukacijos komisija 
(NEK), rekomenduodama dėstyti mokyklose gimtąja kalba – netaikė 
to lietuviams. Elementarių knygų draugija ne tik neišleido nė vieno 
lietuviško vadovėlio, bet visiškai šio klausimo nesvarstė.

Po 1805 m. mokyklų vizitacijos prof. Filipas Golianskis (Filip Go-
lański), pamatęs, kad vaikai nesupranta kalbos, siūlė dėstyti parapi-
nėse mokyklose lietuviškai. Į šį pasiūlymą visiškai niekas neatkreipė 
dėmesio.

Po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Suvalkija atite-
ko Prūsijai, 1807 m. Varšuvos kunigaikštystei, o 1815 m. – Lenkijos 
karalystei. Keitėsi administravimo centrai, bet vykstant permainoms 
beveik nepakito NEK sukurtas mokyklų tinklas. Iš 1820–1870 m. Au-
gustavo vaivadijos (vėliau – Suvalkų gubernija) duomenų matyti, kad 
besimokančių kaimo vaikų skaičius mažėja (1820 m. – 2657, 1830 m. 
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– 387). Oficialių pradinių mokyklų ir jose besimokančių vaikų skaičių 
papildė neoficialios, privačios, dažniausiai tik žiemą (kai kurios – tik 
per gavėnią) veikusios mokyklėlės. Jų nebuvo oficialioje apyskaito-
je, niekas šių mokyklėlių netikrino. Tad valdžia jomis nepasitikėjo ir 
kaltino priešiškumu. Ypač populiarios buvo tokios mokyklos lietuvių 
gyvenamuose kaimuose.

Po Lapkričio sukilimo į oficialias mokyklas įvesta rusų kalba,  
o visoms neoficialioms uždrausta veikti. Nepaisant to, kažkiek tokių 
mokyklėlių išliko, pvz., Marijampolės, Kalvarijos, Seinų apskrityse. 
1829 m. veikė 21 tokia mokykla su 626 mokiniais, iki 1860 m. jų pa-
daugėjo iki 28. Už nelegalų mokymą grėsė 250 rb bauda.

Pirmoji vidurinė mokykla Suvalkijoje – 1808 m. įkurta Seinų 
gimnazija. Sudėtingas šios gimnazijos likimas. Po 10 metų ji perkelta į 
Lomžą. Seinuose liko tik 5 klasių apskrities mokykla, kuri 1824 m. vėl 
virto gimnazija. Šią gimnaziją 1836 m. perkelta į Suvalkus. 1840 m. 
įkurta gimnazija Marijampolėje. Ją lankė ir moksleiviai nuo Punsko. 
Dėstomoji kalba šiose mokyklose buvo rusų ir su pertraukomis – len-
kų. Lietuvių kalbos čia nebūta net kaip dalyko. Nuo 1839 m. Smalėnuo-
se apsigyvenę vienuoliai turėjo savo mokyklą. Ji parengdavo jaunimą 
mokytis Marijampolės gimnazijoje arba Seinų kunigų seminarijoje.

Seinų kunigų seminarija įkurta 1826 metais. Seminarijos klierikų 
daugumą sudarydavo lietuviai. Veikė iki Pirmojo pasaulinio karo ir 
trumpai 1918–19 metais. Seminarijos veikimo metai sutapo su lietuvių 
tautiniu-kultūriniu atgimimu. Lietuviškos spaudos draudimas, kny-
gnešystė, J. Basanavičiaus „Aušros“ ir V. Kudirkos „Varpo“ leidyba, 
– visa tai gyvai veikė seminarijoje besimokantį lietuvių jaunimą. Jų 
švietėjiška, kultūrinė-tautinė veikla susilaukė atgarsio visoje Lietuvo-
je, veikė vietinę lietuvių visuomenę. Ir dabar daugiau kaip 100 metų 
gyvenanti kitoje valstybėje šio krašto lietuvių bendruomenė stengiasi 
išlaikyti savo tautinę tapatybę. Tai per kartas einantis seminarijos ir ją 
baigusių kunigų poveikis.

Pralaimėjus Sausio sukilimą, lietuvių tautai taikytos ypatingai 
skaudžios represijos. Uždarytos visos parapinės ir privačios moky-
klos. Valstybė kūrė valsčiaus mokyklas, pavaldžias mokyklų direkci-
jai (Seinų ir Suvalkų apskričių mokyklų direkcija buvo Suvalkuose). 
Ypač pradžioje jų buvo labai nedaug – tik 3 Augustavo gubernijoje. 
Pirmoji miesto 6 klasių mokykla įkurta Seinuose 1880 m. Šimtmečio 
pabaigoje Suvalkų gubernijoje buvo jau 189 mokyklos su apytikriai 
10000 moksleivių (1 moksleivis 57 gubernijos gyventojams). Tose 
mokyklose mokėsi: 8,3 proc. totorių, 4,9 proc. rusų, 2,7 proc. lenkų 
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ir tik 1,4 proc. lietuvių (pagal bendrą tos tautybės gyventojų skaičių). 
Lietuviai šias mokyklas boikotavo, o mokyti savo vaikus pavesdavo 
vadinamiesiems daraktoriams. Kaip buvo mokoma, dar galima sužino-
ti iš prisiminimų... Kiek tiksliai tokių mokyklų būta, kiek jose mokėsi 
vaikų, jau nenustatysime. Manoma, kad mūsų krašte šiose mokyklose 
mokėsi apie 80 proc. valstiečių vaikų. Iš 1897 m. oficialaus žmonių su-
rašymo matyti, kad 63 proc. visų Suvalkų gubernijos gyventojų buvo 
raštingi (76,6 proc. vyrų ir 50,2 proc. moterų). Tai žymiai daugiau 
negu, sakykim, Vilniaus gubernijoje (42,6 proc.) ar netgi Kauno (55,3 
proc.). Tai, be abejonės, daraktorių nuopelnas. Neaptarsime čia spau-
dos draudimo problemų, knygnešių ir jų švietėjiškos reikšmės.

Caro valdžia pagal principą „Skaldyk ir valdyk“ Suvalkų guber-
nijoje veikiančiose dviejose gimnazijose – Suvalkuose ir Marijampo-
lėje – leido 1–2 valandas per savaitę kiekvieną klasę mokyti lietuvių 
kalbos. Šių gimnazijų absolventams, turintiems lietuvių kalbos pažy-
mį, skirta 10 (po 360 rb) stipendijų Maskvos ir Peterburgo universite-
tuose. Taip bandyta atitraukti lietuvius nuo lenkų ir studijų Varšuvoje. 
Šias pamokas Marijampolės gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Pe-
tras Kriaučiūnas, Petras Arminas puikiai išnaudojo tautinei savimonei 
ugdyti. Šios gimnazijos auklėtiniai buvo žymūs lietuvių atgimimo at-
stovai Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis ir kt.

Labai reikšmingi lietuvių švietimui Suvalkų gubernijoje buvę 
1866 m. Veiveriuose suorganizuoti pedagoginiai kursai, nuo 1872 m. 
– mokytojų seminarija. Ją iki Pirmojo pasaulinio karo baigė apie 1000 
mokytojų. Nemažai jų dirbo Suvalkijoje. Čia dėstyta ir lietuvių kalba. 
Ilgus metus šio dalyko mokė Tomas Žilinskas.

Reikšmingi lietuvių švietimui buvo 1905–1906 metų pokyčiai. Tai 
ne tik lietuvių spaudos draudimo, bet ir baudų už slaptą mokymą pa-
naikinimas. Leista dėstyti gimtąja kalba tikybą, vesti gimtosios kalbos 
pamokas, kaip neprivalomas, valstybinėse mokyklose. Leista moky-
klas kurti fiziniams asmenims ir organizacijoms. Jau 1906 m. „Žibu-
rio“ draugija įkūrė savo lietuvišką mokyklą Marijampolėje. Labai greit 
šios Draugijos skyriai įsikūrė Punske, Seinuose, Smalėnuose ir Vižai-
nyje. Pradžioje Seinuose lietuvių kalbos pamokos vykdavusios sekma-
dieniais, o nuo 1908 m. mokyta lietuviškoje mokykloje. Mokė Teresė 
Kryžianauskaitė. 1910 m. „Žiburys“ atidarė mokyklą Žagariuose. Čia 
mokė Dominykas Sikorskis.

Punsko parapijoje dar kurį laiką veikė daraktorių mokyklos, ku-
rioms vadovavo mokytojas Jakubauskas. Jose mokėsi apie 150 vai-
kų. Mokyt. Jakubauskas organizavo metodinius pasitarimus su da-
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raktoriais, pats vedė kursus suaugusiems. „Žiburio“ mokyklos ypač 
sparčiai ėmė kurtis per Pirmąjį pasaulinį karą. Jos įkurtos: Bubeliuose 
(mokyt. S. Tijūnaitis), Klevuose (mokyt. L. Čepulis), Aradnykuose, 
Dusnyčioje, Burbiškiuose, Lumbiuose, Radžiūčiuose, Vidugiriuose, 
Ramoniškėje, Punske (mokyt. Baltrukonis), Giluišiuose (mokyt. Mar-
kevičius), Vaitakiemyje (mokyt. Mielkus), Burokuose, Paliūnuose, 
Ramonuose, Vaičiuliškėje.

Seinų „Žiburio“ gimnazija

1917 m. „Žiburys“ gavo leidimą steigti Seinuose gimnaziją.  
1918 m. sausį čia jau buvo I gimnazijos klasė su 59 mokiniais. Pirmuo-
ju direktoriumi tapo Jonas Totoraitis. 1918 m. pavasarį susirenka nau-
ja I klasė, o iš ankstesnės sudaryta II kl. Rudenį gimnazijoje jau buvo 
97 moksleiviai. Naujuoju direktoriumi tapo M. Gustaitis. Gimnazija 
veikė iki 1919 m. rugpjūčio 23 d., t. y. iki vadinamojo Seinų sukilimo.

Nuo 1919 m. balandžio iki rugpjūčio veikė taip pat Seinų mergai-
čių gimnazija. Seinuose mokslus pradėjo ir mums pažįstami mokytojai 
Antanas Valinčius, Jonas Stoskeliūnas, Jonas Pajaujis.

Kaip minėjau, gimnazija pradėjo savo darbą 1918 m. sausio 15 d. 
iškilmingomis pamaldomis Seinų katedroje (dabar bazilika). Pirmieji 
mokiniai (59) buvo iš Seinų parapijos – 26, Kučiūnų – 9, Rudaminos 

Punsko ir Seinų krašto gimnazistai

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS
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– 5, Lazdijų – 4, Punsko – 4, Leipalingio – 3, Kapčiamiesčio – 2, Sma-
lėnų – 2, Kalvarijos – 1, Šventežerio – 1, Veisiejų – 1, Berznyko – 1. Jų 
amžius buvo nuo 11 iki 16 metų (žr. moksleivių sąrašą). Pirmieji mo-
kytojai (jų buvo tik trys): direktorius kun. dr. Jonas Totoraitis dėstė ti-
kybą, lietuvių ir vokiečių kalbas, istoriją, Liudas Čepulis – aritmetiką, 
geografiją, gamtą, Jonas Dereškevičius – muziką, gimnastiką. 1918 m. 
balandžio 4 d. pradėjo veikti lygiagreti klasė (I B) su 43 moksleiviais. 
Ji buvo sudaryta iš 14-os I A klasės silpniausių mokinių ir 29 naujai 
priimtų.

Mokytojų gretas papildė buvęs Bubelių mokyklos mokytojas Sta-
sys Tijūnaitis. Veikė du atskiri berniukų ir mergaičių bendrabučiai. Ber-
niukų prižiūrėtojas buvo mokyt. J. Dereškevičius (vėliau Antanas Ku-
bilius), mergaičių – mokyt. Juzė Matulevičiūtė. Pirmieji mokslo metai 
baigėsi birželio 28 d. su 86 mokiniais. Iš I A klasės 42 mokiniai perkelti 
į antrąją klasę, o 5 palikti ir prijungti prie I B klasės moksleivių.

1918 m. rugsėjo 2 d. prasidėjo naujieji mokslo metai su 97 moki-
niais (I kl. – 46, II kl. – 51). Atsirado naujų moksleivių, priimtų suren-
gus egzaminus. Pasikeitė mokyklos direktorius. Kun. dr. J. Totoraitis 
išvyko į Marijampolės gimnaziją, o jo pareigas perėmė kun. dr. Mo-
tiejus Gustaitis. Iš mokyklos išėjo ir mokyt. J. Dereškevičius. Naujai 
pradėjo dirbti mokytojais A. Kubilius, kun. J. Narjauskas, J. Matulevi-
čiūtė, P. Kalikauskas, V. Marcinkus, K. Jeržikevičiūtė. Antrieji mokslo 
metai baigėsi 1919 m. birželio 15 d. Iš buvusių 44 I kl. mokinių 26 
perkelti į antrąją klasę, 11 gavo pataisas, 7 palikti antriems metams. Iš 
buvusių 44 II kl. mokinių 29 perkelti į trečiąją klasę, 12 gavo pataisas, 
3 palikti antriems metams.

Įdomu, kad nuo balandžio prie mokyklos veikė parengiamieji 
kursai į I klasę. Juos lankė 79 kandidatai.

1919 m. rugpjūčio 16 d. prasidėjo jau tretieji mokslo metai atski-
rose mergaičių ir berniukų „Žiburio“ gimnazijose. Vyrų gimnazijoje 
buvo 171 moksleivis (I A + I B kl. – 70 mokinių, II kl. – 51, III kl. – 50). 
Nauji mokytojai: Antanas Kubilius ir Antanina Karaliūtė. Mergaičių 
gimnazijai vadovavo Katarina Jeržikevičiūtė, mokytojai buvo: Z. Če-
pulytė, Bronislava Karaliūtė, kun. M. Ražaitis.

1919 m. rugpjūčio 23 d. moksleiviai jau nenuėjo į savo moky-
klas, nes ankstų rytą atvykę iš Suvalkų Lenkijos karinės organizacijos 
(POW, Polska Organizacja Wojskowa) daliniai užėmė Seinus. Lietu-
viškų mokyklų, organizacijų darbas nutrauktas. Prasidėjo lenkų ir lie-
tuvių kovos dėl Seinų krašto priklausomybės, užtrukusios iki 1920 m. 
vėlyvo rudens.

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS
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Dalis Seinų „Žiburio“ gimnazijos moksleivių mokslą tęsė Mari-
jampolės, Kalvarijos, Alytaus gimnazijose. Seinų apskrities buvusio 
viršininko A. Kubiliaus ir mokytojo S. Tijūnaičio pastangomis didesnė 
dalis moksleivių ir mokytojų įsikūrė Lazdijuose – visą tarpukarį vei-
kė Seinų „Žiburio“ gimnazija Lazdijuose. Jai iki 1927 m. vadovavo 
literatas, kunigas dr. Motiejus Gustaitis. (Pagal Jonas Starkus „Seinų 
„Žiburio“ gimnazija“, 1935)

Seinų „Žiburio“ gimnazijos pirmosios klasės mokinių sąrašas (1918 I 15)

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS

Pavardė ir vardas

Agurkis Juozas
Balalis Leonas
Balkus Juozas
Baniulis Stasys
Buračiauskas Ignotas
Burdulis Bronislovas
Čeplinskas Antanas
Dapkevičius Jonas
Dapkevičius Kazys
Dabulis Juozas
Drūtys Viktoras
Grabliauskas Andrius
Grėbliūnas Adomas
Goberis Juozas
Kadziauskas Petras
Kaleinykas Juozas
Keršulis Antanas
Kuliešius Alfonsas
Kuliešius Jonas
Lažaunykas Adomas
Leončikas Mikas
Liškauskas Jonas
Maksimavičius Mateušas
Malinauskas Stasys
Marcinkevičius Ignotas
Marcinkevičius Juozas
Mikučionis Jonas

Pastabos

mirė
mirė 1932 XII
karininkas

prigėrė

valst. tarn.
ūkininkas
studentas
mokytojas
saviv. tarn.
mokytojas
valst. tarn.
agronomas

prekybininkas

pienininkas
karininkas
ūkininkas
girininkas
polic. tarn.

kunigas
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Tarpukario metai

Į 1920 metų pabaigą baigėsi kovos lietuvių ir lenkų fronte. Lie-
tuvai baigėsi skaudžiais praradimais Vilniaus ir dalies Vilniaus kraš-
to, taip pat dalies lietuvių gyvenamos Suvalkijos su Seinais, Punsku, 
Vižainiu. Dėl šių praradimų ir Lietuvos nesutikimo nebuvo nustatyta 

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS

Milaševičius Ottonas
Mockevičius Konstantinas
Mockevičius Jonas
Motukas Jonas
Murinas Jonas
Mėšlius Antanas
Paliucis Antanas
Petruškevičius Kazys
Raulynavičius Adolfas
Rudzikas Kazys
Rudzikas Vincas Jonas
Ramavičius Jurgis
Skirkevičius Juozas
Sušinskas Vincas
Ščerbinskas Juozas
Vaitulionis Petras
Valinčius Antanas
Valinčius Bronislovas
Valukonis Juozas
Zabielskas Vaclovas
Zdanavičius Juozas
Žukauskas Juozas
Buračiauskaitė Marė
Čiurlionytė Elžbieta
Griškevičiūtė Ona
Kalinauskaitė Joana
Mikaloniūtė Veronika
Savickiūtė Angelė
Savickiūtė Veronika
Zablackaitė Antanina
Žukauskaitė Aldona
Žukauskaitė Angelė

valst. tarn.

kunigas
karininkas

mirė
stud. – tarn.
mokytojas
mokytojas
valst. tarn.
mirė
kunigas
tarnautojas

mok. (ok. kr.)

mokytojas
girininkas

mokytoja

mokytoja

mirė



15

valstybės siena su Lenkija. Tarptautinių komisijų nubrėžta demarka-
cijos linija. Pačioje pradžioje ją buvo galima pereiti, tai, pavyzdžiui, 
Berznyko ap. vaikai lankė Kučiūnų mokyklą, Sankūrų, Burbiškių, Pa-
liūnų – Galinių mokyklą. Kai kur tėvai bandė samdyti mokytojus ir 
privačiai mokyti vaikus, tarkim, Agurkių ir Kampuočių vaikus mokė 
Vincas Žilinskas, Punsko klebonijos pastate – kun. Venčius. Nuo  
1921 m. Lenkijos valdžia organizavo valstybines lenkiškas mokyklas 
ir vertė jas lankyti. Norėdama sumažinti pasipriešinimą, kai kur ir 
laikinai leido įvesti po kelias lietuvių kalbos, kaip dalyko, pamokas, 
pvz.: Aradnykuose lietuvių k. dėstė mokyt. Ramanauskas, Klevuose –  
M. Milončius. Vilniaus krašte kai kur buvo leidžiama veikti ir lietuviš-
koms mokykloms. Pagal oficialiąją statistiką, 1921 m. ten gyveno 68 
700 lietuvių (1931 m. – 83 100).

Mokyklų ir joje besimokančių moksleivių skaičius

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS

Iš šios lentelės aiškiai matyti, kad valstybėje nebuvo stabilios po-
litikos lietuvių švietimo klausimu. Vienos mokyklos būdavo uždaro-
mos, kitos atidaromos, jų nuolat mažėjo.

Reikia pasakyti, kad Seinijoje lietuvių švietimo padėtis buvo dar 
sunkesnė. 1921 m. dėl lietuviškų mokyklų atidarymo į Suvalkų švieti-
mo inspektorių kreipėsi Juodeliškės, Bubelių, Klevų, Lumbių, Navaso-
dės, Ramoniškės, Žagarių, Radžiūčių, Vilkapėdžių kaimų gyventojai, 
bet atsakymo negavo. 1923 m. prašymus pakartojo, bet taip pat atsa-
kymo nebuvę. 1924 m. leista veikti lietuviškoms mokykloms Aradny-
kuose, Lumbiuose ir Klevuose. Padėti šio krašto gyventojams bandė 
Vilniaus krašto organizacijos, pvz., „Rytas“ prašė atidaryti mokyklą 
Burbiškiuose (Seinų vlsč.). Neigiamo atsakymo susilaukė po 5 metų. 
Mokyklą Paliūnuose (Punsko vlsč.) po 5 metų laukimo buvo leista ati-
daryti, bet nepatvirtintas mokytojas. Pagaliau tik 1930 m. patvirtintas 
Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinis – mokyt. Vincas Vaicekaus-
kas. Susirinko čia per 90 vaikų iš Paliūnų, Sankūrų, Vidugirių, Būdos, 
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Pristavonių, Burokų, Taurusiškės ir Pelelių. Mokytojui neoficialiai tal-
kino S. Aulaitė ir mokyt. Bigelis. Šią mokyklą valdžia uždarė 1933 m.

1930 m. „Ryto“ draugija gavo leidimą atidaryti mokyklą Vilkapė-
džių (Punsko vlsč.) kaime. Joje mokytoju dirbo Kazys Lilka. Mokykla 
veikė tik vienerius mokslo metus. 1925 m. Vilniaus Šv. Kazimiero drau-
gija gavo leidimą atidaryti mokyklą Vaičiuliškės k. (Punsko vlsč.). Joje 
dirbo mokytojai Dubauskas ir Sakavičius. Ją lankė ir aplinkinių kaimų 
vaikai (iš viso jų susirinko daugiau kaip 90). Mokykla uždaryta 1933 m.

1928/29 mokslo metais „Ryto“ draugijos mokykla įsikūrė Žaga-
rių k. (Seinų vlsč.). Čia dirbo mokyt. Karlauskaitė, o po jos mokyt. 
Liudkevičiūtė. Mokykla uždaryta 1933 m.

Laikinai lietuvių kalbos, kaip dalyko, mokyta Punske, Vaitakie-
myje, Šlynakiemyje, Valinčiuose, Žvikeliuose (visi kaimai Punsko 
vlsč.). Mokymo lygis buvo labai prastas: paskutinės pamokos, nepa-
ruošti mokytojai, prastas lankomumas.

Tokia mokyklų atidarinėjimo ir uždarinėjimo valstybės politika 
kažkuria prasme priklausė nuo tarpvalstybinių santykių, o Lenkijo-
je gyvenantys lietuviai buvo tos politikos įkaitai. 1933 m. lietuviškų 
mokyklų beveik nelikę. Lietuvių švietimo, o kartu ir kultūrinio darbo 
epilogu galima laikyti 1936 m. Vilniuje vykusioje švietimo darbuo-
tojų konferencijoje Vilniaus vaivados Bocianskio pasakytus žodžius: 
„Do sprawy litewskiej należy podejść zdecydowanie po wojskowemu. 
Działalność litewskich organizacji oświatowych jest przerostem, 
który musi być zlikwidowany jako szkodliwy“ („Lietuvių klausimais 
reikia būti kategoriškiems. Vadovautis karinėmis taisyklėmis. Lietu-
vių švietimo organizacijų veikla yra auglys, kuris, kaip kenksmingas, 
turi būti likviduotas“). Beveik visą tarpukarį lenkų užimtame Vilniaus 
krašte veikė dvi vidurinės mokyklos: Vilniaus Vytauto Didžiojo lie-
tuvių gimnazija ir Švenčionių lietuvių gimnazija. Pastaroji buvo už-
daryta 1938 m., o Vilniaus – 1939 m. Nuo 1932-ųjų lenkų mokyklų 
kuratorija reikalavo iš stojančiųjų į lietuvių gimnaziją tautybės pažy-
mėjimo, kuriuos išduodavo valsčių viršaičiai arba miesto valdyba. Šių 
įstaigų vadovai (lenkai) tendencingai žymėdavo lietuviams nelietuvių 
kilmę ir tuo būdu dažnai užkirsdavo jiems kelią stoti į lietuvišką gim-
naziją. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje mokėsi ir mūsų krašto 
jaunimas. Iš tų moksleivių mūsų visuomenėje žinomi: Juozas Vaina 
– ilgametis Punsko lietuvių licėjaus mokytojas, Motiejus Kraužlys iš 
Vaitakiemio – Vilniaus krašto lietuvių jaunimo veikėjas, spaudos lei-
dėjas, Antanas Šuminskas – kunigas, Punsko klebonas, Juozas Maksi-
mavičius – visuomenės veikėjas, ir kt.

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS



17

1939 m. prasidėjus karui visų mokyklų darbas buvo sustabdytas. 
Punsko ir Seinų krašte dar kurį laiką buvę ramu. Lietuvių visuome-
nės iniciatyva suburta grupė mokytojų ir labai greitai pradėjo veikti 
17 lietuviškų mokyklų. Jos gyvavusios trumpai, nes vokiečiai pradėjo 
mokytojus areštuoti ir mokyklas uždarė.

Lenkijos lietuvių švietimas po Antrojo pasaulinio karo (1944–1990)

1941 m. pradžioje okupacinė vokiečių valdžia pagal susitarimą 
su Sovietų Sąjunga iš Seinų-Suvalkų krašto į Lietuvą išvarė daugiau 
kaip 10000 lietuvių. Tik nedidelė jų dalis į karo pabaigą, 1944 metais, 
sugrįžo. Sugrįžimui priešinosi dar besikurianti komunistinė Lenkijos 
valdžia, o ypač Suvalkų apskrities viršininkas, teigdamas, kad norin-
tys sugrįžti yra Sovietų Lietuvos piliečiai. Lenkijos nacionalinio išlais-
vinimo komiteto (PKWN, Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) 
paskelbtas manifestas kalbėjo tik apie vienatautę Lenkijos valstybę, 
lyg tautinių mažumų visai nebūtų buvę. Jau į 1944 m. pabaigą pradėta 
steigti pirmas mokyklas Punske, Pristavonyse, Vidugiriuose. Tai buvo 
lenkiškos valstybinės mokyklos. Apie lietuviškas negalėję nei kalbų 
būti. Pavyzdžiui, Vaitakiemyje (Punsko vlsč.) tėvai bandė steigti lie-
tuvišką ir nesutikti su lenkiškos mokyklos steigimu. Suvalkų švietimo 
inspektorius, nesutikdamas su tėvų noru, pagąsdino, kad jeigu šie ne-
norintys leisti į lenkišką – tai visai mokyklos nebūsią.

Oficialiojoje valstybės politikoje tautinės mažumos pastebimos 
tik 1951 m. Sudaromos galimybės steigti ir lietuviškas mokyklas. 
Lenkijos švietimo ministerija 1952 m. suorganizavo pirmuosius kur-
sus lietuvių kalbos mokytojams Medzišine prie Varšuvos. Juos vesti 
kviečiamas Poznanės universiteto profesorius, žinomas baltistas Janas 
Otrembskis (Jan Otrębski). Kursų dalyviai, t. y. būsimieji lietuvių kal-
bos mokytojai, dažniausiai neturėjo tam darbui ne tik kvalifikacijų, bet 
ir bendrojo išsilavinimo (kai kurie tik 7 klases baigę). 1952 m. rudenį 
organizuojamos pirmos mokyklos lietuvių dėstomąja kalba (su 160 
moksleivių) ir kitose įvedamos lietuvių kalbos pamokos (jas lankė apie 
360 mokinių). 1953 m. rudenį Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje įkur-
ta lietuviška klasė (tada aštuntoji) su 23 moksleiviais. Ta klasė išliko, 
ir 1957 m. įvedus jai papildomai pedagogiką ir metodiką išėjo pirmieji 
mūsų kvalifikuoti mokytojai, kurie reikšmingai papildė pradinių kla-
sių mokytojų gretas. 1954 ir 1955 m. nesusirinko tinkamas atskiroms 
klasėms mokinių skaičius, todėl jiems suorganizuotos lietuvių kalbos, 
kaip dalyko, pamokos. Ieškota galimybių steigti licėjų arčiau lietuvių 
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gyvenamųjų vietų. 1956 m. švietimo ministras leido atidaryti ben-
drojo lavinimo licėjų Punske. Galima teigti, kad 1952–1956 m. buvo 
sukurta lietuviškų mokyklų sistema, kuri (su nežymiais pakitimais) 
išliko iki 1990 m. Ypač didelį įnašą į lietuviškų mokyklų kūrimą ir jų 
gyvavimą įnešė Jonas Stoskeliūnas – lietuvių kalbos mokytojas, Kau-
no universiteto auklėtinis, Juozas Vaina – tiksliųjų mokslų mokytojas, 
Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje absolventas, Juozas Maksima-
vičius – ūkininkas, visuomenininkas, taip pat baigęs Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, ir kt.

Besikuriančios mokyklos savo gyvavimo pradžioje susidurdavo 
su įvairiomis problemomis. Viena iš svarbiausių – mokytojų stoka. 
Labai ilgą laiką buvo tik vienas mokytojas (J. Stoskeliūnas), turintis 
aukštąjį išsilavinimą. Dėstė nekvalifikuoti mokytojai ir lenkai (lenkiš-
kai). Kadrų problema išspręsta tik po daugelio metų – Punsko ben-
drojo lavinimo licėjaus absolventai, baigę dažnai pedagoginės krypties 
studijas, įsidarbino gimtojoje gyvenvietėje. Kitos svarbios problemos: 
mokymo programų ir vadovėlių paruošimas, aprūpinimas mokymo 
priemonėmis, patalpų pagerinimas. Lietuvių kalbos programą, re-
miantis Lietuvos lietuvių kalbos programa, paruošė Jonas Stoskeliū-
nas. Vėliau ją modifikavo J. S. Paransevičius, A. Uzdila, R. Sidarytė. 
Mokyklinių leidinių valstybinė įmonė (PZWS, Państwowe Zakłady 
Wydawnictw Szkolnych) sutiko išleisti lietuvių kalbos vadovėlius. Jų 
autoriai buvo daugiausia lietuviškų mokyklų mokytojai.

Mokyklinių leidinių valstybinės įmonės (vėliau Mokyklinių ir pe-
dagoginių leidinių leidykla – WSiP) išleistų vadovėlių sąrašas (1958–
1974 m. po 2 leidimus I–IV kl. ir po 1 leidimą V–VIII kl.)

1. J. Vaina. Šaltinėlis (elementorius) I klasei. 1958
2. M. Kmita. Saulutė (elementorius) I klasei. 1964
3. J. Stoskeliūnas, Z. Karpinska. Skaitiniai II klasei. 1961
4. J. Stoskeliūnas. Skaitiniai II klasei (II leidimas). 1969
5. Kowzon, B. Lisiecka. Skaitiniai III klasei. 1958
6. Kowzon, B. Lisiecka. Skaitiniai III klasei (II leidimas). 1966
7. B. Lisiecka, Tumaitė. Skaitiniai IV klasei. 1961
8. B. Lisiecka, P. Černiavska. Skaitiniai IV klasei (II leidimas). 1969
9. J. Karčiauskas, V. Pajaujienė. Į ateitį šviesią. V klasei. 1970
10. A. Uzdila. Mūsuose ir svetur. VI klasei. 1971
11. A. Stoberska. Broliškoje šeimoje. VII klasei. 1972
12. A. Uzdila. Išeinant į žmones. VIII klasei. 1974
1983–1990 metais:
1. V. Budzeikienė. Mūsų tėviškėlė. IV klasei. 1983
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2. J. Stoskeliūnas. Gimtinės vieškeliu. II klasei. 1985
3. M. Jančienė, J. Karčiauskas. Gintarėlį tau nešu. V klasei. 1985
4. I. Sidarienė. Saulės pėdom. III klasei. 1986
5. A. Uzdila. Vakar ir šiandien. VI klasei. 1988
6. J. S. Paransevičius. Taip buvo. VII klasei. 1989
7. A. Uzdila. Namus paliekant. VIII klasei. 1990

Mokydamiesi kitų dalykų, dėstomų lietuvių kalba, mokiniai nau-
dojosi lenkiškais vadovėliais arba išleistais Lietuvoje, kuriuos padova-
nojo Lietuvos kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje draugija „Tėviš-
kė“ Vilniuje, privatūs asmenys, įstaigos ir lietuviškos organizacijos. 
Panašiu būdu literatūrą ir knygas gaudavo mokyklų bibliotekos.

Žymiai pagerėjo mokyklų patalpų bazė. Dėl šūkio „1000 moky-
klų Lenkijos tūkstantmečiui“ buvo pastatytos dvi mokyklos, kuriose 
mokyta lietuvių kalba (Pristavonyse ir Navinykuose, Punsko vals-

Lietuviškų mokyklų mokinių skaičius

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS
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Mokinių skaičius lietuviškose mokyklose stabilus. Kitų tautinių 
mažumų mokyklose jis ryškiai sumažėjęs, kai kurios mokyklos likvi-
duotos. 1953/54 mokslo metais lietuviai vaikai mokyklose su lietuvių 
kalba, kaip dalyku, sudarė apie 1 %, o 1984/85 – 70 %.

Be mokyklų, kuriose dėstoma lietuvių kalba (Punsko valsčiuje), 
esą mokyklų, kur lietuvių kalbos mokoma kaip dalyko (Seinų valsčiu-
je).

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS

čiuje), bei Krasnagrūdoje ir Krasnave (Seinų valsčiuje). Kiek vėliau 
valstybės lėšomis pastatytas gražus mokyklinis kompleksas Punske: 
pastatas, kur įsikūrė aštuonmetė mokykla (lygiagrečiai lietuviškos ir 
lenkiškos klasės), bendrojo lavinimo licėjus ir žemės ūkio mokykla, 
sporto salė, bendrabutis, mokytojų namai. Vaitakiemy iškilo gražus 
mokyklos pastatas visuomenės talkomis. Žymiai vėliau pastatyta mo-
kykla Vidugiriuose. Galima tvirtinti, kad lietuviškų mokyklų patalpų 
bazė yra gera, galbūt ne blogesnė už lenkiškų mokyklų kituose valsty-
bės regionuose. Visos mokyklos veikia naujuose, specialiai tam tikslui 
skirtuose pastatuose. Lietuviškų mokyklų aprūpinimas mokymo prie-
monėmis nesiskiria nuo lenkiškų.

Pirmajame mokyklų gyvavimo dešimtmetyje mokinių skaičius 
buvo linkęs augti, vėliau stabilizavosi ir buvo maždaug pastovus. 
Tautinių mažumų mokyklų problemas tyrinėję S. Mauersbergas  
(S. Mauersberg) ir C. Žolendovskis (C. Żołędowski) pastebėjo, kad 
lietuviškos mokyklos žymiai išsiskiria tautinių mažumų mokyklų sis-
temoje.
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1950 m. pabaigoje ir šešiasdešimtųjų pradžioje ryškiai sumažė-
jo mokinių mokyklose, kuriose buvo dėstoma gimtąja kalba. Augo 
moksleivių skaičius tose, kur gimtosios kalbos buvo mokoma kaip 
dalyko. 1950 m. pabaigoje sumažėjo mokinių tautinių mažumų moky-
klose, nes vokiečiai ir žydai masiškai išvykdavo iš Lenkijos (tad ir jų 
mokyklos buvo panaikintos). 1970–1980 m. mokinių mažėjo dėl sti-
praus asimiliacijos proceso tautinių mažumų aplinkoje. S. Mauersber-
gas 1970 m. analizuodamas tautinių mažumų mokyklose vykstančius 
procesus teigia: „Žmonės ne lenkų tautybės, trokšdami kuo geriausiai 
paruošti savo vaikus gyvenimui ir darbui įvairiuose Lenkijos regio-
nuose ir įvairiuose postuose, siekia (kaip ir lenkai) užtikrinti jauna-
jai kartai tinkamą išsilavinimą (vidurinį ir aukštąjį). Trokšta palaikyti 
gimtąją kultūrą ir puoselėti gimtąją kalbą. Šiuos tikslus realizuoti pa-
deda mokyklos lenkų dėstomąja kalba ir būtinu mokymusi gimtosios 
kalbos, kaip dalyko.“ Kitur tvirtina: „Stabilumas, taip pat lietuviškų 
mokyklų plėtra yra veiksnys, kuris jas išskiria iš kitų tautinių mokyklų 
tarpo. Tam tikrą įtaką turi tai, kad mokyklos susitelkusios gretimose 
vietovėse Seinų apskr. šiaurinėje dalyje. Lietuviškų mokyklų susitel-
kimas palankus tam tikrai jų izoliacijai, kuri neigiamai veikia lietuvių 
jaunimą – jis apsiriboja išsilavinimo įsigijimu artimiausioje aplinko-
je. Jeigu nori tęsti mokslą toliau, turi nugalėti sunkumus, kylančius iš 
nepakankamo lenkų kultūros žinojimo ir nepatenkinamo lenkų lite-
ratūrinės kalbos mokėjimo.“ Lietuviškų mokyklų darbo stebėjimas ir 
ypatingas lietuviško licėjaus absolventų likimų sekimas nepatvirtina 
minėtų formuluočių teisingumo, nes:

1. Tinkamas išsilavinimas nepriklauso nuo dėstomosios kalbos.

IŠ LIETUVIŲ ŠVIETIMO ISTORIJOS

Mokinių skaičius mokyklose lenkų dėstomąja kalba, kur ne lenkų tauty-
bės mokiniai mokosi gimtosios kalbos, kaip atskiro dalyko, atsižvelgiant 
į tautines mažumas

Mokslo 
metai

Bendras 
mokinių 
skaičius

Mokinių mokymosi kalbos
balta-
rusių

lietu-
vių

slova-
kų

ukrai-
niečių

graikų žydų

1960/61
1965/66
1970/71
1973/74
1977/78
1984/85

11.485
13.252
13.361
8.561
5.657
5.267

8390
9363
10519
6683
4715
3960

205
275
250
162
94
114

144
180
302
366
409
445

1410
2266
1720
1179
313
720

186
473
538
171
126
28

1032
605
-
-
-
-
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O kokie Punsko licėjaus 1990 m. absolventų likimai, palyginti su 
kitų buvusios Suvalkų vaivadijos licėjų?

2. Mokyklose, kur gimtoji kalba yra kaip dalykas, labai sudėtinga 
mokyti dėl organizacinių priežasčių (dažniausiai jungtos klasės, pa-
skutinės pamokos, sumažintas pamokų skaičius, mokyti pradedama 
nuo II klasės). Sunku įgyvendinti mokymo programą, dar sunkiau pa-
siekti užsibrėžtus auklėjamuosius tikslus.

3. Studijuoti priimtų licėjaus absolventų skaičius, studijų rezul-
tatai, darbai, karjera nepatvirtino to, kad mokymasis gimtąja kalba 
aštuonmetėje ar vidurinėje mokykloje turi neigiamų pasekmių. Ab-
solventų likimai priklauso nuo jų darbštumo, gabumų, susidomėjimų, 
asmenybės bruožų ir kt.

Pagrindinis bendrojo lavinimo licėjaus lygio rodiklis yra studijuo-
ti priimtų abiturientų procentas lyginant su bendru abiturientų skai-
čiumi ir norinčiųjų studijuoti skaičiumi. Kaip šių duomenų fone atrodo 
Punsko lietuvių licėjus, vienas iš 12 buvusioje Suvalkų vaivadijoje?

Punsko licėjaus 30-metis. 1986 m.

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS
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1990 m. stojusieji į aukštąsias mokyklas

Parengė mgr. Jerzy Węsierski (Suvalkų švietimo kuratorijos inspektorius)
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Atsižvelgiant į priimamų į Punsko licėjų mokinių sunkias sąlygas 
(priimami visi norintys, beveik 100 % mokinių valstiečių kilmės, ne-
turintys intelektinių tradicijų namuose, apsunkinti ūkio darbais) gauti 
rezultatai patenkinami. Dvikalbis mokymas (dėstymas gimtąja kalba, 
naudojimasis lenkiškais vadovėliais) turi ir teigiamybių:

• turtinamas abiejų kalbų žodynas,
• sąvokos dviem kalbom ir jų aptarimas padeda geriau jas su-

prasti ir įsiminti,
• lyginant galima lengviau įsidėmėti aptartą medžiagą.
Baigiant galima tvirtinti, kad Lenkijoje sukurtos teisinės ir ma-

terialinės lietuviškų mokyklų sąlygos tenkina lietuvių reikalavimus 
šioje srityje. Tik mokyklos lietuvių dėstomąja kalba leidžia pasiekti 
pagrindinius auklėjimo tikslus:

• išauklėti jaunimą savo kalbos ir tautinės kultūros meilės dva-
sia,

• išmokyti gerbti kitų tautų kultūrą ir kalbą.

Literatūra

1. Apoznański, J. „Szkolnictwo początkowe w guberni suwalskiej w latach 1864-
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2. Jemielity, W. „Parafialne szkoły elementarne w guberni augustowskiej (1815-
1848)“, in: Rocznik Białostocki, t. XII, Warszawa, 1974.

3. Lietuvos mokyklos ir pedagoginės minties istorijos bruožai (autorių kolekty-
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4. Lukšienė, M. 1970. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmoje pusėje. 
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Punsko licėjaus mokytojai su abiturientais. 1985 m.
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Juozas Sigitas  
Paransevičius

JUOZAS SIGITAS PARANSEVIČIUS (g. 1941 m. Paliūnų kaime, Punsko vals-
čiuje) – pedagogas, žymus visuomenės veikėjas. 1959 m. baigė Punsko licėjų, 
vėliau Elko mokytojų seminariją ir Varšuvos fizinio lavinimo akademiją. Mo-
kytojavo Punsko licėjuje. Ėjo įvairias visuomenines pareigas. Buvo Lenkijos 
lietuvių visuomeninės kultūros draugijos bei Lenkijos lietuvių bendruomenės 
valdybos pirmininkas. Parašė lietuvių kalbos vadovėlį VII klasei lietuviškoms 
mokykloms, yra paskelbęs daug straipsnių „Aušroje“, „Šaltinyje“, „Seinų al-
manache“ („Almanach Sejneński“).   
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ZITA BARTUSEVIČIŪTĖ1

APIE PROSENELIUS, SENELIUS, TĖVUS,  
sEsERIs, BROLIUs, KITUs gIMINEs  
IR PAŽĮSTAMUS

PRIsIMINIMAI

Spaudai parengė Rita Pauliukaitienė ir Rimantė Pauliukaitytė

Tėvas ir jo tėvai, seneliai. Mano tėvas Adomas Dominykas Barto-
ševičius (Bartusevičius) gimė Lietuvos bajoro, gydytojo Vaclovo 
Bartoševičiaus (1836–1920?) ir vokiečių kilmės Anos Albanti-Barto-
ševičienės (18??–1946) šeimoje Panemunio dvare netoli Nemajūnų ir 
Birštono. Tėtis turėjo dvi seseris – Jadvygą ir Leonorą. Aš, Zita Bar-
tusevičiūtė, esu gimusi prabėgus keliolikai metų po senelio Vaclovo 
Bartoševičiaus mirties, todėl prisiminimai apie jį man siejasi su portre-
tu, buvusiu mūsų namuose. Jame senelis pavaizduotas apie penkias-
dešimties metų amžiaus, apsivilkęs XIX amžiaus antros pusės Pran-
cūzijos armijos kariškio pilkšvos spalvos uniforma su pensnė, kaip ir 
išlikusioje nuotraukoje. Šis paveikslas kabėjo mūsų namų svetainėje, 
o nutapė jį senelio bičiulis dailininkas Nikodemas Silvanavičius, kurį 
laiką gyvenęs Birštone. Senelis Vaclovas prieš mirdamas visiems trims 
vaikams po lygiai padalijo žemę, o Panemunio dvaro centrą – pasta-
tus, baldus, įrangą, inventorių paliko mano tėvui. Dvaro rūmai buvę 
erdvūs, juose net 14 kambarių. Namuose buvo daug paveikslų, iš jų 

1 Zita Bartusevičiūtė (g. 1937-10-03 Panemunio dvare, Birštono valsčiuje (dabar Biršto-
no savivaldybė, Panemunio k.). Mokėsi Nemajūnų pradinėje mokykloje. 1952 m. sausio  
23 d. drauge su septyniolikmete seserimi Ona buvo ištremta į Sibirą,  Krasnojarsko kraštą, 
Nižnij Ingašo rajoną. Iš tremties grįžo 1955 ar 1956 m., mokėsi Nemajūnuose, Gelažūnuose 
ir baigusi aštuonias klases įstojo į Kauno prekybos mokyklą. Vėliau baigė ir Kauno mais-
to pramonės technikumą, įgijo prekių žinovės specialybę. Grįžusi iš tremties keletą metų 
buvo Nemajūnų kultūros namų tautinių šokių kolektyvo narė. Gyvena Kaune.
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keli Švč. Marijos atvaizdai, kurie labai patiko mano mamai. Svetainę 
puošė ne tik dailės darbai, bet ir didžiulis gražiais rėmais veidrodis. 
Vienas iš kambarių buvo paskirtas bibliotekai, kur daugiausia buvo 
senelio Vaclovo sukauptų medicininių knygų. Kambariuose stovėję 
baldai: spintos, komodos, stalai, kėdės, sofos, lovos, buvo kaip meno 
dirbiniai, ir visa tai buvo perduodama iš kartos į kartą. Atminimas 
apie senelį Vaclovą, kaip gydytoją iš pašaukimo, žmonėse išliko ilgam. 
Kertant mišką, Remeiką buvo užgriuvęs medis, senelis jį išgydė. Su-
sirgo kaimynė Žitkuvienė, jai už savo pinigus net vaistus pirko. Senelis 
gydė visus, nežiūrėjo, ar turės iš ko susimokėti, ar ne. Bet neprisimenu 
šeimoje kalbų, jog kas nors būtų piktnaudžiavęs senelio gerumu.

Senelis Vaclovas iš savo tėvo Adomo Bartoševičiaus turėjo pavel-
dėjęs namą Jiezne, Birštone, taip pat kurhauzą Birštone ir tris hektarus 
žemės prie jo, kliniką Vilniuje, Bartoševičių name Stanislovo Skapo 
gatvėje. Prosenelis Adomas Bartoševičius buvo baigęs teisės studijas, 
taip pat mokėsi ir agronomijos. Studijavo jis Peterburge ir Lenkijoje 
ar Prancūzijoje. Prosenelio Adomo žmona Dominyka Jodkovska mirė 
trisdešimt šešerių metų. Iš viso prosenelio Adomo šeimoje gimė penki 
vaikai. Mano senelis Vaclovas buvo vyriausias, antrąjį sūnų pakrikš-
tijo Adomu Dominyku, iš trijų dukterų užaugo tik Jadvyga, kitos dvi 
mirė mažutės. Prosenelis Adomas turėjo Panemunio dvarą ir 280 de-
šimtinių (apie 300 hektarų) žemės. Dalis jo žemių buvo išdalyta po 3 
hektarus buvusiems kumečiams po baudžiavos panaikinimo. Dalį že-

Zita Bartusevičiūtė
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mės paaukojo Jiezno ir Nemajūnų bažnyčioms, o dalis vėliau atiteko 
1918 m. savanoriams (Jakučioniui, Laukaičiui). Ypatingą dovaną se-
nelis Vaclovas padovanojo mano tėvams Adomui Dominykui ir Mag-
dalenai vestuvių proga – tai buvo kurhauzas ir trys hektarai žemės 
aplink jį Birštone. Maždaug 1924 metais, kai buvo pradėtas atkurti 
Birštono kurortas, kuris nemažai nukentėjo per Pirmąjį pasaulinį karą, 
mano tėvai kurhauzą ir tą žemę padovanojo Birštonui. Didžiuojuosi 
tokiu tėvų sprendimu ir patriotizmu, meile gimtajai šaliai Lietuvai.

Mano prosenelis Adomas Bartoševičius drauge su kunigu Soroka 
ir gydytoju Balinskiu rūpinosi Birštono kurorto kūrimu, rašė raštus 
caro valdininkams 1851 m., o 1854-aisiais buvo gautas oficialus leidi-
mas Birštone steigti kurortą. Adomas Bartoševičius pastatė pirmąsias 
gydyklas, kurhauzą (1855 m.) – šis laisvalaikio pramogoms skirtas 
statinys išstovėjo Birštone apie šimtą metų, paskui buvo nugriautas 
ir netoliese pastatytas kitas kurhauzo pastatas. Prosenelis Adomas 
Bartoševičius daug prisidėjo ir statant naująją Nemajūnų bažnyčią 
XIX amžiaus antroje pusėje. Prosenelis Adomas ne visą laiką gyveno 
Panemunio dvare. Nemažai laiko jis praleido ir Jiezne, ir Vilniuje.

Senelio Vaclovo žmona Ana Albanti-Bartoševičienė, gimusi ir au-
gusi Berlyne, turėjo brolių ir seserų, šeima buvusi liuteronų tikėjimo. 
Jaunystėje ji išvyko mokytis į Prancūziją, ten susipažino su mano se-
neliu Vaclovu ir už jo ištekėjo. Į Panemunio dvarą atvyko abu drauge 
1882 m., kai tik seneliui, dalyvavusiam 1863 metų sukilime, buvo leis-
ta grįžti į Rusijos imperiją. Visi Vaclovo ir Anos šeimoje gimę vaikai 
buvo pakrikštyti Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katalikų baž-
nyčioje. Seneliai Vaclovas ir Ana Bartoševičiai demokratišką požiūrį 
į skirtingų luomų, tikėjimų, tautų žmones perdavė ir savo vaikams: 
sūnui Adomui Dominykui (mano tėvui), dukterims Jadvygai bei Le-
onorai (mano tetoms). Su namiškiais senelė Ana dažniausiai kalbėjo 
lenkų kalba, bet jos visi vaikai mokėjo ir vokiškai. Su svečiais taip pat 
bendravo lenkiškai, tik visų pirma Anos palankumą įgydavo tas, kuris 
pasisveikindamas nepamiršdavo jai pabučiuoti ranką. Senelė lietuviš-
kai susikalbėdavo su dvare dirbančiais vietiniais gyventojais, niekada 
neprašydavo, kad mes išverstume.

Ana buvo aukšto ūgio, jos šviesūs tankūs plaukai senatvėje buvo 
mažai tepražilę, visada susukti į kuodą. Niekada neryšėjo skarelės, ne-
šiojo tik skrybėlę ar beretę. Ažūrine skara apsisiausdavo pečius. Mėgo 
puoštis, turėjo daug drabužių ir papuošalų, kuriuos jai buvo nupirkęs 
vyras. Senelis Vaclovas labai mylėjo savo žmoną ir iš kelionių visada 
jai parveždavo dovanų. Senelė turėjo visą skrynią prikaupusi įvairių 
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daiktų ir sendama neprašydavo iš mano tėtės pinigų, o vis parduodavo 
kokį savo daiktą, tačiau po karo ta jos skrynia iš namų dingo… Nu-
savinti buvo ir dvidešimt keturi hektarai senelei priklausiusios žemės. 
Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą senelę Aną aplankė jos giminės iš Vo-
kietijos, bet pokariu jokių ryšių su jos giminėmis nebuvo.

Senelė, kurią mes, vaikai, vadinome babūnia, buvo gana kieto 
būdo ir nė vieno anūko nelepino, net mano brolio Adomo, kurį mylėjo 
labiau už kitus. Kiekvieną rytą pirmą kartą pamatę namuose senelę, 
mes turėdavome prieiti prie jos ir pabučiuoti ranką. Jei kuris nors už-
simiršęs to nepadarydavo, senelė tuoj išsakydavo priekaištus tėvams, 
kad šie blogai mus auklėja. Senelė Ana buvo vaišinga, kepė labai ska-
nius pyragus, sausainius. Kai supykdavo ar susinervindavo, sėsdavo į 
savo supamąją kėdę ir linguodavo, linguodavo. Senelė turėjo kamba-
rinį šuniuką – juodą kalytę pinčerę Muską. Toji nuo senelės neatsto-
davo nė per žingsnį – jos abi buvo labai prisirišusios viena prie kitos. 
Ana mėgo siuvinėti ir darė tai labai meistriškai. Ypač gražios buvo jos 
siuvinėtos staltiesės. Senelė mokėjo groti pianinu, bet skambindavo 
tik svečiuose, nes mes pianino neturėjome. Namie ji grodavo smuiku 
ir gitara. Dar vienas senelės pomėgis buvo gėlės. Jas mėgo ir mano 
mama, ir mes, anūkės. Mūsų sodybą puošė keli gėlynai, gėlės augo 
ir prie takų. Mėgstamiausi buvo bijūnai, jurginai, turėjome ir rožyną. 

Nemajūnų bažnyčia
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Prie gyvulių ar į laukus senelė nėjo, vis sukosi po namus, vasarą gėly-
nuose ir parke.

Keli paskutiniai gyvenimo metai senelei buvo labai skaudūs. 1944 
metais, kai jos dukra Leonora tapo našle, ji išsikėlė iš mūsų namų į čia 
pat gyvenusios Leonoros namus, kad galėtų padėti jai tvarkyti ūkį. Se-
nelė Ana žengė šį žingsnį ryžtingai. Nepaisė nei savo garbaus amžiaus, 
nei sentimentų tiems namams, kuriuose ji su vyru pragyveno daugybę 
metų, išaugino vaikus, sulaukė anūkų. 1945 metais smarkiai sumuštas 
Alytaus saugume, vos dvi savaites namie pasirgęs, mirė jos vienintelis 
sūnus (mano tėtis) Adomas Dominykas. 1946 metais, kai visa mūsų 
šeima buvo išbėgusi pasislėpti nuo tremties, sudegė namai, kuriuose 
mes gyvenome. Kaip jau minėjau, senelė Ana juose praleido daugybę 
metų, atvykusi į svetimą kraštą. Jai iš tiesų Panemunio dvaras buvo 
pasaulio centras. Ten sudegė ne tik jos vyro Vaclovo visą gyvenimą 
rinkta medicinos knygų kolekcija ir kiti brangūs širdžiai daiktai, bet 
ir tikėjimas, kad šiuos namus galima atkurti. Tais pačiais metais mirė 
ir jos dukra Jadvyga Bartoševičiūtė-Marčiukaitienė. Senelė mirė 1946 
metais – tik vienintelė iš visų vaikų našlaujanti dukra Leonora Barto-
ševičiūtė-Beinaravičienė gyveno ilgiau už motiną. Laimė, kad Leono-
rą už pyliavų (nustatyto kiekio žemės ūkio produkcijos) neatidavimą 
areštavo vėliau, ir ji galėjo į Nemajūnų kapines palydėti savo mamą.

 
Ana Albanti-Bartoševičienė su dukra Jadvyga Bartoševičiūte, fotografuotos  
Vilniuje 20 a. pradžioje. Iš Zitos Bartusevičiūtės archyvo
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Senelė Ana, nors buvo liuteronų tikėjimo, tačiau nuolat lankė ka-
talikišką Nemajūnų bažnyčią, gausiai aukojo jos reikmėms bei kapinių 
tvarkymui ir norėjo būti palaidota šalia savo vyro ir vaikų. Beje, Ne-
majūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje tebėra išlikę mediniai 
suolai („lomkos“), kuriais nuo bažnyčios pastatymo ilgą laiką naudo-
josi tik mūsų šeimos nariai. Mūsų „lomkos“ stovėjo prie sakyklos, jos 
buvo išmuštos kailiu, turėjo dureles, kurios buvo užrakinamos. Dabar 
tie senieji suolai perkelti į bažnyčios galą, juose gali sėdėti bet kuris 
į bažnyčią atėjęs žmogus. Tikiuosi, kad bažnyčioje jie bus išsaugoti 
kaip istorinę vertę turintys eksponatai.

Apie prosenelius, senelius, tėvus, seseris, brolius,  
kitus gimines ir pažįstamus

Mano tėvas Adomas Dominykas Bartoševičius (1891-03-14–
1945-08-14) buvo gana aukšto ūgio, šviesiaplaukis. Vaikystėje iš 
pradžių buvo mokomas namuose. Kadangi mažas būdamas tėtis daž-
nai sirgdavo kvėpavimo takų ligomis, jį senelis Vaclovas vežė gydyti  
į Prancūziją. Tėvas ten tęsė ir savo mokymąsi, laisvalaikiu griežė 
smuiku, grojo gitara. Sūnaus Adomo Dominyko lavinimui senelis Va-
clovas ir senelė Ana skyrė daugiau dėmesio negu jo seserų Jadvygos 
ir Leonoros, bet tokia tėvų nuostata buvo įprasta tais laikais, nes sūnui 
atitekdavo pareiga pasirūpinti tėvais senatvėje. Grįžęs į Lietuvą, mano 
tėvelis baigė gimnaziją ir agronomijos mokslus Vilniuje. Labai puose-
lėjo Panemunio dvarą, buvo gražiai sutvarkyta aplinka, prie namų ošė 
tėvelio rūpestingai prižiūrimas parkas. Parke daugiausiai augo tuopos, 
ąžuolai ir liepos. 1954 metais daugumą medžių vietiniai „aktyvistai“ 
išpjovė, nors aplinkui augo didžiuliai miškai ir malkomis buvo galima 
apsirūpinti neniokojant parko.

Mūsų ūkyje buvo auginama daug įvairių gyvulių ir naminių 
paukščių: arklių, karvių, avių, kiaulių, vištų, žąsų, kalakutų. Tėvo 
numylėtiniai buvo arkliai, kai kuriuos dar ir dabar atsimenu: Lelka, 
Vyšnia, Grantas, Ziulka, Pestūnas. Lelka buvo labai graži ir smarki 
bėra kumelė. Ne su bet kuriuo arkliu ją pakinkysi drauge tempti ve-
žimą – tik su Pestūnu. Kartą, jau pasibaigus karui, Lelka netoli namų 
ganėsi su kumeliuku ir aš netoli jų buvau. Keliu į mus artėjo stribas. 
Lelka ėmė nerimauti, žvengti, nes labai saugojo savo kumeliuką. Aš, 
septynerių metų „ūkininkė“, čiupau pasitaikiusį kuolą ir užsimojau 
norėdama uždrožti Lelkai, kad neįspirtų stribui, bet ta stryktelėjo  
į šalį, o smūgis kliuvo stribui. Laimė, kad tėtis jau buvo atskubėjęs, jis 
atsiprašė už mane, pasakęs, kad aš tai padariau netyčia.
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Tėtis gerai nusimanė apie gyvulius, jų ligas, neprisimenu, kad 
būtų kada kvietęs veterinarą. Net kiti giminės prašydavo jo patarimų, 
susirgus gyvuliui. Ir apie dirvožemį gerai nusimanė. Su juo bendra-
vęs Valatka vėliau prisiminė: „Paims saują žemių, suspaus, atgniauš 
kumštį ir pasakys, ką geriausia auginti toje žemėje.“ Iš tiesų ūkininka-
vimas buvo tėvelio pašaukimas. Tėtis neturėjo ūkvedžio kaip senelis 
Vaclovas, kuris visa galva buvo pasinėręs į mediciną.

Medžioti tėvas irgi mėgo, buvo taiklus šaulys, kaip mūsų kraš-
te sakoma, galėjęs pataikyti ir į skrendančią varną. Jis medžiodavęs 
drauge su mokytoju Labašausku, vaistininku Dakinevičiumi, Birštono 
viršaičiu Povilu Petrulioniu, kuris baigiantis karui pasitraukė į Vaka-
rus. Kartais ir brolį Adomą jau paimdavo į mišką, nes šis buvo taiklus 
šaulys, kaip ir tėvas. Medžioklės paslapčių mokėsi ir jaunesnysis bro-
lis Jonas, bet į tikrą medžioklę jo dar neimdavo. Tėtis, būdamas jau-
nas, turėjo medžioklinį sakalą. Tik tas paukštis kartą kažko sunerimęs 
suleido jam į skruostą nagus. Randas likęs veide visam gyvenimui, o 
sakalų tėtis daugiau nelaikęs. Kiek atsimenu, medžioklei buvo laikomi 
keturi šunys, iš kurių pagrindiniai buvo pilkšvo plauko skalikė Briska 
ir Naftus. Turėjome ne tik medžioklinių šunų, bet dar ir kelis kitus. Ar-
klius ganykloje padėjo saugoti didžiulė smėlio spalvos kalė Mirta, kuri 
buvo be galo meili ir žaisminga. Galingo balso Muras saugojo namus, 
pririštas prie būdos kieme. Tėčio numylėtinis Valtrofas, baltas su juo-
domis dėmėmis dogas, buvo laikomas namuose, vis sekiojo paskui tėtį 
ar gulėdavo prie jo kambario durų. Šunis prižiūrėjo Bačinskaitė, kilusi 
iš Nečiūnų kaimo. Mergina labai mėgo savo darbą – šunys visada laiku 
būdavo pašerti, iššukuoti, vedžiojami, treniruojami.

Tėtis taip pat domėjosi technika ir turėjo daug žemės ūkio padar-
gų: maniežą, grėbiamąją, kuliamąją ir kitus. Prie namų buvo ir „mais-
ternia“, kur buvo meistraujama ar taisoma įvairi technika. Patalpa 
būdavo apšviečiama karbido lempomis. Karbidą tėtis laikė rūsyje, 
lempas užpildydavo tik pats, nes sakydavo, kad tai pavojinga. Pokariu 
visi padargai buvo paimti į kolūkį be jokios kompensacijos. Laimė, kad 
tėvelis nesulaukė to laiko, kai vyko mūsų ūkio naikinimas.

Sekmadienį mūsų ūkyje niekada nebuvo dirbama, išskyrus, žino-
ma, gyvulių šėrimą ar kitus darbus, kurių nebuvo galima atidėti. Jau 
šeštadienio pavakare tėtis pasipuošęs imdavo į rankas pasivaikščio-
jimui skirtą lazdelę paauksuotu bumbulu, pasikviesdavo mane, šunį 
Valtrofą ir visi drauge žingsniuodavome parko alėja pas senelę Aną ir 
tetą Leonorą. Šeštą valandą pas jas buvo geriama arbata, vaišinamasi 
močiutės iškeptu pyragu. Paskui dar kiek su tėčiu pasivaikščiodavo-
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me, nueidavome net iki senų kapinėlių, kuriose jau nebebuvo laido-
jama, bet žmonės pagarbiai saugojo tą vietą. Sekmadieniais visada 
buvo lankomasi bažnyčioje, dažniausiai Nemajūnuose. Nuvykdavo-
me ir į Jiezną, Birštoną, taip pat visada į metinius Pivašiūnų Švč. 
Mergelės Marijos Dangun ėmimo (Žolinės) atlaidus. Pivašiūnus ypač 
mėgo mano mama, spėju, kad ji tikriausiai buvo padariusi įžadus ten 
kasmet lankytis, prašydama sveikatos mano seseriai Onutei, kuri 
vaikystėje dažnai sirgdavo. Ir dabar stengiuosi kiekvienais metais 
nuvykti į Žolinės atlaidus Pivašiūnuose, tęsti iš tėvelių perimtą tra-
diciją.

Didžiausios metinės šventės mūsų namuose, kol gyvenome visa 
šeima, būdavo šventos Kalėdos ir Velykos. Kalėdoms būdavo ruošia-
masi ypač pakiliai. Mama su senele vadovaudavo namų tvarkymui, 
šventinių valgių ruošimui, o tėtis pasirūpindavo dovanomis, kartu su 
mumis, vaikais, Kūčių dieną puošdavo eglutę. Kūčių vakarienė buvo 
valgoma vidurnaktį. Visiems pavalgius, tėtis žvakių šviesoje griežda-
vo smuiku. Kalėdų rytą tėvelis gražiai papuoštame krepšyje mums iš 
tvarto atnešdavo dovanas, sakydavo, jog Kalėdų Senelis jas ėdžiose 
mums paliko naktį. Dovanomis būdavo apdalijami ir mūsų ūkyje dirbę 
samdiniai. Kadangi mano sesuo Janina gražiai mezgė, tai jos rankdar-
biai dažnai būdavo įteikiami kaip dovanos. Per Kalėdas būdavo apdo-
vanojami ir tėvų krikštasūniai bei krikšto dukros, kurių jie turėjo dau-
gybę, vos ne iš visų aplinkui gyvenusių daugiau ar mažiau pasiturinčių 
šeimų. Šarkuvienės anūkas Juozukas, kurį ji vis atsivesdavo ateidama 
pas mus dirbti, dovanų gaudavo batus ar kokį drabužį, nes šeima buvo 
neturtinga.

Per šventų Velykų laikotarpį vieną dieną į mūsų namus būdavo 
sukviečiami visi mano tėvų krikšto vaikai. Lauke būdavo padengiami 
stalai, vaikai vaišinami duonos tešloje keptu kumpiu, pyragais. Paskui 
ridendavo margučius. Parke buvo įrengtos sūpynės, tai brolio Adomo 
pareiga būdavo prižiūrėti besisupančius. Mes tą dieną mažai begauda-
vome pasisupti, turėdavome pirmiausia leisti svečiams.

Rudeniop prieš mokslo metus visiems pas mus dirbusių samdi-
nių vaikams tėtis padovanodavo pieštukų ir sąsiuvinių. O jau duonos 
tai niekada niekam nepagailėjo – kas pritrūkdavo, visiems skolindavo 
miltų. Iš kartos į kartą paveldėtas paprotys – paremti mažiau pasitu-
rintį – visą laiką buvo gyvas mūsų namuose. Kartą tėvas pamatęs, kad 
vienuose mūsų giminaičių namuose samdinys pasiėmė valgyti bulvių 
iš katilo, kur buvo šutinama kiaulėms. Tėtis neiškentė ir pasakė tų 
namų šeimininkui, kad taip maitinti darbininką yra gėda.
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Šeimoje vaikai nuo pat mažumės irgi buvo skatinami viskuo da-
lintis. Net kai aš, mažiausioji, buvau atlaiduose su tėvais Jiezne ir man 
buvo nupirktas blizgančiais popierėliais išpuoštas saldainis, turėjau 
pakentėti, viena nesmaližiauti. Grįžusi namo, turėjau pasidalinti juo 
su visais.

Vaikų lavinimu šeimoje daugiausia užsiėmė tėtis. Mokė jis visko 
praktiškai, ką pats mokėjo, o gabumų jis turėjo įvairių. Pavyzdžiui, 
vaikystėje šeimoje nekalbėjęs lietuviškai, jis vėliau kuo puikiausiai 
išmoko ir skaityti, ir rašyti šia kalba. Kadangi jo raštas buvęs labai 
gražus, tai žmonės dažnai kreipdavosi į mano tėvelį, jei reikėdavo pa-
rašyti raštą kokiai nors įstaigai. Kai reikėjo pasirinkti tautybę, senelis 
Vaclovas užsirašė esąs lenkas, o tėtis užsirašė lietuviu. Prie rašto, prie 
knygų tėtis pratino ir mus, nors didžiausia tėvo aistra buvo ūkis. Tėtis 
svajojo, kad namuose liks ūkininkauti vyresnis sūnus Adomas, o Jo-
nas gavęs žemės irgi įsikurs netoliese, todėl stengėsi sūnums perduoti 
visas apie žemės ūkį sukauptas žinias.

1940 metais sovietams okupavus Lietuvą, mūsų šeima buvo iš-
buožinta. Žemę nacionalizavo, pervedė į valstybės fondą, bet dalimi 
mums leido naudotis. Iš pavasarį apsėtų mūsų laukų vasaros pabai-
goje didžiąją derliaus dalį išsivežė sovietai. Namai irgi buvo apiplėšti: 

Bartoševičių giminės nuotrauka po 1920 m. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės:  
Jadvyga Bartoševičiūte-Marčiukaitienė, Ana Albanti-Bartoševičienė, Leonora 
Bartoševičiūtė-Beinaravičienė, antroje eilėje iš kairės: Adomas Dominykas  
Bartoševičius, Juozas Beinaravičius, Jonas Marčiukaitis. 
Iš Zitos Bartusevičiūtės archyvo
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išgabenti paveikslai, nusavinti visi sidabro dirbiniai (žvakidės, indai). 
Smuikas ir gitara buvo sudaužyti mūsų akyse – taip norėta mus panie-
kinti, įbauginti. Kai vyko krata ir buvo kraunami į vežimus mūsų daik-
tai, namai buvo apsupti enkavėdistų. Daryti kratų sovietinės valdžios 
atstovai visada atvykdavo pasitelkę gausią apsaugą. 

Enkavėdistai, kaip enkavėdistai, o stribai kartais ir prajuokinda-
vo. Kartą, jau po karo, užgriuvo stribai pas mus į namus, kaip buvo 
sakoma, „stalčiuose“ ieškoti partizanų. Užėjo vienas stribas į svetainę 
ir dideliame veidrodyje prabangiais rėmais išvydo save visu ūgiu. Pa-
sitempė, atstatė į priekį krūtinę, šyptelėjo – gražus jis toks sau pasi-
rodė su šautuvu. Bet aš pastebėjau jo kaliošus – jie buvo nunešioti ir 
apskretę.

1941 metų pradžioje (tuo metu, kai Sovietų Sąjunga ir Vokietija 
dar draugavo) šeimai buvo pasiūlyta repatrijuoti į Vokietiją, nes senelė 
buvo vokietė. Vokietijoje buvo siūlomos geros apsigyvenimo sąlygos, 
tačiau mama nesutiko. Repatrijuoti į Vokietiją nelabai norėjo ir senelė 
Ana, nes tada ji būtų buvusi atskirta nuo dukterų Jadvygos ir Leono-
ros (Jadvygos Marčiukaitienės ir Leonoros Beinaravičienės šeimoms 
vykti į Vokietiją 1941 m. valdžia neleido). Vokiečių pareigūnai šeimą 
ragino trauktis į Vakarus ir 1944 m., bet vėl buvo nuspręsta pasilikti 
Lietuvoje. Po brolio Adomo žūties mama labai apgailestavo, kad nepa-
sinaudojo galimybėmis išvykti.

Šeimoje tėvai laikėsi tokios tradicijos, kad kiekvienam vaikui buvę 
priskirti naminiai gyvuliai, kuriais vaikas kiek galėdavęs rūpinosi. Bū-
dama maždaug penkerių turėjau „savo“ karvę, aikštingą, mėgdavusią 
spardytis, todėl tėvas nusprendė tą neramų gyvulį parduoti. Karvę nu-
pirko vokiečių kariuomenės pareigūnas ir atvyko jos pasiimti. Pamatęs, 
kaip maža mergaitė verkia atsisveikindama su karvute, paglostė man 
galvą, paguodė ir pasakė, jog taip pat turi mažą mielą dukrytę.

1944 metais vokiečių kariškiai, prieš pasitraukdami iš Lietuvos, 
atvyko pas mano tėvą ir parke, toje vietoje, kur augo ąžuolai, paslėpė 
ginklų. Po kelių mėnesių, kai tik mūsų krašte ėmė veikti Lietuvos par-
tizanai, tėvas tuos ginklus jiems atidavė. Mums priklausiusioje Rojaus 
pievoje, kuri buvo tarp mums priklausiusio miško ir Punios šilo, yra 
nusileidę ir desantininkų iš Vakarų, kurie tapo Lietuvos partizanais. 
Tėvas žinojo apie desantininkų nusileidimą, bet nuo šeimos labai slė-
pė, kelias dienas mūsų neišleido iš namų į lauką žaisti. Daugiau apie 
desantininkus nieko nežinau, bet tikriausiai ne visus paslėptus ginklus 
tėtis jiems atidavė, nes mano brolis Adomas, išėjęs į mišką 1948 me-
tais, taip pat turėjo vokiškos ginkluotės.
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1945 m. vasarą tėvas buvo suimtas, po dviejų savaičių tardymo 
Alytuje jį paleido. Pėsčiomis ir pakeliui vykstančių žmonių vežimais 
pavežamas šiaip ne taip grįžo namo. Iš karto atgulė į ligos patalą, aš, 
jauniausioji, septynerių metų, tėvo labai mylima dukra, nuolat buvau 
prie jo lovos, patarnaudavau jam. Dvi savaites pasirgęs tėvelis mirė 
rugpjūčio 14 dieną. Tą dieną labai smarkiai rėkė pelėdos parke. Vėliau 
parko augalai (alyvos ir kiti) buvo nusavinti, išvežti ir pasodinti Ne-
majūnuose, bet neprigijo.

Jau po karo, po tėvelio mirties, pas mus buvo atvažiavęs giminai-
tis iš Lenkijos su dviem poniomis. Tiksliai dabar nebeprisimenu, kas 
toks jis buvo. Manau, jog tai galėjo būti senelio Vaclovo sesers Valeri-
jos kuris iš sūnų, didelė tikimybė, kad tai dailininkas Adomas Mendzi-
blockis, nes svečias labai domėjosi mūsų namuose dar buvusiais meno 
kūriniais. Kadangi padėtis pokario metais buvo labai nerami, tai su 
Lenkijoje gyvenusiais giminėmis ryšys nutrūko.

Nuo senelio Vaclovo laikų mūsų šeima bendravo su kaimynais 
Moravskiais, Bielskiu, po to iš Bielskio perpirkusiais dvarą Rutkaus-
kais. Kartais apsilankydavome pas Rutkauskus – jie buvo brolis ir 
sesuo, taip ir nesukūrę savo šeimų. Simonas Rutkauskas buvo mano 
brolio Adomo krikšto tėvas, bet Adomas buvo ir Marijos Rutkaus-
kaitės labai laukiamas svečias, taip pat ir aš, jauniausioji šeimos at-
žala. Rutkauskų likimas susiklostė tragiškai. Pokario metais juos jau 
gana pagyvenusius sovietų valdžia nusprendė ištremti. Simoną išvežė 
sergantį plaučių uždegimu, jis mirė traukinyje ir kažkurioje Rusijos 
vietoje jo kūnas paprasčiausiai buvo išmestas. Marija Rutkauskaitė 
tremties vietą pasiekė, bet netrukus mirė ir ilsisi tremtinių kapinėse 
toli nuo tėvynės.

Nuo XIX amžiaus pirmos pusės, kai tik mano prosenelis įsikūrė 
Panemunio dvare, mūsų giminė bendravo ir su prekybininkais žydais, 
nes užaugintą žemės ūkio produkciją reikėjo parduoti ir įsigyti ūkiui 
reikalingų daiktų. Perėmęs iš senelio Vaclovo dvarą į savo rankas, 
mano tėvas Adomas Dominykas tęsė tas senas prekybos ir bendravi-
mo tradicijas. Mama pasakojo, kad prieš karą buvo daugiausiai iš žydų 
tautybės prekybininkų bendraujama su Prienuose gyvenusiu Boruku, 
turėjusiu parduotuvę „Artojas“. Kai 1941 metais mano tėtis sužinojo, 
kad Prienuose laikomi suimti žydai, bandė drauge su mama nuvežti 
jiems maisto. Juk nemažai tų žmonių pažinojo, buvo su jais bendravęs, 
vertino juos už darbštumą ir kultūringumą. Vis dėlto perduoti maisto 
uždarytiesiems tėveliui nebuvo leista, ta tema namuose buvo kalbama 
ir labai skaudžių dalykų. Mama pasakojo, kad su tėčiu jie buvo nu-
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sprendę priglausti savo namuose pažįstamų žydų dukrą, bet, deja, to 
nepavyko padaryti. Visi mūsų šeimos nariai ar žmonės, su kuriais mes 
bendravome, piktinosi dėl žydų žudynių, negerbė tų, kurie susigundė 
įsijungti į tą juodą darbą karo metais.

Tėvo seserys Jadvyga Bartoševičiūtė-Marčiukaitienė ir Leonora 
Bartoševičiūtė-Beinaravičienė ištekėjusios gyveno netoli mūsų namų. 
Jų šeimos ūkininkavo ant senelio Vaclovo Bartoševičiaus joms pa-
skirtos žemės. Jadvyga, tėvelio sesuo, ištekėjo už mano mamos bro-
lio Jono. Ir mano tėvų, ir Marčiukaičių vestuvės vyko tą pačią dieną. 
Pagal senovinį paprotį bajorų vestuvių užsakai bažnyčiose nebūdavo 
skelbiami visai parapijai pagal vyskupo indultą – leidimą padaryti iš-
imtį bažnyčios kanonų teisėje. Mano tėvus ir Marčiukaičius sutuokė 
vyskupas Nemajūnų bažnyčioje labai iškilmingai, dalyvaujant daugy-
bei svečių ir į pamaldas susirinkusių parapijiečių. Abi poros gyveno 
gana laimingai, kol neprasidėjo Antrasis pasaulinis karas ir Lietuva 
buvo nepriklausoma. 1938–1940 m. Jonas Marčiukaitis buvo Birštono 
valsčiaus viršaitis. Jadvygos ir Jono Marčiukaičių šeimoje užaugo 12 
vaikų. Tai: Marija, Aldona, Vladas, Vaclovas, Antanas, Jadvyga, Sta-
sys, Vincas, Janina, Vytautas, Zita, Ona. Aš daugiausiai bendravau su 
Aldona, Vaclovu, Vytautu. Nelaimės Marčiukaičių šeimą užgriuvo dar 
nesibaigus karui. Į sovietinę kariuomenę 1944 metais buvo paimtas 
jų sūnus Antanas, kuris netrukus buvo nukautas. Jadvyga Bartoše-
vičiūtė-Marčiukaitienė mirė 1946 metais. Sūnus Vaclovas žuvo 1947 
metais.  

Vytautas Marčiukaitis-Gediminas tapo partizanu 1948 metais ir 
netrukus žuvo su bendražygiu Vladu Kymantu-Giriniu, Bijūnu Punio-
je, užklupti MVD bei stribų. Pastatas, kuriame jie slėpėsi, buvo apšau-
dytas padegamosiomis kulkomis. Apdegę žuvusiųjų kūnai buvo nu-
mesti gatvėje prie stribų būstinės. Giminaitis Kostas Lėckas pranešė 
Vytauto Marčiukaičio tėvui, kad sūnus žuvęs guli ant gatvės. Buvo 
papirktas naktį su stribais budėjęs milicininkas Klimas, parūpinta vai-
šių. Kol stribų būstinėje buvo geriama, abiejų partizanų kūnus sėkmin-
gai pasisekė išgabenti ir palaidoti. Jų palaikai ilsisi viename karste Ne-
majūnų kapinėse Marčiukaičių kapavietėje.

 Po sūnaus Vytauto žūties Jonas Marčiukaitis ėmė slapstytis, nes 
sovietams užkliuvo kaip prieškariu kurį laiką buvęs Birštono valsčiaus 
viršaitis. Kiek pasislapstęs prie Šilavoto, jis buvo suimtas ir įkalintas 
Šilutėje. Tais pačiais metais į tremtį buvo išvežti septyni jo vaikai. Trys 
jo dukros: Jadvyga, Janina ir Zita, sukūrusios mišrias šeimas tremtyje, 
į Lietuvą gyventi negrįžo, tik kelis kartus buvo atvykusios aplanky-
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ti artimųjų. Marija, Aldona, Vladas ir Vincas, kai tik buvo galima, iš 
tremties grįžo gyventi į Lietuvą. Jadvyga Bartoševičiūtė-Marčiukai-
tienė ir Jonas Marčiukaitis palaidoti Nemajūnų kapinėse.

Leonora ir Juozas Beinaravičiai susilaukė keturių vaikų: Jono  
(g. 1927), Juozo (g. 1928), Onos (g. 1930) ir Jadvygos (g. 1934). Leo-
norą tekėti už neturtingo Juozo Beinaravičiaus paskatino motina, nes 
imponavo jo manieros, buvo tarnavęs caro laikais husarų pulke. Juo-
zui Beinaravičiui labai patikusi Leonora, kad net piršlio primokytas, 
ryžosi parodyti ne savo namus, o turtingesnio giminaičio, kai atva-
žiavo jaunosios giminės apsižvalgyti prieš vestuves. Žmoną ir vaikus  
J. Beinaravičius labai mylėjo ir dėl jų labai stengėsi visą gyvenimą. 
Kai vedęs turtingą nuotaką prasigyveno, su vargšais vengė bendrauti, 
net jeigu tai buvo ir giminės. Eiliniai aplinkinių kaimų žmonės suti-
kę mano tėvą Adomą Dominyką visada nukeldavo kepurę sveikin-
damiesi, bet sutikę J. Beinaravičių, jo taip nepagerbdavo. Mano tėvui 
Adomui irgi nepatiko svainio pasipūtimas, šykštumas bendraujant su 
vargingesniais. Mirė Juozas Beinaravičius maždaug 1944 m. – tiesiog 
jį rado negyvą po naktigonės laukuose.

Tetai Leonorai likus našle buvo nelengva vienai tvarkyti ūkį, to-
dėl po vyro mirties į jos namus atsikėlė gyventi motina, kuri teišgy-
veno pas dukterį maždaug dvejus metus. Senelė Ana mirė 1946 metų 
pradžioje. 1947 m. Leonorą Beinaravičienę areštavo už tai, kad nea-
tidavė nustatyto kiekio pyliavų. Kai ją nuteisė ir išsiuntė į lagerį Ru-
sijoje, sūnūs Jonas ir Juozas, jau ir anksčiau bendravę su partizanais, 
pasitraukė į mišką. Jie dažnai lankydavosi pas savo senelę Beinara-
vičienę, tėvo motiną, kuri gyveno Miroslave nedideliame namelyje. 
Senoji Beinaravičienė padėjo ne tik savo anūkams – pas ją užsukdavo 
ir kiti partizanai.

Leonorą Beinaravičienę iš lagerio paleido po pusantrų metų, nes 
turėjo nepilnamečių vaikų. Grįžusi mano teta jau neberado gyvo savo 
jaunesnio sūnaus Juozo, išvežta į lagerį buvo ir jos dukra Ona. Vy-
resnysis sūnus Jonas žuvo jau mamai sugrįžus. Jos didžiausia laimė 
buvo, kai sulaukė iš lagerio paleistos dukters Onutės, kuri labai mylė-
jo ir senatvėje prižiūrėjo gimtuosiuose namuose likusią vieną gyventi 
mamą. Keletą metų prieš mirtį Leonora Beinaravičienė savo namuose 
išgyveno baisų įvykį – apie 1957 metus buvo apšaudyti jos namai, 
o pati vos spėjo pasislėpti už krosnies. Kaltininkas nebuvo surastas, 
o teta netrukus susirgo vėžiu. Leonora Bartoševičiūtė-Beinaravičienė 
mirė apie 1960 metus, palaidota Nemajūnų kapinėse.
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Mano pusbroliai, Leonoros Bartoševičiūtės-Beinaravičienės sū-
nūs, Jonas ir Juozas draugavo su mano broliais, nes buvo panašaus 
amžiaus, o ir gyvenome netoliese vieni nuo kitų. Vyresnėlis Jonas 
buvo ramesnis, labiau viską apgalvojantis, daugiau išsilavinęs, mo-
kęsis Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Jaunesnysis Juozas smarkesnis, 
norintis nenusileisti broliui. Jų tėvas jaunystėje tarnavo caro kariuo-
menėje, husarų pulke, ir augindamas sūnus, perdavė jiems turėtas ka-
rybos žinias – išmokė gerai jodinėti žirgais, valdyti arklius, šaudyti. 
Abu broliai buvo antrame būryje Margio grupėje, Dzūkų rinktinėje. 
Juozas Beinaravičius-Gintaras žuvo 1949 m. kovo 8 dieną. Vyresny-
sis sūnus Jonas Beinaravičius-Vėjas buvo nukautas 1952 m. balandžio 
4-ąją.

Pokariu partizanų Jono Beinaravičiaus-Vėjo ir Juozo Beinaravi-
čiaus-Gintaro sesuo Ona Beinaravičiūtė (sulietuvinta pavardė galėjo 
būti Beinaraitė) draugavo su partizanu Pranu Sadausku-Perkūnu ir 
buvo jo ryšininkė. Kartą Pranas davė Onutei partizaniškų dainų sąsiu-
vinį. Tą rinkinėlį Onutė parodė kaimynystėje gyvenusiam gimnazistui 
Mikui Juškevičiui ir leido parsinešti namo. Mikas ne tik namo tą są-
siuvinį nusinešė, bet ir į mokyklą. Kažkas pranešė saugumiečiams, ir 
vaikinukas buvo suimtas. Tardomas jis buvo labai žiauriai, pasakė, kad 
sąsiuvinį gavęs iš Onos Beinaravičiūtės, o ji gavusi iš Prano Sadaus-
ko-Perkūno. Pasipylė areštai. Pusseserė Onutė buvo suimta, po tar-
dymų nuteista 10 metų, pateko į lagerį Urale. Į lagerį pateko ir Mikas 
Juškevičius, o likę jo šeimos nariai buvo ištremti. Juškevičių tėvas ir 
motina mirė tremtyje. Mikas išėjęs iš lagerio nesiryžo grįžti į Lietuvą. 
Tik jo brolis Vincas Juškevičius grįžo į tėvynę, bet tėviškėje, Nečiūnų 
kaime, gyventi jam buvo per daug skaudu ir jis įsikūrė kitur. Kartu su 
čia išvardytais asmenimis nukentėjo ir visai niekuo dėti neturtingi kai-
mynai. Kai pirmą kartą atvažiavę ištremti Juškevičių šeimos jų nerado 
namuose, išvežė Vajanauskų šeimą. Taip buvo įvykdytas „planas“, 
skaičiai popieriuose atitiko suplanuotus.

Grįžusi iš lagerio Ona Beinaravičiūtė ištekėjo ir tapo Vitkunskie-
ne, susilaukė dviejų dukterų. Jos jaunesnioji sesuo Jadvyga Beinaravi-
čiūtė-Karalienė-Baranauskienė susilaukė dukters ir sūnaus.

Motina Magdalena Marčiukaitytė-Bartoševičienė (1893–1979) 
buvo aukšto ūgio, šviesiaplaukė ir labai gero, švelnaus būdo. Gimė 
ji Gelčių kaime (netoli Gudelių ir Igliaukos, Marijampolės apskrity-
je) ūkininkų šeimoje. Buvo baigusi Gudelių parapinę mokyklą, giliai 
tikinti, turėjo gražų balsą ir giedojo bažnyčios chore. Šeima gyveno 
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gana pasiturinčiai, buvo stengiamasi, kiek galint, išmokslinti vaikus. 
Mamos brolis, Jonas Marčiukaitis, mokėsi gimnazijoje Vilniuje. Kartą 
per atostogas parsivežė pasisvečiuoti draugą, su kuriuo kartu mokė-
si. Tai buvo Adomas Dominykas Bartoševičius… Mama, atitekėjusi 
labai jauna į Panemunio dvarą, vokiečių kilmės anytai Anai Albanti-
Bartoševičienei nepataikavo, rado būdą, kaip sutarti su vyro motina ir 
išlikti savimi, išsaugoti lietuvybę. Senelis Vaclovas mano mamą labai 
mylėjo, džiaugėsi sūnaus pasirinkimu, nors mama nebuvo bajoraitė. 
Marčiai kartais jis būdavo net palankesnis negu savo dukterims. Gal-
būt todėl, kad mano mama buvo žolininkė ir pasiryžusi bet kada padėti 
kiekvienam, kam reikėjo pagalbos. Senelis mamai buvo padovanojęs 
auksinį laikrodį, gražių drabužių. Deja, senelis mirė, tik trumpai tepa-
sidžiaugęs pirmąja anūkėle, mano vyriausia seserimi Jadvyga.

Apie mamos brolio Jono ir tėvelio sesers Jadvygos Marčiukaičių 
šeimą jau pasakojau. Mama turėjo dar brolį Antaną, kuriam tėvai buvo 
palikę tėviškę Guobių kaime, tačiau Antanas su žmona buvo mokyto-
jai ir tėvų ūkyje negyveno. Nežinau, ar nuomojo žemę, ar buvo par-
davę, bet su žmona mokytojavo Marijampolėje. Antano šeimą išvežė 
į tremtį 1941 metų birželį. Negrįžo nei jis, nei žmona. Jauniausias ma-
mos brolis Juozas Marčiukaitis buvo neįgalus, bet turėjo menininko 
sielą ir rankas. Jis iš medžio galėjo padaryti bet ką, ko tik kas paprašy-
davo: skulptūrą ar žaislą, langines ar namų apyvokos rakandą. Po savo 
tėvų mirties Juozas Marčiukaitis gyveno mūsų namuose Panemunyje, 
ir smagu, kad mano tėvas sutiko, jog šeimos nesukūręs Juozas Mar-
čiukaitis likęs vienišas glaustųsi prie savųjų. Mirė dėdė Juozas gana 
jaunas, bet jo padarytos langinės puošė mūsų namus iki pat gaisro.

Mama turėjo dvi seseris – Oną ir Viktoriją. Viktorija atitekėjo į 
Pelėsiškių kaimą netoli Nemajūnų. Ji su savo vyru Kaziu Konstantina-
vičiumi susilaukė 5 vaikų. Jų vardai buvo: Viktoras, Ona, dvyniai An-
tanas ir Antanina bei Vaclovas. Konstantinavičiai buvo mano krikšto 
tėvai ir ne kartą esu gavusi iš jų dovanų. Teta Viktorija gražiai siuvo, 
tai net dabar akyse išlikęs gražaus vaikiško paltuko vaizdas, kurį ji man 
pasiuvo. Dėdė Kazys buvo geras muzikantas, linksmas pokštininkas. 
Pokario metais Konstantinavičiai rėmė partizanus, užeidavo retkar-
čiais ir mano brolis Adomas pas juos su bendražygiais. Dažnai rodytis 
ten negalėjo, nes Konstantinavičių namai, kaip ir kitų mūsų giminių, 
buvo nuolat sekami. 1946 metais, kai mes slapstėmės, kad neištremtų, 
mama norėjo palikti mane pas savo seserį Viktoriją, tačiau toji nesuti-
ko manęs priglausti, bijodama, kad neišvežtų jos šeimos. Tąkart mane 
laikinai priglaudė Nečiūnuose gyvenę Aleksas ir Julija Lakštučiai, pas 
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kuriuos išgyvenau maždaug dvi savaites. Į Būdų kaimą atitekėjusi ma-
mos sesuo Ona Marčiukaitytė-Rukienė pokariu su mumis irgi bijojo 
bendrauti, net laiškų niekas iš jos šeimos mums nerašydavo, kai mama 
ir brolis Jonas kalėjo, o mes su seseria Onute buvome ištremtos į Sibi-
rą. Vis dėlto iš mamos pusės buvo daug giminių, kurie nepaisė nieko 
ir labai palaikė mūsų šeimą tuo sunkiu laikotarpiu – tai Sinkevičiai, 
Seiliai, Pačėsos, o ypač Blaškevičiai ir Abromavičiai. Mama ir jos bro-
lis Jonas slapstydamiesi rado prieglobstį ir Mielaišupyje už Šilavoto, ir 
prie Krokialaukio, ir Makrickų kaime netoli Gudelių.

Kaip jau minėjau, mama nuo pat jaunumės buvusi labai gera, mo-
kėjo maloniai bendrauti, visada užjausdavo nelaimės ištiktą, varganai 
gyvenantį. Mamytė, turėdama septynis savo vaikus, globojo ir motinos 
netekusį Antanuką Laukaitį, kurio gyvenimas dar pasunkėjo, kai tėvas 
vedė antrą žmoną, o pamotei posūnis buvo nereikalinga našta. Antanu-
kas prisirišo prie mano mamos, mylėjo kaip tikrą motiną. Kai jis suau-
go, mano mama Antanui prieš vestuves nupirko kostiumą, naujus batus 
– šito jis niekada nepamiršo ir visada susitikęs jai pabučiuodavo ranką. 
Su Antano vaikais ir anūkais dar ir dabar maloniai pabendrauju nuvy-
kus į tėviškę, kaip ir su kitų krikšto vaikų atžalomis. Pokario metais 
mums daug padėjo ir Jurgis Laukaitis, atsidėkodamas už mano tėvų 
gerą širdį. Viena moteris sovietų laikais mamai atsiuntė skarelę net iš 
JAV, taip ji išreiškė padėką už tai, kad mama jai, neturtingai mergi-
nai iš Siponių kaimo, besiruošiančiai išvažiuoti į Ameriką, padovanojo 
puošnią žalio šilko suknelę. Mamytė mokė mus niekada negailėti kitus 
sušelpti, dar ir dabar negaliu praeiti pro šalį, nepaaukojus pinigėlio sė-
dinčiam prie bažnyčios, ar pamačiusi kokį vargetą gatvėje. Negalvoju, 
kokia buvo to žmogaus praeitis, matau, kad jam sunku dabar.

Vakarais mama ilgokai melsdavosi ir mus prie to pratino. Senelė 
Ana su mumis nesimelsdavo. Tėtis tuo metu kitame kambaryje skaity-
davo laikraštį, dažniausiai lenkišką, bet turėjo ir lietuviškų laikraščių 
bei knygų. Tėvelis mamai buvo padovanojęs labai gražų Švč. Mergelės 
Marijos paveikslą, bet pokario metais jis iš mūsų namų dingo. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, keliaudama vienoje Lenkijos bažnyčioje 
mačiau tokį patį Marijos atvaizdą. Gaila, neįsidėmėjau bažnyčios pa-
vadinimo, o taip norėčiau dar kartą pamatyti tą paveikslą… 

1946 m. metais mūsų šeima slapstėsi nuo išvežimo, kai grįžome, 
radome degančius namus. Numanėme, kas galėjo padegti, bet nesi-
aiškinome. Biblioteka degė pusantros paros, įkaitę stogo skardos ga-
balai lėkė į šalis. Gyvenamasis namas sudegė visiškai. Norėjome ap-
sigyventi klėtyje, bet mama pabijojo, kad neišvežtų į tremtį. Praėjus 
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kiek laiko, mūsų sodyboje buvusį didžiulį prieš karą pastatytą, skarda 
dengtą kluoną sovietinių pareigūnų įsakymu išardė ir išvežė į Junde-
liškes. Ten perstatytame kluone jau laikė iš žmonių atimtus arklius, 
tapusius kolūkio nuosavybe. Nusavinti buvo ir mūsų ūkio padargai. 
Metalinę arkliu traukiamą grėbiamąją, kuria mane tėtis dar mažą ve-
žiojo po pievas, atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę ir iširus kolūkiui, 
gavo moteris, kurią gerai pažinojau. Galbūt ir dabar jos sodyboje šis 
senas padargas tebėra.

Po gaisro apsigyvenome Nemajūnuose. Kaimynystėje gyvenusi ir 
anksčiau pas mus dirbusi Šarkienė buvo priglaudusi dvi mūsų karves, 
pas ją buvo paslėpta ir mūsų patalynė, drabužiai. Kai stribų siautimas 
aprimo, ji viską mums grąžino. Labai neturtingai gyveno Šarkienė, bet 
visiems padėjo kuo galėdama. Mokėjo visiems atleisti ir vargstantį už-
jausti. Dar prieš karą, prieš tas visas suirutes, kartą atėjusi pas mus 
ravėti daržų, pamatė lauke išneštas vėdinti sesers Jadvygos išaustas 
kaišytines lovatieses. Pasigėrėjusi gražiu audėjos darbu, tarė: „Norė-
čiau ir aš tokios marčios.“ Mano tėvas, išgirdęs tokius žodžius, supy-
ko, tačiau kaip jis savo pyktį išreiškė, dabar nebeprisimenu. Šarkienė 
nuoskaudos širdyje nelaikė ir mūsų šeimai kuo galėdama pokario me-
tais padėjo, nors pačiai gyvenimas taip pat sunkiai klostėsi. Jos sūnų 
Juozą Šarkų, namie miegojusį „po pečiumi“, stribai tiesiog suvarpė 
kulkomis, įtarę, kad ten pasislėpęs guli partizanas. Kūnas taip buvo 
sušaudytas, kad jį išėmė dalimis. Kai iš agentų buvo sužinota, jog Šar-
kienės dukros vyras yra partizanas, Šarkienę areštavo, baisiai sumušė, 
bet nieko iš jos neišgavę vis dėlto paleido.

1947 m. mama vėl slapstėsi, nes neišgalėjo atiduoti tiek pyliavų, 
kiek buvo reikalaujama. Glaudėsi netoli savo tėviškės Makrickų kai-
me, Marijampolės apskrityje, pas gimines. Po kurio laiko atėjo į Nečiū-
nus, pas ten gyvenusią dukterį Janiną, kad galėtų pasimatyti su vai-
kais. Netrukus namus užgriuvo stribai. Mamą suėmė, namus išvertė, 
paveikslus ir kitus daiktus mėtė ant žemės ir trypė kojomis. Moterys 
iš baimės negalėjo nė žodžio ištarti, tik meldėsi. Mamą areštavo ir iš-
sivedę uždarė Birštono stribyne. Pasiilgusi mamos, aš, dešimties metų 
mergaičiukė, pėsčiomis išėjau jos aplankyti. Kelias buvo man gerai ži-
nomas, mat po karo eidavome į Birštoną pirkti duonos. Prie stribų būs-
tinės pamačiau pažįstamą stribą, kilusį iš mano tėviškės. Ėmiau prašy-
ti, kad leistų pasimatyti su mama. Jis vijo mane tolyn sakydamas, kad 
mama greit pareis. Kai bandžiau dar kažką pasakyti, kiti, ten pat rūkę 
papirosus stribai, ėmė į mane mėtyti nuorūkas. Spūdinau šalin kaip 
šunelis ir šito negalėjau pamiršti visą gyvenimą. Ir ne tik šito…
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Mama buvo teisiama tame pačiame stribyne. Teismo posėdyje bu-
vome ir mes, jos dukterys – Jadvyga, Janina ir aš, Zita. Birštono pro-
kuroras buvo iš vietinių stribų ir teisiamųjų kančios tik kėlė jo vertę. 
Vienu momentu teisme neišsilaikiau ir ėmiau verkti sakydama, kad 
tegul ir mane su mama nuteisia ir paima. Sutriko net teisėja, nors irgi 
buvo sovietinė, patikima pareigūnė. Tada prokuroras (apie jį dar pa-
pasakosiu kalbėdama apie brolį Joną) įsakė sargybiniui išvesti mane 
iš salės. Sargybinis buvo uolus – ne tik išvedė iš salės, bet ir nustūmė 
iš antro aukšto nuo laiptų. Kruvina nosim atsidūriau pačiame Biršto-
no centre, Basanavičiaus aikštėje. Truputį paėjus atsisėdau prie kito 
namo laiptų ir susigūžiau. Priėjo kažkokia moteriškė, pasiūlė duonos, 
bet aš valgyti nenorėjau. Belaukdama seserų, užmigau. Mamą nuteisė 
ir išvežė į Šilutės kalėjimą. Ją išvydau tik po kelerių metų. Tas medinis 
pastatas Birštone, J. Basanavičiaus aikštėje, kur pokario metais buvo 
įsikūrę stribai, yra išlikęs. Šalia jo dabar pastatytas paminklas Lietu-
vos laisvės kovotojams, kuriame yra įamžintas ir mano brolis Adomas 
Bartaševičius-Narsuolis, ir pusbroliai Jonas Beinaravičius-Vėjas, Juo-
zas Beinaravičius-Gintaras, Vytautas Marčiukaitis-Gediminas.

Maždaug apie 1957 metus, kai grįžo iš tremties sesuo Onutė, 
mama nusipirko mažą medinį namelį Nemajūnuose ir išsikraustė iš ją 
priglaudusios Marcinkevičienės. Tai buvo didžiulė laimė po daugiau 
kaip dešimties metų klajonių vėl turėti savo namus. Mama dirbo ko-
lūkio fermoje, prižiūrėjo veršiukus. Nepamiršo ji ir darbų, kuriuos dar 
paauglystėje išmoko tėvų namuose: audimo, verpimo, mezgimo. Iki 
pat brandaus amžiaus rateliu taip plonai ir lygiai suverpdavo vilną, 
kad iš jos suverptų siūlų buvo galima megzti mezginius mašina. Kartą 
tokius mamos verpalus, jos pačios ir nudažytus žalia spalva, nunešiau 
į mezgimo ateljė Kaune, kad man numegztų megztinį. Žinoma, galėjau 
nusimegzti rankomis pati, bet norėjosi pasipuošti moderniai, kad dra-
bužis atrodytų kaip iš parduotuvės pirktas. Nuėjau aš tuo megztuku 
vilkėdama į paskaitas technikume. Po paskaitos priėjau prie dėstytojos 
kažko paklausti, o ji ėmė teirautis, kur aš tokį gražų megztuką pirkau. 
Dėstytojai didžiuodamasi pasakiau, kad megztukui siūlus suverpė ir 
nudažė mano mama.

 Darbo fermoje mama atsisakė būdama šešiasdešimt devynerių 
metų, kai gimė sesers Onutės sūnus Arūnas 1962 metais. Pensiją, 12 
rublių, mama pradėjo gauti tik 1968 metais, būdama septyniasdešimt 
penkerių (palyginimui – mano stipendija technikume buvo 45 rubliai). 
Arus turėjo, sodino daržus, augino kiaules, laikė karvę. Kiekvienais 
metais prisidžiovindavo vaistažolių – senatvėje, kaip ir jaunystėje, pa-
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dėdavo visiems, kas tik į ją kreipdavosi. Kartą įšilusi perpūsta skers-
vėjo ėmiau smarkiai karščiuoti, ligoninėje man suleido antibiotikų, 
bet padėtis negerėjo. Paaiškėjo, kad esu antibiotikams alergiška. Tada 
kuo skubiausiai paprašiau, kad mane išleistų iš ligoninės, ir nuvažia-
vau pas mamą. Ji mane išgydė žolėmis ir savo dėmesiu, rūpestingai 
slaugydama. Mamos senatvė buvo šviesi, ji, dar kupina jėgų, stengėsi 
padėti vaikams ir anūkams, kuriuos visus labai mylėjo. Buvo išlaikiusi 
puikią atmintį. Darbo pati susirasdavo iki paskutinės gyvenimo die-
nos, o darbai darbeliai teikė jėgų ir džiaugsmo. Mirė ji aštuoniasdešimt 
aštuonerių, nepalūžusi ir giliai tikinti Dievo ir žmonių gerumu.

Mamos laidotuvės buvo tokios pat iškilmingos, kaip ir vestuvės. 
Mirė ji Prienuose pas dukterį Onutę. Prieš tai ji buvo nuvykusi į Mer-
kinę aplankyti ten apsigyvenusios sesers Viktorijos Konstantinavičie-
nės. Merkinėje mamytę ištiko infarktas. Parvežta į Prienus, ji kunigui 
Juozui Užupiui per paskutinę išpažintį išsakė savo norą – būti palaido-
ta Nemajūnuose, atlaikius „kryžiavas“ (konsekruojamas trijų kunigų) 
šventąsias Mišias. Tuo reikalu po mamytės mirties kreipiausi į kunigą 
Juozapą Gylį. Jis sutiko man padėti iškilmingai palaidoti mamą, nes 
pažinojo ją kaip pamaldžią, daug padėjusią prie bažnyčios išlaikymo 
parapijietę. Mama net ir būdama garbaus amžiaus skalbdavo bažny-
tinius rūbus, puošė bažnyčią. O ką jau bekalbėti apie tai, jog sekma-
dieniais dažniausiai išklausydavo dvejas šventąsias Mišias. Prieš karą 

Adomo ir Magdalenos Bartusevičių (pavardė sulietuvinta) kapavietė
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mūsų šeima bažnytinėms procesijoms buvo nupirkusi gražią karūną, 
kurią nešdavome išpuoštą kaspinais per šventes. Taigi, kunigas J. Gy-
lys kreipėsi pagalbos į kunigą Juozą Užupį, kuris mane prisiminė. Kai 
susitikome, pasakęs, kad šitą dukrytę prisimenąs, kaip besilankiusią 
Kauno arkikatedroje bazilikoje. Trečiasis kunigas buvo Alfonsas Ša-
tas. Iš Prienų į Nemajūnus mamą atlydėjo daugybė žmonių, nusitę-
sė ilgiausia automobilių kolona. Be trijų šv. Mišias laikiusių kunigų, 
Nemajūnų bažnyčioje tikintiesiems patarnavo dar keturi, kurie klausė 
išpažinčių. Visi septyni kunigai buvo tarnavę Nemajūnų bažnyčioje ir 
mamą pažinojo. Po iškilmingų šv. Mišių mama buvo palydėta į Nema-
jūnų kapines, kur atgulė šalia savo vyro Adomo Dominyko Bartoše-
vičiaus.

Sesuo Jadvyga Bartoševičiūtė-Lėckienė (1917 – apie 1994) buvo 
pirmasis vaikas Adomo Dominyko Bartoševičiaus ir Magdalenos 
Marčiukaitytės-Bartoševičienės šeimoje. Ji baigė pradžios mokyklą ir 
Žemės ūkio mokyklą Balbieriškyje. Ištekėjo už Kosto Lėcko. Gyveno 
Nemajūnuose, vaikų nesusilaukė. Jadvyga buvo pamaldi, turėjo gražų 
balsą, giedojo bažnyčios chore. Gal kokiais 1949 metais brolis Adomas 
paliko Jadvygai paskaityti savo partizaniškų dainų sąsiuvinį. Jadvyga 
jį pasidėjo ant stalo, matyt, planavo netrukus skaityti. Vyras kažką 
išgirdęs lauke tik žvilgt pro langą – rusai. Sąsiuvinį sviedė į degan-
čią krosnį ir nuėjo atidaryti durų. Tą kartą viskas baigėsi laimingai. 
Pokariu kiek galėdami ir Jadvyga, ir jos vyras Kostas padėjo mums 
– mamai, jaunesniems broliams ir seserims. Sesuo Jadvyga sulaukė 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir labai džiaugėsi, nors tuo metu 
jau sirgo. Ją slaugė sesuo Janina. Mes, visos keturios seserys (Jadvy-
ga, Janina, Onutė ir aš, Zita), susitarėme, jog kai sugrąžinsime tėvelio 
žemę, ji nebus išsidalinta ir bus pasistengta atstatyti Panemunio dvaro 
gyvenamąjį namą, atkurti ūkį.

Sesuo Janina Bartoševičiūtė-Lėckienė (1923–2010), kaip ir visi 
mūsų šeimos vaikai, krikštyta buvo Nemajūnų bažnyčioje, jos krikšto 
motina buvo dvarininko Bielskio žmona. Bažnytinėse knygose Jani-
nos pavardę užrašė sulietuvintą – Bartušaitė, bet vėliau sesuo atkūrė 
savo pavardės formą pagal kitų šeimos narių. Janina baigė Nemajūnų 
pradžios mokyklą ir dirbo tėvų namuose. 1946 metų pradžioje ište-
kėjo už Petro Lėcko. Sesers Janinos vestuves prisimenu (man buvo 
aštuoneri), jos vyko dar mūsų gražiuose senuose namuose. Svetainėje 
buvo šokama ir man kažkas numynė koją. Tada brolio Adomo drau-
gas Pranas Sadauskas, būsimas partizanas Perkūnas, paėmė mane ant 
rankų ir šoko su manimi, pasakęs, jog jis palauks, kol aš užaugsiu, 
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ir tada mane vesiąs. Po vestuvių sesuo Janina su vyru apsigyveno 
Nečiūnuose. Labai daug padėjo Lietuvos partizanams, šelpė maistu, 
drabužiais. Pas ją į sodybą užsukdavo partizanai nusiprausti, pasi-
keisti drabužių, pavalgyti, medikamentų ir tvarsliavos. Ji yra padėjusi 
ne vienam sužeistam laisvės kovotojui: mūsų broliui Adomui, Pranui 
Šiugždiniui-Dragūnui, pusbroliui Jonui Beinaravičiui-Vėjui, parti-
zanui Radvilai. Ne tik Janina, bet ir sesuo Jadvyga bei mano mama 
karpė savo austas drobes, kai partizanams reikėdavo marškinių, aut-
kojų į batus, tvarsčių. Janinos Lėckienės namuose ne kartą vykusios 
kratos. Kartą Janina pirtyje, kur neseniai maudėsi partizanai, buvo 
pridžiovusi išskalbtų jų drabužių, ant stalo ten buvę ir maisto likučių, 
o sodybą užgriuvo stribai. Laimė, kad tie nesumanė apieškoti toliau 
nuo sodybos stovėjusios pirties…

Rojaus pievoje tarp tankių, susiraizgiusių krūmynų buvo įrengtas 
didelis bunkeris. Jis buvo ganai giliai, apie dviejų su puse metrų gyly-
je, sienos, lubos ir grindys iš uosinių rąstelių, šonuose įtaisyti gultai. 
Sesuo Janina įdėdavo į pintinę maisto, švarius baltinius Adomui ir aš 
nešdavau į bunkerį. Atėjusi pastuksendavau užkulniu į eglaitę sutarti-
nį ženklą. Partizanai atidarydavo slėptuvės dangtį ir aš nusileisdavau 
kopėčiomis žemyn. Grįždama stengdavausi kuo daugiau prisirink-
ti ūmėdžių, imdavau iš eilės visas, kad tik greičiau jomis užkločiau 
pintinėje esančius daiktus. Ne kartą žmonės mane sutikę stebėdavosi, 
kaip aš tokia nedidukė prirenku pilną didžiulę pintinę grybų. Po kurio 
laiko kažkas pranešė valdžiai, jog toje vietoje gali slėptis miškiniai. 
Laimei, kad partizanai spėjo pasitraukti, kol prasidėjo krėtimas. Bun-
kerio nesurado, bet apylinkėse jau pasidarė nesaugu. Vėliau ta vieta 
visa apaugo mišku, o šiuo metu buvęs miškas iškirstas, kelmai išrauti 
ir tikriausiai bunkerio likučiai sunaikinti.

Pokario metais Janinos ir Petro Lėckų namus stribai galėdavo 
užgriūti bet kada. Kaip jau minėjau, 1947 metais, kai mama, neįvyk-
džiusi pyliavų normos, slapstėsi, ji trumpam užsuko pas Janiną. Ne-
trukus prisistatė stribai bei enkavėdistai. Tada ne tik mamą areštavo, 
bet nusiaubė ir Janinos namus. Iš jos namų Nečiūnų kaime po kratos 
išgabeno senelio Vaclovo Bartoševičiaus portretą, kuriame jis pavaiz-
duotas apsivilkęs Prancūzijos kariuomenės kariškio uniforma. Stribai 
norėjo paveikslą vietoje sunaikinti, tačiau enkavėdistų vyresnysis juos 
sudraudė. Su kitais ant sienų kabėjusiais paveikslais, nuotraukomis, 
dokumentais stribams vyresnybė leido elgtis, kaip tie panorėjo. Ant 
sienos šalia portreto kabojusį įrėmintą senelio Prancūzijoje gautą ap-
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dovanojimo raštą, Švč. Mergelės Marijos paveikslą, mano tėvų por-
tretą stribai vieną po kito nukabino, tėškė ant grindų ir sutrypė kojo-
mis. Kada iš mūsų ar Janinos namų dingo tėvelio Adomo Dominyko 
portretas, jau nebeprisimenu. Jame tėtis buvo pavaizduotas maždaug 
aštuonerių metų amžiaus, su smuiku, aprengtas juodu aksominiu kos-
tiumėliu, baltais marškiniais.

Išsaugotą mažesnę tėvų nuotrauką apie 1994 m. Kaune daviau 
profesorei (pavardės neprisimenu), kuri domėjosi pokario metų is-
torija, kad ši galėtų pasidaryti fotografijos kopiją. Kitoje nuotraukos 
pusėje buvau užrašiusi: „Nuotrauką prašau grąžinti.“ Deja, profesorė 
numirė, o artimieji jos archyvus išvežė į sodo namelį ir ten kiek pabu-
vusius sudegino.

Buvo dar viena „juoda“ diena Janinos namuose, kai pas ją ap-
silankė profesoriumi prisistatęs vyresnio amžiaus vyriškis su paly-
dovais. Jis sakėsi pažinojęs mūsų tėvelį, lankęsis pas mus Panemunio 
dvare. Dabar jis organizuojantis muziejuje parodą ir norintis iš Janinos 
pasiskolinti senovinių daiktų, kuriuos pasibaigus parodai grąžinsiąs. 
Janina sutikusi, o kas jai ir bebuvo daryti. Taip iš Janinos namų buvo 
išvežti XIX amžiaus baldai: du žalia gelumbe aptraukti foteliai, raiži-
niais papuošta komoda, mažas dailus stalelis ir likę po gaisro nesudegę 
senelio gydytojo knygos, nuotraukų albumas. Ir iki šių dienų taip ir 
neišsiaiškinome, kas buvo iš tiesų tas profesorius, kur yra tie baldai. 
Labiausiai gaila albumo ir knygų, nes tai didžiausios šeimos relikvijos. 
Galbūt tarp tų knygų buvo senelio Vaclovo Bartoševičiaus prancūzų 
kalba parašytas ir Paryžiuje išleistas medicinos vadovėlis. Galėjo ten 
būti ir senelio brolio Adomo Dominyko Bartoševičiaus Lvove leistų 
knygų XIX amžiaus pabaigoje. Knygos buvo prancūzų ir lenkų kalbo-
mis, aš jas vaikystėje esu varčiusi, kai norėjau išsikirpti paveiksliukų, 
bet sesers Janinos buvau išbarta, kad niekada taip nedaryčiau. Jeigu 
tos istorinės vertybės yra išlikę kokiame muziejuje, gal tyrinėtojai 
kada nors išsiaiškins tų eksponatų kilmę.

Kokioje baimėje pokariu gyveno Janina ir jos šeima, rodo ir toks 
įvykis. 1950 metų rudenį nugirdusi, kad gali vykti trėmimai, savo 
trejų metukų sūnelį Geraldą ir mane, savo trylikametę seserį, nu-
sprendė paslėpti miške. Mus šiltai aprengė ir vakarop išvedė į miš-
ką. Atvedusi užkūrė laužą ir liepė prie jo būti. Naktį susiglaudę su 
Geraldu užmigome, o ryte prabudusi pamačiau, kad mano gražieji 
juodi kailinukai apsvilę, o balti jų rankogaliai purvini. Labai gailė-
jau tų kailinukų. Atėjusiai mūsų namo parsivesti Janinai visą kelią 
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priekaištavau, jog nusibodo tas slapstymasis, tas tampymas po visur, 
geriau jau mane ištremtų. Nelaimingą valandą tada kažkas timptelėjo 
už liežuvio. 1952 metais, viduržiemį, mane su septyniolikmete sese-
rimi Onute išvežė…

Geros širdies buvo mano sesuo Janina ir svainis Petras. Išaugino 
du sūnus Geraldą ir Algimantą. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
Algimantas Lėckas dirbo krašto apsaugoje 16 metų. Sesuo Janina mirė 
2010 metais. Nei ji, nei jos vyras, Lietuvoje atkūrus nepriklausomy-
bę, nesikreipė, kad jiems būtų suteiktas partizanų rėmėjų ar ryšininkų 
vardas, nors tikrai buvo ir yra to vardo verti.

Brolis Lechas Adomas Bartaševičius-Narsuolis (1924-02-25–
1951-01-16) buvo trečias vaikas šeimoje. Jo pavardę dar radau užra-
šytą – Bortušas. Mokėsi jis, kaip ir mes visi, Nemajūnų pradžios mo-
kykloje. Taip pat buvo lavinamas namuose, mokėjo lenkų, vokiečių 
kalbas, tikriausiai skaitė ir prancūziškai, nes namuose buvo didžiulė 
senelio Vaclovo Bartoševičiaus sukaupta biblioteka. Namuose jis buvo 
vadinamas tik Adomu ar senelės švelniai šaukiamas Adasiku. Turė-
jo meninių gabumų, labai gražiai dainavo, buvo geras šokėjas, mėgo 
drožinėti iš medžio ar lipdyti iš molio skulptūrėles. Man padarytus 
arkliukus dar ir gražiai nudažydavo. Pomėgį drožinėti, manau, perė-
mė iš dėdės Juozo, mamos brolio. Kaip ir tėtis, labai mylėjo arklius, 
jo numylėtinis buvo Grantas – juodo plauko su balta žvaigžde kak-
toje. Brolis mėgo ir šunis, žaisdavo, bėgiodavo su jais, vesdavosi prie 
Nemuno, kai eidavo maudytis. Vieną mūsų šunį, vardu Mura, pririštą 
prie būdos, pokario metais nušovė stribai. Įkąsti tas pririštas šuo tikrai 
jiems negalėjo, bet jau lodavo baisiai. Ant nieko taip iš visų jėgų ne-
skalydavo, tik ant stribų.

Brolis Adomas buvo jaunimo vakaronių siela, linksmas, puikiai 
sutariantis su visais. Geriausi jo draugai buvo pusbrolis Juozas Bei-
naravičius-Gintaras ir Pranas Sadauskas-Perkūnas. Su Pranu brolis 
mėgo ir pajuokauti, ir kokį pokštą iškrėsti. Kartą vos išaugę iš paau-
glių amžiaus sumanė pagąsdinti kaimo moterėles. Gegužės mėnesį va-
karais kaimuose būdavo meldžiamasi, vykdavo vadinamosios „moja-
vos“. Susirinkdavo iš anksto susitarę į vieno ar kito ūkininko seklyčią 
aplinkiniai įvairaus amžiaus gyventojai. Žinoma, pamaldžiausios buvo 
pagyvenusios moterys, o jaunimas tai ir pasižvalgydavo vieni į kitus, 
ir laukdavo, kada galės pasimeldę pasišnekučiuoti. Taigi mano brolis 
Adomas su Pranu vieną vakarą į tas „mojavas“ paslapčia atsinešė su-
gavę pelėdą ir besibaigiant maldoms ją paleido. Kilo didžiulis sąmyšis, 
nesubrendusių vyrukų pokštu ypač pasipiktino kaimynė Žitkuvienė. 
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Tėtis sužinojęs, ką iškrėtė Adomas, tik juokėsi, bet kaimynų vis dėlto 
buvo atsiprašyta.

Kai būdama maždaug dešimties metų broliui pasakiau, kad ne-
simokysiu okupantų rusų kalbos, jis mane gražiai įtikino, jog kalba 
niekuo dėta. Mokykloje rusų kalbą mokytis man sekėsi labai gerai, ir 
žinios ne kartą pravertė, kai atsidūriau tremtyje. Kai tėtis numirė, man 
didžiausi autoritetai liko mama ir brolis Adomas. Prisimenu tokius jo 
žodžius: „Niekuomet neverk, kai mato priešas, ir nieko nesakyk.“

Iš pradžių brolis Adomas slapstėsi, nes nenorėjo tarnauti sovieti-
nėje kariuomenėje. Bendravo su partizanu Petru-Beržu nuo pat 1944 
metų. Vaitiškės kaime grupelė partizanų 1949 m. surengė pasalą en-
kavėdistams, važiavusiems sunkvežimiu. Įvyko susišaudymas. Brolis 
Adomas irgi dalyvavo pasaloje, šiose kautynėse broliui lengvai buvo 
sužeisti keli rankos pirštai. Brolis ir Pranas Sadauskas-Perkūnas į ope-
raciją buvo tikriausiai įtraukti todėl, kad gerai žinojo vietovę, esančią 
netoli nuo gimtųjų vietų.

Brolis Adomas, kaip ir visa mūsų šeima, po karo nuolat slapstėsi 
nuo išvežimo į tremtį. 1948 m. jį besislapstantį pastebėjo stribas, ėmė 
vytis. Adomas būdamas geras plaukikas puolė į Nemuną ir sėkmingai 
perplaukė į kitą krantą. Partizanai tai matė ir, kai jis tapo partizanu, 
davė jam Narsuolio slapyvardį. 1948 metais brolis tapo to paties an-
trojo būrio partizanu, kaip ir pusbroliai, tėvo sesers Leonoros Barto-
ševičiūtės-Beinaravičienės sūnūs: Jonas Beinaravičius-Vėjas ir Juozas 
Beinaravičius-Gintaras (Dainavos apygarda, Dzūkų rinktinė, Punios 
kunigaikščio Margio tėvūnija).

Partizanų būryje paskirtas skyrininku, Adomas buvo atsakingas 
už ginklų, drabužių, apavo įsigijimą ir saugojimą. Jo žinioje buvę bun-
keriai, kuriuose visa tai buvo sandėliuojama, saugoma. Tokiose slėp-
tuvėse partizanai negyvendavo, tik buvo saugoma amunicija. Buvo to-
kia partizaniškų daiktų slėptuvė ir Nečiūnų kaime. Ją įrengė buvusioje 
bulvių duobėje, todėl ji niekam nekrito į akis. Brolis Adomas ten slėpė 
partizanų uniformas ir kuriam reikėdavo, jis paskirdavo. Turėjo brolis 
netoliese draugą batsiuvį, tai parūpindavo bendražygiams ir batus. Pa-
naši slėptuvė buvo ir Paverknių kaime.

Kai 1948 m. Žiūrų miške vykstant susišaudymui broliui Adomui 
sužeidė ranką, o  Pranui Šiugždiniui-Dragūnui kulka pataikė į vidu-
rius, jie abu buvo atgabenti į sesers Janinos Lėckienės sodybą. Su-
žeistą į pilvą Dragūną sutvarstė linine paklode, paskui jį kažkur išve-
žė. Mano brolis gydėsi netoli mūsų namų Rojaus pievoje įrengtame 
bunkeryje. Seserys Onutė ar Janina pagamindavo, o aš nešdavau jam 
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valgyti, niekas manęs, mažo ūgio mergaičiukės, neįtardavo. Broliui po 
pirmo sužeidimo pasveikus, Janinos vyro Petro Lėcko pusbrolis Ado-
mas Lėckas, gyvenęs Kaune, Fredoje, pasisiūlė gauti dokumentus, kad 
mano brolis galėtų išvykti gyventi į Kauną svetima pavarde. Tačiau 
brolis pasakė: „Esu bajoro sūnus ir turiu tarnauti Tėvynei, o jeigu reiks 
– žūti. Kuo aš geresnis už kitus?“

Brolis Adomas visą laiką buvo principingas, autoritetas kitiems 
partizanams. Jis nerūkė, negėrė, draudė ir kitiems gerti. Per degtinę 
partizanai buvo susilaukę bėdų ir vadai labai draudė išgertuves. Jei-
gu partizanai būtų taip gėrę, kaip teigia norintys juos apjuodinti, tai 
greitai būtų buvę išpyškinti. Pasitaikė Adomo būryje ir partizanų, ku-
rie net bažnyčioje pasielgdavo netinkamai, o ką jau kalbėti apie elgesį 
su gyventojais. Tokie mano brolio Adomo, pusbrolio Jono Beinaravi-
čiaus-Vėjo, kaimyno Prano Sadausko-Perkūno ir kitų būdavo draus-
minami, kad nežemintų partizanų vardo. Partizanai, kurie savo kovą 
suprato kaip pareigą ginti tėvynės laisvę, elgėsi garbingai, kaip dera 
tikriems laisvės kovotojams, nors ir kaip baisiai apie juos sovietiniai 
propagandistai kalbėjo.

Esu ne kartą patarnavusi ir savo broliui Adomui, ir kitiems par-
tizanams. Laiškelių nešioti man neduodavo, bet žodžiu pranešti žinias 
teko ne kartą. Mano brolis nerūkė, bet kai kuriems partizanams rūkalai 
buvo labai svarbūs. Jų parūpinti dažnai buvau siunčiama į Nemajūnų 
parduotuvę. Įėjusi ilgai stypsodavau kur kampe, kol visi žmonės apsi-
pirkdavo. Į vaiką nebūdavo kreipiama dėmesio, tiesiog būdavo įprasta, 
kad vaikas privalo palaukti, kol bus aptarnauti suaugusieji. Pardavėjai 
buvo pažįstami ir tikriausiai nujautė, kuriam tikslui aš tuos rūkalus 
perku, bet nieko neklausinėjo, tik vis perspėdavo, kad dėčiau greičiau 
į kišenę, kol kas nors nepamatė. Parduotuvėje dirbo vyras ir žmona 
Revuckai, iš kurių sovietai tą parduotuvėlę nusavino, bet leido jiems 
ten dirbti. Besibaigiant karui Revuckai patyrė sunkių išgyvenimų – 
dukra išvyko gyventi į Argentiną, o sūnus, baigęs mokslus ir trumpai 
tepadirbęs girininku, buvo kažin kieno nušautas miške.

Antrą kartą brolį Adomą sužeidė 1949 metų balandžio pabaigoje 
besitraukiant iš Pakrovų kaimo į Nemajūnus. Šaudmuo pataikė į koją, 
buvo smarkiai pažeistas šlaunikaulis. Adomas pusę metų gydėsi bun-
keryje Punios šile, jam suteikė pagalbą tuo metu Jiezne dirbęs gydyto-
jas Benediktas Narakas, kuris slapta buvo atgabentas į mišką. Partiza-
nai, apsaugodami save ir gydytoją, miške užrišo medikui akis, kad jis 
net nežinotų, kokiais keliais ir takeliais keliauja. Gydytojas savo darbą 
atliko puikiai ir mano brolis vėl atsistojo ant kojų.
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Sovietiniame dokumente yra parašyta, kad Margio tėvūnijos  
1950 m. partizanai Jundeliškėse iššaudė arklius ir padegė kluoną, ku-
riame jie stovėjo.  Minima, kad toje akcijoje dalyvavo ir mano brolis. 
Negaliu įsivaizduoti, kad mano brolis šaudytų arklius, jis taip mylėjo 
šiuos gyvūnus… Tikriausiai tame sovietiniame dokumente kažkas pa-
teikta netiksliai.

Apie savo paskutinį pasimatymą su broliu Adomu esu pasa-
kojusi Vilijai Jakučiūnaitei ir straipsnis apie tai yra išspausdintas 
„Laisvės kovų archyvo“ 30-ajame tome 2001 metais. „Tėviškėje už 
tvenkinio augo graži eglė, prie kurios ateidavo partizanai. 1950 m. 
gruodžio mėn. brolelį mačiau paskutinį kartą. Jis buvo liūdnas ir nu-
eidamas kelis kartus atsigręžė. Gal širdis jautė, kad matomės pasku-
tinį kartą?

1951 m. sesuo Ona, važiuodama iš Butrimonių turgaus, sužino-
jusi, kad Adomas žuvo, užsuko į Vėžionis pas Žeimį, iš kur parvežė 
kruviną brolelio nosinę… Mama, neseniai grįžusi iš Šilutės kalėjimo, 
kur sėdėjo už neatiduotas pyliavas, jo nebesulaukė…“

Prieš žūtį brolis kažkiek laiko slapstėsi Šilavoto pusėje, lyg Inga-
vangio kaime, bet tiksliai nežinau. Vėl atvykęs prie Jiezno, netrukus 
žuvo. Mama labai apgailestavo, nes prieš žūtį Adomas dar gavo ir vado 
įsakymą – įvykdyti Karo lauko teismo nuosprendį, nušauti gyventojus 
terorizavusį sovietinį pareigūną. Mama vis sielojosi, geriau jau būtų 
buvę, kad Adomas būtų žuvęs prieš to įsakymo vykdymą.

Tame pačiame V. Jakučiūnaitės straipsnyje yra paliudijimas ir apie 
mano brolio Adomo Bartusevičiaus-Narsuolio bei Vytauto Gervic-
ko-Drugelio žūtį. Bronė Budrienė papasakojo: „1951 m. sausio mėn.  
16 d. rytą pas Joną Žeimį, kur aš gyvenau su 3 metukų dukrele, apie 
9 val. ryto atvažiavo partizanai. Pririšę arkliuką prie vartų, jie suėjo  
į kambarį. Nepraėjus nė 3 minutėms, Žeimienė atbėgusi iš lauko suri-
ko: „Rusai supa namą!“ ir, iššliaužusi į kiemą, vėl: „Nešaudykit! Name 
moterys ir vaikai!“ Tada rusas paklausė, kiek name buvo banditų. Šei-
mininkė atsakė, kad du. Tuo tarpu partizanai išbėgo į kitą kambarį ir, 
atidarę langą, iššoko. Adomas Bartusevičius-Narsuolis krito po langu, 
o Vytas Gervickas – pabėgėjęs per sodelį. Juos abu atitempę sumetė 
į roges, užmetė gniūžtę šiaudų ir įsakė man sėstis viršuje. Namuose 
palikau verkiančią dukrelę…

Neprisipažinau juos pažįstanti. Stribai galvojo, kad vienas iš jų 
yra mano brolis [Budra] Pranciškus-Nendrė, partizanavęs jau 4 metus. 
Po trijų dienų paleido, bet 1951 m. rudenį mane su tėvais ir dukrele 
išvežė į Sibirą.“
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Brolį Adomą ir Vytautą Gervicką išdavė žmogus, iš kurio jie buvo 
gavę arklį ir roges. Tą kartą į Vėžiongirę mano brolis turėjo nugabenti 
ginklus. Nešte juos nunešti būtų buvę sunku, tai brolis surizikavo pa-
prašyti pas ūkininką pagalbos. Tam, kas padėsiąs sugauti ar nužudy-
siąs mano brolį, sovietinė valdžia buvo pažadėjusi gana didelę premiją. 
Vos partizanai išvažiavo su rogėmis iš ūkininko sodybos, šis nubėgo  
į Jiezną pranešti stribams, susigundęs didele išmoka. Buvo neseniai 
pasnigta ir pagal vėžes partizanus atsekti nebuvę sunku… Netrukus 
tasai ūkininkas išsistatė naują didžiulį kluoną. Prabėgus nemažai 
metų, vasarą užslinkus nedideliam debesėliui, plykstelėjo keli žaibai. 
Buvo užmuštas to ūkininko arklys ir sudegė kluonas. Žinau to ūkinin-
ko pavardę, bet nenoriu minėti.

Prisimenu, kad mano brolis Adomas draugavo su Vėžionių kaimo 
mokyklos mokytoja Janina, kurią visi šeimoje vadinome Janyte. Ji kelis 
kartus lankėsi pas mus svečiuose, buvo smulkutė, su akinukais, miela 
mergina. Po brolio žūties ją iš mokyklos atleido, ji dirbo Jiezno pašte. 
Dar kurį laiką vis aplankydavo mano mamą. Grįžusios su seserimi iš 
tremties su Janyte irgi esame bendravusios, bet paskui ryšiai nutrūko. 

Sovietinio saugumo dokumentuose (tiksliau, agentų pranešimuo-
se) yra rašoma, kad mano brolis Adomas būdamas partizanu bendravo 
ir su kitomis merginomis. Be abejo, bendravo, visi jauni tarpusavyje 
bendrauja, tačiau nė vienos kitos, išskyrus Janytę, jis mums, savo šei-
mai, nepristatė. Pagaliau nė viena mergina, bendravusi su Adomu, po 
jo žūties ar atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, niekam iš mūsų šeimos 
neprisistatė, nepareiškė užuojautos dėl jo netekties.

Atgimimo laikais esu girdėjusi, kad du neaukšto ūgio žuvę par-
tizanai iš Jiezno buvę atvežti į Prienus prie stribų būstinės, o paskui 
užkasti prie Prienų. Tai buvo panašiu laiku, kai žuvo mano brolis Ado-
mas ir Vytautas Gervickas. Tų dviejų partizanų palaikai buvo paskui 
palaidoti bendrame kape su kitais partizanais, taip ir nenustačius jų 
tapatybės. Nusprendžiau kreiptis ir palikti savo DNR mėginį moks-
lininkams, gal ateityje pagal tai bus nustatyta, kur ilsisi mano brolio 
Adomo ir pusbrolių Jono ir Juozo Beinaravičių palaikai.

Turiu išsaugojusi kelias brolio Adomo partizaniškas nuotraukas, 
bet pačios gražiausios išsaugoti nepavyko. Toje nuotraukoje jis ką tik 
davęs partizano priesaiką, visas švytintis, įsisegęs bijūno žiedą. Nuo-
trauką gavau iš Elenos Petrauskaitės, kuri pasakė, kad brolis prašęs 
perduoti tą nuotrauką būtent man, o ne kuriam kitam šeimos nariui. 
Apie 1960 metus tą nuotrauką įdėjau į perpus sulenktą Prienų rajo-
no laikraštį, kuriame buvo išspausdinti Laukevičienės prisiminimai, 
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kuriuose ji gražiai atsiliepė apie mano tėvus ir tą laiką, kai tarnavo 
prieš karą mūsų namuose. Atsitiko taip, kad vienos mano sesers vyro 
darbovietėje rado trūkumų ir kai kurie dokumentai buvo dingę. Apie 
tai iš žmonių kalbų nugirdęs buvęs stribas prisigėręs įsibrovė į mano 
mamos namus Nemajūnuose ir neturėdamas jokio leidimo ėmė daryti 
kratą. Radęs spintoje laikraštį ir jame įdėtą brolio nuotrauką pasiėmė. 
Po kiek metų, kai jis jau sirgo, prieš mirtį, nuėjau pas jį į namus. Sakiau 
nepykstu ant jūsų, kad pasirašėte, jog mane su seseria išvežtų į Sibirą, 
tik grąžinkite brolio nuotrauką. Man buvo atsakyta, kad nuotrauka 
yra saugume. Ten aš jos, žinoma, nedrįsau ieškoti.

Sesuo Leonora Bartoševičiūtė (1931-04-07–?) – šios sesutės ne-
prisimenu, nes ji mirė maža prieš man gimstant. Mama nieko apie ją 
nepasakodavo tikriausiai todėl, kad jai buvo skaudu prisiminti mirusią 
dukrelę.

Brolis Jonas Bartoševičius (1932–1989) baigė pradinę mokyklą 
Nemajūnuose, dirbo tėvų ūkyje, buvo gabus, gerai išmanė techniką, 
ją puikiai remontavo, nors nebuvo baigęs jokių technikos mokslų. Jis 
buvo aukšto ūgio, atrodė ne pagal metus subrendęs. 1948 m. slaps-
tėsi nuo tremties Martinonyse. Jį, šešiolikmetį, suėmė ir išlaikė dvi 
savaites, tardė ir mušė, klausinėjo apie partizanus. Iš pradžių tardė 
Nemajūnuose, toje pat salėje, kur šeštadienį vykdavo jaunimo šokiai. 
Nieko iš jo nesužinoję, suėmė ir ten pat atvedė keturiolikmetę seserį 
Onutę. Įvesta į salę, sesuo pamatė brolį, gulintį ant grindų surištomis 
rankomis, jis buvo kruvinas. Onutę tardė, bet nemušė, po trijų valandų 
ją paleido. Brolį išsivežė į Jiezną. Kai grįžęs po dviejų savaičių mums 
su seseria Janina parodė nugarą, ji buvo visa mėlyna, skundėsi, kad 
labai sudaužė sprandą. Tris kartus brolį po suėmimų ir tardymų palei-
do, o ketvirtas buvo lemtingas. 1949 metais jis slapstėsi nuo išvežimo 
į tremtį Babiagūros kaime pas Lėcką. Ten padėjo dirbti ūkio darbus. 
Buvo partizanų ryšininkas, susitikdavo su Punios kunigaikščio Margio 
grupės partizanais Alfonsu Gervicku-Rytu, Pranu Sadausku-Perkūnu, 
pusbroliu Juozu Beinaravičiumi-Gintaru, broliu Adomu ir kitais.

Kartą mano brolis Jonas sužinojęs, kada stribai atvyks į Babia-
gūros kaimą išsimaudyti ežere, pranešė partizanams. Atvykę stribai 
užėjo pas Lėcką, buvo pakviestas ir mano brolis, visi nuėjo prie ežero. 
Palikę saugoti šautuvus Lėckui ir mano broliui, stribai subrido į ežerą 
maudytis. Į juos besimaudančius ir ėmė šaudyti partizanai. Bijodami, 
kad Lėckas neimtų šaudyti į juos, partizanai jį nušovė. Atskubėjęs  
į įvykio vietą jaunesnis Lėcko brolis Petras pastebėjo, kad po šaudymo 
partizanas Antanas Matikas-Skroblas šnekėjosi su mano broliu Jonu ir 
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jį nusivedė drauge. Jonas jau neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik slaps-
tytis su partizanais. Po dviejų savaičių jis atėjo pas artimuosius į Ne-
majūnus. Jį matė keli pašaliniai žmonės, bet atrodė, kad pavojaus būti 
suimtam nėra. Brolis svarstė, gal tapti partizanu. Po savaitės jis vėl 
apsilankė Nemajūnuose ir tada buvo suimtas.

Kiek žinau, Jonas nebuvo davęs partizanų priesaikos prieš tai, kai 
jį suėmė. Kadangi brolis tuo metu dar buvo nepilnametis, šautuvo su-
laikant neturėjo, tai buvo teisiamas „švelniau“ – 25 metai lagerio ir 
atimta teisė po bausmės atlikimo sugrįžti gyventi į Lietuvą. Iš pradžių 
buvo kalinamas vienutėje Jiezne du mėnesius. Žiauriai tardomas: jam 
buvo traiškomi pirštų nagai, panagės badomos adatomis, mušamas ir 
lupama oda. Reikalavo išduoti brolio Adomo ir kitų partizanų buvimo 
vietas. Net ir po daugelio metų sakė, kad tai išgyventi buvo baisiau už 
mirtį. Vietinis Jieznui ir Birštonui paskirtas prokuroras, kilęs iš stribų, 
nes buvo turbūt baigęs aštuonias klases, netrukus po brolio Jono su-
ėmimo užsuko pas seserį Janiną. Toji, žinoma, pripjaustė skilandžio, 
butelį surado – valdžią visi taip namuose priimdavo. Apšilusiam „pro-
kurorui“ atsirišo liežuvis: „Gražu net žiūrėt buvo, kaip iš tavo brolio 
sulaužytų pirštų kraujas bėgo po tardymo.“ Paskui Joną išvežė į Vil-
nių, vėl tardė. Teisė jį tik prabėgus metams po suėmimo. Visus metus 
iki teismo laikė vienutėje. Teisė kaip partizaną, nors, kaip minėjau, jis 
nebuvo davęs priesaikos.

Po teismo brolis Jonas buvo išvežtas į Čeliabinsko sritį, griežto 
režimo lagerį, devynerius metus dirbo šachtose. Per metus buvo lei-
džiama parašyti ir gauti tik du laiškus. Gavusi laišką, mama pusę metų 
nežinodavo, kaip Jonas jaučiasi, ar dar gyvas iš viso. Siuntinių jokių 
negalėjo jam siųsti. Praėjus kiek laiko po Stalino mirties, jo byla buvo 
peržiūrėta, buvo galima daugiau rašyti laiškų, siųsti siuntinius, kalini-
mo laikas sutrumpintas, tačiau grįžti į Tėvynę nebuvo leista. Jis galėjo 
pasirinkti arčiausiai Lietuvos apsigyventi Rygoje ar Kaliningrade. Iš-
leistas į laisvę brolis apsigyveno Kaliningrade, nes ten buvo įsikūrę 
pažįstamų. Lietuvoje aplankyti savo artimuosius galėjo tik kartą per 
pusę metų, o atvykęs turėjo užsiregistruoti milicijoje, taip pat reikė-
davę pranešti ir apie išvykimą. Jonas buvo labai geras vairuotojas ir 
mechanikas, visada tvarkingas ir mandagus, todėl jam buvo patikė-
ta vežioti Kaliningrado srities statybų vyriausiąjį specialistą. Kartą 
važiuojant per Lietuvą į Baltarusiją Jono viršininkas panoro užsukti 
pas mūsų mamą į Nemajūnus. Mama labai apsidžiaugė netikėtu Jono 
ir svečių apsilankymu, visus pavaišino, o Jono viršininkas net apsi-
kabino mūsų mamą atsisveikindamas. Paskui tas viršininkas išsikėlė 
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gyventi į Maskvą, bet sužinojęs, kad Jonas 1989 metais mirė, atvyko  
į jo laidotuves. Jis apgailestavo, kodėl artimieji nesikreipė į jį, gal būtų 
galėjęs Jonui kokių vaistų atsiųsti ar kitaip padėti.

Gyvendamas Kaliningrade brolis Jonas vedė, susilaukė dviejų 
sūnų Viktoro ir Jono. Sūnus Jonas Bartoševičius mirė jaunas, susirgęs 
cukralige. Viktoras Bartoševičius ir dabar gyvena Kaliningrade. Kai 
1989 metais Kaliningrade mirė mūsų brolis Jonas, iš Lietuvos, kas tik 
galėjome, važiavome jį palydėti. Pasiėmėme ir nedidelę trispalvę. Kai 
buvo supiltas brolio kapas, ant jo pastatė medinį obeliską, kuris viršuje 
buvo šiek tiek įtrūkęs, į plyšį įspraudėme vėliavėlės kotą – tą mažutę 
trispalvę radome ir po metų, atvykę aplankyti brolio kapo.

Sesuo Ona Bartoševičiūtė-Žukauskienė (1934–2019) krikštijant 
buvo užrašyta kaip Bortoševičiūtė. Ji baigė pradinę mokyklą Nemajū-
nuose, dirbo tėvų ūkyje, padėjo ir broliui Adomui, ir kitiems partiza-
nams. Praėjus metams po Adomo žūties 1952 m. sausio 24 d. kartu su 
manimi (jaunesne seserimi Zita) buvo ištremta į Sibirą, į Krasnojarsko 
kraštą, netoli Rešiotų buvusią Revučij gyvenvietę. Abi buvome nepil-
nametės. Onutė tremtyje buvo kilnojama iš vienos vietos į kitą kaip 
ir kiti tremtiniai. Po keleto mėnesių mes, seserys, buvome išskirtos ir 
turėjome teisę viena kitą aplankyti tik kartą per tris mėnesius, laiš-
kus galėjome viena kitai rašyti dažniau. Prisimenu, jog Onutė gyveno 
Rešiotose, Revučyje, Pakanajevkoje, Devetkoje, Sosnovkoje. Sesuo 
Onutė grįžo į Nemajūnus 1957 metais. Brolis Jonas dar buvo lageryje.

Paskui Onutė ištekėjo už Vytauto Žukausko, susilaukė 2 vaikų 
– sūnaus Arūno (jau miręs) ir dukters Snieguolės. Žukauskų šeima il-
gokai gyveno Prienuose. Kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, Onutė 
su šeima tėviškėje ėmėsi atkurti Panemunio dvarą, ir jiems tai pavyko. 
Sesuo Onutė Bartoševičiūtė-Žukauskienė buvo labai darbšti, kaip ir 
mama. Darbas, kurio ji imdavosi, tiesiog virte virė. 2019 metais ji mirė 
sulaukusi aštuoniasdešimt penkerių. Tėviškėje, Panemunio dvare, da-
bar gyvena Onutės dukra Snieguolė Stašaitienė.

Zita Bartusevičiūtė, gimusi 1937-10-03. Esu jauniausias vai-
kas Adomo Dominyko Bartoševičiaus ir Magdalenos Marčiukaity-
tės-Bartoševičienės šeimoje. Kai gimiau, iš mamos pusės senelių jau 
nebebuvo gyvų, iš tėvo pusės buvo gyva tik senelė Ana, kuri mirė 
1946 metais. Vaikystėje mano žaidimų draugai buvo sesuo Onutė ir 
jau minėtos Šarkienės anūkas, kurį moteris atsivesdavo ateidama pas 
mus dirbti. Tėveliui nelabai patiko mano draugystė su samdinės anū-
ku, bet griežtai nedraudė su juo bendrauti. Baigiau Nemajūnų pradžios 
mokyklą, mokiausi ten pat toliau. 1947 m. suėmė mamą už pyliavų 
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normos neįvykdymą. Po kurio laiko Nemajūnų mokyklos direktorius 
kreipėsi į Birštono valsčiaus valdžią, kad mamą paleistų. Tuo metu 
buvęs įstatymas, kad moterų, neatidavusių pyliavų normos, laisvės at-
ėmimu nebausti, jeigu jos turi nepilnamečių vaikų. Tuo metu šeimoje 
aš, sesuo Onutė ir brolis Jonas buvome nepilnamečiai, aš gyvenau pas 
seserį Janiną. Taip pat kurį laiką mane buvo priglaudę Onutė ir Jonas 
Pačėsai Martinonių kaime.

Pažinojau daug brolio Adomo bendražygių, juk drauge augome, 
bet aš nuo vaikystės mokėjau laikyti liežuvį už dantų.

1948–1949 metų žiemą manęs irgi vos neuždarė į kalėjimą. Se-
sers Janinos vyras Kostas Lėckas iš Nečiūnų kaimo atveždavo mane 
į Nemajūnų mokyklą labai anksti, nes jam buvo pakeliui į darbą. Mo-
kykla jau būdavo atrakinta, sargas kūrendavo krosnis. Sėdėdavau 
klasėje viena ir kartodavausi, kas būdavo užduota. Paskui pradėdavo 
rinktis mokytojos ir vaikai. Mokytoja Laukaitienė mane pagloboda-
vo, dažnai perpindavo kasas, nes pati jas susipindavau nekaip. Taigi 
vieną dieną valytoja pastebėjo, kad klasėje Stalino portretui išba-
dytos akys. Moteriškė apie tai pranešė į Jiezną. Atvažiavo trise iš 
saugumo. Jie sugužėjo į mokytojų kambarį ir tuoj buvau iškviesta 
ir aš. Valytoja pasakė, kad aš pirma atėjau į klasę, tai čia bus mano 
darbas, Stalino portreto išniekinimas. Saugumietė moteris iš karto 
ėmė ant manęs šaukti, kad prisipažinčiau. Aš teisinausi sakydama, 
kad net nepastebėjau, kaip atrodė Stalino portretas man atėjus, jis 
kabo aukštai ir net nebūčiau galėjusi pasiekti. Bet mane saugumietė 
tuojau nutildė rėkdama, kad galėjau prisitraukti suolą prie sienos ir 
užlipus pasiekti. Suolai juk buvo sunkūs, bet tai moteriškei rūpėjo tik 
mane apkaltinti. Tada įsiterpė mokytoja Balčiukynienė, sakydama, 
kad nereikia taip manęs gąsdinti ir šaukti, jog aš esu rami mergai-
tė, stropi mokinė. Geriau vertėtų pakviesti ir išklausyti sargą, nes 
jis anksčiausiai atėjo į mokyklą. Sargas Lubauskas patvirtino, kad 
atėjęs penktą valandą ryto rado mokyklos duris atrakintas, o įėjęs 
vidun pastebėjo, kad Stalino portretui išbadytos akys. Manęs tą kartą 
nesuėmė, bet valytoja ir jos vyras vėliau pasistengė, kad aš su seseria 
Onute atsidurčiau tremtyje.

Mamą iš Šilutės kalėjimo išleido negreitai. Kai ji grįžo, tuoj žuvo 
brolis Adomas, jie taip ir nespėjo pasimatyti. Brolis Jonas tada jau 
buvo metai kaip suimtas, ir su juo susitiko tik po keliolikos metų. Gy-
veno mama vis slapstydamasi, bijojo, kad neišvežtų į tremtį. Jos ne-
išvežė, bet išvežė mus su seseria Onute 1952 m. sausio 24 d., nors abi 
buvome nepilnametės.
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Atvežė mus pirmiausia į Jiezną, ten stribyne išlaikė tris dienas, 
tardė, vis klausinėjo, kur yra mama. Tardė mus po vieną, gąsdino, gra-
sino, bet nemušė. Kai man pasakė, kad nušausią, jei nepasakysime, 
kur mama, tai atsakiau, kad tegul šauna, nebijau. Ir grįžusi Onutę guo-
džiau, kad bus geriau, jei mus čia nušaus. Tremtis mums buvo baisiau 
už mirtį. Bet mūsų nenušovė, tik mane uždarė į dvokiančią belangę. 
Nežinau, kiek mane ten išlaikė, bet tamsių, uždarų patalpų bijau iki 
šiol. Net liftu negaliu keltis, mane tuoj ima pykinti, dusina.

Iš Jiezno mus išvežė į Kaišiadoris, ten geležinkelio stotyje jau 
buvo paruoštas sąstatas, bet mūsų su Onute į traukinį iš karto nesodi-
no, nugabeno į saugumą. Vėl tardė, klausinėjo, kur mama. Vienas ru-
sas saugumietis pagaliau pasakė, kad mes turbūt iš tikrųjų nežinom, 
kur mūsų mama. Bet vietinis toks žiauraus veido su juodu raiščiu 
ant akies atrėžė, kad nieko tokio, esame dvarponės išperos, bandito 
seserys, tai galime keliauti ir be mamos į tremtį. Vyresnė jau pajė-
gi dirbti, o šitą mažesnę ten nuvežus bus galima atiduoti į koloniją. 
Mums perskaitė nuosprendį, kad esame iškeldinamos visam laikui 
iš Lietuvos be teisės sugrįžti. Baisūs visi tie saugumiečiai buvo, bet 
baisesnio už tą iš Kaišiadorių nemačiau. Ką reiškė kolonija… Tai ne-
pilnamečių nusikaltėlių kalėjimas. Likusių be globos nepilnamečių 
tremtinių vaikų nepriimdavo į vaikų namus, tik į koloniją –  spec. 
vaikų namus. Žmonės žinojo, kokia dalia ten laukia tremtinių vai-
kų, tai paimdavo globoti, kad tik tie vaikai nepatektų į tikrą pragarą. 
Mane globoti apsiėmė sesuo, todėl mūsų iš karto neatskyrė ir mes abi 
atsidūrėme vienoje vietoje Krasnojarsko krašte, netoli Rešiotų buvu-
siame Revučyje.

Apie mūsų suėmimą mamai pranešė jos brolis Jonas Marčiukaitis. 
Mes irgi žinojom, kad mama slapstosi Makrickų kaime pas Blaškevi-
čienę, bet neišsitarėme per tardymus. Kai mama sužinojo, kad mes 
suimtos, labai verkė, norėjo pati prisiduoti Mauručiuose, kur stovėjo 
paruoštas ešelonas tremtiniams. Vis dėlto brolis ją perkalbėjo, saky-
damas, kad jai gali neleisti susitikti su mumis ir būti visoms drauge. 
Taip būtų ir buvę, nes traukinys iš Kaišiadorių su tremtiniais atsidūrė 
Krasnojarsko krašte, o iš Mauručių – Novosibirske.

Kelionė į tremtį buvo labai sunki. Spaudė baisus šaltis. Mums, ne-
pilnametėms, paskyrė vietą gyvuliniame vagone ant gultų prie lango, 
o daug suaugusiųjų kratėsi visą kelią ant grindų. Su mumis viename 
vagone važiavo Voverių šeima nuo Aukštadvario. Prie Velykyje Luky 
vienam iš Voverių šeimos sūnų – Vaclovui pavyko naktį pabėgti iš 
traukinio. Vikrų jaunuolį artimieji nuleido ant žemės virve, susukta iš 
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paklodžių, prieš tai išėmę langą, prie kurio mes su seseria miegojome. 
Šaltis neįmanomas buvo, kol įstatė tą langą atgal. Ryte mus visus iš-
varė iš vagono ir ėmė šaukti pavardėmis. Vaclovo Voverio panašaus 
amžiaus brolis atsistojo du kartus: vieną kartą su kepure, kitą kartą be 
kepurės. Traukinį lydintis vyresnysis kariškis nieko nesakė (nepaste-
bėjo, kad tas pats atsistojo du kartus, ar apsimetė nepastebėjęs). Bet 
tuojau triukšmą pakėlė žemesnio rango kariškis. Supuolė sargyba, nu-
plėšė išbalusiam vyresniajam kariškiui antpečius, užlaužė už nugaros 
rankas ir nuvedė šalin. Mums taip buvo gaila to suimto kariškio, nes 
jis žmoniškiausiai elgėsi su mumis, tremtiniais, visą kelią. Na, o vėliau 
sužinojome, kad Vaclovas Voveris per tris mėnesius grįžo į Lietuvą, 
išėjo į partizanus ir neilgai tepabuvęs miške žuvo. Jo šeimai pavyko 
repatrijuoti į Lenkiją, nes, matyt, prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 
Lenkijos piliečiai.

Su seseria Onute mus nutrėmė į Krasnojarsko kraštą. Rešiotų ge-
ležinkelio stotyje išlaipino iš traukinio, po to nuvežė į Revučyj gy-
venvietę, kur prieš kelis mėnesius kalėjo Lietuvos prezidentas Alek-
sandras Stulginskis. Revučyj keturias valandas laukėme šaltyje (-40), 
kol atvažiuos komendantas mūsų pasiimti. Mus su seseria ir dar dvi 
šeimas paėmė pirmiausia. Atgabeno į karštai prikūrentą baraką, tai 
mes įsikūrėme prie durų. O paskui, kol visus suvežė, barakas atvėso, ir 
prie durų pasidarė baisiai šalta. Laimė, kad su Onute turėjome pasiėmę 
šiltą antklodę, tai šiaip ne taip susiglaudusios užmigome.

Kitą dieną jau ėjome į upę parsinešti vandens. Tą ir kitus kartus 
žygiuojama buvo visa kolona, nes taip saugiau. Vyrai praplatindavo 
iškirstą eketę, semdavo su kaušais vandenį ir pildavo į kibirus. Kaušas 
buvo pritvirtintas ant ilgos karties, nes vanduo buvo giliai po ledu, 
ištraukti pilną indą vandens buvo nelengva. Pirmiausiai kibirus pri-
pildydavo vaikams ir senukams, bet jie vis tiek pareidavo paskutiniai. 
Kibirai buvo sunkūs, mediniai, vanduo laistydavosi. Kol pareidavau, ir 
kibirai, ir drabužių apačia būdavo apledėję, nes esant -40 šalčio van-
duo tuoj užšaldavo. Kibirus barake statydavome į dubenis ir atitirpusį 
nuo kibirų šonų vandenį sunaudodavome. Aš parneštu vandeniu dali-
nausi su viena senute tremtine, kurią vadinau Tetuke.

Neilgai trukus mes su Onute persišaldžiusios kelionėje, neatlai-
kiusios gyvenimo sąlygų iš lentų sukaltame barake, kuriame šaldavo-
me naktimis, ėmėme karščiuoti. Mus perkėlė į komendantūros pastatą, 
patalpino mažame kambarėlyje, iš kurio buvo išėjimas į lauką. Valgyti 
atnešdavo ir krosnį pakūrendavo lietuvis tremtinys senukas. Vieną 
vakarą jis užmetęs anglių užstūmė krosnies kaištį ir kaip visada išėjo 
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nakvoti į savo baraką. Naktį pasijutau blogai, išsiropščiau iš patalo ir 
ėjau link durų. Mus rado apsinuodijusias smalkėmis ta pati Tetukė, su 
kuria aš dalinausi vandeniu. Rytą atėjusi prie mūsų kambarėlio lan-
go ji pamatė, kad aš guliu nukritusi ant grindų šalia durų. Ji greitai 
iškvietė pagalbą. Aš atsigavau greičiau, o sesuo Onutė sveiko labai 
pamažu. Tremtinys senukas labai išgyveno, kad dėl jo kaltės mes vos 
nenumirėme. Nebeprisimenu dabar mūsų išgelbėtojos nei vardo, nei 
pavardės, nes ją pagarbiai vadindavau Tetuke. Tik atmintyje išliko tai, 
kad jos sūnus dirbo gydytoju Klaipėdoje, ir ji pavaišindavo mane ga-
vusi siuntinius.

Senuko tremtinio likimas susiklostė liūdnai. Jo dukra susiviliojo 
tapti agente, sekti tremtinius, jų nuotaikas, išsiklausinėti apie jų pra-
eitį, ką galvoja dabar. „Prisigerinusi“ ji buvo ir prie mūsų, bet mus 
mama ir brolis Adomas primokė, jog niekada svetimiems nieko nepa-
sakotume. Kai vietiniai tremtiniai jau suprato, kas pranešinėja valdžiai 
apie juos, tą agentę iškėlė kitur, kur apie jos „tarnybą“ žmonės nežino-
jo. Ji, matyt, buvo gana uoli pranešėja, kad vieną dieną rado ją pakartą. 
Kas tai padarė, taip ir nebuvo išsiaiškinta.

Sibire tokios atšiaurios sąlygos, kad žmogus ten be kitų niekaip 
neišgyventų. Lietuviai labai vieningi buvo. Vyrai, jeigu tik pamato, 

Seserys Ona Bortoševičiūtė ir Zita Bartusevičiūtė 1953 m. Sibire, Krasnojarsko 
krašte. Iš Zitos Bartusevičiūtės archyvo
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kad moterys ką sunkiau neša, ar kapoja malkas, tuoj padės, pakalbins. 
Vaikams ir senukams visada buvo pirmenybė ir prie maisto, ir prie 
ugnies pasišildyti. Prisimenu, kad pirmiausia Sibire mums su Onute 
padėjo Peckuvienė, atitremta su dviem vaikais, ir geraširdis Čepas.

Atsidūrusios tremtyje iš pradžių turėjome kas dvi savaites regis-
truotis, paskui kas mėnesį. Revučyj komendantas buvo vyresnio am-
žiaus ir turėjo bent kiek žmoniškumo. Pamatęs mūsų dokumentus, jog 
mes su Onute esame abi nepilnametės, atitremtos be vyresnių šeimos 
narių, pasakė, kad Lietuvoj ten turbūt jau visai sužvėrėję, kad vaikus  
į Sibirą vienus gyventi išsiunčia.

Tremtyje pirmąją vasarą patyriau labai didelę baimę – išėjusios 
uogauti į taigą mes su Bukauskiene pasiklydome. Negana to, išėjau tik 
su suknele, veidas ir kojos buvo neapsaugotos nuo baisiųjų Sibiro mu-
selių, vadinamų „moškėmis“. Prisirinkusios pilnus medinius kibirėlius 
mėlynių, jau dairėmės, į kurią pusę pasukti link barakų, ir išgirdome 
pravažiuojančio traukinio garsą. Bet aidas mus apgavo, mes nuėjome 
ne link gyvenvietės, o į priešingą pusę. Ėmė sparčiai temti, buvome 
pavargusios, jau negalėjome grožėtis nei puikiomis Sibiro laukinėmis 
gėlėmis, nei džiaugtis pririnktomis uogomis. Kad būtų lengviau nešti 
kibirėlius, uogas beveik visas išpylėme. Supratusios, jog naktį bevil-
tiška toliau eiti, įsikūrėme po didžiuliu kedru. Net nepagalvojome, kad 
medžiuose dažnai tūnodavo lūšys, ir po medžiu nėra saugu. Užmigo-
me. Ryte prabudau užtinusiu veidu ir kojomis, mane baisiai sukando 
„moškės“. Reikėjo ieškoti, kaip išeiti į kokią gyvenvietę. Vėl išgirdome 
pravažiuojančio traukinio garsą. Šį kartą neapsigavome, kiek paėju-
sios išgirdome žvengiant arklius. Išsigelbėjome. Nuklydusios buvome 
gana toli nuo savo gyvenamos vietos. Grįžusios sužinojome, kad mano 
sesuo Onutė ir Bukauskienės dukra Severa, nesulaukusios mūsų, su 
kitais tremtiniais ėjo ieškoti, bet taiga juk didelė… Grįžusios iš trem-
ties kurį laiką bendravome su Severa Bukauskaite-Pauliene, ji gyveno 
Šilutėje ir visada susitikusios jausdavomės, tarsi būtume giminės.

O nuotykis taigoje galėjo man baigtis labai liūdnai, kadangi 
„moškių“ sukąstas kojas nuolat kasiausi, jos ėmė pūliuoti, mėlynuo-
ti, prasidėjo kraujo užkrėtimas. Sesuo Onutė išprašė komendanto, kad 
leistų mane iš Revučij nuvežti į Sosnovkoje esančią ligoninę. Ligoni-
nėje mane apžiūrėjusi gydytoja Zvereva nusprendė, kad kojas reikėtų 
iki kelių amputuoti. Mes abi su Onute puolėme į ašaras, bet buvome 
išsiųstos laukti į koridorių chirurgės. Toji kažkur užtruko, o mes sėdi-
me koridoriuje ant suolo ir ašarojame. Lydimas sargybinio pro mus 
ėjo vokietis belaisvis, karo gydytojas. Jis kalėjo lageryje Dvienaca-
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tyj Olf, bet kelias dienas per savaitę lydimą sargybos atveždavo dirbti  
į ligoninę Sosnovkoje. Galėjo tas belaisvis gydytojas praeiti pro šalį, 
nekreipdamas į mus dėmesio, bet jis stabtelėjo. Paklausęs, ko aš ver-
kiu, apžiūrėjo mano kojas. Nežinau, kaip jam pavyko susitarti su ligo-
ninės valdžia, kad leistų mane operuoti, ir mano kojos būtų išsaugo-
tos. Ir šiandien tą gydytoją matau kaip gyvą – aukštas, stambus, apie 
penkiasdešimties metų amžiaus, rusvais plaukais ir barzda, niekas jo 
ligoninėje vardu ar pavarde nevadino, tik pravarde Krasnaja Barada 
(Raudona Barzda). Belaisvius vokiečius ir ukrainiečius Sibire niekino 
ir kankino labiausiai, labiau ir už lietuvius. Jokių nuskausminamųjų 
prieš operaciją man nedavė, bet skausmo nejutau, nes kai kurie kojų 
audiniai jau buvo tiesiog apmirę ir juos sėkmingai gydytojas pašali-
no. Perrišimai būdavo labai skausmingi, bet žaizdos gijo neblogai ir 
po trijų mėnesių visiškai užgijo. Duok, Dieve, tam gydytojui dangaus 
karalystę.

Be šalčio, maisto trūkumo, ligų, Tėvynės ir artimųjų ilgesio, trem-
tyje buvo dar vienas stiprybės išbandymas – tai kilnojimas iš vietos  
į vietą, atskyrimas nuo artimųjų. Po kiek laiko iš Revučij mus su sese-
ria Onute iškėlė už 70 kilometrų į Pakanajevką. Prabėgus dviem mėne-
siams vėl mes kraustomės į nežinią – taip visą tremties laiką buvome 
vežiojamos maždaug šimto kilometrų spinduliu aplink Rešiotus. Onutę 
sugrąžino į Revučyj, o mane išvežė į Prochladną. Patekau „į globą“ 
pas rusę, vardu Prosia (Proskovja), ji dirbo geležinkelio iešmininke. 
Paėmė, kad prižiūrėčiau jos mažą vaiką. Žinoma, už auklės darbą 
man pinigų nemokėjo, visa bėda, kad ir valgyti tuose namuose trūko. 
Dažniausias maistas buvo virti kviečiai, kruopų košė buvo retenybė. 
Šiaip Prosia buvo geros širdies, mane be jokių trukdymų kas tris mė-
nesius išleisdavo aplankyti seserį Onutę. Išleido ji mane pas seserį ir 
prieš 1952 metų Kūčias bei Kalėdas – tai buvo man didžiausia šventė. 
Prochladnoje susipažinau ir susidraugavau su kitomis tremtinėmis lie-
tuvaitėmis: Maryte Kutkaite, Augaityte, Elenute iš Lentvario, kuri vė-
liau sukūrė mišrią šeimą ir liko gyventi Sibire. Mano šeimininkė Prosia 
prisirišo prie manęs ir prašė komendanto, kad dar metus leistų man 
pas ją pabūti, tačiau komendantas neleido. Išvežė mane į Beriozovką 
už keliasdešimties kilometrų, vėl saugojau vaiką kitoje šeimoje.

Po kiek laiko atsirado nauji „globėjai“, turėjau kraustytis pas juos. 
Gyvenvietė vadinosi Dvienacatyj Olf. Tos šeimos vyras dirbo lageryje 
prižiūrėtoju, o žmona nedirbo niekur. Vaikas buvo kaip ir visi maži 
vaikai, bet abu suaugusieji manęs tiesiog nekentė. Moteris dažnai be 
jokios priežasties bardavo, net buvo sugalvojusi ypatingą grindų plo-
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vimo būdą – nedažytas lentas turėdavau šveisti su plytgaliu. Kartą 
grįžęs iš darbo girtas šeimininkas pareiškė, kad jeigu būtų jo valia, tai 
jis mane, fašistką, nušautų. Ne juokais tada išsigandau. Pagaliau pri-
artėjo laikas po trijų mėnesių nesimatymo vėl apsilankyti pas seserį. 
Šeimininkė pareiškė, jog manęs neišleisianti. Nuėjau pas komendantą 
ir viską papasakojau. Tai buvo 1953 metai, jau po Stalino mirties. Ko-
mendantas mane pas seserį išleido ir daugiau į tą šeimą nesugrąžino. 
Aplankiusi seserį, aš turėjau vykti į Poimą, kuri buvo už 4 kilometrų 
nuo Rešiotų.

Poimoje patekau į draugišką šeimą – vyras buvo inžinierius,  
o žmona gydytoja, vardu Zina. Gydytoja Zina buvo šviesi asmenybė, 
visada linksma, maloniai su visais bendraujanti. Širdinga buvo ir jos 
kaimynė, kuri mane vis pavaišindavo duona su uogiene. Zina gydė 
lagerio ligoninėje du lietuvius, kol aš gyvenau jos šeimoje. Vienas sir-
go žarnyno vėžiu ir buvo jau gana nusilpęs, kai po Stalino mirties jį 
amnestavo. Atvažiavo seserys jo parsivežti į Lietuvą ir nepaisydamos 
jokių slaugymo sunkumų nevaikščiojantį ligonį išsigabeno traukiniu 
namo. Kitas ligonis, vardu Stasys, studentas iš Kauno, man vis per 
Ziną perduodavo linkėjimus. Jis buvo nuteistas, o pasibaigus kalinimui 
neturėjo teisės apsigyventi Lietuvoje. Kaip susiklostė tolesnis Stasio 
likimas, nežinau, nes kai išvykau iš Poimos, daugiau apie jį nieko ne-
girdėjau.

Poimoje buvau suvaržyta labiau negu kitose gyvenvietėse, nes, 
kaip minėjau, ji buvo tik už keturių kilometrų nuo Rešiotų, iš kur ėjo 
traukinys į Maskvą, ir taip buvo galima pasiekti Lietuvą. Net į parduo-
tuvę be leidimo negalėjau nueiti. Vis dėlto ir ten susipažinau su pana-
šaus likimo žmonėmis – prisimenu, kad susidraugavome su Česlova 
Baranauskaite iš Jiezno.

Kartą išėjus pasivaikščioti su gydytojos Zinos sūneliu, buvau už-
kalbinta ukrainietės Galinos, su kuria labai susidraugavome. Ji buvo 
atitremta į Sibirą irgi su seseria. Mes tiek daug su Galina bendrauda-
vome, kad netrukus aš ėmiau kuo puikiausiai kalbėti ukrainietiškai. 
Gydytoja Zina nedraudė mums susitikinėti, netgi man duodavo pinigų 
kino bilietui 20 kapeikų. Pažiūrėti naują filmą – buvo smagiausia mūsų 
su Galina pramoga.

Visų didžiausias džiaugsmas tremtyje buvo susitikimas su arti-
maisiais, laiškai, siuntiniai. Kaip jau minėjau, mes su seseria Onute tu-
rėjome teisę pasimatyti kas tris mėnesius. Tų susitikimų laukdavome 
diena iš dienos skaičiuodamos laiką. Su laiškais man buvo sunkiau. 
Buvau blaškoma po įvairias gyvenvietes, adresai keisdavosi, laiškai 
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dingdavo. Mažose gyvenvietėse nebuvo pašto skyrių, vokų nusipirkti 
nebuvo kur. Rašydavau ant išplėšto iš sąsiuvinio lapo, popierių su-
lankstydavau trikampiu, užklijuodavau ir įmesdavau į pašto dėžutę ar 
įteikdavau paštininkui, kuris pasirodydavo trečiadieniais ir penktadie-
niais prie tremtinių barako nustatytu laiku. Žinoma, tremtinių laiškus 
saugumiečiai atplėšdavo ir perskaitydavo, bet mes žinojom, jog taip 
yra, ir nieko ypatingo nerašydavome, kad laiškas pasiektų adresatą. 
Lietuvoje gavėjas atsiimdamas laišką turėjo sumokėti vieną rublį, o tai 
buvo nemaži pinigai. Kai laišką siųsdavo mums į tremtį, tai įdėdavo 
į voką, ir mums atsiimant laišką mokėti nereikėjo. Laiškininko mes, 
tremtiniai, visada laukdavome, nes atvežtų laiškų niekur nepalikda-
vo saugoti. Jeigu neatsiėmei iš paštininko nurodytu laiku, tai laiškas 
keliauja atgal į Lietuvą. Gavus grįžusį atgal iš Sibiro laišką ir susimo-
kėjus tą nelemtą rublį, namiškius užvaldydavo vienintelė mintis – at-
sitiko kažkas blogo. Todėl mes stengdavomės iš visų jėgų atsiimti iš 
paštininko laiškus, kai tik atveždavo.

Man laiškus rašė mama, seserys Janina ir Jadvyga, pusseserė Al-
bina Blaškevičiūtė, klasės draugės iš Nemajūnų mokyklos Domicelė 
Žemaitytė ir Magdalena Petraitytė. Tiesa, iš pradžių mamai laiškus 
su seseria rašydavome ne tiesiogiai, o įrašydavome į tetai Magdalenai 
Blaškevičienei adresuotą laišką keletą sakinių, skirtų mamai. Neno-
rėdamos, kad mama ir teta jaudintųsi dėl mūsų, nerašėme apie savo 
vargus Sibire.

Kai pradėjo mane labai kilnoti iš vienos vietos į kitą, tai susitarė-
me su Onute, kad man laiškus iš Lietuvos rašys jos adresu. Ji gyveno 
didesnėse gyvenvietėse, kur buvo komendantūros, o prie komendan-
tūrų buvo specialūs ryšių padaliniai, kur laiškai buvo saugomi penkias 
dienas ir per tą laiką reikėdavo atsiimti. Vietinių gyventojų ir tremti-
nių laiškai jau Rešiotuose būdavo atskiriami. Tremtiniai juos gaudavo 
tokiais būdais, kaip jau minėjau, vietiniams skirtos tvarkos nebeprisi-
menu. Siuntinius tremtiniai galėjo atsiimti tik Rešiotuose, tai kartais 
tekdavo važiuoti ir du šimtus kilometrų siuntinio pasiimti. Kadangi 
neturėjau paso, tai siuntiniai buvo siunčiami tik seseriai Onutei, nes be 
paso siuntinio neatsiimsi. Žinoma, sesuo su manimi dalinosi viskuo, 
ką tik gaudavo, atiduodavo mano dalį, kai tik pas ją apsilankydavau. 
Mes buvom labai artimos, nors dažnai mus skirdavo net daugiau kaip 
šimtas kilometrų. Galėdavome susirašinėti, kadangi buvome seserys. 
Šiaip tremtiniams, kurie nebuvo šeimos nariai, susirašinėti tarpusavy-
je leisdavo tik išimtiniais atvejais, gavus komendanto leidimą. Mes su 
seseria Onute negalėjome rašyti nei pusseserei Onutei Beinaravičiūtei 
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į Uralą, nei pusseserėms ir pusbroliams Marčiukaičiams į Irkucko sritį 
prie Mongolijos sienos.

Su broliu Jonu, kuris buvo griežto režimo lageryje, taip pat nega-
lėjome susirašinėti. Kaip minėjau, jis galėjo per metus parašyti tik du 
laiškus ir gauti du. Rašydavo mamai, retai seserims Janinai ir Jadvy-
gai.

Kartą važiuodama aplankyti Onutės neturėjau leidimo nemoka-
mai važiuoti geležinkeliu, kurį tremtiniams išduodavo komendantas. 
Įlipo kontrolieriai ir norėjo mane iš traukinio išlaipinti. Bet mašinistas 
pasitaikė lietuvis tremtinys ir jis pasakė, jog aš esu jo sesuo. Geležin-
kelio darbuotojai turėjo teisę vežtis savo šeimos narius nemokamai. 
Sibire be pagalbos vieni kitiems tremtiniai būtų tiesiog neišgyvenę, tą 
patyriau ne kartą.

1954 m. pradėjo tremtiniams, ypač nepilnamečiams, leisti grįž-
ti į tėvynę. 1955 metais vietinis Rešiotų pareigūnas mums dar neiš-
duoda dokumentų, tai mes su drauge Genute Samsonaite (ar Sam-
sonavičiūte) nusprendėme vykti be dokumentų. Į Lietuvą išvykau iš 
gydytojos Zinos namų. Zina žinojo, kad važiuoju pas mamą, maisto  
į kelionę įdėjo. Pamokė, kad jeigu tikrins dokumentus, sakyti, jog esate 
amnestuotos, tik nespėjote iki traukinio išvykimo gauti dokumentų. 
Sesuo Onutė jau buvo pilnametė ir nedrįso su mumis važiuoti, kad 
nebūtų sugrąžinta atgal. Mama atsiuntė pinigų, Onutė parodžiusi savo 
pasą Rešiotų geležinkelio stoties kasininkei nupirko man bilietą iki 
Vilniaus. Maskvoje tą bilietą turėjau kompastiruoti (pažymėti), kad 
galėčiau keliauti toliau. Bilietą parduodavo tik pateikus pasą, papildo-
mo leidimo įsigyti bilietą nereikėjo. Sesuo mane palydėjo iki traukinio 
ir mes atsisveikinome. Pirmas laiškas, kurį ji man parašė į Lietuvą iš 
tremties, buvo labai graudus. Rašė, jog su manimi atsisveikinusi prie 
traukinio pasijuto tokia vieniša, kad atrodė – geriau būtų numirti. Bet 
pamažu jos laiškai šviesėjo, nes atsirado vilčių ir jai sugrįžti į Tėvynę.

***
Atsisveikinusi su seseria Onute, įsėdau į traukinį. Aš ir mano 

draugė Genutė pataikėme į vieną kupė su ruso kariškio šeima. Susi-
draugavau su tos šeimos ketverių metukų dukryte, pažaisdavau. Tai 
jos mama mane su Genute bandelėmis pavaišindavo, nes mudvi mažai 
ką valgyti beturėjome. Ir staiga vienoje didesnėje stotyje dokumentų 
patikrinimas. Labai išsigandome, kas bus. Bet mus išgelbėjo kariškis, 
su kurio šeima gražiai sutarėme. Jis parodė savo dokumentus ir pasakė 
tikrintojams, kad visi kupė esantys žmonės yra jo šeimos nariai. Par-
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vykusios iš Sibiro su Genute mažai tegalėjome pabendrauti, nes dar 
tremtyje ji susirgo vėžiu ir nebeilgai džiaugėsi gyvenimu Tėvynėje.

Grįžau iš tremties į Makrickų kaimą, ten gyveno mama, prisi-
glaudusi pas savo pusseserę Magdaleną Blaškevičienę, kuri turėjo du 
vaikus – Algį ir Albinutę. Magdalenos vyro jau nebebuvo gyvo, bet 
namuose glaudėsi senyvo amžiaus neįgalus vyro brolis. Iš Blaškevi-
čių giminės būta ir partizanų: Antanas Blaškevičius, Agnietė Blaške-
vičienė-Gegutė. Magdalenos Blaškevičienės dukra Albina, net tapusi 
mokytoja, nepabijojo man į tremtį rašyti laiškus. Geri žmonės mamos 
pusseserė Magdalena ir jos šeima buvo, – ir mane, grįžusią iš Sibiro, 
priglaudė. Tik mes su mama norėjome savarankiškumo. Iš pradžių nu-
tarėme apsigyventi pas seserį Janiną Lėckienę Nemajūnuose. Mama 
pasiėmė savo karvę, avį, vištų, ir mes po dviejų savaičių nuo mano su-
grįžimo iš tremties išvykome iš Makrickų kaimo. Vėliau išsikėlusios iš 
sesers Janinos gyvenome pas Marcinkevičius Nemajūnuose. Tai buvo 
neturtinga šeima, anksčiau jie ateidavo padirbėti mūsų ūkyje, bet kai 
mes netekusios namų ieškojome kampo, kur apsigyventi, jie mamą ir 
mane priėmė. Paskui gyvenau ir pas kolūkio pirmininką Antaną Žigą, 
kurio šeimoje buvau kaip sava. Jo žmona Angelė Žigienė (partizano 
sesuo) buvo mokytoja, ji mane ne tik prie stalo su visais svečiais per 
šventes sodindavo, bet ir papuošdavo savo drabužiais, išleisdama į kai-
mo šokius. 

Kai grįžau iš tremties, neturėjau paso. Nemajūnuose gyvenęs stri-
bas, kuris pasistengė, kad mes su seseria Onute atsidurtume Sibire, 
ėmė išgėręs prie kitų „svarstyti“, ar aš tik nebūsiu pabėgusi iš trem-
ties. Paruošų supirkėjas Sigitas (pavardės neprisimenu) pasakė apie 
tai man, patarė kreiptis į Jiezno pasų stalo viršininkę ir kuo greičiau 
išsiimti pasą. Nedelsdama nuvykau į Jiezną. Iš pradžių man buvo iš-
rašyta gimimo liudijimo kopija, netrukus gavau ir pasą. Iš tiesų Jiezno 
pasų stalo viršininkė Klusaitienė buvo puiki moteris, duok, Dieve, jai 
dangaus karalystę. Šios moters vyras Klusaitis buvo Jiezno skyriaus 
komunistų partijos sekretorius. Kartą Klusaičiai ir Klusaitienės brolis 
Juozas Stasinas, Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės stu-
dentas, atvažiavo pas kolūkio pirmininką Antaną Žigą į svečius. Tuo 
metu aš gyvenau pas Žigus ir buvau supažindinta su svečiais. Su Juo-
zu Stasinu buvome bendraamžiai, abu lyg ir globotiniai, gal todėl grei-
tai radome bendrą kalbą. Po to jis kelis kartus atvažiavo į Nemajūnus,  
į šokius. Sunerimo Jiezno partinis sekretorius, jog žmonos brolis pa-
noro susidraugauti su dvarpone, mergina, neseniai grįžusia iš tremties. 
Kai abiejų vyrų pokalbis nedavė rezultatų, komunistas pareikalavo iš 
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žmonos, kad ši imtųsi priemonių, kad jos brolis nesusigadintų karje-
ros netinkamomis draugystėmis ir nemestų šešėlio kitiems. Atvažiavo 
Klusaitienė į Nemajūnus pas mane ir ėmė gražiuoju prašyti, kad aš 
nesugadinčiau jos broliui gyvenimo. Kas man beliko daryti, kas beliko 
daryti ir toms, man padėjusioms moterims… Dar kelis kartus Juozas 
buvo atvažiavęs į Nemajūnus, į šokius, bet kolūkio pirmininko žmona 
Žigienė liepdavo man tada pasislėpti. Taip ir baigėsi mūsų draugystė, 
toks gyvenimas buvo… Kitas vaikinas iš sovietinių aktyvistų šeimos 
man tiesiai šviesiai išrėžė į akis: „Nebūtum tu iš buožių šeimos, tai 
visai patiktum.“ Toks buvo laikas…

Gyvendama po tremties Nemajūnuose buvau du kartus apkaltin-
ta tuo, ko iš tiesų nebuvau padariusi. Vieną kartą buvęs stribas gavo 
laišką, kad su juo būsią atsiskaityta, jis būsiąs nunuodytas ir panašiai. 
Oi, kiek mane tampė, kol išsiaiškino, kas tą laišką parašė. Atsiprašyti 
nekaltai apkaltintą žmogų niekam nerūpėjo. Tuo įsitikinau, ir ne kartą. 
Su mokytoja Tamosynaite vieną savaitgalį išvykome į Punią paviešėti 
jos tėviškėje ir grįžome į Nemajūnus tik pirmadienį. Subruzdimas di-
džiausias! Dingo kolūkio pirmininko Žigo pistoletas. O aš pas Žigus 
gyvenau. Tarp įtariamųjų atsidūriau ir aš. Gerai, kad mokytoja Žigie-
nė patvirtino, jog aš niekaip negalėjau to pistoleto paimti, nes ginklas 
dingęs sekmadienį po pietų, o ryte ji dar mačiusi pistoletą namuose. 
Pirmininkas turėjo smulkiai nupasakoti, kur ir ką jis veikęs sekmadie-
nį. O jis pasiėmęs pistoletą vaikščiojęs po Nemajūnus, vaišinęsis su 
draugais, grįžęs namo vėlai, gerokai išgėręs. Tiksliai nebuvo įvardinta, 
kas pavogė pirmininko pistoletą, bet žmonės numanė. Kadangi niekas 
nebuvo apkaltintas, taip ta istorija ir pasibaigė.

Pokario metais mūsų paliktoje sodyboje pastatai buvo ardomi ir 
rąstai buvo naudojami naujų namų statybai. Iš tokių rąstų buvo pa-
statyta ir dviaukštė mokykla Nemajūnuose, kurioje grįžusi iš tremties 
mokiausi, baigiau ten septintą klasę. Kai netoliese esančiame Geležūnų 
kaime 1962 m. buvo pastatyta mūrinė mokykla, Nemajūnuose esančią 
medinę buvo nuspręsta uždaryti. Mokytojas Labašauskas, kurio žmo-
na irgi patyrė tremtį, o sūnelis Antanas, bežaidžiantis prie Nemuno, 
buvo suluošintas girto stribo, suprato, kaip sunku grįžusiai iš Sibiro, 
ir paragino mane bei kitus Nemajūnų gyventojus prašyti vietinės val-
džios, kad nenaudojamame mediniame mokyklos pastate leistų mums 
apsigyventi. Juk rąstai buvo suvežti iš mano tėvų sodybos. Kreipėmės, 
bet pastatas staigiai per kelias naktis buvo išardytas ir rąstai kažkur 
išvežti. Aštuntą klasę baigusi Gelažūnuose, 1963 metais išvažiavau 
mokytis į Kauną.
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Norėdama įgyvendinti savo svajonę tapti medike, Kauno medi-
cinos mokyklos priėmimo komisijai įteikiau stojimui reikalingus do-
kumentus. Tada, sovietiniais laikais, baigiant pagrindinę mokyklą iš-
duodavo ne tik atestatą, bet ir charakteristiką, kuri daug nulemdavo. 
Būdama jaunatviškai patikli, neatkreipiau dėmesio, kad mano charak-
teristika yra užklijuotame voke. Kai paskirtą dieną atvykau sužinoti 
rezultatų dėl priėmimo, vieno iš komisijos narių man buvo pasakyta, 
kad dėl savo biografijos studijuoti medicinos neturiu teisės. Neišsilai-
kiau ir visų akivaizdoje apsipyliau ašaromis. Viena moteris ėmė mane 
raminti, guosdama, kad aš galiu pabandyti stoti mokytis kitur. Nuėjau 
į prekybos mokyklą. Pabaigusi mokslus joje, vėliau studijavau techni-
kume ir sėkmingai jį baigiau, tapau maisto prekių žinove. 

Visokių viršininkų ir žmonių dirbdama Lietuvoje mačiau. Kartą 
atliekant praktiką Kaune, vienam kontrolieriui užkliuvo, kaip čia aš, 
buožės duktė, darbuojuosi parduotuvėje. Bet parduotuvės vedėja, bu-
vusi karo veteranė rusė, mane užstojo, sakydama, kad aš dirbu gerai, 
nieko blogo ji nepastebėjusi. Vedėja mėgdavo su manimi pasišneku-
čiuoti, nes pabuvusi tremtyje aš be akcento kalbėjau rusiškai, ir, ma-
tyt, bendravimas su manimi jai primindavo gimtinę. Žinoma, jokiomis 
politinėmis temomis mes nediskutuodavome, tai būdavo paprasčiausi 
kasdieniški pokalbiai.

Kai mokiausi Kaune, gyvenau senamiestyje, Nemuno gatvėje.  
Didmiestyje jaučiausi vienišoka, tai vis eidavau prie Šv. Petro ir Pau-
liaus arkikatedros bazilikos pasimelsti. Prie rytinės bazilikos sienos 
stovinti Švč. Mergelės Marijos, Dievo Motinos, skulptūra ir dabar man 
yra labai miela, nes prie jos melsdamasi atgaudavau ramybę ir pasiti-
kėjimą savo jėgomis. Dievas mane saugojo visą gyvenimą ir už tai esu 
jam labai dėkinga.

Kaune išgyvenusi keletą metų bendrabutyje, kur kambaryje nuo-
lat šurmuliuodavome būrelis merginų, pradėjusi dirbti ėmiau ieškotis 
ramesnio būsto. Nusprendžiau susirasti atskirą kambarį ir klausinėjau 
pažįstamų, gal kas žino apie kokį nuomojamą. Siuvėja, man siuvusi 
rūbus, pasakė, jog žinanti moterį, turinčią išnuomoti kambarį. Ta mo-
teris buvo neseniai išėjusi į pensiją aukšto valdininko žmona ir ne dėl 
pinigų stygiaus ši šeima nusprendusi prisiimti nuomininkę. Šeimoje 
užauginti du sūnūs jau buvo sukūrę savo šeimas ir gyveno atskirai. 
Moteriai trūko vaikų dėmesio, ji norėjo kambarį išnuomoti merginai, 
kuri jai būtų tarsi duktė. Mes su ja labai gražiai sutarėme ir toje šei-
moje išgyvenau net dvidešimt dvejus metus, kol įsigijau savo butą. Kai 
pareidavau iš darbo, šeimininkė visada mane pakviesdavo pietų, pri-
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minusi, jog nepamirščiau prieš valgį nusiplauti rankas. Aš išplaudavau 
visame bute grindis, net į tolimesnę nuo namų bažnyčią su šeimininke 
sekmadieniais nuvažiuodavome. Vasarą su ja išvykdavome ir paatos-
togauti, jeigu jos vyras būdavo užsiėmęs. Iš tiesų mūsų santykiai buvo 
kaip mamos ir dukters.

Dažnai šeimininkę tekdavo ir paguosti, ir su jos drauge sutaikyti. 
Turėjo ji draugę, kaimynę, panašaus amžiaus kaip ji pati. Abi mėgdavo 
susitikusios palošti kortomis. Aš su jomis nežaisdavau, mano pareiga 
buvo teisėjauti, kad viskas vyktų sąžiningai. Pradžia visada būdavusi 
linksma, žaisminga, bet pamažu oras imdavo kaisti, moterys vis labiau 
įsijausdavo į žaidėjų roles. Pagaliau viskas pasibaigdavo laimėjusios 
džiūgavimu ir pralaimėjusios ašaromis. Jos elgdavosi tiesiog kaip maži 
vaikai. Gąsdindavo, kad jų draugystė baigta, ir daugiau viena pas kitą 
nekelsiančios nė kojos. Kartą po eilinės pralaimėtos partijos kaimynė 
vėl apsiraudojo, išsakė viską, kas gulėjo ant širdies, prisiekė, kad dau-
giau jos nebematysime, ir išpėdino namo. Po valandos mano šeimi-
ninkė liepia man nunešti kaimynei vaišių. Nunešiau. Praeina valanda, 
ateina kaimynė pas mus persirengusi kita suknele. Imu girti jos sukne-
lės spalvą, fasoną. Ji kukliai atsakinėja, kad tai jau gana sena suknelė, 
bet matau, kad jos nuotaika vis labiau skaidrėja ir tuoj draugės sėdasi 
gerti arbatos…

Į milicijos rankas buvau pakliuvusi Kaune 1972 m. gegužės 14 d. 
po to, kai Laisvės alėjoje, Miesto sode, susidegino Romas Kalanta. Tai 
buvo sekmadienis ir parduotuvėje „Skalsa“, kuri buvo už kelių namų 
nuo susideginimo vietos, greitai pasklido žinia apie neeilinį atsitiki-
mą. Sekmadienį dirbdavome trumpiau ir bendradarbis Petras Jurgaitis 
pakvietė mane po darbo apžiūrėti įvykio vietą. Vos priėjome Miesto 
sodą, tuoj atlėkė kaukdami gaisriniai automobiliai ir paleido į ten bu-
vusius žmones tokią stiprią vandens srovę, kad net vėliau ant kūno 
buvo begalė mėlynių. Mes paėjome dar kiek toliau, sustojome, purtė-
mės nuo plaukų ir drabužių vandenį. Atvažiavo keli milicijos „varano-
kai“. Ėmė gaudyti žmones ir grūsti į milicijos automobilius. Čiupo ir 
šalia mūsų stovėjusį vaikinuką. Aš neiškenčiau ir ėmiau šaukti, kad tas 
vaikinas nieko nedaręs, ramiai stovėjęs. Aišku, ir aš, ir Petras tuojau 
buvome „supakuoti“. Atvežė mūsų apie keturiasdešimt „maištininkų“ 
į saugumo pastatą, esantį Laisvės alėjoje prie soboro. Greitai ėmė tar-
dyti, kodėl mes tuo metu buvome Laisvės alėjoje. Mes su bendradarbiu 
Petru turėjome svarų argumentą – dirbome „Skalsos“ parduotuvėje, 
esančioje Laisvės alėjos gale, ir po darbo ėjome namo į Žaliakalnį. Mus 
trumpai tepalaikę paleido, manęs nemušė, o Petrui kliuvo. Laimė, kad 
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saugumiečiams tada netoptelėjo į galvą patyrinėti mūsų biografijas, 
kitaip nežinia, kaip būtų pasibaigę man, buvusiai tremtinei.

Į Nemajūnus mane visada traukė ir traukia sugrįžti, nes ten gy-
veno mama, kiti artimieji, draugai. Su seseria Onute grįžusios iš trem-
ties lankėme tautinių šokių būrelį, dalyvaudavome įvairiuose pasiro-
dymuose, šventėse. Drauge su kitais Nemajūnų šokėjais esame gavę 
apdovanojimų, kuriais tebesidžiaugiu. Ir dabar man patinka žiūrėti šo-
kių programas per televizorių, nes šokantys žmonės kupini energijos, 
gražiai atrodo.
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Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji bei Dainavos apygardos vadas 
Vincas Daunoras-Kelmas, Ungurys ir jo artimieji sudarytoja.
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GINTARAS LUČINSKAS

1940 M. GEGUŽĖS 1-OSIOS „REVOLIUCIJA“ 
ALyTUJE

Politinės nuotaikos Alytaus apskrityje Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje

1939–1940 m. vyko esminiai Lietuvos teritoriniai (prarastas Klai-
pėdos kraštas ir atgautas Vilnius kraštas) ir politiniai (pirmoji sovietų 
okupacija) pokyčiai. Alytaus apylinkių gyventojai buvo tiesioginiai tų 
pokyčių stebėtojai bei dalyviai. 1939 m. pabaigoje mieste dislokuota 
svetimos valstybės – Sovietų Sąjungos – kariuomenė, kurios buvimas 
iš esmės pakeitė miesto ir apylinkių gyventojų kasdienybę.

1939 m. slaptos Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sutartys dėl įtakos 
sferų pasidalijimo lėmė tolesnį Lietuvos ir Alytaus regiono likimą. Pa-
gal 1939 m. rugsėjo 28 d. Molotovo ir Ribentropo protokolą Lietuva 
pateko į Sovietų Sąjungos įtakos sferą. Iki to laiko Raudonoji armija 
jau buvo okupavusi Vilniaus kraštą, kuriuo pasinaudodama Sovietų 
Sąjungos politinė vadovybė 1939 m. spalio 10 d. privertė Lietuvą pa-
sirašyti Savitarpio pagalbos sutartį. Pagal ją Lietuva atgavo Vilnių, 
bet už tai turėjo leisti Raudonajai armijai steigti savo bazes. 1939 m. 
pabaigoje Lietuvoje įsikūrė iki 20 000 raudonarmiečių. Bazės dislo-
kuotos keturiose Lietuvos vietovėse: Naujojoje Vilnioje, Gaižiūnuose 
(prie Jonavos), Prienuose ir Alytuje. Tokio sovietų karių kontingento 
valstybė nebuvo pasirengusi priimti ne tik morališkai, bet ir fiziškai 
– trūko patalpų, kareivinių ir su tuo susijusios infrastruktūros. Neabe-
jotinai kilo ir nesusipratimų tarp gyventojų, kuriuos lėmė kultūriniai 
skirtumai.

Apie Raudonosios armijos įgulos (dalinių) atsikraustymą į Aly-
tų ir santykius su vietiniais gyventojais beveik nieko nežinoma. Aki-
vaizdu, kad kultūriškai ir ideologiškai tolimai valstybei atstovaujančių 
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karių atsiradimas Alytuje sukėlė įvairių nepatogumų, baimių ir neti-
krumo dėl ateities jausmą. Kita vertus, buvo ir tokių gyventojų, kurie 
mėgino pasinaudoti pasikeitusia geopolitine Lietuvos padėtimi.

Pagrindinis šaltinis, kuriuo remtasi aprašant miesto ir apylinkių 
gyventojų kasdienybės istorijos fragmentus, tai Lietuvos centriniame 
valstybės archyve saugoma prieškario Lietuvos valstybės saugumo 
departamento (toliau – VSD) medžiaga. Tai slapti pranešimai, atas-
kaitos, kas mėnesį darytos padėties mieste ir apylinkėse analizės bei 
biuleteniai. Su šia medžiaga anuomet susipažinti galėjo nedaugelis: 
prezidentas, vidaus reikalų, užsienio reikalų, krašto apsaugos minis-
trai ir keli kiti aukšto rango pareigūnai. Alytaus miestas ir apskritis 
pateko į VSD Marijampolės apygardą. Kartu šioje apygardoje buvo 
Marijampolės, Seinų (Lazdijų), Vilkaviškio ir Šakių apskritys. Apy-
gardos ribos apėmė apie 145 000 gyventojų. Alytaus apskritis pagal 
gyventojų skaičių buvo didžiausia. Be to, Alytuje buvo dislokuoti 
Raudonosios armijos daliniai. Todėl Lietuvos saugumo veikla buvo 
vystoma itin plačiai.

Nors pagal daugelį socialinių parametrų Alytaus apskritis ir joje 
gyvenanti visuomenė atitiko Lietuvos vidurkį, tai jos geografinė pa-
dėtis šią teritoriją darė išskirtinę – didžioji dalis Alytaus apskrities 
pateko į pasienio apsaugos ruožą, t. y. 30 km juostą nuo valstybės sie-
nos. Apskrityje esančių Alovės, Daugų, Merkinės, Seirijų ir Varėnos 
valsčių teritorijos buvo šioje zonoje. Alytaus, Miroslavo ir Simno – tik 
dalis teritorijos.

Raudonosios armijos įgulų Alytuje ir Prienuose įtaka gyventojų 
nuotaikoms 1939–1940 m.

Nors Lietuvos teritorijoje Antrojo pasaulinio karo veiksmai tiesio-
giai nebuvo juntami iki 1941 m. vasaros, Raudonosios armijos buvimo 
šalyje faktas ir naujos kaimyninės valstybės – Sovietų Sąjungos – at-
siradimas Lietuvos pašonėje turėjo reikšmingų pasekmių valstybės ir 
visuomenės ateičiai. Žvelgiant per lokalinės istorijos prizmę, šie poky-
čiai buvo dar reikšmingesni, nes iš esmės pakeitė tų teritorijų, kuriose 
buvo įkurdintos bazės, žmonių kasdienį gyvenimą. Alytaus ir Prienų 
gyventojai pradėjo tiesiogiai bendrauti su kultūriškai ir ideologiškai 
svetima aplinka – sovietų visuomenei atstovaujančiais raudonarmie-
čiais. Nors iš pradžių atmosfera buvo nejauki, o vietos gyventojai įta-
riai žiūrėjo į svetimą kariuomenę, ilgainiui apsiprato su esama padėti-
mi, ir gyvenimas iki 1940 m. gegužės pabaigos stojo į savo vėžes.
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Dažniausiai istorijos tyrimuose apie 1940 m. įvykius Lietuvoje 
akcentuojami kariniai, politiniai ir diplomatiniai aspektai. Tačiau, kaip 
matyti iš VSD 1939–1940 m. archyvinės medžiagos, eiliniai gyvento-
jai susidūrė ir su visai kitokio pobūdžio klausimais, į kuriuos istorikai 
ne visada linkę atkreipti dėmesį. Kaip neretai nutinka – svarbūs daly-
kai pastebimi detalėse. Viena tokių detalių – buitis.

Ilgą laiką aukštesnio rango raudonarmiečių karininkai gyveno 
tarp civilių Lietuvos gyventojų. Dėl patalpų trūkumo dalis Alytuje ir 
Prienuose dislokuotų sovietų karininkų apsigyveno atskirai nuo ei-
linių karių. 1940 m. pradžioje Alytaus miesto privačiuose namuose 
jau gyveno apie 140 sovietų karininkų. Jie buvo išnuomoję 62 butus. 
Paprastai nuomodavo geresnius. Pasak VSD informacijos, „rusai ka-
rininkai“ pavasarį į Alytų planavo atsivežti ir savo šeimas iš SSRS. 
Akivaizdu, kad raudonarmiečiai iš karto planavo „įsikurti“ Lietuvo-
je ilgam. Prienuose privačiuose butuose iki 1940 m. vasario mėnesio 
buvo apsigyvenę 86 sovietų karininkai. Kai kurie jų prasitardavo net 
apie rusų mokyklų steigimą savo vaikams.

Artimas bendravimas su vietiniais gyventojais atskleidė daug 
įdomių detalių. VSD akylai stebėjo raudonarmiečių ir vietinių gy-
ventojų santykius. Iš daugelio ataskaitų, raportų ir slaptųjų biuletenių 
VSD vadovybei galima daryti kelias apibendrinančias išvadas. Pirma, 
žmonės su raudonarmiečių buvimo faktu apsiprato, todėl svetimos 
kariuomenės buvimo valstybės teritorijoje nebelaikė grėsme Lietuvos 
valstybingumui. Antra, dalis Raudonosios armijos karininkų būdami 

Raudonosios armijos įgula Ulonų gatvėje. Alytus, 1941 m. pavasaris.  
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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Lietuvoje pakeitė savo nuomonę apie šalį. Iki tol Raudonosios armi-
jos politiniai vadovai, vadinamieji politrukai, aiškino apie „buržuazinę 
Lietuvą“ kaip skurdžią šalį. Tačiau ilgainiui mažiau ideologiškai pa-
veiktų karininkų vertybės ir supratimas pasikeitė.

Vienas toks epizodas aprašytas 1940 m. sausio 3 d. VSD biulete-
nyje: „Alytuje vienoje vietoje kartu su karininkais gyvena politrukas. 
Kartą tam politrukui išvykus, karininkai padarė išgertuves. Besikal-
bėdamas su namo šeimininku vienas karininkas pareiškė, kad ne visi 
Sovietų Rusijoje yra blogi žmonės, esama ir gerų. Čia jis davė suprasti, 
kad ne visi taip galvoja kaip politrukai.“

1939 m. pabaigoje – 1940 m. pradžioje Sovietų Sąjungos politi-
nė ir karinė vadovybė Lietuvos visuomenei stengėsi sudaryti iliuziją 
apie tvarkingą, drausmingą ir puikiai aprūpintą Raudonąją armiją. Re-
prezentatyvus vienas nutikimas Alytuje. Pas miesto siuvėją Mendelį 
Chazanavičių sovietų karininkai nuolat siūdavosi civilius drabužius. 
1940 m. sausį vieno iš pokalbių metu siuvėjas savo kliento, Raudo-
nosios armijos majoro, paklausė, kodėl jie siuvosi tiek daug drabužių. 
Karininkas atsakė, kad Lietuvoje dislokuotos sovietų kariuomenės 
vadovybė gauna atlyginimą „virš normos“, todėl gali sau tai leisti. 
Esą Rusijoje esantys kariai tokių pinigų negauna. Lietuvos saugumas 
pastebėjo dar vieną tendenciją: karininkai drabužių siuvimąsi argu-
mentavo ir tuo, kad esą taip apsirengus „lengviau“ vaikščioti mieste 
ir „užeiti pas panas“. Be to, neretai mieste karininkai prisistatinėjo iš-
galvotomis pavardėmis.

Raudonosios armijos įgula Pirmajame Alytuje, 1941 m. pavasaris. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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Šie epizodai liudijo apie kelias įdomias detales. Pirma, Sovietų 
Sąjungos politinė ir karinė vadovybė stengėsi dirbtinai parodyti Rau-
donosios armijos galią, galimybes ir autoritetą tarp vietinių Lietuvos 
gyventojų. Antra, nors teoriškai buvo nurodyta vengti bendrauti su 
civiliais gyventojais, tai tarp Raudonosios armijos ir miesto gyventojų 
vyko glaudus bendravimas, buvo užmegzti ir neformalūs santykiai. Šį 
faktą vėliau sovietų politinė valdžia išnaudojo provokuodama Lietu-
vos Vyriausybę dėl tariamai „pradingusių“ ar, tiksliau, „užsibuvusių“ 
mieste karių „grobimo“, kurį esą vykdė Lietuvos slaptosios tarnybos.

Raudonosios armijos karių buvimo Lietuvoje faktas formavo 
ydingą moralinę aplinką. Viena populiariausių sovietų karininkų lais-
valaikio praleidimo vietų Alytuje tapo „Gintaro“ restoranas. Nebu-
vo vengiama svaigalų. Neretas išgertuves lydėjo tam tikros reputa-
cijos moterų kompanija. Iki 1940 m. pavasario buvo nustatyta bent 
14 Raudonosios armijos karininkų ir politrukų, susirgusių venerinėmis 
ligomis. Tokius asmenis sovietų kariuomenės vadovybė nedelsdama 
išsiųsdavo iš Lietuvos į Baltarusijos SSR ir paskirdavo į žemesnes  
pareigas. Šie faktai nesutapo su galingos, drausmingos ir pavyzdingos 
Raudonosios armijos įvaizdžio kūrimu.

Prasidėjusiose kareivinių Raudonosios armijos kariams statybose 
dirbo dalis vietos amatininkų, statybininkų. Drabužius skalbė samdy-
tos skalbėjos iš miesto, kurios ne kartą pastebėjo, kad raudonarmiečių 
baltiniai skirtingi ir nudėvėti. Tačiau ir čia pasitaikydavo nesklandumų 
– ne visada buvo norima atsiskaityti su darbus atlikusiais darbininkais. 
Nesusipratimų kildavo ir dėl konkurencijos. Viename iš VSD raportų 
rašoma, kad Alytaus miesto amatininkai 1940 m. sausio mėnesį krei-
pėsi į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų, finansų ministrus, Darbo 
rūmų vadovybę, Alytaus apskrities viršininką bei Alytaus miesto bur-
mistrą piktindamiesi, kad „ryšium su rusų kariuomenės duodamais 
užsakymais, į Alytų atvyksta daug siuvėjų – žydų, kurie vietiniams 
amatininkams sudaro didelę konkurenciją“.

Nors formaliai su vietiniais gyventojais raudonarmiečiams buvo 
draudžiama bendrauti, tai glaudūs darbo santykiai ir gyvenimas iš-
nuomotuose butuose sudarė galimybę lietuviams sužinoti apie padėtį 
Sovietų Sąjungoje iš pirmų lūpų. Tuo labiau kad informacija Lietuvos 
spaudoje buvo ribojama ir pateikiamos oficialios žinios, kurios neturėjo 
pakenkti diplomatiniams santykiams, neatspindėjo tikrosios padėties. 
Todėl komunikacijos požiūriu gyventojų ir sovietų karių bendravimas 
buvo įdomus. Būtent po tokio bendravimo dalis Lietuvos visuomenės 
pradėjo visai kitaip vertinti gyvenimo sąlygas Sovietų Sąjungoje. Nors 
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pokalbiuose raudonarmiečiai mėgino įrodinėti, kad jų šalyje nieko ne-
trūksta, pastebėta, kad Alytuje jie dideliais kiekiais perka pramoni-
nes ir tekstilės prekes, odos gaminius. Vėliau sunkvežimiais siunčia 
šeimoms į Rusiją. Tipinis atvejis užfiksuotas 1940 m. sausio mėnesio 
VSD biuletenyje. Čia rašoma, kad prie vienos iš Alytaus parduotuvių 
vietiniai gyventojai kalbėjosi su dviem sovietų karininkais. Abu sutar-
tinai kartojo įprastą frazę, kad Sovietų Sąjungoje yra „visko ir daug“. 
Tačiau, vienam karininkui išėjus iš parduotuvės, likęs karininkas pri-
sipažino, kad „pas juos nieko gero nesą“.

Kuo ilgiau karinės bazės buvo Lietuvoje, tuo labiau ryškėjo kul-
tūriniai ir civilizaciniai skirtumai, kuriuos lėmė ne tik raudonarmiečių 
išskirtinumas ir menka adaptacija prie nepažįstamos jiems aplinkos 
(nors kai kurie per pusmetį pramoko lietuvių kalbos). Vietinių gyven-
tojų dėmesį patraukdavo ir neretais atvejais nusivylimą „naujaisiais 
kaimynais“ lėmė pastarųjų elgesys. Tarpukariu Lietuvos visuomenė 
buvo religinga ir laikėsi katalikiškų papročių, vienas jų – sekmadienis. 
Tomis dienomis tikintieji miestų gyventojai, darbininkai ir ūkininkai 
stengėsi nedirbti didelių ūkio darbų. Tuo metu atvykėliams sovietams 
tokie papročiai buvo svetimi. Todėl pastebėta, kad, pavyzdžiui, Prie-
nuose vietos gyventojai buvo labai nepatenkinti, kai Prienų įguloje 
esantys Raudonosios armijos kariai šventadieniais važinėjo po miestą 
vežini malkomis, šienu, maisto produktais.

Ilgainiui tarp lietuvių daugėjo įvairių anekdotų apie raudonarmie-
čius. Apie juos sovietai žinojo, tačiau iki 1940 m. gegužės mėnesio 
pabaigos rimtesnių nesusipratimų buvo išvengta. Pavyzdžiui, 1940 m. 
vasario 23 d. Prienuose dislokuoti sovietų kariai surengė Raudono-
sios armijos dienai skirtą minėjimą: kareivinėse iškabintos raudonos 
vėliavos, miestelio gatvėmis žygiavo didelis pėstininkų būrys su dai-
nomis ir orkestru. Mieste jodinėjo raiti artileristų būriai. Vaikštinėjan-
tys Prienų gatvėmis karininkai pasipuošė „išeiginiais drabužiais“. Tą 
pačią dieną Prienuose vyko turgus, į kurį buvo suvažiavę žmonių iš 
apylinkių. Nepaisant perdėto dalies lietuvių smalsumo, sovietų kariai 
su vietiniais gyventojais nebendravo ir nesusipratimų buvo išvengta.

Padėtis ėmė keistis 1940 m. pavasarį. Nuo kovo pradžios Prienų 
gatvėmis naktimis pradėjo vaikščioti Raudonosios armijos kariai. Jie 
patruliavo argumentuodami tuo, kad mieste butus nuomojosi nema-
ža dalis karininkų, todėl reikėjo juos „kontroliuoti“. Pastebėta, kad 
jau kovo pabaigoje dalis sovietų karininkų tapo nebe tokie mandagūs, 
vengdavo sveikintis su nuomojamų butų savininkais. Iki tol tokių reiš-
kinių nebuvo pastebėta. Reikšminga detalė, kuri apibūdino politinės 
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padėties Lietuvoje trapumą – 1940 m. kovo mėnesio pabaigoje Raudo-
nosios armijos karininkai atsisakė nuomoti butus galimai atvyksian-
čioms šeimoms. Tai reiškė, kad jų artimieji nebeketino atvykti gyventi  
į Lietuvą. Pastarasis epizodas vietos gyventojams kėlė nemažai klau-
simų apie nestabilią ir neaiškią perspektyvą. Daugėjo šiurkštaus ben-
dravimo atvejų. Kovo pabaigoje į Prienuose esančią parduotuvę užėju-
siems sovietų karininkams buvo pasakyta pastaba, kad reikėtų mokytis 
lietuviškai. Į tai krautuvės savininkui atkirsta, kad lietuviai turėtų mo-
kytis rusų kalbos, nes ji ateityje būsianti lietuviams reikalinga.

Galutinai situacija pasikeitė po 1940 m. gegužės 25 d. Sovietų 
Sąjungos politinės vadovybės įteiktos notos Lietuvos Vyriausybei. 
Pareiškime Lietuvos pusė buvo kaltinama raudonarmiečių grobimu. 
Lietuvos Vyriausybės atstovai mėgino aiškintis padėtį ir pradėjo tirti 
kilusius nesusipratimus, bet sovietai turėjo pastabų, kad, esą, Lietu-
voje egzistuoja pašaipus ir neigiamas požiūris į „draugišką“ valstybę. 
Birželio pradžioje Alytuje ir Prienuose butus nuomoję Raudonosios 
armijos karininkai staiga grįžo į kareivines, „užsidarė“, o vietiniams 
gyventojams slegiantį įspūdį pradėjo daryti vis dažnesni aukšto rango 
sovietų karininkų pareiškimai, kuriuose skeptiškai pristatydavo Lie-
tuvos ateitį.

Vieną tokį pokalbį Prienų šaulių namuose užfiksavo VSD. Pokal-
bio metu namų šeimininkė kalbėjosi su Raudonosios armijos majoru, 
pavarde Čumakov. Šaulių namų šeimininkė majorui kalbėjo: „Rusai 
nors ir normalūs žmonės, tačiau jų buvimas Lietuvoje ir komunistinė 
santvarka pas mus nepageidaujami. Esą Rusijoj nieko gero neturite, 
nes ir laikrodėlius jų kariai pas mus perka.“ Majoras Čumakov pa-
aiškino, kad Rusijoj jie visko turį, tik savo gyventojams neduoda, nes 
viską eksportuoja į užsienį. Dėl santvarkos, visą laiką taip nebūsią. 
„Praeisią porą metų ir Lietuvoje būsią taip, kaip Ukrainoj. Patys lie-
tuviai norėsią ir nubalsuosią, kad būtų įjungti į Socialistinę Sovietų 
Respublikų Sąjungą.“

1940 m. pusmetį trukusio bendravimo Lietuvos gyventojams už-
teko „pažinti“ padėtį Sovietų Sąjungoje. Pasak VSD, Alytaus ir Prie-
nų gyventojai, ypač darbininkai, kurie iki tol buvo susidarę teigiamą 
nuomonę apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje, artimiau pabendravę su 
kariais, nuomonę pakeitė. Net ir dalis kairiųjų pažiūrų darbininkų pri-
pažino, kad „pas rusus vyrauja pasiutęs brauningo režimas, kad net 
draugas draugo bijo. Esą neverta tokio rojaus susilaukti“.

1940 m. Lietuvos Vyriausybė buvo patekusi į nepavydėtiną si-
tuaciją. Vis garsiau sklandžiusios kalbos apie Lietuvos sovietizaciją 
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(taip savo atsiradimo Lietuvoje misiją suvokė didžioji dalis žemesnės 
grandies Raudonosios armijos karių) Lietuvos valdžiai kėlė vis didesnį 
nerimą, tačiau Lietuvos valdžia jau buvo bejėgė stabdyti tokio pobū-
džio gandus.

Prosovietiškos pogrindinės organizacijos Alytaus apskrityje 
1940 m. pirmojoje pusėje

Nepaisant to, kad Lietuvos komunistų partija (toliau – LKP) tar-
pukariu buvo marginalinė srovė ir didesnio Lietuvos gyventojų pa-
laikymo nesulaukė, Raudonosios armijos buvimo Lietuvos teritorijoje 
faktas drąsino pogrindyje esančius komunistus. Šios organizacijos 
veiklos epizodas Alytaus apylinkėse reikšmingas dėl kelių priežasčių. 
Pirma, liudijo keistą Raudonosios armijos dalinių požiūrį į vietinius 
komunistus ir atskleidė, kad lokaliniai komunistai nesuvokė, kokią 
„teisingą“ veiklą turėtų vykdyti. Šie epizodai dar nėra apibūdinti ar 
bent kiek išsamiau tirti ir Lietuvos istorikų.

Alytaus apylinkių komunistai nuo 1939 m. pabaigos jau neabe-
jojo, kad netrukus Maskva „leis“, o Lietuvoje esanti Raudonoji armija 
„padės“ komunistams surengti „perversmą“ ir nuvers „buržuazinę 
vyriausybę“. Tačiau vietinių komunistų planams nebuvo lemta išsi-
pildyti, nes Josifas Stalinas Lietuvos okupaciją ir inkorporaciją į So-
vietų Sąjungos sudėtį buvo numatęs daug subtilesnėmis formomis, 
nei remiant nereikšmingos ir negausios Lietuvos komunistų partijos 
veiklą. Netgi priešingai, sovietai draudė savo kariuomenei Lietuvoje 
palaikyti ar kaip nors kitaip užmegzti ryšius su vietiniais komunis-
tais-pogrindininkais. Maskvos planai buvo kitokie – sudaryti iliuziją 
ir klastoti pasaulio visuomenės opiniją apie tai, kad Lietuvos visuo-
menė „pati prašosi įstoti“ į Sovietų Sąjungą. Šiuo atveju vietiniai ko-
munistai, kurie palaikymo Lietuvos visuomenėje neturėjo, Maskvai iki  
1940 m. birželio 15-osios buvo daugiau „kliuvinys“, o ne „instrumen-
tas“ tikslams pasiekti.

Tačiau Lietuvos komunistai tokių Kremliaus politinių tikslų nesu-
vokė, todėl nuo 1939 m. rudens jautėsi drąsiau. Pagal VSD informaci-
ją, 1940 m. sausio mėnesio pradžioje Alytaus apskrityje vadovaujamas 
pareigas organizacijoje einantis vietos LKP narys Tomas Tamulevičius 
iš Naujaulyčio kaimo Varėnos apylinkių komunistams pasakojo, kad 
greitu laiku Dauguose bus organizuojamas Alytaus apskrities partinis 
komitetas. Planuota, kad 1940 m. pavasarį prasidės masinis komunis-
tinės agitacinės literatūros platinimo vajus. Vėliau bus organizuojamas 
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komunistinis perversmas, kurį esą parems Raudonosios armijos bazės 
Alytuje ir Prienuose.

Nors Raudonosios armijos įgulos atsiribojo nuo bendravimo su 
vietiniais komunistais, Alytaus apylinkėse pogrindyje veikę komunis-
tai vis tiek kūrė planus, kaip nuversti valdžią su sovietų karių pagalba. 
1940 m. sausio 2 d. Alytaus apskrities LKP vadovas Tomas Tamu-
levičius slapta instruktavo bendrapartiečius. Buvo planuota sukurs-
tyti panašų į 1935–1936 m. vykusį ūkininkų „bruzdėjimą“ socialiniu 
pagrindu. Instrukcijose nurodyta, kad aktyvi komunistų veikla neturi 
būti matoma bei negali būti skleidžiama komunistinė agitacija. Ak-
centas turėjo būti dedamas į sunkią ekonominę valstiečių ir ūkininkų 
būklę. Dėl karo veiksmų, kurie lėmė pramoninių prekių kainų augimą 
(beveik tris kartus, palyginti su kainomis iki 1939 m. rudens) ir žemės 
ūkio produktų supirkimo kainų mažėjimą, žemės ūkiu besiverčian-
čių asmenų finansinė būklė blogėjo. Todėl komunistai tikėjosi veikti 
ne per miesto darbininkus, o per ūkininkus ir valstiečius. Komunis-
tų aktyvistams Alytaus apskrities kaimuose nurodyta steigti slaptus 
„ūkininkų bruzdėjimo komitetus“, kuriuos sudarytų 2–3 ūkininkai ir 
vienas komunistas. Komitetų tikslas – agituoti vietos ūkininkus ne-
vežti produktų į turgų, vengti mokėti mokesčius, atsisakyti vykdyti 
kitus savivaldybės nustatytus įsipareigojimus (pvz., kelių priežiūrą ir 
taisymą). Planuota, kad po 2–3 mėnesių bus galima „mobilizuoti“ dalį 
ūkininkų ir pradėti kurstyti socialinius neramumus viešo susibūrimo 
vietose, ypač turguose.

Alytaus apskrities LKP vadovas nurodė, kad visų eilinių partijos 
narių uždavinys: „Prisiplakti prie ūkininkų ir gražiuoju įkalbėti juos 
nevežti ūkio gaminių į turgus. Taip pat visi komunistai turi rašyti ir 
lipinti kaimuose plakatus apie ūkininkų bruzdėjimą. Jei ūkininkai ne-
klausysią, galima būsią rašyti grasinimus. Grasinti galėsią, kaip norė-
sią.“

Toliau planuota veiklą iš kaimo „perkelti“ į Alytų, Varėną, Prie-
nus ir kitus apskrities miestus. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad tokie 
komunistų planai nepavyko ir reikšmingesnio „ūkininkų bruzdėjimo“ 
jie nesuorganizavo. Tiesa, 1940 m. pirmojoje pusėje didėjo socialinio 
pobūdžio nepasitenkinimas tarp ūkininkų, valstiečių ir darbininkų, 
tačiau jis nebuvo inicijuotas ir vadovautas komunistų. Paskutiniais 
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės mėnesiais socialines proble-
mas lėmė tarptautinės aplinkybės: Klaipėdos uosto netektis, Antrasis 
pasaulinis karas, nuniokoto Vilniaus krašto prijungimas ir karo pabė-
gėlių antplūdis.



79GINTARAS LUČINSKAS 1940 M. GEGUŽĖS 1-OSIOS „REVOLIUCIJA“ ALYTUJE

Iš įslaptintos VSD medžiagos matyti, kad 1940 m. pradžioje 
Alytaus mieste gausėjo komunistinių atsišaukimų. Daugelis jų buvo 
adresuoti „Lietuvos liaudžiai“ ir pasirašyti LKP bei Komjaunimo or-
ganizacijų. Įdomu tai, kad atsišaukimuose neraginta „versti“ Antano 
Smetonos „valdžios“, tačiau akcentuota sudėtinga socialinė ūkininkų 
padėtis. Viešoje LKP agitacijoje skelbti „nekalti“ šūkiai: vykdyti že-
mės reformą ir aprūpinti žeme tuos Alytaus apskrities bežemius ir ma-
žažemius, kuriems žemės trūksta, rašyta apie blogėjančią ekonominę 
valstiečių padėtį, dėl kurios esą kalta „buržuazinė valdžia“, miesto ir 
kaimo darbininkai agituoti reikalauti kelti atlyginimą ar grūdinių kul-
tūrų supirkimo kainas 50–60 proc. Kitaip tariant, ideologinių, politinių 
ir tuo labiau komunistinių šūkių tokiuose atsišaukimuose ir agitacijoje 
nebuvo aptinkama.

Neaišku, kokia Alytaus apskrities valstiečių ir darbininkų dalis 
„pasidavė“ tokiai agitacijai, tačiau artėjant 1940-ųjų gegužės 1-osios 
šventei, visoje Lietuvoje gausėjo gandų apie „sukilimą“. Lietuvos sau-
gumui nepavyko išsiaiškinti, kas skleidė šiuos gandus, visgi neabe-
jotina, kad Vyriausybė nerimavo. Didelis rūpestis buvo Raudonosios 
armijos daliniai, nes niekas tiksliai nežinojo, kaip jie reaguotų kilu-
sių galimų provokacijų ar demonstracijų metu. Visuomenėje pradėjo 
sklisti gandai, kad Naujojoje Vilnioje esantys sovietų kariai ruošiasi 
„ateiti į pagalbą“.

Lietuvos Vyriausybė 1940 m. gegužės 1-osios laukė su nerimu 
dar ir todėl, kad VSD nuolat buvo pranešama, jog visoje Lietuvoje tą 
dieną pogrindyje veikę komunistai ketina organizuoti „šventę“ ir po 
jos masines demonstracijas, kurios, tikėtina, galėjo išvirsti į platesnio 
masto neramumus. Demonstracijoms ruoštasi iš anksto. Balandžio 
pradžioje Alytaus apskrities komunistai buvo sutarę, kad jas orga-
nizuos Alytuje, Dauguose ir Merkinėje. Pastarieji du miesteliai pasi-
rinkti neatsitiktinai: tą dieną ten turėjo vykti turgūs. Alytuje planuo-
ta surengti eiseną miesto gatvėmis. Turėjo būti nešamos raudonos 
vėliavos ir dainuojamos revoliucinės dainos. Nutarta eiseną baigti 
prie Raudonosios armijos kareivinių. Alytus turėjo tapti pagrindiniu 
komunistų „revoliucinio judėjimo“ pradžios centru Lietuvoje. Ba-
landžio mėnesio pabaigoje prasidėjo komunistinės literatūros plati-
nimas. Balandžio 27-osios naktį Alytaus mieste išplatinta 210 egz. 
įvairaus pobūdžio atsišaukimų ir kitokių leidinių. Iškabintos keturios 
raudonos vėliavos.

Tačiau reikia konstatuoti, kad Alytaus komunistams plano įgy-
vendinti nepavyko: Raudonoji armija atsiribojo nuo vietinių triukšma-
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darių ir atsisakė žygiuoti Alytuje. Iškilmes organizavo tik centrinėje 
miesto aikštėje, prie kurios Raudonosios armijos kariai sargybiniai 
neprileido jokių pašalinių asmenų. Be to, VSD apie komunistų planus 
buvo gerai informuotas, todėl likus savaitei iki numatytų „renginių“, 
didžioji dalis komunistų lyderių buvo areštuota. Manoma, kad areš-
tuotųjų skaičius galėjo siekti 40 asmenų, pas juos rasta ginklų.

Įdomu tai, kad Alytaus komunistai „perversmą“ organiza-
vo negavę LKP Centro komiteto pritarimo. Po komunistų arešto,  
1940 m. gegužės mėnesio pabaigoje, iš Kauno į Daugus aiškintis pa-
dėties buvo atvykęs vienas LKP Centro komiteto instruktorius. Pasi-
tarime, kuriame dalyvavo keli aktyviausi Alytaus apskrities komu-
nistai, instruktorius klausinėjo, ką vietos komunistai buvo sumanę ir 
kodėl gegužės 1 d. demonstracijų metu mėgino panaudoti ginklus. 
Įsikarščiavę vietiniai negailėjo priekaištų centrui, kodėl esą „centras 
per spaudą ir ryšininkus ragino 1 gegužės daryti visokius išstojimus, 
o dabar pareiškiama, kad kitur nieko nedaryta, esą tik alytiškiai dir-
bę, o kiti miegoję“. Į tai atsakyta, kad negalima griebtis tokių sava-
vališkų veiksmų. Teigiama, kad LKP CK turi duomenų apie komunis-
tų veiklą ir analizavo galimybes organizuoti neramumus. Akivaizdu, 
kad 1940 m. pavasarį visuomenės nuotaika nebuvo palanki komunis-
tiniam perversmui. Todėl, pasak instruktoriaus, reikėjo klausyti Cen-
tro, kuris gaudavo nurodymus iš Kominterno. Instruktorius aiškino, 
kad negalima prašyti Raudonosios armijos įgulų pagalbos, nes sovie-
tų kariai su eiliniais komunistais nebendravo ir į jokius „perversmus“ 
bent kol kas neketino kištis. Pasak instruktoriaus, visuomenę reikia 
kurstyti akcentuojant sunkią ekonominę padėtį, raginti darbininkus 
reikalauti kelti atlyginimus ir gerinti darbo sąlygas. Ginklų ir teroro 
veiksmų griebtis draudžiama.

Įsikarščiavusius Alytaus apskrities komunistus tokios naujienos, 
atrodo, pribloškė. Maža to, nurodyta atlikti vidinį apskrities partinės 
organizacijos valymą, nes kilo įtarimų, kad dalis komunistų partijos 
narių bendradarbiavo su Lietuvos saugumu.

Alytaus komunistų veiklos nesėkmė 1940 m. pavasarį liudijo ke-
lis reikšmingus faktus. Kremlius nebuvo linkęs pasikliauti vietiniais 
komunistais, siekdamas įgyvendinti savo tikslus. Raudonoji armija iki 
tam tikro momento privalėjo demonstruoti drausmę ir nesikišti į Lie-
tuvos vidaus reikalus. Alytaus atvejis dar kartą įrodo, kad sovietmečiu 
rašyti tekstai apie LKP „vadovaujamąjį“ vaidmenį 1940 m. vasaros 
įvykiuose Lietuvoje neturi pagrindo.
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Archyviniai dokumentai

Lietuvos centriniame valstybės archyve, Alytaus apskrities vir-
šininko bylų fonde yra saugoma Valstybės saugumo policijos Mari-
jampolės apygardos Alytaus rajono kvota „Dėl ruoštų Alytuje 1-ą 
gegužės neramumų“ (kvota pradėta 1940 m. balandžio 23 d., užbaigta 
balandžio 26 d.). Kvotą atliko VSD valdininkas Kazys Gimžauskas. 
Skaitytojams pateikiami keli archyviniai dokumentai iš šios kvotos 
medžiagos (iš viso yra 94 lapai).

Nutarimas

1940 m. balandžio mėn. 23 d. 
Alytus 

Valstybės saugumo policijos Marijampolės apygardos Alytaus 
rajono viršininkas Gimžauskas Kazys, turėdamas žinių, kad:

1. pil. Kavaliauskas Antanas, gyv. Alytaus mieste, yra aktyvus 
komjaunimo organizatorius. Jisai Alytaus mieste suorganizavo kom-
jaunimo kuopelę ir paskutiniu laiku buvo komjaunimo Alytaus rajono 
komiteto sekretorius. Jisai važinėdavo po Alytaus apskritį ir tikrin-
davo komjaunimo veikimą. Sąryšy su gegužės 1 d. švente jaunimą 
pradėjo organizuoti tai dienai demonstracijoms ir neramumams su-
kelti. 

2. Stražnickas Romualdas, gyv. Alytaus mieste, jau nuo 1939 
metų jis yra žinomas kaipo aktyvus komunistas. Jis palaikė labai 
artimus ryšius su žinomais komunistais Tamulevičiais Boliumi ir 
Tomu, kuris jau už komunistinį veikimą yra baustas ir dabar slaps-
tosi. Stražnickas dalyvavo slaptuose komunistų pasitarimuose ir jam 
buvo pavesta organizuoti gegužės 1 d. Alytaus miesto demonstraci-
joms. Jisai visur giria komunistinę santvarką ir aiškina, kad greitai 
ir Lietuvoje turės būt tokia santvarka. 

3. Skutas Ruvinas, gyv. Alytaus mieste, yra žinomas komjaunimo 
veikėjas, kuris paskutiniu laiku pradėjo skleisti gandus, kad gegu-
žės 1 d. turės įvykti Lietuvoje perversmas ir, kad tas turės prasidėti 
Alytuje. Jisai ragino visus vykti gegužės 1 d. į Alytų ir prisidėti prie 
ruošiamų demonstracijų.

4. Sluckis Mauša, gyv. Alytaus mieste, yra žinomas Alytaus kom-
jaunimo veikėjas. Jisai dabartiniu laiku yra vienos komjaunimo kuo-
pelės sekretorius. Šiais metais kovo mėn. dalyvavo komjaunimo pa-
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sitarimuose ir ragino prisidėti prie komunistų partijos. Jis jaunimui 
aiškino, kad gegužės 1 d. turės Lietuvoje įvykti perversmas ir kad 
tam padės SSSR kariuomenės daliniai, esantieji Alytuje. Todėl esą 
reikia tą dieną suruošti Alytuje demonstracijas. Jisai prie kiekvienos 
progos skleidžia gandus, kad greitai Lietuvoje būsią įvesta komunis-
tinė santvarka ir kitokius gandus.

5. Jakubauskas Vaclovas, gyv. Alytaus mieste, jau nuo 1936 metų 
dalyvauja komunistiniame veikime. 1936 m. už veikimą komunistų 
partijos naudai ir už pasiruošimą demonstracijoms Alytaus karo 
komendanto baustas 3 mėn. kalėjimo. Atlikęs bausmę ir toliau vei-
kė komunistų naudai. Atvykus SSSR kariuomenės dalims, jis pradėjo 
skleisti gandus, kad greitai Lietuvoje įvyks komunistinis perversmas. 
Jisai aiškino, kad toksai perversmas turės prasidėti Alytuje gegužės 
1 d. Tą dieną Alytuje turėsią įvykti didelės demonstracijos.

6. Ražanauskas Aleksas, gyv. Alytaus mieste, komunistiniame 
veikime dalyvauja jau nuo 1934 metų. Jisai 1935 m. buvo sulaikytas 
už komunistinės literatūros platinimą ir 1936 m. Kariuomenės teismo 
už tai nubaustas 4 metais sunkiųjų darbų kalėjimo. Bausmę atlikęs 
ir toliau dirbo komunistų partijos naudai. Jisai palaikė net ryšius su 
Lietuvos komunistų partijos centru. Atvykus Alytun SSSR kariuome-
nės daliniams, jisai pradėjo skleisti gandus, kad greitai bus užimta 
visa Lietuva ir bus įvesta komunistinė santvarka. Esą SSSR kariuo-
menė padėsianti įvykdyti perversmą. Jis visiems aiškino, kad gegužės 
1 d. Alytuje turės prasidėti komunistinis perversmas ir suruoštos di-
džiulės demonstracijos, ragino visus prisidėti prie tų demonstracijų. 
Be to skleidžia gandus, kad ir kitur tokių demonstracijų bus. Jis da-
lyvauja slaptuose pasitarimuose ir ragina gegužės 1-ą dieną Alytuje 
suruošti demonstracijas.

7. Palšys Jonas, gyv. Alytuje, yra žinomas kaip komunistų par-
tijos narys. Jis palaiko ryšius su žinomais komunistais Tamulevičiais 
ir kitais. Jam buvo pavesta organizuoti gegužės mėn. 1 dieną Alytaus 
mieste demonstracijas ir kelti neramumus. Jisai skleidė gandus, kad 
greitai bus nuversta dabartinė vyriausybė ir valdžią paimsią komu-
nistai. Esą SSSR kariuomenės daliniai prisidėsią prie sukilimo ir vis-
kas gerai pavyksią. Reikia tik Alytuje pradėti pradžią.

8. Gotšalka Juozas, gyv. Likiškėlių k., Alytaus valsč., jau nuo 
1936 metų žinomas kaip komunistas. 1938 m. dalyvavo dažnai slap-
tuose komunistų pasitarimuose, kur atvykę iš centro instruktoriai 
aiškindavo, kaip reikia veikti. 1939 m. suorganizavo Likiškėlių apy-
linkėje kelias komunistų grupeles ir platino komunistinę literatūrą. 
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Atvykus Alytun SSSR kariuomenės daliniams, jisai pradėjo kaimo gy-
ventojams aiškinti, kad greitai su tos kariuomenės pagalba bus pa-
darytas Lietuvoje perversmas ir įgyvendinta komunistinė santvarka. 
Ypatingai paskutiniu laiku pradėjo skleisti gandus, kad gegužės mėn. 
1 dieną turės prasidėti komunistinis perversmas. Pradžia būsianti 
padaryta Alytuje. Tam tikslui būsianti suruošta didelė demonstracija 
ir po to jau SSSR kariuomenės daliniai padarysią tvarką. Jisai savo 
gyventojus įtikinėjo, kad labai daug dalyvaus demonstracijose.

9. Kazlauskas Juozas, gyv. Rakščios k., Daugų valsč., nuo 1938 
metų pastebėtas veikiant komunistų partijos naudai. Tais metais 
buvo išrinktas į Daugų parajonio komitetą, be to gana dažnai da-
lyvavo slaptuose komunistų pasitarimuose ir ragindavo savo apy-
linkės gyventojus neklausyti vyriausybės. Paskutiniu laiku pradėjo 
skleisti gandus, kad greitu laiku Lietuvoje irgi bus įvesta komunisti-
nė santvarka. Esą SSSR kariuomenės daliniai Alytuje ir kitur padės 
padaryti perversmą. Jisai skleidė gandus, kad gegužės mėn. 1 dieną 
Alytuje, įvyksiančios didelės demonstracijos ir ragino visus vykti tą 
dieną į Alytų ir prisidėti prie tų demonstracijų.

10. Balčiūnas Kazys, gyv. Papiškių k., Daugų valsč., yra nuo 
1936 metų žinomas kaip komunistas. Be to, jisai yra dalyvavęs ūki-
ninkų judėjime, už ką baustas 3 mėnesiais kalėjimo. Be to, už ragini-
mą boikotuoti Seimo rinkimus baustas 1 mėnesiu kalėjimo. 1938 m. 
buvo išrinktas Daugų komunistų kuopelės sekretoriumi. Jau 1939 m. 
pabaigoje pradėjo skleisti gandus, kad greitai bus komunistų per-
versmas ir Lietuvoje bus įvesta komunistinė santvarka. Šiais metais 
dar labiau pradėjo skleisti tokius gandus, aiškindamas, kad atvyku-
sios SSSR kariuomenės dalys padėsiančios komunistams. Jisai aiški-
no, kad gegužės mėn. 1 dieną Alytuje bus perversmo pradžia ir tam 
tikslui bus suruoštos didelės demonstracijos. Ragino visus vykti į Aly-
tų ir dalyvauti demonstracijose. Paskutiniu laiku palaikė organizaci-
nio pobūdžio ryšius su žinomais komunistų veikėjais Tamulevičiais ir 
kitais komunistais.

11. Saulevičius Juozas, gyv. Vadėnų k., Merkinės valsč. Jis nuo 
1937 metų yra komunistų kuopelės sekretorius. 1938 ir 1939 metais 
dalyvavo labai dažnuose slaptuose komunistų pasitarimuose. Be to, 
palaikydavo ryšį su Lietuvos komunistų partijos centru ir platinda-
vo komunistinę literatūrą. 1940 m. balandžio mėn. 13 d. dalyvavo 
Varėnos komunistų kuopelės slaptame pasitarime, kuriame dalyva-
vo ir nuo bausmės pasislėpęs komunistas Tamulevičius. Tenai buvo 
aptarta, kaip suruošti Alytuje gegužės mėn. 1 dieną demonstracijas 
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ir sukelti neramumus. Tuojau po to jis pradėjo skleisti gandus, kad 
tikrai įvyks perversmas ir kad pradžia bus Alytuje. Esą gegužės mėn. 
1 dieną įvyksiančios didelės demonstracijos ir po to visoje Lietuvo-
je kilsią neramumai. Jisai ragino visus prisidėti prie ruošiamos de-
monstracijos.

12. Paulauskas Leonas, gyv. Antakalnio k., Varėnos valsč., 
jau nuo 1938 metų pastebėtas veikiant komunistų partijos naudai.  
1938 m. kartu su kitais iškabino komunistinę vėliavą. Atvykus į Lie-
tuvą SSSR kariuomenės daliniams, jisai pradėjo skleisti gandus, kad 
toji kariuomenė padės komunistams padaryti perversmą. Jisai ra-
gindavo neklausyti vyriausybės ir kelti neramumus. Šiais metais ba-
landžio mėn. pradžioje ėmė dar labiau raginti apylinkės gyventojus 
kelti neramumus ir gegužės mėn. 1 dieną ruošti dideles demonstra-
cijas. Jis dalyvavo ir slaptuose pasitarimuose, kur tie reikalai buvo 
apsvarstomi.

13. Savickas Petras, gyv. Pakaršio k., Varėnos valsč., jau nuo 
seniau palaiko ryšius su apylinkės komunistais. Atvykus į Lietuvą 
SSSR kariuomenės daliniams jis pradėjo apylinkės gyventojų tarpe 
skleisti gandus, kad dabar ir Lietuvoje būsianti įvesta komunistinė 
santvarka, kad greitai būsiąs perversmas ir ragino tam perversmui 
ruoštis. Paskutiniu laiku pradėjo skleisti gandus, kad numatomasis 
perversmas prasidėsiąs 1-ą gegužės, Alytuje, o vėliau persimesiąs  
į visą Lietuvą.

14. Balionis Feliksas, gyv. Vartavalaukio k., Varėnos valsč., jau 
nuo 1937 metų buvo Vartavalaukio komunistų kuopelės sekretorius. 
1938–1939 m. dalyvavo slaptuose komunistų kuopelių sekretorių pa-
sitarimuose, kuriuose buvo svarstoma, kaip sukelti krašte neramu-
mus. Paskutiniu laiku pradėjo ypatingai smarkiai skleisti gandus, kad 
gegužės mėn. 1 dieną turės visur Lietuvoje kilti neramumai. Alytaus 
apskrities komunistai privalo vykti tą dieną į Alytų ir prisidėti prie 
ruošiamų demonstracijų. Jisai aiškino, kad esą SSSR kariuomenė 
prie mūsų komunistų prisidės ir tokiu būdu bus įvesta Lietuvoje ko-
munistinė santvarka.

15. Jakelevičius Jonas, gyv. Užumelnyčio k., Varėnos valsč., jau 
nuo 1937 metų pastebėtas komunistų organizacijos veikime. Jisai 
kelis kartus yra dalyvavęs komunistinių vėliavų iškabinime. Be to, 
1938–1939 m. yra dalyvavęs slaptuose komunistų pasitarimuose. 
Paskutiniu metu pradėjo savo apylinkėje raginti gyventojus gegužės 
mėn. 1 dieną vykti į Alytų ir tenai dalyvauti komunistų demonstra-
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cijose. Esą tą dieną visoje Lietuvoje kilsią neramumai ir komunistai 
paimsią valdžią į savo rankas.

16. Juškevičius Petras, gyv. Sapiegiškių k., Varėnos valsč., yra 
komunistų partijos kuopelės narys. 1940 m. balandžio 13 d. pas jį 
įvyko kompartijos kuopelių sekretorių slaptas pasitarimas, kuriame 
buvo svarstoma, kokiu būdu gegužės 1 dieną Alytuje sukelti neramu-
mus. Po šio pasitarimo jis pradėjo skleisti gandus, kad gegužės mėn.  
1 dieną įvyksiąs Lietuvoje komunistinis perversmas, kuris turė-
tų prasidėti Alytuje ruošiamomis demonstracijomis. Gegužės mėn.  
1 dieną Alytuje turinti įvykti didelė komunistų demonstracija, į kurią 
ragino vykti žmones iš savo apylinkės.

17. Bagočius Petras, gyv. Naujaulyčio k., Varėnos valsč., jau nuo 
1934 metų priklauso Lietuvos komunistų partijai. 1934–1937 m. da-
lyvavo labai dažnai slaptuose komunistų pasitarimuose. 1937 m. Aly-
taus apskrities komendanto už komunistinę veiklą baustas 14 parų 
arešto. Be to, 1937 m. gruodžio mėn. 17 dieną, Alytaus apskrities ko-
mendanto už komunistinę veiklą nubaustas 3 mėnesiais kalėjimo. Ba-
gočius yra vienas iš veikliausių komunistų partijos veikėjų. Jisai visą 
laiką verbavo naujus narius ir palaikė ryšius su Lietuvos komunis-
tų partijos centru. 1940 m. balandžio mėn. pradėjo savo apylinkėje 
skleisti gandus, kad gegužės mėn. 1 dieną turės visoje Lietuvoje įvykti 
neramumai ir Alytuje didelės komunistų demonstracijos. Jisai aiški-
no, kad tokiam veikimui padės ir SSSR kariuomenės daliniai. Ragino 
tą dieną kuo daugiausiai vykti į Alytų.

18. Vadeika Viktoras, gyv. Meškučių k., Alovės valsč., nuo 1939 
metų gegužės mėn. 7 dienos yra komunistų partijos kuopelės sekre-
torius. Dalyvavo kelis kartus slaptuose komunistų pasitarimuose. 
1939 m. VI. 7 dieną buvo išrinktas į komunistų valsčiaus komitetą. 
1940 m. pasidarė ypatingai veiklus ir ragino visur kelti neramumus 
ir net ginkluotą sukilimą. Jisai savo apylinkėje ragino užpulti šaulius 
ir atimti iš jų ginklus. Paskutiniu metu ypač skleidžia gandus, kad 
gegužės mėn. 1 dieną turės įvykti Lietuvoje perversmas ir komunistai 
paims valdžią į savo rankas. Ragina visus vykti gegužės 1-ą dieną  
į Alytų ir dalyvauti komunistų demonstracijose.

19. Zeziulevičius Izidorius, gyv. Raitininkų k., Merkinės vlsč., 
jau nuo 1936 metų priklauso Lietuvos komunistų partijai, tais metais 
jis iškabino komunistinę vėliavą, be to dalyvavo slaptuose komunis-
tų pasitarimuose. 1940 m. išrinktas Raitininkų komunistų kuopelės 
sekretoriumi. Paskutiniu laiku ypač aktyviai veikė. Pradėjo skleisti 
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gandus, kad gegužės mėn. 1 dieną įvyks visoje Lietuvoje neramumai. 
Alytuje būsiančios suruoštos didelės demonstracijos. Jisai savo apy-
linkės gyventojus ragino vykti tą dieną į Alytų ir dalyvauti tose de-
monstracijose.

20. Gožanskis Iršas, gyv. Merkinėje, jau nuo 1938 metų priklau-
so komunistų partijai. 1938 m. X 31 dieną Kariuomenės teismo už 
komunistinės vėliavos iškabinimą buvo nubaustas 8 mėnesiais kalėji-
mo. Nuo 1939 m. vadovauja Merkinės komunistų veikimui. Paskutiniu 
laiku skleidė gandus, kad gegužės mėn. 1 dieną visur Lietuvoje įvyk-
sią neramumų. Jisai ragino prisidėti prie neramumų.

Matydamas, kad toks čia išvardintų asmenų veikimas yra ypa-
tingai žalingas Lietuvos valstybės interesui,

n u t a r ė :
pas Kavaliauską Antaną, Stražnicką Romualdą, Škutą Ruviną, 

Sluckį Maušą, Jakubauską Vacių, Ražanauską Aleksą, Palšį Joną, 
Gotšalką Juozą, Kazlauską Juozą, Balčiūną Kazį, Saulevičių Juozą, 
Paulauską Leoną, Savicką Petrą, Balionį Feliksą, Jakelevičių Joną, 
Juškevičių Petrą, Bagočių Petrą, Vadeiką Viktorą, Zeziulevičių Izi-
dorių ir Gožanskį Iršą padaryti kratas, suimti ir pradėti kvotą.

Kvotų valdininkas
Alytaus rajono viršininkas

Gimžauskas (parašas)

Nutarimas

1940 m. balandžio mėn. 26 d. 
Alytus

Valstybės saugumo policijos Alytaus rajono viršininkas Kazys 
Gimžauskas išžiūrėjęs šią kvotą rado:

rajone esamomis žiniomis, piliečiai Kavaliauskas Antanas, 
Stražnickas Romualdas, Skutas Ruvinas, Sluckis Mauša, Jakubaus-
kas Vaclovas, Ražanauskas Aleksas, Palšys Jonas, Gotšalka Juozas, 
Kazlauskas Juozas, Balčiūnas Kazys, Saulevičius Juozas, Paulaus-
kas Leonas, Savickas Petras, Balionis Feliksas, Jakelevičius Jonas, 
Juškevičius Petras, Bagočius Petras, Vadeika Viktoras, Zeziulevičius 
Viktoras ir Gožanskis Iršas, visi priklauso prie slaptos komunistų 
partijos. Didesnė jų dalis yra kuopelių sekretoriais arba šiaip žymes-
ni komunistų partijos veikėjai. Jie ypatingai savo veiklą suaktyvino 
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sąryšyj su gegužės 1 d. švente. Keliuose pasitarimuose svarstė, kaip 
pravesti gegužės 1 d. šventę, pasinaudojant tą dieną sukelti nera-
mumus ir privesti prie ginkluoto sukilimo. Visą savo veiklą sukon-
centravo į Alytų, kur yra SSSR kariuomenės daliniai. Pasinaudojant 
momentu, kada per Alytaus miestą žygiuos SSSR kariuomenės dali-
niai, jie numatė staiga iš skersgatvių išeiti į gatvę ir su raudonomis 
vėliavomis prisijungti prie žygiuojančios SSSR kariuomenės. Tuo jie 
nori, kad policija mėgintų juos jėga atskirti nuo žygiuojančios SSSR 
kariuomenės ir čia turės įvykti susirėmimas su policija, į kurį norima 
būtinai įvelti ir SSSR karius. Kilus susirėmimui, jie tikisi, kad įsikiš 
SSSR kariuomenės daliniai ir iš to jau kils visur Lietuvoje neramumai 
ir būsią Lietuvoje įvesta komunistinė santvarka. Kad pritraukus kuo 
daugiausiai pašalinių asmenų, jie pradėjo sąmoningai skleisti gan-
dus, kad visur Lietuvoje gegužės 1 d. turės kilti neramumai. Pradžia 
turėsianti būti Alytuje, kur esą SSSR kariuomenės daliniai. Jie aiš-
kina, kad tokiam žygiui SSSR kariuomenės vadovybė pilnai pritaria 
ir ji esanti pasiruošusi prie sukilimo prisidėti. Ypatingai kaimuose 
minėtieji asmenys tokias žinias skleidė ir daugelis tokiu būdu suklai-
dinta. 

Turėdamas tokių žinių, pas visus įtariamuosius buvo padarytos 
kratos ir jie patys sulaikyti. Kadangi visi gerai nujautė, kad prieš 
gegužės 1 d. pas juos gali policija daryti kratas ir, be to, visi yra 
įgudę komunistai, tai niekur nieko nebuvo rasta. Tiktai pas du asme-
nis, kurie dar nebuvo aiškiai pasireiškę kaipo komunistai, buvo rasta 
inkriminuojančios medžiagos ir jie buvo atiduoti teismo organams.

Visi įtariamieji savo parodymuose tedavė visai trumpus parody-
mus, viską paneigdami. Visi aiškinasi neturį nei mažiausio supratimo, 
kas tai yra komunistų partija. Tokie jų parodymai yra ypatingai cha-
rakteringi, nes taip duoda parodymus visi tikri komunistų partijos 
nariai, nes jiems yra iš centro duotos tokios instrukcijos.

Paklausti šioje byloje liudininkai parodė:
liudininkas Matulaitis Juozas, Valstybės saugumo policijos Ma-

rijampolės apygardos žinių dalies vedėjas parodė: apygardoje esa-
momis žiniomis Bagočius Petras jau nuo 1934 metų priklauso prie 
komunistų partijos. Jisai yra vienas iš aktyvesnių komunistų veikėjų. 
Visą laiką buvo vienos komunistų kuopelės sekretorius ir dalyvavo 
slaptuose komunistų pasitarimuose. 1937 metais du kartus už komu-
nistinį veikimą buvo Alytaus apskr. karo komendanto baustas 14 pa-
romis areštu ir antrą syki 3 mėnesiais kalėjimu. Jisai skleidė gandus, 
kad būsią prašyta, kad ir Lietuva būtų prijungta prie SSSR.
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Balčiūnas Kazys seniau buvo prisidėjęs prie ūkininkų judėjimo 
ir už tatai 1936 metais baustas 3 mėn. kalėjimu. Be to, už kurstymą 
nedalyvauti Seimo rinkimuose, Alytaus karo komendanto baustas 
1 mėnesiu kalėjimu. Nuo 1938 metų jisai jau pasidarė komunistu ir 
pradėjo aktyviai veikti. Jis buvo išrinktas kuopelės sekretoriumi ir 
jau 1939 metais pradėjo raginti ruoštis prie ginkluoto sukilimo.

Saulevičius Juozas pastebėtas 1937 metais kaipo kuopelės se-
kretorius. Jisai taipogi gana aktyviai dirbęs ir raginęs gegužės 1 d. 
ruošti Alytuje dideles demonstracijas.

Jakubauskas Vaclovas kaipo komunistas žinomas jau nuo 1936 
metų. Tais pat metais už komunistinį veikimą Alytaus karo komen-
danto buvo baustas 3 mėn. kalėjimo. Jisai, be to, yra ir išplatinęs ko-
munistinės literatūros.

Ražanauskas Aleksas jau 1934 metais buvo žinomas kaipo ko-
munistas. 1935 metais Kariuomenės teismo už komunistinį veikimą 
buvo nubaustas 4 metams sunkiųjų darbų kalėjimo. Bausmę atlikęs 
ir toliau veikė.

Gožanskis Iršas kaipo komunistas žinomas nuo 1938 metų. Už 
komunistinės vėliavos iškabinimą tais metais Kariuomenės teismo 
buvo nubaustas 8 mėnesiais kalėjimo. Atlikęs bausmę dar labiau pra-
dėjo veikti komunistų naudai ir pasidarė Merkinės apylinkės svar-
biausiu komunistu.

Zeziulevičius Izidorius kaipo komunistas pastebėtas jau 1937 
metais. Jis dalyvaudavo komunistinės literatūros platinime. Buvo 
kuopelės sekretoriumi.

Gotšalkas Juozas pastebėtas 1937 metų pabaigoje veikiant ko-
munistų partijos naudai. Jisai dalyvavo daugelyj slaptų komunistų 
pasitarimuose ir palaikė ryšius su centru.

Stražnickis Romualdas nuo 1939 metų rudens dalyvauja komu-
nistų veikime.

Kazlauskas Juozas nuo 1938 metų pastebėtas kaipo komunistų 
veikėjas. Jisai buvo išrinktas į parajonio komitetą. Dažnai dalyvau-
davo slaptuose komunistų pasitarimuose.

Balionis Feliksas jau nuo 1937 metų pabaigos yra kuopelės se-
kretorius. Jisai dalyvavo dažnai slaptuose pasitarimuose ir ragino 
organizuoti smogiamus komunistų būrelius, kurie galėtų ir policijai 
pasipriešinti.

Kavaliauskas Antanas nuo 1937 metų dalyvauja komjaunime. 
Jisai buvo Alytaus komjaunimo sekretorius ir tikrinęs komjaunimo 
veiklą.
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Vadeika Viktoras nuo 1939 metų pradžios žinomas kaipo komu-
nistas. Iš pradžių buvo komjaunimo grupelės sekretorius, gi vėliau 
kaipo veiklesnis buvo išrinktas į valsčiaus komitetą.

Jekelevičius Jonas nuo 1937 metų pastebėtas komunistiniame 
veikime. Yra dalyvavęs komunistinių vėliavų iškabinime, be to, yra 
lankęs komunistinio veikimo kursus.

Paulauskas Leonas komunistiniame veikime pastebėtas nuo 
1937 metų. Jisai yra dalyvavęs komunistinės vėliavos iškabinime.

Skutas Ruvinas yra komjaunimo veikėjas.
Sluckis Mauša nuo 1937 metų žinomas kaipo komjaunimo veikė-

jas. Jisai dalyvauja komjaunimo narių verbavime.
Juškevičius Petras yra žinomas komunistas. Pas jį š. m. balan-

džio mėn. 13 d. įvyko slaptas komunistų pasitarimas, kuriame buvo 
svarstoma, kaip sukelti gegužės 1 d. neramumus. Buvo patarta vyks-
tant į Alytų pasiimti ir ginklus.

Liudininkas Pulokas Kazys parodo, kad Alovės apylinkėje vienas 
iš žymiausių komunistų veikėjų yra Vadeika Viktoras. Jisai skelbiąs, 
kad gegužės 1 d. turės įvykti perversmas ir būsią nuversta dabartinė 
vyriausybė.

Liudininkas Asadauskas Ignas parodo, kad Varėnos apylinkėje pa-
skutiniu laiku buvo skleidžiami gandai, kad gegužės 1 d. bus nuversta 
dabartinė vyriausybė ir komunistai paimsią valdžią į savo rankas.

Liudininkas Baltrušaitis Antanas parodo, kad Varėnos apylinkė-
je plačiai paskleisti gandai, kad gegužės 1 d. bus perversmas, kad tą 
dieną komunistai vyks į Alytų ir tenai su SSSR kariuomenės pagalba 
padarys sukilimą.

Liudininkas Remeika Vladas parodo, kad Alovės apylinkėje Va-
deika yra veiklus komunistas. Jisai skleidęs gandus, kad gegužės  
1 d. būsianti nuversta valdžia ir įvesta komunistinė santvarka. Šau-
liai turėsią patys atnešti ginklus ir komunistams atiduoti. Tokie gan-
dai Vadeikos yra labai plačiai paskleisti.

Liudininkas Kriaučeliūnas parodo, kaip Vadeika pastebėjęs po-
licijos pareigūnus, pabėgęs ir nestojęs, nors ir buvo šaudyta. Tiktai 
vėliau buvo sulaikytas pasislėpęs miške.

Liudininkas Budrys Vladas parodo, kad Palšys, Kavaliaus-
kas ir Ražanauskas ragina darbininkus prisidėti prie komunistinės 
demonstracijos, kuri turi įvykti gegužės 1 d. Be to, jie ragina prie 
streiko, nes esą policija nieko negalėsianti padaryti, kadangi SSSR 
kariuomenės daliniai komunistams padės. Jie, be to, aiškina, kad tuo 
laiku ir kitose Lietuvos vietose įvyks neramumai.
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Liudininkas Girtsas Jurgis parodo, kad Marijampolėje ir Alytuje 
komunistai ruošiasi prie didesnių neramumų. Visoj eilėj slaptų pasi-
tarimuose prieita prie išvados, kad neramumams kelti geriausia vie-
ta esanti Alytus. Balandžio mėn. 20 d. įvyko Alytuje slaptas komunis-
tų partijos atstovų pasitarimas, kuriame buvo nutarta gegužės mėn.  
1. d. Alytaus mieste pradėti perversmą. Atvykęs iš centro atstovas 
užtikrinęs, kad SSSR kariuomenės daliniai tikrai prisidės prie komu-
nistų sukeltų riaušių ir įves Lietuvoje komunistinę santvarką. Buvo 
nutarta, kad į Alytų turės suvažiuoti iš visur kuo daugiausiai komu-
nistų, kurie čia suruoš didžiules demonstracijas. Buvo išdirbtas smul-
kus planas, iš kur demonstrantai turės mestis į gatvę ir prisijungti 
prie žygiuojančios SSSR kariuomenės. Po to pasitarimo komunistų 
ūpas pakilo, nes jie tikrai tiki, kad gegužės 1 d. perversmas pavyks.

Liudininkas Banys Petras, Valstybės saugumo policijos Alytaus 
rajono valdininkas, parodė, kad Alytaus apskrityje 1939 metų pabai-
goje prasidėjo pasireikšti žymiai stipresnis komunistinis veikimas. 
Visam veikime vadovavo broliai Tamulevičiai. Jie iš karto pradėjo 
kelti mintį atnaujinti ūkininkų judėjimą, bet tam judėjimui turėjo bū-
tinai komunistai vadovauti. Toks atnaujintas ūkininkų judėjimas su 
laiku turėjo privesti prie ginkluoto sukilimo. Jie pradėjo skleisti gan-
dus, kad tokiam sukilimui padės esanti Lietuvoje SSSR kariuomenė. 
Toks sukilimas turėjo prasidėti gegužės mėn. 1 d. Alytuje. Tą dieną 
Alytuje turėjo įvykti didžiulės demonstracijos ir norėta, kad būtų 
susirėmimai su policija. Demonstracijos rengėjai ragino darbinin-
kus apsiginkluoti, kad būtų galima policijai pasipriešinti. Prie tokių 
minčių skleidimo bei paties sukilimo bei demonstracijoms pasiruoši-
mo prisidėjo šie žinomi komunistai: Bagočius Petras iš Naujaulyčio 
k. Jis yra žinomas kaip aktyvus komunistų partijos veikėjas ir už tą 
veiklą yra keletą kartų baustas. Paskutiniu laiku jis įėjo į komunistų 
Alytaus apskrities komitetą. Stražnickas Romualdas, kuris palaikė 
ryšius su aktyviaisiais komunistais Tamulevičiais ir dalyvavo keliuo-
se slaptuose pasitarimuose, kuriuose buvo svarstomas gegužės mėn. 
1-ą dieną ruošiamos demonstracijos klausimas bei aptariami ruo-
šiamojo perversmo reikalai. Saulevičius Juozas, jau iš seniau žino-
mas kaip komunistų kuopelės sekretorius, palaikąs ryšius su Varėnos 
bei Merkinės komunistais. Jis taip pat dalyvavo slaptuose komunistų 
pasitarimuose, kuriuose buvo aptariami ypač ruošiamos Alytuje de-
monstracijos bei numatomo komunistinio perversmo ruošimas. Apie 
ruošiamą perversmą bei demonstraciją jis informuodavo Merkinės 
komunistus. Juškevičius Petras taip pat yra žinomas komunistas ir 
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1940 m. balandžio 13 dieną davė patalpas komunistų susirinkimui 
ir pats jame dalyvavo. Vadeika Viktoras yra aktyvus komunistas ir 
paskutiniu laiku įeina į Alovės valsčiaus komitetą. Pas jį buvo susto-
jęs pabėgęs iš areštinės Tamulevičius Tomas. Savo apylinkėje plačiai 
paskleidė mintį apie ruošiamą sukilimą, verbavo naujus narius ir 
ragino juos prisidėti prie ruošiamos demonstracijos. Priešingai nu-
sistačiusius žmones tiesiog terorizavo įvairiais grasinimais. Balčiū-
nas Kazys kaip komunistas savo apylinkėje turi didelį pasitikėjimą ir 
prie kiekvienos progos gyventojų tarpe skleidžia komunistines idėjas, 
plačiai skleidė perversmo mintį. Ruošiamose demonstracijose buvo 
numatytas net kalbėtoju-agitatoriumi. Paulauskas Leonas vadovau-
ja komjaunimo veikimui Varėnos apylinkėse. Atvykus SSSR kariuo-
menei į Lietuvą, ėmė skelbti, kad Lietuva greitai būsianti prijungta 
prie Rusijos, kad būsianti įvesta komunistinė santvarka. Jis pasako-
jo, kad toks perversmas prasidės gegužės mėn. 1 dieną, Alytuje. Ba-
lionis Feliksas yra žinomas kaip Vartavalaukio komunistų kuopelės 
sekretorius, dalyvauja slaptuose komunistų pasitarimuose ir ragino 
prisidėti prie ruošiamųjų demonstracijų Alytuje. Jakelevičius Jonas 
yra vienas iš aktyvesnių komjaunimo veikėjų. Jis dalyvauja slaptuose 
komunistų pasitarimuose ir paskutiniu laiku skleidžia gandus, kad 
gegužės mėn. 1 dieną Alytuje turės prasidėti komunistinis pervers-
mas, kuris persimes į visą Lietuvą. Savickas Petras palaiko ryšius 
su komunistais ir skleidžia gandus, kad 1-ą gegužės įvyks komunis-
tinis perversmas. Zeziulevičius Izidorius jau nuo 1936 metų žinomas 
kaip komunistas. Paskutiniu laiku buvo Raitininkų kuopelės sekre-
torius. Iš Varėnos komunistų gavo nurodymų dėl ruošiamų Alytuje 
demonstracijų bei perversmo, pats ne tik tam pritarė, bet ir kitus 
kalbino prie to prisidėti. Gožanskis Iršas jau nuo 1938 metų žinomas 
kaipo komunistų partijos narys. Už komunistinę veiklą Kariuomenės 
teismo yra baustas. Grįžęs iš kalėjimo Merkinėje organizavo kom-
jaunimą bei jam vadovavo. Skleidė gandus, kad įvyks perversmas ir 
Lietuvoje bus įvesta komunistinė santvarka. Kavaliauskas Antanas 
yra aktyvus Alytaus komunistų veikėjas. Seniau organizavo komjau-
nimą, buvo sekretorius ir apskrityje tikrino komjaunimo veikimą. 
Paskutiniu laiku ruošėsi gegužės 1 dienai numatytoms demonstra-
cijoms, kuriose žadėjo pats dalyvauti ir prikalbinėjo kitus taipogi 
dalyvauti. Skutas Ruvinas yra aktyvus komjaunimo veikėjas, daly-
vauja jų pasitarimuose ir renka aukas komunistų liaudies pagalbai. 
Skleidė gandus apie gegužės 1 dienos ruošiamas demonstracijas ir 
ragino kitus prie tų demonstracijų prisidėti. Sluckis Mauša taipogi 
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yra aktyvus komjaunimo veikėjas. Už komunistinę veiklą 1938 metais 
buvo administratyviniu būdu nubaustas. Paskutiniu laiku pažįstamų 
tarpe skleidė mintį, kad reikia dalyvauti komunistų numatomose Aly-
tuje demonstracijose. Paskutiniu laiku platino komunistinę literatū-
rą. Ražanauskas Aleksas komunistinėje veikloje dalyvauja nuo 1934 
metų. 1936 metais už komunistinę veiklą baustas 4 metais sunkių-
jų darbų kalėjimo. Grįžęs iš kalėjimo, pradėjo skleisti gandus, kad 
gegužės mėn. 1 d. įvyks perversmas, kuris turės prasidėti Alytuje. 
Gotšalka Juozas jau nuo seniau žinomas kaipo komunistas. Pas jį 
lankydavosi komunistų partijos centro instruktoriai, kurie jo patal-
pose sušaukdavo slaptus pasitarimus. Kazlauskas Juozas nuo 1938 
metų žinomas kaipo dalyvaująs komunistiniame veikime. Dabartiniu 
laiku yra Daugų komunistų kuopelės sekretorius. Paskutiniu laiku 
prisidėjo prie skleidžiamų gandų, kad Lietuvoje turės įvykti komu-
nistų perversmas, kuris prasidėsiąs Alytaus mieste gegužės mėn. 1 d. 
Liudininkas parodo, kad visi čia išvardinti asmenys jam yra žinomi 
vieni iš aktyviausių Alytaus apskrities komunistų. Darant kratas pas 
išvardintus komunistus, buvo padarytos kratos ir pas Vaicekauską 
Vacių ir Abramavičių Simą. Pas juos buvo rasta komunistinės spau-
dos bei kitokios kompromituojančios medžiagos, aiškiai įrodančios 
jų komunistinę veiklą (pastarieji perduoti teismo organams). Su šiais 
dviem artimus organizacinio pobūdžio ryšius palaikė ir dauguma 
išvardintų asmenų. Paskutiniu laiku komunistų skleidžiami gandai 
apie ruošiamą perversmą, plačiai paplito po visą Alytaus apskritį ir 
rimtesnieji gyventojai net jaučia baimę, kad toks dalykas iš tikrųjų 
gali atsitikti ir bijo komunistų keršto.

Turėdamas galvoje aukščiau pasakytą į tai, kad: 1. Balčiūnas 
Kazys, 2. Vadeika Viktoras, ir 3. Bagočius Petras aktyviai dalyvau-
ja pasiruošimuose suruošti gegužės 1 dieną neramumus Alytuje, yra 
seni komunistų partijos nariai ir turi didelę įtaką į darbininkus ir 
bendruomenę ir, kad jie savo veikla sudaro didelį pavojų valstybės 
saugumui; 4. Stražnickas Romualdas, 5. Skutas Ruvinas, 6. Palšys 
Jonas, 7. Jakubauskas Vaclovas, 8. Paulauskas Leonas, 9. Saulevičius 
Juozas, 10. Savickas Petras, 11. Balionis Feliksas, 12. Gužanskis Gir-
šas, 13. Kavaliauskas Antanas, 14. Ražanauskas Aleksas, 15. Sluckis 
Maušas, 16. Gotšalkas Juozas, 17. Jakelevičius Jonas, 18. Juškevičius 
Petras, 19. Kazlauskas Juozas ir 20. Zeziulevičius Izidorius – gavę 
nurodymų iš komunistų partijos vadovų, aktingai ruošė mases da-
lyvauti gegužės 1 dienai neramumuose Alytuje, tuo tikslu skleisdami 
žinias, kad Alytuje bus daroma demonstracija, kad dėl tos dienos de-
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monstracijų įsivels SSSR įgulos kariai ir, kad tuo būdu prasidės ko-
munistinis perversmas, t. y. skelbia dalykus, žalingus Lietuvos vals-
tybės interesui, todėl

n u t a r ė :
šią kvotą, drauge su čia įvardintais asmenimis, perduoti Alytaus 

apskrities Viršininkui, prašant: 1. pirmuosius tris asmenis atiduoti  
į Priverčiamojo darbo įstaigą, pagal Nepaprastojo meto įstatymo 
(Vyriausybės žinios. Nr. 644) 7 str. 5 p. Kitus 17 – nubausti pagal 
Alytaus apskrities viršininko įsakymą 1939 m. Nr. 12, 1 str. 4 p.

Kvotų valdininkas
Alytaus rajono viršininkas

Gimžauskas (parašas)

Alytus 1940 m. balandžio 26 d.

Ponui Alytaus apskrities Viršininkui

Kvotą, dėl suimtųjų komunistų, ruošusių 1 gegužės demonstra-
cijas ir neramumus Alytuje, siunčiu Tamstos parėdymui ir vienkart 
pranešu, kad suimtieji: 1. Balčiūnas Kazys, 2. Vadeika Viktoras, 
3. Bagočius Petras, 4. Stražnickas Romualdas, 5. Skutas Ruvinas, 
6. Palšys Jonas, 7. Jakubauskas Vaclovas, 8. Paulauskas Leonas,  
9. Saulevičius Juozas, 10. Savickis Petras, 11. Balionis Feliksas, 
12. Gužanskis Giršas, 13. Kavaliauskas Antanas, 14. Ražanauskas 
Aleksas, 15. Sluckis Maušas, 16. Gotšalkas Juozas, 17. Jakelevičius 
Jonas, 18. Juškevičius Petras, 19. Kazlauskas Juozas ir 20. Zeziu-
levičius Izidorius yra patalpinti Marijampolės kalėjime ir skaitosi 
Tamstos žinioje.

Priedėlis: Kvota Nr. 16, 94 lapai.

Kvotų valdininkas
Alytaus rajono viršininkas

Gimžauskas (parašas)

Nutarimas Nr. 4264

1940 m. balandžio mėn. 26 d. aš, Alytaus apskrities Viršinin-
kas, išžiūrėjęs Valstybės Saugumo policijos man prisiųstą kvotą apie 
skleidimą gandų ir kurstymą gyventojų sukilti prieš esamą Lietuvoje 
vyriausybę ir santvarką, radau, kad kvotos daviniais nustatyta, jog 



94 GINTARAS LUČINSKAS 1940 M. GEGUŽĖS 1-OSIOS „REVOLIUCIJA“ ALYTUJE

Vadeika Viktoras, Bagočius Petras, Balčiūnas Kazys, Stražnickas 
Romualdas, Škutas Ruvinas, Palšys Jonas, Jakubauskas Vaclovas, 
Paulauskas Leonas, Saulevičius Juozas, Savickas Petras, Balionis 
Feliksas, Gožanskis Iršas, Kavaliauskas Antanas, Ražanauskas Alek-
sas, Sluckis Mauša, Gotšalka Juozas, Jekelevičius Jonas, Juškevičius 
Petras, Kazlauskas Juozas ir Zeziulevičius Izidorius aktingai daly-
vavo pramanytų, kurstančių gandų skleidime, todėl pasirėmęs Nepa-
prastojo meto įstatymo 7 str. 5 p. Vadeiką Viktorą ir Bagočių Petrą, 
kaipo pavojingus valstybės saugumui asmenis, nutariau įsakyti ati-
duoti į Priverčiamojo darbo įstaigą vieneriems metams; visus kitus, 
pasirėmęs mano privalomo įsakymo Nr. 12, 1 str. 4 p. už skleidimą 
pramanytų, žalingų ir kenkiančių valstybės interesui gandų baudžiu: 
1) Balčiūną Kazį ir 2) Stražnicką Romualdą po 3 mėn. arešto ir po 
500 lt. piniginės baudos, nesumokėjus nubaustiesiems piniginės bau-
dos, ji pakeičiama dar 3 mėn. arešto; 3) Škutą Ruviną ir 4) Palšį Joną 
po 3 mėn. arešto; 5) Jakubauską Vaclovą, 6) Paulauską Leoną ir 7) 
Gožanskį Iršą po 2 mėn. arešto, 8) Saulevičių Juozą, 9) Savicką Pe-
trą, 10) Balionį Feliksą ir 11) Gotšalką Juozą po 1 mėn. arešto; 12) 
Kavaliauską Antaną ir 13) Ražanauską Aleksą po 3 savaites arešto; 
14) Sluckį Maušą, 15) Jakelevičių Joną ir 16) Juškevičių Petrą po 2 
savaites arešto; 17) Kazlauską Juozą ir 18) Zeziulevičių Izidorių po 
10 parų arešto.

Šis mano nutarimas, einant Nepaprastojo meto įst. 10 str. ir 
mano įsakymo 9 str. turi būti tuoj vykdomas.

Apskrities viršininkas (parašas)

Vidaus reikalų ministro
Nutarimas

Kaunas, 1940 m. birželio mėn. 21 d. 

Aš, Vidaus reikalų ministras, peržiūrėjau administracinės bau-
dos bylą Alytaus apskrities viršininko 1940 m. balandžio mėn. 26 d. 
nutarimu Nr. 4264 pagal Nepaprastojo meto įstatymo str. 13 šių nu-
baustų asmenų:

1. Kazio Balčiūno, nubausto 3 mėn. arešto ir 500 lt. ir piniginės 
baudos nesumokėjus dar 3 mėn. arešto;

2. Romualdo Stražnicko, nubausto 3 mėn. arešto ir 500 lt. ir pi-
niginės baudos nesumokėjus dar 3 mėn. arešto;
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3. Ruvino Škuto, nubausto 3 mėn. arešto;
4. Jono Palšio, nubausto 3 mėn. arešto;
5. Vaclovo Jakubausko, nubausto 3 mėn. arešto;
6. Leono Paulausko, nubausto 3 mėn. arešto;
7. Iršos Gožanskio, nubausto 3 mėn. arešto;
8. Juozo Saulevičiaus, nubausto 1 mėn. arešto;
9. Petro Savicko, nubausto 1 mėn. arešto;
10. Felikso Balionio, nubausto 1 mėn. arešto;
11. Juozo Gotšalkos, nubausto 1 mėn. arešto;
12. Antano Kavaliausko, nubausto 3 savaites arešto;
13. Alekso Ražanausko, nubausto 3 savaites arešto;
14. Maušos Sluckio, nubausto 3 savaites arešto;
15. Jono Jakelevičiaus, nubausto 2 savaites arešto;
16. Petro Juškevičiaus, nubausto 2 savaites arešto;
17. Juozo Kazlausko, nubausto 10 parų arešto;
18. Izidoriaus Zeziulevičiaus, nubausto 10 parų arešto;
ir pasirėmęs Nepaprastojo meto įstatymo 11 str.,
n u t a r i a u :
Alytaus apskrities viršininko 1940 m. balandžio mėn. 26 d. nu-

tarimą Nr. 4264 panaikinti ir aukščiau išvardintiems asmenims bau-
das, kiek jos dar nėra įvykdytos, nuimti.

Vidaus reikalų ministras

V. R. M. Administracijos Departamentui
1940 m. birželio 18 d.

Atšaukus Sustiprintos valstybės apsaugos metą, bylas apie nu-
baudimą Tomo Tamulevičiaus, Jono Judzentavičiaus, Vinco Saučen-
kos, Boliaus Tamulevičiaus, Petro Keršio, Petro Lapinsko, Leibos 
Solomino, Juozo Ramanausko, Juozo Petkevičiaus, Prano Potelio, 
Juozo Valioko, Stasio Valioko, Juliaus Čapliko, Eustacho Aidukevi-
čiaus-Gaidukevičiaus, Petro Lazarevičiaus, Antano Jankausko, Jono 
Kamaičio, Viktoro Vadeikos, Petro Bagočiaus, Kazio Balčiūno, Ro-
mualdo Stražnicko, Ruvino Škuto, Jono Palšio, Vaclovo Jakubausko, 
Leono Paulausko, Iršos Gožanskio, už nusižengimus Nepaprastojo 
meto įstatymui siunčiu parėdymui.

Pagrindas: Nepaprastojo meto įstatymo (V. Ž. Nr. 644) 5 str.
Priedas: 13 bylų.

Apskrities viršininkas
Kalendra
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Lietuvos centriniame valstybės archyve, Valstybės saugumo 
ir Kriminalinės policijos Marijampolės apygardos fonde saugomi  
1940 m. sausio 2 d. – rugpjūčio 10 d. biuleteniai apie įvykius apygar-
dos teritorijoje.

Biuletenis Nr. 52 (visiškai slaptai)
Marijampolė, 1940 metų balandžio mėn. 9 d.

Alytaus komunistai gegužės 1 d. švęsią drauge su SSSR kariuomene

Aktyvesnieji Alytaus komunistai ruošiasi iškilmingai švęsti gegu-
žės 1 d. Šiai šventei turį pasigaminę vėliavų ir organizuojasi pada-
ryti demonstraciją. Numatoma, kad streikuosią Cvilingo ir Beiralo 
lentpjūvių darbininkai. Esą, rusai patarią demonstruoti kartu su jais, 
nes ir jie numatą eisenas per miestą. Komunistai sako, kad Alytuje 
yra tik 9 policininkai, tai ne ką jie demonstrantams padarys, o šaudyt 
vis tiek nešaudys. Blogesniu atveju pas sovietus galima būsią gauti ir 
pistoletų, tad jeigu policija pultų panašiai, kaip kadaise Kaune, tai 
tuomet demonstrantai galėtų šaudyti ir į policiją. Prieš demonstraci-
ją būsią pasakyta, kur susirinkti.

Esą pasiruošimai demonstracijoms vykstą ir Merkinėje. Čia de-
monstraciją pradėsią esantieji 25 komjaunuoliai, kuriuos paremsią 
partijos žmonės.

Alytaus komunistai kalba, kad Sovietų Rusija centro komitetą 
gerai remianti pinigais. Centro komitetas norįs savo spaustuves per-
kelti į Alytų Sovietų kariuomenės įgulon ir čia spausdinti komunistinę 
literatūrą. Sovietų kariuomenės įguloje drąsiai būsią galima gaminti 
literatūrą, nes niekas negalėsiąs patikrinti.

Žinios tikros.
Apygardos viršininkas
Kazlauskas (parašas)

Biuletenis Nr. 59 (visiškai slaptai)
Marijampolė, 1940 m. balandžio mėn. 22 d.

Aptariami pasiruošimai gegužės 1 d. Alytuje

Balandžio mėn. 13 d. Sapiegiškių k., Varėnos valsč. įvyko vietos 
komunistų pasitarimas, kuriame dalyvavo apie 18 asmenų. Čia buvo 
tariamasi apie gegužės 1 d. minėjimą. Esą, tą dieną Alytuje numaty-
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tos demonstracijos, į kurias susirinksią apie 4 000 asmenų. Tą dieną 
Alytuje būsiąs didelis sovietų kariuomenės paradas. Demonstrantai 
eisią priešakyje, o paskui juos eisianti sovietų kariuomenė, tad polici-
ja nieko demonstrantams negalėsianti padaryti. Iš Alytaus demons-
trantai kartu su rusais vyksią į Prienus, o paskui ir į Kauną.

Komunistai turį daug ginklų, kuriuos įsigiję iš buvusios lenkų ka-
riuomenės, todėl numatoma, kad visi komunistai į Alytų vyksią gin-
kluoti.

Balandžio mėn. 20 d. iš Alytaus išsiųstas vienas asmuo į Kauną 
susirišti su centro komitetu ir gauti tolimesnių nurodymų apie ruo-
šiamą Alytuje sąmyšį. Alytuje esąs vienas komunistas, kuris palaikąs 
ryšį su sovietų vietos įgula. Iš įgulos tam asmeniui buvę pranešta, 
kad rusai į esamą sąmyšį nesikišią, jei negausią iš Maskvos parėdy-
mo. Jeigu tokio parėdymo nebūtų, tai sovietai galėtų paremti tik gin-
klais ir duotų vadovauti keletą civiliai perrengtų žmonių. Esą, jeigu 
šis sąmyšis nepasisektų, tai pusė partijos žmonių išstotų, kas reikštų 
visos kovos nepasisekimą.

Balandžio mėn. 21 d. buvo kalbama, kad siųstas iš Alytaus  
į Kauną žmogus su centro komitetu ryšį neužmezgęs, nes visas cen-
tro komitetas išsiskirstęs į provinciją. Centro komitetas anksčiau tu-
rėjęs žmogų, kuris palaikydavęs ryšį su Kominternu, tačiau dabar 
tas žmogus sulaikytas ir išsiųstas į Priverčiamojo darbo įstaigą.

Balandžio mėn. 20 d. Alytuje įvyko kompartijos vietos vadovų 
pasitarimas, kuriame dalyvavo 7 asmenys. Buvo atvykusių iš Mari-
jampolės, Jiezno, Šeduvos, o kiti vietiniai. Spėjama, kad pasitarimui 
vadovavo centro komiteto atstovas, kuris dabar galįs būti laikinai 
apsigyvenęs Alytuje. Vadovaujantis paaiškino susirinkusiems kom-
partijos planą gegužės 1 dienos minėjimo, pranešdamas, kad ši diena 
visoje Lietuvoje turi būti švenčiama kuo iškilmingiausiai. Miestuose 
ir miesteliuose turį būti iškabinamos raudonos vėliavos, išplatinama 
literatūra. Taip pat turį įvykti streikai, o kur galima, ir demonstraci-
jos. Dėmesio centras būsiąs Alytaus miestas, nes čia gegužės 1 dieną 
turėsiąs įvykti darbininkijos sąmyšis. Šiam reikalui esąs sudarytas 
toks planas: iš visos Lietuvos ir Alytaus apylinkės kompartijos na-
riai turį atvykti dalyvauti iškilmingoje demonstracijoje. Iš tolimesnių 
vietų darbininkai turėsią atvykti balandžio mėn. 30 d. ir jų vadovai 
gausią instrukcijų dėl tolimesnio elgimosi. Išlaidas demonstrantams 
atlyginsiąs centro komitetas.

Pati demonstracija vyksianti tokia tvarka: ryte rusų kariuomenė 
iš I Alytaus miesto žygiuosianti per miestą į parado aikštę, esančią 
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prie stoties (geležinkelio). Vietos komunistai žygiuojančią kariuo-
menę sutiks ties Darbo rūmais toje vietoje, kur sueina 5 skersga-
tviai. Kai pražygiuosianti rusų kariuomenė, tai iš visų skersgatvių 
išsipilsią demonstrantai, iškelsią raudonas vėliavas ir prisijungsią 
prie žygiuojančios kariuomenės. Vadovaujantis pasitarimui pareiškė 
įsitikinimą, kad šis planas pasiseksiąs. Be to, paaiškino, kad gegužės 
1 d. iš Rusijos atvyksiąs atstovas priimti kariuomenės paradą, tad ir 
jį darbininkai pagerbsią. Jokių sutrukdymų demonstrantai nebijosią, 
nes būsią ginkluoti. Rusai esą pažadėję demonstrantus palaikyti. Iš 
Alytaus prasidėsianti darbininkijos laisvės kova. Koks demonstrantų 
skaičius būsiąs, vadovaujantis pasitarimui nesakė. Jis paaiškino, kad 
Alytuje sąmoningai paskleisti gandai, kad Alytuje gegužės 1 dieną 
būsią surašomi darbininkai prie projektuojamos rusų statybos. Tai 
padaryta tikslu sutraukti daugiau darbininkų, kurie taip pat prisidė-
sią prie demonstracijos, nes negi fašistai-darbininkai eisią pas rusus 
darbo ieškoti.

Po šio pasitarimo vadovaujantis liepė vienam pasitarimo daly-
viui vykti į Kauną ir ten pranešti, kad jei Kaune nebus galimybės su-
ruošti demonstraciją, tai kad dalis Kauno kompartijos narių taip pat 
atvyktų į Alytų prisidėti prie ruošiamos demonstracijos. Kitas asmuo 
į Kauną buvo pasiųstas su kitokiu uždaviniu.

Vieno komunisto, gyv. Daugų valsč., žmona papasakojo, kad ge-
gužės 1 d. Alytuje ruošiamasi sąmyšiui. Esą, šiam reikalui visi komu-
nistai raginami įsigyti ginklus, nuostoliai vėliau būsią atlyginti.

Žinios tikros.
Už Apygardos viršininką

V. Augustaitis (parašas)

Biuletenis Nr. 63 (visiškai slaptai)
Marijampolė, 1940 m. gegužės mėn. 3 d.

Gegužės 1 d. minėjimas

Esantieji apygardos ribose komunistai aktyviai ruošėsi šiemet 
minėti gegužės 1 d., kuri esą būsianti nepaprasta, nes ją minėsiančios 
ir pas mus esančios rusų kariuomenės įgulos. Ypatingai aktyviai prie 
gegužės 1 d. minėjimo ruošėsi Alytaus apskr. komunistai, kuriuos 
vadovaujantieji įtikino, kad tą dieną Alytuje prasidėsiąs komunistų 
perversmas, kurį paremsianti rusų kariuomenė. Apie tokį komunistų 
pasiruošimą buvo plačiai kalbama. Net Vilkaviškio ir Šakių apskri-
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čių darbininkai kalbėjo, kad reikia vykti į Alytų, nes ten turi kas tai 
įvykti. Net ramūs gyventojai dėl šių paskleistų kalbų pradėjo nervuo-
tis. Visas komunistų dėmesys, atrodė, buvo sukoncentruotas į Alytų, 
kuriame turėjo kažkas įvykti. Kitose vietose komunistai panašiems 
įvykiams nesiruošė ir atrodė pasitenkinsią gegužės 1 d. proga vėlia-
vų iškabinimu ir literatūros išplatinimu.

Ryšium su plintančiomis kalbomis, kad Alytuje ruošiamasi nera-
mumams ir komunistų pasiruošimais gegužės 1 d., jau nuo balandžio 
mėn. antros pusės buvo pradėtas trukdymas jų planams įvykdyti. 
Pradžioje pradėta izoliuoti vadovaujantieji asmenys, o balandžio 
pabaigoje izoliuota ir aktyvesnieji komunistai. Tokia izoliacija su-
ardyti ryšiai tarp vadovaujančių ir narių: Vilkaviškyje, Kudirkos 
Naumiestyje, Šakiuose, Prienuose ir Alytuje. Be to, Alytuje komunistų 
planai visiškai pakriko, kai sovietų kariuomenė į paradą nežygiavo 
per miestą, o prie parado aikštės rusų sargybiniai neprileido jokių 
pašalinių asmenų.

Nors gegužės 1 d. apygardos ribose praėjo visai ramiai, tačiau 
likusieji neizoliuoti komunistai rado progos kuo nors pasireikšti. Šie 
jų pasireiškimai buvo: kabinimas vėliavų, kaspinų, platinimas litera-
tūros, leidimas balandžių ir pan.

Nuo balandžio mėn. 25 d. iki gegužės 1 d. apygardos ribose iš-
platinta:

Pasireiškimai Aly-
taus 
apskr.

Šakių 
apskr.

Mari-
jampolės 
apskr.

vilkaviš-
kio apskr.

Seinų 
apskr.

viso

Vėliavų 10 2 4 - - 16
Kaspinų - 4 - - - 4
Plakatų 14 - =- - - 14
Balandžių - 1 - - - 1
Literatūros 
egz.

258 2 82 - - 348

Ryšium su 
pasiruošimais 
gegužės 1 d. 
sulaikyta

29 4 7 3 1 44

Iš visų sulaikytų 4 perduoti teismo organams ir 40 – apskričių 
viršininkams.

Gegužės 1 d. įmonėse darbas vyko normaliai, agitacijos niekas 
nevedė ir jokių demonstracijų nebuvo. Miestuose buvo pastebima 
vaikščiojant šaligatviais atskirus asmenis, kurie demonstravo savo 
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raudonas megztines arba raudonus kaklaraiščius, bet į juos niekas 
dėmesio nekreipė.

Dabar, kai nepavyko visi numatyti komunistų planai, jie prade-
da aiškintis, kad viskas liko atidėta tolimesniam laikui ir Lietuvoje vis 
tiek komunistinė santvarka turėsianti būti.

Žinios tikros.
Apygardos viršininkas
Kazlauskas (parašas)

Biuletenis Nr. 68 (visiškai slaptai)
Marijampolė, 1940 m. gegužės mėn. 17 d.

Alytaus komunistai vis dar svajoja apie perversmą

Gegužės mėn. pradžioje likę Alytaus kompartijos veikėjai buvo 
susirinkę pasitarti apie tolimesnį veikimą. Pasitarime prieita išva-
dos, kad Alytuje vis tiek turėsiąs įvykti perversmas, tik reikią laikytis 
didelės konspiracijos. Esą, netrukus Alytuje prasidėsianti aerodro-
mų, kareivinių ir kt. statyba, prie kurios dirbsią virš 1 000 darbinin-
kų, kurie ir būsią galima panaudoti perversmui ir nereikėsią žmonių 
iš kitur.

Žinios tikros.
Apygardos viršininkas
Kazlauskas (parašas)

Biuletenis Nr. 72 (visiškai slaptai)
Marijampolė, 1940 m. gegužės mėn. 28 d.

Pradėjo tvarkyti pakrikusį Alytaus apskr. komunistų veikimą

Š. m. gegužės mėn. 26 d. Alytaus apskritin, Daugų apylinkėn 
buvo atvykęs centro komiteto instruktorius. Čia jis turėjo pasitari-
mą su 2 aktyvesniaisiais Alytaus apskr. komunistais. Instruktorius 
klausinėjo, kaip buvę pasiruošta čia minėti gegužės 1 d. Jam buvo 
paaiškinta, kad komunistai čia plačiai ruošėsi, net ginklavosi ir ti-
kėjosi daryti demonstracijas bei perversmą. Instruktorius domėjosi 
pasakojimu apie ginklavimąsi ir koks šio ginklavimo tikslas buvęs. 
Jam paaiškinta, kad ginklai būtų buvę pavartoti prieš policiją, jei ši 
būtų demonstraciją užpuolusi. Instruktorius pažymėjo, kad ginklai 
nebūtų pasiekę jokio tikslo. Esą, jei ir būtų pasisekę Alytuje padaryti 
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perversmą, tai dar būtų likusios kitos vietovės: Vilkaviškis, Kaunas 
ir t. t. Alytiškiai aiškinosi, kad jie manę, jog visur prie to ruošiamasi. 
Instruktoriui net buvo reiškiamas nepasitenkinimas, kad centras per 
spaudą ir ryšininkus ragino gegužės 1 d. daryti visokius išstojimus, 
o dabar pareiškiama, kad kitur nieko nedaryta. Esą, tik alytiškiai 
dirbę, o kiti miegoję. Instruktorius paaiškino, kad centre jie vedą sta-
tistiką, iš kurios jie puikiai matą partijos veikimą visur ir žiną kada 
būsiąs pribrendęs reikalas kokiam nors perversmui bei sukilimui 
ruošti. Centras turįs ryšius su Kominternu ir iš ten jie gauną nuro-
dymus. Dabar, kada Alytaus apskrities komitetas norėjęs be centro 
žinios ruošti ginkluotą sukilimą, išeiną, kad apskrities komitetas no-
ris diktuoti centro komitetui. Norėdamas išaiškinti ginkluoto suki-
limo netikslumą, nupasakojo tarptautinę politinę padėtį ir net davė 
pavyzdį: esą jei kas nors išdaužytų didelio rūmo langus, daužytojai 
būtų atitinkamai nubausti, langai sudėti, bet ką tas kenktų pačiam 
namui. Tas pats ir su ruoštu Alytuje ginkluotu sukilimu. Esą, jeigu 
versti rėžimą, tai versti iš pamatų, bet tam dar nesąs laikas. Toliau 
instruktorius paaiškino apie tikėjimąsi sovietų kariuomenės parama. 
Esą, sovietų kariuomenė su pavieniais asmenimis jokių derybų neve-
sianti ir jeigu kuriam komunistui pasitaikytų kalbėti su sovietų kari-
ninkais ar kareiviais, kurie pasakytų, kad „jūs pradėkite, o mes pa-
remsime“, tai jie būtų provokatoriai arba nesuprastų reikalo. Tikras 
raudonarmietis komunistas į tokį klausimą pasakytų, kad jis nieko 
apie tai nežinąs, nes tas viskas esą aukštesnės vadovybės žinioje.

Iš instruktoriaus kalbos atrodė, kad apskrities komitetas netu-
rįs veikti perdaug savistoviai, o klausyti centro komiteto nurodymų. 
Nieko gero neišeitų, jeigu būtų pradėtas vartoti teroras. Reikią atsi-
minti, kad pradėjus vartoti ginklus, negalį tikėtis jokių nuolaidų ir iš 
valdžios. Dabar areštuotus nubaudę, nuvežę į Marijampolę, palaikę 
ir paleidę. Jeigu būtų pavartoti ginklai, tai vietoj Marijampolės, būtų 
nuvežę į dujų kamerą. Taip pat instruktorius nepateisino ir sulaikytų 
bėgimo ir slapstymosi. Esą, nubaustieji, atlikę bausmes, galį vėl ra-
miai gyventi ir dirbti toliau, o besislapstantieji niekuomet ramybės 
neturėsią.

Iš šio pasikalbėjimo atrodė, kad Alytaus apskr. vadovaują komu-
nistiniu veikimu netiksliai išpildę centro komiteto nurodymus ryšium 
su gegužės 1 d. Atrodė, kad centro komitetas nebuvo davęs nuro-
dymų organizuoti ginkluotą sukilimą, bet tiktai kelti mintį dėl ūkio 
produktams kainų pakėlimo, darbininkams atlyginimo padidinimo, 
gegužės 1 d. minėjimo ir pan.
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Instruktorius paaiškino, kad terorą galį vartoti tik tokiu atve-
ju, jei būtų išaiškintas provokatorius-partijos griovikas, kuris turėtų 
apie partijos veikimą daug žinių ir galėtų atnešti daug žalos. Esą, 
tokį išaiškinus, būtų galima nušluoti iki dar žala nepadaryta, bet tik 
labai atsargiai ir po gero ištyrimo.

Tą patį vakarą instruktorius turėjo kitą pasitarimą, kuriame da-
lyvavo dar 2 aktyvesni komunistai. Šis pasitarimas buvo padarytas 
miške. Instruktorius paaiškino, kaip komunistams laikytis saugumo 
policijoje, nes iš pasitarimo dalyvių kiti buvo kviečiami saugumo poli-
cijos. Kvotos metu reikią kalbėti mažai, laikytis ramiai, nesikarščiuo-
ti, jei klaustų dėl priklausymo partijai, atsakyti, kad nepriklausąs, 
bet kas būsią ateityje nežinąs. Po kvotos su niekuo nesikalbėti. Atsi-
minti kokie klausimai buvę statomi, nes vėliau bendrame pasitarime 
iš policijos duotų klausimų gal galima būsią nustatyti provokatorių. 
Saugumo policija kvočiant kartais įsikarščiuojanti ir norėdama įti-
kinti, kai kada duodanti vieną kitą konkretų faktą. Iš kelių tokių faktų 
galima išaiškinti provokatorių.

Dėl organizacijos veikimo ateityje instruktorius davė tokius nu-
rodymus: iki V.31 sutvarkyti kuopeles. Esą, jeigu kuopelėje yra 5 žmo-
nės, tai geriau telieka 2-3, bet jau tiktai patikimi. Kuopelės turinčios 
padaryti pasitarimus, kuriuose numatyti atstovus į valsčiaus konfe-
renciją. Kai būsią sutvarkyti valsčių komitetai, tai būsianti sušaukta 
apskrities konferencija, kurioje būsiąs sudarytas naujas apskrities 
komitetas.

Esą, veikimas turįs būti iš pagrindų pertvarkytas. Veikimui smul-
kesnės instrukcijos būsiančios duotos vėliau. Esą, veikimas turėsiąs 
persimesti daugiau į mases – valstiečių tarpe turėsianti būti keliama 
mintis reikalauti didesnių kainų už produktus, didesnių atlyginimų 
už darbą ir t. t.

Susidarė įspūdis, kad instruktorius šiuo savo atsilankymu Aly-
taus apskr. turėjęs tikslo neduoti pakrikti organizacijai, išsiaiškinti, 
koks čia buvęs ruošiamas ginkluotas sukilimas ir išaiškinti provoka-
torius.

Iš instruktoriaus kalbos atrodė, kad jis Dzūkijoje galįs užtrukti 
ilgesnį laiką, nes minėjęs, kad ir kitose vietose turėsiąs sutvarkyti 
komunistinį veikimą.

Žinios tikros.
Apygardos viršininkas
Kazlauskas (parašas)
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Apie 1940 m. gegužės 1-osios komunistų veikėjų planuotą „revo-
liuciją“ Alytuje amžininkų atsiminimuose rašoma nedaug.

1974 m. Čikagoje išleistoje mokytojo, šaulio, 1940–1941 m. po-
litinio kalinio Andriaus Ryliškio (1897–1975) memuarinėje knygoje 
„Fragmentai iš praeities miglų“ rašoma:

[...] Tamošiaus Tamulevičiaus sūnus Tomas, 24 metų vyras, esąs 
paskirtas Alytaus apskrities komunistų partijos sekretoriumi ir jau 
atsivežęs už kovo mėn. algos 250 litų. Dabar jis su savo jauna žmona 
Pilikaite valgyti einąs pas Finkelšteiną.

Mes žinojome, kad sovietai iš Lietuvos banko gali imti litus, atsi-
lygindami už tai auksu ar tvirta valiuta. Jie savo įgulų karininkams 
pusę algų moka litais.

Dviese padarėme išvadą, kad jei moteriškė žino apie Tomo Ta-
mulevičiaus algą, tai žino visas kaimas ir žinoma Alytaus saugumas.

Bet antroji išvada buvo liūdna, nes supratome, kad sovietai pra-
dėjo spęsti Lietuvai kažkokius spąstus, jei ruošia Lietuvai komunisti-
nės valdžios kadrus.

Gandus, kad Tamulevičius gauna algą iš sovietų, patvirtino jo 
pusbrolis Balys Poškus ir kiti. Balys Poškus piktinosi, kad jo pusbro-
lis Tomas Tamulevičius už grašius parsiduoda rusams.

Mokytojas, šaulys Andrius 
Ryliškis Varėnos klebonijos 

sode, 1930 m. Nuotrauka  
iš Eugenijaus Peikštenio 

kolekcijos
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1940 m. balandžio mėn. pabaigoje mokyklos sargė Mazgelienė 
gražų rytą man pateikė gandus, girdėtus Varėnoje:

– Rusai švęs ulonų pulko aikštėje gegužės 1 dieną. Tą dieną Vil-
nijos pusės rusų kariuomenė žygiuos su orkestru per Alytaus miestą 
į parado aikštę. Tam gautas Lietuvos Ministro pirmininko sutikimas. 
Kai kurie varėniečiai komunistėliai ruošiasi vykti į paradą ir žygiuo-
ti su Vilnijos kariuomenės daliniais per miestą.

Mes su vaistininku, prisiminę pulkininko Petruičio papasakotą 
Gruzijos užkariavimą, aptarėme, kad sovietai, turbūt, ruošiasi ge-
gužės 1 d. daryti perversmą. Raudonosios armijos ginkluoti daliniai, 
eidami per miestą, priims į kuopų tarpą vietinius komunistus su vė-
liavomis, jų pačių padarytomis ir šūkiais, ir sustoję prie pašto siųs 
telegramą „tėvui“ Stalinui, prašydami užtarimo, o pasauliui paskelbs 
apie sukilimą.

1940 m. balandžio mėn. 30 d. naktį Alytaus apskr. saugumas 
areštavo aktyvistus komunistus ir sutupdė į valsčiaus daboklę, o Ta-
mulevičių Tomą areštavo ir kažkur išvežė iš Varėnos.

Vėliau Varėnoje buvo plačiai kalbama, kad Lietuvos komunistai 
organizavosi gegužės 1 d. daryti „sukilimą“ ir su sovietų įgulų pa-
galba daryti perversmą. Buvo skundžiamasi, kad tą dalyką iššifravo 
Saugumo departamento viršininkas Povilaitis ir apie tai pranešęs 
Vidaus reikalų ministrui Skučui. Pastarasis informavęs Prezidentą 
apie rengiamą sukilimą. Tas uždraudęs sovietų įguloms eiseną per 
Alytaus miestą ir pataręs visais atvejais naudotis jų pačių pasirinktu 
ir jiems įprastu keliu.

Mes provincininkai tuos gandus aptarinėjome ir priėjome išva-
dų, kad tie gandai yra faktų apraiškos, nes Kremliuje sėdi tie patys 
Užkaukazio respublikų: Azerbaidžano, Gruzijos ir Armėnijos likvi-
datoriai – Mikojanas, Stalinas... tie patys tautų smaugikai bei sukili-
mų režisieriai.

Tiesą pasakius, galima buvo pramatyti, kad Hitleriui kariaujant 
su Prancūzija ir Anglija, Maskva skverbsis į Pabaltijį ir jį užgrobs. 
Spėliojimai tuojau pasitvirtino, kai Maskva pradėjo kibti prie Lietu-
vos su visokiais išgalvotais kaltinimais.

Maskvos radijas prapliupo 1940 m. gegužės 25 d., kai SSSR 
užsienių reikalų komisaras Molotovas kaltino Lietuvos vyriausybę 
tariamu sovietinių karių grobimu. Maskva pareikalavo atvykti pas 
save Ministrą pirmininką Merkį. Mūsų delegacija išvyko į Maskvą 
1940 m. birželio 6 d.
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Varėnos pogrindininkas komunistas Jakelevičius apie tuos Mas-
kvos reikalavimus man girdint taip tarė:

– Dabar paaiškės, kas kaltas dėl gegužės 1 d. Raudonosios armi-
jos neleidimo žygiuoti per Alytaus miestą ir komunistų areštus išva-
karėse. Tie žalčiai atsakys savo galvomis.

Po šito mes buvome tikri, kad 1940 m. gegužės mėn. 1 d. pervers-
mas buvo ruoštas.

1940 m. birželio mėn. 8 d. ryte užėjęs pas vaistininką Dabkų ra-
dau Petrą Kopcių, grįžusį iš Kauno. Štai ką jis papasakojo:

– Molotovas iškėlė nepagrįstus Lietuvai kaltinimus ir pareikala-
vo Vidaus reikalų ministrą Skučą ir Saugumo departamento direk-
torių Povilaitį perduoti teismui neva už raudonarmiečių grobimą ir 
sudaryti tokią vyriausybę, kuri būtų SSSR priimtina.

Iš pasakotojo lūpų plaukė pesimizmas. [...]

Alytaus apskrities visuomenės nuotaikos 1940 m.  
okupacijos išvakarėse

Politinė valstybės padėtis į blogąją pusę pradėjo krypti po  
1940 m. gegužės 25 d. Sovietų Sąjungos notos Lietuvai, kurioje Lie-
tuvos žvalgyba ir kitos saugumo institucijos buvo apkaltintos Raudo-
nosios armijos karių grobimu, siekiant „išsiaiškinti“ karines Sovietų 
Sąjungos paslaptis. Nors istoriografijoje jau senokai įrodyta, kad tai 
buvusi sovietų provokacija, 1940 m. Lietuvoje ši žinia sukėlė nerimo 
bangą. To metu niekas tiksliai nežinojo tikrosios padėties ir spėliojo 
dėl Sovietų Sąjungos tikslų skelbiant tokius kaltinimus. Pasikeitė ir 
Raudonosios armijos karininkų nuotaikos. Iki tol bendravę su vieti-
niais gyventojais, 1940 m. gegužės mėnesio pabaigoje „užsidarė“ ir 
stengėsi nebesilankyti viešose vietose be reikšmingos priežasties. Nie-
ko gero nežadėjo ir tas faktas, kad birželio 3 d. netikėtai išsikraustė 
Prienuose privačius butus nuomoję sovietų karininkai. Visi grįžo į ka-
reivines niekam nieko nepaaiškinę.

1940 m. birželio 4 d. Raudonoji armija pradėjo stiprinti savo įgulą 
Prienuose. Iš Alytaus atvyko 3 sovietų įgulos tankai. Vėliau – 6 prieš-
lėktuviniai pabūklai, 6 šovinių dėžės, 4 gurguolės ir apie 20 raitų žval-
gų. Miestelio įgulą papildė du sunkvežimiai su kareiviais. Netrukus 
sovietų kariai pradėjo gaudyti ir pristatyti Lietuvos policijai apylin-
kių gyventojus, kurie esą be leidimo vaikščiojo įgulų teritorijose. Iki 
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gegužės mėn. pabaigos tokie nutikimai buvo reti. Net ir didžiausiam 
optimistui darėsi aišku, kad bręsta konfliktas.

Paskutinės savaitės iki okupacijos Lietuvoje buvo neramios. Vi-
suomenė, ypač tuose regionuose, kuriuose buvo dislokuotos Raudo-
nosios armijos bazės, nujautė padėties rimtumą. Nors oficiali Lietuvos 
spauda rašė, jog grėsmės valstybei nėra, tai VSD struktūros matė, kad 
gyventojų nuraminti nepavyksta. 1940 m. gegužės mėnesio pabaigo-
je viename iš daugelio VSD slaptų pranešimų apie gyventojų nuotai-
kas rašoma: „Gyventojai kalba, kad galįs kilti karas tarp Vokietijos ir 
SSRS, ir tuomet Pabaltijo valstybės neišliktų neutralios. Esą jau rusai 

Sovietų Sąjungos Raudonosios armijos įgulų Lietuvoje kariai, 1940–1941 m. 
Nuotraukos iš G. Lučinsko kolekcijos
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buvusioje Lenkijoje stiprina savo kariuomenę ir daro įsitvirtinimus. 
Dabar gyventojai jau daugiausia tik spėlioja, kieno globoje liksianti 
Lietuva. Stambieji ūkininkai sako, būtų geriau likti Vokietijos globoje, 
o smulkieji ūkininkai ir darbininkai norėtų rusų globos. Apie vidaus 
gyvenimą gyventojai nieko nekalba, nes kasdieninės jų temos – kas 
ir neaiškios perspektyvos.“ Ši VSD biuletenio citata apibūdina tuo-
metinės dalies gyventojų nuotaikas ir kartu su svetimos valstybės ka-
riuomenės buvimo Lietuvos teritorijoje faktu yra reikšminga svarstant 
pasipriešinimo 1940 m. vasarą galimybių klausimą.
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Partizano Antano Ambrulevičiaus prisiminimų knygos Kelio atgal nėra (2008), 
karininko Andriaus Vasiliausko atsiminimų knygos Praeities puslapiai (2011), 
politinio kalinio Vinco Abramavičiaus atsiminimų knygos Gyvenimo užrašai 
(2013) leidybos organizatorius. Knygų Pogrindinė „Geležinio Vilko“ organi-
zacija Alytaus apskrityje (1940–1941) (2009), Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos 
Dainavos krašte 1918–1923 metais (2010), Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 
1941 m. birželį (2011), Varviškės „respublika“ (1920–1923) (2013), Lietuvos 
kariuomenės brigados generolas Klemensas Popeliučka (2015) autorius.
Alytaus miesto savivaldybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas. Dalyvauja 
įvairių lietuviškų visuomeninių organizacijų veikloje.
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GINTARAS LUČINSKAS

LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS ALYTAUS 
APSKRITIES KOMENDANTŪRA  
1944 M. PAVASARĮ

Antrajam pasauliniam karui artėjant į pabaigą, Lietuva siekė at-
gauti nepriklausomybę, kaip ir 1918-aisiais. Dėjo dideles viltis į Atlan-
to chartiją, skelbusią kiekvienos tautos ir valstybės teisę pačiai ap-
sispręsti dėl savo ateities, vidaus santvarkos bei sąjungų su kitomis 
valstybėmis. Lietuvoje siautėjo ginkluotos gaujos ir nebuvo kam jų 
sutramdyti. Reikalinga buvo sava kariuomenė, kad apgintų tautos tei-
sę gyventi, išlikti. Vokiečių karinė vadovybė priešinosi lietuvių reika-
lavimui sukurti visų ginklo rūšių tautinę kariuomenę, todėl generolas 
Stasys Raštikis atsisakė vadovauti būsimai kariuomenei. Padėtį gel-
bėjo generolo Povilo Plechavičiaus sutikimas sukurti Lietuvos vietinę 
rinktinę (LVR) ir jai vadovauti. Tuo pagrindu 1944 m. pradžioje pra-
dėjo kurtis vadinamoji Generolo Plechavičiaus armija tautai apginti 
nuo vidaus ir užsienio priešų, veikianti pagal prieškarinės Lietuvos 
karinius statutus.

1944 m. vasario 12 d. lietuvių karių savaitraščio „Karys“ Nr. 6 
pirmame puslapyje stambiomis raidėmis, išskirtinai ir pabrėžtinai 
buvo skelbiama:

Steigiama Lietuvos Vietinė Rinktinė
Kovai su vis labiau plintančiu banditizmu 

steigiama
LIETUVOS VIETINĖ RINKTINĖ

(Litauische Sonderverbande)
VIETINĖS RINKTINĖS Vadu paskirtas gen. ltn. 

Plechavičius, Povilas
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1944 m. vasario 16 d. generolas Povilas Plechavičius per Kauno 
radiofoną kreipėsi į Lietuvos jaunimą ir kvietė stoti į organizuojamą 
Lietuvos vietinę rinktinę, ruoštis ginti tėvynę nuo artėjančio raudono-
jo maro. LVR veikimo plotas – Lietuvos teritorija. Be rinktinės vado 
sutikimo joks jos dalinys negali būti panaudotas kovai už Lietuvos 
ribų. Rinktinei vadovaus tik lietuviai karininkai. Gen. P. Plechavičiaus 
kalba buvo labai patriotiška, uždeganti. Jis kalbėjo:

[...] Lietuviai kariai! Kai Tėvynė pavojuj, imkime tvirtai ginklą  
į savo rankas, kad, visi susibūrę į Lietuvos Vietinę rinktinę, išvalytu-
me savo žemę nuo visų tų iš Rytų beslenkančių banditų, kurie žudo 
mūsų brolius, niekina mūsų moteris, plėšia ir degina mūsų turtą.  
O tu, Lietuvos jaunime, kuris neturėjai ginklo rankose, seki savo vy-
resniųjų brolių pėdomis. 

Lietuvos vyrai, aš jus kviečiu stoti į mano organizuojamą Vietinę 
rinktinę. Visi vykite pas savo apskričių komendantus, nes atėjo laikas 
ginti Tėvynę. 

Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių ir partizanų krau-
jas ne veltui pralietas, tęsime jų pradėtą darbą ir neužmirškime mūsų 
Tautos himno žodžių: Lietuva, Tėvyne mūsų, tu didvyrių.

Tat, vyrai už ginklų!

LVR Alytaus apskrities 
komendanto 1944 m. 

vasario 16 d. skelbimas. 
Nuotrauka iš LCVA
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LVR vado gen. P. Plechavičiaus 1944 m. vasario 16 d. įsakymu 
Nr. 1 LVR apskričių komendantais buvo paskirti 25 karininkai. Ko-
mendantai paskirti nuo 1944 m. vasario 10–12 d., nes jie šias pareigas 
ėjo dar prieš gen. P. Plechavičiaus kreipimąsi per radiją Lietuvos Ne-
priklausomybės dieną. Komendantai skubiai vykdė paruošiamuosius 
darbus Vietinės rinktinės formuotėms sukurti.

Pagal LVR štabo nurodymus apskričių komendantūrose turė-
jo tarnauti komendantas, žinių karininkas, ūkio vedėjas-raštvedys, 
du raštininkai, puskarininkis ūkio reikalams ir vertėjas. Komendan-
tūros žinių karininkas savo darbo srityje buvo pavaldus LVR štabo  
II skyriaus viršininkui. Pagal LVR štabo nurodymus žinių karininkai 
privalėjo neatidėliotinai užmegzti ryšius su vietine saugumo policijos 
įstaiga ir viešosios policijos pareigūnais, kad „vykdytų netinkamo po-
litine ir kriminaline prasme elemento atranką iš stojančių į LVR sava-
norių tarpo“. Žinių karininkai privalėjo rinkti informaciją apie savo ir 
gretimose apskrityse veikiančius raudonuosius partizanus. Prie LVR 
apskričių komendantūrų buvo steigiami kariniai daliniai. Į šiuos da-
linius, be kaimo vaikinų, labai gausiai savanoriais stojo gimnazijų ir 
specialiųjų vidurinių mokyklų paskutinių klasių moksleiviai. Švietimo 
įstaigų vadovai šiam kilniam jaunuolių pasiryžimui neprieštaravo ir 
rėmė jaunų patriotų iniciatyvą. 

Alytaus apskrities komendantu buvo paskirtas pulkininkas leite-
nantas Bronius Basiulis. LVR Alytaus apskrities komendantūra buvo 
suformuota 1944 m. vasario–kovo mėnesiais. Prie komendantūros su-
organizuotos kuopos vadu buvo paskirtas kapitonas Domininkas Jė-
čys. Oficialiai minėta kuopa buvo pavaldi LVR 243-iajam batalionui, 
kurio štabas dislokavosi Kaune. Alytaus apskrities komendantūros ir 
Alytaus kuopos pašto dėžutės Nr. buvo 116. LVR Alytaus apskrities 
komendantūra įsikūrė Vilniaus gatvėje, pastate, kuriame po 1944 m. 
reokupacijos veikė sovietinis karinis komisariatas. Stojantys į LVR as-
menys registravosi komendantūroje.

LVR vado 1944 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 99 Alytaus apskri-
ties karo gydytoju paskirtas Karoblis (karo sanitarijos karininkas). 
LVR vado 1944 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 8 šaukiamųjų sveikatai 
tikrinti į apskričių komisijas buvo paskirti gydytojai: Alytaus apskri-
tyje – leitenantas Stasys Marčiukaitis ir Jurgis Starkus.

Gen. P. Plechavičiui paskelbus kvietimą stoti į LVR, Daugų vals-
čiuje aktyviai agitacinį darbą dirbo kapitonas Vladislovas Golštei-
nas. 1944 m. vasario mėn. suorganizuotame mitinge Dauguose jis 
ragino lietuvius stoti į LVR. Jo pastangomis į LVR įstojo 92 vyrai.  
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Kpt. V. Golšteinas ir pats įstojo į LVR bei buvo paskirtas tarnauti Kal-
varijoje dislokuotame 304-ajame batalione. Čia jis vadovavo 304-ojo 
bataliono 3-iajai kuopai, o vėliau buvo paskirtas bataliono ūkio dalies 
viršininku. Nemažai stojančių į LVR alytiškių buvo siunčiami į LVR 
304-ąjį ir 305-ąjį batalionus, kurie tuo metu dislokavosi Suvalkų Kal-
varijoje.

Alytaus kuopoje iš viso tarnavo apie 100 karių. Pradiniame kuo-
pos formavimo etape joje tarnavo 33 kariai: keturi karininkai (leite-
nantai), viršila, 24 puskarininkiai ir kareiviai. Plechavičiukai buvo ap-
rengti vokiškomis uniformomis ir apginkluoti prancūziškais šautuvais. 
Ant švarko kairiosios rankovės buvo prisiūtas lietuviškas trispalvis 
skydelis su jo viršuje išsiuvinėtu užrašu „LIETUVA“. Karininkai dė-
vėjo Lietuvos kariuomenės uniformas, irgi su trikampiu skydeliu virš 
alkūnės, kaip eiliniai kariai. Kuopos kariai buvo apgyvendinti Ulonų 
gatvėje, mediniuose namuose, kurie pastatyti 1940 m. Raudonosios 
armijos įgulos Alytuje kariškiams apgyvendinti. Alytaus kuopos ka-
riai priesaiką davė 1944 m. kovą. Kariai ėjo įvairias sargybas, patrulia-
vo mieste, mokėsi karinių dalykų. Alytaus apskrities komendantūros 
kuopos vienu iš būrio vadų buvo leitenantas Pranas Gudynas.

1944 m. kovą 17 Alytaus kuopos karių kartu su policininkais 
buvo pasiųsti į Merkinės valsčiaus Ryliškių kaimo apylinkes ieš-

Kpt. Domininkas Jėčys. 1940 m. 
Nuotrauka iš LCVA
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koti sovietinių partizanų, bet jų surasti kuopos kariams nepavyko. 
Tos pačios operacijos metu Savilionių kaime už ryšių su sovietiniais 
partizanais palaikymą buvo suimti trys asmenys. Jie buvo nuvežti  
į Merkinės valsčiaus policijos nuovadą, bet po kelių savaičių paleisti 
į laisvę.

Kai vokiečiai pradėjo likviduoti Lietuvos vietinę rinktinę, kpt. 
D. Jėčys įspėjo karius, kad prasidėjo konfliktas su vokiečiais, ir liepė 
visiems išsiskirstyti. Ltn. P. Gudynas išvedė kuopos karius su unifor-
momis ir ginklais iki kelto per Nemuną, ties Sudvajų kaimu, ir ten 
kariai išsiskirstė: vieni persikėlė į kitą Nemuno pusę, kiti patraukė Mi-
roslavo miestelio link.

1944 m. vasarą, sugrįžus sovietams, nemažai buvusių alytiškių 
plechavičiukų įsijungė į Lietuvos partizanų gretas, daug jų žuvo arba 
sovietų saugumo buvo suimti ir nuteisti įvairiomis laisvės atėmimo 
bausmėmis, jas atliekant lageriuose. 

Po antros sovietų okupacijos ltn. Pranas Gudynas vadovavo parti-
zanų būriui. 1944 m. gruodžio 3 d. mirė nuo mūšyje patirtų sužalojimų.

Kpt. Domininkas Jėčys-Ąžuolis partizanavo nuo 1945 m. pava-
sario. 1945 m. birželio mėnesį Punios šile, bendrame pasitarime su 
Dzūkijoje veikusių Margio, Vaidoto, Kęstučio ir Geležinio Vilko parti-
zaninių grupių vadais, įkūrė Dzūkų rinktinę ir buvo išrinktas jos vadu. 
1946 m. lapkričio 1 d. D. Jėčys-Ąžuolis perėmė Pietų Lietuvos parti-
zanų srities vado pareigas. Žuvo 1947 m. rugpjūčio 11 d. Dainavos 
apygardos vadavietėje, Punios šile.

Sugrįžus sovietams, 1944 m. rugpjūčio mėnesį Vladislovas Golš-
teinas buvo suimtas, nuteistas ir įkalintas Gorkio srities lageriuose. 
Jis, neištvėręs žiaurių kalinimo sąlygų, 1945 m. vasario 9 d. mirė nuo 
distrofijos.

Apie tarnybą 1944 m. pavasarį LVR Alytaus apskrities komen-
dantūroje atsiminimais 2014 m. gruodžio 12 d. pasidalijo Alfonsas 
Malaškevičius:

Mano tėvas Antanas, sūnus Igno, gimęs 1896 m., prasidėjus Pir-
majam pasauliniam karui, 1914 m. mobilizuotas į Rusijos kariuome-
nę, tarnavo kazokų pulke. Per visą karą buvo fronte, apdovanotas 
dviem kryžiais. 1917 metais pateko į vokiečių nelaisvę. Buvo belais-
vių stovykloje Vokietijoje, vėliau jam leido dirbti pas vokiečių ūkinin-
ką, prižiūrėjo arklius. Po revoliucijos Vokietijoje, grįžo į namus po 
1918 m. šv. Kalėdų. 1919 m. jį pašaukė į Lietuvos kariuomenę, tarna-
vo husarų pulke vienerius metus. Demobilizavo, tačiau po pusmečio 
vėl pašaukė tarnauti. Tarnavo Alytuje, turėjo puskarininkio laipsnį. 
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Tėvas turėjo 6 ha žemės. Jis dar dirbo draudimo agentu – drausdavo 
apylinkės gyventojų pastatus nuo gaisrų.

Mama – Leokadija Dumbliauskaitė, duktė Jono, gimusi 1900 m., 
kilusi iš Miroslavo valsčiaus, Vankiškių kaimo. Šeimoje augau vienas, 

Alfonsas Malaškevičius. 
Alytus, 1944 05 20. 

Nuotrauka iš 
A. Malaškevičiaus 

šeimos albumo

Kpt. vladislovas golšteinas 
iki 1940 m. 

Nuotrauka iš Vytauto 
Zabielsko rinkinio
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nes jaunesnis brolis mirė mažas. 1931–1935 metais mokiausi Miros-
lavo pradinės mokyklos 2-ame komplekte Laukintukų kaime. 5-ąjį ir 
6-ąjį skyrius, kai 1937 m. atidarė Miroslavo pradinėje mokykloje, ten 
ir baigiau. 1939 m. rudenį įstojau į Alytaus valstybinės gimnazijos 
1-ąją klasę. Mokiausi gerai – man mokėti už mokslą nereikėjo. Moky-
damasis gimnazijoje svajojau stoti į Karo mokyklą.

1943 m. kovo mėn. pirmomis dienomis turėjau stoti į komisiją, 
kad mus paimtų į Vokietijos kariuomenės SS diviziją. Lietuviai šią 
mobilizaciją boikotavo. Aš į komisiją nenuėjau. Alytuje tuo metu buvo 
atvežta „vlasovininkų“ ir jiems davė užduotį gaudyti nestojusius  
į komisiją. Aš pasitraukiau į kaimą. Kai viskas aprimo, vėl grįžau  
į Alytų. Balandžio mėn. pradžioje mane sulaikė vokiečių policininkas 
ir perdavė lietuvių policininkui, kad nuvestų į komendantūrą. Lietu-
vis liepė bėgti, įspėjęs, kad šaus tik į viršų. Prisimenu, kad policininko 
vardas buvo Pranas. Pradėjau slapstytis, semestro nebaigiau, likau 
antriems metams.

1943 m. vasaros pabaigoje tėvas gimimo metrikuose ištaisė 
mano gimimo datą į 1927 metų ir vėl stojau į gimnaziją. Tais metais 
buvo tiek mokinių, kad 6-oje klasėje mokėsi net 4 klasės. Dainavau 
gimnazijos chore, grojau dūdų orkestre.

1943 m. rugsėjo mėn. Alytuje pradėjo organizuoti VSB – vietinės 
savisaugos būrį. Pagrindinis tikslas – organizuotai gintis nuo sovie-
tinių partizanų išpuolių. Vadovavo kapitonas Benediktas Gintautas. 
Jis gimnazijoje dėstė karinį parengimą, vokiečių kalbą. Aš irgi įsto-
jau į šį būrį, nes tikėjausi, kad nereikės tarnauti vokiečių armijoje. 
Iš mano klasės įstojo dar 2 moksleiviai – vienas iš Daugų, o kitas 
nuo Simno. Kapitonas B. Gintautas vadovavo visam Alytaus VSB 
– daugiau kaip 50 narių, o iš gimnazijos buvo apie 15 moksleivių. 
Išdavė pažymėjimą, kad turiu teisę nešioti ginklą. Aš turėjau rusiš-
ką karabiną, kurį man davė dėdė Antanas Jakucevičius iš Mirosla-
vo valsčiaus, Dzirmiškių kaimo. Ginklus išduodavo, kai vykdavome  
į pratybas. Sekmadieniais, po pamaldų, Alytaus miesto parke vykda-
vo taktikos pratimai – atsitraukimai, puolimas. Vadovaudavo kapito-
nas B. Gintautas. Tuo metu žinojau, kad kapitonas B. Gintautas po  
1940 m. sovietų okupacijos pasitraukė į Vokietiją, prasidėjus Vokie-
tijos – Sovietų Sąjungos karui, grįžo su jais, tarnavo gal vertėju. Jo 
dalinys buvo net Rusiją pasiekęs.

1943 m. lapkričio mėn. pradžioje, buvo purvynas ir šlapia, kai 
kapitonas B. Gintautas po pamokų pakvietė dalyvauti išvykoje. Liepė 
pasiimti ginklą ir atvykti į policijos būstinę. Susodino į 2 vokiškus 
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kariškus sunkvežimius: viename VSB nariai, o kitame – lietuvių po-
licininkai. Vadovavo vokiečių žandarmerijos pareigūnas. Vakare iš-
vykome į Merkinę. Buvo paskelbta užduotis – sustiprinti Merkinės 
policijos nuovadą, nes gautas pranešimas, kad Merkinę puls raudo-
nieji partizanai. Pirmiau važiavo sunkvežimis su policininkais, po 
intervalo – sunkvežimis su VSB kovotojais. Pravažiavus Dušnionių 
girininkiją, prasidėjo vingiuotas kelias. Apšaudė mūsų sunkvežimį iš 
kairės pusės, iš miško. Sustojus sunkvežimiui greit išvirtome į griovį, 
išsiskleidėme į liniją, kad atakuojant granatomis mums žalos nepada-
rytų. Susišaudymas vyko apie 15–20 min. Mūsų besiginančiųjų buvo 
apie 40 vyrų. Užpuolikai pasitraukė, nes, matyt, jų buvo mažiau ar 
šaudmenų daug neturėjo. Vykome toliau – į Merkinę. Link Druskinin-
kų pusės išsidėstėme gynybai, per naktį budėjome, bet puolimo sovie-
tinių partizanų nebuvo. Man teko dalyvauti tik šioje akcijoje. Vėliau 
tik į pratybas rinkdavomės.

1944 m. vasario 16 d. per radiją išgirdome, kaip generolas Povi-
las Plechavičius kreipėsi į jaunimą, kad stotų į Lietuvos kariuomenę. 
Iš pradžių buvo manoma, kad tai eilinė vokiečių apgaulė. Aplankė-
me kapitoną B. Gintautą, kuris gyveno Pušyno gatvėje. Jis pritarė, 
kad reikia stoti į kariuomenę. Su keliais gimnazistais sutarėme, kad 
stosime. Mano tėvas leido, o mama verkė. Gimnazistų apie 15 įstojo  
į Vietinę Rinktinę. Gimnazijoje mums išdavė pažymėjimus, kad esame 
keliami į aukštesnę klasę.

Karo metais Alytaus Šaulių namuose buvo įsikūrusi vokiečių 
karo komendantūra. Lietuvių komendantūra buvo Vilniaus gatvėje, 
pastate, kur po karo buvo karinis komisariatas. Ten užsiregistravo-
me. Kovo mėn. pradžioje pakvietė į medicinos komisiją – patikrinti 
sveikatą. Mane pripažino sveiku. Teko tarnauti Vietinės Rinktinės 
Alytaus komendantūros kuopoje, kurioje buvo apie 100 karių. Vo-
kiečiai leido formuoti dalinius iš 10 000 karių, o užsiregistravo apie  
20 000 savanorių. Alytuje priėmė tiek, kiek buvo aprangų išskirta. 
Kitus paliko rezerve. 

Savanorius aprengė kariškomis uniformomis, išdavė prancūziš-
kus ginklus. Kariai nešiojo standartines Vermachto uniformas su vo-
kiškais antpečiais ir apykaklės antsiuvais. Ant švarko kairiosios ran-
kovės, buvo prisiūtas įstrižai išdėstytų trijų spalvų (geltonos, žalios, 
raudonos), gotikinės formos skydelis, kurio viršuje juodos spalvos 
fone buvo siuvinėtas baltas užrašas „LIETUVA“. Alytuje karininkai 
nešiojo Lietuvos kariuomenės uniformas, irgi su trikampiu skydeliu 
virš alkūnės, kaip karių.
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Vietinės rinktinės Alytaus komendantūros kuopai vadovavo 
kapitonas Domininkas Jėčys, o mano būrio vadas buvo leitenantas 
Pranas Gudynas. Komendantūroje dar tarnavo leitenantas Oželis. 
Kuopos karius apgyvendino Ulonų gatvėje, mediniuose namuose, ku-
rie pastatyti 1940 m. Raudonosios armijos įgulos Alytuje kariškiams 
apgyvendinti. Ulonų gatvėje mūrines kareivines vokiečiai naudojo 
savo reikmėms. Priesaiką davėme kovo mėnesį. Ėjome į sargybas, 
patruliavome mieste, saugojome komendantūros patalpas, vykdavo 
taktikos pratybos.

Prieš 1944 m. gegužės 15 d., iš vakaro, kapitonas Domininkas Jė-
čys įspėjo, kad vyksta konfrontacija su vokiečiais ir liepė išsiskirstyti. 
Uniformuoti, su ginklais, ėjome pro šaudyklą, panemune iki Sudvajų 
kaimo kelto per Nemuną. Ten išsiskirstėme: vieni persikėlė į kitą Ne-
muno pusę, o keliese patraukėme link Miroslavo. Tėviškėje uniformą 
ir ginklą paslėpiau. Po kelių dienų grįžau į Alytaus gimnaziją ir mo-
kiausi iki birželio 15 dienos. Ant stulpų matydavau iškabintus skelbi-
mus, kad Vietinės Rinktinės kariams privaloma grąžinti ginklus.

1944 m. liepos mėn. praėjo fronto banga, kai buvau tėviškėje. 
1944 m. rudenį prasidėjo jaunų vyrų gaudynės į Raudonąją armiją. 
Pradėjau slapstytis, iki Kalėdų gyvenau nelegaliai. 1945 m. sausio 
mėn. pradžioje atvykau į Alytaus gimnaziją, bet mokytis nepriėmė, 
nes buvau jau praleidęs visą semestrą. Direktorius man patarė stoti 
į Mokytojų seminariją. Jos direktoriui Juozui Mičiuliui apibūdinau 
savo padėtį, ir jis sutiko mane priimti į 2-ąjį kursą (į 3-čią nepriėmė, 
nes buvau praleidęs rudens semestrą). Klasės auklėtoju tapo Anta-
nas Kulikauskas. Mokytojų seminarijoje mokiausi iki 1945 m. pava-
sario.

1945 m. balandžio 16 d. mane su pusbroliu Albinu Žilioniu areš-
tavo Alytaus NKVD-istai. Tuo pat metu suėmė mūsų draugą gimna-
zistą Antaną Pocevičių. Pusbrolis buvo tardomas ir įkalintas, o mane 
su draugu po 3 parų paleido. Tačiau ramybėje nepaliko, bet pradėjo 
kviesti į saugumą, kad rinkčiau informaciją apie mokytojus: Adolfą 
Ramanauską ir kitus. Aš iškart Adolfą Ramanauską įspėjau, kad sau-
gumas juo domisi. Balandžio 25 d. Adolfas Ramanauskas pasitraukė 
į nelegalią padėtį ir vėliau tapo žymiu partizanų vadu, pasirinkęs 
slapyvardį Vanagas.

1945 m. gegužės mėn. pabaigoje nuomojamo buto šeimininkė 
įspėjo mane, kad mane saugumas greit areštuos, nes jai taip pasa-
kė atėjęs nepažįstamas vyriškis. Aš grįžau į tėviškę ir vėl pradėjau 
slapstytis.
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1945 m. liepos mėn. pradžioje tolimas giminaitis Antanas Ma-
laškevičius pakvietė mane įstoti į rezervinius partizanus. Pasirinkau 
Liutauro slapyvardį. Mes gyvenome pusiau legaliai. Priesaiką davė-
me Navininkų kaime (Simno valsč.). Ginklą gavau rusišką „dešim-
tuką“. Kautynėse neteko dalyvauti, labiau kaip ryšininkai buvome. 
Daugiausiai rinkdavome informaciją apie stribus ir sovietinius ak-
tyvistus.

1945 m. liepos–rugpjūčio mėn. 1927 metais gimusius jaunuolius 
šaukė į karinius apmokymus. Tėvas gavo 3 tokius šaukimus. Po tre-
čiojo nusprendė, kad man reikia vykti. Kursai vyko apie vieną mėne-
sį, juos organizavo karinis komisariatas. Išdavė pažymėjimus.

1945 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje iš Alytaus apskrities švietimo 
skyriaus vedėjo Kazio Klimavičiaus gavau paskyrimą mokytojauti, 
nes labai trūko mokytojų. Mane paskyrė į Merkinės valsčiaus Kibyšių 
pradinės mokyklos 3-čią komplektą Rusingės dvare. Mokinių buvo 
apie 20. Rugsėjo mėn. pabaigoje vyko mokytojų pasitarimas Mer-
kinėje. Komjaunimo organizacijos sekretorius padarė pastabą, kad 
mano mokyklos klasėje nėra Lenino ir Stalino portretų. Atsakiau, 
kad iš savo menkos mokytojo algos portretų nepirksiu. Vos prasi-
maitindavau iš atlyginimo. Gerai dar, kad retkarčiais mokinių tėvai 
pagelbėdavo.

1945 m. spalio mėn. pradžioje nuvykau pas Kazį Klimavičių pra-
šyti, kad mane perkeltų dirbti į Laukinčių pradinę mokyklą (netoli 
tėviškės, kad būtų lengviau pragyventi). Turėjau surasti į savo vietą 
kitą mokytoją, nes kitaip nesutiko perkelti. Suradau merginą, kuri 
turėjo mokytojos pažymėjimą, tačiau 1945 m. spalio 5 d. anksti ryte 
mane areštavo NKVD kareiviai, nes Merkinės valsčiuje vyko „ofen-
zyva“ – kratos, dokumentų tikrinimas ir pan. Tuo metu nuomojau 
kambarį Spyrių kaime. Kratos metu kariško ginklo nerado, bet su-
rado pistoletą „Parabelum“ su dviem apkabom šovinių. Merkinėje 
praleidome 2 paras, areštuotųjų buvo apie 60 vyrų. Vėliau pėsčio-
mis išvarė į Alytų. Mane perdavė Alytaus saugumui. Tardė kapitonas 
Platonov, o vertėjavo žydas Kerberis. Jis buvo itin žiaurus – mane 
labai sužalojo: sulaužė ranką, sudaužė inkstus ir lytinius organus 
(gavosi išvarža). Kaltino daugeliu nusikaltimų prieš tarybų valdžią. 
Nors ir naudojo beribį fizinį smurtą, bet sugebėjo įrodyti tik tai, kad 
priklausiau rezervinių partizanų grupei. Alytuje tardė mėnesį, tada 
išvežė į Vilniaus Lukiškių kalėjimą. 

1945 m. lapkričio mėn. pabaigoje išvežė į Archangelsko srities, 
Velsko lagerį Nr. 21, vėliau perkeldinėjo į lagerius Nr. 22, Nr. 6,  
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Nr. 10. Tada perkėlė į Velsko kalėjimą, kur tęsė tardymus. Po to per-
kėlė į lagerius Nr. 50, Nr. 10. Dirbome prie geležinkelio statybos, 
vykdėme žemės kasimo darbus. Maitinimas buvo labai blogas. Taip 
išsekau, kad svėriau tik 43 kg (prieš areštą – 75 kg). 1946 m. rugpjū-
čio mėn. vėl atvežė į Velsko kalėjimą. Teismo kaip ir nebuvo – viskas 
jau buvo nuspręsta iš anksto. 1946 m. rugpjūčio mėn. Karo tribunolo 
nuosprendžiu man paskyrė 10 metų lagerio ir 5 metus tremties. Pa-
skirtą bausmę atlikinėjau Archangelsko srityje iki 1949 m. vasario 
mėn. Tada prasidėjo įkalinimo lagerių reforma – politinius kalinius 
atskyrė nuo kriminalinių nusikaltėlių. Pervežė į Irkutsko srities Tai-
šeto rajoną į Ozerlagą. Šiame lageryje buvo ypatingasis režimas. Ten 
praleidau iki 1953 m. – iki Stalino mirties. Dirbau statybose. Nuėmė 
kalinių numerius, egzistavimo sąlygos tapo normalesnės. Teko dirb-
ti miško ruošos darbuose traktorininku, nes nuo 1954 m. dirbau be 
sargybos.

1955 m. vasario mėn. išleido iš lagerio, nes turėjau darbo „užs-
kaitų“, bet galiojo papildoma bausmė – tremtis. Pervežė į Karagan-
dos sritį. Asmens dokumentų neturėjau, tik pažymėjimą. Dar išdavė 
pažymą, kad atlikęs bausmę. Reikėjo registruotis komendantūroje. 
Dirbau statybose Toparo mieste.

1956 m. gegužės mėn. susituokiau su buvusia politine kaline Ve-
ronika Kavolynaite, dukra Jono, (1929–2013). Iš pradžių įvyko civi-
linė metrikacija Karabaso apylinkės taryboje, o liepos 1 d. Saranės 
mieste sutuokė kunigas Adomaitis 5 tremtinių poras. Vėliau sužino-
jome, kad už tokias „nelegalias“ santuokas kunigas buvo dar kartą 
nuteistas 10 metų lagerio. Kunigas Adomaitis iki įkalinimo buvo Ma-
rijampolės vienuolyno kunigas, jis atlikęs pirmąją 10 metų įkalinimo 
bausmę gyveno Saranėje. 

1957 m. birželio 3 d. gimė dukra Vidmantė. 1958 m. kovo pabai-
goje grįžome į Lietuvą. Alytaus švietimo skyriuje man pasakė, kad 
tokių kaip aš – tarybiniams mokiniams nereikia. Įsidarbinau Alytaus 
rajone, Geištarų plytinėje. Žmona irgi ten pradėjo dirbti. 1960 m. 
spalio 16 d. gimė dukra Zita. Geištarų plytinėje išdirbau 34 metus, iki 
1992 m. (dar 8 metus dirbau jau būdamas pensijoje).

Labai džiaugiausi Atgimimu, Sąjūdžio veikla. 1992 m. pavasarį 
įstojau į atsikūrusią Lietuvos šaulių sąjungą. Iki šiol priklausau Aly-
taus apskrities šaulių rinktinei. Nuo 1998 m. kovo 31 d. priklausau 
Lietuvos Vietinės Rinktinės karių sąjungai, o nuo 2014 m. kovo mėn. 
– Atsargos karininkų sąjungai. Visas negandas, sunkumus padėjo iš-
gyventi tikėjimas ir viltis, kad bus geriau, kad vėl sulauksime laisvės.
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Neilgai gyvavusi Lietuvos vietinė rinktinė vokiečių smurtu buvo 
likviduota. Išskyrus prancūziškus šautuvus ir lengvuosius kulkosvai-
džius su mažu kiekiu šovinių, galingesnės ginkluotės LVR neturėjo 
galimybės įsigyti. Tai nulėmė siauresnio masto karinius veiksmus, bet 
siautėjančias ginkluotas gaujas apramino. Apie 9 000 karių LVR vado-
vybės nurodymu su ginklais išsiskirstė ir daugelis jų dalyvavo vėles-
nėse rezistencinėse kovose. Tragiškas likimas buvo lemtas keturiems 
batalionams, buvusiems Rytų Lietuvoje. Jų karius SS daliniai nugin-
klavo, internavo ir išvežė į Vokietiją priverstiniams darbams. Iš ten 
mažai kas sugrįžo – ir tai tik per sovietinius filtracijos lagerius, kentėję 
badą ir priverstinius katorginius darbus. Dalis buvo nuteisti arba var-
go mobilizuoti į sovietinius darbo batalionus. Dalis internuotų LVR 
karių pateko į Vakarus, vargingai įsikūrė užsienio valstybėse ir mirė 
ten amžinai atskirti nuo savo tėvų, brolių ir seserų. Su ginklais rankose 
partizanų gretose kovęsi plechavičiukai žuvo, jų kapai nežinomi.

Lietuvos vietinės rinktinės istorija liudija, kaip jaunimas  
1944 m. pavasarį, generolo Povilo Plechavičiaus pakviestas, nedvejo-
damas nuskubėjo Tėvynės ginti, lygiai kaip jų tėvai atliko savo pareigą 
1918-aisiais.

***
Domininkas Jėčys, Povilo sūnus, gimė 1896 m. spalio 20 d. Bir-

žų apskrityje, Vabalninko valsčiuje, Medžiūnų kaime. Tėvai turėjo 
45 ha žemės. 1907–1909 m. mokėsi Vabalninko liaudies mokykloje.  
1910–1914 m. mokėsi ir baigė Panevėžio realinę vidurinę mokyklą. 
1916 m. baigė mokytojų kursus Pasvalyje. 1917–1919 m. dirbo mo-
kytoju Lebeniškių, Daršiškių kaimų mokyklose (Vabalninko vlsč.). 
Mokėjo rusų, lenkų ir vokiečių kalbas. 1919 m. mirė tėvas Povilas. Ūkį 
prižiūrėjo vyresnysis brolis. 

Domininkas Jėčys 1919 m. birželio 21 d. mobilizuotas į Lietuvos 
kariuomenę. 1919–1920 m. dalyvavo kovose dėl Lietuvos nepriklauso-
mybės. 1919 m. mūšio prieš lenkus metu granatos skeveldra sužeidė 
koją. Netoli Vilniaus pateko į lenkų nelaisvę, pabėgo ir, perėjęs fronto 
liniją, grįžo į Lietuvos kariuomenę. 1920 m. spalio 17 d. baigus Karo 
mokyklą (III laida) suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 12-ąjį 
pėstininkų pulką. Nuo 1923 m. gruodžio 31 d. tarnavo I pėstininkų 
pulke. 1925 m. sausio 8 d. pakeltas į vyr. leitenantus. 1925 m. liepos  
15 d. baigė Aukštųjų karininkų kursus (V laida). 1925 m. gruodžio 
12 d. perkeltas į Lietuvos šaulių sąjungą, ėjo Tauragės, Zarasų šaulių 
rinktinių vado pareigas. 1928 m. lapkričio 23 d. pakeltas į kapitonus. 
1932 m. Utenos brandmajoras (ugniagesių komandos viršininkas), 
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1933 m. Utenos–Zarasų brandmajoras. 1935 m. rugsėjo 28 d. perkeltas 
į Utenos komendantūrą ir paskirtas II Utenos šaulių rinktinės vado pa-
dėjėju. 1936 m. vasario 24 d. perkeltas į Alytaus apskrities komendan-
tūrą karininku šaulių reikalams. Buvo XIX Alytaus šaulių rinktinės 
vado padėjėju, ėjo intendanto-raštvedžio pareigas.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, 1940 m. birželio 28 d. perkel-
tas į Seinų apskrities komendantūrą ir liepos 11 d. paskirtas Seinų aps-
krities kariniu viršininku bataliono vado teisėmis. Atsisakęs Lazdijų 
apskrities LKP (b) komitetui perduoti šaukiamojo amžiaus vyrų sąra-
šus ir pajutęs suėmimo pavojų, 1941 m. gegužės 15 d. iš karinės tarny-
bos pasitraukė ir slapstėsi, atnaujino ryšius su šauliais. Vėliau sovietų 
atgaline data nuo 1940 m. gruodžio 11 d. iš kariuomenės atleistas.

Prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. birželio 
23 d. Alytaus gimnazijos mokytojo Mykolo Babiliaus iniciatyva buvo 
sušauktas vietos lietuvių susirinkimas, kurio metu buvo išrinktas Ko-
mitetas viešajai tvarkai palaikyti. Komitetas laikinai apskrities virši-
ninko pareigas eiti paskyrė kpt. Stepą Maliauską, o laikinuoju Alytaus 
komendantu – kpt. Domininką Jėčį. Pirmomis karo dienomis Alytuje 
susiformavo 3 šaulių-partizanų būriai: kpt. Domininko Jėčio būrys 
veikė dešiniajame Nemuno krante, ats. ltn. Vlado Šimoliūno būrys – 
prie kelio į Kauną, o ats. ltn. Benjamino Meškelio būrys – Artilerijos 
kareivinių rajone. Deja, vokiečiai sukilėlius palaikė priešais, suėmė, 
nuginklavo ir nuvedę į Nemuno pakrantę birželio 23 d. 42 vyrus su-
šaudė.

1941 m. rugpjūčio 5 d. vokiečių okupacinei valdžiai uždraudus 
Lietuvos Laikinosios Vyriausybės veiklą ir išformavus komendantūrą, 
kpt. Domininkas Jėčys iš karinės tarnybos pasitraukė. 1941–1944 m. 
dirbo Alytaus savivaldybės Socialinio aprūpinimo skyriaus vedėju. 

1944 m. vasario 16 d. gen. Povilui Plechavičiui pradėjus formuoti 
Lietuvos vietinę rinktinę, kpt. Domininkas Jėčys paskirtas šios rink-
tinės Alytaus kuopos vadu. 1944 m. gegužės 15 d. vokiečiams už-
draudus veiki Lietuvos vietinei rinktinei, buvo išformuota ir Alytaus 
kuopa. Domininkas Jėčys slapstėsi Alytaus tuberkuliozės sanatorijoje. 
1944 m. vasarą prasidėjus reokupacijai, kurį laiką slapstėsi pas žmo-
nos gimines Alytaus valsčiuje, Navickų kaime (prie Rumbonių).

Domininkas Jėčys partizano kelią pasirinko 1945 m. pavasarį. 
1945 m. birželį Punios šile bendrame pasitarime su Dzūkijoje veikusių 
Margio, Vaidoto, Kęstučio ir Geležinio Vilko partizanų grupių vadais 
įkūrė Dzūkų rinktinę ir buvo išrinktas jos vadu, slapyvardžiu Ąžuolis. 
Parengė ir išsiuntinėjo „Dzūkijos partizanų veiklos taisykles“, kuriose 



121
GINTARAS LUČINSKAS LIETUVOS VIETINĖS RINKTINĖS ALYTAUS APSKRITIES KOMENDANTŪRA 1944 M. PAVASARĮ

buvo apibrėžti partizanų kovos tikslai, organizacija, partizanų teisės 
ir pareigos. 1946 m. balandžio 23 d. Dzūkų rinktinė buvo įtraukta į  
A apygardos sudėtį. Nuo 1946 m. gegužės mėnesio Dainavos apygar-
dos vadas. Jam vadovaujant, buvo įvykdyta nemažai struktūrinių pa-
keitimų: išformuota Geležinio Vilko rinktinė, likę gyvi jos partizanai 
įtraukti į Merkio ir Dzūkų rinktines. Buvo griežtas, reiklus ir pareigin-
gas, bet kartu linksmas, turėjo gerą humoro jausmą. 1946 m. lapkričio 
1 d. perėmė Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas. Dėl senyvo 
amžiaus beveik nepalikdavo savo vadavietės Punios šile ir nevykdavo 
vizituoti tolimesnių apygardos organizacinių vienetų. Rinktinių ir gru-
pių vadams vadovavo raštu parengtais įsakymais. 1947 m. balandžio 
22–24 d. štabo bunkeryje surengė visų Dainavos apygardos grupių ir 
būrių vadų pasitarimą. Jame buvo aptarti opūs partizaninės organi-
zacijos klausimai, mėginta išspręsti apygardos vado konfliktus su iš 
apygardos pasitraukusių grupių vadais, nutarta suaktyvinti veiksmus 
prieš okupacinę valdžią, aptarti kiti aktualūs klausimai – ryšiai, disci-
plina ir t. t. 

1947 m. rugpjūčio 11 d. Dainavos apygardos štabo bunkerį Pu-
nios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vada-
vietė, žuvo apygardos vadas D. Jėčys-Ąžuolis ir štabo nariai V. Ka-
valiauskas-Juodvarnis, M. Petrauskas-Aras ir J. Pilinskas-Krūmas, 
suimti V. Juozaitis-Vyturys, A. Macevičius-Linas, J. Puškorius-Giri-
nis ir Vaidoto grupės vadas J. Petraška-Patrimpas, Lapaitis. Tęsiant 
akciją, Strielčių kaimo slėptuvėje žuvo Punios kunigaikščio Margio 
grupės vadas V. Subačius-Klevas, štabo viršininkas J. Jusas-Pakštas 
ir skyriaus vadas J. Šarkus-Vaitkus. Sunkiai sužeistas Domininkas Jė-
čys-Ąžuolis, sunaikinęs štabo dokumentus, nusišovė. Palaikai niekinti 
MGB Alytaus skyriaus kieme. 

Domininkas Jėčys apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės me-
daliu (1928 m.), Šaulių žvaigždės ordinu (1931 m.), DLK Gedimino 4 
laipsnio ordinu (1932 m.), ugniagesių „Artimui pagalbon“ 3 laipsnio 
garbės ženklu (1932 m.), Estijos ugniagesių 2 laipsnio Aukso kryžiumi 
(1933 m.), Šaulių žvaigždės ordino medaliu (1939 m.). 

Žmona Veronika Dambrauskaitė (1905–1986), sūnus – Algirdas 
(1928–1997).

1997 m. gruodžio 22 d. Domininkui Jėčiui pripažintas kario sava-
norio statusas (po mirties), 1998 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidento dekretu suteiktas pulkininko laipsnis, 1998 m. lapkričio 
18 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 238 apdovanotas 
Vyčio kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
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Vadavietės bunkerio Punios šile maketą 1997 m. atkūrė buvęs 
partizanas, po bunkerio susprogdinimo išlikęs gyvas Juozas Petraš-
ka-Patrimpas, Lapaitis. Jį 50-mečio proga (1997 m.) atstatė Lietuvos 
kariuomenės plk. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai.

2011 m. G. Lučinskui Lietuvos ypatingajame archyve pavyko ras-
ti Lietuvos SSR MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą 
ir pasirašytą aktą apie 4 žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, 
tarp jų ir D. Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą netoli 
Alytaus. Žemiau pateikiamas dokumento vertimas iš rusų kalbos: 

AKTAS
1947 m. rugpjūčio mėn. 14 diena. 

Mes, žemiau pasirašę, MGB Alytaus apskrities skyriaus leite-
nantas Švydko, vairuotojas – Akulov ir sargybinis Fomičiov šiandien 
surašėme šį aktą.

Apie tai, kad šių metų rugpjūčio 14 d. 5.00 val. 3 kilometrų ats-
tumu nuo Alytaus miesto, į šiaurę nuo Žydų kapinių, 150–200 m ats-
tumu, mes pusantro metro gylyje užkasėme 4 Dainavos apygardos 
banditų štabo vadovų lavonus, nužudytus 1947 m. rugpjūčio 11 d. 
Alytaus apskrityje, Butrimonių valsčiuje, Punios miške, vykdant če-
kistinę-karinę operaciją.

1. Jėčys Domininkas, Povilo, gimęs 1890 metais, aukštesnis nei 
vidutinio ūgio, stambaus kūno sudėjimo, galva plika, su ūsais ir žils-
telėjusia barzda, Dainavos apygardos banditų vadas.

2. Petrauskas Mikas, 36 metų, gimęs Alytaus apskrityje, aukš-
tesnis nei vidutinio ūgio, liekno kūno sudėjimo, burnoje viršutiniame 
žandikaulyje 2 auksinės „karūnėlės“, Kunigaikščio Margio banditų 
grupės štabo viršininkas.

3. Kavaliauskas Vaclovas, 25 metų, gimęs Alytaus apskrityje ir 
valsčiuje, Raudonikių kaime, aukštesnis nei vidutinio ūgio, plaukai 
rudi, su trumpais ūsais, vado ypatingų pavedimų vykdytojas.

4. Banditas, slapyvardžiu „Krūmas“, pavardė nežinoma, apie 30 
metų, aukštesnis nei vidutinio ūgio, stambaus kūno sudėjimo, plaukai 
juodi, Tauro banditų apygardos operatyvinis adjutantas.

Apie tai ir surašytas šis aktas
MGB Alytaus apskrities skyriaus komendantas 

leitenantas Švydko (parašas – G. L.)
MGB Alytaus apskrities skyriaus

vairuotojas Akulov (parašas – G. L.)
MGB Alytaus apskrities skyriaus

sargybinis Fomičiov (parašas – G. L.)
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Buvo tikimasi, kad šiame dokumente esanti informacija padės su-
rasti kapavietės vietą, partizanų palaikai bus ekshumuoti ir patvirtin-
tos jų tapatybės bei iškilmingai perlaidoti.

2011 m. birželio ir rugsėjo mėnesiais, 2012 m. birželio ir rugpjū-
čio mėnesiais Alytaus miesto pakraštyje vykdytos 1947 m. rugpjūčio  
11 d. Punios šile žuvusių Dainavos apygardos vado kpt. Domininko Jė-
čio-Ąžuolio ir štabo narių Vaclovo Kavaliausko-Juodvarnio, Miko Pe-
trausko-Aro bei Jono Pilinsko-Krūmo palaikų paieškos. Žvalgomuo-
sius archeologinius tyrimus atliko Lietuvos nacionalinio muziejaus 
archeologas Gediminas Petrauskas ir Vilniaus universiteto studentai 
bei LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus darbuotojai. Labiausiai ti-
kėtinose vietose (senuose apkasuose, netoli buvusių miško kelių, že-
mumose, orientuojantis į senuosius medžius) bei atsižvelgiant į MGB 
dokumente nurodytą informaciją, buvo iškasta 30 šurfų (bandomųjų 
plotų 2x2 m). Palaikų aptikti nepavyko, nors ir buvo rasta tą laikotarpį 
menančių radinių.

2013 m. vasarį šio straipsnio autorius surinko 30 Alytaus mies-
to gyventojų parašų, kad Alytaus miesto Garbės piliečio vardas (po 
mirties) būtų suteiktas ir žymiam partizanų vadui Domininkui Jėčiui-
Ąžuoliui, buvusiam Lietuvos kariuomenės kapitonui ir Alytaus šaulių 
namų statytojui.

2013 m. gegužės 30 d. vykusiame posėdyje Alytaus miesto sa-
vivaldybės taryba nusprendė suteikti miesto Garbės piliečio vardą 
Lietuvos kariuomenės pulkininkui Domininkui Jėčiui, Dainavos apy-
gardos partizanų vadui, slapyvardis Ąžuolis, (po mirties) už veiklą, 
siekiant išsaugoti ir atkurti Lietuvos valstybingumą.

Visa plk. Domininko Jėčio veikla, siekiant išsaugoti ir atkurti Lie-
tuvos valstybingumą – tai labai kilnūs poelgiai, palikę svarbų pėdsaką 
Alytaus miesto ir Dainavos krašto istorijoje.

Pranas Gudynas gimė 1920 m. kovo 6 d. Alytaus apskrityje, Mi-
roslavo valsčiuje, Vankiškių kaime, ūkininkų Igno ir Pranciškos (Vil-
pišauskaitės) Gudynų šeimoje. Šeimoje augo dar brolis Kazimieras 
(g. 1917) ir sesuo Albina (g. 1923). 1937 m. sausio 16 d. mirė Prano 
mama.

Pranas Gudynas 1938 m. baigė Alytaus gimnaziją ir įstojo į Klai-
pėdos pedagoginį institutą. 1939 m. įstojo į Karo mokyklą aspirantu. 
1940 m. spalio 1 d. baigė Karo mokyklą (XV aspirantų laida), dėl po-
litinių motyvų karininko laipsnis nesuteiktas, bet spalio 2 d. (įsakymas 
DVRA Pėstininkų karo mokyklai Nr. 18) paleistas į kavalerijos kari-
ninkų atsargą.
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1941 m. birželio 22 d. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
karui, Lietuvoje birželio 23–28 d. vyko visuotinis sukilimas. Alytaus 
apskrities Miroslavo valsčiaus TDA (Tautinio darbo apsaugos) kuopos 
vadu tapo Pranas Gudynas. Jam buvo išduotas Alytaus apskrities ko-
mendanto pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti ginklą. Pranas Gudy-
nas Miroslavo valsčiaus šauliams-partizanams vadovavo iki rugpjūčio 
5 d., iki išvykimo tarnybos reikalais į Kėdainių apskritį. Nuo 1941 m. 
rugpjūčio 29 d. tarnavo 1-ajame pagalbinės policijos batalione 2-ojo 
būrio vadu.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, karininkas Pranas Gudynas 
tapo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Kęstučio grupės partizanu. 
Vadovavo partizanų būriui. 1944 m. lapkričio mėn. buvo sužeistas prie 
Nemunaičio, pasikeitęs pavardę (Pranas Rainys) gydėsi Alytaus ligo-
ninėje. Mirė nuo sužalojimų 1944 m. gruodžio 3 d., palaidotas Alytaus 
kapinėse. Vėliau perlaidotas Miroslavo miestelio kapinėse.

Alfonsas Malaškevičius gimė 1924 m. liepos 4 d. Alytaus apskri-
tyje, Miroslavo valsčiuje, Laukinčių kaime, mažažemių ūkininkų šei-
moje, Antano ir Leokadijos Malaškevičių šeimoje. Baigęs Miroslavo 
pradinę mokyklą, mokėsi Alytaus gimnazijoje, Alytaus mokytojų se-
minarijoje. Mokytojas, partizanas „Liutauras“. Suimtas 1945 m. spalio 

Ltn. Pranas Gudynas iki 1940 m. 
Nuotrauka iš Vytauto Zabielsko 
rinkinio
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5 d., arešto orderis išrašytas spalio 16 d. Kalintas Alytuje, Vilniuje. 
Kaltintas, kad priklausė antisovietinei nacionalistinei organizacijai 
„Lietuvos partizanų sąjunga“, turėjo ginklą. 1946 m. rugpjūčio 26 d. 
Archangelsko srities MVD Karinio tribunolo pagal RSFSR BK 58–2, 
58–11 str. nuteistas 10 metų pataisos darbų lageryje bei 5 metams at-
imtos pilietinės teisės, taip pat konfiskuotas turtas. 1946 m. rugsėjo  
21 d. išvežtas į lagerį Sevželdorlage, Archangelsko srityje. Nuo  
1949 m. vasario mėnesio kalėjo Irkutsko srityje, Ozerlage. Nuo  
1955 m. vasario buvo tremtyje Karagandos srityje, Toparo mieste. 
1958 m. vasarį paleistas iš tremties, į Lietuvą grįžo su žmona ir dukra.

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl asmenų, repre-
suotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ 
Alfonsas Malaškevičius reabilituotas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
1990 m. rugpjūčio 6 d.

Alfonsas Malaškevičius nuo 1992 m. buvo Lietuvos šaulių sąjun-
gos narys. 1994–2002 m. už aktyvią veiklą Šaulių sąjungoje apdova-
notas 4 padėkomis. 1995 m. gegužės 13 d. apdovanotas ženklu „Už 
dalyvavimą Popiežiaus Jono Pauliaus II apsaugoje“. 1998 m. kovo  
31 d. įstojo į Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungą.

Lietuvos vietinės rinktinės karys, partizanas „Liutauras“, politinis kalinys, šau-
lys, dimisijos kpt. Alfonsas Malaškevičius (1924–2015). 2014 m. gruodžio 12 d. 
G. Lučinsko nuotrauka
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1999 m. birželio 30 d. Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) tei-
sių komisija suteikė Alfonsui Malaškevičiui kario savanorio statusą, 
o 2000 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus apdovanojo Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių me-
daliu už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugą.

2007 m. gegužės 5 d. Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos 
vado A. Paulavičiaus apdovanotas Lietuvos vietinės rinktinės Garbės 
Kryžiumi už nuopelnus atkuriant ir įtvirtinant nepriklausomą valsty-
bę.

2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos 
vado dimisijos majoro S. Bereišio įsakymu Nr. 12 Alfonsas Malaške-
vičius paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos Alytaus 
miesto ir apskrities skyriaus vadu, jam suteiktas dimisijos kapitono 
laipsnis.

2015 m. gruodžio 3 d., eidamas 92-uosius, Lietuvos vietinės rink-
tinės karys, partizanas, politinis kalinys, šaulys, dimisijos kapitonas 
Alfonsas Malaškevičius mirė. Jis palaidotas Miroslavo parapijos (Aly-
taus r.) senosiose kapinėse, šeimos kapavietėje.
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sIgITAs BIRgELIs

LENKŲ KOMITETAS PUNSKE 1944 M.

1939 metų rugsėjo 1-ąją hitlerinė Vokietija užpuolė Lenkiją, o jau 
17 dieną jos rytinę sieną peržengė Raudonoji armija. Punskas, pasi-
traukus lenkų administracijai, dešimt dienų buvo be valdžios. Lietu-
vių visuomenė išrinko keletą vyrų ir juos apginklavo lazdomis, kad 
miestelyje būtų galima išvengti vagysčių. Po kelių savaičių Punske 
pasirodė raudonarmiečių tankai. Rusai čia šeimininkavo neilgai. Jiems 
pasitraukus, į Punską įžygiavo vokiečių karinis dalinys. Miestelyje gy-
venantys vietiniai vokiečiai juos sveikino „Heil, Hitler!“ ir ko ne visi 
užsirašė folksdoičiais. Vokiečių jaunimas tapo Hitlerjugendo nariais, 
negerbė lietuvių, juos persekiojo, naikino pakelių kryžius.

Vokiečiai uždarė mokyklas, liepė žydams atidaryti krautuves ir 
patys veltui dalijo žmonėms tekstilės ir kitas prekes. Netrukus Punską 
pasiekė hitlerininkų sunkvežimiai, kuriais buvo išvežti žydų bei Puns-
ko kooperatyvo „Talka“ grūdai.

Vokiečiai tvarkėsi Punske ramiai ir be triukšmo. Jie įsakė žydams 
per tris dienas išsikraustyti iš miestelio. Dalis jų patraukė į Lietuvą, 
kiti išvyko Augustavo link, dar kiti apsistojo Suvalkuose. Tie galop 
pateko į Maidaneko konclagerį.

Tai buvo punskiečių nelaimių pradžių pradžia. 1941 m. vokiečiai 
vykdė priverstinį gyventojų iškeldinimą į Lietuvą. Deportacija apėmė 
pusę Punsko ir Seinų krašto lietuvių, dar daugiau žmonių patyrė dide-
lių moralinių bei materialinių nuostolių. Į paliktas sodybas atsikraustė 
vokiečių tautybės žmonės. Hitlerininkai siekė paversti Suvalkų kraštą 
visiškai vokišku regionu.

Nežinia, kokia buvo Punsko gyventojų tautinė sudėtis Antrajam 
pasauliniam karui baigiantis.

1944 m., vos praslinkus frontui, Punske buvo įsteigtas lenkų ko-
mitetas. Jis siekė įsiteikti sovietams ir užbėgti įvykiams už akių. Gal 
svarbiausia buvo parodyti, kad Punskas yra ir privalo būti Lenkijoje. 
Tai buvo trumpas ir mažai žinomas mūsų krašto istorijos epizodas.
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Vokiečių žandarai ir administracija pasitraukė (be mūšio) iš Puns-
ko 1944 metų rugpjūčio 2 dieną.

Vadinamasis lenkų komitetas pradėjo veikti rugpjūčio 4 dieną. Jo 
iniciatorius buvo nuo vokiečių besislapstantis lenkų karininkas, Kul-
mo apskrities valdininkas Edmund Przybylski (okupacijos metu jį pri-
glaudė Punsko vargonininkas Jagłowski).

Lenkų komitetas parengė kreipimąsi į Lenkijos nacionalinio išsi-
vadavimo komitetą (PKWN), kurio veikla tuo metu apėmė teritoriją 
nuo fronto iki Curzono linijos. PKWN buvo įkurtas Maskvoje ir jį kon-
troliavo stalinas.

Punsko lenkų komitetas parengė raštą, skirtą PKWN administra-
cijos vadovui, ministrui Stanisławui Agroszewskiui.

1944 m. rugpjūčio 4 d. rašte konstatuojama, kad pasitraukus oku-
pacinei vokiečių valdžiai, referentas Edmund Przybylski, pasitaręs su 
vietiniais lenkais ir liaudies atstovais, sudarė komitetą tvarkai užti-
krinti, grobstymams nutraukti bei Raudonajai armijai aprūpinti. Ko-
mitetas rėmėsi PKWN manifestu, buvo tarsi vykdomoji ir administra-
cinė Punsko valsčiaus valdžia Suvalkų apskrityje.

Toliau pabrėžiama, kad komitetas pripažįsta PKWN teisėta val-
džia ir prašo jo patvirtinti laikinąjį Punsko lenkų komitetą, kurio su-
dėtis:

• Edmund Przybylski – komisaras,
• Teodozja Jagłowska – buvusi mokytoja,
• Eugeniusz Jagłowski – aukštosios muzikos mokyklos absol-

ventas,
• Eugenija Briliūtė – buvusi mokytoja.
Visi nariai turėjo vidurinį išsilavinimą.
 Į valsčiaus tarybą, patariamąjį organą, iš vietinių gyventojų pa-

teko:
• kun. Antanas Žievys – Punsko parapijos klebonas,
• Antoni Jagłowski – vargonininkas,
• Maria Truszczyńska – vaistininkė,
• Stanisław Łysakowski – buvęs mokytojas,
• Punsko valsčiaus kaimų seniūnai bei atstovai.
Toliau dokumente vardijami komiteto nuveikti darbai. Komitetas:
• perėmė vokiečių ir folksdoičių, buvusių engėjų, turtą,
• perdavė jį savo žmonėms arba likusiems be pastogės dėl karo 

veiksmų,
• patvarkė javapjūtės eigą, kad žmonės nebadautų,

sIgITAs BIRgELIs
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SIGITAS BIRGELIS (g. 1961 m. Punske) – poetas, vertėjas, fotografas, žurna-
listas, knygų sudarytojas ir redaktorius. Žinių portalo punskas.pl vyr. redakto-
rius. Paskelbė straipsnių istorinėmis temomis. Išleido per 20 knygų. 
Nuo 1990 m. dirbo „Aušros“ redakcijoje, o vėliau – „Aušros“ leidykloje. Dabar 
yra ,,Aušros“ leidyklos direktorius ir vyr. redaktorius.  
Nuo 1995 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 

sigitas Birgelis

• išsprendė maisto tiekimą Raudonajai armijai,
• perėmė kilnojamąjį vokiečių turtą,
• įkūrė pilietinę miliciją – kaip tvarkos palaikymo organą,
• nustatė svarbesnius karo veiksmų padarytus nuostolius,
• išplėtė globą karo pabėgėliams.
Punsko lenkų komitetas prašė PKWN atsiųsti:
• Lenkijos vyriausybės patvirtinimą ir įgaliojimą komisarui 

Edmundui Przybylskiui,
• valdišką antspaudą, kad komisaro potvarkiai turėtų valdiškos 

galios,
• nurodymų pilietinei milicijai ir leidimą jiems nešioti šauna-

mąjį ginklą,
• visus PKWN išleistus potvarkius,
• instrukciją dėl mokesčių.

Lenkų komitetas, kaip pirmasis toks komitetas Suvalkijoje, prašė 
PKWN įsteigti apskrities liaudies valdžią Suvalkų mieste, kai tik jis 
bus išlaisvintas iš vokiečių okupacijos. Apie šį veiksmą PKWN pir-
miausia turi informuoti komisarą Edmundą Przybylskį.

Dokumentą pasirašė komiteto nariai.

Punsko lenkų komiteto paruoštas prašymas sovietų kariniu lėk-
tuvu buvo nuskraidintas į Liubliną, kuriame veikė PKWN vadovybė.

Reikia manyti, kad laikinoji Stalino įsteigta lenkų valdžia Liubline 
neatsižvelgė į Edmundo Przybylskio ir jo savavališkai suburto komi-
teto pageidavimus. Nėra žinių, kad panašaus pobūdžio organai būtų 
įsikūrę kituose valsčiuose. Punsko valsčiaus seniūnai buvo lietuviai ir 
vargu ar bent vieno iš jų nuomonės buvo atsiklausta.

Punsko centre (Mickevičiaus gatvėje) prie banko stovi kry-
žius, skirtas šiems įvykiams atminti. Atrodo, kad jis buvo pastatytas  
1944 m. lenkų komiteto iniciatyva. Užrašas lenkų kalba: „Bojowni-
kom o wyzwolenie ojczyzny /Ofiarom terroru hitlerowskiego/ 2 sier-
pnia 1944“ (Kovotojams už tėvynės laisvę /Hitlerinio teroro aukoms/ 
1944 m. rugpjūčio 2 d.).

LENKŲ KOMITETAS PUNSKE 1944 M.
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GINTARAS LUČINSKAS

LIETUVIŲ POLITINĖ EMIGRACIJA  
1944–1950 METAIS
 
Emigracija (lot. emigratio) – išsikėlimas, žmonių persikėlimas iš 

tėvynės į kitas valstybes. Emigracija gali būti skirtinga – ekonominė, 
politinė, religinė, sezoninė arba nuolatinė, priverstinė arba savaran-
kiška. Žmonės keisdavo savo gyvenamąją vietą nuo seniausių laikų 
iki dabar. Karai ir ligos, politiniai ar religiniai persekiojimai bei kitos 
priežastys vertė emigruoti žmones, etnines grupes ar net tautas.

Paskutinė, bene pati skaudžiausia ir beprasmiškiausia lietuvių 
emigracijos banga vyko 1944–1950 metais. Ši emigracija nebuvo 
objektyvi, subrendusi, jos galėjo ir nebūti, jei Lietuva būtų plėtojusis 
savaip ir savitu keliu, savomis jėgomis ir kaimynų taip brutaliai nevei-
kiama.

Tūkstančiai sužalotų likimų ir ašarų pakalnė, į kurią tie žmonės, 
be galo Tėvynę mylintys, turėjo grimzti žingsnis po žingsnio, toli nuo 
gimtųjų namų, vykti į užjūrius ne dėl savo užgaidos. Tėvynę paliko ne-
priklausomos Lietuvos užauginti ir išmokslinti žmonės, turėję ją kelti 
į naujos brandos lygmenį, į politinę tremtį pateko ir jos valstybės bei 
kultūros kūrėjai – dr. J. Šliūpas, V. Krėvė-Mickevičius, V. ir M. Biržiš-
kos, J. Eretas ir M. Krupavičius, V. Alantas ir J. Aistis, S. Santvaras 
ir B. Brazdžionis, V. K. Jonynas, išvyko prof. S. Kolupaila, kone visas 
Kauno baletas, opera, pusė 1939 m. Europos krepšinio čempionų ir 
didelės jaunos pajėgos, kurių vardus gal ne tik Lietuva būtų įsirašiusi 
į savo literatūrą, politiką, meną.

Kodėl jie išvyko?
Ta 1944 m. banga (save teisingai vadinusi tremtiniais) neviena-

lytė, bet ją sieja viena bendra ir svarbiausia priežastis – ji buvo poli-
tinė, t. y. jos atsiradimą lėmė svarbiausi politiniai įvykiai: 1939–1940 
m. Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sutartys, jų slaptieji protokolai,  
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1940 m. Sovietų Sąjungos įvykdytas Lietuvos okupavimas, vėliau 
aneksavimas, stalinistinės represijos, karas ir hitlerinė okupacija. Ir 
jeigu bandysime apžvelgti, kas skatino tą lietuvių emigracijos į Vaka-
rus bangą, tai pirmiausia reikia prisiminti Sovietų Sąjungos ir Vokie-
tijos 1939 m. rugsėjo 28 d. slaptąjį papildomąjį protokolą, kai didieji 
kaimynai nutarė, jog Lietuva pateks į Sovietų Sąjungos įtakos sferą, 
kai Vokietija pareikalavo, kad Lietuvoje gyvenę vokiečių tautybės 
piliečiai būtų netrukdomai išleisti į Reichą. Nors Lietuvoje vokiečių 
nebuvo daug, ypač po to, kai Vokietija 1939 m. kovo 22 d. atplėšė Klai-
pėdos kraštą, 1940–1941 m. repatrijavosi ir nemažai lietuvių, vienaip 
ar kitaip įrodžiusių savo vokišką kilmę.

Vokietijos valstybės įstaigų duomenimis, repatriacija iš Lietuvos 
į Vokietiją pasinaudojo daugiau kaip 50 000 žmonių, nors Lietuvoje 
1940 m. buvo tik 35 000 vokiečių. Tarp išvykusių lietuvių buvo nema-
žai aukšto rango valdininkų, kariškių, kuriems buvo pavojinga tapti 
Sovietų Sąjungos piliečiais.

1940 m. vasaros įvykiai, Lietuvos paskelbimas sovietine respu-
blika, prasidėjusios sovietizacijos reformos, tiksliau tariant, kruopštus 
stalinistinio socializmo modelio perkėlimas į Lietuvą savaime nešė di-
deles nelaimes kūrybinei ir techninei Lietuvos inteligentijai, Lietuvos 
Respublikos valdininkijai, kariškiams, mokytojams. Kitai valstybei ir 
kitai santvarkai, tiksliau, režimui reikėjo kitokios, klusnesnės humani-
tarinės inteligentijos, kuri tarnautų ne savo tautos, o tos svetimosios 
jėgos idealams ir tikslams.

Dar prieš rinkimus į Lietuvos Seimą, 1940 m. liepos mėnesį, buvo 
suiminėjami žmonės pažeidžiant visas teisės ir teisėtumo normas, ne-
nustatant konkrečios asmeninės kaltės. 

Nepateisinama prievarta taikyta buvusiems Lietuvos valstybės 
veikėjams, nedalyvavusiems jokiuose pasipriešinimo Sovietų Sąjungos 
valdžiai veiksmuose nuo pat 1940 m. birželio–liepos mėnesių. Suimti 
buvusieji Lietuvos ministrai, ministerijų pareigūnai, įvairių partijų ir 
organizacijų, spaudos organų vadovai, karininkai, kurie dar net iki so-
vietų valdžios paskelbimo Lietuvoje, iki jos įjungimo į Sovietų Sąjun-
gos sudėtį be teismo, kaltės įrodymo ir atitinkamo nuosprendžio buvo 
ištremti iš Lietuvos teritorijos ir kalinami įvairiose Sovietų Sąjungos 
vietovėse. Tarp suimtų ir kalinamų atsidūrė ir tie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nariai, kurie pasisakė už Sovietų Sąjungos 1940 m. birže-
lio 14 d. reikalavimų priėmimą ir nepritarė pasipriešinimui ginklu.

Lietuvos SSR saugumo organuose komandas vykdė atvykėliai iš 
kitų respublikų ir darbuotojai, kurie kruopščiai perkėlė į Lietuvą ne-
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teisėtų stalinizmo represijų patyrimą. Tai patvirtina 1941 m. gegužės 
26 d. Lietuvos SSR Vidaus reikalų liaudies komisariato vadovo, sau-
gumo majoro Gladkovo raštas LKP (b) Centro Komitetui. Jame nuro-
doma, kad dėl numatomo Lietuvos apvalymo nuo „socialiai svetimo ir 
kontrrevoliucinio elemento“ išaiškinta 28 619 žmonių antitarybinio ir 
nusikalstamo elemento, tarp jų 14 867 tautininkai, 1 235 voldemarinin-
kai, 492 socialdemokratai, 1 318 politinės policijos bendradarbių, 314 
seklių, 2 857 vokiečių šnipai“. Vien priklausymo anksčiau buvusioms 
ir jau uždraustoms Lietuvos valstybės politinėms partijoms laikymas 
antivalstybiniu nusikaltimu Sovietų Sąjungai savaime buvo grubus 
bet kurio teisėtumo pažeidimas.

Dėl 1941 m. birželio deportacijų net Lietuvos SSR „liaudies švie-
timo“ komisaras Antanas Venclova vėliau rašė: „Kadangi suėmimų ir 
trėmimų tikslas visuomenei nebuvo plačiau paaiškintas, joje kilo ne-
pasitenkinimas, o kartais ir panika. Šiaip ar taip, net sovietų valdžios 
šalininkams tie suėmimai ir trėmimai darė blogą įspūdį. Kartais net 
atrodė, kad į valstybės saugumo organus yra įsivėlusių priešų, kurių 
tikslas – kuo daugiau Lietuvos gyventojų nuteikti prieš sovietų val-
džią.“

Paskelbtais duomenimis, 1941 m. birželio 14–18 d. iš Lietuvos 
buvo „perkelta“ – deportuota 12 562 gyventojai – buvusių partijų, lie-
tuvių pogrindžio organizacijų veikėjai ir eiliniai nariai, vadovaujantys 
policinio aparato valdininkai, Lietuvos kariuomenės karininkai, dvari-
ninkai, fabrikantai, kiti su šeimų (7 439) nariais (valstiečiai, mokytojai, 
gydytojai, kultūros veikėjai ir jų šeimų nariai). Tačiau 1940–1941 m. 
neteisėtai suimtų, kalintų ir ištremtų žmonių skaičius kur kas didesnis.

Lietuvos Savitarpinės pagalbos žinių biuro duomenimis, 1941 m. 
birželio 14–22 d. iš Lietuvos išvežta 17 512 asmenų (9 646 vyrai ir  
7 866 moterys). Pagal profesijas išvežta 3 538 ūkininkai, 1 760 tarnau-
tojų, 1 175 darbininkai, 1 094 mokytojai, 365 amatininkai, 248 polici-
ninkai, 148 šoferiai, 111 prekybininkų, 89 inžinieriai, 81 teisininkas, 
79 gydytojai, 75 technikai, 75 gailestingosios seserys, 59 agronomai ir  
t. t. Tarp jų tikrai mirčiai deportuoti 1 899 ikimokyklinio amžiaus vai-
kai ir 3 256 mokyklinio amžiaus vaikai (nuo 7 iki 17 m.).

Lietuvos Savitarpinės pagalbos žinių biuras taip pat nustatė, kad 
iš įvairių Lietuvos kalėjimų dingo ar buvo išvežti 3 542 asmenys. Iš 
įvairių vasaros stovyklų dingo 450 vaikų. Deportuoti 426 kariai ir 54 
karių šeimų nariai.

Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, sovietų saugumo organų 
seifuose ir spintose buvo aptikti ilgi žmonių, kurių taip pat laukė de-
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portacijos, sąrašai. Ar šie žmonės, radę savo pavardes NKVD planuo-
se, galėjo ramiai laukti Raudonosios armijos žygio į vakarus?

1941 m. birželio 22 d. hitlerinei Vokietijai užpuolus Sovietų Są-
jungą, Lietuvos teritorija buvo okupuota per tris dienas. Stalinizmą 
pakeitė hitlerizmas, planavęs Rytuose „gyvybinę erdvę“ aukščiausios 
(nord) rasės atstovams.

Hitlerininkai pirmąsias masines represijas taikė sovietų valdžios 
aktyvistams ir žydams. Žydų genocide nukentėjo ir lietuvių tautybės 
asmenys, nepaisę lietuvių demokratinės visuomenės perspėjimų ir 
raginimų nesusitepti rankų krauju. Nacistai sunaikino apie 200–220 
tūkstančių Lietuvos žydų. „Deja, kaip ir visuose Europos kraštuose, 
taip ir Lietuvoje nacistai rado tam tikrą skaičių talkininkų iš vietinių 
gyventojų. Vieni talkininkavo grobio tikslais, kiti keršydami už išvež-
tus į Sibirą gimines, neskirdami žydo nuo bolševiko, kalto ar nekalto, 
treti vokiečių įsakyti ir prievartaujami“, – rašė išeivijos autorius S. Su-
žiedėlis. Sovietų propaganda specialiai metė šešėlį kone visiems išei-
viams, kaltindama juos kolaboravimu, neva tai jie prisidėję prie žydų 
genocido, todėl bijodami atpildo, emigravo į Vakarus.

Naciai šeimininkavo Lietuvoje planuodami panaudoti lietuvių 
jaunimą darbams – pramonėje ir žemės ūkyje, o jaunus vyrus – kari-
niuose daliniuose.

Nepaisant dedamų pastangų, naciams ir okupacinei administraci-
jai nepavyko suformuoti nė vieno lietuvių SS dalinio. Tiesa, pirmomis 
karo dienomis naciai demagogija ir prievarta suformavo savisaugos 
batalionus, kuriuose tarnavo apie 8–10 tūkst. vyrų. Be to, buvo for-
muojami Vokietijos Vermachto pagalbiniai daliniai, transporto tal-
kininkai ir pan. Vokiečių karinėse ir policinėse pajėgose karo metais 
tarnavo 40–50 tūkst. lietuvių, iš kurių apie 10 tūkst. žuvo.

Hitleriniai okupantai vykdė platų ekonominį Lietuvos apiplėšimą. 
Rašytojas P. Andriušis labai taikliai įvardijo situaciją: „Rusai Lietuvą 
apiplėšė nuogai, vokiečiai taip pat plėšė švariai, bet pastarieji nevertė 
už tai bučiuoti į ranką.“ Karo pabaigoje smarkiai suintensyvėjo jauni-
mo viliojimas darbams į Vokietiją, o jam nepasitvirtinus, pradėtas jau-
nuolių registravimas ir gaudymas. Šioms akcijoms aktyviai vadovavo 
Reicho darbo tarnybos šefas Fricas Zaukelis.

Apie 75 tūkst. lietuvių jaunimo buvo išvežta dirbti į Reicho gamy-
klas ir ūkius. Stokholme gyvenęs latvių tautybės istorikas K. Kangeris 
pagal Reicho dokumentų duomenis nustatė, kad 1944 m. spalį Vokie-
tijoje buvo apie 300 000 lietuvių. Maždaug 101 000 lietuvių Reiche 
gyveno iki 1940 m. įvykių (Mažojoje Lietuvoje), taigi evakuotų (iš-
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vežtų) ir pabėgusių lietuvių Vokietijoje buvo apie 200 000. Tai iš dalies 
patvirtina ir istorikės N. Kairiūkštytės surinkti duomenys apie lietuvių 
grįžimą namo (daugiausia iš sovietų okupacinės zonos). Jos teigimu, 
vien 1945 m. iš Vokietijos į Lietuvą grįžo apie 50 000 žmonių. Tačiau 
grįžo ne visi. Ne visi ir liko Lietuvoje.

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių išeiviją 1940 m. įvy-
kiai Lietuvoje pažadino naujam tautinės veiklos etapui. Į Lietuvos 
okupaciją išeivijos visuomenė reagavo protestais mitinguose, šimtų 
organizacijų ir jų padalinių suvažiavimuose. Protestai pasipylė JAV 
ir kitų valstybių vyriausybėms. Įvairių politinių pakraipų organiza-
cijoms kilo esminis klausimas, nustelbęs smulkesnius ir nebe tokius 
aktualius: kaip padėti naujoje situacijoje atsidūrusiai Lietuvai.

Lietuvių Romos katalikų federacijos Amerikoje (LRKFA) su-
važiavime Pitsburge 1940 m. rugpjūčio 9 d. pakvietė visas lietuvių 
sroves į bendrą Lietuvos vadavimo darbą. Kitą dieną Pitsburge su-
daryta katalikų ir tautinės srovės atstovų Lietuvai gelbėti taryba. Po 
mėnesio socialistų Vilniaus kraštui šelpti komitetas persiorganizavo 
į Demokratijos ir Lietuvos nepriklausomybės sąjungą ir pritarė ben-
dram Lietuvos vadavimo darbui. 1940 m. spalio 15 d. lietuvių organi-
zacijų atstovų delegacijos po apsilankymo pas JAV prezidentą F. Ruz-

Lietuvių literatūros klasikas, 
dramaturgas, profesorius Vin-
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Zabielsko rinkinio
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veltą Lietuvos pasiuntinybėje sudarė Lietuvai gelbėti komitetą, kuris  
1941 m. pradžioje pasivadino Amerikos lietuvių taryba (ALT). AL-
Tas numatė remti JAV pastangas kare su demokratijos priešais, o po 
karo siekti Lietuvos nepriklausomybės. ALTą sudarė 34 atstovai: po 7 
Katalikų federacijos, Tautinės sandaros, Socialdemokratų sąjungos ir 
tautininkų, ir po tris Lietuvių Romos katalikų federacijos Amerikoje ir 
SLA atstovus. Tarybos pirmininku išrinktas Leonardas Šimutis, sekre-
toriumi dr. Pijus Grigaitis, iždininku – Mykolas Vaidyla. Nesutikdami 
su bendra kitų ALTo narių pažiūra į būsimos Lietuvos santvarką, tau-
tininkai iš ALTo 1941 m. pasitraukė (grįžo tik 1948 m.).

Prasidėjus karui, JAV lietuviai suorganizavo Katalikų kunigų ko-
mitetą nuo karo nukentėjusiems asmenims šelpti, be to, anksčiau jau 
veikė ir tautininkų Lithuanian National Relief Fund. Tačiau visų jų vei-
klai buvo būtinas bendradarbiavimas, nes kitaip nebuvo galima tikėtis 
paramos iš Amerikos nacionalinio karo fondo (National War Fund). 
Minėtiems fondams sutikus sustabdyti savo veiklą ir jungtis į vieną, 
Čikagoje 1944 m. kovo 24 d. įsteigtas BALFas – Bendras Amerikos 
lietuvių fondas (United Lithuanian Relief Fund of America). Direk-
torių tarybos pirmininku išrinktas kanauninkas dr. Juozas B. Končius. 
Įregistravus fondą valdžios įstaigose, BALFo vadovybė sunkiai įregis-
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travo jį JAV prezidento karo šalpos kontrolės komisijoje (President›s 
War Relief Control Board). Prieš tokį fondą pasisakė JAV sąjungi-
ninkė Sovietų Sąjunga ir JAV lietuviai komunistai. Po ilgų diskusijų  
1944 m. liepos 31 d. BALFas buvo priimtas į Nacionalinį karo fondą. Jo 
veikla apėmė visas lietuvių kolonijas. Įsisteigė apie 140 skyrių, kurie 
rinko įvairias aukas: drabužius, maistą ir pinigus. 1944 m. balandžio –  
1954 m. birželio mėnesiais BALFas surinko 1 470 008 dolerių grynų-
jų pinigų. Iš jų 804 380 dolerių suma gauta iš Nacionalinio karo fon-
do, 66 450 dolerių iš Amerikos katalikų episkopato ir federalinės JAV 
valdžios. Didžiulė 563 832 dolerių suma gauta iš lietuviškų šaltinių 
(aukos, palikimai, narių mokesčiai). Per tą patį laiką (maistu, rūbais, 
vaisiais) surinkti 2 581 436 svarai, kurių piniginė išraiška – 2 437 782 
doleriai. Įvairių kitų gėrybių lietuviai suaukojo už 1 822 583 dolerius, 
o iš kitur buvo gauti 615 199 doleriai. BALFas tiesioginei tremtinių 
šalpai skyrė 3,5 mln. dolerių (88 proc. visų išlaidų), o kita 0,4 mln. 
dolerių suma panaudota siuntiniams pakuoti bei transportuoti, imigra-
cijos ir administracijos reikalams. 

ALTo veikla pradėta ir vykdyta kaip politinė. Stengiantis padėti 
atgauti Lietuvai laisvę, nepraleista proga aplankyti Baltuosius rūmus 
ir įteikti JAV pareigūnams bei Kongreso atstovams memorandumus 
Lietuvos vyriausybės statuso reikalais. Spaudai ir visuomenei infor-
muoti Niujorke ALTas įsteigė Informacijos centrą, kuris veikė nuo 
1944 metų ir leido ,,Lithuanian Bulletin“. Ryšį su lietuviškąja Ame-
rikos visuomene ALTas palaikė per savo skyrius ir organizuojamus 
JAV lietuvių kongresus. Iš savo lėšų ALTas rėmė Vyriausiąjį Lietuvos 
išlaisvinimo komitetą (VLIKą), padėjo organizuoti ,,Amerikos bal-
są“ (Voice of America) lietuvių kalba, kurio laidos į Lietuvą pradėtos 
transliuoti 1951 m. vasario 16 d.

JAV kongresui 1953 m. liepos 27 d. priimant atstovo Kersteno pa-
siūlytą rezoliuciją Pabaltijo kraštų okupacijai ištirti, kongrese buvo su-
darytas Pabaltijo komitetas, kuris surinko daug medžiagos ir asmenų 
liudijimų apie Pabaltijo kraštų okupavimą, sovietizavimą ir stalinizmo 
padarinius. JAV lietuvių komunistų organizacijos nepritarė katalikų ir 
tautininkų bei socialistų organizacijų veiklai. Pažangiečiai – taip daž-
niausiai buvo vadinami komunistinių įsitikinimų išeiviai – neįžvelgė 
stalinistinio socializmo nehumaniškumo, kareivinių socializmo esmės 
bei jo padarinių Lietuvos valstybingumui ir lietuvių tautai, stalinistinį 
diktatą, suėmimus ir deportacijas traktuodamas kaip imperialistinės 
propagandos šmeižtą, JAV lietuvių komunistų branduolys rėmė So-
vietų Sąjungą ir jos politiką. 
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Šie du požiūriai suskaldė išeiviją į nesutaikomas stovyklas, todėl 
kompromiso Lietuvos likimo klausimu jau negalėjo būti. Tapo akivaiz-
du, jog komunistų ideologija ir praktika, vos nesunaikinusi lietuvių 
tautos, buvo pasmerkta ir atsidūrė istorijos šiukšlyne.

Karo meto prievolės JAV lietuvius palietė vienodai, kaip ir kitus 
tos šalies piliečius: lietuviai kariai kovėsi visuose frontuose, kuriuose 
dalyvavo JAV kariuomenė. Civilinės organizacijos rėmė karius, steigė 
specialias kariams globoti organizacijas, kurios siuvo šiltus drabužius, 
rinko ir gamino gydomąsias bei pirmosios pagalbos priemones frontui 
ir ligoninėms, siuntinėjo laiškus bei dovanas. Moterų draugijos vei-
kė prie kiekvienos lietuvių parapijos, kolonijos. Lietuvių renginiuo-
se buvo platinami karo bonai, juos valdžiai buvo stengiamasi įteikti 
organizacijų vardu, pabrėžiant, jog tai lietuvių auka. Pavyzdžiui, Či-
kagos lietuviai 1943 m. Vasario 16-osios proga už milijoną dolerių 
nupirko bombonešį ,,Lituanica“, rečesteriečiai – lėktuvą „Lithuanian 
Knight“, Bostono Lietuvių piliečių draugija – kovos lėktuvą ir tan-
ką. Lietuvių katalikų dvasininkų sąjunga padovanojo kariuomenei 
lėktuvą „Lituanica›s Dashing Star“, Detroito lietuviai – lėktuvą sa-
nitarinei tarnybai. Tokios aukos ėjo iš visų lietuvių kolonijų perkant 
įvairių rūšių ginklų. Pavyzdžiui, nedidelė Šv. Jurgio lietuvių parapija 
Norwoode nupirko lėktuvą ir jį pavadino ,,St. George of Lithuania“. 
Lietuvių kairiųjų organizacijos taip pat pirko ginklus, siuntė rūbus ir 
medikamentus Lietuviškajai 16-ajai šaulių divizijai, kovojusiai Rau-
donosios armijos sudėtyje. Visos Amerikos lietuviai, duodami aukas, 
turėjo tikslą ne tik padėti JAV laimėti karą, bet ir remti kovojančius ir 
kenčiančius Lietuvos žmones.

1944 m. vasarą Lietuvos gyventojus baugino artėjanti fronto lini-
ja. Spalio mėnesį daugybė žmonių iš Vilniaus, Kauno susitelkė Žemai-
tijoje. Tačiau frontas stūmė juos į Rytprūsius. Vokiečiai daugelį mobi-
lizavo ir varė kasti apkasų, statyti įtvirtinimų, grūdo vis tolyn ir tolyn 
nuo Lietuvos. V. Alseikos duomenimis, iš viso Žemaitijoje 1944 m. va-
sarą iš kitų Lietuvos vietų buvo susitelkę apie 200 000 žmonių, tad dvi 
vokiečių zonderkomandos sugaudė daugybę lietuvių vyrų, juos apvil-
ko kariška uniforma ir išsiuntė į Vokietiją. Vokietijoje iš tų vyrų buvo 
komplektuojamos ,,kamphelfer“ komandos, kurios dirbo Rytų fronto 
daliniuose pačius sunkiausius darbus: krovė bombas, tiesė geležinke-
lius, statė bunkerius, kasė apkasus ir pan. Už nepaklusnumą naciams 
jie būdavo griežtai baudžiami ir siunčiami į koncentracijos stovyklas.

Emigracija arba apsisprendimas išvykti buvo labai individualus 
sprendimas. Kiekvienas žmogus turėjo apsispręsti išvykti pats, be 
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abejonės, dėl įvairių istorinių aplinkybių. Taigi įvardinti visas išvyki-
mo priežastis yra nepaprastai sunku, todėl čia bus paminėtos tik svar-
biausios iš jų.

Visi lietuvių tremtiniai ir pabėgėliai 1944 m. rudenį išsisklaidė 
po Vakarų Vokietijos teritoriją, Austriją ir Reicho valdininkų įtraukti 
į darbus. Tremtinių įdarbinimą nuo 1944 m. rugpjūčio mėnesio orga-
nizavo specialus vokiečių sukurtas organas Hilfstelle, sekęs ir lietuvių 
judėjimą, teikęs nedideles pašalpas. 

Karo košmarai baigėsi 1945 m. gegužę. Sąjungininkų kariuome-
nė atvėrė lagerių, koncentracijos stovyklų ir kalėjimų duris, išlaisvino 
tremtinius, iš priverstinio darbo fabrikuose ir gamyklose išvadavo 7 
milijonus svetimšalių darbininkų. Jie buvo pavadinti displaced per-
sons (DP) – perkeltieji asmenys. Dauguma prancūzų, italų, belgų, len-
kų netrukus grįžo į savo tėvynes. Visiems kitiems – beveik milijonui 
tremtinių ir pabėgėlių – reikėjo specialios globos.

Visose trijose okupacinėse zonose (JAV, Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos) pradėtas DP įkurdinimas specialiose stovyklose, kurios 
išsidėstė visoje Vakarų Vokietijos teritorijoje. Lietuviai ir kiti pabal-
tijiečiai užėmė senas kareivines bei kitokius pastatus, kuriuose buvo 
priversti leisti niūrias, monotoniškas dienas.

1946 m. gruodžio 15 d. Suvienytųjų Nacijų organizacijos (SNO) 
posėdyje nutarta įkurti tarptautinę pabėgėlių organizaciją, kuri padė-
tų spręsti visas pabėgėlių (refugies) ir perkeltųjų asmenų (DP) pro-

Asevičių šeima Vokietijoje, 1949 m. Centre – Stasys Asevičius (1895–1972), Lie-
tuvos kariuomenės majoras, 1944 m. Seinų apskrities komendanto pavaduotojas. 
Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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blemas. Tremtinių reikalais pradėjo rūpintis Jungtinių tautų paramos 
ir atkūrimo administracija (United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration – UNRRA), kuri išvaduotų šalių gyventojams teikė 
maistą, kurą, rūbus, pastogę ir medicinos pagalbą. 1947 m. adminis-
tracijai baigus savo veiklą, tremtinių ir pabėgėlių reikalus perėmė ki-
tos tarptautinės organizacijos. Jų statistiniais duomenimis, 1946 m. 
pradžioje Vakarų Vokietijos trijose okupacinėse zonose dar gyveno 
760 058 įvairių tautybių tremtiniai. Amerikiečių zonoje lietuvių buvo 
30 543, britų zonoje – 24 555 ir prancūzų zonoje – 2 397, taigi iš viso 
57 495 lietuviai (latvių tremtinių buvo 94 730, o estų 30 978).

Lietuvių gyveno ir už DP stovyklų ribų. Priskaičiuojant ir juos, 
lietuvių iš viso buvo apie 60 000 (latvių – 111 495, estų – 30 978).

Visose zonose lietuvių vaikai kėlė didžiausią rūpestį. Iš viso  
1948 m. jų buvo net 24 proc. (vyrai sudarė 42 proc., moterys – 34 proc. 
DP stovyklų gyventojų). Beje, tarp lietuvių perkeltųjų asmenų vaikų 
iki 6 metų buvo net 12 procentų.

DP stovyklų gyventojai iš esmės nei teoriškai, nei praktiškai ne-
turėjo jokių teisių. UNRRA ir administracija pažeisdavo gyvenamųjų 
patalpų neliečiamybę, nuosavybės teisę, atlikdavo kratas. Tremtiniai 
negalėdavo reikalauti darbo už stovyklos ribų, teisės laisvai keisti gy-
venamąją vietą, pasirodžiusi DP spauda buvo griežtai cenzūruojama. 
JAV zonoje ypač dažnai vykdavo nacistų talkininkų paieškos, vadina-
mieji screeningai. Dėl to apie 10 proc. DP neteko savo statuso, nors 
vėliau jie vėl buvo priimti atgal į stovyklas.

Okupacinėje zonoje atsidūrė didelis lietuvių tautos kūrybinis po-
tencialas. Liudytojų paskaičiavimais, zonose buvo 25 proc. ikikarinės 
Lietuvos kunigų (227), apie 130 klierikų, 400 inžinierių, 300 gydytojų, 
350 teisininkų. Beje, teisininkai labiausiai nukentėjo nuo stalinizmo ir 
hitlerizmo – pačios lietuvių teisininkų draugijos duomenimis, staliniz-
mo represijos palietė apie 70 proc. Lietuvos teisininkų, kitus 26 proc. 
persekiojo gestapas. Vienas kitas pateko ir į DP stovyklas. Jose atsi-
dūrė taip pat apie 60 proc. ikikarinės lietuvių rašytojų sąjungos narių.

Nors sąlygos buvo blogos, gyventa pusbadžiu, DP stovyklo-
se vyko aktyvi kultūrinė veikla. Toną jai davė 400 buvusių Kauno ir 
Vilniaus universitetų mokslinio personalo atstovų, apie 300 pradinių 
klasių mokytojų, 700 gimnazijų mokytojų, 100 specialiųjų mokyklų 
mokytojų, apie 100 vaikų darželių auklėtojų. 1944–1946 m. kiekvieno-
je didesnėje lietuvių DP stovykloje visose trijose zonose buvo įkurtas 
ir veikė 71 lietuviškas vaikų darželis su 2 134 vaikais, 112 pradinių 
mokyklų su 4 087 moksleiviais, 14 progimnazijų su 502 mokiniais, 20 
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gimnazijų su 2 442 gimnazistais ir net viena specialioji mokykla. Vi-
sose šiose mokyklose dirbo tūkstantis kvalifikuotų lietuvių pedagogų.

Kiekvienai DP stovyklai garbės dalykas buvo leisti laikraštį ar 
biuletenį. Lagerių sąlygomis pasirodė pirmieji literatūriniai almana-
chai, vadovėliai mokiniams, atsiminimų knygos (K. Grinius) ir net hu-
moreskų rinkinys (P. Andriušis). DP lietuvių chorai ir meno saviveiklos 
kolektyvai savo koncertais ir menine branda stebino trijų okupacinių 
zonų kariškius ir vokiečių gyventojus, o sportininkai įrodė savo prana-
šumą draugiškose varžybose su įvairiausiomis komandomis.

Apie 2 000 lietuvių jaunuolių, kuriuos šelpė BALFas, studijavo 
Vokietijos universitetuose, 1944–1948 m. apie 320 studentų baigė 
aukštąjį mokslą, apie 40 – parašė disertacijas.

Lietuvių, latvių, estų profesūros pastangomis 1946 m. Hamburge 
buvo įkurtas bendras trijų tautybių universitetas, pavadintas Pabaltijo 
universitetu. Jame veikė 8 fakultetai, kuriuose mokėsi apie tūkstantį 
studentų, tarp jų apie 360 lietuvių. Universitetas uždarytas 1948 m. dėl 
emigracijos į kitas Vakarų šalis.

Pašalpomis grįstas, psichologiškai sunkiai pakeliamas gyvenimas 
DP stovyklose vertė galvoti, kaip gauti nuolatinį darbą, pradėti lais-
vą, kuo mažiau varžomą gyvenimą. Žinios iš Lietuvos atbaidė norin-
čius grįžti namo, o to meto Sovietų Sąjungos raginimai ir kvietimai, 

Mokytojas, šaulys, Alytaus muziejaus vadovas (1940 m.) Emilis Šneideris 
(1904–1957) su šeima Kanadoje, 1951 m. Nuotrauka iš G. Lučinsko kolekcijos
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kuriuose ryškėjo stalinistiniai štampai, veikė priešingai, nei kvietėjai 
buvo numatę. Siekimą vykti į kitas šalis sustiprino stipri senųjų JAV 
lietuvių kolonijų veikla, kuri parengė būtiniausius pagrindus pirmo-
sioms perkeltųjų asmenų dienoms Jungtinėse Amerikos Valstijose.

1944 m. JAV pasiekė žinios apie lietuvių tremtinių padėtį karo nu-
siaubtoje Vokietijoje. Sovietų Sąjunga tarptautiniuose susitikimuose 
ir spaudoje nuolat reikalavo grąžinti iš Vokietijos jos piliečius, kuriais 
Sovietų Sąjunga, be abejo, laikė ir lietuvius, latvius bei estus, tai ne 
kartą pabrėžė sąjungininkų užsienio reikalų ministrų konferencijose. 
Tuo tarpu ALTas ir VLIKas įtikinėjo Vakarų sąjungininkus, kad lie-
tuviai bei kiti pabaltijiečiai nėra sovietų piliečiai. ALTas ir BALFas 
ieškojo palankumo JAV vyriausybėje, įtakinguose kongreso ir spau-
dos sluoksniuose, kol buvo gautas JAV pažadas lietuvius tremtinius 
traktuoti kaip Lietuvos, o ne Sovietų Sąjungos piliečius.

Išvengus priverstinio tremtinių grąžinimo, iškilo šelpimo ir toles-
nio jų likimo problema. BALFas išsiuntė visiems Europoje esantiems 
lietuvių tremtiniams maisto, drabužių, avalynės, pinigų. Amerikie-
čiai lietuviai dėjo visas pastangas tremtinius aprūpinti dokumentais 
(efidavitais), su kuriais jie galėtų atvažiuoti į JAV. Tačiau tam reikėjo 
organizuoti akciją, kad pabėgėliai būtų įleisti į JAV. Tik po šios akci-
jos kongresas ėmė rengti imigrantų įstatymo projektus. Pagaliau buvo 
priimtas Public Law 774 arba Displaced Persons Act of 1948, kurį pre-
zidentas S. Trumenas pasirašė 1948 m. birželio 28 d. Dar prieš įstaty-

 Stasys ir Domininka 
(1895–1975) Asevičiai 

JAV, 1953 m. 
Nuotrauka iš G. Lučin-

sko kolekcijos



142 GINTARAS LUČINSKAS LIETUVIŲ POLITINĖ EMIGRACIJA 1944–1950 METAIS

mo priėmimą BALFas sudarė Imigracijos ir įkurdinimo komitetą, kuris 
rūpinosi, kad tremtiniams būtų suteiktos darbo ir buto garantijos.

Sovietų Sąjungos ir JAV dialogas dėl perkeltų asmenų grąžinimo 
į Pabaltijį baigėsi nesėkmingai. DP kategoriškai atsisakydavo grįžti į 
namus. Prasidėjus ,,šaltajam karui“, kai Lietuvos valstybės klausimas 
tapo dar labiau komplikuotas, pradėta ieškoti galimybių greičiau iš-
vykti iš niūrių DP stovyklų.

1946 m. Anglija pradėjo siūlyti DP stovyklų moterims darbą li-
goninėse ir sanatorijose. Belgija kvietė darbininkus į anglies kasyklas. 
Kanada sumanė pasikviesti jaunų vyrų į miško kirtimo ir kelių tiesi-
mo darbus. 1947 m. lietuvių tremtiniai jau kėlėsi į Angliją, Kanadą ir 
Australiją.

Anglų okupacinėje zonoje lietuvių mažėjo taip: 1947 m. pradžioje 
ten gyveno 23 026, o 1948 m. rugpjūtį – 12 779 lietuviai. Daugiausia jų 
1947–1948 m. išvyko į Angliją (6 163), 1948 m. – Kanadą (1 782), be 
to, iš britų zonos 1947–1948 m. į Lietuvą grįžo 630 lietuvių. Pamažu 
lietuviai „tirpo“ iš prancūzų ir iš amerikiečių zonų.

Pirmasis laivas su tremtiniais iš Europos „General Black“ atvyko 
į Niujorką 1948 m. spalio 30 d. Drauge su kitais jame buvo 148 lietu-
viai. Visus juos uostuose pasitiko BALFo atstovai ir padėjo nuvykti 
į globėjų gyvenamąsias vietas. Imigracijai talkino didžiosios šalpos 
organizacijos. Neturėdamas pakankamai lėšų savarankiškam biurui 
išlaikyti, BALFas imigracinius reikalus tvarkė daugiausia per Natio-
nal Catholic Welfare Conference (NCWC), per kurią atvyko 23 150 
lietuvių. BALFas bendradarbiavo taip pat su DP komisija Vašingtone, 
Church World Service, Lutheran World Relief, International Rescue 
Committee ir kt. Baigiantis imigracijos terminui, įstatymas buvo dar 
pratęstas ligi 1951 m. pabaigos, 1953 m. dar buvo priimtas papildomas 
Refugee Relief Act, manyta, jog pagal jį atvyks dar 3 000 lietuvių, bet 
įstatymas buvo vykdomas nepaprastai lėtai. Iš viso pagal DP įstatymą 
ir darbo bei buto garantijas į JAV atvyko apie 30 000 naujų ateivių lie-
tuvių. BALFo duomenimis, apie 30 proc. darbo ir buto garantijų šiems 
žmonėms sudarė anksčiau į JAV atvykę lietuviai. Iš minėtų apie 60 
tūkst. lietuvių tremtinių į Kanadą išvyko iš viso 7 700, į Didžiąją Brita-
niją – 3 000, Australiją – 5 000, Venesuelą – 2 000 lietuvių. Vokietijoje 
liko 7 550 lietuvių.

JAV senoji emigracija svetingai sutiko naująją bangą, tačiau ši at-
sivežė savo įpročius; kitokį organizacinio gyvenimo supratimą. Užuot 
įsiliejusi į jau esamas organizacijas, ji steigė savąsias. Daugelis senųjų 
veikėjų pasijautė įžeisti. Praėjo šiek tiek laiko, kol vieni kitus pažino ir 
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ėmė nuoširdžiau bendradarbiauti. Senieji emigrantai gal ne veltui pa-
juto širdyje kartėlį, kad naujieji rodė per mažai dėkingumo, nes, radę 
geras sąlygas įsikurti, šie visai nepaisė, ką taip sunkiai ankstesnioji 
lietuvių karta sukūrė. Naujasis ateivis sunkiau skirdavosi su centu lie-
tuvybei ir lietuvių kultūrai palaikyti, o senieji ateiviai dosniau aukoda-
vo dolerius iš mažo savo atlyginimo už sunkų dvylikos valandų darbą. 
Tomis savo aukomis jie JAV statė bažnyčias, mokyklas, leido knygas 
bei laikraščius, rėmė Lietuvos atkūrimą, šelpė nuo karo nukentėjusius 
tautiečius.

1951–1952 m. naujosios emigracijos klajonės baigėsi – vieni 
sunkiau, kiti lengviau įsikūrė Amerikos žemyne, kentėdami dvasinę 
ir fizinę tremtį. Maždaug tuo pat metu prie jų geografiškai priartėjo 
tūkstančiai į gyvulinius vagonus sugrūstų tėvynainių, kurie buvo iš-
blaškyti po Sibiro platybes.

Išeivija laisvajame pasaulyje gavo puikią galimybę parodyti tikrą 
sovietinio socializmo veidą, keldama ne tik Sovietų Sąjungos įvykdy-
tos Lietuvos okupacijos problemą, bet ir faktais liudydama žiaurias 
fizinio, psichologinio teroro akcijas prieš lietuvių tautą, kai pati tauta 
to padaryti negalėjo. Komunistų režimo propaganda ir politika dėl to 
skaldė ir šmeižė išeivijos patriotines jėgas.

Tačiau būtent emigracijoje tais sunkiais metais pasirodė daug lie-
tuvių kultūrai reikšmingų kūrinių ir knygų, kurioms tuo metu pačioje 
Lietuvoje buvo užsklęstos durys.

XIX a. pabaigos – XX a. vidurio nevienodo intensyvumo, bet 
bemaž nesiliaujantis emigracijos srautas vien JAV suformavo didelį 
etninį Rytų Europos kilmės gyventojų margumyną. 1980 m. JAV gy-
ventojų surašymo duomenimis, į klausimą, kokios kilmės buvo jų 
tėvai, buvę emigrantai atsakė: lenkų kilmės – 8 mln., rusų – 2,7 mln., 
čekų – 1,8 mln., vengrų – 1,7 mln., slovakų – 0,7 mln. ir lietuvių – 
743 tūkst. amerikiečių. Amerikos lietuviai daugiausia gyveno šiose 
valstijose: Ilinojaus – 112 tūkst. (15 proc. visų lietuvių kilmės JAV 
gyventojų), Pensilvanijos – 106 tūkst. (14 proc.), Niujorko – 72 tūkst. 
(9 proc.), Masačusetso – 66 tūkst. (8 proc.), Kalifornijos – 52 tūkst. 
(7 proc.), Naujojo Džersio – 49 tūkst. (6 proc.), Konektikuto – 42 
tūkst. (6 proc.), Mičigano – 37 tūkst. (5 proc.) visų lietuvių kilmės 
amerikiečių.

Lietuvių emigrantų ar jų palikuonių gyveno dar 18 valstybių. 
Bene didžiausia lietuvių bendruomenė buvo Kanadoje (apie 20 000 
lietuvių), Vakarų Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Australijoje 
(maždaug po 10 000), po keliolika tūkstančių jų gyveno Brazilijoje, 
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Argentinoje, kitose Pietų Amerikos šalyse, gerokai mažiau – kitose 
Vakarų valstybėse.

Keliaudami po užsienį, įvairiausiose šalyse sutikdami ten gyve-
nančius tautiečius ir su jais bendraudami, labiau suvokiame, kokia su-
dėtinga ir sunki buvo Lietuvos ir išeivijos istorija, apie kurią reikėtų 
kalbėti plačiau, kad žmonės geriau ją pažintų ir suprastų. Tai bendra 
mūsų istorija. 

Niekuomet nemanykime, kad emigracija buvo negrįžtamas nuos-
tolis Lietuvai. Iš straipsnyje pateiktų duomenų matyti, kad lietuvių 
išeivija sukaupė savyje dideles materialines ir moralines jėgas, daugelį 
iš jų dovanodama senajai Tėvynei. Doleriai, laikraščiai, knygos, fondų 
ir organizacijų fundacijos ir moralinė parama carų valdymo ar staliniz-
mo metais pasiekdavo Lietuvą. Tragiškomis ir sunkiomis tautos likimo 
valandomis, kai Lietuva nieko negalėjo ar galėjo nežymiai apie save 
pranešti pasauliui, lietuvių išeivija atstovavo tautai ir reprezentavo ją 
kultūrinėje bei politinėje sferose, primindama visoms valstybėms, jog 
Lietuvos žmonės siekia savo valstybės atkūrimo. Atstovavo tol, kol 
atgimė pati Lietuva ir aiškiai pasakė – Lietuva yra Nepriklausoma. 
Išeivija karštai parėmė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą 1990 m. 
kovo 11 d. ir pakartojo žygius atgaunant jos tarptautinį pripažinimą.
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sIgITAs BIRgELIs 

VYTAUTO RINKTINĖS 4-OSIOS KUOPOS 
PARTIZANAI

Į sovietų kariuomenę, į stribus ar į mišką

Vytauto rinktinės 4-oji kuopa, kuri veikė Lenkijos–Lietuvos pa-
sienyje, suvaidino ypatingą vaidmenį Lietuvos partizaninio judėjimo 
istorijoje. Būrio įkūrėjas ir vadas buvo Adolfas Valenta-Ožys. Stribai 
šią kuopą vadindavo Ožio banda, o miško broliai – Ožio arba Valentos 
būriu. Mūsų krašto žmonėms jie buvo Lietuvos partizanai, iškiliausi 
Lietuvos sūnūs, kuriems reikėjo padėti.

Nemažai apie šią kuopą žinome iš jos dalyvių pasakojimų. Savo 
prisiminimais dalijasi Vaitakiemyje gimęs Julius Mielkus-Lubinas, 
Kostas Kubilius-Meška, Sigitas Kajokas-Kovas. Nemažai informacijos 
yra pateikęs Brazavo kaime gimęs Antanas Kružikas, asmeniškai paži-
nojęs daugelį 4-osios kuopos partizanų bei jų ryšininkų. Vertingas yra 
metraštyje „Terra Jatwezenorum“ publikuotas analitinis Rimanto Za-
grecko straipsnis „Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-oji kuopa“. 
Daug vertingos medžiagos apie šio būrio veiklą galime surasti Justino 
ir Stanislovo Sajauskų albume. Apie kuopą yra rašęs ir punskietis is-
torikas prof. dr. B. Makauskas.

1944 m. rudenį, nuriedėjus frontui į Vakarus, sovietai ėmėsi sti-
printi „lenkiškąjį“ pasienį. 1945 m. rugsėjo mėnesį sienos su Lenkija 
ruože Marijampolės NKGB pradėjo telkti didesnes pajėgas. Ne visada 
tai vykdavo sklandžiai. Antai Liubavo valsčiuje iki 1946 m. vasaros 
saugumas nesugebėjo sukurti savojo agentų tinklo. Įvesti sienos ap-
saugos režimą jiems užtruko maždaug dvejus metus.

Iš pradžių tarp vietinių žmonių ir pasienio apsaugos pareigūnų 
mezgėsi paprastos žmogiškos pažintys, vietiniai kaimiečiai suartėda-
vo, o retkarčiais net ir susidraugaudavo su pasieniečiais. Antai, sovietų 
karininkai viešėdavo pas Kapčiamiesčio kleboną, ateidavo jo pasvei-
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kinti su Kalėdomis ar kitomis šventėmis. Atsirasdavo rusų karininkų, 
kurie patikėjo gandais apie greitai prasidėsiantį SSRS–Amerikos karą. 
Pasitaikydavo kariškių, norinčių dezertyruoti ir bėgti į Vakarus, vie-
nas kitas pabėgdavo į mišką pas partizanus. Tai buvo labai reti atvejai, 
tad tokių faktų nereikėtų per daug sureikšminti.

Pasienio su Lenkija atkarpoje nuo Kalvarijos iki Sangrūdos pir-
mieji partizanai dažniausiai būrėsi iš besislapstančių nuo šaukimo  
į rusų kariuomenę arba pašauktų, bet dezertyravusių jaunuolių, bu-
vusių policininkų, karo metu dirbusių pareigūnų, kuriems grėsė, kad 
bus suimti.

1944 m. rudenį susiformavo keli sangrūdiečių (Leono Kliukins-
ko-Levo ir A. Kisieliausko-Karvelio, Stasio Čėplos) būriai. Jie veikė 
Šventežerio, Sangrūdos, Kalvarijos, Rudaminos valsčiuose. Iš viso 
apie 90 vyrų. 1945 m. vasario 25 d. jie užėmė Rudaminą ir sumušė 
apie 30 MVD karių. Po poros dienų prie Žaliamiškio dalyvavo Panaros 
mūšyje. Rusams sutelkus didesnes pajėgas prie Miklausės didelės šio 
būrio pajėgos buvo sumuštos. Tuomet žuvo L. Kliukinskas-Levas. Šio 
kovingo būrio narys buvo jau minėtas Adolfas Valenta-Ožys.

Punsko krašte (Vaitakiemio kaime) gimęs Julius Mielkus-Lubi-
nas, 4-osios kuopos dalyvis, taip prisimena pirmuosius partizanavi-
mo metus: „Mergutrakių kaime mano amžiaus vyrų buvo nemažai. 
Kaimynas Pacevičius turėjo du sūnus: Juozą ir Joną. Abu šaukiamojo 
amžiaus. Vyresnįjį, Juozą, rusai sugavo ir paėmė į kariuomenę, o Jo-
nas slapstėsi namie. Mudu buvome geri draugai. Nutarėme, kad reikia 
pasidaryti jų namuose bunkerį ir jame slėptis. Partizanų mūsų krašte 
dar nesigirdėjo.

Vieną 1945 m. sausio mėnesio vakarą nuėjau pas Joną Pacevi-
čių ir kieme sutikau Viktorą Trečioką iš to paties kaimo, ant kaklo 
pasikabinusį rusišką automatą. V. Trečiokas buvo už mane ir Joną 
penkeriais metais vyresnis, jau tarnavęs Lietuvos kariuomenėje. Jis 
mūsų paklausė, ar nenusibodo namie slapstytis, gal sutiktume su juo 
eiti. Aš iš karto sutikau, o Jonas Pacevičius atsakė, kad eisiąs po 
kokios savaitės. Parsivedžiau Viktorą į namus ir apie savo suma-
nymą pasakiau mamai. Ji pravirko: „Ką jūs prieš rusų kariuomenę 
padarysit…“ Aš mamai sakau: „Yra trys keliai: eiti į kariuomenę, į 
stribus ar į mišką.“ Mama suprato, kad manęs neperkalbės, ir liovėsi 
atkalbinėjusi, tik paklausė, kokio paruošti maisto, drabužių… Vik-
toras atsakė, kad nieko nereikia. Atsisveikinau su tėvais, seserimis, 
broliais ir išėjau su Viktoru.
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Tauro apygardos partizanai

Tą vakarą nuėjome į gretimą Rūdninkų kaimą pas Sleževičius. 
Ten radome apie trisdešimt vyrų. Be Viktoro, su kuriuo atėjau, pažino-
jau tik Antaną Pakruopį iš Navininkų kaimo; visi kiti buvo iš tolimes-
nės Dzūkijos. Gavau vokišką šautuvą, vyrai parodė, kaip su juo elgtis,  
o rusišką naganą atsinešiau iš namų.

Kieme stovėjo trejos rogės su arkliais. Išvažiavome Lazdijų link. 
Prie Strumbagalvės mus pastebėjo Rudaminos stribai. Apsišaudėme. 
Stribai nuvažiavo savais keliais, o mes patraukėme prie Kalniškės miš-
ko. Apsistojome pas ūkininkus. Čia aš gavau Lubino slapyvardį, priė-
miau priesaiką, ir prasidėjo partizaninis mano gyvenimas.“

Julius Mielkus prisimena, kad netrukus į būrį atėjo broliai Va-
lentai, Adolfas ir Vytautas, Kostas Kubilius, Sergijus Bendoravičius, 
Antanas Landžius, Jonas Pacevičius, Jonas Slavickas ir Jonas Čiplys. 
1945 m. sausio pabaigoje būryje jau buvo apie šimtas vyrų.

Pirmas susidūrimas su stribais

Apie pirmąjį būrio susidūrimą su stribais Julius Mielkus-Lubinas 
pasakoja: „Tą vakarą snigo ir mes palikome pėdsakus. Rusai jais atse-
kė. Įvyko smarkus mūšis, sproginėjo granatos, kaleno kulkosvaidžiai. 
Po kurio laiko pradėjome trauktis, nes sužeidė Pelėdą (Antaną Pakruo-
pį), o kitam partizanui kliuvo į ausį. Nuvažiavus apie aštuonis kilome-
trus, sužeistas Antanas Pakruopis (Pelėda) pasijuto blogai. Jį palikome 
gydytis pas ūkininką, o mes nuvažiavome į mišką. Po savaitės grįžo-
me. Antaną Pakruopį (Pelėdą) radome sustiprėjusį, o Joną Pacevičių 
(Vyturį) – jau palaidotą. Pasirodo, kai Rūdninkų kaime šaudėmės su 
pasienio enkavėdistais, Vyturys buvo pas savo dėdę Skamaročių ir 
kai užbėgau jam duoti sutartą ženklą, jis nesiskubino išeiti, sudelsė, 
tik mums nuvažiavus išėjo. Tačiau tada ant kelio prie namų jau buvo 
rusai. Tikriausiai jis manė, kad tai mes, ir nuėjo tiesiai jiems į rankas. 
Enkavėdistai paėmė Vyturį gyvą, pradėjo mušti, jis šoko bėgti, ir jį 
nušovė. Nuvežė į Sangrūdą ir ten numetė.“

Tai buvo pirmoji Ožio būrio netektis. Sangrūdoje prie grupės pri-
sijungė keli vyrai iš Rūdninkų kaimo: broliai Bonifacas ir Algis Rut-
kauskai, Petras Misiukevičius ir Antanas Marcinonis.

Netrukus kuopos partizanai gavo įsakymą pulti Rudaminą. Stri-
bai, pastebėję, kad partizanai apsupo miestelį, spruko į Lazdijus. Už-
ėmę Rudaminą, partizanai pasuko Kalniškės miško kryptimi. Įvažiavę  
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į mišką pastebėjo, kad plentu rieda trys sunkvežimiai su kareiviais. 
Prie kelio, einančio per mišką, mašinos sustojo. Iš jų iššoko rusų ka-
reiviai ir patraukė miško gilyn. Būrio vadas įsakė partizanams pulti 
atvykusius rusus. Kautynės truko dvidešimt minučių. Partizanai aukų 
neturėjo. Nežinia, ar žuvo rusų.

1945 metų kovo mėnesį partizanų vadovybė įsakė išsiskirstyti  
į mažesnes grupes. Trisdešimt Ožio grupės vyrų sugrįžo į Sangrūdos 
apylinkes. Jie pasiskirstė į du būrius. Vienam būriui vadovavo Ožys 
(Adolfas Valenta), kitam – Klevas (Leonas Kliukinskas). Tuo metu 
Sangrūdos krašto partizanai dar nepriklausė aukštesnei organizacijai. 
Jie tik 1945 m. rudenį įsijungė į Tauro apygardos Vytauto rinktinę, 
kuriai vadovavo Vampyras (Gavėnas).

Partizanų Velykos

Ožio būrys apsistojo Zovodos kaime, prie Trakėnų miškelio,  
o Klevo vyrai – Mockavos kaime, arčiau Zelenkinės miško. Tuo metu 
Viktoras Trečiokas-Liūtas, Antanas Pakruopis-Pelėda ir Julius Miel-
kus buvo Klevo būryje. Šio būrio vyrai sumanė švęsti Velykas. Jie nu-
ėjo pas Būdviečio kleboną susitarti dėl išpažinties.

Apie tai pasakoja Julius Mielkus-Lubinas: „Į sutartą vietą nu-
ėjome septyniolika vyrų. Penki iš mūsų patraukė į savo namus, nes 
buvo iš gretimo kaimo, o dvylika liko. Ryte atvažiavo klebonas, iš-
klausė išpažinčių, suteikė Komuniją ir išvažiavo. Sėdome prie stalo 
pusryčiauti. Praėjus kelioms minutėms po pusryčių, iš lauko įbėgęs 
sargybinis sušuko, kad rusai supa sodybą. Klevas čiupo kulkosvaidį 
ir išskubėjo pro duris, paskui jį išbėgau ir aš. Klevas nespėjo pasi-
statyti kulkosvaidžio: pasipylė automatų serijos, kulka kliudė Klevo 
galvą. Jis krito ant žemės prie pat manęs. Mačiau jo galvą pasruvusią 
krauju ir be gyvybės ženklų. Šokau už tvarto į uždangą. Laimei, rusai 
nebuvo apsupę visos sodybos. Viena pusė buvo laisva. Šeši vyrai per 
alksnyną pasuko Gurų miškelio link, ir rusai jų nepastebėjo. Liūtas 
(V. Trečiokas), Pelėda (A. Pakruopis), aš, Zimnickas iš Mockavos ir 
dar vienas kovotojas ėjome Miklausės kaimo link. Jaučiausi paten-
kintas, kad traukiuosi kartu su vyresniais, Lietuvos kariuomenėje 
tarnavusiais vyrais: Viktoru Trečioku-Liūtu, Antanu Pakruopiu-Pe-
lėda, tačiau mums traukiantis, Viktoras Trečiokas ėmė kalbėti, jog 
išsigelbėti maža vilties, nes rusai išsivarė mus į atvirus laukus. Trau-
kėmės Lenkijos sienos link. Eiti buvo sunku, visur pavasarinis po-
laidis, balos. Gal po keturių kilometrų pradėjau nuo draugų atsilikti 
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– pavargau. Rusai visai priartėjo. Pajutau rankoj skausmą – peršovė. 
Reikėjo kažką daryti. Priėjau nedidelę sodybą, atsidūriau uždangoje 
– už daržinės, atsiplėšiau lentą, įlindau vidun ir kaipmat užmigau. 
Pabudau gerokai numigęs. Įsiklausiau: kažkas po šiaudus vaikšto. 
Išsiimu naganą. „Kas vaikšto?“ Apsidžiaugiau išgirdęs draugo bal-
są. Tai buvo partizanas Zimnickas iš Mockavos kaimo. Pasirodo, jis 
anksčiau už mane įlindo į tuos pačius šiaudus. Pasikalbėjome, o kai 
sutemo, nuėjom į daržinės šeimininko gryčią. Kambaryje šeimininkė 
apiplovė mano žaizdą, aprišo. Padėkoję šeimininkams už prieglobstį 
išėjome namo: draugas į Mockavos kaimą, aš – į Mergutrakius. Kitą 
dieną sužinojau, kad Lazdijuose ant gatvės grindinio guli pamesti vy-
rai, du iš jų – mūsų draugai, būrio vadas Leonas Kliukinskas-Klevas 
ir Viktoras Trečiokas-Liūtas. Viktoras Trečiokas traukėsi kartu su 
Antanu Pakruopiu. Pribėgęs geležinkelį, A. Pakruopis įlipo į vieną iš 
tankiai augančių eglių ir išliko.“

Namie Julius Mielkus slapstėsi dvi savaites. Pagijus rankai, balan-
džio pradžioje perėjo į Adolfo Valentos-Ožio būrį.

4-osios kuopos partizanai Punsko krašte

Praūžus frontui, rusai pradėjo gaudyti jaunus vyrus ir gabenti 
juos į mobilizacijos punktus. Tokia buvo pirmoji „mobilizacija“. Pir-
mąja jos auka tapo Šarkaičių kaimo Juozo Kajoko sūnus, šešiolikmetis 

Vytauto rinktinės partizanai
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Justinas. Jis buvo aukštas, stambaus sudėjimo. Jokie prašymai ir kai-
mynų liudijimai nepadėjo. Jį be jokio apmokymo perdavė rusų dali-
niui, o po mėnesio tėvai gavo pranešimą apie sūnaus mirtį.

„Pradžioje slėpiausi Mazurkevičių daržinėje ant šieno, – pasakoja 
4-osios kuopos dalyvis Sigitas Kajokas-Kovas. – Kaip tik tuo metu  
į tėviškę atvažiavo Emilijos dėdė (motinos brolis) Bronius Leonavi-
čius-Pušinis. Tai senas komunistas, iki 1940 m. gyvenęs Rusijoje. Jis 
buvo paskirtas Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininku ir 
ieškojo „kadrų“. Atėjusi dėdienė paklausė, ar nenorėčiau tokiu būdu 
išsigelbėti nuo fronto. Aš, žinoma, atsisakiau savanoriškai eiti į bolše-
vikų tarnybą. Nuo tada ir persikėliau pas kaimyną Brilių. Ten slapstėsi 
trys jo sūnūs ir du broliai Maziliauskai. Aš buvau šeštas. Brilių vyrai 
šieno šalinėje buvo įsirengę gana erdvią slėptuvę, kurioje ir prasislaps-
čiau iki spalio 21 dienos. Vokiečiai jau buvo pasitraukę už Vištyčio ir 
Vižainio aukštumų. Grįžę į Aguonį, radome tik gyvenamąjį namą, o 
tvartai, klėtis ir kluonai buvo sudeginti. Rusų kariuomenės kaimuose 
irgi nebuvo. Tik Kvietkinės kaime buvo užsilikusių apie 50 neaiškios 
paskirties „karinės technikos remontininkų“. Mes, slapstydamiesi Bri-
liaus slėptuvėje, vakarais išlindę pasimankštinti, matydavome tų ka-
reivių siluetus priešingame ežerėlio krante.“

1945 m. kovo 6 d. Sigitas Kajokas turėjo stoti Marijampolės aps-
krities kariniame komisariate. Vasario pabaigoje jam operavo dešinės 
rankos nykštį, todėl į šaukimo punktą nuvyko drąsiai. Buvo tikras, kad 
grįš namo. Pasirodė, kad užteko turėti abi rankas ir kojas, o visa kita 
nei karininkų, nei gydytojų nedomino. Kajokas buvo „mobilizuotas“ 
ir jau kitą dieną atsidūrė Kaune. Jis net negalvojo tapti Stalino karei-
va. Išėjęs atnešti vandens, į dalinį daugiau nebegrįžo. Po trijų dienų ir 
naktų jis apsistojo aviacijos generolo Gustaičio tėviškėje.

Iš pradžių atrodė, kad karas greitai baigsis, o su juo baigsis visos 
negandos ir okupacija. Tačiau viskas įvyko kitaip. Potsdamo konfe-
rencija užgesino daugelio žmonių viltis. Pabaltijo valstybės buvo ati-
duotos Maskvai. Reikėjo parodyti pasauliui, kad Lietuva nesitaiksto su 
okupantais, kad ji kovoja, kad ne savo valia įstojo į Sovietų Sąjungos 
tautų gretas. Žmonės tikėjosi, kad Vakarų demokratijos šalys rems už 
laisvę kovojančią tautą.

***
Vietinės sovietų valdžios įstaigos praktiškai dar neegzistavo. 

Kalvarijoje tuo metu veikė Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komi-
teto (VLIK) skyrius, kuris turėjo apie 40 narių. 1945 m. balandžio 
pabaigoje į Sūsninkų mišką atvyko Lietuvos kariuomenės kapitonas 
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Vacys Novickas, kuris įkūrė Perkūno rinktinę. Ją sudarė Sūsninkų ir 
Sangrūdos būriai. Partizanai veikė Trakėnų miške, kur turėjo iškastus 
bunkerius.

1945 m. kovo mėn. L. Kliukinsko būrio likučiams pradėjo vado-
vauti to krašto visuomenės lyderis Adolfas Valenta-Ožys. Dėl didelio 
rusų dalinių aktyvumo 20 vyrų būrys pasitraukė į Lenkiją. Prieš tai 
dar spėjo įsiveržti į Sangrūdos miestelį ir sunaikinti sovietinių insti-
tucijų dokumentaciją. Į Lenkiją pasitraukė ir dalis Perkūno rinktinės 
partizanų, kurie 1945 m. gegužės mėn. buvo stipriai sumušti Sūsninkų 
miške. Tų metų rudenį iš Lenkijos sugrįžęs A. Valenta-Ožys pradėjo 
formuoti naują būrį. Jame buvo karių, tarnavusių Vermachte, Raudo-
nojoje armijoje ar Plechavičiaus daliniuose. Daugumą sudarė sovietų 
kariuomenės vengę jaunuoliai, neretai pasiturinčių ūkininkų vaikai. 

4-osios kuopos partizanai turėjo bunkerius įvairiose vietose. Iš 
pradžių jie buvo Sangrūdos valsčiaus vakarinėje dalyje, vėliau ties 
valstybine siena su Lenkija, į vakarus nuo Kalvarijos–Suvalkų kelio. 
Svarbesnieji bunkeriai turėjo pavadinimus, o daugybė antraeilių, skir-
tų tik vienai žiemai, liko bevardžiai. 4-osios kuopos štabo slėptuvė 
vadinosi „Baltieji rūmai“. Kitų bunkerių pavadinimai tai: „Trakai“, 
„Ukraina“, „Pelių karalystė“, „Kremlius“.

Kuopos arsenalą sudarė praeinant frontui susirinkta lengvoji gin-
kluotė bei iš nukautų stribų, milicininkų ar pasieniečių paimti ginklai. 
Ginklus laikydavo bunkeriuose arba specialiose slėptuvėse. Partizanai 
turėjo nuolatinių tiekėjų tinklą, kurį sudarė ūkininkai.

„Mūsų nemiškinguose valsčiuose buvo formuojami nedideli par-
tizanų daliniai, – pasakoja Sigitas Kajokas. – Taip buvo Kalvarijos, 
Marijampolės, Sangrūdos, Liubavo ir Gražiškių valsčiuose. Pastarieji 
du labai nukentėjo nuo fronto veiksmų. Frontas čia išsilaikė nuo rug-
pjūčio 3 d. iki spalio 20 d. Daugelio gyventojų sodybos buvo sunaikin-
tos, žmonės gyveno žeminėse arba įsirengė tvartuose sudegusiomis 
molio sienomis.

Mano slėptuvė taip pat buvo padaryta sudegusiame molio tvarte, 
kuriame pasislėpdavau pasirodžius stribams arba pasieniečiams. Tai 
buvo apie 30 cm dydžio plyšys, kuriame pasiversti ant šono neužteko 
vietos. Pasieniečiai ir stribai ateidavo dažnai, bet padarė tik tris kratas. 
Mano laimei, pusmetrinis šiaudų sluoksnis ant retai išdėliotų karčių, 
tarnavęs kaip tvarto perdanga, stogas, okupantų visiškai nedomino.

Apie mano pabėgimą iš kariuomenės pirmas sužinojo tų dienų 
artimiausias mano draugas Sigitas Babinskas. Pradžioje visas naujau-
sias žinias gaudavau iš jo, bet vėliau Juozas Pakutis man davė suprasti, 
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kad jam gerai žinoma mano padėtis, o kai kurias naujienas jis pasiū-
lė perduoti be tarpininkų. Mes su Juozu susitikinėdavome prie mano 
tėviškės buvusiame alksnyne. Tai buvo pirmosios žinios iš partizanų 
pogrindžio. Mudu susitikdavome tik esant geram orui, o pasirodžius 
sniegui, žinias turėjau gauti per tarpininką – Sigitą B.“

1945 m. pabaigoje Perkūno rinktinės 4-osios kuopos (Suvalkijos 
būrio) vyrai sulaukė emisarų iš Vakarų. Tai buvo Patroklo ir Hektoro 
slapyvardžiais pasivadinę Zdanevičius ir Jonas Deksnys. Zdanevičius 
(tikroji pavardė Brunius), ruošdamasis pasilikti Lietuvoje, sąmoningai 
sakėsi partizanams esąs Zdanevičius, Deksnys Hektoras nei savos, nei 
išgalvotos pavardės partizanams nesakė. Asmeniškai jį pažinojo tik 
Kazimieraitis. Jie užtikrino, kad lietuvių tautos Golgotą žino Vakarai, 
siūlė perorganizuoti partizaninę veiklą, sudaryti bendrą vadovybę.

Maždaug tuo metu A apygarda buvo pavadinta Dainavos vardu,  
o Perkūno rinktinė – Šarūno rinktine. Vėliau ji virto Gedimino rinkti-
ne, o jos 4-oji kuopa – Suvalkijos būriu. Gedimino rinktinės dvi kuo-
pos buvo perduotos Vytauto rinktinei, kuri priklausė Tauro apygardai.

Tauro apygardoje buvo sudarytos trys rinktinės: Geležinio Vilko, 
Vytauto bei Žalgirio. Gausiausia buvo Geležinio Vilko rinktinė – du 
šimtai aktyvių kovotojų, gana gerai ginkluotų.

Vytauto rinktinė nebuvo didelė, nes jos veikimo teritorijoje mažai 
buvo miškų ir pelkynų, kuriuose galėjo slapstytis partizanai.

 Po kautynių su stribais, kurios vyko sausio 11 d. tarp Menkupių 
ir Gulbiniškių kaimų ir kuriose žuvo du stribai, rusai pradėjo stiprinti 
Liubavo, Pašešupio, Reketijos, Salaperaugio, Sangrūdos, Rudaminos 
ir Lazdijų pasienio zoną. Iš Marijampolės į pasienį išvažiavo 20 sunk-
vežimių kariuomenės. Į Lazdijus, Rudaminą ir Sangrūdą buvo išsiųsti 
rusų daliniai iš Alytaus. Daug kariuomenės palikta Kalvarijoje.

„Dėl tokio čekistų antplūdžio mūsų kuopa nusprendė nors dešim-
tį kovotojų išsiųsti į Lenkiją, – pasakoja Sigitas Kajokas, – kad likusieji 
mažomis grupėmis galėtų laisvai sutilpti turėtose slėptuvėse, o galimų 
susidūrimų metu būtų mažesnis aukų skaičius. Į „komandiruojamųjų“ 
būrį patekau ir aš. Užduotis pirmą kartą einantiems į Lenkiją: įsikurti! 
Įsikurti – ypatingas žodis: tai oficialių dokumentų įsigijimas, gyve-
namos vietos susiradimas (padedant draugams) Punsko ir Krasnavo 
valsčiuose (gminose) ir pastovaus tarpusavio ryšio nustatymas-suda-
rymas.

Pagrindinis dokumentas Lenkijoje – tai gimimo metrikų išrašai iš 
Punsko parapijos archyvo. Vietos lietuviai, vokiečių okupacijos me-
tais išsikėlę gyventi į Lietuvą, sudarė galimybę pasinaudoti jų liku-
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siais dokumentais. Kiekvienas kaimas žinojo savo išvažiavusiuosius, 
todėl vietos gyventojai ir parūpindavo tokius metrikų išrašus. Aš ga-
vau Vincento Stankevičiaus išrašą, taigi vadinausi Vincent Stankievič 
(visų vardai ir pavardės Lenkijoje buvo sulenkinamos). Man metrikus 
parūpino Cirušių šeima iš Kampuočių kaimo (tėvai, du sūnūs, trys du-
kros ir marti).“

Sigitas Kajokas apsigyveno pas lenkų tautybės ūkininką. Per Ci-
rušius jis palaikė nuolatinį ryšį su broliais Rutkauskais. Punsko krašte 
tuo metu buvo Antanas Sniževičius-Erelis ir Kostas Kubilius-Meška, 
kurie padėdavo emisarams pereiti sieną.

Punsko rašte esantys Lietuvos partizanai, gavę dokumentus, ne-
sislapstė. Jie talkino ūkininkams jų darbuose, prižiūrėdavo gyvulius 
ir kt.

Punsko krašto ryšininkės akimis

Dauguma Vytauto rinktinės 4-osios kuopos vyrų dažnai pereidavo 
sieną ir nemaža laiko praleisdavo pas Punsko krašto lietuvius. 1945 m. 
gegužės pabaigoje į Lenkiją perėjo ir Julius Mielkus-Lubinas. Jam buvo 
lengviau negu kitiems, nes jis šiame krašte buvo gimęs (Vaitakiemio 
kaime). Čia turėjo daug pažįstamų ir giminių. Žmonės jam sakydavo, 
kad greitų permainų nėra ko laukti, patardavo pasidaryti lenkiškus do-
kumentus. Mielkui nebūtų buvę sunku tai padaryti. Turėdamas lenkiš-
ką pasą jis galėjo vykti į Lenkijos gilumą ir ten apsigyventi. Tačiau Lu-
binas neketino palikti miško brolių ir kraujuojančios sovietų pavergtos 
Lietuvos. Maždaug po mėnesio jis sugrįžo į Ožio būrį.

Praūžus frontui, kraštą pasiekė gandai, kad Lietuvoje veikia 
ginkluota rezistencija, kad žmonės su ginklu rankoje priešinasi nau-
jiems okupantams. 1945 m. pavasarį į Punsko kraštą atvyko pirmi 
Lietuvos partizanai: Vytautas Prabulis-Žaibas, Adolfas Valenta-
Ožys ir Kostas Kubilius-Meška. Jie buvo Tauro apygardos Vytauto 
rinktinės 4-osios kuopos partizanai. Dalis jų, atlikus užduotį, sugrįžo 
į Lietuvą. Žaibas liko pas Pauliukonius, Adolfas ir Kostas nuėjo pas 
gimines.

Partizanų ryšininkė, Vaičiuliškių kaimo gyventoja Teklė Pauliu-
konytė-Kalvinskienė prisimena: „Kai į Trikampį atėjo Lietuvos parti-
zanai, mano ir šeimos dėmesys buvo skirtas jiems. Partizanai neatbėgo 
tam, kad save apsaugotų, bet ieškojo pagalbos išvežtiems į Sibirą, ka-
lėjimus, pavergtai Lietuvai. Beldė į didžiųjų valstybių duris, o mūsų, 
lietuvių, šventa pareiga buvo jiems padėti.
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Nuo mažens girdėjau, kaip senelis su tėveliu dainavo (o turėjo 
gražius balsus): „Tas ne lietuvis, kas tėvynę bailiai kaip kūdikis ap-
leis“ (Maironis). Partizanai mums buvo iškiliausi Lietuvos vaikai. 
Stengėmės jiems padėti ir už tai teko daug nukentėti, o skaudžiausia, 
kad nuo tautiečių. Vieni išdavė, kiti pasisavino turtą.

Partizanai parnešdavo mums ir komunistinės spaudos. Laikraš-
čiuose buvo giriama komunistinės Lietuvos pažanga. Partizanus va-
dino banditais. Rašytojams švietė Stalino saulė. Lietuviams, gyvenan-
tiems už Lietuvos sienų, buvo skaudu, kad dauguma tautiečių greit 
tapo prisitaikėliais.“

Punsko krašto partizanų ryšininkės žinojo, kur partizanai turi 
slėptuves, kur laiko ginklus. Jos suvokė, kad padėdamos miško bro-
liams pačios labai rizikuoja ir kokių gali sulaukti pasekmių. Teklė Pau-
liukonytė-Kalvinskienė prisimena: „Vakare su sesute Celina – namiš-
kiams, kad nesirūpintų, nesakiusios, kur einam – nuėjom į slėptuvę, 
kur buvo ginklai. Partizanai buvo Lietuvoj. Gediminas blogai jautėsi, 
tad liko. Pakalnėj, kur buvo slėptuvė, augo daug kadagių krūmų. Kol 
suradom kadagį, augantį ant slėptuvės angos, ne vieną krūmelį ban-
dėm išrauti. Pirštinių neturėjom, tad spygliai badė rankas. Iš baimės, 
kad nereikalingos akys mūs nepamatytų, skausmo nejautėm. (Jį paju-
tome sugrįžusios į namus. Rankos buvo kruvinos.)

Pagaliau suradome angą. Celina liko viršuj, aš įlindau į slėptuvę. 
Ginklais, kurie čia buvo, galima būtų apginkluoti keletą vyrų. Kol iš-

Teklė Pauliukonytė (antra iš kairės) su tėvais ir sesutėmis
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nešiojom, paslėpėm – labai pavargom. Paskutinio jau net nunešti to-
liau ir paslėpti nepajėgėm, tad įmetėm į netoli esančią durpinę. Parti-
zanai ginklus paėmė, liko tik tas durpinėj. Po daugelio metų giminaitis 
žuvaudamas jį surado.“

Partizanai, sugrįžę iš Lietuvos, atėjo pas Pauliukonius paslėpti 
ginklų. Su partizanais sugrįžo ir Antanas Sliževičius. Jis gavo žinią 
iš Sibiro, jog mirė žmona ir kūdikis. Sunkiai jis išgyveno žmonos ir 
pirmagimio mirtį. „Kai išvežė žmoną, buvau darbe, tad manęs nepaė-
mė. Tai kas man beliko? Tik prisidėti prie miško brolių. Išdaviku būti 
nesutikau. Žinau, kad žūsiu. Gyvybės pigiai neparduosiu“, – kerštavo 
Antanas. Kai vėl išėjo į Lietuvą, į Trikampį negrįžo – žuvo.

Vieną dieną Erelis ir Žaibas bei dar keletas partizanų sėdėjo po 
Pauliukonių kaštonu ir kalbėjosi. Į kiemą užsuko du lenkų kariškiai. 
Jie paklausė sėdinčių, kuris iš jų Sliževičius. „Aš“, – pasakė Erelis. 
„Turiu įsakymą jus suimti ir vežti į Seinus.“ „Kodėl? – paklausė Pau-
liukonis. – Jis nieko blogo nepadarė.“ „Seinuose išsiaiškins. Mes tik 
vykdom įsakymą.“ Liepė apsirengti. Išsivedė.

Pauliukoniai bandė gelbėti. Nuvažiavo į Seinus, kur surado kari-
ninką, atsakingą už areštavimą. Karininkas išklausęs pasakė: „Aš ne-
galiu jam padėti. Jis mums nenusikalto. Jis yra Lietuvos pilietis, turim 
jį į Lietuvą grąžinti.“ Tas įvykis sukrėtė ir vietinius žmones, ir parti-
zanus. Erelis buvo atiduotas į sovietų rankas. Nežinia, koks buvo jo 
tolimesnis likimas.

„Tai buvo perspėjimas likusiems partizanams – NKVD turi ilgas 
rankas, pasiekė ir Lenkijoj. Erelio areštavimą labiausiai atjautė Žai-
bas. Erelis buvo jo artimiausias draugas ir kuopos vadas. Po to įvykio 
Žaibas išėjo gyventi į Ramonų kaimą, kur buvo daugiau jo draugų. 
Partizanai po Erelio areštavimo bijojo pas mus rinktis pasitarimams.“

Čia vis dėlto buvo jiems svetimas kraštas, svetimi žmonės, nors 
ir lietuviai.

Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanų tikslai ir užduotys

Viena svarbiausių Vytauto rinktinės 4-osios kuopos užduočių 
buvo sudaryti sąlygas emisarams saugiai pereiti sieną. Jie ieškodavo 
mažiausiai saugomų pasienio ruožų, stebėdavo pasieniečių įpročius, 
stengėsi surasti nesuartų sienos ruožų, pvz., durpynų, pelkių, griovių. 
Kartais partizanai persirengdavo rusų pasieniečiais. Jei einančius per 
sieną emisarus pastebėdavo pasieniečiai, būrys privalėjo jų saugumą 
užtikrinti ugnimi. Per sieną partizanai visada eidavo ginkluoti. 
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Be jau minėtos funkcijos – lydėti per sieną, kita veiklos sritis buvo 
ta pati, kaip ir visų Lietuvoje veikusių pogrindinių organizacijų – stab-
dyti Lietuvos sovietizaciją ir kovoti su gyventojų kolaboravimu. Par-
tizanai terorizavo sovietinį-partinį aktyvą ir sovietų valdžios institutų 
atstovus kaime.

Vienas iš svarbiausių Vytauto rinktinės tikslų buvo kovoti, kad 
kaimai nebūtų pertvarkyti į kolūkines organizacijas, bet ši kova dau-
giau buvo tik simbolinė.

Kova su kolaboruojančiais gyventojais nebuvo vienas iš būrio 
veiklos prioritetų. Įvykių, kuriuos galima laikyti kontroversiškais, ne-
buvo daug. Sangrūdos valsčiaus Palnyčios kaime Ožio būrio partiza-
nai 1946 m. vasario 18 d. sušaudė sovietų valdžios šalininkus: Vinco 
Gradecko 6 asmenų šeimą ir jų kaimyną Jurgį Misiukevičių. Po kelių 
dienų prie Alksnėnų patykojo iš laidotuvių grįžtančio Vinco sūnaus 
Juozo. SSRS AT deputatės Danutės Stanelienės tėvai Mėšliai, gyve-
nę Pelucmurgių kaime, už kolaboravimą buvo sušaudyti partizanų  
1946 m. gruodžio 27 d.

Kiek buvo šio būrio nubaustų mirtimi asmenų, patikimų žinių 
nėra. Lazdijų saugumo duomenimis, 1946 metais Ožio būrys sušaudė 
26 žmones. Šią sovietų informaciją reikėtų vertinti labai atsargiai.

Negalima teigti, kad partizanai baudė mirtimi vien dėl formaliai 
užimamų pareigų. Kolaboravimas kiekvienu atveju buvo kitoks ir ne 
visada jis buvo šimtaprocentinis. Karo lauko teismui nustatyti žmo-
gaus kaltę buvo sudėtinga. Tai visiškai suprantama.

***
1945 m. gegužę 4-oji kuopa, norėdama sunaikinti sovietų do-

kumentinę medžiagą ir pasipildyti maisto produktų atsargas, įžengė  
į Sangrūdą ir trumpam užėmė valsčiaus vykdomojo komiteto, koope-
ratyvo, pieno perdirbimo punkto patalpas. Tuoj po to dauguma būrio 
vyrų išėjo į Lenkiją. Likusieji ir toliau puldinėjo Sangrūdą. 1945 m. 
rugpjūčio mėn. iš Sangrūdos progimnazijos išlaisvino čia kalėjusią 
Ožio seserį Petronėlę.

4-osios kuopos dalyvis Julius Mielkus-Lubinas pasakoja:  
„1945 m. vasarą Sūsninkų miškų apylinkėse kovojo maždaug šim-
to partizanų būrys. Jam vadovavo Lietuvos kariuomenės karininkas 
Navickas, slapyvardžiu Perkūnas. Mūsų būrys dažnai pas juos lanky-
davosi. Turėjome įsitaisę slėptuves Palnyčios balose. Ten buvo tokių 
sunkiai prieinamų vietų, kad vietovės gerai nepažįstantis asmuo ne-
pereidavo. Aš daugiau bendravau su Ąžuolu (pavardės neprisimenu) 
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nuo Liubavo. Gyvenimas slinko daugiausia bunkeriuose. Trakėnų miš-
kelyje besibazuojančio Ožio būrio daugelis vyrų buvo išėję į Punsko 
kraštą – Lenkiją. Mūsų liko nedaug.

Artėjant žiemai, Brazavo, Asavos ir kituose kaimuose išsikasėme 
bunkerius, iš balto audeklo pasisiuvome maskuojančius apsiaustus. 
1946 m. pradžioje žuvo Ožio būrio kovotojas Juozas Matulevičius iš 
Asavos kaimo.“

1946 m. ankstyvą pavasarį, Ožio įsakymu, Tigro vadovaujama 
10–12 partizanų grupė prie Burokų kaimo padėjo pereiti sieną dvide-
šimčiai lenkų, kurie norėjo gyventi Lenkijoje. Pagal rusų šaltinius, ši 
operacija nebuvo geranoriška pagalbos akcija.

Apie lenkų pervedimą per sieną pasakoja Julius Mielkus-Lubinas: 
„Tų pačių metų pavasarį prie Zelenkinės miško atvyko partizanų ry-
šininkas ir perdavė žinią, kad su mumis nori susitikti grupė Lietuvos 
lenkų. Susitikus paaiškėjo, kad jie nori, jog juos pervestume per sieną 
į Lenkiją. Jų buvo septynios šeimos, su vežimais, pilnais visokiausių 
daiktų, ir gyvuliais. Blogais keliais ir pro ginkluotą užkardą važiuoti 
tokiai vilkstinei buvo rizikinga. Lydėti sutiko Balandis (A. Marcino-
nis), Tigras (pavardės neprisimenu), Meška (K. Kubilius), Vitas Pra-
bulis (slapyvardžio neprisimenu) ir aš – Lubinas. Pervažiavimo ruožas 
buvo pasirinktas Būdviečio apylinkėse, prie Gurų miškelio. Valstybinę 
sieną pervažiavome sėkmingai. Tiesa, prieš tai paėmėme iš lenkų su-
tartą mokestį už palydą (tris karves). Apie mėnesį pasilikome Punsko 
krašte. Ten buvo saugiau. Būdami Punsko krašte sužinojome, kad at-
vyko du užsienio lietuviai, norintys susitikti su partizanais ir prašyti 
jų, kad pervestų per sieną į Lietuvą. Susirinkome tie patys, kurie ly-
dėjome lenkų šeimas, ir tuos „svečius“ pervedę per sieną, perdavė-
me Ožio būrio vyrams. Kiti juos nuvedė pas rinktinės vadą Vampyrą,  
o po to – į Geležinio Vilko rinktinę. Vėliau sužinojome, kad tai buvo  
J. Būtėnas ir J. Deksnys.“

Maisto atsargas 4-osios kuopos partizanams pavykdavo papildyti 
per specialaus pobūdžio operacijas. 1946 m. spalio mėn. iš sūrių fabrikė-
lio Suvalkėlių kaime jie paėmė maždaug 100 kg sūrio. 1947 m. vasario 
mėn. iš Liudvinavo tarybinio ūkio išsivežė apie 5 tonas grūdų, išsivarė 5 
arklius ir kažkiek galvijų. Tų pačių metų rudenį iš Armoniškių tarybinio 
ūkio jie rekvizavo 30 avių, 0,5 t grūdų ir kelis arklius su pakinktais.

Būrys turėjo ir savo medicinos tarnybą. Sveikatos reikalais rū-
pinosi buvęs Kazlų Rūdos vaistinės praktikantas partizanas Alksnis, 
medicinos sesuo Saulutė, Anelė Senkutė-Aušrelė ir neturinti medici-
ninio išsilavinimo Gegutė.
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Kuopoje veikė ir formalus žvalgybos skyrius. Žvalgybinę infor-
maciją rinko užverbuotas Kalvarijos stribas Vytautas Skroblas-Vove-
rė, užverbuoti Liubavo stribai: Vincas Kalinauskas-Kaštonas ir Kalva-
rijos gyventojas Antanas Jakšaitis.

Ryšys su rinktinės štabu buvo palaikomas per kuopos vadą. Len-
kijoje veikiantys partizanai gaudavo užduotis ir tiesiogiai iš rinktinės 
vadų.

Julius Mielkus-Lubinas prisimena: „1946 m. turėjome du gerai 
įrengtus bunkerius: vieną Trakėnų dvaro sode, o kitą Brazavo kai-
mo pievose, prie Šešupės. Tų pačių metų spalio 17 d. vakarą aš ir 
dar keturi vyrai: Zigmas Šimčikas-Kurmis, Vitas Didvalis-Vidginas,  
A. Jančiauskas-Vyturys ir dar vienas, išėjome į Palnyčios kaimą. Apie 
dvyliktą valandą nakties vyrai ėmė kalbėti, kad reikia užeiti kur nors 
pavalgyti. Nutarėme užeiti pas Bacevičių Skersabalių kaime. Žings-
niuodami pas jį pastebėjome šviesą languose. Atrodė ramu, nieko 
įtartino negirdėti. Bet aš draugams sakau: „Visi kartu neikim, pirma 
išžvalgykim.“ Į žvalgybą pasisiūliau aš ir Zigmas Šimčikas-Kurmis. 
Pasiruošę ginklus, nuėjome prie gyvenamojo namo: aš prie lango, ku-
riame degė šviesa, o Zigmas prie durų. Priartėjęs rusų kareivis, stovė-
jęs sargyboje, sušuko: „Kto idiot?“ Zigmas atsakė: „Svoj“ ir paleido į jį 
seriją. Prieangyje pasigirdo bildesys, rusai pradėjo veržtis iš kambario. 
Nedelsdamas ir aš pradėjau šaudyti į prieangį iš automato. Iššaudęs 
apkabą, atšokau toliau nuo namo, kad galėčiau pasikeisti apkabą. Pa-
bėgėjęs keliolika žingsnių pajutau, kad mano koja peršauta. Draugams 
šūktelėjau, kad nepaliktų, nes esu sužeistas, bet jie manęs negirdėjo. 
Visas šlapias nužingsniavau toliau – į Palnyčios kaimą. Pasibeldžiau  
į Brilių namo langą, įsileido vidun. Briliūtė aprišo mano sužeistą koją, 
o jos broliai tuo metu stovėjo kieme sargyboje. Netrukus vienas iš jų 
įeina į kambarį ir sako, kad vieškeliu kažkas važiuoja. Pas Brilius pa-
silikti man pavojinga, o paeiti jau nebegaliu. Tada Brilių vyrai atvedė 
arklį, užkėlė mane ant jo ir nuvedė į kaimyno Malijonio pievas, kur 
buvo sukrauti šieno kūgiai. Išpešė viename landą ir joje mane paslėpė. 
Kitą dieną atnešė valgyti ir papasakojo, kad Kalvarijoje ant grindinio 
paguldyti trys mūsų būrio vyrai. Tai buvo Kubelskas, Cipras Miliaus-
kas iš Palnyčios k. ir Vytautas Valenta-Dobilas iš Zovodos k.      

O buvo taip. Kai aš su peršauta koja ėjau iš Skersabalių į Palnyčią, 
mūsų vyrai susidūrė  su rusais, tada ir žuvo šie trys. Santakos kai-
me pas Citavičių užėjo kiti mūsų būrio vyrai: Sigitas Kajokas-Kovas, 
Vytautas Valenta-Dobilas, Cipras Miliauskas, Kubelskas ir du vyrai 
iš Sūsninkų būrio (Juozas Šiupšinskas ir dar vienas, kurio vardo ne-
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prisimenu). Ten būdami pastebėjo, kad sodybą supa rusai. Vyrai šoko 
pro langus laukan, o rusai į juos ėmė šaudyti iš automatų ir mėtyti 
granatas. Į vieną, šokantį pro langą, pataikė prieštankinė granata ir jį 
sudraskė, o šalia buvusiam Kovui (S. Kajokui) kliuvo į galvą, tačiau, 
nors ir sužeistas, įstengė pasitraukti. Žuvo dar du vyrai. O J. Šiupšins-
kas ir jo draugas šoko laukan pro kitą langą ir jų rusai nepastebėjo. Jie 
taip pat išsigelbėjo.

Šieno kupetoje sulaukiau vakaro ir Briliai, užkėlę mane ant ar-
klio, nugabeno į Malijonio daržinę. Čia ant šieno buvo geriau negu pie-
vos kupetoje. Kitą dieną atvažiavo Karvelio brolis Vincas Čereška ir 
Stankevičienė iš Brazavo k. Jie norėjo mane vežimu nuvežti pas vyrus  
į būrį, bet aš nesutikau: „Kai koja sugis, – pasakiau, – pats nueisiu.“ 
Po dienos atėjo Sūsninkų būrio vyrai manęs aplankyti ir pasisiūlė nu-
gabenti į saugesnę vietą. Šįkart sutikau. Jie užkėlė mane ant arklio ir 
nuvedė tame pačiame kaime pas Rimavičių į bunkerį. Vakare atėjo ir 
mūsų būrio vyrai. Jie paprašė Rimavičių kitą dieną nuvykti į Brazavo 
kaimą ir iš nurodytos vietos parvežti medicinos seselę kojai apžiūrėti. 
Taip jis ir padarė. Seselė apžiūrėjo sužeistą koją ir pasakė, kad ji pui-
kiai gyja ir didesnės pagalbos nereikia. Spalio mėnesio pabaigoje, nors 
dar šlubčiodamas, grįžau pas savus į Liubavo apylinkes.“

Permaininga kova

Po to iki 1946 m. pavasario Vytauto rinktinės 4-osios kuopos bū-
rys didesnių puolamųjų operacijų nevykdė. Jei susidurdavo su priešu, 
tai atsitiktinai.

Pateiksiu keletą pavyzdžių. Deivoniškių kaime A. Valenta-Ožys, 
A. Alenskas-Pempė ir A. Marcinonis-Balandis atsitiktinai susidūrė su 
čekistų agentu, kurį lydėjo du milicininkai. Po trumpos kovos parti-
zanai stribus nukovė. 1946 m. kovo mėn. Tabarų kaime prie Jono Ski-
landžio sodybos būrio narius: A. Kellerį-Tigrą, A. Rutkauską-Sakalą,  
V. Matulevičių-Pempę ir J. Čiuplį-Zylę, lydėjusius partizaną Stirną, 
kuris turėjo susitikti su kito būrio vadu Diemedžiu, užklupo Marijam-
polės MGB ir pasieniečiai. Per 15 min. trukusį mūšį žuvo 5–6 partiza-
nai.

Julius Mielkus-Lubinas prisimena: „Trakėnų kaime pas Andziulį 
buvo numatyta įrengti bunkerį. Šio darbo ėmėsi V. Matulevičius-Pem-
pė, J. Lasavickas-Basanavičius, P. Misiukevičius-Strazdas, Z. Šim-
čikas-Kurmis ir aš – Lubinas. Vieną rytą po pusryčių J. Lasavickas-
Basanavičius manęs paprašė eiti su juo pažiūrėti, kur kasti bunkerį; 
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prie mūsų prisijungė ir P. Misiukevičius-Strazdas. Visi trys nulipome 
nuo tvarto ir nuėjome į malkinę, kurioje buvome numatę kasti bun-
kerį. Apžiūrėjome vietą. Basanavičius su Strazdu liko malkinėje, o aš 
nuėjau į būdelę už kluono kampo. Išėjęs iš jos pastebėjau, kad gal už 
dvidešimties metrų eina trys enkavėdistai su automatais rankose. Jie 
manęs nepastebėjo. Aš greitai užlipau ant tvarto pas Pempę ir Kurmį 
ir jiems pasakiau, kad rusai mane pastebėjo. Mes skubiai nušokome 
nuo tvarto, ir tuo momentu pasigirdo automatų šūviai. Malkinėje buvę  
J. Lasavickas ir P. Misiukevičius, išgirdę rusų riksmą, nusprendė trauktis 
į Aukštakalnių pievas. Mačiau, kad Petras Misiukevičius jau buvo nuto-
lęs nuo malkinės per keliasdešimt metrų ir jau bėgo per kalniuką, kai pa-
sigirdo automato serija, ir jis suklupo – pataikė į galvą. Jonas Lasavickas 
apšaudomas bėgo Aukštakalnio pievų link, bet rusai ir jį nukovė.

V. Matulevičius-Pempė, Z. Šimčikas-Kurmis ir aš patraukėme 
plento link, nes gerai žinojome, kad netrukus atskubės daugiau rusų. 
Ramiai perėję plentą, pasiekėme Brazavo kaimą. Ariančio ūkininko 
paprašėme arklių, nes mano koja dar buvo sutinusi, negalėjau toli eiti. 
Žmogus atidavė arklį, ir aš su V. Matulevičiumi-Pempe Brazavo pie-
vomis, per Šešupę, nujojome Akmenynų kryptimi. Sustojome pušy-
nėlyje. Sulaukę vakaro, nuėjome į Asavos kaimą pas būrio draugus.“

1946 m. vasarą ir rudenį beveik kas mėnesį būrio vyrai susidur-
davo su čekistais. Sėkmė buvo permaininga. Didžiausią netektį patyrė 
per 1946 m. birželio 20 d. mūšį prie Jakimavičių kaimo. Žuvo 6 vyrai. 
Duoti atkirtį priešui pavyko tik 1946 m. spalį, kuomet būrys puolė 
Santakos ir Suvalkėlės kaimus ir kariškių grupę kelyje Kasauskai–
Raudiniškiai.

Julius Mielkus-Lubinas pasakoja: „Buvo keturiasdešimt šeštųjų 
metų ruduo. Sustojome Trakiškių ar Deivoniškių kaime. Į ūkininko 
kiemą įvažiavo vežimas su civiliai apsirengusiais ginkluotais žmonė-
mis. Būrio vadas Ožys įsakė pasiimti ginklus ir šokti pro langus. Atva-
žiavusieji mūsų nepastebėjo. Atsiguliau tarp medžių ir laukiau, kada 
stribai išvažiuos. Ilgai laukti neteko. Pasirodė vežimas, ir aš paleidau 
į jų pusę šūvį. Stribai bandė važiuoti, paskui iššoko iš vežimo. Vienas 
stribas, gal trisdešimt metrų pabėgėjęs, pakėlė į viršų rankas – pasi-
davė, o kitas, gulėdamas griovyje, gynėsi ir buvo nušautas. Pasirodė, 
kad tai – paruošų agentas, aktyvus komunistas. Gailėjome žmogaus, 
vežusio stribus, nes per susišaudymą jis buvo sužeistas į ranką, kurią 
vėliau teko amputuoti.“

Lazdijų apskrities saugumiečiai pirmą kartą Ožio būrį identifikavo 
1946 m. pavasarį. Čekistų manymu, tuo metu jame veikė 50 partizanų. 
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Svarbiausiu lietuvių partizaniniu junginiu pasienio zonoje saugumie-
čiams tuomet buvęs Novicko būrys. Ožio būrys jiems dar neužkliuvo. 
Iki 1946 m. rudens jis rusų saugumo dokumentuose dar neminimas. 
Tuo laikotarpiu jiems žymiai labiau rūpėjo į šiaurę nuo Marijampolės 
veikusi Geležinio Vilko rinktinė ir Tauro apygardos štabas.

1945 metais Ožio būrys nuostolių praktiškai nepatyrė.  
1946 m. jie buvo nedideli (8 žuvusieji ir 4 suimtieji). Tai buvo la-
biau atsitiktiniai susišaudymai, pasieniečiams „šukuojant“ miš-
kus, kuriuose pagal agentų pranešimus turėję veikti partizanai. 
Nepaisant nuolat plečiamo agentų tinklo, intensyvėjusios žvalgybinių 
grupių veiklos, kratų, stribams 4-osios kuopos ilgai nepavyko sunai-
kinti.

Julius Mielkus-Lubinas liudija: „Keturiasdešimt septintųjų pra-
džioje (sausio ar vasario mėnesį) žuvo mūsų būrio vadas Ožys – Adol-
fas Valenta iš Zovodos kaimo. Jis su dviem vyrais lankėsi Akmenynų 
apylinkėse. Tame krašte gyveno įtartinas žmogus. Pasiuntęs su juo bu-
vusius vyrus paieškoti arklių su rogėmis, Ožys patraukė pas įtariamąjį. 
Tas komunistas, pasirodo, turėjo ginklą ir pro langą matė, kad pas jį 
ateina partizanas. Kai Ožys pabeldė į duris, savininkas, jų neatidaręs, 
šovė… Atvykę su rogėmis Ožio draugai rado jį sėdintį prie durų ne-
gyvą. Įsikėlė vadą į roges, nuvežė į Gintautų kaimą ir palaidojo vieno 
ūkininko kluone.

Žuvus Adolfui Valentai-Ožiui, būriui vadovauti ėmėsi Sergijus 
Bendoravičius-Špokas. Tai užsigrūdinęs ir narsus partizanas. Per tuos 
maždaug dvejus metus mūsų krašte žuvo palyginti nedaug vyrų. Ka-
dangi čia mažai miškų, tai dažniausia laikydavomės mažais būriais ir 
gyvenome pas ūkininkus bunkeriuose. Dalis vyrų, kaip minėjau, per-
eidavo Lenkijos sieną ir daug laiko praleisdavo Punsko krašte. Ilgainiui 
pereiti sieną darėsi vis sunkiau, o gyvenimas Lietuvoje kaskart darėsi 
sudėtingesnis, pavojingesnis. Padaugėjo rusų kariuomenės, naktimis 
enkavedistai rengdavo pasalas. Su užsieniu gero ryšio neturėjome. 
Daugelis pradėjo nebetikėti žadama užsienio parama ir gandais. Ko-
vos perspektyva ir partizanų nuotaikos darėsi vis niūresnės. Bet kitos 
išeities nebuvo, tik laikytis iki paskutinio…“

Pasak Juliaus Mielkaus-Lubino, Vytauto rinktinės 4-ojoje kuopo-
je kovojo šie partizanai:

Sergijus Bendoravičius-Špokas, Pasūduonio k. buv. policininkas, 
Vitas Bielys, Alksnėnų k. ūkininkas, 
Feliksas Čereška-Karvelis, Brazavo k. buv. policininkas, 
Jonas Čiplys-Zylė, Trakėnų k. darbininkas, 
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Vitas Didvalis-Vidginas, Marijampolės darbininkas, 
Stasys Gurevičius-Nykštukas nuo Liubavo, 
Vincas Gurevičius, Žagariškių k. darbininkas, 
Algis Jančiauskas-Vyturys, Sangrūdos k. darbininkas, 
Sigitas Kajokas-Kovas, Aguonių k. gimnazistas, 
Kostas Kubilius-Meška, Zovodos k. ūkininkas, 
Antanas Landžius-Lokys, Trakėnų k. gimnazistas, 
Gediminas Lastauskas-Garnys, Rūdninkų k. ūkininkas, 
Vitas Matulevičius-Pempė, Asavos k. ūkininkas, 
Juozas Milinkevičius-Kelmas, Zovodos k. darbininkas, 
Petras Misiukevičius-Strazdas, Rūdninkų k. ūkininkas, 
Antanas Marcinonis-Balandis nuo Leipalingio, 
Antanas Pečiulis-Baritonas, darbininkas, 
Antanas Pakruopis-Pelėda, Navininkų k. ūkininkas, 
Vitas Prabulis-Žaibas, Mockavos k. ūkininkas, 
Leonas Ramanauskas-Kalavijas, Mergutrakių k. policininkas, 
Bonifacas Rutkauskas-Apuokas, Rūdninkų k. ūkininkas, 
Algis Rutkauskas-Miškinis, Rūdninkų k. ūkininkas, 
Antanas Sliževičius, Rūdninkų k. ūkininkas, 
Zigmas Šimčikas-Kurmis, Pelucmargių k. ūkininkas, 
Adolfas Valenta-Ožys, Zovodos k. ūkininkas, 
Vytautas Valenta-Dobilas, Zovodos k. ūkininkas, 
Adolfas Keleris-Tigras, Liubavo k.
Čia išvardyti vyrai priklausė 4-ajai kuopai, kuriai iki 1947 m. 

pradžios vadovavo Adolfas Valenta-Ožys, o jam žuvus – Sergi-
jus Bendaravičius-Špokas. Penki iš šių vyrų: K. Kubilius-Meška,  
G. Lastauskas-Garnys, A. Marcinkonis-Balandis, A. Landžius-Lokys ir  
V. Prabulis-Žaibas, daugiausia gyveno Lenkijoje ir retai pareidavo 
namo. Ten juos suėmė ir teisė. Paskutinis iš jų – Žaibas – žuvo Šly-
nakiemyje 1949 m. gruodžio 15 d. kartu su partizanų kapitonu Jurgiu 
Krikščiūnu-Rimvydu.

Kuopos veikla Suvalkų trikampyje 

Pasibaigus karui, Lenkijos valdžia gyventojams vokiečių išduo-
tus pasus keitė į lenkiškus. Ta proga pasinaudojo ir Suvalkų krašte 
veikiantys Lietuvos partizanai. Turėdami Lenkijos pasus, jie jautėsi 
saugiau. Partizanų ryšininkė Teklė Pauliukonytė prisimena, kad miško 
broliai atidavė jai paslėpti savo dokumentus. Iš pradžių ji juos slėpė 
troboje, o kai prasidėjo kratos, paslėpė vieno medžio kamiene. Atvy-
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kusi į nuniokotą tėviškę po devynerių metų ištrėmimo, rado tik medžių 
kelmus. Dingo ir partizanų dokumentai.

1946–1947 m. Lenkijos komunistinė valdžia paskelbė amnestiją, 
kuria pasinaudojo lenkų partizanai. Legalizavusius partizanus tardė sau-
gumas. Atėjęs pas Vaičiuliškių Pauliukonius lenkų partizanas Jan Sa-
dovski (Sadowski) pasakė, kad jį ir kitus partizanus klausinėjo apie juos, 
kad žinojo apie jų ryšius su Lenkijos ir Lietuvos partizanais. Prašė pra-
nešti Lietuvos partizanams, kad būtų atsargūs. Po kurio laiko išėjusius  
į viešumą partizanus lenkų saugumas areštavo. Partizanas Henryk, kuris 
lankėsi savo tėviškėje, pasinaudojo amnestija. Jis norėjo tęsti mokslus. 
Užuot sėdėjęs mokyklos suole, aštuoneriems metams pateko į kalėjimą. 
Po amnestijos nesilegalizavusius lenkų partizanus persekiojo saugumas. 
Prieš partizanus buvo panaudota kariuomenė, vyko susirėmimai.

Po amnestijos Lietuvos partizanams sunku buvo išsilaikyti Suval-
kų trikampy. Kol jiems nereikėjo slėptis, padėdavo ūkyje. Partizanams 
padėjo Ramonų kaimo gyventojai: Burinskai, Kajeckai, Kalesinskai. 
Nuolatiniai jų rėmėjai buvo: Žukauskai, Remindavičiai ir Judickai iš 
Budzisko kaimo.

Už pagalbą partizanams ne vienam reikėjo sumokėti didelę kai-
ną. Lenkų komunistinė valdžia ištrėmė Burinskus ir vieną Kalesinskų 
šeimą. Nukentėjo Vaičiuliškių kaimo Mukauskų šeima. Natalę Mu-
kauskaitę areštavo. Ji grįžo iš kalėjimo palaužta sveikata. Jauna mirė, 
paliko mažus vaikus. Nukentėjo ir Jurkiūno šeima iš Graužų kaimo. 
Jurkiūnas kalėjo kartu su Vincu Pauliukoniu.

Teklė Pauliukonytė prisimena: „Kartą į tėviškę vakare atėjo du 
broliai Valentai. Paklausė, ar galės nakvoti. Jų teta gyveno neto-
li. Mama paklausė, kodėl neužėjo pas tetą. „Buvom pas tetą, valgyti 
davė, bet nakvoti nepriėmė, bijo.“ „Mes visi bijom. Kur jūs, vargšeliai, 
eisit? Nakvokit“, – leido mama. Mes juos pažinojom. Linksmi jaunuo-
liai. Bet tą vakarą buvo liūdni, susimąstę. Sakė, eidami į Lenkiją buvo 
užėję į namus sunkiai sergančio tėvo atsisveikinti. Gal paskutinį kar-
tą… Tėvas liepė nepadėti ginklo, kol Lietuva nebus laisva.“

Kai baigėsi karas, sovietai sustiprino sieną. Atrodė, kad tik paukš-
tis gali ją perskristi. Daug kartų per ją ėjo Lietuvos partizanai. Ne kartą 
teko susišaudyti, buvo ir aukų. Pasieny siautė saugumas, radęs sienos 
„pažeidėjų“ pėdsakus. Miškus, laukus šukavo lenkų pasienio kariuo-
menė.

„Partizanai mūsų namuose gyventi bijojo, – pasakoja Teklė Pau-
liukonytė. – Ateidavo į slėptuvę laukuose. Kai kartą nunešiau jiems 
maisto, netrukus virš slėptuvės išgirdom žingsnius. Jie tolo ir artėjo. 
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Partizanai užsitaisė ginklus. Jų žvilgsniai nukrypo į mane. Tylėjau. 
Širdis iš baimės sunkiai plakė. Kur buvo slėptuvė, augo kadagių krū-
mai, dilgėlės. Vaikščioti be tikslo po dilgėlyną malonu nėra. Aš pa-
keliui į slėptuvę apeidavau pakalnę ir tik tada duodavau ženklą, kad 
partizanai atidarytų angą. Skubėdavau.

Dabar jaučiausi kalta. Atsarginio išėjimo iš slėptuvės nebuvo. Ži-
nojau, kad gyvi nepasiduos. Tačiau po kiek laiko žingsniai nutolo ir tas 
asmuo jau nebesugrįžo. Būta spėliojimų, kad mane sekė slapukas ar 
išdavikas, bet neradęs slėptuvės pasitraukė. Partizanams gyventi pa-
sidarė nesaugu. Sutemus jie slėptuvę apleido. Namiškiams apie įvykį 
nepasakojau. Kas ten vaikščiojo – liko paslaptis. Po to, kai jau ilgesnį 
laiką buvo ramu, partizanai vėl atėjo į slėptuvę.“

Partizanų gretos mažėjo. Jie kovojo su galingesniu, gerai ginkluo-
tu priešu. Enkavėdistai savo nuostolius papildydavo. Daug žalos parti-
zanams padarydavo išdavystės.

Žaibas pasakojo: „Partizanai pas ūkininką kluone turėjo bunkerį. 
Užėję kartais pasilikdavo jame kelias dienas. Sužinojo NKVD. Kar-
tą apsupo sodybą stribai ir enkavėdistai, darė kratą. Išvertė iš kluono 
šiaudus, šieną, bet bunkerio surasti negalėjo. Namuose buvo senelis ir 
šešerių metų vaikutis. Įsiutę enkavėdistai mušė senelį, grasino. Nie-
ko nepešę, ėmėsi berniuko. Berniukas verkdamas sakė, kad nežino, 
kur partizanai. Tik išvažiavus NKVD, partizanai sužinojo, kad siautė 
stribai ir enkavėdistai. Puolė seneliui dėkoti, bet jis tik numojo ranka. 
„Didelis čia daiktas, – pasakė. – Atlikau lietuvio pareigą. Bijojau tik, 
kad kankinamas anūkėlis neišlaikys, pasakys, kur slepiasi partizanai. 
Slėptuvę žinojo, nunešdavo partizanams maisto.“

Lietuvos partizanai be vietinių gyventojų paramos Suvalkų tri-
kampyje nebūtų išsilaikę. Pinigų jie neturėjo. Įsakyti, kad kas nors 
duotų maisto, negalėjo. Jiems čia buvo svetimos valstybės, Lenkijos, 
teritorija. Daumantui išvykus į užsienį, Jurgis Krikščiūnas-Rimvy-
das toliau palaikė ryšius su Vakarais. NKVD ir UB stengėsi jį susekti 
ir likviduoti partizanų ryšius per Lenkiją. Tam tikslui Maskva skyrė 
daug pajėgų ir dėmesio. J. Krikščiūnas tuo metu slapstėsi Punsko 
krašte.

Rimvydas, dviejų ryšininkių globojamas, tvarkė dokumentus, 
rašė partizanų kroniką, ruošėsi vykti į Vakarus.

Teklė Pauliukonytė pasakoja: „Mano tėviškėj rasdavo prieglaudą 
Lietuvos ir Lenkijos partizanai. Atėjo sunkus laikas, kai NKVD su vie-
tinių išdavikų pagalba sužinojo, kad Rimvydas apsistojęs Trikampy. 
Prasidėjo kratos, žmonės buvo įbauginti. Giminės bijojo savo giminių, 
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nenorėjo priimti partizanų nakvynei. Pastarieji negalėjo ateiti į tėviš-
kę. Kai buvo reikalas, aš ėjau susitikti į sutartą vietą. Eidavau naktį. 
Ne kartą vos širdis neiššoko iš krūtinės, kai einant tamsoj po kojomis 
iššokdavo miegojęs kiškis, ne mažiau išsigandęs negu aš. Susitikti rei-
kėjo ne vien dėl žinių, maisto. Ne mažiau negu duona reikalingas buvo 
partizanams palaikymas, kad svetimam krašte nesijaustų vieniši. Par-
tizanai suprato, esantys vieni. Vakarai žadėjo, bet neištesėjo. Vienas 
partizanas savo motinai į Kanadą rašė: „Neverk, neliūdėk, motinėle, 
kai žūsiu ir gatvėj gulėsiu. Bus daug juoko…“

Kryžkelėje tarp Lenkijos ir Lietuvos

Ne visada lenkų ir lietuvių partizanų bendradarbiavimas Suval-
kų krašte buvo idiliškas. Pasitaikydavo ir išdavysčių. Lenkų partizanų 
grupei vadovaujantis Petras Burdinas – neabejotinai lietuvių kilmės 
asmuo – nemažai prisidėjo prie Lietuvos partizanų Lenkijoje likvida-
vimo. Jis pranešė lenkų saugumui apie du besislapstančius Lietuvos 
partizanus ir šešis jų padėjėjus ryšininkus.

Vytauto rinktinės 4-osios kuopos dalyvis Sigitas Kajokas-Kovas 
ne kartą susidurdavo su Suvalkų krašte veikiančiais lenkų partizanais. 

„Išbuvus Lenkijoje mėnesį laiko, – pasakoja Kovas, – vieno vaka-
rinio gyvulių šėrimo metu mane sulaikė du lenkų partizanai, tuo metu 
slėpęsi daržinėje. Abu vilkėjo tipiškais vietinių gyventojų nešiojamais 
kailiniais, kurių apačia, rankogaliai ir pakraštys su kilpomis buvo apsiū-
ti kailio juosta, žieminės kepurės be ženklų, tik ties prasegtomis kailinių 
apykaklėmis buvo matyti senas Lenkijos kariuomenės uniformas. Pra-
džioje mums nelengva buvo susikalbėti, bet naudodamiesi lenkų-rusų 
kalbų kratiniu ir gestais, supratome vieni kitus. Pagrindinis jų reika-
lavimas buvo (visiems Lietuvos partizanams, atsidūrusiems Lenkijoje) 
– neimti ir nereikalauti iš lenkų ūkininkų maisto bei drabužių, o apsigy-
venti pas juos tik tarpusavio susitarimo pagrindu. Man asmeniškai jokių 
pretenzijų jie nereiškė, nes žinojo, kaip aš čia pakliuvau. Šeimininkei 
lenkei apie įvykusį susitikimą nieko nesakiau, ji taip pat jokių užuominų 
nedarė, nors buvau įsitikinęs, kad „susitikimą“ ji surengė.

Kitas lenkų partizanus dominęs klausimas – Lietuvos partizaninio 
judėjimo perspektyvos ir veikimo galimybės. Jie papasakojo apie savų 
struktūrų pertvarkymą, apie būtinumą keisti taktiką ir domėjosi, ar 
Lietuvos išeivija nebando sudaryti Vakaruose emigracinės vyriausy-
bės. Jiems pasakiau, kad po Jaltos ir Potsdamo išdavystės vargu ar 
galima tikėtis vyriausybės sudarymo emigracijoje, bet pabrėžiau, kad 
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Lietuvos partizanai palaiko glaudžius ryšius su lietuviais, gyvenan-
čiais Europoje ir už Atlanto bei su Vakarų šalyse likusiais Lietuvos 
diplomatais. Nors aš tuo metu nedaug ką žinojau apie prasidedantį ryšį 
su Vakarais, tai reikėjo įtikinti Lenkijos partizanus, kad mes ne vieni ir 
tikime savo tautos ateitimi.  

Baigdami pokalbį jie pasakė, kad Londone įkurta Lenkijos vyriau-
sybė savo tautiečiais geriau rūpinasi negu Vakaruose esantys Lietuvos 
politikai. Mikolaičikas nurodęs, kad lenkai privalo baigti aktyvų gin-
kluotą pasipriešinimą ir surasti naujas pasipriešinimo formas nenau-
dojant ginklų, nes reikia išsaugoti žmones ateičiai. Todėl dabar vieni 
legalizuojasi oficialiai, o kiti, nepasitikintys komunistine valdžia, ban-
do įsigyti fiktyvius dokumentus, kurie užtikrintų tam tikrą saugumo 
laipsnį ir tuo pačiu leistų suaktyvinti neginkluotą pasipriešinimą ko-
munistinei sistemai.“

Suvalkų krašte buvo vienas nemažo partizanų dalinio vadas, kuris 
nepakluso emigracinės vyriausybės nurodymams ir draudė legalizuo-
tis jam pavaldiems partizanams. Kadangi jis tokios teisės neturėjo, tai 
buvo partizanų areštuotas ir perduotas vaivadijos valdžiai, o ši jį nu-
teisė mirties bausmei. Bausmė įvykdyta Suvalkuose. Jis turėjo teisę 
slapstytis pats, bet negalėjo daryti poveikio kitiems.

„Man tai atrodė siaubingai, – tęsia pasakojimą Sigitas Kajokas. – 
Tai kažkoks inkvizicijos laikų susidorojimas su žmogumi, kuris nėra 

Sigitas Kajokas-Kovas
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nei priešas, nei išdavikas, o tik nepaklusęs emigracijos duotiems nuro-
dymams ir toliau norėjęs tęsti kovą prieš savo šalies pavergėjus (apie 
tai man teko sužinoti anksčiau iš vietinių gyventojų).

Apie šį mano susitikimą su lenkų partizanais papasakojau bro-
liams Rutkauskams. Dėl pirmo klausimo, liečiančio lenkų kilmės gy-
ventojus, problemų nebuvo, nes niekas lenkų neskriaudė, ir nesiruošė 
skriausti, o dėl partizaninio judėjimo tiek Lenkijoje, tiek Lietuvoje jie 
patarė daugiau niekam nepasakoti, nes galiu būti įtartas kaip žmogus, 
atėjęs partizanauti tik dėl to, kad Lietuvos partizanai būtų sunaikinti. 
Aš ir pats tai suvokiau, todėl šiuo klausimu daugiau su niekuo nekal-
bėjau, bet Lietuvon sugrįžęs savo kuopos vadą „Ožį“ apie tai infor-
mavau.“ 

***

Vasaros pabaigoje trys Kampuočių kaime gyvenę Lietuvos parti-
zanai gavo šaukimą į Suvalkų karinį komisariatą. Atseit sveikatos pa-
tikrinti. Broliai Rutkauskai kelionei gavo roges su geru arkliu. Lenkų 
kalbos nemokėjo nei vienas iš jų. Kajokas, nors ir sunkokai, susikalbė-
davo rusų-lenkų kalbų kratiniu.

Pirmas į eilę stojo Algis Rutkauskas-Sakalas, po jo Sigitas Kajo-
kas ir Bonifacas Rutkauskas-Apuokas.

Komisijos vadovas – karininkas, pamatęs iš dokumentų, kad Al-
gis Rutkauskas yra lietuvis, paklausė, ar jis norįs tarnauti Lenkijos ka-
riuomenėje. Algis supratęs, kad jo klausiama, „ar tarnavęs Lenkijos 
kariuomenėje“, ir, nelaukdamas paaiškinimo, atsakė:

– Ne!
Karininkas labai įtūžo ir gulėjusius ant stalo dokumentus nutren-

kė ant grindų.
– Išeik! – suriko jis.
Kajokas pradėjo karininkui aiškinti, kad Algis Rutkauskas labai 

norįs tarnauti Lenkijos kariuomenėje, tik lenkiškai nesupranta, o šiaip 
tai jie visi trys atvažiavo patikrinti sveikatos. Karininkui pyktis praėjo. 
Jis surinko ant grindų atsidūrusius popierius ir bandė konstatuoti, kad 
šiame krašte gyvenantys lietuviai turi įrodyti savo lojalumą Lenkijai.

Komisija pareiškė, kad jie tinkami karinei tarnybai ir gali grįžti 
namo iki kito šaukimo. Šaukimas karinei tarnybai ateisiąs po mėnesio.  

„Gal po mėnesio gavome naujus šaukimus, – pasakoja Kajokas. 
– 1946 m. balandžio 1 d. abu broliai Rutkauskai ir aš turėjome vyk-
ti į Suvalkų komisariatą – tarnybai Lenkijos kariuomenėje. Tai buvo 
kryžkelė: Lenkija – Lietuva. Mes pasirinkome pastarąją. Iš kovo 31 d. 
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į balandžio 1 d. mes, penki vyrai (broliai Rutkauskai, Aleksas Keleris-
Neimonas ir aš, o penktojo neprisimenu), ginkluoti dviem kulkosvai-
džiais ir vienu automatu, rankinėmis ir prieštankinėmis granatomis, 
patraukėme į Lietuvą.“

Einant per sieną įvyko susišaudymas su Lenkijos pasieniečiais. 
Po pirmųjų šūvių viskas nutilo. Valstybinę sieną partizanai perėjo  
sėkmingai. Trijų kilometrų pasienio zonoje jie susidūrė su rusų pasie-
niečių patruliu. Po kelių serijų įsiviešpatavo tyla. Partizanams nutolus 
apie kilometrą, vėl pasigirdo šūviai. Pėdsakus gerai užmaskavo. Pir-
mąją dieną į slėptuvę nėjo, o praleido Trakėnų miškelyje.

Balandžio mėnesį 4-osios kuopos partizanai išsiskirstė po 5–6 
žmones. Kiekviena grupelė privalėjo įrengti bent dvi slėptuves. Ku-
biliaus penketukas įsirengė vieną slėptuvę Aguonių kaimo Šešupės 
paupyje, Petro Vincevičiaus lauke. Ją pavadino Oaze. Antrą bunke-
rį – pavadintą Kurortu – įrengė Tabarauskų kaime, Vinco Čižausko 
lauke ant Raudonės upelio šlaito. Trečias – Sala – buvo įrengtas Len-
kijos–Lietuvos pasienyje, Palnyčios kaime, nedideliame alksnynėlyje, 
Grebliko lauke. Ketvirtas – Kasauskų kaimo krūmokšniuose, Vinco 
Kajoko lauke. Sala galėjo būti panaudota tik kritiškiausiu atveju, nes 
ji buvo kuopos pagrindinio ryšininko žinioje. Dar vieną slėptuvę gru-
pelė įsirengė prie jų prisidėjus Ateičiai ir Sakalui. Ši slėptuvė – Troja 

Kelionės per sieną maršrutas, kai būrys pervedė J. Lukšą-Daumantą.  
Piešė A. Marcinonis-Balandis
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– buvo įrengta karo suniokotos sodybos molinio tvarto liekanose Tri-
barčių kaime, Liubavo valsčiuje, Juozo Kajoko sodybvietėje. Vėliau ją 
vadindavo ir Palangos vardu. Ją globojo Andziulių šeima.

Kas lankėsi slėptuvėje?
1946 m. gegužės antroje pusėje buvo surengtas 4-osios kuopos 

partizanų susirinkimas. Jis vyko Trakėnų kaime prie Sodo slėptuvės.
Sigitas Kajokas pasakoja: „Visi buvo patenkinti pavykusiu slėp-

tuvių įrengimu naujose vietose, tik Dobilas buvo nukabinęs nosį. 
Ožys visiems paaiškino Dobilo nuotaiką. Jie – Valentai – turėjo nuo 
partizanavimo pradžios prie tėviškės nedidelę slėptuvę ir jau gana 
seniai ten nesilankė. Dobilas, eidamas tomis vietomis, kur išgyve-
no pirmąsias okupacijos dienas, sugalvojo žvilgterėti į senąją slėp-
tuvę. Įlindęs vidun ir uždegęs šviesą suprato, kad slėptuvėje kažkas 
pabuvojo: ant lentynų buvę daiktai buvo liesti ir apžiūrinėti (rodė 
aiškios žymės ant dulkėtų paviršių), bet iš slėptuvės niekas nebuvo 
paimta. Iš Lietuvoje gyvenusių asmenų šią slėptuvę žinojo Basana-
vičius ir Gegutė, bet jie teigė, kad niekada ten nesilankė. Liko tik du  
variantai: arba slėptuvę atsitiktinai užtiko čekistai ir dabar gali su-
rengti pasalas, arba yra atėję vyrai iš Lenkijos, tarp kurių buvo du 
žinantys slėptuvę? Tik po poros dienų ryšininkas Vincas Kajokas pa-
aiškino, kad, sieną į Lietuvą perėjo keturi partizanai: du 4-osios kuo-
pos vyrai – Erelis (Sniževičius) ir Meška (K. Kubilius) ir du emisarai 
iš Vakarų: Daunoras ir Lokys.“

Agentai ir provokatoriai 

Sovietai daug dėmesio skyrė Buktos ir Sūsninkų miškų regionui. 
Čia buvo nukreipti MVD Vladimiro karininkų mokyklos kursantai. 
Stribai įdėmiai rinko informaciją apie 4-osios kuopos veiklą bei jos 
narius. Darė tai agentūrinio tinklo pagalba ir tardant suimtuosius. Kie-
kviena prieš 4-ąją kuopą kovojusi žinyba turėjo savo atskirą agentū-
rinį tinklą. 1948 m. sausio mėn. į būrio gretas čekistams pavyko infil-
truoti agentą Čepuką. Po kelių mėnesių žinios apie jį dingo. Jo likimas 
nėra žinomas. 1948 m. sausio mėn. čekistų į kuopą atsiųstas agentas 
Jodinas perėjo į partizanų gretas.

Kuo 4-osios kuopos gretos labiau retėjo, tuo kovoje su liku-
siais svarbesnė saugumiečiams tapo agentūra. Vytauto rinktinės 
4-ąją kuopą įvairiais laikotarpiais sekė apie 40 NKVD ir MGB agen-
tų bei informatorių. Prie jų reikėtų pridėti daugybę pasieniečių ir 
geležinkelininkų, kurių veikla buvo nukreipta prieš miško brolius.  
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1949–1950 m. būrį persekiojo 4 agentai: Juodinis, Vėjas, Udras ir Me-
dis bei 5 informatoriai: Sakalas, Štreimikas, Julijus, Samarinas ir Mai-
danas.

Jau 1947 m. kuopos įtaka regione susilpnėjo. Ji tuo metu patyrė 
didelių nuostolių. Kuopai vis sunkiau darėsi vykdyti pagrindines už-
duotis.

Julius Mielkus-Lubinas prisimena: „Keturiasdešimt septintųjų 
metų gegužės pabaigoje į mūsų būrį atėjo vienas dviejų vyrų, kuriuos 
mes prieš metus pervedėme grįžusius iš užsienio per sieną. Jis su žmo-
na norėjo grįžti į užsienį, todėl vėl paprašė mūsų juos pervesti į Len-
kiją. Iš Lietuvos pusės pasienio apsauga buvo sustiprinta. Šiam žygiui 
reikėjo didelio atsargumo. Apsistojome Aguonių kaime pas ūkininką 
netoli sienos. Nusprendėme, kad apsaugai penkių vyrų užteks. Pasi-
ruošėme Kovas, Pempė, Tigras, aš ir dar vienas vyras, kurio nei pa-
vardės, nei slapyvardžio nebeprisimenu, ir, sulaukę sutemos, atsargiai 
pašešupiu, pušynėliais išėjome sienos link. Niekieno nepastebėti pa-
siekėme Lenkijos–Lietuvos sieną. Trumpas atsisveikinimas, ir svečiai 
nuėjo į Lenkijos pusę, o mes grįžome atgal. Aš, Vincas Gurevičius ir 
Bonifacas Rutkauskas nuėjome į Menkupius pas Pupką; ten buvo bun-
keris, jame radome daugiau vyrų. Būdami pas Pupką, gavome žinią, 
kad Gintautų kaime pas Zavecką bunkeryje yra sužeistas mūsų būrio 
vadas Špokas. Aš su B. Rutkausku ir V. Gurevičiumi nuėjau jo aplan-
kyti. Radome vadą su peršauta ranka. Kalbinome eiti su mumis, tačiau 
jis atsisakė teisindamasis, kad pas jį turi ateiti medicinos seselė ranką 

Dokumentas, skirtas 4-osios kuopos vadui Ožiui
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apžiūrėti. Jis tik prašė, kad kas nors iš mūsų pasiliktų su juo. Pasilikau 
aš. Bonifacas su Vincu išėjo atgal į Menkupius, o aš su Sergijumi išsi-
ropštėme iš bunkerio ir nuėjome pas kaimyną pavakarieniauti. Grįžę 
įlindome į bunkerį ir nusirengėme miegoti. Sergijus dar papasakojo, 
kaip jam ranką peršovė. Jis ir Jurgis Vasiliauskas-Skydas, rodos, bū-
dami Tabarų kaime, užėjo ant rusų pasalos. Skydas pasitraukė sėkmin-
gai, o Špokui kliuvo į ranką. Po šio pokalbio greitai užmigome. Bet 
ilgai miegoti neteko. Per miegą išgirdau virš bunkerio kažkokį triukš-
mą. Pažadinau Sergijų: „Girdi triukšmą viršuje? Tikriausia tai rusai, 
bunkeris surastas, mes išduoti.“ Sergijus manęs klausia, ką darom? Aš 
jam atsakau: „Tu vyresnis ir amžiumi, ir pareigomis, kaip nuspręsi, 
taip ir darysim.“ Sergijus nusprendė veržtis į viršų. Kai rusai bandė 
atidaryti bunkerio dureles, jis paleido į jas automato seriją. Rusai metė 
ant durelių granatą, ši sprogdama išmušė jose nemažą skylę. Sergijus 
man sako: „Mesk granatą į viršų per skylę.“ Išmečiau granatą ir be-
veik tuo pačiu metu bunkeryje sprogo granata, įmesta rusų. Ji Sergijų 
užmušė, o aš netekau sąmonės. Ją atgavau tik Marijampolėje, NKGB 
kieme. Granatos skeveldros man kliuvo į kairę koją ir pilvą, o galvos 
nelietė. Atgavęs sąmonę pagalvojau, kad būtų buvę geriau, jei būčiau 
žuvęs kartu su Sergijumi. Bet, matyt, tokia buvo Dievo valia. Tai įvyko 
keturiasdešimt septintųjų metų birželio 10 dieną.“

1947 m. sovietai jau buvo tiksliai išanalizavę būrio veikimo te-
ritoriją. Tų metų birželį, čekistams aptikus štabo bunkerį, jie sužino-

Vytauto rinktinės kovotojai
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jo apie 4-osios kuopos veiklą Lenkijoje. Marijampolės MGB skyriui 
ir Lenkijos pusėje veikiančiai pulko agentūrai bei Lenkijos pasienio 
kontržvalgybai apsikeitus duomenimis, 1947 m. rugpjūčio pabaigoje 
buvo suimti visi 9 Lenkijoje gyvenę 4-osios kuopos nariai, tuo metu 
vadovaujami A. Pakruopio-Pelėdos. Nuo to laiko būrio veikla buvo če-
kistų pripažinta ypatingai pavojinga. Tardymo metu informacijos apie 
kanalus su Vakarais saugumui nepavyko gauti. Eiliniai partizanai arba 
tokių žinių neturėjo, arba per tardymus nieko nepasakė.

***
1947 m. rugsėjo 1 d. iš Lenkijos į Marijampolės NKGB būstinę 

buvo atvežti: Antanas Pakruopis-Pelėda, Gediminas Lastauskas-
Garnys, Julius Nevulis-Ožys, Albinas Kliukinskas-Maželis, Alfonsas 
Kliukinskas, Vincas Kibildis-Kardas bei Kostas Kubilius-Meška.

Marijampolėje buvo laikomi rūsyje. Visi vienoje kameroje. Išbuvo 
5–6 dienas. Paskui juos perkėlė į kitą rūsį.

Ketvirtosios kuopos partizanas Kostas Kubilius-Meška pasakoja: 
„Kalėdami Vytauto g. 26, mes beveik negaudavome maisto. Atnešdavo 
truputį duonos plutelių ir vandens. Galvojome, kad sušaudys. Kamera 
(rūsys) buvo labai ankšta, langelis – tik duryse, grotuotas. Miegojome 
su drabužiais ant cementinių grindų. Visi buvome suimti dabartinėje 
Lenkijos teritorijoje, Suvalkų trikampyje. Mane suėmė Šlynakiemyje, 
3 km nuo Punsko, 1947 m. rugpjūčio 14 d. 1945 m. gruodžio mėn. aš 

B. Rutkauskas
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ir mano draugai perėjome sieną. Ėjome: Antanas Pakruopis-Pelėda, 
Julius Mielkus-Lubinas, Vincas Kibildis-Kardas, Albinas Kliukinskas-
Maželis ir kiti, aukščiau paminėti. Jie visi liko Lenkijoje pas savo gi-
mines lietuvius, o aš grįžau į Lietuvą. Manėme, kad Lenkijoje saugiau, 
kad ten galima bus pasidaryti dokumentus. Visi minėti vyrai Lenkijoje 
buvo suimti ir atvežti į Marijampolę, į Vytauto g. 26. Aš Lenkijos–Lie-
tuvos sieną kirtau 13 kartų. Man teko gabenti per sieną paštą iš užsie-
nio. Jį atnešdavau į Vytauto rinktinės 4-tą kuopą.

Pagrindinis ryšininkas buvo Šleževičius Antanas-Erelis, o aš bu-
vau jo padėjėjas. Antanas Šleževičius gimė 1911 m. Rūdnykų  kaime, 
Sangrūdos valsč., Lazdijų apskr. Mirė 1955 m. tremtyje Rusijoje.

1946 m. gegužės 1 ar 2 dieną mes kirtome Lenkijos–Lietuvos sie-
ną, perėjome į Lietuvą. Mūsų buvo 6 žmonės. Vedėme per sieną Etilą 
(Atilą – S. B.) ir Hektorą, kurie atstovavo partizanams užsienyje. Juos 
turėjome pristatyti į Geležinio Vilko rinktinę į Pagraižo mišką, tarp 
Šilavoto ir Veiverių.“

Apie tardymą Marijampolės NKGB pasakoja Mielkus-Lubinas: 
„Prasidėjo tardymas Marijampolės NKGB. Sunku aprašyti, ką jie su 
manimi darydavo. Į čekistų klausimus pirmiausia atsakinėjau taip: aš 
vos tik kelios dienos, kai grįžau iš Lenkijos, tenai esu gimęs ir ilgai ten 
prabuvau. Minėjau, kad prieš keletą dienų mūsų vyrų būrys, eidamas 
per sieną į Lietuvos pusę, susišaudė su rusais. Tame būryje buvau ir 
aš. Iš pradžių tardytojas rašė, ką jam sakiau. Tačiau kitą dieną atvestas 
tardyti ant stalo pamačiau krūvą dokumentų ir kitą tardytoją, lietuvį, 
pavarde Svirskis. Kam teko būti Marijampolės NKGB, žino šį tipą. Pir-
mieji jo žodžiai buvo tokie: „Jokioj Lenkijoj tu nebuvai…“ ir pradėjo 
vartyti tuos prirašytus popieriaus lapus, iš jų skaitydamas, kuriais me-
tais ir kurią dieną įstojau į partizanus, kur ir kokiose kautynėse daly-
vavau, kada ir kaip buvau sužeistas. Per daug nesijaudinau – reikėjo su 
lemtimi susitaikyti: žinojau, kad mažiau kaip 25 m. lagerių negausiu. 
Bet kai pradėjo vardyti bunkerius, partizanų slapyvardžius, ryšinin-
kus, iš siaubo pastirau – iš kur jie tai galėjo žinoti? Vėliau paaiškė-
jo, kad tuos dokumentus enkavėdistai rado Mernkupiuose pas Pupką 
bunkeryje. Jame buvo trys vyrai: Antanas Marcinonis-Balandis, Bo-
nifacas Rutkauskas-Apuokas ir Vincas Gurevičius. Apsiausties metu  
B. Rutkauskas ir V. Gurevičius nusišovė, o A. Marcinonis-Balandis pa-
sidavė rusams. Bunkeryje buvo ir skardinė dėžė su dokumentais, vyrai 
ją užmiršo sunaikinti, todėl jie ir pakliuvo į enkavėdistų rankas.

Kartą į kamerą, kurioje kalėjau, atvedė žmogų nuo Marijampolės. 
Jam atrodė, kad jį turėtų greitai paleisti. Aš jo paprašiau, kad išėjęs  
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į laisvę nueitų nurodytu adresu ir praneštų mano namiškiams, jog esu 
gyvas. Kitą dieną iš tikrųjų jį išleido ir mano prašymą jis įvykdė.“

Ilgainiui pradėjo retėti Ožio būrio ryšininkų ir rėmėjų tinklas. Par-
tizanų kovos sąlygos darėsi vis sudėtingesnės. 1947 metais partiza-
nai neteko svarbių bunkerių – Puščios, Panerių, Ukrainos, Jeruzalės, 
Kremliaus. Kartu su slėptuvėmis būrys neteko ir juos prižiūrėjusių, 
ryšininkų ir kt. Kazio Ilgūno ūkio bulvių lauke iškastoje duobėje sau-
gumiečiai rado rinktinės štabo ir žvalgybos skyriaus dokumentus.

Partizanai nuolat keisdavo veikimo vietas, kilnojosi iš vietos  
į vietą. Čekistai eidavo jų pėdomis, užsiverbuodavo vis naujų pagal-
bininkų. Labiausiai pakenkė partizanams buvusi jų ryšininkė Šimulių 
kaimo agentė Upelis, agentas Ūkininkas ir buvęs partizanų ryšininkas, 
Kreivosios kaimo gyventojas Prožektas.

Partizaninis judėjimas susilpnėjo sovietams pavykus likviduoti 
4-ąją kuopą. Jos niekaip ir niekuo nebuvo įmanoma atkurti ar pakeisti.

Ožio būrio gyvavimo pabaiga – 1952 m. gegužės 20 d., kai buvo 
suimtas ilgametis ir paskutinis vadas Algimantas Rutkauskas-Miški-
nis. Jis pradėjo partizanauti būdamas 18 metų. 1952 m. rugsėjo 4 d. 
Vilniuje jis buvo nuteistas sušaudyti.
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PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ  
SLAPYVARDŽIŲ KILMĖ

Partizaninė kova pokario Lietuvoje truko beveik dešimt metų – 
nuo vadinamosios antrosios okupacijos, prasidėjusios 1944 m. liepą. 
Šiame straipsnyje rašoma apie vos vieną tos kovos aspektą – partiza-
niškus slapyvardžius.

Pirmieji partizanai slapyvardžių neturėjo

Slapyvardžių reikalingumą partizanai suvokė tik laisvės kovoms 
įsisiūbavus – ir suskato juos rinktis. Dainavos apygardos partizanas 
nuo Druskininkų Antanas Suraučius-Paberžis, Tauras siūlė atsisakyti 
akivaizdžių slapyvardžių ir paprasčiausiai pasikeisti pavardę. Tačiau 
nugalėjo romantiškesnė tendencija, ir laisvės kovotojai pasirinko pa-
čius įvairiausius slapyvardžius.

Ką gi reiškė tie naujieji partizanų vardai? Antanas Ambrulevi-
čius, vienintelis Tauro apygardos (TA) partizanas, dirbęs kadriniu so-
vietinio saugumo karininku, rašo, kad sovietų valdžia savo agentams 
– informatoriams – draudė pasivadinti tik vienu slapyvardžiu: Judas. 
Tuo tarpu partizanai net dėl šito vardo nekompleksavo, ir TA Geleži-
nio Vilko rinktinės kovotojas V. Urbonavičius iki paskutinės dienos 
slėpėsi po Judo, Judošiuko vardu.

Kitų partizanų pasirinkti naujieji vardai taip pat turėjo daugiau ar 
mažiau numanomą potekstę.

Naujokai slapyvardį gaudavo priesaikos metu. Dažniausiai tai 
būdavo lengvai suprantami, kovos pobūdį ar būsimo partizano nusi-
teikimus atitinkantys vardai: Naktinis, Miškinis, Slapukas, Žaliukas, 
Šaulys, Klajūnas, Aušra... Būdavo vardų ir su potekstėmis. P. Naikelis 
nuo Kazlų Rūdos pasivadino Pupų Dėde, V. Krulikauskas – Balaičio 
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Nemunėliu. Kodėl pasirinki būtent šie slapyvardžiai – galime tik spė-
lioti.

Vis dėlto dažniausiai laisvės kovotojai pasivadindavo skambiais 
taurumo, jėgos atspalvį turinčiais vardais. Mėgstamiausi Suvalkijos 
(iš dalies ir Dzūkijos) partizanų slapyvardžiai buvo šie: Sakalas – 52 
žinomi vardai, Žaibas – 55, Beržas arba Berželis – 50, Aras – 49. Šiek 
tiek mažiau identifikuota Jaunių (Jaunučių), Bijūnų, Ąžuolų, Šarūnų, 
Perkūnų, Balandžių, Kardų.

Slapyvardžio parinkimo motyvai įvairūs ir įdomūs. Kiekvienas jų 
turi savo istoriją. Nepaisant to, dalį slapyvardžių galima sugrupuoti 
pagal jų reikšmę, kilmę, atsiradimo aplinkybes.

Slapyvardžiai – tikrieji vardai

Lengviausiu keliu nuėjo tie partizanai, kurie slapyvardžiais pa-
sirinko savo tikruosius vardus. Klemensas Stačiokas tapo Klemensu, 
Gediminas Tamaliūnas – Gediminu, Kęstutis Valenta – Kęstučiu, me-
dicinos sesuo Marytė Senavaitytė – Maryte, o Albinas Stebuliauskas 
slapyvardžiui pasirinko antrąją savo vardo dalį – Binas.

Vardais, bet ne savo, pasivadino ir daugiau kovotojų. Laimutėmis 
tapo Damicelė Dičpinigaitytė ir Birutė Karaliūtė, Birute – Danutė Če-
belytė.

Pasak partizanės Petronėlės Pušinskaitės-Vilijos, apygardos va-
das Z. Drunga slapyvardžiu pasirinko savo antrąjį vardą – Jonas, o 
kadangi rinkosi jį per mykolines, tai, pridėjęs dar ir arkangelo vardą, 
tapo Mykolu Jonu.

Šiai vardų grupei priskirtinas ir desantininko Julijono Būtėno sla-
pyvardis. Žvalgų mokykloje Vokietijoje konspiracijos sumetimais jis 
buvo vadinamas Steponu (angliškai Stephen). Vardą sutrumpinus ir 
sulietuvinus: Stevė, Stėvė.

Artimųjų vardai ir slapyvardžiai

1948 m. prie Baraginės kaimo žuvusio Jono Savičiaus-Urano sla-
pyvardį prisiėmė 2008 m. miręs jo brolis Kazimieras, po Juozo Mar-
tinaičio-Kapso žūties Kapsu tapo jo brolis Antanas. Žuvus Perkūno 
rinktinės būrio vadui Vincui Kaminskui-Vėjui, į mišką išėjo 16-metis 
jo brolis Algis, kuris taip pat pasivadino Vėju, o žuvusį Juozą Aleksą-
Arą partizanų rikiuotėje pakeitė jo brolis Valentinas, taip pat Aras. 
Ryšininkė N. Martinaitytė-Miško Gėlė pasivadino mirusios sesers Da-
nutės slapyvardžiu, o J. Krikščiūnas, J. Lukšos pusbrolis, pasivadino 
mažamečio sesers sūnaus Rimvydo vardu. Savo sūnų vardus prisiėmė 
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apygardos vadas J. Aleščikas-Rymantas ir kovotojas iš Utenos aps-
krities P. Vanagas-Vilius. Vos pusmetį partizanavęs Vytauto rinktinės 
kovotojas J. Vaišnys prisiėmė prieš pusantrų metų žuvusio apygardos 
vado J. Aleščiko paskutinį slapyvardį – Rymantas.

Literatūrinių personažų vardai

Vienas kitas Tauro apygardos laisvės kovotojas slapyvardžiu 
pasirinko pamėgtą literatūrinio herojaus vardą. Jau minėjau rašyto-
jo Krėvės sugalvoto vardo Šarūnas populiarumą. Jį dėl suprantamų 
priežasčių ypač buvo pamėgę Dzūkijos kovotojai. J. Medelis-Atas ir 
S. Melnykas-Portas pasivadino A. Diuma herojų vardais. Tuo pačiu 
keliu nuėjo V. Kairiūkštis-Zubrys, V. Arlauskas-Virpša bei A. Grybi-
nas-Faustas, pasirinkę pamėgtų personažų vardus. Būtina paminėti 
keliolika laisvę mylinčių Tarzanų bei Miunchauzeną – Stasį Paužą. 
Tiesa, Tarzano vardą tarp jaunimo galėjo išpopuliarinti ne E. Barouzo 
romanas, o 1950 m. Lietuvoje demonstruotas kino filmas. A. Povilai-
tis-Abneris savo slapyvardį rado Biblijoje.

Mitologiniai vardai

Atskirą grupę sudaro mitologiniais vardais pasivadinę laisvės ko-
votojai. Buvęs klierikas iš Pasvalio J. Čeponis tapo Vaidevučiu, Tau-
ro apygardos štabo darbuotoja J. Petrulionytė – Vaidilute, partizanas  
V. Tunaitis iš Sintautų valsčiaus – Patrimpu, A. Navickas bei A. Matu-
levičius – Perkūnais. A. Matusevičius pasirinko Neptūno vardą, o pa-
skutinis su ginklu rankose žuvęs Tauro apygardos partizanas Justinas 
Balčius – Plutono. Prie šios slapyvardžių grupės priskirtinas ir Tauro 
apygardos įkūrėjo kun. Antano Yliaus slapyvardis – Vilkas. „Aš pa-
sirinkau Vilko slapyvardę, – aiškino jis sovietmečiu parašytuose savo 
atsiminimuose. – Kunigui, rodos, tokia slapyvardė netiktų – lyg per 
žiauru. Betgi vilkas yra surištas su Lietuvos sostine Vilniumi, padavi-
mais. Marijampolėje anuo (laisvės) metu stovėjo 9-asis Geležinio Vil-
ko kariuomenės pulkas. Kareivinių kieme prie pat plento staugė gele-
žinis vilkas... Taigi šis vardas nieko neturi bendra su plėšrūnu vilku...“

Itin partizanų mėgstami buvo žymių asmenybių vardai ir pavar-
dės. J. Švėgžda tapo Margiriu, V. Garmus ir A. Navikas – Skirgailomis, 
P. Babeckas – Vyteniu, J. Martusevičius – Jogaila, V. Karalius pasiva-
dino Vietinės rinktinės vado gen. Plechavičiaus pavarde, J. Lasavic-
kas – Basanavičiumi, A. Goberis, P. Jakulevičius ir B. Bendaravičius 
– Voldemarais. Vytautu pasivadino mažiausiai devyniolika laisvės 
kovotojų.
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Garsenybės vardą pasirinko J. Kriaučiūnas-Cezaris. Žuvinto pa-
lių partizanui J. Kasperavičiui patiko kompozitoriaus Štrauso muzika, 
todėl jis prisiėmė šio muziko pavardę. Draugams suprantamesnis buvo 
Strausas.

Dar kiti miško vyrai panoro pasislėpti po odioziniais vardais.  
V. Kazla pasivadino Musoliniu, J. Šiugždinis – Hitleriu, o Geležinio 
Vilko rinktinės kovotojas V. Senkus – Leninu, mat, būdamas plikas 
ir tiesios nosies, priminė revoliucijos vadą. Neapsieita ir be vietinių 
garsenybių: iš Tarybų Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininko, pasivadindamas jo pavarde, pasityčiojo Žalgirio rinktinės 
partizanas Justinas Pinkaitis-Paleckis.

Gerą humoro jausmą turėjo Palių partizanas J. Vaičiulaitis ir bu-
vęs Simno policininkas S. Žaliauskas – abu pasivadino Stalinais. Įsi-
vaizduokime saugumietį, kuriam reikia ištarti ar parašyti šventvagišką 
žodžių derinį „bandit Stalin“. Šitai slapyvardžių kategorijai priskirtini 
ir pirmasis A. Slamiškio-Lyro slapyvardis Enkavedistas, ir V. Laukai-
čio – Politrukas. 

Keli vyrai savo varde įamžino kokią nors gimtinės ypatybę.  
J. Kazlauskas tapo Reviniu, nes gyveno prie revų (šitą slapyvardį jam 
parinko K. Pyplys), Dainavos ir Tauro apygardų ryšininkė M. Marke-
vičiūtė – Pakalnute, nes gyveno pakalnėje, o partizanas J. Butanavi-
čius – Baliniu, nes aplink jo sodybą Gintautų kaime, prie Kalvarijos, 
buvo daug balų. B. Narijauskas iš Raišupio savo slapyvardžiu pagerbė 
tėviškės kiemą supusius aukštus kaštonus, o Vytautas Bacevičius – 
sodybą puošusius jovarus. Tai jo paties liudijimas.

Prie J. Žilinsko namų, ežere, suko lizdą būkas, todėl partizanas 
pasivadino šio paukščio vardu.

Brangius vietovardžius savo naujuose varduose įamžino J. Kata-
lynas iš Ūdrijos, tapęs Ūdra, Žuvinto palių partizanas V. Kubertavičius, 
pasivadinęs Vidupaliu, S. Maurukas iš Ringuvėlės kaimo – Ringūnu, 
B. Balsevičius iš Gaurės miestelio – Gaure. Ilguvoje gimęs Kęstučio 
apygardos partizanas V. Žitkauskas tapo Ilguviu, o P. Baginskas iš Re-
ketijos pasivadino per gimtą kaimą tekėjusios upės vardu – Šelmenta.

Trilaukio kaime gyvenęs Vytauto rinktinės ryšininkas A. Paliulis, 
suvokęs situaciją, pasirinko neutralesnį Svyruoklio vardą. Svirkalnį 
žinojo ne tik kaimiečiai, bet ir saugumiečiai. Dzūkas V. Dapkūnas tapo 
Galstu – nuo ežero pavadinimo.

Keli laisvės kovotojai slapyvardžiais pasirinko mėnesių pavadini-
mus, taip įamžindami tam tikrą mėnesį atsitikusį kokį nors reikšmin-
gesnį savo gyvenimo įvykį. A. Banislauskas tapo Gegužiu, K. Lapins-
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kas – Birželiu, o J. Valka – Gruodžiu, nes tais mėnesiais jie pradėjo 
partizanauti. J. Stačiokas tapo Kovu, nes, nesudarius baudžiamosios 
bylos, kovo mėnesį grįžo iš Vorkutos kasyklų į Lietuvą. Birutės rink-
tinės štabo darbuotojas J. Čižeika slapyvardį keitė kas mėnesį: kuris 
mėnuo, toks ir vardas. Tiesa, J. Čižeika turėjo ir nuolatinį slapyvardį 
– Stepas. Lakūno būrio kovotojas V. Pavilionis pasivadino Vasariu, nes 
tą mėnesį davė priesaiką. P. Jankauskas tapo Pavasariu, nes į mišką 
išėjo pavasarį.

Kiti partizanai, rinkdamiesi slapyvardį, prisiminė savo karinę pa-
tirtį. K. Černevičius į tarnybą sovietų kariuomenėje išėjo priverstinai. 
Jis pateko į dalinį, sprogdinantį uolas. Vieno sprogdinimo metu iš 100 
kareivių žuvo 98. K. Černevičius išliko gyvas, grįžo į Lietuvą, tapo 
partizanu ir žuvusio būrio atminimui pasivadino Šimtiniu.

Su kariuomene susijęs ir kito Tauro apygardos partizano Tito sla-
pyvardžio atsiradimas. Karo metu, tarnaudamas vokiečių kariuome-
nės dalinyje, būsimas rezistentas buvo nusiųstas į Jugoslaviją gaudyti 
komunistų lyderį Titą. Dėl šios priežasties pats buvo pramintas Titu. 
Buvęs ulonas J. Karalius-Gunteris panoro turėti numylėto žirgo var-
dą. K. Kubilinsko ir A. Skinkio nušautas partizanas poetas B. Labens-
kas-Kariūnas buvo baigęs Kauno karo mokyklą. P. Ašmonas-Sargas 
karo metais dirbo sargu Marijampolės kalėjime, o V. Sinkevičius tapo 
Bėgūnu, nes pabėgo nuo jį tardžiusių saugumiečių. P. Seredas-Stri-
bukas, prieš tapdamas partizanu, buvo „liaudies gynėju“, J. Bendo-
raitis-Staršina Raudonojoje armijoje, iš kurios pabėgo pas partizanus, 
nešiojo viršilos antsiuvus. Dainavos apygardos partizanas V. Duliūnas 
pasivadino Laimučiu po to, kai buvo sužeistas į koją, bet kulka nekliu-
dė kišenėje buvusios granatos. Prieš tapdamas partizanu, stribavo ir  
V. Leskevičius-Bajoras.

Su kariuomene (aviacija) susiję ir buvusių lakūnų slapyvardžiai. 
K. Liaukus ir J. Bulota pasivadino garsaus lėktuvų konstruktoriaus  
A. Gustaičio sukonstruoto lėktuvo vardu – Anbo. Vokietis H. Grese-
ris skraidė lėktuvu „Storch“ – garnys. Tapęs Suvalkijos partizanu, iki 
žūties vadinosi Garniu. Tačiau nei K. Mykolaitis, nei J. Neifalta, pasi-
vadinę Lakūnais, su aviacija nieko bendro neturėjo.

Pasak brolio, A. Kazla Garneliu pasivadino dėl emblemos su šiuo 
paukščiu, išsiuvinėtos ant jo rūbo rankovės. Vėliau, užsiauginęs barz-
dą, Garnelis virto Barzdele. 

„Aš tėvynės neparduosiu, aš tikiu jos ateitim“, – atsakė A. Aleš-
kevičius kaimynui, pakvietusiam jį kartu trauktis į Vakarus, – ir liko. 
Iš čia ir slapyvardis – Ateitis.
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Dažnai giminės, draugai, pasitraukdami į pogrindį, pasirinkdavo 
kuo nors artimus slapyvardžius. Pavyzdžiui, partizanas S. Mačiūta pa-
noro būti Vaidila, o jo sesuo S. Mačiūtaitė – Vaidilute, broliai Paškevi-
čiai iš Jankų valsčiaus tapo vienas Ulonu, kitas Gusaru. Kartu vaikščio-
ję ir kartu žuvę A. Junkaitis ir V. Butana – atitinkamai Meška ir Lokiu. 
Panašiai pasielgė ir broliai Augustinavičiai-Dženkauskai iš Ožkasvilių: 
vienas tapo Perkūnu, antras – Griaustiniu. Broliai Štreimikiai pasida-
lijo garsaus JAV boksininko, lietuvio emigranto J. Šarkio-Žukausko 
pavardę. Vienas ėmė vadintis Šarkiu, kitas Žukausku. Broliai Sasnaus-
kai panašiai išnarstė Amerikos atradėjo vardą: Kristupas ir Kolumbas.  
O štai broliai Račiai iš Reketijos kaimo tapo medžiais: Klevu, Ąžuolu, 
Beržu ir Topoliu. Tik jauniausias, Jurgis, panoro tapti Grikiu.

Dauguma Lietuvos–Lenkijos pasienyje esančio Rūdninkų kai-
mo partizanų pasirinko paukščių vardus: P. Alenskas tapo Pempe,  
P. Misiukevičius – Strazdu, B. Rutkauskas – Apuoku, A. Šniževičius 
– Ereliu, G. Lastauskas – Garniu, Buoželis – Balandžiu. Gretimo Zo-
vodos kaimo vyrai slėpėsi po žvėrių vardais: K. Kubilius virto Meška,  
A. Valenta – Ožiu.

Kai į rezistencinę veiklą įsitraukdavo vyras ir žmona, jų slapy-
vardžiai taip pat dažnai būdavo panašūs. Antai Kazlų Rūdos apylinkių 
kovotojas J. Rimša pasivadino Varnu, o jo žmona Monika Varniene. 
Žalgirio rinktinės vadas F. Žindžius tapo Tigru, o jo žmona Marce-
lė Tigriene arba Tigro Žmona. V. Sutkus iš Jankų valsčiaus Seniu, jo 
žmona Ona – Sene.

Bene dažniausiai slapyvardžiuose būdavo įamžinamos pačių par-
tizanų būdo savybės, pomėgiai, išvaizda. Dėl žemo ūgio P. Gumauskas 
tapo Pipiru, V. Šeškevičius – Mažyčiu, o S. Rudzevičius, kuris buvo ne 
tik žemas, bet ir apkūnus, pasivadino Žemučiu. J. Bunikis dėl apkū-
numo tapo Ministeriu. Šviesiaplaukis garbanius B. Šiupšinskas virto 
Linu, o tamsiaplaukis L. Ramanauskas – Varnu. Rudabarzdis J. Kaza-
kevičius pasivadino Liepsnabarzdžiu, o J. Danisevičius dėl vešlių žan-
denų ir garbanų – Gorila. A. Kerevičius ir D. Leonavičius Mėnuliais 
tapo taip pat dėl savo išvaizdos: vienas buvo plikas, antram veidą dar-
kė tamsi apvali dėmė. Partizano A. Andzelio viena akis buvo primerk-
ta lyg medžiotojo prieš šūvį, tad jis ir pasivadino Medžiotoju. Dviejų 
metrų ūgio nesiskutantis A. Bindokas tapo Pabaisa.

Tauro apygardos vadas A. Baltūris – Žvejys – slapyvardyje įam-
žino savo jaunystės pomėgį žvejoti. Partizanė S. Šalaševičiūtė pasiva-
dino Našlaite, nes augo pas pamotę, su kuria nesutarė. J. Lajus tapo 
Litu, nes buvo kaimo muzikantas, o muzikantai be lito neįleisdavo 
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vestuvininkų į kiemą. Kodėl Litu pasivadino paskutinis Pietų Lietuvos 
srities vadas S. Staniškis, nežinia. V. Čiuoderis mėgo cirką, net buvo 
pramokęs vaikščioti lynu ir ryti ugnį, todėl tapęs partizanu pasirinko 
vieno tuo metu žinomo Lietuvos cirkininko pseudonimą – Magikas.

Pasak partizano pusbrolio Miko Valentos, Jono Valentos rankos 
buvo labai stiprios. „Tavo rankos kaip tikro čempiono!“ – pasakęs par-
tizanui pusbrolis. Iš čia slapyvardis Čempionas. Kitą šio slapyvardžio 
atsiradimo versiją papasakojo buvusi ryšininkė marijampolietė Vanda 
Liudžiūtė. Valenta mėgo dėvėti baltą kepurę, prisiminė ji. „Su ta ke-
pure pats atrodai kaip koks šampinjonas“, – pasijuokė kartą Vanda. 
Pravardė prilipo, virto slapyvardžiu, tačiau lietuvio ausiai neįprastas 
prancūziškas žodis buvo šiek tiek pataisytas, ir Šampinjonas virto 
Čempionu.

A. Akelaitytė tapo Liepa dėl aukšto ūgio. Partizanė M. Aštraus-
kienė vaikščiojo labai gražiai susidėjusi plaukus. „Kai tu ateini, viskas 
nušvinta kaip dieną“, – sakydavo jai vyrai. Taigi pasirinktas slapy-
vardis Diena. S. Kuorys tapo Egle dėl to, kad eidamas žengė „eglute“.  
S. Kvedaras Striukiu buvo pramintas dėl savo žemo ūgio ir apkūnumo. 
K. Kižys pasivadino Gintaru dėl rusvų plaukų. Pasak sesers, dėl to, 
kad buvo geltonplaukis, gražus, P. Juknelis tapo Deimantu. Juodbruvis  
J. Maskelis dėl plaukų spalvos tapo Žydu, o rudaplaukis dzūkas  
V. Klusevičius virto Auksiniu. Mažakalbė ryšininkė iš Kudirkos Nau-
miesčio pasivadino Kurtile – ta, kuri tyli. Pranas Krušinskas Šimtu 
tapo dėl pomėgio nusikeikti „Kad tave kur šimtas!“. Kitas partizanas, 
nuo Balbieriškio, mėgo padejuoti: „Varge, vargeli mano... Rupūže, tai 
vargas!“ Draugai jį praminė Vargu.

Pasak brolio, Andrius Juodsnukis Spirgiu pasivadino dėl žemo 
ūgio ir karšto būdo.

Seinijos partizanas A. Kvedaravičius dėl dantų formos draugų 
buvo pramintas šeškadančiu. Nuo jo iki Šeško – vienas žingsnis.

Ryšininkė Elena Gerulaitytė prisimena, kad V. Rimkus turėjo la-
bai gražų balsą, todėl buvo Aidas. Kitas dainininkas, A. Salinka, pasi-
vadino Dainiumi.

S. Keršulis – Žirafa – buvo aukštas ir lieknas. Vytauto rinktinės 
štabo darbuotojas M. Žilionis tapo Plunksna dėl to, kad daug rašė, o 
girininkas V. Senavaitis Žaliavelniu dėl savo uniformos žalios spalvos. 
Dėl tos pačios priežasties Žaliuku pasivadino ir A. Varkala. J. Armo-
naitis, mėgęs lošti kortomis, pasivadino Triupu, nes „triupas“ (koziris) 
yra aukščiausia korta. J. Kubilius tapo Pele dėl savo taiklumo: pistoletu 
nušovė bėgančią pelę. B. Aleksandravičius dėl vikrumo tapo Vijurku, 
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o K. Jankauskas dėl tos pačios priežasties – Vikeriu (lenkiškai wicher 
– viesulas). P. Zalieckas Dagiliu virto dėl savo pomėgio nuolat dainuoti 
ar švilpauti. Jis ir žuvo švilpaudamas. Juozo Lukšos brolis Jurgis gavo 
Piršlio slapyvardį. Mat, slapstydamasis pas tolimą giminaitę, mėgino 
pamokyti kitą šeimininkų įnamę, tačiau šiai ne mokslai rūpėjo. „Aš tau 
piršliu galiu pabūt, kokį nors draugą pripiršt“, – kartą netekęs kantry-
bės papriekaištavo „mokytojas“. Taip rezistentas tapo Piršliu (epizodą 
aprašė rašytoja A. Garmutė). Žalgirio rinktinės kovotojas Pijus Kru-
šinskas pasivadino Sakuotnugariu – taip Kazlų Rūdos apylinkėse buvo 
pravardžiuojami miško darbininkai. Matyt, dėl jos būdo, V. Liudžiūtę 
laisvės kovotojas Apynys vadino Laukinuke.

Klaidingi slapyvardžiai

Priešui suklaidinti 17-metis A. Pumeris pasivadino Uošviu, o juo-
daplaukė Geležinio Vilko rinktinės ryšininkė, jau minėta V. Liudžiūtė – 
Baltapūke. Smulkaus sudėjimo, mažo ūgio partizanas iš Dzūkijos tapo 
Aukštuoliu, o tylenis jo draugas – Baikininku.

„Oho, koks mažytis!“ – pirmąkart pamatęs dvimetrinį partizaną  
K. Pyplį, šūktelėjo apygardos štabo darbuotojas. Partizanas apibūdini-
mą pasirinko slapyvardžiu ir labai jį mėgo.

Žuvinto palių apylinkėse 1944 m. išmesto desanto radistas  
A. Karvelis, klaidindamas saugumiečius, pasivadino rusiškai Sundu-
kovu, o J. Svitojus dėl tos pačios priežasties tapo Nikolajumi.

Prie klaidinančių slapyvardžių priskirtini ir vyrų pasirinkti mote-
riški slapyvardžiai, o moterų, priešingai, vyriški. A. Romanskis pasi-
vadino Rozalyte, Rozalija, J. Sidabra – Brangute, A. Radauskas – Ely-
te, J. Griškonis – Aušra, V. Matulevičius – Pempe, J. Čiuplys – Zyle, 
P. Pečiulaitis – Lakštingala, J. Stalgys – Pelėda, o 1947 m. gruodžio 
31 d. Varnupiuose po atkaklios kovos žuvęs nežinomas partizanas – 
Maryte. Geležinio Vilko rinktinės ryšininkė Monika Marčiulynaitė va-
dinosi Nykštuku, o Vytauto rinktinės ryšininkė Julija Stankevičienė 
– Pumpučiu.

Dar kiti būsimieji laisvės kovotojai, palikdami namus, pasirinko 
šias pravardes: Burutis, Kamantas, Klemeriukas, Četverikas, Čečeras, 
Čečerytė, Piekus, Klebono Jonas, Braškus... Pagal patėvio pavardę 
partizanas Antanas Matulaitis buvo pravardžiuojamas Šilku. Buvęs 
kalvis S. Lapaitis virto Kalvaičiu, o lageriuose žuvusį partizaną J. Vi-
nicką-Pilypą taip pravardžiuodavo jo brolis.

Vienas kitas laisvės kovotojas gavo pasiūlymą iš A. Suraučiaus 
pasivadinti svetimu vardu ir pavarde. G. Lastauskas tapo Piotru 
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Milkumi, J. Sidabra – Stasiu Ragucku, J. Brazaitis – Jonu Montvila,  
J. Armonaitis – Albinu Misingevičiumi, Užgavėnių baliaus šaulė  
J. Markevičiūtė – Janina Kazelyte, o kontroversiškas V. Bacevičius – 
Jurgiu Baltrušaičiu. Dažniausiai tokį slapyvardį vyrai įsigydavo kartu 
su svetimais dokumentais. Kai Žalgirio rinktinės propagandos sky-
riaus viršininkas V. Čibirka, klastodamas V. Masikoniui dokumentus, 
pavadino jį Liudvinavo gimnazistu Vytautu Blusiumi, paaiškėjo, kad 
Liudvinave iš tikro gyvena žmogus tokiu vardu ir pavarde.

Daugelis slapyvardžių susiję su kokiu nors konkrečiu veiksmu ar 
įvykiu. Geležinio Vilko rinktinės būrio ryšininkas V. Gumauskas pa-
noro vadintis Vydūnu. Būrio vadas su jo pasirinkimu nesutiko. „Esam 
netekę jau trylikos draugų, – pasakė. – Būk keturioliktas!“ Prie vado 
pasiūlymo pridėjus paties ryšininko pasirinktą vardą, atsirado Vydū-
nas Keturioliktasis.

V. Radzevičius tapo Spygliu dėl to, kad ėjo į mišką. Būsimas Ka-
zimieraičio grupės (Dainavos apygardos) kovotojas V. Stankauskas, 
sulaukęs vos dvylikos metų, liko vyriausias šeimoje, turėjo dirbti ūky-
je. Jam ariant, žagrę sekiojo būriai varnėnų (špokų). Juos vyrukas ir 
prisiminė, atėjus metui rinktis partizanišką slapyvardį.

Laisvės kovotojai dažnai lankėsi sūsninkietės A. Papeikienės na-
muose. „Pas jus valgyti einame kaip į kokią Ramovę“, – juokaudavo 
vyrai. Ramove praminė ir sodyboje įrengtą slėptuvę. Tuo pačiu sla-
pyvardžiu išeidama į mišką pasivadino ir pati A. Šikarskaitė-Papei-
kienė.

Sovietiniame saugume dirbęs partizanas A. Ambrulevičius pasi-
vadino Vėju. „Naktimis statome pasalas, bet gaudome vėją, – parašys 
jis vėliau. – Tą vėją daug kur gaudydavome. Nes toks buvo mano sla-
pyvardis – Vėjas.“

Kitąkart rašė: „Taip ir ieškodavome, ko nepametę, vis gaudydami 
vėją.“ (Ambrulevičius, A. 2008. Kelio atgal nėra, Alytus)

Laisvės Žvalgu neatsargiai pasivadino partizanų laikraščio „Lais-
vės žvalgas“ leidėjo Jurgio Rimšos talkininkas J. Kulboka.

Karui baigiantis, Sangrūdos valsčiaus sekretoriaus žmona Bielie-
nė išvyko į JAV, pasak žmonių, tapo amerikone. Tėviškėje likusį jos 
dvidešimtmetį sūnų rusai netrukus pradėjo gaudyti į kariuomenę. Vy-
riškis atsidūrė miške ir, rinkdamasis slapyvardį, prisiminė motiną, tad 
pasirinko Amerikono slapyvardį.

Vos vieną dieną partizanavęs ir žuvęs G. Černiauskas pasivadino 
Stružo Vaiku, nes jo tėvas budėjo Turgalaukio geležinkelio pervažoje 
(lenkiškai stróż – sargas).

PIETŲ LIETUVOS PARTIZANŲ SLAPYVARDŽIŲ KILMĖ



184

O štai ką apie savo pusbrolio J. Lelešiaus partizaniško vardo pasi-
rinkimą rašo V. Lelešius: „Kun. Justinas pasirinko slapyvardį Grafas. 
Tai jo brolio Antano mėgstamas posakis: esu grafas San de Briego 
Delvieči iš Kontelvios kalnų.“

Vytauto rinktinės vadu paskyrus K. Grebliką-Sakalą, rinktinėje 
atsirado iš karto 3 Sakalai. Painiavai išvengti, V. Šikarskas-Sakalas 
tapo Sakalėliu, o J. Ciplijauskas – Juoduoju Sakalu. Vadas slapyvar-
džio nekeitė.

Panaši situacija susiklostė apygardos štabo darbuotojui K. Matu-
levičiui pasirinkus Vaidilos slapyvardį. Po mėnesio kito štabe pradėjo 
dirbti dar vienas Vaidila – V. Radzevičius. K. Matulevičiui buvo pasiū-
lyta pasirinkti kitą slapyvardį, ir jis tapo Radvila.

Šiame straipsnyje aptariau tik nedidelę Tauro apygardos parti-
zanų slapyvardžių dalį. Ne visų jų kilmė žinoma, dauguma šių vardų 
atsirado atsitiktinai, be gilesnių apsisprendimų ar asociacijų. Pasitaiko 
ir nepaaiškinamų arba gramatiškai netaisyklingų slapyvardžių, bar-
barizmų: Kengūrė iš Amerikos, Sigolis, Oficieras, Staršina, Stružo 
Vaikas, Apgis, Šperlingas, Šnelius, Milko. Jie tik patvirtina faktą, kad 
partizaniški slapyvardžiai – ypatingas lietuviškojo vardyno sluoksnis, 
sukurtas pagal pokario kovos logiką ir aplinkybes.

Justinas Sajauskas

JUsTINAs sAJAUsKAs (g. 1944 m. Kalvarijoje) – rašytojas, muziejininkas. 
Mokėsi Biriulkoje (Rusija), Marijampolėje ir Vilniuje. Baigęs Vilniaus valstybi-
nį universitetą, dirbo įvairius darbus Marijampolėje. Nuo 2000-ųjų – Marijam-
polės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus direktorius. Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys. Apie pokarį Lietuvoje parašė straipsnių ir knygas 
Suvalkijos geografija (2001), Užkritę lapai (2007), Žinau tavo vardą (2009),  
Neužmirštami Suvalkijos vardai (2014), Ištark mano vardą (su A. Vilutiene, 
1999), Marijampolė: partizaninis karas (su Stanislovu Sajausku, 2012).                                                                         
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BENJAMINAs KONDRATAs

DĖL PARTIZANO J. LUKŠOS  
SLAPYVARDŽIO

Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vizito Jung-
tinėse Amerikos Valstijose metu legendinio partizano Juozo Lukšos 
našlė Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė paprašė atnaujinti jos vyro palai-
dojimo vietos paieškas. Vyriausybė jau skyrė tam lėšų, bet neteisin-
gai nurodomas J. Lukšos partizano slapyvardis. Daumantas – tai ne  
J. Lukšos, o Algirdo Kazimiero Varkalos slapyvardis. Jis buvo parti-
zanų Tauro apygardos štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas. Pirmas 
jo slapyvardis – Žaliukas. 1946 m. birželio 9 d. žuvus Geležinio Vilko 
rinktinės vadui J. Stravinskui-Žiedui, Daumanto slapyvardžiu pasiva-
dinęs A. K. Varkala perėmė šias pareigas ir jas ėjo beveik dvejus metus. 
Žuvo mūšyje Prienų valsčiaus Čiudiškių kaime – tapo išdavystės auka.

A. K. Varkala rūpinosi partizanų spauda, rinko jų tautosaką, ypač 
dainas, užrašydavo Geležinio Vilko rinktinės žygius, kovas ir darbus. 
Su J. Lukša-Skirmantu jie buvo draugai, jų gimtinės buvusios ne-
toli viena nuo kitos. Kai J. Lukša 1947 m. gruodį su mūšiais veržėsi  
į Vakarus, kad pasauliui praneštų apie kraujuose plūstančią Tėvynę, jis 
nešėsi daug apie tai bylojančios medžiagos. A. K. Varkala-Daumantas 
jam įdavė savo parašytą, surinktą ir susistemintą medžiagą apie parti-
zanų kovas. Paryžiuje J. Lukša parašė knygą „Partizanai už geležinės 
uždangos“, į ją sudėjo ir kovos draugo duotą medžiagą. Jis pasielgė 
garbingai, kaip teisingas ir padorus draugas: užrašė, kad knyga Juozo 
Daumanto. Mat į ją sudėjo savo ir draugo surinktą medžiagą. Juozas 
– tai Lukšos vardas, o Daumantas – A. K. Varkalos partizano slapy-
vardis.

Neaišku, kaip atsitiko, kad imta laikyti A. K. Varkalos partizano 
slapyvardį literatūriniu J. Lukšos slapyvardžiu, o jį, kaip partizaną, 
vadinti Juozu Lukša-Daumantu. Rezistencijos kovų tyrėjas, rašytojas 
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Justinas Sajauskas knygoje „Žinau tavo vardą“ nurodo net devynis  
J. Lukšos partizano slapyvardžius: Skirmantas, Skrajūnas, Vytis, Juo-
dis, Arminas, Kazimieras, Spalis, Stasys, Adamas Stanas. Tarp jų Dau-
manto nėra.

Kaip reikėtų rašyti J. Lukšos pavardę su jo partizano slapyvar-
džiu?

„Knygą „Partizanai už geležinės uždangos“, – rašo K. Blaževi-
čius, – galėjo parašyti tik aukšto intelekto, talentingas ir gerai infor-
muotas, laisvės kovose dalyvavęs žmogus.“ J. Lukšą gana tiksliai api-
būdino P. Vilutis-Vytenis, gyvenęs su juo Paryžiuje: „J. Lukša buvo 
tvirto sudėjimo, vidutinio ūgio ir geros sveikatos. Tik sinusitas buvo 
neretas jo svečias, kadangi partizanaudamas ilgai gyveno miškuose, 
drėgnose slėptuvėse ir daug laiko praleido žvarbiuose rudens ir žiemos 
oruose. Jis buvo aštraus ir blaivaus proto, sveiko galvojimo, išlaikantis 
puikią dvasios pusiausvyrą, nors ir buvo galingo temperamento, viską 
išgyvenantis stipriai ir intensyviai. Gana praktiškas, bet atviros sie-
los, mylintis, kas gražu, kilnu, teisinga. Turėjo gerąsias vado kovotojo 
ypatybes: stiprią valią, nepalaužiamą ryžtą, didelį pareigingumą, o ir 
gerą atmintį. Nepakentė jokios apgaulės, ištikimas, tiesus ir teisingas.“

Tiktų prie jo pavardės rašyti partizano Skirmanto slapyvardį. Kai 
kur jau taip daroma. Skirmantai – sena Lietuvos kunigaikščių giminė, 
įsikūrusi Pinsko žemėje. Tos giminės palikuonys pasižymėjo moksle, 
kultūroje, politikoje. Helena Skirmantaitė (1827–74) – tapytoja, 1863 
metų sukilimo rėmėja, Konstancija Skirmantaitė, gimusi 1885 metais, 
mirusi Pinske 1934 m. sausio 1 d. – istorikė, publicistė, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto garbės daktarė. Daug rašė į lietuvių periodinę 
XX amžiaus spaudą, rėmė tautinį judėjimą. Svarbiausi jos veikalai: 
„Lietuvos istorija“ (lenkų kalba „Dzieje Litwy“, 1885), „Pagal Nemu-
ną ir Baltiją“ (lietuvių kalba trys dalys, 1909–22), „Mindaugas, lie-
tuvių karalius“ (lietuvių kalba „Mindaugas“, 1910). Buvo ir daugiau 
garbingų Skirmantų giminės palikuonių: politikų, teisininkų.

Tad prie Juozo Lukšos, kurį turime laikyti lietuvių partizaninės 
kovos Didvyriu, rašykime jo partizano slapyvardį Skirmantas.

BENJAMINAs KONDRATAs (g. 1933 m. Tauriuose) – lituanistas, kraštotyri-
ninkas. 1958 baigė Vilniaus universitetą. 1958–2001 (su pertraukomis) moky-
tojavo. 1966–67 Druskininkų „Saulutės“ vaikų sanatorijos mokymo dalies ve-
dėjas, 1970–1971 dirbo Kauno medicinos institute, 1971–72 – Lietuvos mokslų 
akademijos Istorijos institute. Paskelbė 360 straipsnių. Svarbiausi veikalai: 
Kūrėjų pėdsakais (1981), Kūrėjų pėdsakais (11 t., 2004–14). Parašė lietuvių 
kalbos mokomųjų knygų vidurinėms mokykloms. F. Bortkevičienės premijos 
laureatas (2015).

Benjaminas 
Kondratas 
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BIRUTĖ MAŽEIKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ

vANDA1

Spaudai parengė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė

<...> Po tragedijos, 1951 metais įvykusios Jaunonių kaime  
(Jiezno r.), Talačkų sodyboje, persikėlėme į bunkerį, kurį mano vyras 
Vanagas su partizanais Lakštingala ir Tauru buvo iškasę Olendarnios 
kaime (Alytaus r.). Iki šiol jame nebuvo gyvenama, o 1951-ųjų vasario 
mėnesį mes apsigyvenome šioje slėptuvėje. Ji buvo įrengta Vinco ir 
Eleonoros Labanauskų sodyboje. Bunkeris buvo iškastas po gyvena-
mame name buvusiu rūsiu. Tą žiemą su mumis kartu gyveno ir parti-
zanas Juozas Lukša Skirmantas (Mykolaitis, Daumantas). Buvo labai 
sunkus metas, skaudžiai pergyvenome žuvusių partizanų Lakštinga-
los, Tauro, Tyliaus ir ryšininkės Rūtos (Marytės Talačkaitės) netek-
tį. Partizanas Tylius Kostas Baliukevičius buvo man labai artimas, jis 
buvo man kaip jaunesnysis mano brolis. Dar būdamas studentu lanky-
davosi mano tėviškėje, buvo gerai pažįstamas su mano tėvais, ne kartą 
padėjo man vėliau, būnant sudėtingose situacijose partizaninio karo 
metais. Anuomet studentas Kostas, kartu su mano tėveliu, arkliais pa-
kinkytu vežimu, parvežė mane į mūsų kraštus iš Vilniaus, kai ten man 
su neseniai gimusia mažąja Auksute buvo iškilęs pavojus. Mano vyras 
Adolfas (Vanagas) tuo metu buvo išvykęs į Žemaitiją, į vyriausių Lie-
tuvos partizanų vadų suvažiavimą.

<...> Dabar ir Kostas jau buvo partizanas Tylius. Dar visai nese-
niai bendravom. Jo žūtis mane labai sukrėtė. Tačiau mes buvom gyvi 
ir kovą prieš okupantus tęsėme. <...>

Su mumis tuo metu gyvenęs partizanas Juozas Lukša Skirmantas 
buvo energingas, draugiškas, dažnai stengėsi savo humoru praskai-

1 Birutės Mažeikaitės-Ramanauskienės, Adolfo Ramanausko-Vanago žmonos, partizanės, 
slapyvardžiu Vanda, atsiminimai.
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drinti mūsų sunkaus ir pavojingo gyvenimo dienas. Ramesniu laiku, jo 
paraginti, mes net sportuodavom. Jis mokė mus įvairių sportinių prati-
mų, kurių buvo išmokęs užsienyje žvalgybos mokyklose Prancūzijoje, 
Vokietijoje. Žinoma, tai buvo tik trumpos atokvėpio valandėlės. Net ir 
sportuodami būdavome labai budrūs, akylai stebėdavome aplinką, nes 
pasalaujantys priešai galėjo bet kada pasirodyti. <...>

Skirmantas (Juozas Lukša) buvo jautrus. Matydavau, kaip kar-
tais jis užsisvajodavo, nugrimzdavo į savo prisiminimus, buvusius iš-
gyvenimus. Juozas taip pat buvo sukūręs šeimą. Savo būsimą žmoną 
Nijolę jis sutiko Paryžiuje. Susituokė jie Vokietijoje, tačiau jų bendras 
gyvenimas truko labai trumpai, tokios buvo aplinkybės. Juozui reikėjo 
grįžti į Lietuvą. Mums būnant kartu, jis visuomet su savimi kišenėlėje 
turėjo žmonos Nijolės nuotrauką. Dažnai tą nuotrauką išsiimdavo, žiū-
rėdavo, šypsodavosi ir sakydavo ,,Sveikas, Nyliuk“. 

Juozas pasakodavo mums įvairių epizodų iš gyvenimo užsienyje. 
Jis sakė, kad  laisvojo pasaulio žmonės, išgirdę apie Lietuvos partizanų 
gyvenimą Lietuvoje, pogrindyje, negalėdavo tuo patikėti. Jiems tai at-
rodė kaip sukurta pasaka. Deja, mums toks gyvenimas buvo kasdienė 
realybė. <...>

Bunkeryje buvo tamsu, tad ir dieną degindavome žibalinę lempą, 
todėl dažnai trūkdavo oro. Prisimenu kartą, buvo jau pavakarys, lem-
pa labai sunkiai degė. Adolfas su Juozu, įsigilinę į savo rašomus doku-
mentus, sėdėjo prie galinės slėptuvės sienos. Aš spausdinimo mašinėle 
spausdinau atsišaukimus. Sunku buvo kvėpuoti. Pasitarėme visi, kad 
reikia atidaryti bunkerio angą į rūsį ir įsileisti oro. Atidariau angą ir 
atsisėdau arčiau jos. Neužilgo išgirdome virš mūsų žmonių balsus ir 
žingsnius. Kad geriau suprastume, kas vyksta, aš iškišau galvą iš an-
gos į rūsį pasiklausyti ir tuo metu pamačiau rusų kareivį. Jis, atkėlęs 
rūsio dangtį, stovėjo ant laiptukų ir dairėsi po rūsį. Sustingau. Man 
atrodė, kad jis tikrai mane pamatė. Į rūsį kareivis toliau nėjo ir garsiai 
rusiškai pasakė, kad rūsyje nieko nėra. Galvoje man žaibiškai pralėkė 
mintys: gal iš šviesos patekęs į tamsą jis manęs ir nepamatė. O gal tik 
apsimetė, kad nepamatė, ir tuoj prasidės bunkerio šturmas. Buvome ne 
kartą patyrę, koks klastingas yra priešas. Liko neaišku – pamatė ar ne, 
bet jis uždarė rūsio dangtį ir nuėjo. Tuomet ir aš užsidariau bunkerio 
angą. Pasirinkimo neturėjome. Visi pasiruošėme ginklus ir laukėme, 
kas bus toliau. Po kurio laiko garsai ir žingsniai nutilo. Dar po kurio 
laiko šeimininkė Eleonora davė mūsų sutartą ženklą, kuris reiškė, kad 
pavojaus nėra. Vėliau šeimininkė papasakojo, kad ji su vyru kluone 
smulkino gyvuliams pašarus ir nepastebėjo, kaip rusai ir stribai ap-
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supo sodybą. Ji nespėjo mūsų perspėti. Rusai ir stribai darė smulkią 
kratą kluone, tvarte, name ir ant aukšto. Šį kartą likimas mums buvo 
palankus ir mes išvengėme mirties. Vis tik nusprendėme, kad iš šios 
vietos kuriam laikui reikia pasitraukti. Tai padaryti mums padėjo 
mūsų rėmėjas Adomas Buivydas iš Klydžionių kaimo (Alytaus r.). Jis 
vežime, kupinai prikrautame šiaudų, išvežė mane, mano vyrą Adolfą 
Ramanauską Vanagą ir Juozą Lukšą Skirmantą iš Labanauskų į savo 
ūkį Klydžionių kaime. Šiauduose paslėpėme karišką mantą, dokumen-
tus, spausdinimo mašinėlę ir kitas priemones, reikalingas pogrindžio 
darbui. Giliai į šiaudus įsikasėme ir mes patys. Vežimas pakrautas 
šiaudais, vadeliojamas vieno žmogaus, niekam nesukėlęs įtarimų, 
laimingai pasiekė Klydžionių kaimą. Čia apsistojus, jau pirmą dieną 
mūsų laukė nauji išbandymai. 

Pagal išankstinį susitarimą, tos dienos vakare Adolfas su Juozu 
(Skirmantu) turėjo išeiti į susitikimą su kitais partizanais. Visus at-
sivežtus daiktus gerai paslėpėme, pasilikau tik spausdinimo mašinė-
lę, nes planavau padirbėti prie partizaninės spaudos. Vyrai išėjo. Dar 
kalbėjausi su šeimininkais, kai staiga mūsų pokalbį nutraukė stiprus 
beldimas į duris. Buvo aišku, kad mūsų vyrai taip greitai grįžti nega-
lėjo, o ir beldimas buvo grubus, triukšmingas. Šeimininkas lėtai atsi-
stojo ir pamažu nuėjo atidaryti durų. Aš greitai pasiėmiau rašomąją 
mašinėlę ir atsidariau duris, kurios vedė į kitame namo gale buvusį 
kambarį. Patalpą, kurioje buvome mes, ir tą kambarį jungė koridorius. 
Jame buvo mažas rūsiukas, greito naudojimo bulvėms laikyti, toliau 
stovėjo kopėčios, kuriomis buvo galima užlipti ant aukšto. Pirma min-
tis čia įėjus buvo lipti ant aukšto, bet greitai ją atmečiau, nes supratau, 
kad turiu per mažai laiko. Su mašinėle nepatogu lipti, galiu nesuspėti, 
todėl greitai atkėliau rūsiuko dangtį, įkišau ten rašomąją mašinėlę ir 
pati įlindau į jį. Rūsiukas buvo visai negilus. Viskas įvyko taip greitai, 
kad šeimininkai net nespėjo suprasti, kur aš dingau, nes buvo tamsu, 
žiburio nedegėme.

Stribai ir rusai, suėję į kambarį, liepė šeimininkams uždegti lem-
pą. Keletas pasiliko pirmame kambaryje, o kiti ėjo į antrąjį. Vienas jų 
koridoriuje atsistojo ant rūsiuko durelių, tiesiai virš mano galvos, ir vis 
prožektoriumi švietė į šonus, kitas, pamatęs kopėčias, lipo ant aukšto. 
Aš stengiausi gulėti tyliai, nesujudėti, nors visas kūnas nuo nepatogios 
padėties buvo nutirpęs. Per rūsiuko dangčio lentelių tarpus nuo stovin-
čiojo virš manęs žmogaus batų ant mano galvos byrėjo purvas. Širdis 
taip garsiai plakė, kad atrodė – išgirs ir priešai.
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Nulipęs nuo aukšto kareivis nusikeikė ir pasakė, kad nieko nera-
do. Kitas tikrinęs galinį kambarį taip pat nieko nepešė. Nieko neradę, 
visi grįžo į pirmąjį kambarį, parėkavo ir išėjo. Šeimininkai buvo labai 
išsigandę, galvojo, kad mane ras antrajame kambaryje arba ant aukšto. 
Net išėjus rusams ir stribams, kurį laiką jie niekaip negalėjo suprasti, 
kur aš dingau. Man pasirodžius ir pasakius, kur buvau pasislėpus, jie 
negalėjo atsistebėti, kad man į galvą šovė tokia mintis, ir kaip aš galė-
jau tokioje mažoje patalpoje pasislėpti. Dievas mane ir vėl apsaugojo.  

Čia pavojus praėjo. Bet dabar mums buvo neramu, kad grįžtantys 
iš pasitarimo vyrai Adolfas su Juozu nesusidurtų su šia priešų gauja, 
išėjusia iš mūsų. Kai ir vyrai laimingai sugrįžo, visi džiaugėmės tokia 
laiminga šios nakties baigtimi. <...>

Tais metais, prisimenu, buvo labai šalta žiema. Klydžionyse kar-
tu su Skirmantu (Juozu Lukša) pabuvome dar kelias savaites, ir kai 
stribų ir rusų siautėjimai kiek aprimo, visi trys sugrįžome į mūsų se-
nąją slėptuvę Olendarnios kaime. Kartais, pagal išankstinį susitarimą, 
mus šiame bunkeryje aplankydavo mano mama su mūsų dukra. Jos 
tuo metu slėpėsi kitame kaime. Mums susitikus, būdavo visiems daug 
džiaugsmo. Juozas labai gražiai mokėdavo Auksutę prakalbinti. Tik 
gaila, trumpos būdavo tos džiaugsmo valandėlės. <...>

Olendarnios kaime su Skirmantu gyvenome žiemą ir pavasarį. 
Vėliau Juozas gavo žinių iš savo bendrakeleivių, su kuriais kartu grįžo 
iš Vakarų ir ruošėsi vykti į susitikimą su jais. Iš mūsų jis išėjo 1951-
ųjų vasarai artėjant. Neprisimenu, kiek dar vyras per ryšininkus gavo 
nuo jo laiškų, bet mes daugiau nebesusitikome – jis žuvo tais pačiais 
metais.

Išvykus Lukšai, toje slėptuvėje Olendarnios kaime mes taip pat 
ilgai nebegyvenome. Išsikėlėme į kitą, Mažiūnų kaime... <...>

BIRUTĖ MAŽEIKAITĖ-RAMANAUSKIENĖ

AUKSUTĖ RAMANAUSKAITĖ-SKOKAUSKIENĖ (g. 1948 m. Vilniuje) – Lie-
tuvos Nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijos garbės pirmininkė, 
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Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Kauno skyriaus tarybos narė, 
Lietuvos moterų lygos Kauno skyriaus koordinacinės tarybos narė, Lietuvos 
Sąjūdžio narė, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė, Nevyriausybinių orga-
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Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas (lietuvių ir anglų kalbomis,  
2007 m.), Generolas Adolfas Ramanauskas-Vanagas tautos ir valstybės at-
mintyje (2007), Laisvės kovų keliais su partizanų vado dukra Aukse (2007), 
Laisvės deklaracija ir jos signatarai (2009), nuotraukų albumą Generolas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas (2008), Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 
Sausio 13-osios brolijos veiklos atspindžiai (2012). 
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JUOZAs sTARKAUsKAs

APIE STRIBUS IR STRIBIZMĄ

Spaudai parengė Rita Pauliukaitienė

Partizaniniame kare apskritai beveik nėra uždraustų veiklos 
būdų. Norėdami išlikti, kovodami su itin klastingu priešininku, mūsų 
partizanai be pasigailėjimo baudė, dažnai ir mirtimi <...> įvairaus tipo 
išdavikus. Užgriuvus nenusakomų ir nenuspėjamų provokacijų lavi-
nai, partizanai priimdavo ir abejotinų sprendimų, pavyzdžiui, iškilus 
klausimui, ar už išdaviką gali atsakyti kiti jo šeimos nariai. Tačiau jei 
partizanai kartais ir klydo, tai tos jų klaidos buvo primestos nuožmaus 
okupantų elgesio. Kita vertus, partizanus nuosaikiau elgtis vertė jau 
vien tai, jog reikėjo išlaikyti žmonių paramą. Įvykdę mirties nuospren-
dį, partizanai paskelbdavo, už ką nubaudė. Čekistai mėgino griauti 
mūsų žmonių pasitikėjimą partizanais, įvairiais būdais bandydami juos 
įtraukti į teroristinę veiklą (teroras yra tada, kai nukenčia nekaltieji; 
šių laikų nacionalistiniai, marksistiniai ir religiniai teroristai mašinose, 
lėktuvuose sprogdina bombas, nuo kurių dažniausiai žūva atsitiktiniai 
žmonės; mūsų partizanai mirtimi baudė tik išdavikus, neretai juos iš 
anksto dar perspėję, kad mestų savo išdavikišką darbą). Kai to nepa-
vyko padaryti, čekistai paleido agentų smogikų gaujas, kurios veikė 
neva partizanų vardu, juos kuo daugiau kompromituodamos. <...>

Okupantai stribams pavesdavo daug bjaurių darbų, kuriais jie tu-
rėdavo tarsi išpirkti savo menką kovingumą. Vienas iš niekingiausių 
– partizanų lavonų niekinimas miestelių aikštėse. Surusėjusio NKVD 
komisaro Josifo Bartašiūno įsakymu pradėjus vežti nukautų partizanų 
lavonus į NKVD būstines neva jų atpažinimui (buvo ir toks tikslas), 
netrukus tai virto viduramžių lygio tyčiojimusi; siekiant žmonėms 
įvaryti siaubą, lavonai būdavo visaip išdarkomi. Kare nustoja galioju-
sios beveik visos taikaus gyvenimo etikos normos. Tokiu atveju daug 
lemia paskiro kovotojo moralinės savybės. Daugumos stribų moralė 
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buvo prasta, todėl jie į partizaninį karą įnešė ir kriminalinių elementų. 
Beje, rusų kalba stribas buvo vadinamas „bojec“ – kovotoju. Bet šis 
žodis turi ir kitą prasmę – „skerdikas“.

Daugumą stribų galima teisti už šalies išdavimą arba už karo nu-
sikaltimus, o visus juos be išimties – už nusikaltimus žmoniškumui. 
Šiems nusikaltimams nėra senaties termino. Mat visi iki vieno stribai 
aktyviai dalyvavo tremiant taikius mūsų krašto žmones.

Kažin ar mus gali paguosti tai, jog tokių kaip mūsų stribai buvo ir 
kituose okupuotuose kraštuose ir net santykinai, pagal gyventojų skai-
čių, daugiau negu Lietuvoje. Antai Latvijoje 1950 m. jų buvo 11 tūkst., 
Vakarų Ukrainoje 1945 m. – 40 tūkst. Visos tautos turi savų išdavikų ir 
niekšų, tik vienos daugiau, kitos – mažiau. Kaip matome, mūsų tauta 
nebuvo blogiausia. Be to, visą laiką Lietuvoje trūko 20–40 proc. stribų, 
nes nebuvo norinčiųjų tą darbą dirbti. Pažymėtina, kad ne vienas net 
sovietams nuėjęs tarnauti žmogus į stribus žiūrėjo su panieka. 

Stribų būriai, kaip 1951 m. vasario 26 d. rašė vienas žymiausių jų 
vadų 2N valdybos viršininkas Ilja Počkajus, „[...] sukurti ir egzistuo-
ja kovai su banditizmu ir nacionalistiniu pogrindžiu. Liaudies gynė-
jų būrių naudojimas tik kolūkių, rajonų centrų apsaugai ir sovietinio 
partinio aktyvo priedangai pažeidžia VKP(b) CK, LKP(b) CK direk-
tyvinius nurodymus ir SSRS MGB ministro Abakumovo įsakymus“. 
Išvedus dalį NKVD kariuomenės iš Lietuvos, stribų būriai 1945 m., 
kaip jau minėta, iš tikrųjų daugelyje valsčių buvo likę vieni prieš par-
tizanus. Tais metais jų nukauta per tūkstantį. Vėliau partiniams orga-
nams, iš dalies ir čekistams nuolaidžiaujant jie buvo patraukti į šalį ir 
kovose aktyviai nedalyvavo, tik saugojo savo būstines ir aktyvistus, 
kurie ir patys buvo ginkluoti. Tuo tarpu tiek komunistų, tiek čekistų 
vadai dar tebevykstant partizaniniam karui suprato, jog propagandos 
tikslais būtų naudinga, kad stribai taptų jei ne realiai, tai nors po-
pieriuje pagrindine su partizanais kovojančia jėga. LKP(b) CK biuro  
1946 m. birželio 6 d. nutarime „Dėl politinio darbo gerinimo liaudies 
gynėjų būriuose“ rašoma, kad partijos apskričių komitetai ir MVD 
viršininkai „[...] neįvertina liaudies gynėjų būrių vaidmens ir reikš-
mės, kaip vienos iš aktyviausių formų, kuria darbo masės dalyvauja 
kovoje su buožėmis ir nacionalistinėmis gaujomis. Tai ypač neleistina 
tokiomis aplinkybėmis, kai lietuvių nacionalistinis pogrindis ir buo-
žės respublikoje aktyvina priešišką teroristinę veiklą“. MGB ministras  
D. Jefimovas 1948 m. lapkričio 23 d. LKP(b) CK XVII plenume kalbė-
jo: „Politiniais sumetimais pagrindine ginkluota jėga kovoje su bandi-
tizmu turi būti ne armijos kareiviai, o būriai iš vietos žmonių, t. y. liau-
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dies gynėjų būriai ir ginkluotos aktyvo grupės. Reikia pasakyti, kad 
nei liaudies gynėjų būriai, nei ginkluotos grupės iki šiol nėra smogia-
moji jėga kovoje su banditizmu. Dauguma liaudies gynėjų panaudoja-
mi aktyvo priedangai ir gyvenviečių bei objektų apsaugai, nors liau-
dies gynėjų yra per 7 tūkst.“ Stribai dėl minėtų priežasčių pagrindine 
okupantų jėga netapo iki partizaninio karo pabaigos, nors raginimų tai 
padaryti buvo dešimtys. Kuino ristūnu paversti neįmanoma. Pagrin-
diniais kovotojais su „buržuaziniu nacionalistiniu pogrindžiu“ stribus 
mėginta padaryti vėliau, naudojant grynai propagandines priemones.

Stribų krikštatėviu buvo fanatiškas, negailestingas komunistas 
LKP(b) CK sekretorius Antanas Sniečkus. Jais jis daugiausia rūpinosi. 
Be jo, ir kiti žinomi komunistų partijos veikėjai vienaip ar kitaip yra 
prisidėję prie stribų būrių formavimo ir išlaikymo. Antai liberaliuo-
ju komunistu vadinamas Justas Paleckis 1945 m. rugpjūčio 24 d. CK 
VII plenume kalbėjo: „Naikintojų batalionų vaidmenį ir reikšmę reikia 
visaip kelti.“ Jis siūlė naikintojų batalionus pavadinti dirbančiųjų gy-
nimo būriais, liaudies kovotojų būriais arba liaudies gvardijos būriais. 
Po šių J. Paleckio pasiūlymų pasirinktas liaudies gynėjų būrių pavadi-
nimas. Šios kalbos ir pasiūlymai rodo, kad fanatiški komunistų vadai 
nesuvokė realios padėties ir įsivaizdavo, jog stribai galėjo tapti tarsi 
mūsų žmonių gvardija, jos pasididžiavimu. Realybė buvo visai kitokia.

Pasibaigus partizaniniam karui, visas partinis ir valstybinis so-
vietų propagandos aparatas pradėjo kiek galėdamas juodinti par-
tizanus ir skelbti, kad juos sutriuškinusi pagrindinė ginkluota jėga 
yra stribai. Komunistams reikėjo žmones įtikinti, jog patys lietu-
viai šalyje įtvirtino okupacinį režimą, kuris tada buvo vadinamas  
socialistine santvarka. Buvo elgiamasi pagal sukčių išmintį: „Devy-
nis kartus pakartota netiesa dešimtą kartą tampa tiesa.“ Įdomu, jog 
patys čekistai gerai suvokė stribų vaidmenį tame kare po karo. Kai 
1959 m. KGB vadovybė rajonų KGB įgaliotinių prašė atsiųsti stribų 
veiklos aprašymus, kuriuos vertėtų paskelbti enciklopedijoje, Nau-
miesčio (Kudirkos Naumiesčio) rajono KGB įgaliotinis vyr. ltn. Dūda 
atrašė: „Buvę liaudies gynėjai daugiausia buvo sargyboje, o banditų 
paėmimo operacijose nedalyvavo.“ Kėdainių rajono KGB įgaliotinis 
kpt. Lesickas pranešė, kad rajone „ypatingai pasižymėjusių kovoje su 
banditizmu liaudies gynėjų nebuvo“. Iš tuo metu buvusių per 70 rajo-
nų tik 13 atsiuntė po 1–3 kovose labiau pasižymėjusių stribų veiklos 
aprašymus, iš kurių 10 buvo atrinkta ir pateikta enciklopedijos redak-
cijai. O juk po kovų buvo praėję tiek nedaug metų ir žmonių atmintyje 
visos peripetijos dar buvo gyvos...

APIE STRIBUS IR STRIBIZMĄ
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Bet komunistai atkakliai nuolat kartojo akivaizdų melą. Stribų 
iškėlimo ir pagerbimo apogėjus pasiektas 1984 m. birželio 22 d., kai 
Vilniuje, VRM kultūros ir sporto rūmuose, vyko stribų sąskrydžio bai-
giamasis posėdis, kuriame dalyvavo per 600 buvusių stribų. Prieš tai 
vyko rajoniniai stribų sąskrydžiai, mokslinė konferencija apie stribų 
vaidmenį, prie buvusių stribų būstinių buvo kalamos memorialinės 
lentos. Sąskrydžio prezidiume pagal hierarchiją susėdo komunistų 
vadovai: Petras Griškevičius, Rimgaudas Songaila, Nikolajus Dyben-
ka, Algirdas Mykolas Brazauskas, Lionginas Šepetys. LKP(b) CK 
kreipimasis į stribus gali būti klasikiniu istorinės tiesos iškraipymo 
pavyzdžiu. Be visa ko, jame rašoma: „Neįkainojamą įnašą į pasiau-
kojančią kovą su klasiniu priešu įnešė tuo metu partijos sprendimu 
sukurtų liaudies gynėjų būrių kovotojai, kurių branduolį sudarė buvę 
partizanai, Raudonosios armijos kariai ir vadai. Pagal širdies liepimą 
į jų eiles įstojo darbininkai, samdiniai, mažažemiai valstiečiai, geriau-
si inteligentijos atstovai“ (ypač žeidžia pastarasis teiginys, nes, kaip 
vėliau matysime, visi stribai buvo menko išsilavinimo). Dar daugiau 
melagysčių pažėrė pranešimą skaitęs KGB pirmininkas Juozas Petke-
vičius. Jis kalbėjo: „Per susirinkimus ir mitingus dirbantieji smerkė 
buržuazinius nacionalistus, kaip lietuvių nacionalinių interesų išdavi-
kus. Buvo priimamos rezoliucijos, kviečiančios padaryti galą bandi-
tizmui ir buožių sabotažui; buvo reikalaujama apginkluoti liaudį jos 
iškovojimų apgynimui, liaudies turto apsaugai ir savigynai.“ Beje, jo 
kalboje buvo minimi tik stribams vadovavę čekistai operatyvininkai, 
jis nė karto nepaminėjo čekistinės vidaus kariuomenės.

Gaudami tokią iškraipytą informaciją, ilgainiui net daugelis kai-
miečių partizanus, tuos miško brolius miškinius, pradėjo vadinti ban-
ditais. Stribų ir dabar niekas geru žodžiu nemini, tačiau partizanų, di-
džiųjų mūsų pasišventėlių, įvaizdį komunistai sugebėjo suteršti.

Trumpam grįžkime prie stribų vaidmens kovoje su mūsų partiza-
nais. Kaip minėta, komunistai, gerai žinodami, kas, kaip ir kiek poka-
rio metais kovojo, politiniais sumetimais į priekį stūmė stribus, tarsi 
jie būtų tą karą laimėję. Tačiau vieną kartą, būtent 1953 m., likimas iš 
didžiųjų kolaborantų pasityčiojo, privertęs pasakyti tiesą. Lavrentijus 
Berija, tuo metu buvęs SSRS MT pirmininko pavaduotoju, po J. Stalino 
mirties kovodamas dėl valdžios, žaisdamas nacionaline korta, parengė 
pažymą apie padėtį Lietuvoje, o 1953 m. gegužės 26 d. jo iniciatyva 
buvo priimtas SSKP CK nutarimas „Lietuvos SSR klausimais“. Šių 
dokumentų leitmotyvu tapo teiginys, kad dėl LSSR valdžios aplaidu-
mo socialistinei santvarkai Lietuvoje iškilo pavojus. Priekaištauta, kad 

JUOZAs sTARKAUsKAs
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respublikoje dar nesunaikintas nacionalistinis pogrindis, kurį labai re-
mia gyventojai. Reaguodami į SSKP CK dokumentus, tų metų birželio 
11–13 d. Vilniuje sušauktame LKP(b) CK plenume partiniai veikėjai 
buvo priversti pasakyti tai, ką iki tol ir vėliau nutylėdavo. Savo kalboje 
A. Sniečkus pripažino, kad lietuviai beveik nedalyvavo sunaikinant 
vadinamąjį nacionalistinį pogrindį. Pasak jo, tai padarė beveik išimti-
nai rusai. A. Sniečkus pateikė tokius skaičius. Tuo metu centriniame 
valstybės saugumo aparate tarp 496 operatyvinių darbuotojų buvo tik 
86 lietuviai, iš 17 skyrių viršininkų – tik vienas lietuvis, iš 86 viršininkų 
pavaduotojų – tik 6 lietuviai, iš 87 rajonų saugumo skyrių viršininkų – 
tik 9 lietuviai, iš 87 milicijos skyrių viršininkų – 12 lietuvių. Buvusioje 
saugumo ministerijos vadovybėje – nė vieno lietuvio. Panašiai kalbėjo 
ir kiti plenumo dalyviai. Tačiau L. Berijai žlugus, LKP(b) vadai vėl 
grįžo į senas pozicijas ir toliau melavo įvertindami pokario kovas.

<...> Stribai buvo viena iš tų mūsų žmonių grupių, kurie, net su 
ginklu rankoje padėję okupantams, daug prisidėjo prie mūsų visuome-
nės skaidymosi ir supriešinimo. Apie kiekvieną stribą, jo šeimą, net 
gimines ir kaimynus susidarydavo krikščioniškoms vertybėms prie-
šiškų žmonių sambūris, kuris ilgainiui, remiamas okupacinės valdžios, 
vis plėtėsi. Jei su blogiu nekovojama, jis plinta. Stribizmui yra būdin-
gi pavydas, godumas, pagieža, šmeižimas, įtūžis. Šių ydų turi ir kitos 
gyventojų grupės, tačiau labiausiai jos suvešėjo stribų aplinkoje. Stri-
bizmo bacilos mūsų visuomenėje gajos, tad nėra ko stebėtis, kad išsi-
kerojo tiek daug ydų, kurios mus smaugia ir trukdo daugumai mūsų 
piliečių ir kartu mūsų valstybei tvirtai atsistoti ant kojų.

Juozas  
Starkauskas

JUOZAS STARKAUSKAS (g. 1937 m. Prienuose) – Lietuvos pasipriešinimo 
sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis, orientavimosi sporto treneris, istori-
kas. 1954 m. Prienų vidurinėje mokykloje su P. Ambrazevičiumi, V. Ardžiūnu, 
N. Rasimavičiumi ir kitais įkūrė mokinių politinę kultūrinę grupelę. 1956 Kaune 
suimtas per Vėlines vykusias masiškas antisovietines demonstracijas reikalau-
jant laisvės Lietuvai ir Vengrijai. Kalintas Mordovijos lageriuose, 1960 paleis-
tas, grįžo į Prienus. 1964 apsigyveno Vilniuje. 1971 baigė Vilniaus universiteto 
Istorijos ir filologijos fakultetą. 1964–89 m. dirbo treneriu moksleivių turisti-
nėse ir sporto mokyklose. Orientavimosi sporto Lietuvoje vienas pradininkų. 
1991–93 m. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo Komisijos 
SSRS KGB veiklai Lietuvoje tirti darbo grupės vadovas. 1994–95 m. dirbo Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro programų koordinato-
riumi, tęstinio leidinio Laisvės kovų archyvas redakcijoje. Svarbiausi veikalai: 
Čekistinė kariuomenė Lietuvoje 1944–1953 (1998),  Stribai (2001), Lietuva 
1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija (2005,  2007, anglų kalba 2015), Re-
presinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant oku-
pacinį režimą Lietuvoje 1944–1953 m.  (2007); vienas knygos Pilietinis pa-
sipriešinimas Lietuvoje ir Lenkijoje: sąsajos ir ypatumai, 1939–1956 (2004) 
autorių. Sudarė knygą Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB 
dokumentuose 1944–1953 metais  (su Nijole Gaškaite ir Algiu Kašėta, 1996). 
Apdovanotas Sausio tryliktosios atminimo medaliu 2003 metais.

APIE STRIBUS IR STRIBIZMĄ
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RITA PAULIUKAITIENĖ, RIMANTĖ PAULIUKAITYTĖ

ROMAs KALANTA. MAsINIO PILIETINIO 
PASIPRIEŠINIMO 1972 M.  
ATMINIMO ĮAMŽINIMAS 

Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu 2022-aisiais metais visos 
šalies mastu minima keturiolika svarbių valstybei įvykių. Iš jų bene di-
džiausio visuomenės susidomėjimo sulaukė penkiasdešimtosios Romo 
Kalantos viešo protesto ir susideginimo vardan Tėvynės laisvės meti-
nės. 1972 metų gegužės 14 dieną devyniolikmetis vaikinas, paauko-
jęs savo gyvybę, tapo simboliu visų tų, kurie nesusitaikė su Lietuvos 
okupacija. Jo laidotuvių dieną Kaune prasidėjęs ir kelias paras trukęs 
masinis pilietinis pasipriešinimas sovietinei santvarkai parodė, kad jo-
kiomis represijomis laisvės užgniaužti neįmanoma. Šie istoriniai faktai 
yra užfiksuoti dokumentuose, žiniasklaidoje, sukaupta nemažai amži-
ninkų prisiminimų, atlikta mokslininkų ir menininkų darbų. 

Apdegusios R. Kalantos drabužių liekanos. Kauno IX forto muziejaus kolekcija
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Norint aptarti Romo Kalantos bei masinio pilietinio pasipriešini-
mo 1972-aisiais atminimo įamžinimą, tenka atkreipti dėmesį, kad me-
džiagos gana gausu, todėl pravartu ją susisteminti, kad nebūtų pamirš-
tas nė vienas istorinės atminties išsaugojimo būdas.

Išlikusių ir visuomenei prieinamų Romo Kalantos nuotraukų 
nėra daug. Tai vaikystės laikotarpio nuotraukos ir vėliausias, iš visų 
išsiskiriantis 1972 metų pavasarį darytas atvaizdas, kuriame nebelikę 
vaikiško nerūpestingumo, tai anksti subrendusio, atkaklaus žmogaus 
žvilgsnis.

Kauno IX forto muziejui po Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mo R. Kalantos šeima perdavė kai kuriuos išsaugotus jo daiktus, pa-
vyzdžiui, apdegusių drabužių liekanas, mirties dieną turėtą nuolatinį 
autobuso bilietą, keletą monetų. Artimieji taip pat išsaugojo Romo už-
rašų knygelę, kur atskirame puslapyje tvirta ranka įrašyta: „Dėl mano 
mirties kalta tik santvarka“.

Kažkuris iš šeimos narių 1972 m. gegužės 15 d. sieninio kalendo-
riaus lapelyje dailiu raštu paliko atminimui sakinį: „4 val. ryto mirė 
mūsų Romas“. Ekspozicija Romui Kalantai atminti Kauno IX forto 
muziejuje buvo atidaryta 1998 m., o svarią darbo dalį ją kuriant atliko 
Valė Makarevičienė.

Masinį pilietinį pasipriešinimą, vykusį 1972 m. gegužės 18– 
19 d. Kaune, išprovokavo sovietinių valdžios struktūrų sprendimas 

Romas Kalanta su jaunesniuoju broliu Arvydu.  
Kauno IX forto muziejaus nuotrauka
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paankstinti dviem valandomis Romo Kalantos laidotuves, jį palaidoti 
Romainių kapinėse, o ne ten, kur pageidavo šeima; autobusų eismo 
sustabdymas, kad norintys pagerbti mirusiojo kapą negalėtų to pa-
daryti. Kai žmonės su gėlėmis prieš 16 valandą (tokia iš anksto buvo 
paskelbta laidotuvių valanda gegužės 18 d.) ėmė masiškai rinktis prie 
Romo Kalantos namų Vilijampolėje, jiems buvo pranešta, jog laidotu-
vės įvykę 14 valandą. Tada minia ir patraukė į Laisvės alėjoje esantį 
Miesto sodą, kur susidegino Romas Kalanta. Lietuvos ypatingajame 
archyve yra išsaugota slapta (nuotraukos, filmuota medžiaga, agentų 
pranešimai) bei apklausų ir tardymų būdu rinkta informacija, taip pat 

R. Kalanta. 1972 m. pavasaris. 
LGGRTC nuotrauka

R. Kalanta 1971 m. 
Kauno IX forto muziejaus 
nuotrauka

Arvydo Kalantos 
piešinys, skirtas bro-
liui Romui Kalantai 
atminti. 
Kauno IX forto 
muziejaus kolekcija
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teismo posėdžių protokoluose užfiksuota medžiaga apie kilusį pilieti-
nį pasipriešinimą Lietuvoje. Tokio masinio pasipriešinimo nebūta nuo  
1956 m. Vėlinių, kai Kauno miesto senosiose kapinėse buvo protes-
tuojama dėl represijų Vengrijoje. Kaip šio straipsnio iliustracijos patei-
kiami du Lietuvos ypatingajame archyve saugomi dokumentai – nuo-
trauka, kurioje sunumeruoti saugumiečių identifikuoti asmenys, bei 
ištrauka iš Vytauto Kaladės kalbos, pasakytos teisme 1972 m. rugsėjo 
25 d.

Tos, sau lygių neturinčios priemonės, kurių buvo griebtasi ve-
lionio atžvilgiu ir žmonių, kurie norėjo jį pagerbti, buvo paskutinis 
kantrybės lašas. Visi vieningai patraukė į miesto sodą. Kolonai daž-
nai tekdavo stabtelti, nes ėję iš paskos pagyvenę žmonės nespėjo eiti 
paskui jaunimą. Visi vieningai skandavo: „Į miesto sodą!“

Miesto sode savaime, ratu apsuko medį, prie kurio kelios dienos 
atgal siaubingų skausmų varstomas, ugnies sužalotas, be sąmonės 
gulėjo Romas. Ne vienas tada susimąstė, dėl ko nusižudė Romas, dėl 
ko atsirado žmonių, kurie iš kailio nėrėsi, norėdami sutrukdyti gėlių 
dėjimą, sodo lankymą. Ne vienas ir ne du matė sulaikant tą ar kitą 
už gėlių dėjimą. Todėl nedvejodami ėjo prie milicijos piketo pagalba 
reikalauti, kad išleistų tuos, kurie dėjo gėles. Kaip jums žinoma, iš to 
nieko neišėjo ir dalis jaunimo grįžo į miesto sodą. Čia juos bandė gru-

Pilietinio pasipriešinimo dalyviai nufotografuoti prie  Kauno valstybinio dramos 
teatro, einantys reikalauti, kad būtų paleisti į laisvę žmonės, kurie buvo suimti 
už tai, kad padėjo gėlių R. Kalantos susideginimo vietoje. 1 – Vytautas Kaladė, 
3 – Rimantas Baužys, 4 – Ričardas Truškauskas, 5 – Virginija Urbonavičiūtė, 
6 – Vladas Kasiulevičius, 8 – Vytautas Pocius. Kaunas, 1972 m. gegužės 18 d.  
Nuotrauka iš baudžiamosios bylos, Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-1, ap. 
58, b. 47644-3, t. 1, l. 90a
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biom priemonėm išskirstyti ir to pasėkoje gavosi visuotinės riaušės. 
Žmogau, mirdamas Romas Kalanta neprašė nė vieno iš mūsų, kad 
ant jo susideginimo vietos dėtume gėles, būriais eitume prie susidegi-
nimo vietos ar kitokia forma jį minėtume. Tu pats, žmogau, vedamas 
nuoširdaus pasipiktinimo, gailesčio, darei tą, ką darei. Todėl būk iki 
galo, bet kokiomis aplinkybėmis ištikimas savo jausmams, neišduok jų 
sakydamas, visi dėjo gėles ir aš dėjau, visi ėjo ir aš ėjau, visi šaukė ir 
aš šaukiau. Kodėl taip dariau, nežinau. Žinai puikiai, žinai ir tau ne 
vieną kartą tai prikiš ne kas kitas, o tavo sąžinė.

Gegužės mėnesį kauniečiai įrodė, kad mirties vieta jiems yra 
šventas dalykas, ir davė suprasti, kad niekam neleis ją išniekinti.

Lietuvos ypatingasis archyvas, F. K-1, ap. 58, b. 47644-3, t. 5, l. 296–300. 
Įvairiuose šaltiniuose minima, kad protesto demonstracijose 

1972 m. gegužės 18–19 d. Kaune dalyvavo nuo 1,5 iki 3 tūkstančių 
žmonių. Fizinį ir psichologinį smurtą iš jų patyrė daugelis. Kaip ra-
šoma Lietuvos Respublikos Seimo internetiniame puslapyje paskelb-
tame Žydrūno Mačiuko ir Angonitos Rupšytės straipsnyje: „Mieste 
prasidėjo antisovietinis bruzdėjimas, išaugęs į atvirą pasipriešinimą. 
1972 m. gegužės 18–19 d. vyko demonstracijos, kuriose dalyvavo 
keli tūkstančiai žmonių. Eidami Kauno gatvėmis jie skandavo: „Lais-
vę Lietuvai!“, „Laisvę hipiams!“. Mieste buvo platinami atsišaukimai 
„Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!“, „Tegyvuoja Gegužės 18-oji!“. 
Pažymėtina, kad antisovietiniai neramumai Kaune tuo metu buvo vie-
ni gausiausių Sovietų Sąjungos mastu. Valdžia prieš manifestantus, 
be milicijos, metė ir desantininkų bei saugumiečių būrius. Riaušėse 
suimti 402 žmonės, iš jų 351 vyras, 51 moteris, 97 komjaunuoliai, 192 
darbininkai, 37 tarnautojai ir kiti. 1972 m. gegužės–birželio mėn. buvo 
suimti, o vėliau nuteisti aktyvūs gegužės 18–19 d. pasipriešinimo įvy-
kių dalyviai: Vytautas Kaladė, Antanas Kačinskas, Rimantas Baužys, 
Virginija Urbonavičiūtė, Kazys Grinkevičius, Vytautas Žmuida, Jonas 
Prapuolenaitis, Juozas Macijauskas. 33 asmenys patraukti administra-
cinėn, 8 – baudžiamojon atsakomybėn.“ Nemažai jaunų žmonių, da-
lyvavusių pilietinio pasipriešinimo akcijoje, buvo pašalinta iš įvairių 
mokymosi įstaigų, sovietinių represinių struktūrų jie buvo sekami ir 
terorizuojami ilgą laiką.

Sovietinio laikotarpio žiniasklaidoje pateikta medžiaga

Griežtai įvairių valstybinių struktūrų cenzūruojamoje sovietinėje 
žiniasklaidoje informacija apie 1972 m. gegužės įvykius pasirodė ne iš 
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karto. Mūsų laikais konstatuojama apie tuometinės valdžios sutrikimą, 
nes valdantieji buvo įsitikinę, jog nieko panašaus Sovietų Sąjungoje 
negali įvykti. Kai masinio pilietinio pasipriešinimo nebebuvo galima 
nuslėpti (užsienyje žinios apie Kauno įvykius buvo paskelbtos gegu-
žės 20 d.), prabilo ir sovietinė žiniasklaida. Patyrinėjus išryškėja dvi 
oficialiai skelbtos įvykių interpretacijos kryptys: Romas Kalanta buvo 
ligonis ir todėl nusižudė, pilietinio protesto dalyviai buvo chuliganai, 
žemos moralės žmonės, kuriuos reikia visuotinai pasmerkti. Šios ten-
dencijos atsispindi ir 1972 m. gegužės 20 d. „Kauno tiesos“ puslapyje. 
Kaip buvo įprasta tuomet, darbininkų nuomonė bet kokiu klausimu 
privaloma: „Aš – audėja. Kartu su savo darbo draugėmis triūsiam savo 
Tėvynės labui, visų žmonių gerovei, nes nėra nieko gražesnio ir ver-
tingesnio, kaip atkakliai dirbti, kurti materialines gėrybes. Mes visos 
labai pasipiktinome ir smerkiame tvarkos pažeidėjus, kviečiame visus 
kolektyvus sustiprinti auklėjamąjį darbą, o pasitaikantiems iškrypė-
liams duoti prideramą atkirtį.“ Panagrinėjus 1972 m. oficialiai leistą 
spaudą, galima žymiai geriau suprasti gegužės mėnesio įvykių Kaune 
priežastis.

2022-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs ne tik 
Romo Kalantos atminimo, bet ir „Lietuvos katalikų bažnyčios kroni-
kos“ metais. Šį leidinį inicijavo 1972 m. kovo mėn. Sigitas Tamkevi-
čius, būdamas tada dar jaunas Simno parapijos vikaras. Slapti leidy-
bos, spausdinimo, platinimo darbai vyko įvairiose Lietuvos vietovėse, 
tačiau sovietinių represinių struktūrų darbuotojams nepavyko išsiaiš-

Laikraštis „Kauno tiesa“  
1972 m. gegužės 20 d. 

Kauno apskrities viešosios 
bibliotekos fondai
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kinti tų vietų. Jau penktajame „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 
numeryje, išleistame 1972 m. pabaigoje, buvo paskelbtas straipsnis, 
susijęs su gegužės mėnesio įvykiais Kaune.

Už kryžiaus statymą – psichiatrinė

Naujoji Vilnia. Į N. Vilnios psichoneurologinę ligoninę, Vidaus 
reikalų ministerijos tardymo valdybos skyriaus viršininko Lauraičio 
1972.X.15 įsakymu, atgabentas Vytautas Lažinskas. 1972 m. liepos 21 
naktį [kituose šaltiniuose minima, kad birželio – aut. pastaba] jis prie 
Klaipėdos kelio už Ariogalos pastatė 5 su puse metrų aukščio meta-
linį kryžių. Valdžios pareigūnai kitą dieną kryžių nugriovė, o „kalti-
ninkas“ buvo tardomas. Teismo psichiatrinė komisija, vadovaujama 
Glauberzono, nustatė, kad V. Lažinskas yra aiškios sąmonės, nukry-
pimų iš fizinės ir neurologinės pusės nėra, geros nuotaikos, tik at-
mintis kiek nusilpusi. Intelektas atitinka išsilavinimą bei gyvenimo 
patyrimą.Teismo psichiatrinė komisija pripažino, kad V. Lažinskas 
sergąs paranojaline psichopatija, kadangi neprisipažįstąs padaręs 
nusikaltimą ir išsipasakojąs „sistematizuotas religinio turinio kliedė-
jimo idėjas“, todėl esąs nepakaltinamas ir jam reikalingas gydymas 
psichiatrinėje ligoninėje.

Kryžius prie Ariogalos 
šaltinėlio R. Kalantai 
atminti
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1989 m. kryžius kairėje Ariogalos šaltinėlio pusėje buvo atsta-
tytas. Dešinėje pusėje tais pačiais metais atnaujinti prieškariu pasta-
tyti Gedimino stulpai, kurie sovietiniais metais buvo užversti žemė-
mis. Dabar įvairioje literatūroje galima rasti informaciją, kad kryžių 
pastatė studentai Romui Kalantai atminti, o laikraštyje „Kauno die-
na“ rašoma: Po R. Kalantos susideginimo 1972 m. vieną birželio naktį 
autostrados Kaunas–Klaipėda paplentėje, netoli Ariogalos, ant Duby-
sos šlaito, slapta buvo pastatytas metalinis kryžius su užrašu: „Romui 
Kalantai, pasiaukojusiam už Lietuvą“. Vytautas Lažinskas iš tiesų be 
kitų pagalbos tokio aukšto metalinio kryžiaus negalėjęs pastatyti, bet 
sovietiniams saugumiečiams apie savo bendražygius jis neprasitarė.

Kitas Romo Kalantos atminimo įamžinimo pavyzdys slaptoje, so-
vietmečiu leistoje literatūroje yra atvirukas, kurio nei leidimo metų, 
nei vietos ant spaudinio nėra pažymėta, todėl tiksliai negalima įvar-
dyti, kur jis buvo išspausdintas. Kauno rajone, Salių kaime, Vytauto 
ir Birutės Andziulių sodyboje įkurtoje pogrindinėje spaustuvėje „ab“ 
(dabar Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys), padedant Juozui 
Bacevičiui, buvo spausdinama ne tik „Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“ ir religinė literatūra, bet ir patriotinio turinio leidiniai. Dabar 
buvusioje slaptoje spaustuvėje eksponuojama čia 1989 m. išleista ak-
toriaus Kęstučio Genio eilėraščių knyga „Ugnies kryžius“. Viename iš 
eilėraščių apmąstomi 1972 m. įvykiai Kaune. 1992 m. šioje spaustuvė-
je buvo išspausdintas ir nežinomo autoriaus poezijos leidinys „Aukos 
ugninis kryžius“, skirtas R. Kalantai atminti.

Apie Romo Kalantos susideginimą bei masinius pilietinius pro-
testus Kaune 1972 m. gausiai buvo rašoma ne tik išeivių iš Lietuvos 
leidžiamoje spaudoje, bet informacija skelbiama ir įvairių Vakarų šalių 
pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. Bene labiausiai koncentruotą 
ir taiklų apibendrinimą šiuo klausimu yra pateikusi Vita Vinickytė 
straipsnyje „Romo Kalantos protesto atgarsiai Kauno kultūriniame 
gyvenime“.

Kanados lietuvių laikraštis „Tėviškės žiburiai“ rašė: „Tautos gy-
venimas – kaip organizmas. Kai skauda Kaune, skauda ir Vilniuje, 
ir Čikagoje, ir New Yorke… ir visose lietuvių kolonijose. Tai ryškiai 
matėme drąsaus jaunuolio Romo Kalantos atveju. Vargu ar buvo kuri 
lietuvių kolonija pasaulyje, kuri nepajuto bendro tautos skausmo.“ 
JAV lietuvių bendruomenės valdyba birželio 15-ąją, susiejusi ją ne 
tik su R. Kalantos auka, bet ir su 1940 metų Lietuvos okupacijos bei 
1941-aisiais prasidėjusių masinių trėmimų datomis, paskelbė gedulo, 
bado ir maldos diena.
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JAV apie įvykius rašė pagrindiniai didieji dienraščiai ir savaitraš-
čiai „New York Times“, „The Wall Street Journal“, „The Washing-
ton Post“, įtakingas žurnalas „Time“. Informacija apie įvykius Kaune 
buvo publikuojama Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vakarų Vo-
kietijoje, Italijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, taip pat kituose žemynuose – 
Pietų Amerikos valstybėse, Australijoje. Italijoje Elta-Press 1972 metų 
liepos mėnesio pradžioje surinko 250 laikraščių iškarpų apie 1972-ųjų 
įvykius Lietuvoje. Gegužės 22 dieną Romos dienraštis „II Tempo“ pa-
skelbė, kad R. Kalanta buvęs „karingas katalikas, nusprendęs savo žy-
giu atkreipti dėmesį į religijos persekiojimus ir rusifikaciją Lietuvoje“.

Vatikano dienraštis „L‘Osservatore Romano“ pabrėžė, kad religi-
nės bei kitų laisvių suvaržymas ir ideologiniai persekiojimai Lietuvoje 
sukūrę nepakeliamos priespaudos atmosferą.

Vis dėlto tenka pridurti, kad užsienio lietuvių komunistinėje 
spaudoje buvo straipsnių, kuriuose remtasi sovietine įvykių versija, 
tačiau tai buvo pavieniai atvejai. Šis faktas iš tiesų tik įrodo užtikrintą 
teisę į žodžio laisvę demokratinėse valstybėse, ko Sovietų Sąjungoje 
nė nebuvo galima įsivaizduoti. Vakarų šalyse Romo Kalantos žūties 
metinių minėjimai, publikacijos spaudoje, knygų, pašto ženklų leidi-
mas vyko nuolat.

Sakralūs pomirtiniai R. Kalantos įamžinimo paminklai iki 1990 m.

Akmuo

Apie kryžių netoli Ariogalos, kuris buvo pirmasis Romui Kalan-
tai atminti skirtas paminklas, šiame straipsnyje jau minėta. Dabar prie  
R. Kalantos namų esantį paminklinį akmenį tėvai buvo numatę pasta-
tyti Romainių kapinėse, bet to neleido padaryti sovietinė valdžia, todėl 
akmuo ir likęs ankstesnėje vietoje.

Kapinės

Antkapinis paminklas, kurį sovietinės valdžios pareigūnai leido 
pastatyti praėjus dešimtmečiui po R. Kalantos mirties, tebestovi ten iki 
šiol. Kapavietė, esanti Romainių pirmosiose kapinėse (Šilainių pl. 3, 
Kaunas), 1990 m. buvo įtraukta į vietinės reikšmės istorinių paminklų 
sąrašą.

Paminklas Čikagoje

Pirmasis paminklas užsienyje Romui Kalantai buvo pastatytas 
1979 m. JAV Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse. Jo atsiradimą inicijavo ir 
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Romui Kalantai atminti skirtas paminklas

Antkapinis paminklas
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lėšas skyrė Šaulių sąjungos nariai, monumentą sukūrė Ramojus Mozi-
liauskas. Paminkle įkomponuotas Romo Kalantos atvaizdas ir užrašas: 
„Romui Kalantai ir visiems, žuvusiems už Lietuvos laisvę kovoje prieš 
Raudonąjį tironą“. Vėliau Mančesteryje „Dainavos“ stovykloje iškilo 
dar vienas paminklas Romui Kalantai atminti (autorė Stasė Smalins-
kienė).

Nors sovietinės represinės struktūros turėjo didžiulį agentų tinklą, 
bausmių arsenalą, tačiau Lietuvos laisvės siekio užgniaužti joms ne-
pavyko ir numalšinus masinį pilietinį pasipriešinimą 1972 m. gegužę. 
Išlikę kūrybos pavyzdžiai bei Romo Kalantos amžininkų prisiminimai 
rodo, kad nuslopinus viešą pilietinį pasipriešinimą, slaptas pasiprieši-
nimas vyko toliau: naktimis ant visuomeninės paskirties pastatų buvo 
iškeliamos trispalvės nepriklausomos Lietuvos vėliavos, užrašomi pa-
triotiniai šūkiai, eilėraščiuose ir savo kūrybos dainose, dainuojamose 
pritariant gitara, dažnai suskambėdavo prasiveržę patriotiniai jaus-
mai, kartais Romo Kalantos vardas net būdavo minimas tiesiogiai, sie-
jant jį su Lietuvos laisvės viltimi. Jauni žmonės vidinėje švarko atlapo 
pusėje nešiojo įsisegę ženklelius su Lietuvos simbolika, pasikabindavo 
ant kaklo kryželius ar taikos ženklus. Buvo klausomasi užsienio radijo 
stočių, transliuojančių roko muziką, „Amerikos balso“, „Laisvosios 
Europos radijo“, „Vatikano radijo“ žinių laidų, nors dažnai eteryje pa-
sigirsdavo trukdžiai, siunčiami SSRS specialiųjų tarnybų.

2019 m. artimieji surado į knygą įdėtus R. Kalantos mamos prisi-
minimus, parašytus ant atskirų lapelių. Prisiminimų užrašymo laikas 

Paminklas Čikagoje
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neišaiškintas, tačiau jie tikrai rašyti sovietmečiu, nes Elena Kalantienė 
mirė 1989 metais. Ištraukos tekstas neredaguotas.

Aš kaip Kalantos Romo mama jau daug metų noriu pareikšti 
savo samprotavimus Kodėl taip įvyko su mano sūnumi. Visu pirma 
jam besimokant 18 toj vidurinėj mokykloje 10 klasėje, buvo duotas 
darbas tai laisva tema per literatūros pamoka, kuo tu nori būti, 
mano sūnus parašė kad jis nori būti kunigu, koks buvo visu dėsty-
toju, auklėtojos ir direktoriaus nustebimas į namus pradėjo eiti visi 
ir direktorius su auklėtoja, komjaunimo organizacijos sekretorius, 
žodžiu pradėjo mus visaip terorizuoti kaip jūs auklėjate savo sūnu, 
kad pas į tokios mintys Kada jis mokydamasis Tarybinėje mokykloje, 
o mintys ir norai visai prieštarauja Tarybiniams įstatymams Po to 
sūnus visai užsidarė, nors jis anksčiau buvo uždaro charakterio o po 
to incidento su niekuo nenorėjo bendrauti ir su niekuo nesidalijo nei 
patarimais nei pamokymais. Jis buvo labai geras vaikas, tiek vaiko 
amžiuje tiek paauglystės metais

Nors Romo Kalantos tėvai buvo priversti oficialiai pripažinti so-
vietinės valdžios paskelbtą jų sūnaus mirties priežastį, bet kaip mato-
ma iš mamos užrašytų prisiminimų, šeima nesusitaikė su tuo.

2022 m. ruošiant parodą Kaune „1972. Pramušti sieną“ paaiškėjo, 
jog sovietmečiu kai kurie profesionalūs dailininkai yra sukūrę darbų, 
skirtų Romui Kalantai ar kitoms sovietinės okupacijos laikotarpio au-
koms įamžinti. Parodos sumanytoja ir kuratorė, menotyrininkė, VDU 

Paroda „1972. Pramušti sieną“, skirta R. Kalantai atminti
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profesorė Rasa Žukienė pagerbdama šiuos menininkus nusprendė jų 
darbus patalpinti toje pačioje salėje, kur įrengta ekspozicija Romui 
Kalantai atminti. Tai Valentino Antanavičiaus „Degantys (R. Kalantos 
atminimui)“, 1973, bei „Vergija“, 1975; Gražinos Didelytės „Auka“, 
1975; Antano Matulevičiaus „Kalantos atminimui“, 1979; Marijos Te-
resės Rožanskaitės „Aikštėje (Tėvo ir giminių atminimui)“.

Jeigu ne fotografų darbai, dabar būtų sunku įsivaizduoti Kauno 
valstybiniame dramos teatre ir šalia jo besiskleidusią avangardinio 
jaunimo kultūrą 1972 m. Fotomenininko Vito Luckaus nuotraukose 
užfiksuotos Mondrio Tenisono pantomimos trupės darbai ryškiai kon-
trastuoja su sovietine kasdienybe bei tuomet klestėjusiu socialistinio 
realizmo menu. Tą patį būtų galima pasakyti ir apie Jono Jurašo spek-
taklius, ypač „Barborą Radvilaitę“. Belieka konstatuoti, kad vienas iš 
pagrindinių pilietinio pasipriešinimo vadovų 1972 metų gegužę Kaune 
Vytautas Kaladė taip pat dirbo Kauno valstybiniame dramos teatre. 
Kauno centre besirinkdavusio jaunimo gyvenimą tuo metu fiksavo 
Romualdas Požerskis. 

Visų šių žmonių likimus 1972-ieji smarkiai pakeitė. Režisieriams 
teko išeiti iš teatro, Romualdas Požerskis buvo pašalintas iš aukštosios 
mokyklos, Vytautas Kaladė praleido trejus metus Sibire, Tiumenės 
lageryje.

1989 m. įvyko pirmas viešas Kalantinių paminėjimas dar Lietuvai 
nepaskelbus nepriklausomybės. Tais pačiais metais buvo sudaryta gy-

Romualdas Požerskis, iš ciklo „Kelionė į Taliną“. 1972 m. Nuotrauka iš leidinio 
„Neramūs keliautojai“, Kaunas, 2017
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dytojų psichiatrų komisija, kuri ištyrusi visus prieinamus dokumentus 
bei apklaususi Romo Kalantos artimuosius, draugus, konstatavo, jog 
jokių ligos požymių ši komisija neradusi. Vienas iš jos narių psichiatras 
Dainius Pūras, komentuodamas 1972 m. gydytojų komisijos išvadas, 
teigia, kad bene pagrindinis ir svarbiausias argumentas sovietmečio 
medikams paskelbti R. Kalantą ligoniu – rėmimasis „mokykliniame 
rašinyje rastu sakiniu, kuriuo R. Kalanta tvirtina tikįs, jog Lietuva vie-
ną dieną bus laisva.“

1989 m. gegužės 14 d. Laisvės alėjoje, susideginimo vietoje, ant 
grindinio buvo atidengta granito plokštė su įrašu: „Romas Kalanta 
1972.V.14“.

1989 m. buvo atstatytas Romui Kalantai atminti skirtas kryžius 
prie Ariogalos šaltinėlio. 1989 m. rugsėjo 1 d. LSSR Aukščiausiasis 
Teismas nutarė, kad 1972 m. žmonės, susirinkę pagerbti R. Kalantos 
atminimo, turėjo tam teisę, ir baudžiamoji byla yra nutraukiama, ne-
sant nusikaltimo sudėties.

1990 m. vasario 14 d. ant namo Panerių g. 34, kuriame gyveno 
Kalantų šeima, buvo atidengta memorialinė lenta (autorius Vytautas 
Ledas). Šalia namo taip pat yra akmuo, kurio sovietiniai valdininkai 
neleido pastatyti ant Romo Kalantos kapo Romainių kapinėse.

1990 m. Kaune, Petrašiūnuose, R. Kalantos vardu buvo pavadin-
ta gatvė (kada mokykla buvo pavadinta R. Kalantos vardu, duomenų 
surasti nepavyko).

Sukurtas dokumentinis filmas „Fontano vaikai“ (režisieriai Rai-
mundas Banionis ir Andrius Šiuša).

R. Kalantos vardu pavadinta gatvė Kaune 
(Petrašiūnuose)
Memorialinė lenta ant namo, kuriame Kau-
ne (Vilijampolėje) gyveno Kalantų šeima
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1990 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pra-
dėjo rengti bendrąsias programas, pagal kurias Lietuvos bendrojo la-
vinimo mokyklose mokiniai supažindinami su 1972 m. gegužės mėne-
sį vykusiu pilietiniu pasipriešinimu Kaune.

1992 m. gegužės 14 d. Kauno kryžių kalnelyje (Petrašiūnuose, 
prie VI forto) pastatytas medinis kryžius su užrašu: „Brangus lietuvi, 
Romas Kalanta prieš 20 metų trokšdamas laisvės nušvito gyvu fakelu“ 
(autorius Albinas Fokas).

1997 m. gegužės 14 d. minint R. Kalantos susideginimo 
25-ąsias metines, Kaune, Miesto sode, atliktas muzikinis kū-
rinys „Auka laisvei“ (projekto autorius Vidmantas Bartulis). 
1997 m. Kaune išleista Gintauto Iešmanto poezijos knyga „Kauno ele-
gija“.

1998 m. Kauno IX forto muziejaus Okupacijų skyriuje (Žemaičių 
pl. 73) įrengta ekspozicija „Romas Kalanta – Laisvės šauklys“. Čia 
eksponuojamos fotonuotraukos, asmeniniai R. Kalantos daiktai, eks-
pertizės išvados apie jo mirtį ir kt.

1999 m. Kaune išleista Juozo Grušio-Žilvinio knyga „Po ugnies 
ženklu“.

2000 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu Ro-
mas Kalanta apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinu.

2002 m. gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Romo 
Kalantos aukos diena, gegužės 14-oji, buvo įtraukta į atmintinų dienų 
sąrašą ir paskelbta Pilietinio pasipriešinimo diena.

Kryžių kalnelis Kaune, esantis R. Kalantos gatvės prieigoje
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2002 m. gegužės 14 d., dalyvaujant Lietuvos Respublikos prezi-
dentui Valdui Adamkui, atidengtas žūties vietos įamžinimo paminklas 
„Aukos laukas“ ir įrašas grindinyje: „Romas Kalanta 1972“ (skulpto-
rius Robertas Antinis, architektas Saulius Juškys).

2002 m. Vilniuje išleista Egidijaus Aleksandravičiaus, Kastyčio 
Antanaičio, Sauliaus Žuko knyga „Romo Kalantos auka: 1972 metų 
Kauno pavasaris“.

2002 m. VDU organizuota konferencija „Kaunas 1972: alterna-
tyvioji kultūra, politinis protestas ir kultūrinė rezistencija“. Remiantis 
jos medžiaga išleistas „Kauno istorijos metraštis, t. 4“ (Kaunas, 2003).

Išleistas R. Kalantai skirtas meninis vokas (dail. A. R. Šakalys).
Sukurtas muzikinis projektas „Tribute to 1972“ (kompozitorius 

Mindaugas Urbaitis).
2004 m. Vytautui Kaladei (vienam iš pilietinio pasipriešinimo or-

ganizatorių 1972 m.) suteiktas teisinis Laisvės kovų dalyvio statusas.
2005 m. Romui Kalantai suteiktas Laisvės kovų dalyvio statusas.
2006 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 

Vytautas Kaladė apdovanotas (po mirties) Vyčio Kryžiaus ordino Ri-
terio kryžiumi.

2006 m. gegužės 14 d. pristatytas meninis vaizdo dokumentas 
DVD pavidalu „Kauno pavasaris 1972 m.“, atkuriantis to laikotarpio 
muziką ir nuotaiką (vaizdo įrašo menininkas Henrikas Gulbinas).

2008 m. išleistas vokas, skirtas R. Kalantos 55-osioms gimimo 
metinėms pažymėti. 2012 m. kolekcijoje „Iškiliausi Lietuvos žmonės“ 
išleistas Romui Kalantai skirtas paauksuotas medalis.

Romo Kalantos įamžinimas žūties vietoje Kaune, Laisvės alėjoje
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Išleistas Edmundo Janušaičio dainų albumas „Tamsa lengva“.
2017 m. skverui Alytuje suteiktas Romo Kalantos vardas, ant 

namo V. Krėvės gatvėje 6B, kuriame gyveno Romas Kalanta, yra ati-
dengta memorialinė lenta.

2022-ieji Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu paskelbti Romo 
Kalantos metais.

2022 m. kovo mėn. Lietuvos paštas išleido Romui Kalantai ir „Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kronikai“ atminti skirtus pašto ženklus (au-
torius Edvinas Špetas).

Lietuvos ypatingojo archyvo parengta virtuali paroda „Liepsno-
jantis Kauno pavasaris (LYA)“.

2022 m. gegužės 5 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje Kaune ati-
daryta paroda „Akiplėšos. Bebaimiai. Maištininkai“.

2022 m. gegužės 13 d. Vilniuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje, vyko mokslinė konferencija „Neginkluotas pasipriešini-
mas: prielaidos, patirtys, retrospektyva paminint Romo Kalantos pa-
siaukojimo jubiliejinius metus (1972–2022)“.

2022 m. gegužės 14 d. Kaune, buvusiuose centrinio pašto rūmuo-
se, atidaryta paroda „1972. Pramušti sieną“ (kuratorė Rasa Žukienė).

2022 m. gegužės mėn. Kaune, Alytuje ir kituose Lie-
tuvos miestuose bei lietuvių išeivių bendruomenėse visa-
me pasaulyje vyko Romui Kalantai atminti skirti renginiai. 
Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatytas spektaklis „Kauno 
pavasaris‘72“ (autoriai Jonas Tertelis ir Andrius Jevsejevas).

Kauno valstybiniame muzikiniame teatre pastatyta Kipro Maša-
nausko roko opera „1972“.

Sukurtas R. Kalantos vardo medalis, kuris bus teikiamas už pilie-
tiškumą ir visuomeninę veiklą (medalio autorius Raimondas Kamins-
kas).

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro dar-
buotojas dr. Raimundas Kaminskas parengė interviu su Romo Kalan-
tos mokytoja Aldona Karkauskiene. 2022 m. birželio 21 d. Romas Ka-
lanta paskelbtas Kauno miesto Garbės piliečiu.

Straipsnio pabaigoje norisi pateikti kelis pastebėjimus apie vietas, 
kur įamžintas Lietuvai nusipelniusių žmonių ar istorinių įvykių atmi-
nimas. Pavyzdžiui, prie Romainių pirmųjų kapinių esančiame plane, 
kuris suskirstytas kvartalais, žymių žmonių kapavietės nenurodytos. 
Tik pasitelkusios internetinę „Google Maps“ programą galėjome ju-
dėti link tikslo. Maždaug 13-ajame kvartale išmanioji programa mums 
daugiau nebegalėjo padėti ir norint surasti Romo Kalantos kapą teko 
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kreiptis į artimųjų kapus atėjusius lankyti žmones. Kaune, R. Kalantos 
gatvės prieigoje esančiame Petrašiūnų kryžių kalnelyje, Romui Kalan-
tai atminti 1992 m. pastatyto kryžiaus surasti nepavyko. Ten neaptiko-
me ir jokio informacinio stendo, kuriame būtų pateikta bent minimali 
informacija, nes ši vieta nėra įtraukta į kultūros paveldo registrą ir ja 
tesirūpina tik Petrašiūnų parapija. Iš tiesų Lietuvoje dar daug kapinių 
ir kitų sakralių vietų, apie kurias trūksta informacijos. Belieka tikėtis, 
kad jaunoji karta, pasitelkusi išmaniąsias technologijas, imsis šio pras-
mingo ir įdomaus darbo.
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DARIUs DAUKŠAs

PARIBIO KONSTRAVIMAS: IDENTITETAS, 
TERITORIJA, PILIETYBĖ

2020 m. balandžio mėn. lietuvių žiniasklaidoje pasirodė žinutė, 
kad dėl įvesto karantino, uždarius Lietuvos valstybinę sieną, į jos teri-
toriją negali patekti Lietuvoje žemę dirbantys Lenkijos ūkininkai. Dar 
daugiau, buvo pastebėta, kad minimi Lenkijos ūkininkai yra netoli Lie-
tuvos ir Lenkijos sienos gyvenantys Lenkijos lietuviai, neretai turintys 
Lietuvos pilietybę. Žiniasklaidoje paminėta, kad tokių asmenų, nega-
linčių patekti į Lietuvą apdirbti žemės, priskaičiuojama apie šimtą1.

Jeigu apie valstybę galvotume, remdamiesi socialiniuose moks-
luose nusistovėjusia samprata, pvz., Maxo Weberio2, susiduriame su 
teritoriškai apibrėžtu vienetu, kuriame narystė nusakoma per piliety-
bės institutą. Svarbu pabrėžti, kad šioje sampratoje apie priklausymą 
valstybei galvojama remiantis teritoriniu principu – t. y., kad priklau-
sytum valstybei, reikia gyventi šios valstybės teritorijoje.

Kai kurie šiuolaikiniai autoriai, pavyzdžiui, A. Giddensas, taip pat 
pabrėžia valstybės teritorialumą: valstybė „[...] yra visuma instituci-
nių valdymo formų, turinčių administracinį monopolį teritorijai su 
nustatytomis ribomis (sienomis). Jos valdžią sankcionuoja įstatymas 
ir vidaus bei išorės prievartos priemonių tiesioginis valdymas“ (pa-
ryškinta aut., Giddens, cit. iš Castells 2006: 291). Valstybė, pasak šio 
autoriaus, yra kaip „[...] sienų apsuptas galios rezervuaras [...]“ (Gid-
dens, cit. iš Castells 2006: 291).

1 https://www.lrytas.lt/musu-zeme/naujienos/2020/04/18/news/lenkijos-lietuviai-ukinin-
kai-nirsta-lietuva-kurcia-musu-prasymams-14531528/.

2 Valstybė yra žmonių bendruomenė, kuri apibrėžtoje teritorijoje – ir kertinis žodis čia yra 
„teritorija“ – (sėkmingai) pretenduoja į legitimios galios monopolį (Weber 2008: 156).
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Pagal šias paminėtas valstybės sampratas sunku būtų interpretuo-
ti aukščiau minėtą atvejį apie ūkininkų iš Lenkijos (Lenkijos piliečių), 
turinčių ir Lietuvos pilietybę, patekimą į Lietuvą. T. y. susiduriame su 
dvigubos pilietybės problematika, kuri vargiai galėtų būti paaiškinta 
remiantis anksčiau apibūdintomis valstybės sampratomis.

Turbūt neatsitiktinai šiuolaikinėse teorijose, kuriose kalbama apie 
pakitusį santykį tarp valstybės/ių ir jos piliečių, būtent pabrėžiama, 
kad teritorija nebėra svarbiausias elementas, kalbant apie piliečių ir 
valstybės/ių santykius. Nenustebinsiu, jeigu pasakysiu, kad valstybių/
piliečių santykių sampratos pokyčiui įtakos turėjo šiuolaikinės globa-
lizacijos ir transnacionalizmo studijos, pabrėžiančios deteritorializuo-
tų saitų tarp piliečių ir valstybių atsiradimą.

Globalizacijos procesas ir su juo siejami išaugę įvairūs persiden-
giantys srautai (ekonominiai, politiniai, socialiniai ir kt.), peržengian-
tys kelių nacionalinių valstybių teritorijų ribas, kelia klausimus, ar 
valstybės teritorialumas išlieka nepajudinamas ir nekvestionuojamas. 
Valstybės kaip teritorinio darinio sampratą kvestionuoja ir augantys 
dvigubos pilietybės atvejai – valstybės rūpinimasis žmonėmis, kurie 
fiziškai negyvena jos teritorijoje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių sutei-
kiama pilietybė remiantis, pavyzdžiui, etniniu kriterijumi.

Straipsnyje remiamasi 2013 m. atliktų lauko tyrimų duomenimis3. 
Šiais tyrimais buvo siekiama pasiaiškinti Lenkijos lietuvių jaunimo 
identiteto konstravimo ypatumus, pilietybės sampratas. Dalis šių duo-
menų jau yra publikuota kituose straipsniuose (žr. plačiau Daukšas 
2015, 2017), todėl iš naujo jie nėra plačiau nagrinėjami, bet analizuo-
jami tik šiai konkrečiai temai aktualūs ir svarbūs aspektai.

Punske atlikti tyrimai pateikia įdomios medžiagos iš paribio, kuri 
kelia klausimus apie priklausymą Lietuvai ir Lenkijai vienu metu. 
Svarbus yra pilietybės klausimas, parodantis, kiek svarbu gyvenant 
paribyje save identifikuoti su vienos ar kitos valstybės pilietybe/pi-

3 Lauko tyrimai buvo atlikti Punske (Lenkija). Tyrimuose remiamasi antropologijos 
metodologija. Punskas gali būti matomas kaip aiškus paribio pavyzdys, kuriame, pagal 
šiuolaikinę antropologinę literatūrą, galima nagrinėti etninio ir nacionalinio identiteto 
persidengimus.

 Tyrimų metu (2013 metų birželio, liepos ir rugsėjo mėn.) buvo taikomi pusiau struktūruoti 
interviu ir neformalių pokalbių metodai. Informantai atrinkti pasitelkiant tikslinės, 
atsitiktinės ir „sniego gniūžtės“ atrankos metodus. Svarbūs buvo ir neformalūs pokalbiai, 
kurių metu atsiskleidė nemažai reikšmingų samprotavimų apie konstruojamus identiteto 
bruožus. Buvo atlikta 15 pusiau struktūruotų interviu.

 Lauko tyrimai atlikti vykdant LMT finansuojamą projektą „Globalizacijos (trans-
nacionalizmo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai (LIVE)“. Sutarties 
Nr. VAT-41/2012.
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lietybėmis. Ne mažiau svarbus aspektas yra ir valstybių politikos 
bendratautiečių, gyvenančių kitose valstybėse, atžvilgiu – suteikiant 
narystę valstybėje remiantis etniniais kriterijais.

(Trans)nacionalinė pilietybė?

Įprasta pilietybės samprata remiasi trimis pagrindiniais kompo-
nentais, kurie sukonstruoja aiškią tarpusavio priklausomybę: tai yra 
valstybė, teritorija ir žmonės (piliečiai) (Heater 2002: 95). Pilietybe 
siekiama integruoti valstybės teritorijoje gyvenančius žmones į politi-
nę bendruomenę (Castles, Davidson 2000: 2). 

Nuo XX a. antrosios pusės pilietybės institucija patiria įvairiausių 
transformacijų, imama abejoti teritoriniu kriterijumi. Vis dažniau kal-
bama apie valstybės teritoriją peržengiančias pilietybių formas. 

Pilietybės, kaip vienos valstybės teritoriją peržengiančio fenome-
no, įsigalėjimui socialiniuose moksluose įtaką padarė transnacionaliz-
mo studijos. Atsispiriant nuo transnacionalizmo studijų, nemažai au-
torių į pilietybę siūlo žiūrėti ne kaip formalių teisių ir pareigų rinkinį, 
bet veikiau akcentuoti kultūrinį ir socialinį jos aspektus (Sharma ir 
Gupta 2006; Glick-Schiller 2009; Glick-Schiller ir Caglar 2008). Rai-
ner Baubök (2006: 27), žymus pilietybės teoretikas, buvimą ir dalyva-
vimą keliose politinėse sistemose įvardija transnacionaline pilietybe. 
Nina Glick-Schiller (2009) apie pilietybę kalba per buvimo/priklausy-
mo transnacionaliniam socialiniam laukui perspektyvą, ir įvardija ją 
peržengiančia sienas (transborder) pilietybe.

Tradiciškai dviguba pilietybė buvo suvokiama kaip teisinė ano-
malija, „sulyginama su poligamijos nuodėme krikščioniškoje moralės 
sampratoje“ (Liebich André 1995, iš Iordachi 2004: 241). Tačiau dvi-
gubų pilietybių klausimą išprovokavo gana neseni pokyčiai pilietybių 
politikoje Rytų ir Vidurio Europoje bei išaugusi migracija į Vakarų 
Europos šalis po Antrojo pasaulinio karo. Tačiau iš anksto reikia pa-
brėžti, kad dvigubų pilietybių politikos Vakarų Europoje bei Rytų ir 
Vidurio Europoje kai kuriais aspektais skiriasi.

Mokslininkai pabrėžia skirtingas dvigubos pilietybės politikas 
Vakarų Europoje bei Rytų ir Vidurio Europoje (žr., pvz., Iordachi 
2004; Barrington 2000; Brubaker 1998). Pagrindinis skirtumas slypi 
skirtingame žmonių inkorporavimo į valstybę principe. Vakarų Eu-
ropoje dviguba pilietybė buvo pagrindinai priimta siekiant integruoti 
pastoviai šalyje gyvenančius imigrantus, tuo tarpu Vidurio ir Rytų Eu-
ropoje dvigubos pilietybės įstatymų leidimas labiau susijęs su etninės 
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politikos atgijimu (Iordachi 2004: 242). Šia prasme dviguba pilietybė 
Vakarų Europoje buvo suteikiama toje šalyje gyvenantiems žmonėms, 
tuo tarpu Vidurio ir Rytų Europoje ji orientuota į ne šalyje gyvenan-
čius bendratautiečius. Visų pirma dvigubos pilietybės įteisinimas 
Vidurio ir Rytų Europoje reiškė pilietinių teisių suteikimą diasporai, 
gyvenančiai užsienyje (Iordachi 2004: 242–243). Kai kurie autoriai šį 
fenomeną, kuomet pilietybė suteikiama bendratautiečiams, vadina gi-
mininės valstybės strategija (kin-state), kuri savo ruožtu meta iššūkį 
moderniai nacionalinei valstybei (Stewart 2003).

Apibūdintų pilietybių formų gausa ir jų kaita nurodo, kad valsty-
bės neliko globalizacijos proceso nuošalyje, atvirkščiai – stengiasi prie 
jo prisitaikyti, siūlydamos naujus priklausymo valstybei būdus. Dau-
geliu atvejų šios naujos pilietybių formos yra matomos kaip teritorinių 
valstybių siekis išlaikyti „savo“ diasporas.

Pilietybės, o ypač dvigubos (arba, tiksliau, daugybinės) piliety-
bės, tema nesvetima ir žiniasklaidoje bei politinėje Lietuvos darbo-
tvarkėje. Dažniausiai apie ją kalbama lietuvių emigracijos kontekste 
(išeivijos ir šiuolaikinės). Pabrėžtina, kad dažniausiai apie pilietybę 
lietuviškoje mokslinėje literatūroje kalbama iš teisės mokslo perspek-
tyvos (žr., pvz., Sinkevičius 2017). Lietuviškos mokslinės literatūros, 
kurioje būtų išsamiau kalbama apie pilietybės sampratas diasporoje, 
nėra gausu. Išimtimi galima būtų laikyti Jolantos Kuznecovienės dar-
bus apie Anglijos lietuvių identiteto konstravimą, kuriuose liečiama ir 
pilietybės tema (Kuznecovienė 2014a; Kuznecovienė 2014b).

Antropologijoje į pilietybę įprasta žiūrėti ne tik kaip į formalių 
teisių ir pareigų rinkinį, bet veikiau akcentuoti kultūrinį ir socialinį jos 
aspektus. Todėl šiam straipsniui labai aktualus C. Brettell konceptua-
lus pilietybės kaip politinio dalyvavimo ir kultūrinio priklausymo iš-
skyrimas (Brettell 2006). Ji savo straipsnyje pilietybę mato kaip susi-
dedančią iš dviejų sričių – pirma, kaip politinio priklausymo (political 
belonging), antra, kaip kultūrinio priklausymo (cultural belonging). 
Pastarasis yra susijęs su identiteto sritimi, o politinis priklausymas nu-
rodo į teisių/pareigų aspektą. Anot šios antropologės, politiniai moks-
lai, akcentuodami iš esmės vien pilietybės teisių/pareigų sritį, daro 
skubotas ir klaidingas prielaidas, manydami, kad formalus pilietybės 
suteikimo faktas jau pats savaime reiškia visavertę integraciją ar net 
asimiliaciją į naują visuomenę. Atvirkščiai, remdamasi gautais lauko 
tyrimo duomenimis JAV, ji parodo, kad skirtingos žmonių grupės labai 
įvairiai interpretuoja naujos pilietybės įgijimą (natūralizacijos būdu). 
Naudodama etnografinius pavyzdžius, ji parodo, kad ne visuomet for-
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malus pilietybės pakeitimo faktas koreliuoja su pokyčiais identiteto 
srityje. Priešingai, parodoma, kad dažnai žmonės racionaliai suvokia 
pilietybės pasikeitimo faktą kaip naujas galimybes ir saugumą naujo-
joje šalyje, o identitetas ir toliau yra orientuotas į kilmės šalį.

Lietuvos pilietybės įstatymas 1991–2006 m.

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas yra įdomi sritis, kurioje 
galima apčiuopti aptartas teorines tendencijas. Užbėgant už akių gali-
ma pasakyti, kad apie LR pilietybės įstatymą kalbėtina iš dviejų pers-
pektyvų. Viena vertus, LR pilietybė matoma kaip narystę teritorinėje 
valstybėje garantuojantis instrumentas (nepriklausomai nuo etninės 
priklausomybės), kita vertus, yra aspektas, kuris leidžia išplėtoti LR 
pilietybę kaip postmodernų, nuo valstybės teritorijos atsietą įrankį. 
Pastarasis aspektas susilauks pagrindinio dėmesio šioje straipsnio da-
lyje.

Remdamasis kitų autorių (žr., pvz., Stewart 2003) įžvalgomis apie 
dvigubų (arba, tiksliau, daugybinių) pilietybių suteikimą bendratau-
tiečiams Rytų ir Vidurio Europoje, drįstu teigti, kad Lietuva daugiau 
ar mažiau taip pat aktyviai dalyvavo neteritorinės pilietybės, parem-
tos etnine kilme, konstravime. Dvigubos pilietybės įteisinimas 2002 m. 
lietuvių kilmės asmenims, manyčiau, gerai iliustruoja pakitusį, neteri-
torinį pilietybės pobūdį – siekiant į valstybę inkorporuoti ir tą tautos 
dalį, kuri gyvena už Lietuvos Respublikos teritorijos, užsienyje.

Diskusijos apie pilietybę vyksta nuo pat to laiko, kai Lietuva tapo 
nepriklausoma valstybe. Nuo 1991 metų, kai buvo parengta pirmoji po 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pilietybės įstatymo redakcija4, 

4 Iki tol galiojo 1989 m. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos pilietybės įstatymas 
(LTSR pilietybės įstatymas, 1989 m. lapkričio 3 d., Nr. XI-3329). Šiame straipsnyje 
kalbėsime apie pilietybės įstatymus ir jų pataisas, priimtas jau po Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d., tad 1991 m. gruodžio 5 d. Lietuvos 
Respublikos pilietybės įstatymas (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Nr. I-2072, 
Valstybės žinios, 1991-12-31, Nr. 36-977) yra pasirinktas kaip atskaitos taškas.

 1989 m. pilietybės įstatyme nėra kalbama apie galimybę turėti Lietuvos pilietybę 
emigravusiems iš Lietuvos iki 1940 m. birželio 15 d., kalbama tik apie nuolat gyvenančius 
Lietuvos TSR teritorijoje (1 straipsnio 1 dalis). Atkūrus Lietuvos Respubliką, 1989 metų 
įstatymą pakeitė 1991 metų Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, kuriame numatyta 
galimybė atkurti Lietuvos pilietybę visiems, ją turėjusiems iki 1940 m. birželio 15 d., su 
sąlyga, jeigu asmenys atsisako turimos kitos valstybės pilietybės. Taip pat šiame įstatyme 
numatyta neterminuotai išsaugoti teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę lietuvių kilmės 
asmenims (17 straipsnio 3 dalis), pagal įstatymo 18 straipsnį šie asmenys įgyvendina 
teisę į Lietuvos Respublikos pilietybę, kai atsisako turimos kitos valstybės pilietybės ir 
persikelia nuolat gyventi į Lietuvą bei prisiekia Lietuvos Respublikai. 2002 m. rugsėjo  
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iki pat šių dienų vyksta debatai apie tai, ar lietuviams (kilmės prasme) 
turėtų būti suteikta išskirtinė galimybė gauti Lietuvos pilietybę5. Šių 
diskusijų pasekme galima būtų įvardinti dvigubos pilietybės įteisini-
mą lietuvių kilmės asmenims 2002 m. Lietuvos Respublikos pilietybės 
įstatyme.

Ką gi reiškia sąvoka „lietuvių kilmės asmuo“ įstatyme? Dekons-
truoti šią sąvoką svarbu, siekiant suprasti, kokiai žmonių grupei yra 
adresuota dvigubos pilietybės suteikimo galimybė 2002 m. pilietybės 
įstatyme. Svarbu paminėti, kad tyrimo Punske metu du informantai 
turėjo dvigubą pilietybę būtent remiantis lietuvių kilmės kriterijumi. 
Tikėtina, kad ir straipsnio pradžioje paminėti Lenkijos ūkininkai, tu-
rintys Lietuvos pilietybę ir dirbantys žemę Lietuvoje, minėtą pilietybę 
įgijo pagal šį kriterijų.

Sąvoka lietuvių kilmės asmuo yra 1991 m. ir 2002 m. pilietybės 
įstatymuose, 1991 m. įstatyme ši sąvoka buvo adresuota į tuos, kurie 
neturėjo Lietuvos pilietybės iki 1940 m. birželio 15 d. Tokiems asme-
nims buvo suteikta teisė į Lietuvos pilietybės išsaugojimą ir galėjo būti 
įgyvendinama, kai asmuo atsisako turimos kitos valstybės pilietybės 
ir persikelia nuolat gyventi į Lietuvą bei prisiekia Lietuvos Respubli-
kai. Pagal 2002 m. pilietybės įstatymą lietuvių kilmės asmenims jau 

17 d. paskelbiamas naujas pilietybės įstatymas (Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 
2002 m. rugsėjo 17 d., Nr. IX-1078, Valstybės žinios, 2002, Nr. 95-4087). Viena svarbiausių 
naujovių, įteisintų šiame įstatyme, yra galimybė lietuvių kilmės asmeniui išsaugoti Lietuvos 
pilietybę įgijus kitos valstybės pilietybę (18 straipsnis, 2 dalis, 2 punktas). Iš esmės tai 
reiškė dvigubos pilietybės įteisinimą. Ši nuostata lietė ne tik lietuvių kilmės asmenis, bet ir 
asmenis, iki 1940 m. birželio 15 d. turėjusius Lietuvos pilietybę, bei jų vaikus, vaikaičius ir 
provaikaičius, jeigu jie nerepatrijavo iš Lietuvos (18 straipsnis, 2 dalis, 1 punktas).

5 Tikslumo dėlei reikėtų pasakyti, kad Lietuvos 1989 m. pilietybės įstatyme buvo numatyta 
suteikti pilietybę visiems, nuolat gyvenantiems Lietuvoje. Įstatyme yra išskiriamos šios 
grupės žmonių: 1. Asmenys, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. buvo Lietuvos piliečiai, taip 
pat jų vaikai ir vaikaičiai, nuolat gyvenantys Lietuvos teritorijoje (1 straipsnis, 1 punktas); 
2. Taip pat asmenys, kurie nuolatos gyveno Lietuvos teritorijoje ir yra gimę, ar bent vienas 
iš tėvų, ar seneliai yra gimę Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai (1 straipsnis, 2 punk-
tas) ir 3. Kiti asmenys, kurie legaliai gyvena Lietuvos teritorijoje, per dvejus metus turėjo 
apsispręsti dėl pilietybės (1 straipsnis, 3 dalis). Trumpai tariant, šiame pilietybės įstatyme 
buvo įtvirtintas jus soli principas. Tuo tarpu atkūrus Lietuvos Respublikos nepriklauso-
mybę ir paskelbus naują pilietybės įstatymą 1991 m. gruodžio 5 d., automatinės pilietybės 
suteikimas buvo panaikintas (išskyrus tiems asmenims, kurie iki 1940 m. birželio 15 d. tu-
rėjo Lietuvos Respublikos pilietybę, taip pat jų vaikams ir vaikaičiams; taip pat asmenims, 
kurie 1919–1940 m. birželio 15 d. gyveno dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijoje bei 
jų vaikams ir vaikaičiams, jeigu neįgijo kitos valstybės pilietybės (1 straipsnio 1 ir 2 dalys). 
Kadangi Lietuva paneigė neteisėtą okupaciją, tai logiška, kad ji pilietybės įstatyme pripa-
žino pilietybę visiems iki okupacijos 1940 m. birželio 15 d. turėjusiems Lietuvos pilietybę 
ir legaliai Lietuvos teritorijoje gyvenusiems asmenims (tuo tarpu visi, gyvenę Lietuvoje po 
Lietuvos okupacijos, turėjo galimybę tapti jos piliečiais pagal 1989 m. įstatymą). 
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netaikomi reikalavimai atsisakyti kitos valstybės pilietybės ir nėra rei-
kalavimo persikelti gyventi į Lietuvą (de facto galima dviguba piliety-
bė). Šiuo metu galiojančioje aktualioje pilietybės įstatymo redakcijoje 
lietuvių kilmės asmenims yra suteikta teisė įgyti Lietuvos Respublikos 
pilietybę supaprastinta tvarka, jeigu jie nėra kitos valstybės piliečiai 
(10 straipsnis).

1991 m. gruodžio 5 d. pilietybės įstatyme, pakeitusiame iki tol 
galiojusį 1989 m. pilietybės įstatymą, buvo įrašyta lietuvių kilmės as-
mens sąvoka, bet ji nebuvo apibrėžta. Jos apibrėžimas yra 1994 m. 
liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarime6: „Lietuvių kilmės 
asmenimis laikomi asmenys, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra lietu-
viai ir jeigu šie asmenys ar jų tėvai (vienas iš tėvų) Lietuvoje ar kitose 
valstybėse nėra pasinaudoję jokiomis teisėmis, susijusiomis su kita 
tautybe, ir valstybėse, kurių pilietybę jie yra įgiję, nėra laikomi kitos 
tautybės asmenimis.“7 Dar po metų ši sąvoka buvo tikslinama kitame 
įstatyme8: „Lietuvių kilmės asmeniu laikomas asmuo, kurio tėvai ar 
seneliai arba vienas iš tėvų ar senelių yra lietuviai ir pats asmuo pri-
pažįsta, kad laiko save lietuviu.“ Lyginant 1994 m. ir 1995 m. lietuvių 
kilmės asmenų apibrėžimus matyti, kad 1995 m. įstatyme yra praple-
čiamas lietuvių kilmės asmenų ratas. 1994 m. nutarime apibrėžiamos 
dvi kartos (tėvai, vienas iš tėvų ir vaikai), tuo tarpu 1995 m. įstatyme 
jau yra 3 kartos (seneliai ar vienas iš senelių, tėvai ar vienas iš tėvų ir 
vaikai). Beveik nepakitęs lietuvių kilmės asmenų apibrėžimas išliko 
ir 2002 m. pilietybės įstatyme9, kuriuo vadovaujantis pilietybę gavo 
mūsų informantai Punske. Dar kartą noriu pabrėžti, kad galimybė tu-
rėti dvigubą pilietybę galiojo nuo 2002 m. iki 2006 m. Konstitucinio 
Teismo išaiškinimo10.

6 Lietuvos Respublikos Seimo Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
1991 m. gruodžio 10 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymo įgyven-
dinimo tvarkos“ pakeitimo ir papildymo, 1994 m. liepos 18 d., Nr. I-548, Valstybės žinios, 
1994-07-22, Nr. 56-1098.

7 Ten pat.
8 Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo pakeitimo ir 

papildymo, 1995 m. spalio 3 d., Nr. I-1053, Valstybės žinios, 1995-10-20, Nr. 86-1940.
9 2002 m. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas; šiame įstatyme lietuvių kilmės asme-

nys apibrėžiami taip: Lietuvių kilmės asmeniu laikomas asmuo, kurio tėvai ar seneliai arba 
vienas iš tėvų ar senelių yra ar buvo lietuviai ir pats asmuo pripažįsta save lietuviu.

10 2006 m. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas lapkričio 13 d. nutarimu konstatavo, 
„jog nustatydamas Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pagrindus ir reguliuodamas pi-
lietybės įgijimo ir netekimo tvarką įstatymų leidėjas turi paisyti Konstitucijos 12 straipsnio 
2 dalies reikalavimo, kad Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės pi-
lietis tik atskirais įstatymo numatytais atvejais; tokie įstatymo numatyti atvejai gali būti tik 



222 DARIUs DAUKŠAs PARIBIO KONSTRAVIMAS: IDENTITETAS, TERITORIJA, PILIETYBĖ

Tarp Lenkijos ir Lietuvos: tyrimo Punske aptarimas

Lauko tyrimo medžiaga iš Punsko dalinai atspindi teorinę disku-
siją apie pilietybę. Pabrėžtina, kad pavyko pasikalbėti tik su dviem as-
menimis, kurie tuo metu turėjo tiek Lenkijos, tiek ir Lietuvos pilietybę. 
Kiti informantai, nors ir neturėjo Lietuvos pilietybės (yra tik Lenkijos 
piliečiai), aktyviai diskutavo apie tai, ką mano apie galimybę greta 
Lenkijos pilietybės turėti ir Lietuvos. 

Turbūt logiška būtų diskusiją apie pilietybę pradėti informantų 
samprotavimais, kokią valstybę jie laiko sava – Lenkiją ar Lietuvą,  
o galbūt yra dar kažkas, kas nulemia nesitapatinimą nei su viena, nei 
su kita?

Lauko tyrimo duomenys leidžia apčiuopti tris pagrindinius tapati-
nimosi/nesitapatinimo su valstybėmis variantus. Kiekvieną jų aptarsiu 
žemiau.

Pirmuoju atveju informantai gana aiškiai pasisako laikantys gim-
tine Lenkiją, o Lietuva pastariesiems yra užsienio valstybė, nors ir pa-
brėžia, kad jai jaučiami sentimentai. Pavyzdžiui, moteris, gyvenanti 
Punsko apylinkėse, samprotauja:

[…] tai yra užsienio valstybė [Lietuva], kuriai jaučiu didelį senti-
mentą, kuri, manau, labai rūpi, tačiau tai nėra mano gimtinė. Tai nėra 
tokia valstybė, prie kurios ypatingai būčiau prisirišusi. [...] Lenkija vis 
tik tai, dėl to, kad čia užaugau, tai ir bus ta gimtinė, sakykim, gimta 
šalis. (Moteris, Punskas, 27 m.)

Svarbu paminėti, kad visi informantai, su kuriais kalbėjausi, stu-
dijavo Lietuvoje, Lietuvos aukštosiose mokyklose Kaune ir Vilniuje. 
Studijų laikotarpis neabejotinai išryškino tam tikrą supratimą, senti-
mentus vienai ar kitai šaliai, leido pasitikrinti „idealizuotą“ Lietuvos 
įvaizdį, kurį suformavo tėvų pasakojimai, mokykla, bendruomenė. Gal 
todėl dažnas pasakojimas remiasi požiūriu į Lietuvą iki studijų ir po 
studijų.

Informantai teigia, kad studijas Lietuvoje pasirinko dėl kelių prie-
žasčių: pirma, pakankamai patogus susisiekimas su didžiaisiais Lie-
tuvos miestais, kita, ko gero, svarbiausia, priežastis – lengvatos už-
sienio lietuviams mokantis Lietuvos aukštosiose mokyklose. Žemiau 
pateikiama ištrauka iš interviu dalinai atskleidžia motyvus studijuoti 
Lietuvoje:

labai reti (atskiri), išimtiniai, o ne paplitę“ (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas...).
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Buvo [lengvatų]. Buvo sudarytos, kad lietuvius iš užsienio priim-
davo su lengvatomis, ten reikėdavo tik išlaikyti teigiamai egzaminą, 
nes buvo egzaminai – reikėjo jį išlaikyti teigiamai ir tada jau be jokių 
problemų. (Vyras, Punskas, 34 m.)

Kaip jau minėjau, studijos Lietuvoje Lenkijos lietuviams leido su-
sipažinti su neidealizuota Lietuva, kritiškai pažiūrėti į tėvų, mokyklos, 
bendruomenės sukurtą idealios Lietuvos įvaizdį, patirti, kaip Lietuva 
atrodo kasdienybėje. Visi informantai tai pabrėžia kaip svarbią patirtį. 
Pavyzdžiui, moteris, studijavusi vienoje Vilniaus aukštojoje mokyklo-
je, taip apibūdino savo lūkesčius ir patirtis studijuojant Lietuvoje:

Apskritai, žmonės kitokie [Lietuvoje], negu man atrodė, nes mes 
čia esam tikrai labai patriotiški, auklėjami, kad Lietuva tai yra net iš-
aukštinama visais atžvilgiais galimais. O jau išvykus, tai yra kasdie-
nybė, kaip ir visur. Kaip ir atrodo, kad ten jau sutiksi, vau, žmonės 
visi bus tokie kaip čia, Punske. Vis dėlto, čia gal reikėtų pabrėžti, kad 
tai yra vis dėlto kaimas [Punskas], kad visi čia pažįstami, čia vien dėl 
šito, miestas – kaimas, jau yra skirtumas. O mes iškeliaujam iškart  
į miestus, kur visiškai kitoks gyvenimo būdas yra [...].

Jūs tikėjotės, kad Lietuva kitokia?
Lietuviškesnė. Kažkaip vis dėlto, sakykim, pačios studijos yra stu-

dijos, ten mokaisi, lankai paskaitas – yra vienas dalykas. Bet, tarkim, 
žmonių susibūrimas jau po pietų, kažkur laisvalaikiu – tai pas mus 
visuomet baigiasi lietuviška daina ar lietuviškais šokiais – kažkaip 
niekas šito nesigėdija, niekas nesako, kad tu ten kažkoks, net nežinau, 
kaimietis, ar tavo požiūriai yra visiškai pasenę, bet tai yra normalu. O 
ten [Lietuvoje], jeigu moki lietuvišką dainą kažkokią padainuoti, jiems 
yra kaimietiška labai, arba tiesiog jie patys šito nemoka ir nemoka šito 
gerbti, šaiposi iš tavęs, kad tu kažką [...]. (Moteris, Punskas, 22 m.)

Lauko tyrimo duomenys rodo, kad studijos Lietuvoje jauniems 
Lenkijos lietuviams žymi tam tikrą ribą, nuo kurios iš dalies priklau-
so tolesnis savęs saistymas/nesaistymas su Lietuva, galimai įgyjant 
ir neigiamas patirtis, atsisakant idealizuotos Lietuvos vaizdinio ir 
pan. Galima neigiama reakcija ir tam tikras priešiškumas Lietuvai 
atsispindi pirmoje ištraukoje iš interviu. Tačiau negalima teigti, kad 
neatitikimas tarp įsivaizduotos idealios Lietuvos ir tos, kurią teko 
patirti, sukuria vien priešiškumą saistymuisi su Lietuva. Žemiau pa-
teikiamoje ištraukoje iš interviu vyras sako, kad nepaisant neigiamų 
patirčių ar, tiksliau, tam tikro nusivylimo dėl idealizuoto Lietuvos 
vaizdo ir tikrovės neatitikimo, Lietuva vis tiek yra ta šalis, kuris kelia 
sentimentus:
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Kas tau yra Lietuva?
Nu tai valstybė, į kurią žiūrima daugiau nei į kitas. Daug bendro 

turi tiesiog.
O Lenkija?
O Lenkija – tai nežinau. Kraštas, kuriame gimiau, nu ir tiek.
O kuri šalis kelia daugiau sentimentų?
Aišku, Lietuva. Visą laiką, jeigu ten kažkas – bet kur nuvažiuosi, 

tai sakai, kad esi lietuvis. Ar nuvažiuosi ten į užsienį, kur su kokiais 
nepažįstamais, ar į Lenkiją, tai sakai, kad esi lietuvis. Sakau, visa kul-
tūra mano, viską, ką esu išmokęs – lietuvių. Tai tiesiog. Lenkiškų tai 
nemoku nei dainų, nei šokių per daug... [...] (Vyras, Punskas, 26 m.)

Įdomu pastebėti, apie ką jau esu sakęs ir anksčiau (Daukšas 2015), 
kad informantai iš Punsko gana aiškiai reflektuoja istorinius XX a. įvy-
kius, nusakant santykį su valstybe/valstybėmis. Turima omenyje, kad 
XX a. pirmosios pusės įvykiai, nulėmę dabartines valstybių sienas, 
yra reflektuojami, jie daro įtaką jaunų Lenkijos lietuvių savivokai, sa-
vęs priskyrimui vienai ar kitai valstybei. Pavyzdžiui, žemiau esančioje 
ištraukoje iš interviu informantas mato save kaip labiau priklausantį 
Lietuvos valstybei, nepaisant faktiškų valstybių sienų:

Pagal sienas, tai čia Lenkija, o pagal žmones – tai čia labiau Lie-
tuva būtų. Kaip sakė turistai, tai čia mažas skirtumas, nes visi kalba 
lietuviškai, visi supranta. Politinių sienų, galima sakyti, nėra tarp Len-
kijos ir Lietuvos [...] (Vyras, Punskas, 28 m.)

Dar vienas informantas panašiai atskiria formalias esamas valsty-
bių sienas ir šios teritorijos „lietuviškumą“, kaip leidžiantį save sieti su 
Lietuva, darant skirtį tarp formalaus buvimo lenku (pilietybė) ir savęs, 
kaip lietuvio:

[...] čia yra etninės lietuvių žemės, čia lietuviai gyvena, ne tai, kad 
čia yra Lenkija, kad čia lietuvius atkėlė, ne – mano seneliai, proseneliai 
visi gyveno, dirbo šitą žemę, kraują, prakaitą liejo, ir tik tai tas, kad 
valstybinė siena dvidešimtais metais buvo nubrėžta taip, o ne kitaip. Ir 
tai įtakojo tai, kad mes dabar esam Lenkijos piliečiai. (Vyras, Punskas, 
34 m.)

Kaip minėjau anksčiau, lauko tyrimo rezultatai leidžia kalbėti 
apie tris variantus, kaip žmonės save priskiria vienai ar kitai vals-
tybei. Pirmuoju atveju Lenkija matoma kaip šalis, kurioje gyvena-
ma ir su kuria tapatinamasi, kitu atveju – Lietuva yra ta šalis, kuriai 
skiriami sentimentai, kuri matoma kaip „sava“ šalis. Yra ir trečias  
variantas, dalinai atsiribojantis nuo saistymosi su valstybe/valstybė-
mis, akcentuojant regioną, argumentuojant, kad aptariamas kraštas 
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yra specifinis, patyręs stiprių politinių transformacijų, kas nulėmė jo 
specifiškumą. Žemiau pateikiama ištrauka iš interviu, ko gero, geriau-
siai iliustruoja šią laikyseną:

O tai kas ta tikroji šalis, gimtinė, kurią galit įvardyti?
Jei Punską būtų galima pavadinti šalimi – tai būtų Punskas. (Mo-

teris, Punskas, 29 m.)
Dar vienas informantas kitais žodžiais pasako labai panašią mintį:
[...] jeigu būtų pasirinkimas, toks pats atlyginimas šičia [Punske] 

ir Lietuvoje, rinkčiausi mūsų kraštą. Ta prasme, ne Lenkiją, bet būtent 
čia [...] visiškai kitoks požiūris atsiranda, kai jau ten [Lietuvoje] ilgiau 
pabūni. [...] tiesiog gyvenimo būdas man geriau atitinka, kuris yra ši-
čia. (Moteris, Punskas, 22 m.)

Regiono, vietos pabrėžimas, manyčiau, yra tam tikra tarpinė 
laikysena, kuri atsiriboja nuo visiško savęs tapatinimo su gyvenama 
valstybe (Lenkija) ir kartu matant, kad tikroji Lietuva irgi neatitinka 
to idealizuoto vaizdo, kuris perteikiamas nuo vaikystės. Aptariamas 
regionas informantų matomas kaip „savas“ arba, tiksliau, kuriame jie 
jaučiasi savimi, savito krašto gyventojais, lietuviais. Kuriame neabe-
jojama jų lietuviškumu ir jie nelaikomi lenkais (kaip dažnai atsitinka 
nuvykus į Lietuvą). Interviu ištrauka žemiau gerai tai iliustruoja:

Kodėl jūs pasirinkot gyventi čia (moteris gyvena Punske)?
[...] visų pirma tai, kad čia savas kraštas, čia tu labiausiai savas 

jautiesi, tavęs čia nevadina lenku – mane pastoviai Lietuvoj lenke va-
dino. Nes mes bendrabuty gyvenom, tai vat sako: va baliavoja lenkai, 
nes jau akordeonas groja, senos lietuviškos dainos skamba – tai jau 
lenkai baliavoja. Ir niekam neišaiškinsi, kad tu ne lenkas. Nuvažiuoji  
į Varšuvą – tai ten jau tave tapatina, kad lietuvis, o va šitam krašte esi 
toks, koks užaugai su šituo savo – sakyčiau, regioninis identitetas – gal 
tokią sąvoką galima panaudoti. [...] Čia niekam nereikia aiškinti, kad... 
[...] (Moteris, Punskas, 29 m.)

Aptarti trys galimi saistymosi su valstybe/valstybėmis būdai, 
kaip jau buvo užsiminta anksčiau, veikia ir požiūrį į gyvenamos vals-
tybės (Lenkijos) ir Lietuvos pilietybes. Kaip jau buvo užsiminta, iš 
visų tyrime dalyvavusių informantų tik du turėjo Lietuvos pilietybę 
(greta Lenkijos). Kiti informantai išsakė aktyvią poziciją pilietybės/
pilietybių klausimu, argumentavo, kodėl nenorėjo ar negalėjo įgyti 
Lietuvos pilietybės (kai kurie teigė norintys turėti Lietuvos pilietybę, 
tik nespėjo pasinaudoti trumpai galiojusia galimybe ją įgyti – apie 
teisinį pilietybės įstatymo reguliavimą kalbėjau anksčiau straipsny-
je).
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Prisimenant straipsnio teorinėje dalyje aptartą konceptualų po-
žiūrį į pilietybę ne tik kaip formalios narystės valstybėje įrankį, bet ir 
kaip identiteto sritį, toliau bandysiu pažiūrėti, kaip jauni Lenkijos lie-
tuviai supranta poreikį priklausyti dviem politinėms sistemoms (turėti 
Lenkijos ir Lietuvos pilietybes).

Pradžioje reikia pasakyti, kad informantai aiškiai skiria dvi sritis 
– pilietybę nuo tautybės, lakoniškas šio supratimo pavyzdys pateikia-
mas žemiau:

Pilietybė, tiesiog, kur gyveni, o tautybė tai yra Lietuvos. (Vyras, 
Punskas, 26 m.)

Tas pats informantas, plėtodamas išsakytą mintį, tęsia, pabrėžda-
mas, kad pilietybė ir tautybė yra skirtingos sritys:

[...] čia nesvarbu valstybė, gali nuvažiuoti tu gyvent į kažkur ki-
tur, nežinau – Vokietiją – tai tiesiog, nepasikeisi vokiečiu. Vis tiek esi 
lietuvis. (Vyras, Punskas, 26 m.)

Informantai pabrėžia, kad tautybė yra suprantama kaip emocinė 
sritis, tuo tarpu pilietybė labiau suprantama kaip praktinė kategorija, 
teisės sritis – ypač kuomet kalbama apie Lenkijos pilietybę. Tuo tarpu 
Lietuvos pilietybė matoma dvejopai. Pirmiausiai informantai akcen-
tuoja emocinį Lietuvos pilietybės aspektą (ir tai logiška, nes nei vienas 
iš jų negyvena Lietuvoje, todėl praktiniu požiūriu, atrodo, ji yra ne-
reikalinga). Vienas informantų pavartojo „prestižo“ sąvoką apibūdin-
damas, kodėl nusprendė pasirinkti Lietuvos pilietybę (greta turimos 
Lenkijos pilietybės):

Kam jums Lietuvos pilietybė?
Prestižas.
Ką turite omenyje?
Na, aš esu lietuvis, va, Lietuvos pilietybę irgi turiu. Nu šiaip tada 

studijuojant nei ten kažkokių lengvatų, nei ką. (Vyras, Punskas, 34 m.)
Dar vienas informantų, tiesa, neturintis Lietuvos pilietybės, ta-

čiau norėjęs ją įgyti, bet dėl to, kad tuo metu dvigubos pilietybės op-
cija buvo panaikinta Lietuvoje (nuo 2006 m.), jos negavo, pamini kitą 
svarbų aspektą – pilietybės kaip identiteto dedamąją – tiksliau, lietu-
viško paso turėjimas yra matomas kaip identiteto įdokumentinimas, 
rašytinis patvirtinimas – panašiai kaip Lietuvos lenkams lenko korta 
(žr. plačiau – Daukšas 2008).

Ar turite Lietuvos pilietybę?
Ne. Aš jau ta banga, kur neišėjo turėt pilietybės.
Ar norėtumėte turėti [Lietuvos pilietybę]?
Taip.



227DARIUs DAUKŠAs PARIBIO KONSTRAVIMAS: IDENTITETAS, TERITORIJA, PILIETYBĖ

O kodėl?
Kad turėčiau dokumentą, kuris paliudytų mano tapatybę, nes, pa-

vyzdžiui, aš lenkiškam pase yra, kad aš esu Lenkijos pilietė, bet niekur 
nerašo, kad esu lietuvė. (Moteris, Punskas, 29 m.)

Greta emocinės Lietuvos pilietybės galima apčiuopti ir kitą – pra-
gmatinį, matant pilietybę kaip tam tikrą įrankį, leidžiantį lengviau 
funkcionuoti abiejose valstybėse (Lenkijos ir Lietuvos). Ypač tai ak-
tualu studijų laikotarpiu, kuomet fiziškai yra gyvenama Lietuvoje ir 
susiduriama su įvairiais formalumais, kurie lengviau išsprendžiami, 
turint Lietuvos pilietybę. Tokio pilietybės „praktiškumo“ aspekto pa-
vyzdys pateikiamas ištraukoje iš interviu žemiau:

Aš turiu dvi pilietybes. [...] įstojau į studijas, į Kauną. Pateikiau 
prašymą, kad turėti dvi pilietybes, ir man paskyrė.

Kam to reikėjo?
Nu vien dėl to, kad nereikėtų mokėt kartą į tris mėnesius sveika-

tos jokių draudimų, ant diplomo jokio ten susimaišymo nebus – nes 
kai būna lenkiškas asmens kodas, tai būna paskui visokių nesklandu-
mų. (Vyras, Punskas, 28 m.)

Tas pats informantas toliau interviu samprotauja:
[...] galiu bet kada nuvažiuot į Lietuvą, pratęst darbą, ar rast kaž-

kokį, karjeros siekti. Galiu ir Lenkijoj kažkur į didesnius miestus. (Vy-
ras, Punskas, 28 m.)

Dvigubos pilietybės turėjimas šio informanto akimis yra gana 
praktiškas dalykas, leidžiantis laisviau funkcionuoti abiejose valsty-
bėse – pavyzdžiui, to pačio informanto žodžiais, registruoti automobilį 
Lietuvoje, nes ten pigesnis draudimas ir techninis patikrinimas.

Apibendrinant galima pasakyti, kad aptartos dvigubos pilietybės 
turėjimo sampratos buvo pateiktos gana fragmentiškai, apsiribojant 
vien jaunesnio amžiaus Lenkijos lietuvių galvojimu. Reikėtų išsames-
nių, didesnės apimties tyrimų, integruojant ir vyresnės kartos Lenkijos 
lietuvių nuomones, kurios neabejotinai galėtų skirtis, kaip ir požiūriai 
į priklausymą vienai ar kitai valstybei.

Išvados

Straipsnyje, remiantis lauko tyrimo, atlikto Punske 2013 m., 
medžiaga, nagrinėjamos dvigubos pilietybės turėjimo sampratos. 
Straipsnio pradžioje pateikiama trumpa teorinė pilietybės sampra-
ta, jos taikymas antropologijoje, pabrėžiant, kad dvigubos pilietybės 
tema aktuali tampa tik XX a. antrojoje pusėje – iki tol apie tai beveik 
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nebuvo kalbama. Daugybinės pilietybės atsiradimas, viena vertus, sie-
jamas su išaugusiu žmonių mobilumu, migracija, kita vertus, ir su tam 
tikrais struktūriniais pokyčiais, privertusiais valstybes iš naujo per-
mąstyti savo santykį su istoriškai kaimyninėse šalyse gyvenančiais tos 
pačios etninės kilmės žmonėmis. Transnacionalizmo studijos davė im-
pulsą atsirasti naujoms teorinėms prieigoms, pilietybę nagrinėjant ne 
tik kaip formalių teisių ir pareigų rinkinį, bet tuo pačiu akcentuojant ir 
pilietybės, kaip identiteto, sritį. Aptarta dvigubos (daugybinės) pilie-
tybės politikos raida Lietuvoje aiškiai atskleidžia nuoseklią valstybės 
politikos raidą dvigubos (daugybinės) pilietybės įteisinimo lietuvių 
kilmės asmenims (nuo 1991 iki 2006 m.) link. 2006 m. ši galimybė 
buvo panaikinta, Lietuvos Konstituciniam Teismui pripažinus, kad 
dviguba pilietybė Lietuvoje negalima.

Lauko tyrimai Punske atskleidė, kad Lenkijos lietuviai (jaunimas) 
trejopai mato savo santykį su Lietuvos valstybe. Viena vertus, Lietu-
va matoma kaip užsienio valstybė, tačiau emociškai su ja saistomasi, 
ji matoma kaip reikšmingesnė, lyginant su kitomis valstybėmis. Kiti 
informantai apie Lietuvą kalba kaip svarbiausią valstybę, su ja tapa-
tinasi. Išryškėjo dar vienas elementas – tapatinimasis ne su valstybe/
valstybėmis, bet gyvenamu regionu, pabrėžiant jo istorijos specifišku-
mą, nulėmusį sudėtingas identitetų trajektorijas.

Pilietybės tema glaudžiai siejasi su aptartu požiūriu į valstybes 
– Lenkijos ir Lietuvos. Viena vertus, aiškus prioritetas suteikiamas 
Lenkijos pilietybei, kadangi šioje valstybėje gyvenama, tačiau pavy-

Punskas iš paukščio skrydžio
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ko pasikalbėti ir su keletu informantų, priėmusių Lietuvos pilietybę 
(greta turimos Lenkijos), kurie turi dvejopą požiūrį į ją. Viena vertus, 
Lietuvos pilietybės turėjimas priimamas emociškai, pilietybę matoma 
tarsi priemonę, patvirtinančią lietuvių identitetą, lietuviškumą. Kita 
vertus, Lietuvos pilietybės turėjimas yra matomas kaip praktinis pa-
lengvinimas (ypač studijų Lietuvoje laikotarpiu), leidžiantis lengviau 
funkcionuoti abiejose valstybėse (Lenkijoje ir Lietuvoje).
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DARIUS DAUKŠAS – daktaras, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos sky-
riaus mokslo darbuotojas. Jo mokslo interesų sritis yra etninio ir nacionalinio 
identiteto raiška paribio zonose ir lietuvių migracijoje. Lauko tyrimų geografija 
apima Lietuvą, Lenkiją, Jungtinę Karalystę ir Norvegiją. 2010 m. D. Daukšas 
Vytauto Didžiojo universitete apgynė daktaro disertaciją „Transnacionalizmo 
iššūkiai pilietybei ir etniškumui šiuolaikinėje Lietuvoje: Lietuvos tautinių ma-
žumų ir lietuviškos migracijos atvejai“.

Darius Daukšas



231DARIUs DAUKŠAs PARIBIO KONSTRAVIMAS: IDENTITETAS, TERITORIJA, PILIETYBĖ



232 PETRAS MAKSIMAVIČIUS

PETRAS MAKSIMAVIČIUS

KUNIgAs JONAs TOTORAITIs

Dr. Algimanto Katiliaus knyga „JONAS TOTORAITIS MIC: 
biografija ir veikla“

Apie Joną Totoraitį reikėtų rašyti ne tik, kad jis Lietuvos kuni-
gas. Jis istorikas, mokytojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas, Sei-
nų kunigų seminarijos ir Fribūro universiteto absolventas, vienuolis, 
Didžiojo Vilniaus seimo dalyvis, lietuviškų mokyklų steigėjas, Seinų 
„Žiburio“ gimnazijos direktorius...

Neseniai dienos šviesą išvydo Lietuvos istoriko dr. Algimanto 
Katiliaus knyga apie J. Totoraitį. Tai dar vienas nepaprastai reikšmin-
gas A. Katiliaus darbas, iš kurio daugiau sužinosime apie Lietuvos ir 
tuo pačiu mūsų – Sūduvos ir Suvalkų krašto praeitį. Knyga pavadinta 
„JONAS TOTORAITIS MIC: biografija ir veikla“.

Nesu tiek kompetentingas, kad rašyčiau knygos recenziją, tačiau 
noriu ją pristatyti ir kartu pasidžiaugti, jog žingsnis po žingsnio vis 
daugiau sužinome apie mūsų istoriją ir ypač apie vadinamąjį Seinų lie-
tuvių „aukso amžių“, kuomet šiame krašte vyko lietuvių tautinis atgi-
mimas, kurio skleidėjai žymiai prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo. Gal ne visi turėsite progą paskaityti naujai išleistą knygą, 
todėl pabandysiu atpasakoti, kokius šaltinius, ypač susijusius su Seinų 
praeitimi, A. Katiliui pavyko surasti ir kaip jis aprašė J. Totoraičio gy-
venimą ir veiklą. Per šią prizmę juk atsiveria viso krašto istorija.

Kol parašysiu apie naujai išleistos knygos reikšmę, keliais sa-
kiniais noriu paminėti patį J. Totoraitį, kad paprasčiau būtų suvokti 
knygos autoriaus A. Katiliaus intencijas. J. Totoraitis gimė 1872 m. 
Bliuviškiuose, Griškabūdžio valsčiuje. 1890–1895 m. mokėsi Seinų 
kunigų seminarijoje. Kelerius metus ėjo Daukšių parapijos vikaro 
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pareigas. Nuo pat jaunystės domėjosi istorija, rinko etnografinę me-
džiagą, tyrinėjo istorijos šaltinius. 1899–1904 m. gavęs Seinų vyskupo 
Antano Baranausko pritarimą, slapta, kita pavarde, studijavo Fribūro 
universitete. Ten gavo filosofijos daktaro laipsnį. Grįžęs į Lietuvą tęsė 
sielovados darbą, istorijos tyrinėjimus, užsiėmė visuomeniniu darbu. 
Seinuose dirbo „Šaltinio“ redakcijoje, o 1910 m. slapta įstojo į marijo-
nų vienuoliją. 1911 m. Seinų kunigų seminarijoje pradėjo eiti dvasios 
tėvo pareigas. 1923–1937 m. buvo Kauno Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorius. Marijampolėje įsteigė Marijonų gimnaziją ir ėjo di-
rektoriaus pareigas. Parašė daug straipsnių, ypač istorijos temomis. 
Žymiausiame savo veikale „Sūduvos Suvalkijos istorija“ naudojosi ne 
tik paskelbtais istorijos šaltiniais, bet atrado daug naujų, iki tol nežino-
mų. Jis laikomas regioninės istoriografijos Lietuvoje pradininku. Mirė 
1941 m. birželio 21 d. Bliuviškiuose, Griškabūdžio valsčiuje. Palaido-
tas Marijampolės senosiose kapinėse.

Išsamiau šią iškilią asmenybę jau minėtoje knygoje pristatė  
A. Katilius. Tad noriu paminėti svarbesnius, o kai kam gal ir nežino-
mus faktus apie J. Totoraičio darbus ir idėjas.

Knyga „JONAS TOTORAITIS MIC: biografija ir veikla“ padalyta 
į 14 skyrių bei papildyta priedais. Reikšminga, kad joje publikuojami 
J. Totoraičio laiškai, kurie nepaprastai praturtina veikalą. Skaitytojas 
pats gali pajusti ano meto nuotaikas, sužinoti J. Totoraičio požiūrį vie-
nu ar kitu klausimu. Mums ypatingai svarbu, kad knygos autorius pa-
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skelbė 1912–1914 metais rašytus laiškus Jurgiui Matulaičiui. Jie rašyti 
tuo metu, kai J. Totoraitis dirbo Seinų kunigų seminarijoje. Laiškai 
atskleidžia lietuvių ir lenkų tarpusavio santykių dinamiką mūsų krašte 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą. Tai buvo tas laikmetis, kada artėjo lemia-
mas momentas, kai turėjo būti sprendžiamas šio krašto politinės pri-
klausomybės klausimas. Tų pokyčių nuotaikos juntamos Seinų kunigų 
seminarijoje, dėl ko J. Totoraitis dažnai sielvartavo. Jis jautėsi vienišas 
ir bejėgis ką nors pakeisti. Manė, kad lietuvių ir lenkų nesutarimai 
tęsis dar labai ilgai. Beje, jo tuo metu išsakyti samprotavimai labai 
aktualūs ir šiandien.

A. Katilius surašė J. Totoraičio biografiją ir pristatė jo nuveiktus 
darbus įvairiais gyvenimo tarpsniais, tačiau mes, gyvenantys Suvalkų 
krašte, skaitydami šį veikalą, visų pirma atrandame jame savo kraš-
to XIX–XX a. sandūros istorijos aprašymą. Taigi drįstu sakyti, kad  
A. Katilius, rašydamas apie J. Totoraitį, sąmoningai nepagailėjo paro-
dyti platesnį vaizdą, atliko papildomą darbą ir praplėtė mūsų žinojimą, 
kas tuo metu vyko Seinų kunigų seminarijoje, kokios nuotaikos vyra-
vo parapijose, kaip organizuota lietuviška leidyba po spaudos laisvės 
atgavimo 1904 m. arba kaip Seinuose atsirado „Šaltinis“.

J. Totoraitis – Seinų kunigų seminarijos absolventas. Knygo-
je užsimenama ne tik apie jo mokslus Seinuose, bet ir aprašomos 
čia vyravusios nuotaikos, profesūros požiūris į tautinius klausimus.  
J. Totoraitis taip pat Fribūro universiteto Šveicarijoje absolventas. Jo 
studijas vainikavo daktaro disertacija apie karalių Mindaugą. Fribūro 
universiteto Šveicarijoje vardą ir anksčiau buvome girdėję. Žinojome, 
kad jame studijavo Seinų kunigų seminarijos absolventai. A. Katilius 
praplečia žinias apie šio universiteto reikšmę lietuviams. Pirmieji stu-
dentai iš Lietuvos Fribūro universitete pasirodė 1895 metais. Tai buvo 
Seinų vyskupijos kunigai. Universitetas juos priimdavo netikromis 
pavardėmis, kadangi Rusijos imperijos valdžia drausdavo vykti studi-
juoti Vakarų Europos universitetuose. Pasus išduodavo, jeigu studen-
tų vykimo tikslas buvo – „gydytis“. Tuo ir pasinaudodavo kunigai. 
Kaip mini A. Katilius, nuo 1883 iki 1901 m. aštuoniolika Seinų kunigų 
seminarijos auklėtinių išvyko į Šveicariją „gydytis“. Tarp jų buvo ir  
J. Totoraitis. Fribūre jis pasivadino Jonu Norumi. Įdomu, jog knygo-
je pabrėžiama, kad vyskupas Antanas Baranauskas palankiai žiūrėjo 
į kunigų (slaptas) studijas Vakarų Europoje ir stengdavosi jiems pa-
dėti išvykti. Minima ir tai, kad šiame universitete taip pat nepavyko 
išvengti lietuvių ir lenkų nesutarimų, mat lenkai buvo neblogai or-
ganizuoti ir stengėsi gan stipriai plėtoti savo tautinę veiklą. Taip pat 
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lietuviai svetimšalių apsuptyje bandė burtis. J. Totoraitis minimas kaip 
vienas aktyviausių Fribūro universiteto lietuvių studentų. Jis šiame 
universitete vokiečių kalba apsigynė disertaciją apie karalių Mindaugą 
ir buvo pirmas lietuvis, apgynęs istorijos daktaro disertaciją iš Lietu-
vos istorijos.

A. Katilius savo veikale naudojasi gausiais istorijos šaltiniais.  
J. Totoraičio rašyti laiškai ir gaunami atsakymai leidžia labiau suprasti 
ano meto nuotaikas ir idėjas, kurios gimdavo lietuvių inteligentų gal-
vose. J. Totoraitis susirašinėdavo su J. Basanavičiumi, J. Matulaičiu, 
Pr. Būčiu ir daugeliu kitų, kuriems rūpėjo Lietuvos likimas, jos moks-
las, žemės ūkis, kultūrinis atgimimas, istorijos tyrimai.

J. Totoraitis dalyvavo svarbiausiame Lietuvos XX a. pradžios po-
litiniame įvykyje – Didžiajame Vilniaus seime. Ten jis suprato, kaip 
rašo knygos autorius, kad lietuviai dvasininkai turi aktyviau veikti ir 
siekti ginti lietuvių tautos interesus, remtis krikščioniškomis vertybė-
mis. Knygoje rodomas Daukšių parapijos pavyzdys, kur, pasak Toto-
raičio, plito žalingos lietuviams socialdemokratų idėjos. Todėl kunigų 
tikslas buvo skatinti raštingumą, atsigręžimą į savąją istoriją. Aiškin-
ta, kad emigracija į Ameriką nėra geras dalykas, tačiau jeigu taip nu-
tinka, reikia mokytis rašyti ir skaityti, kad gebėtum palaikyti ryšį su 
emigravusiais giminaičiais. Daukšių parapijoje J. Totoraitis pradeda 
rinkti etnografinę medžiagą, Šunskuose užsiima visuomeniniais reika-
lais, įsteigia „Žiburio“ draugijos skyrių, moko ūkininkauti.

Vienas knygos skyrius skirtas J. Totoraičio idėjoms ir sumany-
mams. Ne viską jam pavyko įgyvendinti, tačiau žiūrint iš šių dienų 
perspektyvos jis gerai suprato, kas atgimstančiai Lietuvai ypatingai 
svarbu. Siūlė kuo skubiau steigti Lietuvos istorijos tyrinėjimo draugiją 
(1907 m. po ilgų diskusijų ir J. Basanavičiui siūlant įsteigta Lietuvos 
mokslų draugija), manė, kad būtina Užnemunėje įkurti žemės ūkio 
mokyklą, organizuoti kunigų susivienijimą, Vilniuje steigti universite-
tą, užsiimti kaimo ir mažų miestelių jaunimo reikalais. Totoraitis rašė: 
„Man rūpėjo agitacija – sujudinti, sukurstyti ir paraginti prie darbo.“ 
A. Katilius pažymi, kad J. Totoraitis dažnai remdavosi žiniomis, ku-
rias įgijo studijuodamas užsienyje, naudojosi Vakarų Europos moksli-
ninkų metodologiniais šaltiniais. Beje, iš jo sukurtų rašytinių šaltinių 
matyti, jog kai pradėjo dirbti Seinų kunigų seminarijoje dvasios tėvu, 
susilaukdavo kritikos iš (prolenkiškos) seminarijos vadovybės, kad 
ruošdamasis darbui su klierikais remiasi vokiečių ar prancūzų, o ne 
lotynų ar lenkų kalba rašyta literatūra. Perskaitęs A. Katiliaus veikalą 
pažymėsiu tik vieną mums šiandien itin aktualų klausimą, kuris kren-
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ta į akis. Anuomet, prieš šimtą metų, visur pažymima, kad steigiant 
vieną ar kitą lietuvišką draugiją visada įstatuose atsirasdavęs įrašas, 
jog norint tapti jos nariu ir naudotis dalyvavimo joje privilegija (pvz., 
skolintis knygas, turėti balso teisę...) reikia sumokėti mėnesinį ar me-
tinį mokestį.

J. Totoraitis Seinų „Šaltinio“ redakcijoje dirbo vos tris mėnesius. 
Jam šis darbas nebuvo mielas. Vengė įsitraukti į politiką, o XX a. pra-
džioje, būnant lietuviškos spaudos talkininku, sudėtinga buvo to iš-
vengti. Anot A. Katiliaus, jis mielai ėmėsi kalendorių paprastiems kai-
mo gyventojams rengimo. Visų „Žiburio“ kalendorių 1908–1917 m. 
rengėjas buvo J. Totoraitis. Reikia pabrėžti, kad jo bendradarbiavimas 
su lietuviška spauda, kaip pažymi A. Katilius, prasidėjo nuo studijų 
Fribūro universitete metų ir tęsėsi iki gyvenimo pabaigos. J. Totorai-
tis daugiausia rašė istoriniais, visuomeniniais ir religiniais klausimais. 
Būdamas istorikas, daugiausia parašė straipsnių istorijos temomis, 
bendradarbiavo su keliolika redakcijų.

Istoriko darbą J. Totoraitis tęsė kurį laiką gyvendamas Sankt Pe-
terburge. Rinko medžiagą Lietuvos atgimimo istorijai. Domėjosi Sankt 
Peterburgo lietuvių padėtimi. Gyvenimas šiame mieste leido susipa-
žinti su ten saugomais istorijos šaltiniais, kas labai pravertė Totoraičiui 
istoriko darbe.

Jo, kaip dvasininko, gyvenimą kardinaliai pakeitė tapimas slaptu 
atnaujintos marijonų vienuolijos vienuoliu. Viešą vienuolinį gyvenimą 
J. Totoraitis susiejo su Marijampolės marijonų vienuolynu. A. Katilius 
šį jo gyvenimo tarpsnį knygoje pristato atskirame skyriuje, tačiau aš 
šiame straipsnyje plačiau jo neminėsiu. Mus domina J. Totoraičio pe-
dagoginio darbo Seinų kunigų seminarijoje pradžia.

1911 m. J. Totoraitis Seinų kunigų seminarijoje pradėjo eiti dva-
sios tėvo pareigas. A. Katilius nagrinėja jo susirašinėjimą su J. Ma-
tulaičiu ir Pr. Būčiu (Seinų kunigų seminarijos auklėtiniu). Kaip laiš-
kuose mini pats J. Totoraitis, Seinuose jis turėjo daug darbo. Nemažai 
laiko privalėdavo skirti tiesioginėms pareigoms seminarijoje, darbui 
su klierikais. Tačiau laiškuose užsimena, jog jautėsi vienišas. Matė vis 
gilėjantį lietuvių ir lenkų tarpusavio konfliktą ir eidamas dvasios tėvo 
pareigas jautėsi bejėgis jį išspręsti. „Neapykanta tarp lietuvių ir lenkų 
yra arši“, – rašė. Stengėsi išlikti neutralus tautiniais klausimais, tačiau 
laiškuose savo bičiuliams aiškiai pabrėždavo, jog lenkų ir lietuvių tei-
sės Seinų kunigų seminarijoje nėra lygios. Lietuviai buvo skriaudžiami 
ir dėl tautinių motyvų dažnai šalinami iš seminarijos. Jis dėl to labai 
sielvartavo. Ypatingai jam buvę skaudu, kai seminariją turėdavo pa-
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likti gabūs, lietuviškumui ir krikščionių tikėjimui neabejingi klierikai. 
Kita vertus, darbas Seinuose buvo reikšmingas J. Totoraičio gyvenimo 
etapas – formavo jo, kaip kunigo ir lietuvio, pasaulėžiūrą. Jis ir toliau 
domėjosi istorija, nagrinėjo istorijos šaltinius, bendradarbiavo su lie-
tuviška (taip pat leidžiama Seinuose) spauda, palaikė ryšius su J. Ba-
sanavičiumi ir kitais lietuviais inteligentais, kaupė istorinę medžiagą. 
A. Katilius savo veikale neužsimena apie J. Totoraičio bendravimą su 
Seinų lietuviais pasauliečiais. Gal tiesiog tai sunku aptikti istorijos šal-
tiniuose, tačiau ši informacija būtų itin svarbi vertinant, kiek lietuviš-
ka veikla Seinuose buvo susijusi vien su bažnytinėmis institucijomis ir 
kaip joje dalyvavo pasauliečiai – lietuviai inteligentai.

J. Totoraitis pasižymėjo taip pat kaip mokinių vertinamas pe-
dagogas. Jo mokytojo darbas pirmiausia susijęs su dviem „Žiburio“ 
draugijos gimnazijomis. Mokytojavo Seinuose ir Marijampolėje. Rei-
kia pažymėti, kad aktyviai veikė „Žiburio“ draugijoje, ėjo pareigas jos 
valdyboje, todėl neišvengiamai dalyvavo gimnazijų kūrime.

A. Katilius pateikia informacijos apie Seinų lietuvių „Žiburio“ 
gimnaziją, todėl ir norisi šiek tiek plačiau šį tarpsnį paminėti. Juk taip 
įtvirtinamas šiuo metu veikiančios Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos 
(įkurtos 2005 m.) pamatas. Seinų „Žiburio“ gimnazijos veikla prasi-
dėjo 1918 m. sausio 15 d. iškilmingomis pamaldomis Seinų katedro-
je. Beje, ir dabartinėje „Žiburio“ mokykloje kiekvienais metais šios 
tradicijos laikomasi. 1918 m. į gimnaziją priimti 59 mokiniai iš Seinų 
ir apylinkių. Buvo sukomplektuota pirmoji klasė. Gimnazijos direkto-
riumi paskirtas dr. J. Totoraitis. Mokykla įsikūrė Kapų gatvėje, Abra-
mavičiaus namuose. 1918 m. rugsėjo 2 d. pradėjo veikti lygiagreti kla-
sė, kurioje mokėsi 43 mokiniai (berniukai ir mergaitės). Pirmuosius 
mokslo metus baigė 86 mokiniai. Antruosius mokslo metus pradėjo 
97 mokiniai. Nuo naujųjų mokslo metų pradžios pasikeitė direktorius.  
J. Totoraitis išvyko į Marijampolę, o direktoriumi paskirtas dr. Mo-
tiejus Gustaitis. 1919 m. rugpjūčio 16 d. prasidėjo mokslas „Žiburio“ 
berniukų ir mergaičių gimnazijose. Mergaičių gimnazija atidaryta 
1919 m. balandžio 28 d. Mokinių skaičius gimnazijose labai sparčiai 
augo, tačiau darbas truko neilgai. 1919 m. rugpjūčio 23 d. lenkams 
užėmus Seinus, jis nutrūko.

Kaip pažymi A. Katilius, J. Totoraitis Seinuose neužsiėmė vien 
pedagoginiu darbu, bet taip pat visuomenine veikla. Jo iniciatyva 
buvo įkurta ateitininkų kuopa, jis ragino mokinius aktyviai reikštis 
visuomeniniame gyvenime. Deja, Seinuose dirbo neilgai. Vos pradėjus 
čia veikti „Žiburio“ gimnazijai, išvyko į Marijampolę. Dirbdamas Ma-
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rijampolėje, pradėjo rašyti vadovėlius. Manė, kad lietuvių švietimas 
tai pats svarbiausias būdas siekti valstybės atkūrimo ir sustiprėjimo. 
Įsteigus Marijampolės marijonų gimnaziją, tapo jos direktoriumi. Ji 
greit buvo priskiriama elitinėms. Kandidatams į šią gimnaziją J. Toto-
raitis sakydavo: „Rengtis į ją patarčiau, tik jei Tamsta esi labai gabus ir 
labai darbštus, jei gabumai vidutiniai, neverta nė pradėti.“

Lietuvių švietimą organizuojant reikėjo daug pastangų ir neretai 
spręsti fundamentalias problemas. Dar 1917 m. rugsėjo 18–22 d. J. To-
toraitis, dalyvaudamas Vilniaus konferencijoje, kurioje svarstytas Lie-
tuvos valstybės atkūrimas, kartu su kitais kunigais nusprendė stengtis, 
kad būtų kuriamos lietuviškos gimnazijos. Tai kėlė daug rūpesčių – tiek 
finansinių, tiek teisinių. „Žiburio“ draugijos įkurtos gimnazijos buvo 
privačios. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, „Žiburio“ draugijai kilo 
dilema – ar reikia privačiose rankose laikyti katalikiškas gimnazijas, ar 
perduoti atkurtos valstybės žinion ir tokiu būdu palengvinti išlaikymo 
naštą. 1919 m. liepos 1 d. gimnazijos tapo valstybinėmis.

J. Totoraitis dirbo taip pat Lietuvos universitete Kaune, vėliau 
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete. Dės-
tė istorijos dalykus. A. Katilius savo veikale aprašo pastangas įkurti 
Lietuvos universitetą Kaune. Po 1920 m. karinių veiksmų ir Vilniaus 
prijungimo prie Lenkijos reikalai komplikavosi, reikėjo ieškoti alter-
natyvos ir bent kuriam laikui valstybės gyvenimo centrą su visomis 
institucijomis perkelti į laikinąją sostinę – Kauną. Plačiau apie tai 
nerašysiu, tačiau – kaip pabrėžia A. Katilius – tai nebuvo lengvas  
J. Totoraičiui laiko tarpas. Jis turėjo derinti savo darbą universitete 
Kaune, gimnazijoje ir vienuolijoje Marijampolėje. Dėstė universitete iki  
1937 m. Mokėdamas lotynų, graikų, vokiečių, prancūzų, rusų ir lenkų 
kalbas, matyt, nemažai prisidėjo perteikiant žinias Lietuvos akademi-
niam jaunimui. Verta vien priminti, kad dirbdamas universitete spėjo 
parašyti šešias knygas, tapo Lietuvių katalikų mokslo akademijos na-
riu mokslininku. Baigęs dirbti universitete, išvyko į Vatikano archyvą, 
kur rinko medžiagą, susijusią su Lietuvos istorija, siuntė ją į Lietuvą ir 
pats rengė publikacijas.

Turtingas J. Totoraičio rankraštinis palikimas. Jo rankraščius ga-
lima rasti įvairiuose Lietuvos muziejuose, universitetuose, biblioteko-
se. A. Katilius teigia, kad J. Totoraitis rimtai ruošėsi, tačiau nespėjo 
parašyti „Sūduvos Suvalkijos istorijos“ antrosios dalies (nors pažymi, 
kad šį teiginį ateityje gali paneigti archyviniai atradimai).

A. Katiliaus darbas, kuriame pateikiama J. Totoraičio biografija 
ir aprašomi darbai, svarbus keliais aspektais. Mums, gyvenantiems 
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Sūduvoje – Suvalkijoje, primena apie šio krašto sudėtingą, bet gar-
bingą praeitį, leidžia pajusti to meto dvasią ir geriau suprasti, kaip ir 
kodėl XIX–XX a. sandūroje šiame krašte formavosi lietuvių tautinis 
atgimimas ir su kokiomis kliūtimis ano meto lietuviai inteligentai susi-
durdavo. Knyga nepaprastai vertinga ir todėl, kad autorius kruopščiai 
išanalizavo istorijos šaltinius. Darbe pateikiama ne tik J. Totoraičio 
bibliografija, čia taip pat chronologiškai sudėliotos nuorodos į jo pa-
rašytas monografijas, paskaitas, vadovėlius, straipsnius ir studijas. Tai 
labai palengvins istorikų, kurie tęs tyrimus šiomis temomis, darbą. 
Dar vienas itin įdomus priedas – tai laiškai, rašyti Jurgiui Matulai-
čiui (knygoje spausdinami šeši Totoraičio Seinuose jam rašyti laiškai) 
ir Kazimierui Aloyzui Matulaičiui MIC. Vieną jų, kurio A. Katilius 
pateikia tik ištraukas, ateityje vertėtų plačiau panagrinėti, kadangi  
J. Totoraičio išsakytos mintys nepaprastai aktualios ir šiais laikais, 
praėjus daugiau kaip šimtui metų. Tai 1912 m. rašytas laiškas Jurgiui 
Matulaičiui, kuriame jis nagrinėja lietuvių ir lenkų tarpusavio santy-
kius ir samprotauja, kas trukdo šimtmečiais deklaruojamą meilę pa-
versti paprastu, bet pagarba vieni kitiems grįstu bendradarbiavimu. 
Reikėtų kritiškai vertinti J. Totoraičio mintis (praėjo daugiau kaip 100 
metų), tačiau jose daug išminties. Čia tiek lietuviai, tiek lenkai galėtų 
pasimokyti. „Žiūrint į vienų ir kitų būdą, lenkų meilė lietuviams yra 
lietuvių apgavimas. Ta lenkų meilė gali būti meile, kol nėra reikalo. 
Reikalui atsiradus, ta meilė reikalinga tik tam, kad lietuvis dėl jos nu-
sileistų. Jei nenusileis, visur bus kaltinamas, o lenkas, lietuvių meilės 
vardan prigavęs ar išnaudojęs, visur bus teisus, bus padaręs tai, ką jam 
liepia tėvynės meilė“, – 1912 m. samprotavo J. Totoraitis.

Labai rekomenduoju paskaityti dr. A. Katiliaus veikalą.

PETRAS MAKSIMAVIČIUS (g. 1970 m. Seinuose, Lenkija) – istorikas, Lenki-
jos lietuvių visuomenės veikėjas.
Baigė Seinų lenkišką pradinę mokyklą, toliau mokėsi Punsko licėjuje, vėliau stu-
dijavo Vilniaus universitete istoriją. Grįžęs į Lenkiją aktyviai dalyvauja lietuvių 
visuomeniniame gyvenime. Lenkijos lietuvių žurnalo „Aušra“ žurnalistas.

Petras  
Maksimavičius

KUNIgAs JONAs TOTORAITIs
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ALgIMANTAs KATILIUs

NAUJA KNYGA APIE UŽNEMUNĖS  
MIEsTUs

Lietuvos istorijos institutas 
nuo 1991 m. leidžia knygų seriją 
„Lietuvos magdeburginių mies-
tų privilegijos ir aktai“. Iki šiol, 
įskaitant aptariamą knygą, iš-
leista devyni tomai. Šioje serijoje 
išspausdinti šių miestų dokumen-
tai: Joniškio, Jurbarko, Kretingos, 
Skuodo, Šiaulių, Šventosios, Var-
nių, Veliuonos, Viekšnių, Virba-
lio, Vladislavovo (Naumiesčio), 
Kėdainių, Alytaus, Merkinės, 
Trakų, Lazdijų ir Simno. Pasku-
tinių dviejų miestų privilegijos ir 
aktai spausdinami aštuntame se-
rijos tome, kurį, kaip ir aptariamą 
tomą, parengė dr. Jonas Drungilas.

Devintasis serijos tomas skirtas trijų miestų istorijai – Berznyko 
(lenk. Berżniki), Liudvinavo ir Pilypavo (Filipów). Šie miestai įsikūrę 
dabartinėse Lietuvos ir Lenkijos teritorijose, o XVI–XVIII a. visi jie 
priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Kauno ir Gardino pa-
vietams. Tomo sudarytojas, remdamasis istoriografija, šiuos miestus 
įvardija mažaisiais magdeburginiais miestais. Kadangi neišliko minė-
tų miestų archyvai, rengiant knygą panaudoti dokumentai iš įvairių 
atminties saugyklų Lietuvoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje. Dokumentai 
publikuojami originalo kalba. Prie publikuojamų aktų yra anotacijos 
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lietuvių kalba ir nurodomi dokumentų šaltiniai. Pateikiama asmenvar-
džių ir vietovardžių rodyklė bei santrauka anglų kalba. Spausdinamos 
privilegijos ir aktai išdėstyti pagal miestus chronologine tvarka.

Berznyko miestui skirta 13 dokumentų, kurie apima 1679– 
1787 m. laikotarpį. Pirmiausia pateikiama valdovo Jono Sobieskio 
1679 m. sausio 29 d. privilegija, kuria Berznykui suteikta Magdeburgo 
teisė, 1699 m. Magdeburgo teisės konfirmacinė privilegija, 1679 m., 
1738 m., 1765 m. ir 1781 m. miestelio inventoriai, vaito patvirtinimo 
privilegijos ir kiti dokumentai.

Liudvinavo miestui skirti 24 dokumentai, kurie apima 1719– 
1791 m. laikotarpį. Pirmas dokumentas, tai 1719 m. sausio 14 d. kara-
liaus Augusto II privilegija, kuria Liudvinavui suteikiama Magdebur-
go teisė. Kiti dokumentai: 1746 m., 1757 m. ir 1791 m. Magdeburgo 
teisės konfirmacinės privilegijos, leidimas miestelyje trečiadieniais ir 
sekmadieniais rengti kassavaitinius turgus, leidimas rengti du meti-
nius prekymečius – savaitinį ir tridienį, Liudvinavo burmistro teismo 
dekretai, vaito patvirtinimo privilegijos, leidimas kurtis miestelyje 
žydams, 1765 m. miestelio žydų sąrašas, 1738 m., 1751 m., 1767 m.,  
1781 m. inventoriai, 1780 m. miestiečių sąrašas ir kita.

Pilypavo miestui skirta daugiausia, net 36 dokumentai, kurie 
apima 1570–1794 m. laikotarpį. Pilypavo miestui Magdeburgo teisę  
1570 m. rugsėjo 8 d. privilegija suteikė karalius Žygimantas Augus-
tas. Kiti minėtini dokumentai: 1571 m. Pilypavo bažnyčios fundacija,  
1620 m. donacija bažnyčiai, 1658 m., 1677 m., 1710 m., 1740 m. ir 
1773 m. Magdeburgo teisės konfirmacinės privilegijos, vaito pareigų 
suteikimo dokumentai, išrašas iš Pilypavo miesto tarėjų knygos, teis-
mų dokumentai, 1765 m. inventorius ir kita.

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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sTANIsLOvO sAJAUsKO KNygA APIE 
SAVE IR KŪRYBĄ

2020 m. pasirodė profesoriaus Stanislovo Sajausko naujausia 
knyga „Iš mano gyvenimo archyvo“, skirta autoriaus 75-mečiui. Tai 
įdomus, poligrafiškai nepriekaištingas ir informatyvus albumas. Jame 
pasakojama apie knygos autorių, kuriam užteko jėgų, gebėjimų ir va-
lios savo gyvenimo problemas paversti laimėjimais. 

Fiziko, habilituoto daktaro, numizmato ir kraštotyrininko Stanis-
lovo Sajausko gyvenimo problemos prasidėjo tolimoje vaikystėje. Jis 
gimė 1946-aisiais Jungėnuose, dažnai vadinamuose Kalvarijos gele-
žinkelio stotimi. Tėvai – Elzbieta ir Jonas Sajauskai – gyveno nepa-
siturinčiai ir pirmus bendro gyvenimo metus blaškėsi po Kalvarijos 
apylinkes, ieškodami darbo ir buto, kol išsinuomojo molinį namelį 
šiaudiniu stogu ant Orijos ežero kranto. 

Didžiausias jų turtas buvo vaikai. Augino keturis: dukrą Juditą ir 
trejetą sūnų – Alvydą, Justiną ir jauniausiąjį Stasį, kažkodėl pakrikš-
tytą Stanislovu. 1947 m. piktai akiai jo vežimėlyje po čiužinėliu paste-
bėjus partizanų laikraštuką „Laisvės žvalgas“, šeimos galva atsidūrė 
Karelijos lageryje. Tai buvo formalus pagrindas likusią šeimos dalį 
1949-aisiais ištremti į Sibirą. 

Pirmuosius mokslus Stasys Sajauskas pradėjo krimsti 1952 m., 
būdamas vos 6 metų – tai nurodyta KGB užvestoje jo asmens byloje. 
Netrukus visi jo bendraklasiai tapo pionieriais. Netapo tik Sajauskas. 
Auklėtojai paklausus, kodėl nestoja, mokinys atsakė: „Tėvai nelei-
džia.“ Auklėtoja buvo supratinga, daugiau šios temos nelietė, o jis, 
vienintelis klasėje, būdavo atleidžiamas nuo popamokinių saliutavimų 
Stalinui, sukeldamas bendraklasių pavydą.

Po metų kitų, prikirtęs Karelijoje medžių tiek, kiek Ypatingojo 
pasitarimo buvo priteista, į nykų Irkutsko kaimelį atvažiavęs tėvas 
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gerokai palengvino šeimos gyvenimą. Visų tautų tėvui iškeliavus pas 
savo demonus, 1957 m., leista jiems grįžti į Lietuvą, kur iš molinės 
trobelės prie Orijos ežero buvo likusi tik molio krūva. Šešių asmenų 
Sajauskų šeimą priėmė gyventi vieno, bet didelio kambario bute gyve-
nusi teta Magdalena Kaspariūnienė. Prasidėjo neįtikėtini išgyvenimo 
rūpesčiai, kurie jauniausiam iš Sajauskų tebesitęsę visą gyvenimą iki 
pensijos. Problema ta, kad Lietuvos valdžioje liko tie patys buvę bolše-
vikai, visokiais būdais kenkę Sajauskui ne tik tiesiogiai, bet ir moraliai. 

Netrukus Sajauskams prisistatė jų „kelionę“ įforminęs stribas ir 
prisipažino, kad juos ištrėmė už kyšį. Prašė atleisti, o 8 metų tremties 
skriaudai atlyginti žadėjo nupirkti žąsį... Tėvai išprašė iš namų stribą 
su žadama žąsimi, perspėję, kad daugiau nesirodytų akyse. Buvo su-
sirūpinę, kad jau ūgtelėję vaikai, sužinoję šią istoriją, ko nors neprasi-
manytų... Tik Lietuvai atgavus nepriklausomybę jiems buvo atskleista 
ši, gal ką ir išgelbėjusi nuo tremties, aplinkybė.

Stasys Sajauskas prisimena: „Bandymas įtaisyti mane į Myko-
laičio-Putino internatą nepavyko dėl mano prastos charakteristikos, 
išduotos Biriulkos mokyklos direktoriaus – piktybinio bolševiko. Teko 
mokytis Kapsuko (Marijampolės) 4-oje vidurinėje mokykloje (taip 
buvo pervadinta Petro Armino mokykla). Ją baigus 1963 m. vienais 
penketais (aukščiausiu balu) nebuvo leista įteikti man aukso medalį, 
pasitenkinta sidabro medaliu.“ 
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Pedagogei, klasės auklėtojai Elenai Knorienei padedant, pavyko 
jam nuslėpti tremtį, todėl buvo priimtas į Kauno politechnikos institu-
tą. Jį baigęs su pagyrimu ir tapęs elektronikos inžinieriumi, buvo pa-
skirtas dirbti institute, Probleminėje ultragarso laboratorijoje (vėliau 
profesoriaus Kazimiero Baršausko laboratorijoje). 

Po dvejų metų, padedant laboratorijos vedėjui doc. Enrikui Ja-
roniui, pavyko pergudrauti rektorių, kuriam KGB uždraudė priimti 
jį, tremtinį, studijuoti stacionarioje aspirantūroje (dabar doktorantū-
roje). Doc. E. Jaroniui paaiškinus, kad neakivaizdiniams aspirantams 
įstatymu numatytas papildomas mėnuo atostogų moksliniam darbui, 
rektorius sutriko ir... leido studijuoti keturmetėje aspirantūroje, aišku, 
nemokant stipendijos. 

Tai buvo didelė tremtinio pergalė. Stanislovas Sajauskas 1975 m. 
apsigynė technikos mokslų kandidato disertaciją, bet jam neleista va-
dovauti aspirantų studijoms ir dirbti pedagoginio darbo. Jis nebuvo 
niekam skolingas, bet, jausdamas galįs padėti jaunesniems arba per-
sekiojamiems žmonėms (atradėjai Liucijai Sereikaitei-Juozonienei,  
1972 m. atradusiai naujo tipo mechanines paviršines-išilgines bangas), 
prašomas neatsisakydavo. Bendradarbiaudami su L. Sereikaite-Juozo-
niene jiedu sukūrė per 30 išradimų. 

Probleminei ultragarso laboratorijai įgijus modernų impulsinį 
holografinį įrenginį UIG-1M, atsirado galimybė įsisavinti naują holo-
grafinių metodų sritį. Savo lėšomis S. Sajauskas išleido monografiją 
„Akustooptika ir ultragarso vizualizavimas“. 1999 m. už darbą „Ul-
tragarso laukų matavimo ir vizualizacijos metodų tyrimas“ Lietuvos 
mokslų akademija jam suteikė Kazimiero Baršausko premiją.

Atsitiktinumas, kad neakivaizdinės aspirantūros vadovu Stanis-
lovą pasirinko doc. V. Domarkas, vėliau tapęs KPI rektoriumi. Jo pa-
stangomis Sajauskas – nepartinis tremtinys – galėjo išvykti į Martino 
Liuterio universitetą (Vokietijos Demokratinėje Respublikoje), kur 
Taikomosios biofizikos institute ultragarsinėmis bangomis buvo aptin-
kami ir tiriami augliai smegenyse. Stažuotė buvo naudinga, nes, grįžęs 
į tą pačią laboratoriją po keleto metų, prof. H. Pranevičiaus paprašy-
tas, galėjo padėti jo sūnui Osvaldui, užstrigus jo aspirantūrai. 

Stanislovas Sajauskas sukūrė naują neinvazyvų galvospūdžio ma-
tavimo metodą, kai matuojamas ultragarsinių impulsų greitis galvos 
smegenyse. Tai bene reikšmingiausias mokslininko pasiekimas, kuris 
1992 m. buvo deponuotas Lietuvos mokslinės techninės informacijos 
institute. Sukurtas metodas pasirodė nepaprastai jautrus, leidžiantis 
ligonį pabudinti iš komos būsenos ir taip išgelbėti jo gyvybę. S. Sa-
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jauskui, paskelbus darbą apie neinvazyvų ultragarsinį galvospūdžio 
matavimo metodą, išleidus monografiją ir apgynus habilitacinį darbą, 
suteiktas profesoriaus vardas. Netikėtai paaiškėjo, kad šiam metodui 
1995 m. vasario 14 d. yra išduotas JAV patentas Nr. 5388583, o pa-
tento autoriais įvardinti Arminas Ragauskas ir Gediminas Daubaris. 
Patento nuosavybės teisė priskirta ką tik įsteigtai UAB „Vitamed“, 
vadovaujamai direktoriaus A. Ragausko. 

Kaip teigia S. Sajauskas, užpatentavimas ir be jo žinios pelnin-
gai pardavinėjamas jo kūrybos produktas JAV, Europos, Japonijos ir 
kitose valstybėse laikytinas grubiausiu autorinių teisių pažeidimu.  
2011 m. prof. Stanislovas Sajauskas savo protestą išreiškė pasitrauk-
damas iš KTU vyriausiojo mokslo darbuotojo ir profesoriaus pareigų. 

1997–2000 m. S. Sajauskas, kaip Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos narys, buvo išrinktas į Kauno miesto tarybą, ku-
rioje buvo paskirtas Pavadinimų sumanymų ir atminimo įamžinimo 
komisijos pirmininku. 2013 m. jam buvo įteiktas Kauno m. II laipsnio 
Santakos garbės ženklas. 

Tapus emeritu, prasidėjo naujas jo gyvenimo etapas. S. Sajauskas 
ėmė reikštis numizmatikos ir kraštotyrinės literatūros leidybos srity-
se. Jis suprato, kad Lietuvos numizmatikos mokslas, draustas soviet-
mečiu, yra beviltiškai atsilikęs, o archeologų ir muziejininkų nuostata 
šioje srityje rėmėsi Lenkijos mokslininkų teiginiais, kad visa senovės 
lietuviška numizmatika atėjusi iš Lenkijos. Stanislovui Sajauskui kilo 
sumanymas sukurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mo-
netų katalogą be lenkiškų priemaišų. Darbą paspartino pažintis su žy-
miausiu Lietuvos numizmatu-kolekcininku Domininku Kaubriu. Jie 
savo lėšomis 1993 m. išleido kapitalinį veikalą – „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės numizmatika“. Tai buvo pirmasis visuotinis katalo-
gas, už kurį Stanislovas Sajauskas ir Domininkas Kaubrys gavo Lie-
tuvos banko įsteigtą Vlado Jurgučio premiją. Stanislovas Sajauskas 
buvo pakviestas eiti antraeiles pareigas Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje. Netrukus jis tapo Lietuvos 
banko Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos bei Lietuvos banko 
leidžiamo prestižinio leidinio „Pinigų studijos“ kolegijos nariu. 2006 
m. pasirodė antroji „Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės numizma-
tikos“ dalis. 

Profesorius sukūrė išsamią Lietuvos numizmatikos istoriją. Dau-
gybė Stanislovo Sajausko straipsnių pasirodė istorijos, kultūros ir 
archeologijos leidiniuose. Jo albumas „Mažieji Lietuvos istorijos pa-
minklai“ (J. Abdulskytė, R. Verkelienė, 1999) buvo išleistas, laimėjus 
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Lietuvos nepriklausomybės 80-mečio paminėjimo programos konkur-
są. 

Kitos įsimintinos S. Sajausko numizmatikos knygos: „Lietuvos 
monetos“ (su A. Dulkiu, J. Galkumi, 2006); „Lietuvos lobiai“ (2007), 
kuriai skirta V. Jurgučio premija; „Domininko Kaubrio lietuviškų pi-
nigų kolekcija“ (2010); „Pinigų istorija“ (2011, 2015); „Lito istorija“ 
(2016); „Atgimstančios Lietuvos heraldika“ (2020) ir kt. 

Pažymėtina dar viena mokslininko aistra: jo prisirišimas prie 
gimtinės. 1963 m. atvykęs į Kauną, per pusšimtį metų tapęs vos ne 
kauniečiu, netikėtai pajuto ilgesį savo kraštui, tarsi kažką brangaus 
būtų praradęs. Išėjęs į pensiją nutarė atiduoti skolą gimtajai Sūduvai 
ir jos žmonėms. Kraštotyrinio pobūdžio knygas Sajauskas išleido savo 
lėšomis. Jis tapo istoriku, biografu, fotografiniu kraštotyrininku, ma-
ketuotoju, leidėju... 

S. Sajausko knygose, teisingiau – fotoalbumuose, pasakojama 
apie gimtosios Sūduvos miestus ir miestelius. Tai: „Marijampolė. Iš 
praeities į dabartį“ (2011); „Marijampolė. Partizaninis karas“ (su  
J. Sajausku, 2012); „Kalvarija. Iš praeities į dabartį“ (2013); „Vilka-
viškio kraštas. Iš praeities į dabartį“ (2015); „Prienų kraštas. Iš pra-
eities į dabartį“ (2018); „Prienų fotografas Juozas Klimas“ (2018); 
„Atgimstančios Lietuvos heraldika“ (2020), kuriai gauta JAV Vydūno 
jaunimo fondo Antano Dundzilos vardo parama;  „Marijampolė. Pa-
laimintasis Jurgis Matulaitis“ (2013), už kurį autorius sulaukė popie-
žiaus Pranciškaus apaštalinio palaiminimo.

Sudėję šias knygas į vieną lentyną, turėsime gausiai iliustruotą 
savotišką Sūduvos istoriją. 
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LIETUvOs NUMIZMATIKOs  
IR HERALDIKOS TYRIMAI. XIV–XV A.

Įvadas

LDK numizmatika, kaip mokslas, sovietmečiu buvo netoleruo-
tina, nes jos objektais neišvengiamai buvo vadinamieji buržuaziniai 
simboliai – Vytis, Vyčio kryžius, Gedimino stulpai – tad natūralu, kad 
šis mokslas buvo stipriai atsilikęs. Numizmatikos srityje specializavo-
si Vilniaus universiteto absolventai – archeologai arba istorikai, dar-
bavęsi muziejuose, kuriuose buvo išsaugoti numizmatikos rinkiniai, 
t. y. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, Kauno istorijos 
muziejus, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kuriame buvo saugomas 
žymiausio Lietuvos kolekcininko numizmato dr. Aleksandro Mykolo 
Račkaus surinkta ir Lietuvai 1936 m. padovanota didžiausia pasau-
lyje lietuviškų monetų kolekcija. Muziejaus kultūros skyriui kurį lai-
ką vadovavo iš JAV persikėlęs pats A. M. Račkus, vėliau – anuomet 
bene žymiausias LDK numizmatikos mokslo tyrėjas Povilas Karazija, 
po J. Tiškevičiaus „Skorowidz monet litewskich“1 išleidęs svarbiau-
sias studijas apie: lietuviškus sidabro lydinius2 bei Aluonos Šklėrių 
ir Krūminių monetų lobius3. Sovietmečiu Lietuvoje pagrindiniu LDK 
numizmatikos autoritetu buvo Lenkijos prof. R. Kiersnovskis, 1984 m. 
išleistoje studijoje pasiūlęs LDK monetų klasifikaciją, kurioje Lietuvos 

1 Tyszkiewicz, J. 1875. Skorowidz monet litewskich. Warszawa.
2 Karazija, P. 1932. „1930 m. Vilniaus lobis“, in: Lietuvių tauta. Vilnius, t. 4, Nr. 3.
3 Karazija, P. 1941. „Aluonos Šklėrių ir Krūminių monetų lobiai“, in: Vytauto Didžiojo kul-

tūros muziejaus metraštis. Kaunas, Nr. 1, p. 65–134.
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didžiajam kunigaikščiui Vytautui priskyrė heraldinį simbolį – Ietigalį 
su kryžiumi4. Taigi ir žinomiausią Šančių lobį su monetomis, kurių 
vienoje pusėje pavaizduotas šis simbolis, kitoje – kirilika užrašytas 
slaviškas žodis ПЕЧАТЬ, taip suklaidindamas, kaip vėliau paaiškėjo, 
ne tik žymius Lietuvos archeologus, muziejininkus, bet ir mane, pra-
dedantį numizmatikos mėgėją.

Susipažinęs su žymiausiu LDK monetų rinkėju Domininku Kau-
briu (1915–2020), nutariau kartu su juo sukurti išsamiausią LDK 
monetų katalogą be lenkiškų priemaišų5. Tuo metu teko vadovautis 
Lietuvos archeologijos autoritetų prof. M. Michelberto, doc. A. Tau-
tavičiaus spaudoje skelbtomis išvadomis lietuviškos numizmatikos 
klausimais, derinant jas su žymių Lenkijos numizmatų J. Tiškevičiaus, 
C. E. Huten-Čapskio6 katalogų duomenimis. 

Kilo taip pat nemažai abejonių vertinant kai kuriuos nusisto-
vėjusius LDK heraldinius simbolius (Gedimino stulpus, Ietigalį su 
kryžiumi, Liūtą), ypač archeologų kasinėjimuose, vykdytuose jau 
nepriklausomoje Lietuvoje, iki tol neregėtose monetose atrastus nau-
jus simbolius. Tai sukėlė dešimtmečius trukusias diskusijas, kurių 
negalėjau išvengti dirbdamas Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Numizmatikos skyriaus fondų saugotoju, Lietuvos banko 
Pinigų projektavimo ir gamybos komisijos konsultantu ir jo leidžiamo 
mokslo žurnalo „Pinigų studijos“ redakcinės kolegijos nariu (1994–
2011). Betgi 1993 m. LDK monetų katalogo sudarymui naudingiausi 
man buvo Domininko Kaubrio ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Numizmatikos skyriaus LDK monetų rinkiniai. Šiame dar-
be pristatysiu svarbesnius savo veiklos rezultatus, leidusius atsakyti  
į esminius diskutuotinus XIV–XV a. LDK numizmatikos klausimus, 
neprieštaraujant sfragistiniams, archeologiniams, heraldiniams, istori-
niams faktams ir ikonografijai.

„Vytauto ženklas“. „Vytauto ženklas“, sudarytas iš heraldinio 
simbolio – Ietigalio su kryžiumi, transformuoto į kalaviją, ir raidės 
„V“ (1 pav.), buvo išpopuliarintas 1930-aisiais – Vytauto Didžiojo 
metais. Jis vaizduotas plakatuose, atvirukuose, kariškuose ženkluo-

4 Kiersnowski, R. „Najdawniejsze monety litewskie“, in: Wiadomości Numizmatyczne.  
R. XXVIII. Z. 3–4. S. 129–175.

5 Sajauskas, S., Kaubrys, D. 1993; 2006. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika. 
Vilnius: Žaltvykslė.

6 Hutten-Czapski, C. E. Catalogue de la collections des medailles et monnaies polonaises. 
– St. Petersbourg, 1871 – t. 1; 1872 – t. II; 1880 – t. III; Cracovie, 1881 – t. IV; 1916 – t. V. 
(Graz, 1957).
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se ir netgi litų banknotuose (1 pav.). Įtarimą kėlė lietuviškas Vytauto 
inicialas „V“, nes žinomuose E. Rimšos paskelbtuose didžiojo Lietu-
vos kunigaikščio Vytauto antspauduose7 jo vardas rašomas kaip Wy-
towdy. Be to, 1386 m. Vytautas jau buvo pasikrikštijęs Aleksandru ir 
antspauduose pirmoje vietoje buvo rašomas jo krikšto vardas Allexan-
dri (2 pav.).

1 pav. Vytauto ženklas 1930 m. liepos 5 d. 20 litų 
banknote. Dail. Adomas Galdikas. Fot. autoriaus

7 Rimša, E. 2004. Heraldika. Iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus Aureus, p. 57.

2 pav. Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto
ženklas (Vytis) 1420–
1430 m. antspaude.   
E. Rimšos archyvas

Ištyrus Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugo-
mą Verkių lobį, kurį sudaro 1939 Vytauto denarai, kuriuose pavaiz-
duoti Gediminaičių stulpai / Ietigalis su kryžiumi, išaiškėjo „Vytauto 
ženklo“ paslaptis. Šis ženklas atsirado iš minėtų Vytauto denarų. Tai 
0,35–0,4 g monetėlės iškiliais spaudais, reljefiškai nukaltos ant itin 
plonų sidabro ruošinėlių, todėl jų abiejų pusių vaizdeliai, deformuo-
dami ruošinėlį, paprastai persikaldavo priešingoje monetos pusėje 
negatyviškai (3 pav.). Lobyje nemaža monetų, kuriose priešingoje pu-
sėje itin ryškiai persikalęs Gediminaičių stulpų centrinis fragmentas 
sudaro į „V“ raidę panašią įdubusią deformaciją. Žvelgdamas į tokį 
denarą, „Vytauto ženklo“ kūrėjas, pasitelkęs fantaziją, ignoravo šios 
deformacijos ypatybes (persikalęs Gediminaičių stulpų centrinis frag-
mentas yra 90o, jis nėra iškilus kaip kiti Ietigalio ir kryžiaus fragmen-

3 pav. Vytauto denaras. Verkių lobis. 
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
muziejus (toliau – NMKČDM).  
Fot. autoriaus
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tai, o įdubęs, taigi negali su Ietigaliu ir kryžiumi sudaryti vieningos 
kompozicijos). Juo labiau nekorektiška buvo kryžių paversti kalaviju. 
Tokiu būdu, paskelbus šį Verkių lobio tyrimą8, pavyko nutraukti „Vy-
tauto ženklo“ vartoseną Lietuvos Vytautų klubo heraldikoje, Lietuvos 
krašto apsaugos jėgerių bataliono simbolikoje ir kitur.

Gedimino (Gediminaičių) stulpai. Istorijoje šis heraldinis sim-
bolis nuo Teodoro Narbuto laikų buvo vadinamas Gedimino stulpais, 
tačiau numizmatika parodė, kad šis pavadinimas nėra tikslus. Kaip 
teigė heraldikas E. Rimša9, pirmasis šį simbolį (2 pav.) savo antspaude 
1387 m. pavartojo Vytautas Kęstutaitis. Jame Vytautas buvo pavaiz-
duotas kaip karys ant žirgo, laikantis skydą su Gedimino stulpais. Kiek 
vėliau, tuoj po 1392 m., kai Vytautas Astravo sutartimi iš Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos aukščiausiojo kunigaikščio Jogailos gavo valdy-
ti Trakus ir Vilnių, jis pradėjo kalti vasalinius denarus su Gedimino 
stulpais averse ir Jogailos Ietigaliu su kryžiumi reverse (4 pav.). Gi-
lindamasis į Gedimino stulpų kilmę suvokiau, kad jie galbūt vaizduoja 
Kęstučio statytos Trakų pusiasalio pilies vartus10, iš įvažos pusės su-

8 Sajauskas, S. 1990. „Vytauto Didžiojo ženklas“, in: Kultūros barai. Nr. 12, p. 57–58.
9 Rimša, E. 2004. Heraldika. Iš praeities į dabartį. Vilnius: Versus Aureus, p. 71. 
10 Baliulis, A., Mikulionis, S., Miškinis, A. 1991. Trakų miestas ir pilys. Istorija ir archi-

tektūra. Vilnius: Mokslas, p. 56. 

4 pav. Vytauto vasalinis denaras, nukaltas po 1392 m. a – kryžius stačiatikiškas, 
b – katalikiškas (NMKČDM) 

      a                                      b

5 pav. Trakų pusiasalio pilies rekonstrukcija. Autorius S. Mikulionis
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tvirtintos trimis gynybiniais kuorais (5 pav.). Tai rodytų, kad Gedimi-
no stulpų heraldinis simbolis galėjo būti Kęstutaičių dinastiniu žen-
klu. Kurį laiką numizmatus glumino ir autoritetingo archeologo doc.  
A. Tautavičiaus paskelbta žinia apie Trakų pusiasalio pilies griuvė-
siuose (pilis sugriauta 1383 m.) rastą monetą su Gediminaičių stul-
pais / Ietigaliu su kryžiumi. Taigi, jo nuomone, moneta turėjusi būti 
nukalta prieš Kęstučio mirtį (1382 m.), tebevaldant jam LDK. Taip jis 
suklaidino ir mane11 (7 pav.). Tačiau trumpas Kęstučio valdymo laiko-
tarpis, gausus Verkių lobis ir kiti faktai vertė abejoti šiuo teiginiu, kol 
pagaliau archeologas V. Juškaitis moksliniais tyrinėjimais įrodė, kad 
tiriama moneta buvo rasta virš sugriautos pilies griuvėsių, ten ji pate-
kusi atsitiktinai, ir neturėtų būti priskiriama Kęstučiui. Taigi Gedimino 
stulpai sietini ne su Kęstučiu, bet su Vytautu. Be to, Vytauto valdymo 
pabaigoje (mirė 1430 m.) šis ženklas, kaip galingiausio LDK valdovo 
asmeninis heraldinis simbolis, LDK įgijo tokią svarbią reikšmę, jog 
Vilniuje kaltose lietuviškose monetose jį šalia valstybės herbo Vyčio 
monetose vaizdavo ir Jogailaičiai: Kazimieras, Žygimantas Senasis ir 
Žygimantas Augustas (6 pav.).

11 Sajauskas, S., Kaubrys, D. 1993; 2006. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės numizmatika. 
Vilnius: Žaltvykslė.

12 Grimalauskaitė, D., Remecas, E. 2016. Pinigai Lietuvoje. Vilnius, p. 159.

Atkreipus į tai Lietuvos heraldikos komisijos pirmininko  
dr. E. Rimšos dėmesį, Komisija pakeitė Gedimino stulpų pavadinimą 
prasmingesniu – Gediminaičių stulpai – visuotinai pripažįstamą ir 
šiandien. Tik E. Remecas juos tebevadina stulpais, motyvuodamas tuo, 
kad juos vartojo ir Vazų giminės atstovai LDK soste. Neigdamas Gedi-
mino stulpų galimą sąryšį su Kęstučio statyta Trakų pusiasalio pilimi, 
jis visgi išsiaiškino, kad dauguma mokslininkų juose atpažįsta vartus, 
bet čia pat papildė, kad juose įžvelgiąs ne pilies, bet kito pasaulio, gal 
dangaus (?) vartus...12 Pažymėtina, kad Vytauto vasalinėse monetose 

6 pav. Žygimanto Senojo 1535 m. grašis ir Žygimanto Augusto 1565 m. keturgra-
šis su Gedimino (Gediminaičių) stulpais. D. Kaubrio kolekcija. Fot. autoriaus
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Ietigalio kryžius yra katalikiškas (apie 40 proc.), dvigubai trumpesniu 
horizontaliu skersiniu (4 pav.).

Jogailos monetos su slibinu13 (7 pav.). Tai ilgus dešimtmečius 
Lietuvos numizmatus aitrinusi istorija, susijusi su Lietuvos Atgimi-
mo priešaušryje archeologo E. Ivanausko paskelbta trumpa žinute 
apie lietuvišką monetą su žuvimi(?). Į laikraščio redakciją kreipiau-
si papildomos informacijos apie tuo metu man nematytą sensacingą 
monetą, bet nei fotografijos, nei žinių apie jos buvimo vietą negavau. 
Pagaliau mano bendraautoris D. Kaubrys sužinojo, kad ją turi mirusio 
doc. S. Janušonio žmona. Tačiau buvo atsisakyta ją įsigyti, nes viena 
monetos pusė buvo taip nudilusi, kad jokios žuvies joje įžvelgti nebu-
vo įmanoma. Visgi kitoje monetos pusėje buvo aiškiai matomas Dvi-
gubas kryžius ant skydo, tad neabejotina, kad ji priskirtina Jogailai. 
Teiraudamasis apie šią intriguojančią monetą ir norėdamas išsiaiškin-
ti, kaip atrodo ta neidentifikuojama žuvis, kur jos uodega ir kur galva, 
išgirdau įdomių istorijų. Sužinojau, kad krikščionybės simbolis – žuvis 
– monetoje kažkodėl vaizduojama suriesta (!) į žiedą, kurį, esą, popie-
žius Urbonas VI (1378–1389) padovanojęs Jogailai jo krikšto proga14.

Nors Baltarusijos ir Ukrainos numizmatai jau žinojo apie šią uni-
kalią LDK monetą žuvis-žiedas, aš visiškai negalėjau identifikuoti šio 
tipo monetų reverse pavaizduoto objekto (7 pav.). Kad būtų aiškiau, 
šios versijos autorius E. Ivanauskas leido sau pripiešti (!) į žiedą su-
suktos žuvies, esą nudilusius, kontūrus (8 pav.)15. Pagaliau aprašant 
archeologų neseniai rastą Vilniaus Žemutinės pilies lobį E. Remecas 
paskelbė net 16 jame buvusių „žuvies-žiedo“ monetų fotografijų16, 
kurios, deja, visos buvo tokios pat prastos būklės ir nei vienoje jų vis 
viena negalima buvo įžvelgti tariamo krikščionybės simbolio – į žiedą 
suriestos žuvies. Tuo labiau popiežiaus žiedą.

Teko gerokai palaukti, kol atkaklus lietuviškų monetų rinkėjas Do-
mininkas Kaubrys netikėtai mane nudžiugino įsigijęs puikios būklės 
šio tipo monetą (9 pav.). Taip po 30 metų buvo atskleista šios mone-
tos paslaptis. Paaiškėjo, kad nei žuvis, nei žiedas joje nevaizduojamas. 
Pakako atidžiau įsižiūrėti į Jogailos majestotinį antspaudą (10 pav.), 

13 Sajauskas, S. 2008. „Jogailos denarų mįslė. Slibinas lietuvių numizmatikoje ir heraldikoje“, 
in: Kultūros barai. Nr. 7/8, p. 116–120. 

14 Ivanauskas, E., Balčius, M. 1994. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lydiniai ir monetos 
nuo 1387 iki 1495 metų. Vilnius, p. 28–29.

15 Ivanauskas, E. 1995. Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390–1865 metais (viršelis). Vilnius.
16 Remecas, E. 2003. Vilniaus Žemutinės pilies pinigų lobis (XIV a. pabaiga). Vilnius,  

p. 89–93.
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tiksliau, į jame pavaizduotą LDK herbą Vytį (10b pav.). Jame Jogaila 
pavaizduotas su visa jam priderančia atributika – dvigubu kryžiumi 
ant skydo ir horizontaliai iškeltu kalaviju. Įdomiausia tai, kad po žirgo 
kojomis aiškiai matomas išsidraikęs gyvis, kuriame atpažinau nukautą 
slibiną (drakoną). Galima suprasti, kad Jogaila šiame skyde pavaizduo-
tas legendinio šv. Jurgio pozoje, Lietuvos krikštu įveikęs slibiną, taip 
išgelbėdamas ją nuo blogio (pagonybės). Tokiu būdu paaiškėjo, kad 
mįslingos monetos (9 pav.) vienoje pusėje matomas heraldinis Jogailos 
ženklas, Dvigubas kryžius ant skydo, o kitoje – nugalėtas slibinas. Pa-
gal legendą šv. Jurgis – tai riteris, nugalėjęs slibiną ir taip išgelbėjęs jam 
paaukotą Mergelę. Iš pradžių šv. Jurgis smeigė slibiną ietimi, bet ietis 
nulūžo. Tada jis išsitraukė kalaviją, kuriuo ir pribaigė pabaisą. Taigi 
šiame LDK herbe Jogaila pavaizduotas kaip didvyris, gelbėjęs Lietuvą 
(mergelę) nuo pagonybės (blogio), pakrikštydamas ją.

10 pav. Jogailos majestotinis 1387 m.  
antspaudas ir jo fragmentas su  
LDK herbu (10b)

7 pav. Jogailos moneta su slibinu  
iš S. Janušonio rinkinio

8 pav. E. Ivanausko knygos „Lietuvos pinigų 
lobiai. Paslėpti 1390–1865 metais“ viršelis 
su „žuvies-žiedo“ moneta

9 pav. Jogailos denaras, kuriame pa-
vaizduotas Dvigubas kryžius / Slibi-
nas. Domininko Kaubrio kolekcija

Po šio atradimo ir akivaizdžiausių argumentų (Jogailos majestoti-
nio antspaudo su nukautu slibinu po Jogailos žirgo kojomis LDK her-
be (10b pav.), Jogailos sarkofage po valdovo kojomis paminto slibino 
(12 pav.) ir puikios kokybės monetos D. Kaubrio kolekcijoje (9 pav.), 
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paskelbtoje 2008 m. mano darbuose17, 18, itin keistai atrodo E. Remeco 
2016 m. aiškinimas19, kad katalikiškos valstybės monetos averse (?) 
negalėjo būti vaizduojamas šėtono įsikūnijimas – slibinas. Tarsi jis ne-
suvoktų, jog visuose šiuose slibino atvaizduose jis pateiktas kaip nu-
galėtas blogis, ir taip reiškiamas ne šėtono garbinimas, o krikščiony-
bės triumfas. Keista ir tai, kad, nepateikdamas kritikuojamos monetos 
su slibinu (9 pav.) atvaizdo, jis pritaria nuomonei, kad joje ant nuga-
ros pavaizduoti du slibino sparnai yra identiški kaip Prahos grašiuose  
(13 pav.) vaizduojama liūto į aštuoniukę supinta uodega, darydamas 
iš to išvadą, kad aptariamoje Jogailos monetoje (9 pav.) taip pat yra 
pavaizduotas liūtas. Naujausioje išsamioje studijoje20 jis dar patikslina, 
kad LDK monetose liūtas yra taip pat ir Jėzaus Kristaus simbolis!? 
Tuo tarpu klasikinėje krikščioniškoje ikonografijoje slibinas (drako-
nas) – tai pabaisa, įvairių gyvūnų (gyvatės, driežo, paukščio ir liūto) 
hibridas, kurių atskiros dalys atpažįstamos aptariamoje monetoje ne iš 
supintos liūto uodegos. 

Tačiau LDK krikšto istorija nesibaigė numizmatika. Buvęs Jo-
gailos svainis, Vengrijos karalius ir Šventosios Romos imperatorius 
Zigmantas Liuksemburgietis kovai su gresiančiais Osmanų imperijos 
turkais 1408 m. gruodžio 8 d. įsteigė Drakono Ordiną, reformuodamas 
nuo 1326 m. veikusį Šv. Jurgio Ordiną. Drakono Ordino emblema buvo 

17 Sajauskas, S. 2009. „Šv. Jurgio atributai Lietuvos numizmatikoje“, in: Lietuvos muziejų 
rinkiniai. Nr. 8, p. 77–81. 

18 Sajauskas, S. 2008. „Jogailos denarų mįslė“, in: Kultūros barai. Nr. 7/8, p. 116–120.
19 Remecas, E. 2016. Monetos su liūtu ir dvigubu kryžium skyde // Grimalauskaitė, D., Reme-

cas, E. Pinigai Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, p. 118–120.
20 Grimalauskaitė, D., Remecas, E. 2016. Pinigai Lietuvoje. Vilnius, p. 156.

12 pav. Lenkijos karaliaus Jogailos 
sarkofagas (1278–1303 m. Kroku-
voje). Po valdovo kojomis slibinas 
pamintais sparnais

13 pav. Bohemijos karaliaus 
vaclovo II Prahos grašis

14 pav. Drakono 
Ordino ženklas
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į žiedą suriestas slibinas, smaugiantis save uodega apsivijęs kaklą; virš 
Drakono – pergalingas Ordino globėjo šv. Jurgio kryžius (14 pav.). 
Kartu su kitais Europos valdovais ir magnatais į Drakono Ordino na-
rius buvo įšventinti taip pat Lenkijos karalius Vladislovas II (Jogaila) 
ir didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras (Vytautas)21. Tuo tarpu 
šv. Jurgis tapo Lietuvos globėju ir šiandien matomas Marijampolės, 
Prienų, Varnių herbuose.

Moneta, kurioje pavaizduotas Ietigalis su kryžiumi / 
ПЕЧАТЬ. Tai mokslui bene seniausiai žinoma LDK moneta (15 pav.), 
ilgą laiką mano priskirta didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Algirdui 
arba jo sūnui, LDK sosto paveldėtojui Jogailai22, 23. Daugiausia jų (92 
vnt.) rasta Šančių lobyje (16 pav.) kartu su rečiausiomis tribriaunėmis 

21 „Ordern of the Dragon“. Prieiga per internetą: https:en.wikipedia.org/wiki/Order_of_the_
Dragon, (2021-03-08); Colleen D. Clements. The Order of the Dragon. USA, 2006.

22 Sajauskas, S. 2004. „Šančių lobis: numizmatinio tyrimo problema“, in: Lietuvos muziejų 
rinkiniai. Nr. 3, VII mokslinė konferencija „Lituanistika muziejuose: faktai, sampratos, 
procesai“. Kaunas, p. 6–12.

23 Sajauskas, S. 2008. „Mįslingiausias lietuviškas heraldinis simbolis“, in: Kultūros barai. 
Nr. 10, p. 90–96.

15 pav. Jogailos ПЕЧАТЬ tipo moneta. Šančių lobio monetos (NMKČDM).  
D. Kaubrio kolekcija

16 pav. Šančių lobis, saugo-
mas Nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuje 
(NMKČDM)
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lietuviškomis kapomis, iš kurių, kaip visuotinai pripažįstama, buvo 
kaldintos pirmosios lietuviškos monetos. Vienoje monetoje žodžio 
ПЕЧАТЬ viduryje įkaltas kryžius lygiais galais.

Algirdo versija susvyravo Lietuvos numizmatikos padangėje „su-
švitus“ R. Kiersnovskio, priskyrusio šį heraldinį simbolį Vytautui, 
žvaigždei. Dešimtmečius Lietuvoje buvo ginamas jo teiginys, su ku-
riuo visgi negalėjau sutikti. Tačiau ne tiek dėl Vytauto vykdytos šių 
monetų kalybos (tuo metu jas priskyriau Algirdui ar Jogailai), kiek 
dėl Ietigalio su kryžiumi įvardijimo Vytauto dinastiniu simboliu ir tuo 
pačiu Šančių lobio datavimo kaip Vytauto valdymo laikų reiškinio. 
Ne ankstyviausiu XIV a. LDK numizmatikoje, bet atvirkščiai – vienu 
iš vėlyvesnių. Šią situaciją reikšmingai pataisė Lietuvos archeologai, 
nepriklausomoje Lietuvoje kasinėję Vilniaus Žemutinės pilies teritori-
joje, kur 2002 m. aptiko porą monetų, vaizduojančių Dvigubą kryžių 
ant skydo / Ietigalį su kryžiumi (17 pav.). 

Viena jų buvo nutekinta į privačią kolekciją JAV. Netrukus  
R. J. Douchio ir E. Ivanausko straipsnyje buvo paskelbta, jog tai Vy-
tauto moneta24, argumentuojant, kad joje įkaltas Vytauto dinastinis 
simbolis – Ietigalis su kryžiumi. Tačiau argi galima logiškai mąstant 
įsivaizduoti, kad Jogaila, aršus politinis Vytauto priešininkas – kal-
bama apie XIV a. devintąjį dešimtmetį – savo piniguose vaizduotų 
Vytauto dinastinį ženklą? Netrukus Lietuvos nacionalinio muziejaus 
parodoje buvo išstatyta viena iš vėliau Lietuvoje rastų dar keturių šio 
tipo monetų. Parodos kataloge E. Remecas ją įvardijo Jogailos mone-
ta25, nes dėl Dvigubo kryžiaus ant skydo, pavaizduoto monetos averse, 
priklausomybės Jogailai Lietuvoje niekas neabejojo. Atsirado kolizija, 
kurią ėmėsi spręsti parodos katalogo sudarytojas E. Remecas. Po 12 
metų jis paskelbė, kad šias monetas kartu (!) nukalė du emitentai – Jo-

17 pav. Jogailos denaras, kuriame  
pavaizduotas Dvigubas kryžius / Ietigalis 
su kryžiumi. D. Kaubrio kolekcija

24 Douchis, R. J., Ivanauskas, E. „New Vytautas half-Groatexcites Lithuanian numisma-
tists“, in: The Knight, 2002-03-04; Douchis, R. J., Ivanauskas, E. „New Vytautas half-gro-
atexities Lithuanian numismatics“, in: Lithuanian Museum Raview 198 (Chicago), April/
June, p. 7.

25 Monetų radiniai Lietuvoje, parodos katalogas, 2006, sudarytojas E. Remecas, Vilnius.
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gaila ir Vytautas. Tuoj po to, kai Jogaila nušalino nuo valdžios silpną 
LDK gynėją Skirgailą ir Astravo sutartimi 1392 m. rugpjūčio pradžioje 
pavedė valdyti Vytautui 1382 m. rugpjūčio pradžioje atimtą jo tėvoni-
ją Trakus, kaip savotišką kompensaciją pridėdamas dar ir LDK sostinę 
Vilnių. Monetos itin retos (tada buvo žinoma apie vos 13 jų vnt.), todėl 
E. Remecas spėjo, kad Jogaila ir Vytautas jas kalė labai trumpai – gal 
tik kelias dienas (!) ar savaites. 

Tokia interpretacija manęs neįtikino. Koliziją pašalinti ir šįkart 
man padėjo tas pats Jogailos majestotinis antspaudas (pav. 10 b). 
Atkreipiau dėmesį į tai, kad Jogailos LDK herbe po žirgo kojomis, 
šalia nukauto slibino matomas ir ietigalis. Pagal legendą šv. Jurgis, 
gelbėdamas nuo drakono mergelę, pirma smeigė slibiną ietimi, kuri 
nulūžo. Tada jis pabaisą pribaigė kalaviju. Supratau, kad Šančių lo-
bio monetose pavaizduotas šv. Jurgio (Jogailos), nugalėjusio slibiną 
(Lietuvos pagonybę), nulūžęs ietigalis yra sukomponuotas su šv. Jur-
gio simboliu – lygių galų kryžiumi. Tokį heraldinį simbolį (Ietigalį su 
kryžiumi) Jogaila susikūrė tuoj po Lietuvos krikšto 1387 m. Ta proga 
jis ir nukalė monetas, vaizduojančias Ietigalį su kryžiumi / ПЕЧАТЬ.  
1392 m. Astravo sutartimi Vytautas, Jogailos paskirtas Trakų valdo-
vu ir LDK vietininku, priėmė šias „dovanas“, bet pagal viduramžiais 
galiojusius principus, tapdamas Jogailos vietininku, jis privalėjo duo-
ti ištikimybės priesaiką, pasižadėdamas taip pat savo monetose kalti 
vasalinės ištikimybės suverenui (Jogailai) simbolį. Tai ir buvo Jogai-
los asmeninis ženklas – Ietigalis su kryžiumi. Peršasi logiška išvada, 
kad monetos, kuriose pavaizduoti Gediminaičių stulpai / Ietigalis su 
kryžiumi, yra vasalinės Vytauto monetos. Prisimenant 1387 m. Lie-
tuvos krikšto aplinkybes ir Šančių monetų lobį, galima suprasti, kodėl 
jose neįvardintas emitentas. Lietuvos krikštytojai buvo du – Jogaila ir 
Vytautas. Pasitenkinta tik nuoroda Lenkijos karaliaus ir LDK aukš-
čiausiojo Lietuvos kunigaikščio Jogailos monetoje, vaizduojančioje 
Ietigalį su kryžiumi reverse, įkalti slavišką žodį ПЕЧАТЬ (lietuviškai 
ANTSPAUDAS), kas  rodytų, jog moneta nukalta valdovo vardu. Kaip 
žinia, Jogailos motina buvo rusė Julijona, o jis ją labai gerbė, klausy-
davo jos patarimų. Kaip teigia istorikas Antanas Kučinskas26, ne be 
jos žinios Jogaila sudarė su kryžiuočiais Dovydiškių sutartį, nukreiptą 
prieš Kęstutį.

Ir nors kai kurie oponentai kurį laiką dar skelbė spaudoje, kad 
monetos, kuriose pavaizduotas Dvigubas kryžius skyde / Ietigalis su 

26 Kučinskas, A. 1938. Kęstutis. Kaunas (antra laida 1988, p. 157–158).
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kryžiumi, yra Vytauto, nes Ietigalis su kryžiumi esąs Vytauto ženklas, 
tai teko nusileisti akivaizdžiam Jogailos asmeniniam herbui – Dvigu-
bas kryžius skyde kitoje monetos pusėje (17 pav.). Tokiu būdu paaiš-
kėjo, kad moneta, kurioje pavaizduoti Gediminaičių stulpai / Ietigalis 
su kryžiumi, yra Vytauto vasalinė moneta, kurioje vasaliniu pavaldu-
mo ir ištikimybės ženklu jis įkalė Jogailos heraldinį simbolį – Ietigalį 
su kryžiumi. Ir tai atitinka visas žinomas Vytauto tapsmo Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Jogailos valia LDK vietininku istorines aplinky-
bes, viduramžių reikalavimus vasalui kalti savo piniguose paklusnumo 
ir ištikimybės suverenui ženklą. 

Skirgailos vasalinės monetos. Tai dar kito tipo vasalinės LDK 
monetos (18 pav.), sukėlusios nemažai diskusijų. Pirmiausia dėl to, kad 
jose pavaizduotas keturpėsčias žvėris (liūtas ar leopardas). E. Rimšai 
nustačius, kad Jogailos brolis Skirgaila yra vienintelis LDK kunigaikš-
tis, kurio pagoniško laikotarpio (1382–1386) antspaude (19 pav.) pa-
vaizduotas raitelis su liūtu skyde27. Atrodytų, turėjo būti aišku, kad 
monetos su liūtu priskirtinos Jogailos valia Trakus, vėliau ir Vilnių 
(1382–1392) valdžiusiam Skirgailai. Deja, ilgą laiką R. Kiersnovskio 
šalininkai Lietuvoje apskritai neigė kam nors LDK turėjus teisę kalti 
vasalines monetas. Nei Jogailos vietininkui Trakuose, vėliau ir Vilniu-
je Skirgailai, nei vietininkui LDK Vytautui, Jogailos 1392 m. paskir-
tam valdyti LDK, nušalinus Skirgailą.

Išaiškėjus Vytauto monetų, kuriose pavaizduoti Gediminaičių 
stulpai / Ietigalis su kryžiumi, vasaliniam pobūdžiui, suprantamesnės 
tapo ir LDK monetos, kurių vienoje pusėje pavaizduotas keturpėsčias 

18 pav. Skirgailos kaip Jogailos vietininko vasalinis denaras  

27 Rimša, E. 2004. Heraldika. Iš praeities į dabartį. Vilnius. 

19 pav. Skirgailos antspaudas su liūtu 
skyde. 1382 m. Lietuvos nacionalinis  
muziejus, E. Rimšos archyvas
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žvėris, kitoje, kaip teigia daugelis numizmatų, karūnuoto Jogailos por-
tretas, vasalinis Skirgailos monetos pobūdis28. Dar vienas argumentas, 
patvirtinantis šią poziciją – virš žvėries įkaltas dviejų širdžių ornamen-
tas, pasaulyje žinomas kaip vasalo ištikimybę ir paklusnumą valdovui 
simbolizuojantis tvirtas, neatrišamas mazgas, kartais įvardijamas py-
nute. Kurį laiką Lietuvos numizmatai šį darinį vadino totoriška tamga, 
aiškindami, kad taip Jogaila norėdavęs parodyti savo pretenzijas dėl 
visos Rusios ar Aukso Ordos žemių. Tačiau jie neatkreipė dėmesio į 
tai, kad šis mazgas (ornamentas, dviejų širdžių pynutė ar neatrišamas 
mazgas) itin dažnas ir totorių pavergtų Rusios kunigaikščių monetose, 
jie greta totoriškų įrašų ir reiškė Aukso Ordos užvaldytų rusų žemių 
vasalinį pavaldumą ir ištikimybę. Vasalinio pavaldumo ir ištikimybės 
įvaizdžiui sustiprinti toje pačioje Rusios monetoje kartais buvo vaiz-
duojamos net kelios (iki 5) tokios pynutės. Tuo tarpu chanui pakakda-
vo savo monetose tik vieną kartą įkalti ne mazgą, o savo tamgą. Vasa-
linėse Skirgailos monetose su liūtu kitoje pusėje dažnai vaizduojamas 
karūnuoto Lenkijos karaliaus, jo suvereno Jogailos portretas (18 pav.).

XIV a. Vytauto, Švitrigailos ir Kazimiero Jogailaičio denarai 
su monograma. 1392 m. Vytautui tapus Vilniaus valdovu, jis ėmėsi 
valstybės konsolidavimo politikos. Atleido jo viršenybės nepripaži-
nusius ir iki tol paveldėjimo teises turėjusius nepaklusniuosius kuni-
gaikštukus ir į jų vietą skyrė savo bajorus, nesuteikdamas jiems pa-
veldėjimo teisių. Po 1413 m. Horodlės unijos, kurioje Lenkija suteikė 
Lietuvos bajorams herbus, Vytautas pasijuto galįs nebekalti vasališko 
pavaldumo monetų su vasališko pavaldumo Jogailai ženklu – Ietigaliu 
su kryžiumi. Jogaila neprieštaravo. Vietoj to jis pradėjo kalti naujo 
tipo monetą, kurios vienoje pusėje buvo pavaizduotas LDK herbas 
Vytis, kitoje – Gediminaičių stulpai, kurių centre įkalta jo monograma 
a (krikšto vardas Aleksandras) gotišku šriftu. Šio tipo monetos tapo 
dominuojančiomis ir buvo kalamos iki Vytauto mirties 1430 m. Dėl 
Vytauto galybės monetos su monograma išpopuliarėjo, o jo įpėdiniai, 
siekdami Vytauto šlovės, savo monetose taip pat kalė gotikines mo-
nogramas. Trumpai valdžiusio (1430–1432 m.) Švitrigailos Boleslovo 
monetose Gediminaičių stulpų centre įkalama monograma b (krikš-
to vardas Boleslovas)29; Kazimiero Jogailaičio (valdžiusio 1340–1392 
m.) monetose Gediminaičių stulpų viduryje įkalama gotiška jo mono-

28 Sajauskas, S. 2008. „Skirgailos vasalinės lietuviškos monetos“, in: Kultūros barai.  
 Nr. 9, p. 98–102.

29  Matusas, J. 1991. Švitrigaila Lietuvos didysis kunigaikštis. Vilnius: Mintis, p. 18.
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grama k. Monetos su valdovų monogramomis rastos Aluonos Šklėrių 
ir Krūminių lobiuose, aprašytuose ir nufotografuotuose P. Karazijos30. 
Čia pateiktos trys monetų atmainos, besiskiriančios lotyniškomis goti-
kinėmis monogramomis, atitinkančiomis gotikines Vytauto Aleksan-
dro (raidė a), Švitrigailos Boleslovo (b) ir Kazimiero Jogailaičio (k) 
monogramas minuskulą (20 pav.). 

20 pav. Aleksandro Vytauto – a, b; Švitrigailos Boleslovo – c; Kazimiero – d 
denarai su gotiškomis monogramomis. Fot. P. Karazija

Kritikai teigia, kad visos šios monetos priskirtinos Kazimierui (su 
monograma k), o kai kuriuose matomą monogramos nepanašumą į rai-
dę k aiškina žema kalybos technika ir prastomis P. Karazijos fotogra-
fijomis. Apie tai D. Grimalauskaitė Rusijos sąjunginėje konferencijoje, 
vykusioje 2000 m. Maskvoje, išsamiu straipsniu bandė painformuoti 
Rusijos numizmatus31. Su autorės įžvalgomis negalėjau sutikti, nes 
Aleksandro (Vytauto) monetose matoma monogramos a gotiška raidė 
(20 a, b pav.), į raidę k visiškai nepanaši. Aršiausios D. Grimalauskai-
tės ir jos šalininkų E. Remeco, E. Ivanausko kritikos susilaukė moneta 
su raide b (20 c pav.), nors moneta su šia raide P. Karazijos leidinyje 
yra ypač raiški, o šia iliustracija abejojantiems P. Karazija ją specialiai 

30 Karazija, P. 1941. Aluonos Šklėrių ir Krūminių monetų lobiai. Kaunas.
31 Грималаускайте, Д. „Монеты великого князя Литвы Казимира Ягеллончика (1440–

1492) в Национальном музее Литвы“, in: Восьмая Всероссийская нумизматьическая 
конференция. Москва, 17–21 апреля 2000 г.
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išdidino 2 kartus32. Pažymėtina, kad ši moneta prieinama vizualiam ty-
rimui, ji yra Domininko Kaubrio kolekcijoje, paskelbta knygoje33. Tad 
įrodinėjimas, kad visos šios monetos su Gediminaičių stulpais priskir-
tinos tik Kazimierui, o kai kurių raidžių Gediminaičių stulpų viduryje 
nepanašumo į raidę k aiškinimas itin prasta monetų kalimo kokybe 
(?) ir todėl negali būti skaitomos kaip gotikinė minuskula a (Aleksan-
dras), kaip kad įvardinta jo antspauduose (2 pav.), manyčiau, vargu 
ar gali įtikinti net kitakalbius numizmatus. Juolab minimą straipsnį 
iliustruojant prastos kalybos monetomis ir nepateikiant kokybiškų  
(18 a, b, c pav.) P. Karazijos iliustracijų iš jo monografijos.

Kita vertus, taip bandoma įrodyti, kad vėlyviausių Vytauto mo-
netų, kuriose pavaizduota Vytis // Gediminaičių stulpai su lotyniška 
valdovo monograma, didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas Aleksan-
dras, lygiai kaip ir po jo trumpai valdęs Švitrigaila Boleslovas, kaž-
kodėl nekalė, o tai darė tik po 10 metų po Vytauto mirties ilgą laiką 
Kazimieras Jogailaitis. Ar galima tuo patikėti? Atkreiptinas dėmesys, 
kad Vytautas bene pirmasis įvedė į lietuvišką numizmatiką lotyniškus 
rašmenis. 

Pabaiga. Šiame straipsnyje pateikti svarbesni autoriaus darbo 
LDK numizmatikos srityje rezultatai, turėję įtakos Lietuvos numiz-
matikos mokslui. Pagrindinis metodas, kuriuo buvo stengiamasi įvesti 
aiškumo kai kuriais diskutuotinais klausimais, buvo siekis esminius 
Lietuvos numizmatikos klausimus spręsti pasitelkiant geriausios ko-
kybės, nesužalotas monetas, o neradus informacijos, siekiant išvengti 
nepagrįstų spėlionių, remtis Lietuvos istorijos, numizmatikos ir sfra-
gistikos faktais. Paskutiniai mano darbai numizmatikos ir heraldikos 
srityse skirti edukacijai, siekiant sudominti šiomis mokslo sritimis jau-
nimą34–36.

32 Karazija, P. 1941. Aluonos Šklėrių ir Krūminių monetų lobiai. Kaunas.
33 Sajauskas, S. 2010. Domininko Kaubrio lietuviškų pinigų kolekcija. Kaunas: UAB „Arx 

Baltica“, p. 35.
34 Sajauskas, S. 2011. Pinigų istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 

2015. ELC.
35 Sajauskas, S. 2017. Lito istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
36 Sajauskas, S. 2020. Atgimstančios Lietuvos heraldika. Kaunas: Naujasis lankas.
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KATARZYNA WęGLICKA 

SŪDUVOS DVARO SODYBŲ IR RŪMŲ 
ARCHITEKTŪRA. NAUJI PAVYZDŽIAI

Abipus Lenkijos ir Lietuvos valstybinės sienos driekiasi Suvalki-
ja. Lietuvoje Suvalkija dar vadinama Sūduva. Tai mažiausias iš visų 
Lietuvos etnografinių regionų, prigludęs prie Lenkijos sienos. Šis kraš-
tas, esantis kairiajame Nemuno krante, gražus ne tik gamta. Čia esa-
ma dvarų ir rūmų, apie kuriuos nedaug kas atsimena, todėl verta bent 
trumpai priminti kai kuriuos iš jų.

Apie architektūrą byloja ne tik jos formos, bet visų pirma sta-
tinius kūrę žmonės. Tiek ištaigingų, tiek kuklesnių Sūduvos krašto 
dvaro rūmų likimai kartais būdavo dramatiški. Istorijos audrose daug 
vertingų objektų buvo nuniokota. Jie nukentėjo nuo karų, praūžusių 
per šias žemes nuo viduramžių iki Švedijos antpuolio ir Šiaurės karo. 
XVIII a. pabaigoje kraštą užėmusi Rusija irgi taikė grobikišką politiką. 
XIX amžius vėl padarė žalos istorinėms vertybėms – tiek Napoleono 
žygis į Maskvą, tiek ir jo kariuomenės atsitraukimas. Po 1831 ir 1863–
1864 metų sukilimų, vykdant represijas, dvarai buvo konfiskuojami. 
Tačiau pats destruktyviausias pasirodė XX amžius – daug vertingų 
paminklų buvo apgadinta per įnirtingas kovas, apiplėšta kariuomenės 
arba visiškai sugriauta.   

Vienas mažiau žinomų architektūros objektų yra netoli Vilka-
viškio esantis Vinkšnupių dvaras (1, 2 pav.). Pastatytas ant nedidelės 
kalvos, arti senųjų totorių kapinių, dabar sparčiai nyksta. Dvaras ir 
kapinės primena apie šiame kaime gyvenusius totorius. Iš kur jie čia 
atsirado? Lietuvoje totoriai įsikūrė Vytauto Didžiojo laikais. Vienas 
jų – Temir Tuhan-bejus – už pagalbą lietuviams kovose su kryžiuočiais 
dovanų gavo Vinkšnupius. Vėliau jis pasivadino Tuhan-Baranauskas. 
Informacijos apie Vinkšnupių valdas yra nedaug. Žinoma, kad XVI a. 
pabaigoje Jonas Višnevskis (Jan Wiśniewski), karaliaus Žygimanto 
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III Vazos dvariškis, gavęs privilegiją, be kitų žemių, įsigyti ir Vinkšnu-
pius. XVIII a. ši valda priklausė generolui Mustafai Baranauskui. Nėra 
žinių apie pirmąsias Vinkšnupių rezidencijas. Baranauskas Vinkš-
nupiuose gyvenęs iki mirties. Paskui dvaras atiteko jo palikuonims. 
Baranausko anūkas dalyvavo 1863–1864 m. sukilime. Tuomet dvarą 
valdęs kažkoks Tomas Volskis (Tomasz Wolski). Vilkaviškio parapijos 
klebonas Juozas Zenkevičius ištekino už jo savo dukterėčią ir perėmė 
dvaro valdymą. 1884 metais Vinkšnupių dvarui priklausė Margiai ir 
Alksninė, o visą žemės plotą sudarė 925 margai (1 senasis lenkiškas 
margas prilygo 55 arams), iš jų 389 buvo dirbama žemė, 135 pievos, 19 
nenaudojamos žemės, 11 miškas. Tuomet dvarui priklausė du akme-
niniai ir keliolika medinių pastatų. XX amžiuje, tarpukaryje, dvaras 
atiteko kažkokiam Gavrilkevičiui (Gawryłkiewicz). Šis pastatė naujus 
raudonų plytų neoklasicistinius rūmus (apie ankstesnius dvaro rūmus 
duomenų neaptikta) su arkadiniu portiku ir balkonu. Pastatui apšildy-
ti buvo įrengtos dekoratyvinės krosnys, kūrenamos malkomis1. Kaip 
įdomybę verta paminėti, jog 1939 m. rugsėjį čia prieglobstį rado būsi-
masis generolas Voicechas Jaruzelskis (Wojciech Jaruzelski) su tėvais 
ir seserimi. 1941 m. Jaruzelskių šeima buvo areštuota ir iš Lietuvos 
ištremta į Sibirą. Ištremti ir Gavrilkevičiai. Dvaras buvo sovietų val-

1 Benjaminas Mašalaitis,  Sūduvos krašto dvarai, Marijampolė, 2015, p. 309–313.

1 pav. Vinkšnupių dvaro rūmų vaizdas
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džios nacionalizuotas 1941 m. pavasarį2. Steigiant visur kolūkius, vie-
nas tokių atsirado ir Vinkšnupiuose, o dvaro pastate, kaip sovietams 
įprasta, apgyvendintos kolūkiečių šeimos. Dabar pastatas apleistas ir 
nyksta (3 pav.). 

Netoliese Vilkaviškio esama ir ištaigingų rezidencijų, pastatytų 
gražiose vietose, kuriose kadaise virte virė gyvenimas. Jos įdomios 
dėl savo permainingos, bet turtingos istorijos. Viena tokių rezidencijų 
yra Paežerių dvaro rūmai (4, 5 pav.), įkurti ant vaizdingo ežero kranto, 
netoli buvusio kelio iš Berlyno į Sankt Peterburgą, pakeliui iš Alvito  
į Vilkaviškį. Kitados nuo šio kelio iki paradinių vartų vedė medžių alė-
ja. Tarp vartų ir rūmų buvo apsuptas senų medžių apskritas gazonas. 

Rusų-totorių kilmės Glinskių giminei šį dvarą turbūt dovanojęs 
karalius Kazimieras IV Jogailaitis. Tačiau kai po Aleksandro Jogai-
laičio mirties per trečiąjį Lietuvos ir Rusijos karą (1508 m.) Leono 
Glinskio (Gliński) sūnus Mykolas perėjęs Maskvos pusėn, karalius 
Žygimantas I Senasis atėmė iš Glinskių visas LDK turėtas valdas, 
tarp jų ir Paežerių dvarą. 1789 m. dvaras priklausė Simonui Zabie-
lai (Szymon Zabiełło). Po Zabielų jį valdė Sperskiai, o jų dukrai Bo-
gumilai ištekėjus už Maksimilijono Gavronskio (Gawroński, kurio 

2 B. Mašalaitis, op. cit., p. 314. 

2 pav. Vinkšnupių dvaro rūmų priekinis fasadas



268 KATARZYNA WęGLICKA SŪDUVOS DVARO SODYBŲ IR RŪMŲ ARCHITEKTŪRA. NAUJI PAVYZDŽIAI

giminės herbas „Rola“), dvaras perėjo į Gavronskių šeimos rankas. 
Maksimilijonui mirus Paežeriuose, dvarą paveldėjo jo sūnus Vincen-
tas, Lenkijos Kongreso karalystės seimo narys, o vėliau jo anūkas Zi-
gmantas (1816–1886). Šis rūpinosi ne tik savo ūkio reikalais, bet ir 
visuomenine veikla, bendradarbiavo su mokslo ir literatūros žurna-
lu „Biblioteka Warszawska“ (Varšuvos biblioteka) ir jį rėmė. Paeže-
riuose dažnai organizuodavo susirinkimus, į kuriuos atvykdavo ne tik 
Suvalkų gubernijos, bet ir tolimesnių kraštų dvarininkai. Valstiečiams 
jis vienas pirmųjų įvedė pagalvės mokestį. Kai rūmuose šeimininkavo 

3 pav. Vinkšnupių dvaro rūmų galinis fasadas

4 pav. Paežerių dvaro rūmai 
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Zigmanto žmona Natalija Oginskaitė, čia atsirado flamandų dailinin-
kų paveikslų, kuriuos iš Hagos parvežė jos senelis, kunigaikštis My-
kolas Kleopas Oginskis, 1790–1791 buvęs ypatingasis Abiejų Tautų 
Respublikos pasiuntinys Olandijoje. Po pirmojo ATR padalijimo Mak-
similijonas Gavronskis iš savo Vaplevo dvaro Rytprūsiuose atsikėlė 
į Paežerius. Turbūt jis ir bus pastatęs iki šiol išlikusius rūmus, nors 
kai kurie tyrėjai mano, jog juos statęs Simonas Zabiela, o projekta-
vęs turbūt karališkasis architektas Martynas Knakfusas (Knackfus), 
pirmasis Vilniaus universiteto architektūros profesorius. Paskutinis 
Paežerių savininkas buvo Zigmanto vienturtis sūnus Vladimiras Gav-
ronskis3. Kadangi jis liko bevaikis, prieš mirdamas 1914 m. turtą už-
rašė žmonai Onai Komaraitei-Gavronskienei. Pirmojo pasaulinio karo 
metais dvaras buvo žiauriai nusiaubtas. Po 1918 m. Ona Gavronskienė 
sugrįžo į Paežerius ir dar keletą metų bandė ūkininkauti. Po įvykdytos 
žemės reformos dvaro valdos tuomet jau buvo gerokai sumažėjusios. 
Nesisekant susidoroti su vis didėjančiais sunkumais, 1939 m. vasario 
mėn. Gavronskienė pardavė žemę ir dvaro rūmus Kauno bankinin-
kui Jonui Vailokaičiui. Naujasis savininkas nedaug rūmuose tenuvei-

3 Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczpospolitej, t. 3, Wro-
cław-Warszawa-Kraków, 1992, p. 111–115; Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  
i innych krajów słowiańskich, red. Bronisław Chlebowski, Władysław Walewski, t. VIII,  
p. 534–535. 

5 pav. Paežerių dvaro rūmų portikas            6 pav. Paežerių dvaro rūmų vidus



270 KATARZYNA WęGLICKA SŪDUVOS DVARO SODYBŲ IR RŪMŲ ARCHITEKTŪRA. NAUJI PAVYZDŽIAI

kė: nugriovė senąsias krosnis ir liepė jų vietoje įrengti radiatorius.  
1940 m. sovietams užėmus Lietuvą, Vailokaitis su šeima emigravo  
į Vokietiją. Buvusį Gavronskių dvarą 1941–1944 m. valdė vokiečių 
komisaras von Rentelnas (Renteln), o karui pasibaigus čia įkurtas ta-
rybinis ūkis. 1952–1994 m. dvaro rūmuose veikė Vilkaviškio meliora-
cijos statybos ir montavimo įmonė. 1992 m. dvaras įrašytas į saugomų 
objektų sąrašą, o praėjus dar penkeriems metams pagrindiniuose rū-
muose įkurtas muziejus. Dar po keleto metų oficinoje įrengta etnogra-
finė ekspozicija. 

Rūmų pastatas yra dviaukštis, stačiakampio plano, su paaukštintu 
pusaukščiu, rizalitais trijose priekinio fasado ašyse. Centrinį rizalitą 
puošia aukštas portikas su keturiomis jonėninėmis kolonomis, remian-
čiomis trikampį frontoną su Gavronskių giminės herbu „Rola“. Virš 
įėjimo buvo įrengtas balkonas su ketaus baliustrada. Iš sodo pusės 
įrengtas pusapskritis rizalitas su trikampiu frontonu. Antrojo aukšto 
lygyje yra balkonas su ketaus baliustrada, paremtas šešiomis siauro-
mis kolonomis. Į jį veda trejos porte-fenêtre (lango durys)4. 

Pro priekinio fasado paradines duris patenkama į erdvų vestibiulį. 
Iš dešinės jo pusės kadaise buvo svečių kambariai, iš kairės – virtu-

4 R. Aftanazy, op. cit., p. 112–113.

7 pav. Paežerių dvaro rūmų vidus
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vė, tarnų kambariai ir sandėliukas. Vestibiulio gilumoje įrengti laiptai  
(9 pav.) vedė į antrąjį aukštą, kur buvo ir gyvenamosios, ir reprezen-
tacinės patalpos. Centrinę antrojo aukšto dalį užėmė apskrita poky-
lių salė, paaukštinta pusaukščiu, uždengta plokščiu kupolu, papuoštu 
stiuko figūromis, vaizduojančiomis šokančias moteris, ir gėlių gir-
liandomis. Iškart po kupolu ėjo stiuko frizas su panašiais ornamen-
tais. Virš durų buvo įrengtas orkestro balkonas, o ant sienų pritvirtinti 
krištoliniai šviestuvai. Grindys išklotos įvairiaspalviais medžio raštais. 
Kituose antrojo aukšto kambariuose buvo panašios parketo grindys. 
Einant iš pokylių salės į kairę buvo didelis valgomasis, svetainė ir 
atskiras kredensinis kambarys. Ir gyvenamieji kambariai, ir svetainės 
buvo šildomos apskritomis krosnimis iš reljefinių Liudviko XVI sti-
liaus koklių. Šių kambarių baldai dažniausiai buvo ampyro stiliaus, 
pagaminti iš raudonmedžio. Sienas puošė olandų dailininkų paveiks-
lai5 (6, 7, 8 pav.).

Arti rūmų, į kairę nuo gazono, yra oficina (10 pav.). Šiame vieno 
aukšto pastate įrengta minėta etnografinė ekspozicija. Iš dešinės prie 
oficinos prigludęs aukštas, apvalus raudonų plytų neogotikinio stiliaus 
bokštas. Rūmus supančio 12 hektarų parko (11 pav.) pakraščiuose išsi-

5 B. Mašalaitis, op. cit., p. 185–190, 192–200. 

8 pav. Paežerių dvaro rūmų vidus
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laikė buvę ūkiniai pastatai: arklidės, kiaulidės, spirito varykla, ledainė.  
Netoli Vilkaviškio yra ir Šiaudiniškių dvaras (12,13 pav.). Dabar 

jis kiek mažiau žinomas. 1784 m. palivarkas buvo Kauno vaivados 
Mejero nuosavybė. XIX a. pradžioje dvarui priklausė taip pat Kara-
linavo palivarkas (506 margai žemės) bei Jonaičių ir Užkuraičių kai-
mai. Manoma, kad tuomet ir pastatytas vienaukštis mūrinis klasicizmo 

9 pav. Paežerių dvaro rūmų laiptinė

10 pav. Paežerių dvaro oficina
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stiliaus pastatas su šešiomis apvaliomis kolo-
nomis, laikančiomis portiką. Iš šaltinių žinoma, 
kad 1812 m., kai čia trumpam buvo apsistoję 
Napoleono kariai, rūmai jau stovėjo. 1827 m. 
dvare buvo 15 gyvenamųjų namų ir 169 gyven-
tojai. 1860 m. dvaro savininkas buvęs kažkoks 
Balogas.  Dvaro reikšmė išaugo, pradėjus iš Ka-
raliaučiaus į Sankt Peterburgą tiesti geležinke-
lio liniją ir įkūrus netoliese Alvito stotį. 1903 m. 
dvarui priklausė 2175 valakai žemės, o jį valdė 
Vanda Ramockaja (Wanda Romocka). Suval-
kų gubernijos memorialo (Memoriał Guberni 
Suwalskiej) duomenimis, 1913 m. Šiaudiniškių 
savininku buvo Joachimas Galera, ėjęs aukš-
tas pareigas Suvalkų žemės ūkio draugijoje.  
1914 m. rugsėjo mėn. vokiečiai dvarą padegė, 
tačiau gaisro padaryti nuostoliai nežinomi. Pa-
skutiniu dvaro šeimininku tarpukariu buvo žy-
das Isaokas Aprilis. Jis užsiėmė sūrių gamyba, 
laikė naminius gyvulius, o tvenkiniuose veisė 
karpius. Jo sūnus, vaikystę praleidęs šiame 
dvare, Aronas Aprilis buvo dailininkas. Jis il-
gam įsiminė puikaus skonio sūrius, kuriuos 
dvaro rūsiuose (išlikusiuose ir dabar) gamino jo 
motina. Menininkas taip pat mini, kad tėvas į dvaro rūmus buvo atve-
dęs vandentiekį. Rūmuose buvo įsikūrusi ir mokykla, kurią būsima-
sis dailininkas lankė. Užėjus sovietams, dvaras buvo nacionalizuotas,  
o 1941 m. birželį Isaokas Aprilis ištremtas į Altajaus kraštą6.

1969 metais rūmai iš esmės perstatyti: įstatyti didžiuliai langai, 
stogas perdengtas skalūno plokštelėmis. Raudonų plytų oficiną užsto-
jo nauji nerūpestingai sumūryti ūkiniai pastatai (14 pav.). Dabar dvaro 
rūmai remontuojami, langai pakeisti plastikiniais. Privatūs savininkai 
stengiasi atkurti ankstesnę dvaro išvaizdą.

Kitas senas dvaras, išsilaikęs iki šių dienų, yra Šūklių kaime  
(15, 16 pav.). Pastatai išsidėstę 9 hektarų parke. Pasak legendos, 
rūmai pastatyti senosios pilies vietoje. Šūkliai pirmąkart minimi  
1595 m. karaliaus Žygimanto III Vazos privilegijoje Jonui Višnevskiui.  

6 B. Mašalaitis, op. cit., p. 255–257.

11 pav. Paežerių dvaro parko alėja
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XVII a. dvaro valdos (ko gero, ir pats dvaras) priklausė Kauno aps-
kričiai. 1694 m. atlikta jo inventorizacija. Šuklių savininkas ir seimo 
narys Vincentas Gavronskis (g. 1780 m.) perdavė dvarą jaunesniajam 
sūnui Viktorui, kuris čia pastatė šeimos rezidenciją. Manytina, jog tai 
įvyko XIX a. viduryje. Šalimais buvo įkurtas angliškojo stiliaus parkas.  
1868 m. dvarui priklausė 1115 margų žemės – 683 margai dirbamos 
ir 254 pievų. Viktoro sūnus Stanislovas Gavronskis (1860–1942), ve-

12 pav. Šiaudiniškių dvaro rūmų priekinis fasadas

13 pav. Šiaudiniškių dvaro rūmų šoninis fasadas
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dęs Heleną Liubomirską, buvo paskutinis šio dvaro savininkas. Apie  
1893 m. kunigaikštytė Helena Liubomirska-Gavronskienė išsirūpino 
caro valdžios leidimą įkurti dvare vaikų prieglaudą. 1892 m. jiems 
gimė sūnus Jonas, kuris 1925 m. vedė italę. Šūklių dvarą 1968 m.  
J. Gavronskis yra aprašęs savo atsiminimų knygoje Wzdłuż mojej dro-
gi. Sylwetki i wspomnienia (Mano kelias. Žmonės ir atsiminimai). Jis 
mirė 1982 m.   

Šūklių dvaras garsėjo ne tik architektūra, bet ir puikiu interjeru. 
Atrodo, čia buvusi 8 tūkst. tomų biblioteka, o joje retų viduramžių 
rankraščių, XVIII a. prancūzų autorių knygų, XVI ir XVIII a. lenkų 
literatūros veikalų, tarp jų ir Jokūbo Vujeko (Jakub Wujek) „Biblija“. 
Šeimininkai turėjo turbūt vieną geriausių šalyje lenkų medalių kolek-
ciją. Valgomąjį puošė herbai ir olandų dailininkų darbai, porcelianas. 
Ypatingą paveikslų rinkinį sudarė Maksimilijono Gavronskio šeimos 
portretai. Buvo ir kitų vertingų paveikslų bei baldų. Rūmus supo an-
gliškasis parkas7. Po Antrojo pasaulinio karo dvaro rūmuose veikė 
mokykla. Dabar pastatas apleistas ir griūna. Nyksta ir parkas.  

Būtina paminėti dar vieną Sūduvos architektūros paveldo objek-
tą. Gelgaudiškis – vienas seniausių šio krašto miestelių, o rūmai – vie-
nas originaliausių ir didžiausių dvaro ansamblių, gražiai pritapusių 
prie aplinkos (17 pav.).  

7 Ibidem, p. 264–269.

14 pav. Šiaudiniškių dvaro ūkiniai pastatai
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Pilis ant Nemuno kranto pastatyta turbūt 1337 m. Statinys iki 
mūsų laikų neišliko, tačiau dar XIX a. viduryje buvo prieplaukos ir 
kanalų, kuriais atitekėdavo į fosą upės vanduo, liekanų. XV a. tai 
buvusi karališkoji valda. 1504 m. karalius Aleksandras Jogailaitis ją 
padovanojęs savo sekretoriui Ivaškai Sapiegai (Sapieha), Sapiegų 
giminės pirmtakui. Vėliau šias žemes paveldėjo jo sūnus Povilas, Pa-
lenkės ir Naugarduko vaivada. Kitas šios giminės atstovas Andrius 
Sapiega, Minsko kaštelionas, Polocko ir Smolensko vaivada, paveldė-
jęs dvarą 1584 m. jį pardavė kartu su Paguosčių ir Panemunės dva-
rais kunigaikščiui Grigorijui Masalskiui. Pastarasis jų ilgai nevaldęs, 
nes jau XVI a. pabaigoje dvaras priklausė Kasparui Oziemblovskiui 
(Kasper Oziembłowski), o vėliau jo sūnums – Motiejui ir Andriui.  
1686 m. jį perėmė Andrius Kazimieras Gelgaudas (Giełgud), LDK di-
dysis raštininkas ir ATR seimo maršalka. Jis taip pat įsigijo iš Eperješų 
(Eperjesz) giminės kitapus Nemuno esančią Panemunę su kryžiuočių 
ordino didžiojo magistro Ulriko von Jungingeno statyta pilimi. Pilį pa-
vadino Gelgaudais, o kitapus upės esantį palivarką – Gelgaudiškiu. 
Vietos gyventojai Gelgaudus vadino Aukštuoju Gelgaudiškiu, o tikrą-
jį Gelgaudiškį – Žemuoju Gelgaudiškiu. Dvaro valdas vienas po kito 
paveldėjo Andriaus Kazimiero sūnūs, anūkai ir proanūkiai. Vienas iš 
jų Žemąjį Gelgaudiškį pardavė Čartoriskiams, o šie 1797 m. – vokie-
čių dvarininkui baronui Teodorui Henrikui Koideliui (Teodor Henryk 
Keudell). Iš jo dvarą paveldėjo sūnus Julius, o iš šio – anūkas Gusta-

15 pav. Šūklių dvaras
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16 pav. Šūklių dvaras

17 pav. Gelgaudiškio dvaro rūmai

vas. Vienas iš jų vietoje medinio gyvenamojo namo pastatė mūrinius 
rūmus. Ilgo stačiakampio formos rūmai su aukštu pusrūsiu iškilo ant 
aukšto Nemuno skardžio. Prieš priekinį rūmų fasadą įrengtas didžiulis 
privažiavimas, o galinis fasadas nugręžtas į Nemuno pusę, įrengta er-
dvi terasa su stikliniu stogeliu ir aštuoniomis kolonomis. Dešinėje prie 
rūmų pristatyta atskira virtuvė8. 

Rūmus supo didžiulis 26 hektarų kraštovaizdžio parkas. Nuo Ne-
muno pusės link rūmų ėjo trys alėjos: beržų, eglių ir liepų. Ketvirtoji 

8 Ibidem, p. 75, 78–85; Słownik geograficzny, t. II, p. 554–555. 
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vedė į rūmus iš kitos pusės. Parkas laipsniškai perėjo į mišką, kurio 
plotas daugiau kaip 120 hektarų9 (21 pav.).

Įėjus į rūmus pro paradines duris patenkama į vestibiulį su dide-
liu židiniu. Iš čia dešiniosios durys vedė į svetainę, už jos buvo dvaro 
šeimininkės kabinetas, dar toliau – valgomasis. Iš vestibiulio pasukus 
į kairę, buvo nedidelis kambarys su laiptais į pusrūsį; už jo dvaro šei-

9 Ibidem, p. 85.

18 pav. Gelgaudiškio dvaro rūmų vidus
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19 pav. Gelgaudiškio dvaro rūmų vidus

mininko kabinetas, dar toliau – antra svetainė. Už vestibiulio įrengta 
rūkykla. Po dešinei buvo trys gyvenamieji kambariai, o kairėje – bi-
liardinė ir biblioteka. 

Gustavas Henrikas Koidelis išplėtė dvaro valdas. Jam priklausė 
45 kaimai ir 19 palivarkų. Verta paminėti, kad jis pradėjo pramoniniu 
mastu gaminti sūrius, turėjusius didelę paklausą. Jis taip pat įkūrė žir-
gyną, o jo žirgai sėkmingai dalyvavo lenktynėse Varšuvoje (Mokotavo 
lauke). Mirus dukrai, savo rezidencijoje įsteigė našlaičių prieglaudą 
vietos vaikams. Paskutinis Žemojo Gelgaudiškio savininkas buvo Gus-
tavo Henriko sūnus Pranciškus Frydrichas Koidelis, bandęs tęsti tėvo 
darbus. Tačiau 1887 m. carui Aleksandrui III uždraudus svetimšaliams 
turėti dvarų Rusijos imperijos pasienyje, jis turėjęs parduoti savo kles-
tintį ūkį. Dvarą įsigijo Lietuvos žemvaldžių bendrovė. 1892 m. už mi-
lijoną rublių jį nupirko Marija Konča-Komarienė savo jauniausiajam 
sūnui Medardui Komarui iš Baisogalos. Komarai nepakeitė rūmų išo-
rės, bet atnaujino vidų. Beveik visų kambarių lubos buvo dekoruotos 
gipso lipdiniais, daugumos kambarių sienos išmuštos šilko audiniu, 
o valgomasis – ąžuolo dailylentėmis. Didelė svetainė buvo apstatyta 
ampyro stiliaus baldais, ant sienų pakabinti dideli veidrodžiai, o ant 
lubų – du krištoliniai sietynai. Bibliotekoje puikavosi sukaupta gausi 
knygų kolekcija, kurią daugiausia sudarė lenkų ir prancūzų autorių 
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20 pav. Gelgaudiškio dvaro rūmų vidus

kūriniai. Rūmų šeimininko kabinete stovėjo raudonmedžio spintos 
su ginklais. Dvaro kolekciją sudarė saksoniškas porcelianas, sidabri-
niai indai, krištolo taurės, bronziniai indai ir marmurinės skulptūros. 
Sienas puošė dabar jau užmirštų dailininkų paveikslai. Rezidencijoje 
buvo puikios koklinės krosnys10 (18, 19, 20 pav.).  

Per Pirmąjį pasaulinį karą rūmų įranga buvo išgrobstyta, o po 
1922 m. dvaras jau nebepriklausė Komarams. Lietuvos valdžia dvarą 

10  R. Aftanazy, op. cit., p. 225–226.
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išparceliavo, o rūmus nupirko Jungtinėse Amerikos Valstijose gyve-
nantys lietuviai ir įkūrė juose našlaičių prieglaudą, veikusią iki 1941 
m. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje rūmuose veikė karo ligoninė, o 

21 pav. Gelgaudiškio dvaro rūmų laiptai Nemuno link

22 pav. Gelgaudiškio dvaro svirnas
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karui pasibaigus – vaikų globos namai (iki 1966 m.). Vėliau čia buvo 
internatinė mokykla. 1979 m. rūmų pastatą nusiaubė gaisras, tačiau 
po 30 metų jis buvo atstatytas ir dabar jame įsikūręs kultūros centras. 
Rekonstruoti ir kai kurie ūkiniai pastatai (22 pav.). Dabar tai vienas 
gražiausių dvarų Lietuvoje. 

Nuo Lenkijos sienos iki Nemuno yra daug įdomių dvarų ir rūmų. 
Šiame straipsnyje aprašiau tik kelis. Sūduvos krašte tokių statinių esa-
ma daug daugiau. Apie jų architektūrą ir turtingą istoriją taip pat verta 
papasakoti. Daug įdomybių susiję su Panemunės pilimi, Marijampolės 
ar Vilkaviškio dvarais. Juk dvarai ir rūmai – tai ne tik istorija, bet ir 
juose gyvenusių žmonių likimai. Kai kurie iš šių dvarų atkuriami, ta-
čiau daugeliui jų stinga priežiūros ir dėmesio, todėl jie miršta natūralia 
mirtimi. Būtina rūpintis praeities paveldu, puoselėti jį ir įamžinti atmi-
nimą tų, kurie anksčiau gyveno Sūduvos rūmuose ir dvaruose. 

Iš lenkų kalbos vertė Nijolė Birgelienė

Katarzyna Węglicka

KATARZYNA WęGLICKA (g. 1968 m. Mlavoje, Mazovijos vaiv.) – meno is-
torikė, Lenkijos meno istorikų asociacijos narė. Daugiau kaip 30 metų skyrė 
Lietuvai, Baltarusijai ir Ukrainai. Išleido 14 knygų, tarp jų: Opowieści kresowe. 
Litwa (Wydawnictwo Akademickie Dialog, 2004), Białoruskie ścieżki (Książ-
ka i Wiedza, 2008), Moja Litwa (Książka i Wiedza, 2011), Wschodnie ścieżki 
(Fundacja Sąsiedzi, 2019). Yra paskelbusi mokslinių straipsnių, tarp jų: Ołtarz 
perspektywiczny w kaplicy św. Barbary w bazylice Wniebowzięcia NMP w 
Budsławiu na Białorusi („Artifex”), Obraz Wilna w opisach i na rycinach 
Jana Kazimierza Wilczyńskiego („Konteksty i Pogranicza”), Zapomniane kre-
sowe cmentarze („Artifex”). Redagavo meno žinynus ir kitus leidinius: Leksy-
kon zabytków Kresów południowo-wschodnich (wydawnictwo Arkady, 2014), 
Leksykon zabytków Kresów północno-wschodnich (wydawnictwo Arkady, 
2017), Architektura i sztuka dominikańskiego sanktuarium MB w Gidlach 
(wydawnictwo PAN, 2016). Domisi taip pat rusų menu, lenkų pėdsakais Ru-
sijoje ir Šveicarijoje.

KATARZYNA WęGLICKA 
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ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ

JIs IŠLIKO DAINOJ. ANTANAs sAULyNAs

    Pabarėlėm, tarp lauko beržų,
    Per Dzūkiją aš dainą nešu.
    Nusilenkęs įteiksiu ją tau, 
    Mano mieste – brangus Alytau.
                            Antanas Saulynas

„Vaikystė – tai didelė žemė, iš kurios visi esame kilę“, – dauge-
lį metų tikime ir su meile kartojame rašytojo A. de Sent Egziuperi 
žodžius. Būsimo pedagogo ir poeto Antano Saulyno vaikystės žemė 
– Alytus. Čia jo kelio pradžia, jo šviesus pasakų pasaulis, tačiau, kaip 
ir kiekvieną žmogų, jį viliojo tolių toliai. Ir jis bėgo vis tolyn, kol paga-
liau vėl grįžo į savo pradžią, kaip iš dausų sugrįžta paukščiai.

1927 m. liepos 13 d. Antanas pradėjo šios žemės kelionę. Tarnau-
tojų šeimoje buvo pirmasis vaikas, laukiamas ir mylimas, tikriausiai 
todėl ir pavadintas tėvo vardu. Tėvas Antanas Saulynas nuo 1921 m. 
liepos 19 d. iki 1922 m. spalio 22 d. buvo Alytaus burmistras. Nuo 
1928 iki 1944 m. dirbo Alytaus apskrities ligonių kasos direktoriumi. 
Motina Domicelė Saulynienė buvo Alytaus pašto tarnautoja. Meniškos 
prigimties, jaunystėje rašė eilėraščius, dienoraštį, buvo labai apsiskai-
čiusi. Abu Saulynai priklausė Šaulių sąjungai, dalyvavo organizuojant 
įvairius kultūrinius ir labdaros renginius. Tai buvo darni, inteligentiš-
ka, puoselėjanti tautines tradicijas šeima. Joje augo ir jaukioje aplinko-
je buvo gražiai auklėjami trys vaikai: Antanas, Vladas ir Ina.

Vyriausias sūnus, kai tik susivokė gyvenąs šiame pasaulyje, iš-
girdo tėvelio čirpinamą smuiką, kuris padarė didžiausią ir nepakarto-
jamą įspūdį. Iš prigimties judrus, nenustygstantis vietoje, berniukas 
akimirkai tapdavo suaugusiu, mąsliomis akimis žvelgė į tėvo rankas 
ir, atrodo, gaudyte gaudė kiekvieną garsą, dėdamasis į savo širdelę. 

SŪDUVOS DVARO SODYBŲ IR RŪMŲ ARCHITEKTŪRA. NAUJI PAVYZDŽIAI
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Kitas labai svarbus dalykas, kuris atitraukdavo Antanuką nuo vaikiš-
kų išdaigų, buvo mamos sekamos pasakos. Tada šitas pasaulis tarsi 
išnykdavo, jis atsidurdavo su pasakų herojais požemio karalystėse 
arba jodavo ant eiklaus žirgo į stiklo kalną. Motiną knyga lydėjo visą 
gyvenimą, dirbdama ir augindama tris vaikus, ji surasdavo laiko ir 
knygą nusitverti. Šalia jos visada prisiglausdavo vyriausias sūnus. 
Atidžiai žiūrėdavo į žodžius ir tada vaikui vėrėsi kitas, dar nežinomas 
pasaulis. Ir štai kartą Antanukas labai nustebino savo motiną. Eida-
mas gatve, pamatė užrašą didelėmis raidėmis, pradėjo „slebizuoti“ 
žodį ir jį perskaitė. Saulynienė tiesiog amą prarado, patikėjo sūnaus 
gabumais, tik neapleido mintis, kokia ateitis jo laukia. Tai štai kokia 
buvo būsimo poeto vaikystės žemė, iš kurios potyrius nešėsi gyve-
nimo vingiais.

***
Antano Saulyno gabumai dar labiau atsiskleidė besimokant Aly-

taus gimnazijoje. Mokytis pradėjo Pirmosios Lietuvos Respublikos 
metais, kai jau buvo susiformavusi gimnazija, dirbo iškilūs mokyto-
jai. Antanas buvo aktyvus dramos būrelio, kuriam vadovavo lietuvių 
kalbos mokytoja, rašytoja Bronė Buivydaitė, narys. Kajetonas Žievys 
– griežtas lietuvių kalbos mokytojas, reikalavo taisyklingai kalbėti ir 
rašyti, ugdė jaunuosius literatus, sakydamas, kad kūrinys turi tikti vi-

Antanas Saulynas
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siems, visur ir visada. Be to, Antanas pasinėrė į visuomeninę veiklą 
– tapo skautu ir su jaunatvišku užsidegimu dalyvavo skautiškoje vei-
kloje, mokėsi pareigingumo, sveiko gyvenimo būdo, noriai vykdavo  
į stovyklas. Mokytojai darbščiam, gabiam jaunuoliui pranašavo didin-
gą ateitį.

Deja, ramų ir prasmingą gyvenimą sujaukė atžlegėję sovietų tan-
kai, aptemdė karo dūmai ir besikeičiančios okupacijos. Aišku, pažįs-
tamų netektys, tremiamųjų į Sibirą raudos, lietuvių kalbos mokytojo 
Konstantino Bajerčiaus žūtis, – viskas sugulė jautrioje jaunuolio širdy-
je, tik nepajėgė palaužti jo optimizmo. Baigęs gimnaziją, išvyko studi-
juoti į Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kaip labai mylintis gim-
tąją kalbą, pasirinko lietuvių kalbos studijas. Gyvenimo aplinkybėms 
nepalankiai susiklosčius, universiteto nebaigė, tačiau lavinosi dramos 
studijoje, o vėliau studijavo Vilniaus pedagoginiame institute vokiečių 
ir anglų kalbas.

***

Antanas Saulynas, nebaigęs universiteto, pradėjo dirbti radijo 
diktoriumi, o vėliau Vilniaus filharmonijoje pirmuoju pokario konfe-
ransjė – kūrė lietuvišką estradą. Mokytoja, sesuo Ina liudijo: „Kartą  
į Lietuvą atvyko lenkų estrados artistai. Antanas drauge su jais va-
žinėjo po Lietuvą, aprodydamas istorines vietas, gražiai paaiškinda-
mas lenkų kalba. Lenkai tarp savęs kalbėjo netaisyklinga anglų kalba. 
Broliui buvo nepatogu viską girdėti ir suprasti. Kitą kartą Antanas 
prabilo angliškai. Svečiai nustebo ir susigėdo. Išvažiuodami užrašė ant 
nuotraukos: „Kultūringiausiam konferansjė.“ (Iš autorės pokalbio su 
mokytoja Ina Saulynaite-Sinkevičiene 1997 m. vasario 1 d.)

Baigęs studijas Vilniaus pedagoginiame institute, daugelį metų 
jame dirbo dėstytoju, dėstė vokiečių kalbą ir estetiką. Antanas Sau-
lynas buvo poliglotas, jis mėgdavo sakyti: „Lietuvių kalbą moku ide-
aliai, o labai gerai – anglų, vokiečių, lenkų ir rusų kalbas.“ Apie tai, 
kokių kalbų mokėsi savarankiškai, jis nemėgdavo kalbėti. Tai buvo 
savotiška paslaptis.

Po daugelio metų grįžo į gimtąjį Alytų. Jį šaukė mėlynas Nemuno 
vingis, kur buvo kelio pradžia. 1976 m. pradėjo dirbti Alytaus poli-
technikume, dėstė anglų kalbą, turėjo auklėjamąją grupę. Kaip gru-
pės vadovas, daug dėmesio skyrė moksleivių auklėjimui. Gavęs naują 
grupę, darbą pradėdavo nuo higienos aiškinimo, daug dėmesio kreipė  
į estetinį lavinimą. Mokinius žavėjo jo erudicija, savotišką pasididžia-



286 ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ JIs IŠLIKO DAINOJ

vimą kėlė ir tai, kad jų dėstytojas – poetas. Antanas Saulynas buvo 
ne tik baigęs dramos studiją, jis turėjo aktorinių gabumų, pats yra 
vaidinęs ne viename spektaklyje, todėl į meno saviveiklą sugebėdavo 
įtraukti ir moksleivius, tuo sudrausmindamas net pramuštgalvius.

Dauguma menininkų pedagoginio darbo nemėgsta. Tačiau Anta-
nui Saulynui šis darbas niekada nebuvo našta. Jis mylėjo mokinius,  
o savo darbo patirtimi dalijosi su kolegomis respublikiniuose pedago-
giniuose skaitymuose. 1982 m. metodinis darbas „Estetinis auklėjimas 
grupėje meno priemonėmis“ pažymėtas II laipsnio diplomu.

Paskutinė Antano Saulyno darbovietė buvo Alytaus profesinė 
siuvėjų mokykla. Džiaugiuosi, kad keletą metų teko dirbti su šiuo 
nuostabiu žmogumi, kuris paliko šviesius prisiminimus. Jis buvo vi-
sada tvarkingai apsirengęs, draugiškas. Tačiau, man rodos, į artimes-
nius santykius leisdavosi tik atidžiai pasvėręs pašnekovą, su būdingu 
įžvalgumu patikrinęs, ar verta jam atverti savo sielos gelmes. Todėl su 
vienais buvo atviras iki sielos  gelmių, o su kitais tik šaltai draugiš-
kas. Niekada nepamiršiu, kaip jis nusišypsojęs paslaptingai ištarda-
vo: „Kolege, parašiau naują eilėraštį, paklausyk.“ Tai buvo palaiminta 
akimirka, kai stovėdamas tuščiame kabinete prie lango išraiškingai 
deklamuodavo savo naują kūrinį. Gaila, kad jo išleistose knygelėse šių 
eilėraščių neradau. O atmintis ne visagalė, jų neišsaugojo.

Be to, Antanas mėgo pralinksminti bendradarbius pertraukų 
metu, riesdamas įvairiausius  anekdotus. Jie riedėjo vienas po kito iš jo 
lūpų, o klausydamiesi visi leipo juokais. Pasakodamas nenustygdavo 
vietoje, gestikuliuodavo rankomis, nuolat keisdavosi jo veido išraiška. 
Kartais įsijausdavo tarsi aktorius scenoje. Dabar stebina, kokią puikią 
turėjo atmintį, tačiau ši smulkioji tautosaka taip ir liko niekieno neuž-
rašyta.

Ypač žavėjausi Antano bendravimu su seserimi Ina, kuri dirbo 
toje pačioje mokykloje rusų kalbos dėstytoja. Nežinau, kodėl išgirdus 
televizijos laidose ar paskaičius spaudoje apie brolių ir seserų riete-
nas iškyla atminty Saulynų, brolio ir sesers, nuoširdus bendravimas, 
atjauta ir supratimas. Ypatingai, kone vaikiškai, jau būdamas bran-
daus amžiaus, Antanas mylėjo savo motiną. Alytuje jie gyveno tame 
pačiame bute ir labai rūpinosi vienas kitu. Tačiau aplankė mūsų ben-
dradarbį didžiulė netektis – motina Domicelė Saulynienė mirė. Atmin-
tyje išliko sūnaus suakmenėjęs veidas, per skruostus riedančios ašaros 
ir gražiausi žodžiai, skirti jai – vienintelei, nes „daugiau tokių motinų 
(moterų) pasaulyje nėra“.
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***
Antano Saulyno meniniai gabumai išryškėjo vaikystėje. Berniu-

kas turėjo didelį pomėgį piešti: pirmieji piešiniai buvo ant rasoto lan-
go, paskui ant smėlio, o vėliausiai ant popieriaus, ir visi jie buvo savaip 
įdomūs ir gražūs. Tačiau jo daugialypis talentas labiau atsiskleidė ki-
tose meno srityse, o kaip dailininkas išgarsėjo brolis Vladas.

Antanas vaikystėje mėgo ne tik triukšmingus žaidimus, bet ir vie-
natvę, užsisklęsdavo nuo visų ir čirpindavo tėvo smuiką. Tada vaikas 
atsidurdavo stebuklingame muzikos pasaulyje. Išmoko griežti smuiku, 
puikiai skambino pianinu. Neatsitiktinai mokytojai ir artimieji svarstė, 
ar jis bus muzikas, dailininkas, ar poetas. Kol visi suko galvas, jis pats 
svajojo tapti kompozitoriumi, parašė net keletą kūrinėlių, kurie, deja, 
neišliko.

Antanas Saulynas, besimokydamas gimnazijoje, jau buvo parašęs 
pluoštą eilėraščių. Pirmasis eilėraštis „Serenada“ parašytas 1943 m. 
penkiolikmečio gimnazisto. Be abejo, jų buvo parašyta ir anksčiau, ta-
čiau dabar skaičiuojame tuos, kurie išliko.

  Pagiry upelis tyška –
  Mėnuo ten skandinti žada.
  Kažin kas nuo žalio miško
  Atsmuikuoja serenadą...
                         „Serenada“

Visko būta Antano Saulyno gyvenimo vingiuose: džiaugsmo ir nu-
sivylimo, meilės ir kančios. Eilėraštyje „Eit keliu“ poetas skundžiasi:

  Eit keliu gyvenimo dulkėtu
  Baisiai pavargau.
  Ir nėra pasaulyje man vietos,
  Kaip nėra – žmogaus.

Daug kam galėtų kilti klausimas, kodėl Antano Saulyno eilėraš-
čių rinkinys „Saulės važys“ dienos šviesą išvydo tik 1991 m., kai nuo 
pirmojo eilėraščio buvo prabėgę keletas dešimtmečių. Į šį klausimą 
atsakė pats poetas: „Knygelės puslapiuose – dešimtmečius stalčiuo-
se kalinti jaunystės polėkiai. Gal kas paklaus: kodėl nesu visiems ži-
nomas poetas? Aš atsakysiu: anais laikais, norėdamas pakliūti į taip 
vadinamą tarybinę spaudą, turėjai vizgint uodega ir liaupsint tai, kas 
mums visiems buvo neapsakomai priklu.



288 ELVYRA BILIŪTĖ-ALEKNAVIČIENĖ JIs IŠLIKO DAINOJ

Nekėliau rankos aš prieš savo sąžinę. Kūrybines galias aš nukrei-
piau į dainą. Daug dainų iš įvairių kalbų esu išvertęs – per tūkstantį ir 
du šimtus, dar parašiau savų – per šimtą.

Suvok, Skaitytojau, kas parašyta tarp eilučių. Surasi ten ir Amži-
nybę, ir Begalybę – ir veržimąsi į Dievą.“ (Antanas Saulynas. Saulės 
važys. Alytus, 1991, p. 3). Toks buvo Dzūkijos krašto sūnus, dainius 
Antanas Saulynas. Jo dainos pasižymi perregimu skaidrumu, tyra 
meile ir begaliniu troškimu gyventi. Buvo nuostabių akimirkų, kai 
poetas sugebėdavo pakilti nuo purvinos žemės ir padovanoti mums 
nepakartojamas dainas. Todėl dainoje yra tai, ko kartais taip pasigen-
dame gyvenime.

Neilgai teko poetui džiaugtis savo pirmąja kukliai išleista knygele 
(minkštais viršeliais, 84 puslapiai, Alytaus valstybinė spaustuvė), nes 
jo trapų kūną alino sunki nepagydoma liga. Sesuo Ina Sinkevičienė po 
kelerių metų suspėjo mylimam broliui padovanoti nuostabią paskutinę 
dovaną, kurios Antanas, žinoma, neišvydo, o ji pati, neprabėgus nė 
metams, buvo pakirsta tokios pačios ligos. 1996 m. BĮ „Baltijos ko-
pija“ išleido poezijos knygelę – Antanas Saulynas „Žalioj stotelėje“. 
Rinkinyje daugiau kaip 100 pamėgtų estradinių dainų. Ina Saulynaitė-
Sinkevičienė, kreipdamasi į skaitytojus, rašo: „Daugelį metų poetas 
bendradarbiavo su populiariausiais mūsų estrados kompozitoriais –  
B. Gorbulskiu, M. Noviku, M. Vaitkevičiumi, T. Makačinu, J. Tiškumi, 
V. Telksniu bei kitais. Įvairiose muzikinėse transliacijose, koncertuo-
se skambėdavo klausytojų pamėgta „Žalioj stotelėje“, „Devynbalsė“, 
„Sena plokštelė“, „Obelėlė“, „Dar nežinia“, „Putinai“, „Sūduva“, 
„Dzūkija“, „Vaivorykštė“, „Mes išliksim jauni“ ir kitos dainos. Poe-
tas begaliniai mylėjo savo gimtinę. Ta meilė netilpo trapaus, jautraus 
žmogaus širdyje, – ji išsiliejo šimtais dainų apie Dzūkijos žemės grožį, 
jos žmonių paprastą nuoširdumą, taurumą.“ (Antanas Saulynas. Ža-
lioj stotelėje. Vilnius, 1996, p. 2)

Poeto dainos suskambėjo palankiu metu, kai kūrėsi lietuviška 
estrada. Kas lėmė jo dainų „Pienė“ (kompozitorius M. Vaitkevičius), 
„Žalioj stotelėje“ (kompozitorius M. Novikas) ir kt. populiarumą? 
Tikriausiai jo šventas tikėjimas žmogumi, sąlytis su gamta. O meilės 
Lietuvai, ypač gimtajai Dzūkijai, kupina kiekviena eilutė. Tada žmo-
nėms jau buvo gerokai įgrisusios dainos, šlovinančios „plačiąją tėvy-
nę“, „visagalę partiją“, „kolūkių laukelius, traktorininkus“ ir kt., jie 
ilgėjosi kažko naujo, šviesaus, kas pakeltų nuo pilkos kasdienybės. Ir 
visa tai surado Antano Saulyno dainose. Neatsitiktinai viena iš pirmų-
jų populiariausių estradinių dainų tapo „Pienė“, nuskambėjusi per visą 
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Lietuvą. Poetas meilę vaikystės žemei – Dzūkijai ryškiausiai atsklei-
dė eilėraštyje „Dzūkija“. Muziką sukūrė kompozitorius M. Novikas. 
Ji daugelio mėgstama, nepaliovusi niekada skambėti, tiesiog virtusi 
liaudies daina, tai didžiausia pagarba kūrėjui:

  Mes – darbštūs dzūkai,
  Girių karaliai.
  O karalienė
  Dzūkija.

Poetas Antanas Saulynas yra ir Alytaus miesto himno teksto au-
torius. Savo jautriais posmais jis tarsi apkabino gimtąjį Alytų:

  Aš esu tavo tikras sūnus,
  Tu buvai man be galo dosnus:
  Dzūko širdį davei dovanų –
  Ir su ja aš per žemę einu. 
                    „Alytus – Alytus“
 

***
Neilgai buvo lemta Antanui Saulynui džiaugtis laisva Lietuva. 

Liko daug neatliktų darbų, neparašytų dainų. Jis pralaimėjo kovą su 
klastinga liga – vėžiu. Tikriausiai buvo nelengva jautriam žmogui 

Mokytojai ir mokiniai aplanko A. Saulyno kapą
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ruoštis susitikimui su nekviestąja viešnele. Sesuo Ina pasakojo, kad 
visą gyvenimą būdamas pedantiškai tvarkingas, toks išliko iki pabai-
gos. Idealiai sutvarkė savo archyvą, sudėliojo viską į rašomojo stalo 
stalčius, o ant jo padėjo savo knygelę ir jaunystės nuotrauką, tarsi visų 
atmintyje, kaip ir dainose, norėdamas išlikti jaunas.

Poetui, pedagogui Antanui Saulynui buvo lemta išeiti 1993 m. 
rugsėjo 27 d. Krito šalnos pakąsti pirmieji lapai. Nuo lietuviškos es-
tradinės dainos medžio nulūžo iškiliausioji šaka. Artimieji išpildė jo 
paskutinį prašymą – prieš pasukdamas į paskutinį vingį, stabtelėjo 
savo senojoje gimnazijoje, Žaliojoje mokykloje. Mirtis jo veidui sutei-
kė kažkokią palaimintą ramybę. Netgi karste gulėjo tik su jam vienam 
būdingu saulynišku išdidumu. Išėjo amžinojo poilsio į purų, lengvą 
Dzūkijos smėlį. Išėjo poetas, norėjęs dainose išlikti jaunas. Ir liko am-
žinai gyvas dainoj.

  Nemunėlio žydroj vilny
  Tėviškėlė – gyva.
  Mes išliksim jauni, jauni –
  Kaip visa Lietuva.
   „Mes išliksim jauni“
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BENJAMINAs KONDRATAs

SUGRĮŽUS

Paskutiniai S. Nėries mėnesiai Kaune 

   O Viešpatie, grįžtu aš pas Tave, 
   Tamsioj nakty paklydus.
   Priglausk kaip dukrą vėl mane,
   Skaudžias žaizdas išgydęs.

   Priimk atgal, o Viešpatie brangus,
   Leisk su Tavim sueiti.
   Aš žemėj palikau visus draugus,
   Tavy turiu tik viltį.
                                               S. Nėris „Sugrįžimas“

Kupetą metų gyvename nepriklausomoje Lietuvoje, bet neišmo-
kome vertinti praeities, ypač pokario metų ir iškilių mūsų meno kū-
rėjų. Literatūros tyrėjas ir kritikas Vytautas Kubilius Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto 1991 metais išleisto dokumentų rinkinio 
„Rašytojas pokario metais“ įžangos straipsnyje „Rašytojas stalinizmo 
gniaužtuose“ rašo, koks turėtų būti pokario tyrėjų uždavinys.

„Suvedant XX a. lietuvių literatūros balansą, pokario metai bus 
įrašyti kaip pats juodžiausias laikotarpis. Tai, matyt, galutinė išvada, 
ir tik kruvina stalinizmo restauracija galėtų ją atmesti. Tačiau litera-
tūros istorikams lieka sunki problema: kaip šį tamsiausią laikotarpį 
objektyviai nušviesti ir įvertinti. Nesame nuo jo galutinai atsiplėšę. 
Vis dar įnirtingai ginčijamės su pokario metų geležine letena, despe-
ratiškai rauname iš savęs baimės ir paklusnumo refleksą, bandome 
įveikti savyje prisitaikymo prie konjunktūros instinktą, kuris kelerius 
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dešimtmečius reguliavo mūsų elgseną ir mąstyseną. Svaidydami kate-
goriškus nuosprendžius pokariui, trokštame pasijusti laisvi.

Anot poeto K. Platelio, „mes visi gyvename su kalte, kurią mums 
stengiasi primesti totalitarinė sistema“. Ir šitą kaltės jausmą – kodėl 
išlikome, kokius darėme kompromisus – bandome išpirkti, smerkda-
mi jau ne save, o istorinę epochą. Tuose pasmerkimuose gausu mo-
ralinio patoso, emocinio įtūžio, kartais net pasigėrėjimo savimi: štai 
kokie mes teisūs ir principingi, o pokario literatai – prisitaikėliai ir iš-
verstaskūriai. Šitiems drąsuoliams tereikėtų pabūti savaitėlę Lubian-
koje, anot rusų rašytojos J. Grekovos, ir tada pažiūrėti į save – kiek 
dar liko drąsos ir principingumo po naktinių tardymų. Istorikų už-
davinys yra ne nuosprendžius rašyti, o atskleisti to meto rašytojo 
tragediją ir visos nacionalinės literatūros tragediją. Ją išgyveno 
ne tik stalininio režimo aukos, kurios suvokė Raudonosios armijos 
įžengimą į Lietuvą 1940 m. vasarą kaip okupaciją, bet ir kairiojo 
fronto riteriai, kurie tikėjo socializmu ir gavo pamatyti jo atneštas 
baisybes, net buvo priversti jas pateisinti. Stalinizmo krumpliaračiai 
sumalė jų išdidų tiesumą, opozicinę laikyseną, vertė išsižadėti savo 
areštuoto draugo, tiesiog pakirto kūrybiškumą, kuris visada susijęs 
su mąstymo laisve.“

Atsiranda tokių teisuolių, kurie siūlo S. Nėrį teisti net po mirties 
už jos 1940 m. parašytas poemas, už Kremliaus monstrams nešamą 
Lietuvą kaip „gintarėlį... ant delno“. Kodėl iš viso būrio lietuvių ra-
šytojų, važiavusių parduoti Lietuvos, labiausiai smerkiami S. Nėris ir  
P. Cvirka? Kodėl ne L. Gira, K. Korsakas, A. Venclova ar kiti? Gal 
todėl, kad S. Nėris – talentinga poetė, o P. Cvirka puikus prozininkas. 
Kodėl nemėginama išsiaiškinti, kas vyko Lietuvoje 1940–41 metais?

Perskaičiau rašytojos Aldonos Ruseckaitės romaną „Padai pilni 
vinių“ apie S. Nėrį 1940–1945 metais ir radau įdomių pastebėjimų. Po 
to perskaičiau Viktoro Aleknos dokumentinę apysaką „Salomėja“ ir 
nutariau pažvelgti į poetės gyvenimą, 1944 m. grįžus į Kauną.

Karo ligoninės gatvėje B. Bučas buvo apsistojęs kauniečių bute. 
Spalio pradžioje poetė pradėjo vargo kelius, kol Kauno miesto Vykdo-
majame komitete jai pasiūlė keletą butų. Salomėja pasirinko Maironio 
gatvėje. V. Alekna pasakoja apie SSRS Aukščiausiosios Tarybos depu-
tatės Salomėjos kryžiaus kelius Kaune.

„Bet kai abu su Bernardu nuėjo pasižiūrėti buto, net išsižiojo: 
butas be patogumų, krosnys apgriautos, visi langai išdaužyti, kai ku-
rios durys aplaužytos, be užraktų. Butas, tiesa, erdvus, prieš pat Karo 
muziejų, bet kaip jame pradėti gyventi? Ir vėl kelionės į vykdomąjį,  
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į butų valdybą. Dienos eina, o niekas nieko nejudina. O taip nemalonu 
svetimoje pastogėje...

Pagaliau langus įstiklino, užraktą į išorės duris įstatė, ir jie per-
sikraustė į savo butą. Nesvarbu, kad miegos ant grindų, kad rašys, 
pasidėjusi popieriaus lapelį ant palangės. Svarbu, kad Lietuvoje, kad 
savo bute.

Iš Kauno, traukiantis vokiečiams, pasitraukė ir nemaža dalis gy-
ventojų, palikdami savo butus su visais baldais, knygomis, paveikslais, 
kilimais, virtuvės rakandais ir indais. Vos atėjusi sovietinė valdžia pir-
miausia ėmė tuos tuščius butus registruoti, o visą butų turtą grobstyti, 
t. y. vežti į tam parinktus sandėlius. Paskui jau nusipelnę žmonės su 
gautais leidimais ėjo į tuos sandėlius ir rinkosi, kas jiems patinka.

Bučų name Palemone taip pat nebuvo likę geresnio daikto, todėl 
Salomėja ir kreipėsi dėl baldų. Surašė Bernardas ilgiausią sąrašą, virši-
ninkai patvirtino savo parašais, bet kai atėjo laikas atsiimti pažadėtus 
daiktus, atsirado neįveikiamų kliūčių. Pirmiausia reikia gauti sunkve-
žimį. Kai jį gavo, nėra benzino. Net už degtinę jo pirko iš kareivių. 
O kai pagaliau jau nuvažiavo į Panemunę, kur buvo baldų sandėlis, 
nerado sandėlininko. Ir prasidėjo viskas iš pradžios. Gauti mašinos 
kitą dieną jau negali, kuras išeikvotas, ieškok visko iš naujo. Salomėją 
viskas taip nuvargino ir įpykino, kad ji pirmu pasitaikiusiu transportu 
nuvažiavo į Vilnių ir nuėjo tiesiai pas Sniečkų. Šis išklausė jos skundą 
ir paprašė, kad Salomėja viską parašytų ant popieriaus. Ir Salomėja 
parašė:

„TSRS Aukščiausiosios tarybos deputato Salomėjos Nėries, gy-
venančios Kaune, Maironio g. 36, bt. 2,

NUsIsKUNDIMAs 

1944 m. rugsėjo 30 dieną, LTSR Rašytojų Sąjungos iškviesta, grį-
žau iš Maskvos į Kauną. Vilniuje man buvo praneštas CK LKP(b) pa-
tarimas, kad neapsigyvenčiau Palemone, kur esu gyvenusi prieš karą. 
Bet ir be to gyventi tame name šiuo metu visai negalima, kadangi visi 
daiktai ir baldai sunaikinti ir išgrobstyti, langai išdaužyti, sienos ap-
griuvusios, pamatai iškasinėti vokiškais apkasais.

Atvažiavusi į Kauną, kreipiausi į Vykdom. Komitetą, kad padėtų 
man gauti butą Kaune. Po savaitės vaikščiojimo į Butų valdybą man 
buvo išduotas orderis užimti butui Maironio g. 36. Butas be krosnių ir 
be langų stiklų. Pavaikščiojus dar, dalis langų buvo įstiklinta, bet ne-
užkituota, tik vinelėmis prilaikoma. Kada ir ar bus įstiklinti kiti langai, 
nežinia. Durų užraktai sugadinti ir nėra raktų.
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Butas visiškai be baldų. Finansų skyrius sutiko paskolinti baldus, 
bet atsisakė juos pristatyti iš A. Panemunės. Buvo kreiptasi į daugelį 
įstaigų dėl transporto ir gautas neigiamas atsakymas. Pagaliau Maisto 
kombinatas pažadėjo duoti sunkvežimį. Tris dienas išlaukus visą dar-
bo laiką (nuo 8 iki 16 val.), vis tikinant, kad mašina „tučtuojau“ bus, 
pagaliau kombinato transporto viršininkas pranešė, kad nėra benzino, 
o jo gauti galima tik už degtinę. Gavo litrą degtinės. Mašina lig šiol 
nepasirodė, nors visą laiką buvo sakoma, kad bus tuojau.

Vykd. Komiteto Finansų skyriaus viršininkas Bacevičius 
1944.X.19 pareiškė, kad, man iki rytojaus (t. y. X.20) neatsiėmus 
baldų, jie bus atiduoti kitam. Jo kabinete susitarėm su A. Panemu-
nės inspektorium Geniušiu, kad mes rytoj paimsim baldus (X.20). Jis 
pažadėjo niekur neišvykti, laukti. Tą dieną l0 val. CK LKP(b) mašina 
nuvykstame paimti baldų į A. Panemunę, tačiau inspektoriaus neran-
dame nei namuose, nei įstaigoj, nei A. Panemunės butų apylinkėj. Ne-
palikta nė adreso, kur jis išvykęs, nei jokio įspėjimo, nors prie Finansų 
skyriaus vedėjo Bacevičiaus buvo pažadėjęs tai padaryti. Išlaukus va-
landą laiko, mašina buvo grąžinta atgal.

Buto savininkui, kuris, man atvykus į Kauną, buvo priėmęs gy-
venti įkyriai reiškiant nepasitenkinimą dėl ilgo buvimo, buvau pri-
versta neatidėliodama keltis su šeima į savo butą. Visa mūsų pokari-
nė manta – pora čemodanų. Jau ketvirta diena ant grindų miegu, ant 
grindų valgau, ant grindų rašau. Ir šalta, ir kieta, ir nepatogu. Gaišta 
sveikata, ir laikas teka brangus ir reikalingas kūrybiniam darbui.“

„Būdama Vilniuje, aplankė H. Korsakienę, o nakvoti nuėjo pas 
tame pačia me name gyvenančius Mykolaičius, – pasakoja Viktoras 
Alekna. – Duris atidarė pats Putinas. Salomėja apkabino jį, priglau-
dė galvą prie krūtinės ir akimirką sustingo be žodžių. Atsitokėjo, kai 
pajuto, kad Putinas pabučiavo jai galvą. O koridoriuje jau ir Emilija. 
Prasidėjo glėbesčiavimasis, lydimas abiejų ašarų.

O kai vakarieniaujant Putinas paklausė, ar ji ką kurianti, ar sukū-
rusi, Salomėja atvirai atsakė:

– Prirašiau visokių eilėraščių, bet dabar ne viskas tinka spaus-
dinti. Sudariau ir naują rinkinį, bet jame ne tie eilėraščiai, kokių aš 
norėčiau. Juk dabar reikia pilietinių, lozunginių, kovingų... Kokia iš 
manęs kovotoja?!

O kai ilsėtis nuėjo abi į Emilijos kambarį, Salomėja dar kalbėjo:
– Kaip buvo sunku, kaip buvo sunku... Kaip aš ištvėriau, nežinau. 

Matyt, jei nelemta žūti, žmogus gali labai daug pakelti. Vaikas man 
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davė stiprybės. Būdavo, paimu jo rankytę į savo delną ir sakau sau: 
„Aš dėl jo privalau gyventi!“ Jeigu ne jis, aš būčiau neištvėrusi...

Valandėlę patylėjusi, Salomėja vėl kalbėjo:
– Ir žmonės kokie ten baisūs. Kaip jie neapkentė mūsų. Įsivaiz-

duok, Mile, jie sakė, jog mes, lietuviai, kalti, kad prasidėjo karas. Išgirs 
tarpusavy lietuviškai kalbant, tuoj skersuoja: girdi šnipai, diversan-
tai... Ir lietuvių buvo bjaurių. Tu atsimeni Kmitaitę Oną. Aš su ja Pen-
zoje gyvenau viename kambaryje. Oi, oi, oi... Saugokis jos, jei sutiksi. 
Nieko su ja nekalbėk. Saugokis jos, saugokis. Iš viso – prie trijų žmo-
nių nieko nekalbėk. Jei čia būtų Putinas, aš tau to nesakyčiau...“

O naują eilėraščių rinkinį „Prie didelio kelio“ buvo sudariusi ir 
sutvarkiusi dar Maskvoje. Parvažiavusi į Kauną, po savaitės ir nunešė 
Valstybinėn leidyklon, kurios vyriausiuoju redaktoriumi dirbo Valys 
Drazdauskas. Jis spalio 17 d. ant rankraščio užrašė: „Galima rinkti“. 
Bet rinkinys gulėjo leidykloje iki kitų metų birželio...

Parvažiavus į Kauną ir pamačius tą savo naują butą, Salomėjai 
tik ašaros per skruostus ritosi. Ašarų jai niekad netrūko. Net Sniečkus 
daug vėliau savo atsiminimuose rašė: „Pamenu, vos tik grįžusi į oku-
pantų nusiaubtą tėviškę, S. Nėris, atėjusi pas mane, su ašaromis akyse 
guodėsi, kad labai sunku (o kokiais šviesiais optimistiniais posmais ji 
apdainavo sugrįžimą į Lietuvą)...“

Grįžusi iš Sniečkaus, po poros dienų ji vėl nuėjo į leidyklą sutar-
ties pasirašyti ir čia sutiko Petrą Užkalnį, kuris po Salomėjos mirties 
sukūrė ir skleidė tokią pasakėlę: „Kai aš iš Maskvos važiavau į Kauną, 
Salomėja prašė, kad ir jai paieškočiau buto. Pasisveikinęs tuoj ir klau-
siu:

– Kur gyvenate? Kaip buto reikalai?
Salomėja pro ašaras papasakojo jam savo vargus, o P. Užkalnis ne 

tiek užjausdamas, kiek priekaištaudamas sakė:
– Taigi aš sakiau Maskvoje, kad jums būtinai paieškosiu buto. Ir 

butą jums laikau. Prašom, einam apžiūrėti. Jeigu patiks, kraustykitės 
nors šiandien.

Ir po pietų Salomėja nuėjo į Dainavos gatvę, kur šeštame name 
buvo įsikūręs P. Užkalnis. Šis tuojau paėmė raktus ir parodė Salomėjai 
tame pačiame name tuščią butą. Salomėjai butas labai patiko – kaip tik 
toks, apie kokį ji svajojusi: antrame aukšte, po langais medžiai, dviejų 
kambarių langai į pietų pusę, vieno į vakarus ir tik virtuvės į šiaurę. 
Visi langai su stiklais, virtuvėje koklinė viryklė, ir visos durys sveikos, 
o svarbiausia – yra raktai. Tiesa, ir čia nėra jokių baldų, bet čia daug 
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geriau negu Maironio gatvėje. P. Užkalnis įteikė Salomėjai raktus ir 
paklausė, gal reikia padėti persikraustyti.

– Tai kad nėra ko padėti: visas mūsų turtas telpa dviejuose laga-
minuose.

– Jokio baldo neturite? 
– Ničnieko...
– Tai kaip gyvensite?
– Kaip nors... 
Pirmas svečias buvo tas pats P. Užkalnis. Pamatęs, kad jie iš ti-

krųjų neturi jokio baldelio, pasiūlė jiems plačią medinę lovą, didžiu-
lį brezentinį maišą, prikimštą šieno, porą kareiviškų antklodžių, ir ta 
pirmoji naktis naujame bute buvo daug linksmesnė, negu gyvenimas 
Maironio gatvėje.

Po poros dienų P. Užkalnis parūpino mašiną, Bučas nuvažiavo  
į Palemoną, iš ten parsivežė dar apygerę sofą, staliuką, keletą kėdžių, 
ir kambariuose pasidarė jau ne taip klaikiai tuščia.“

Kilo klausimas: kas tas P. Užkalnis, iš kur tokios jo galimybės lai-
kyti gerą butą poetei, taip paprastai parūpino mašiną parsivežti baldų 
iš Palemono?

Atsiverčiau tarybinę enciklopediją ir skaitau: „Užkalnis, Petras 
(iki 1928 m. Kvietinskas, gimė 1907 m. gegužės 2 d. Menkupiuose 
(Kapsuko rajone), revoliucinio judėjimo Lietuvoje dalyvis. TSKP na-
rys (1930), 1925–27 m. LKJS, 1927–29 m. LKP narys. Už revoliucinę 
veiklą 1926–28 m. du kartus kalintas. 1928–29 m. Maskvoje studija-
vo Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete, 1934–37 –  
M. Gorkio literatūros institute, 1931–35 m. dirbo žurnalo „Prieka-
las“ redakcijoje. 1942–43 m. Raudonosios armijos 16-os divizijos ka-
rys, 1943–44 m. Lietuvos TSR Valstybinės leidyklos redaktorius, nuo  
1946 m. – dėstytojas Vilniaus universitete.“ Ir niekur nė žodžio, ką 
veikė 1945 metais... Gal vykdė specialią enkavėdistų užduotį – sekti 
S. Nėrį? 

Keista ir istorija su pažadėtu parūpinti Salomėjai butu Kaune. Juk 
galėjo pasiūlyti poetei, kai ji atnešė rankraštį. Matyt, jokio buto jis po-
etei nelaikė, pasimatymo su ja nebuvo, o kai lemtingas poetės rinkinys 
buvo leidykloje ir, matyt, ne tik, perskaitytas, staiga butas atsirado 
– „laikė“ poetei. Kodėl Salomėja leidykloje neieškojo P. Užkalnio, kai 
atnešė rankraštį – juk „buvo žadėjęs“?..

Kodėl, „laikydamas butą“, neieškojo Salomėjos, kai ši grįžo į Kau-
ną? Ar nežinojo, kad ji jau grįžusi? Matyt, pasakėlė apie tai, kad Salo-
mėja anksčiau į Lietuvą grįžtančio prašė paieškoti jai buto, P. Užkalnio 
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ar jo viršininkų enkavėdistų sugalvota po poetės mirties, kad paro-
dytų, kaip draugai komunistai ja rūpinosi... Bet išėjo taip, kad melas 
paaiškėjo iš anksčiau aptartų aplinkybių. Iš kur Valstybinės leidyklos 
redaktorius P. Užkalnis galėjo būti tokia įtakinga figūra, kad galėtų 
poetei laikyti butą? Juk net Kauno Vykdomasis komitetas tesugebėjo 
jai pasiūlyti apleistą būstą. Ji niekam nerūpėjo, kol neįteikė leidyklai 
„Prie didelio kelio“, o tada jau reikėjo apgyvendinti enkavėdistams 
priklausiusiame name, kad galėtų ją sekti ir šnipinėti. Ją likviduoti nu-
sprendė gal vėliau, kai Salomėja įkyrėjo sovietiniams Lietuvos valdy-
tojams savo prašymais gelbėti iš Sibiro tremties lietuvius, kai ją lankė 
sena draugė Jadvyga Laurinavičiūtė, kurios neseniai suimti sesuo ir 
brolis, namuose atlikta didelė krata. Kažin ar saugumiečių nedomino 
ir Antanas Miškinis?

Lietuvos pasipriešinimo okupaciniam sovietų režimui veikėjas, 
poetas, publicistas ir vertėjas A. Miškinis gimė 1905 m. vasario 11 d. 
Zarasų apskrities Daugailių valsčiaus Juknėnų kaime, 1934 m. baigė 
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, 1932–
42 m. dirbo mokytoju Kaune. 1936–40 m. – Valstybinio radiofono lite-
ratūrinių laidų vedėjas, bendradarbiavo žurnaluose „Pjūvis“, „Naujoji 
Romuva“, „Vairas“, „Akademikas“, „Trimitas“, „Karys“, „Žiburė-
lis“, laikraščiuose „Lietuvos aidas“, „Ūkininko patarėjas“.

Dalyvavo Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos veikloje. Nuo  
1944 m. priklausė Lietuvos partizanų Tauro apygardai, nuo 1947 m. 
birželio su V. Bazilevičiumi redagavo partizanų laikraštį „Laisvės 
žvalgas“, buvo Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezi-
diumo narys, su kitais pasirašė Memorandumą Jungtinėms Tautoms 
Kauko slapyvardžiu. 1948 m. suimtas, kalintas Mordovijos, Olžeraso, 
Omsko lageriuose. 1956 m. grįžo į Lietuvą be teisės gyventi Vilniuje. 
Mirė 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje.

Su Salomėja jis draugavo prieškario metais, vadino ją seserėle, 
o ji Antaną – broleliu. 1944 m. rudenį A. Miškinis vėl ėmė ją lankyti. 
Sausio viduryje įvyko Lietuvos rašytojų suvažiavimas, kuriame daly-
vavo ir S. Nėris.

„O sausio 28 d. universiteto didžiojoje salėje vyko lietuvių litera-
tūros vakaras, – rašo V. Alekna. – Čia pirmą kartą susitiko su klausy-
tojais rašytojai, kurie karo metu gyveno Maskvoje: Venclova, Cvirka, 
Liepsnonis, Salomėja. Dalyvavo ir Simonaitytė, Miškinis, Churginas, 
Ad. Lastas, Jakubėnas. Salė buvo pilnut pilnutėlė studentų. Vakarą 
pradėjo Venclova ir pirmą į tribūną pakvietė Salomėją. Ši prie tribū-
nos nu ėjo tvirtu žingsniu, bet skaitė, kaip visada, tyliai. Kai perskaitė 
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pirmąjį eilėraštį „Dainuok, širdie, gyvenimą“, salėje pasigirdo vos keli 
pliaukštelėjimai. Po antro eilėraščio „Prie Stalingrado“ salėje pasigir-
do trypimas, gaudimas, nepasitenkinimo garsai. Trečią eilėraštį „Sau-
lytę“ Salomėja pradėjo jaudindamasi, painiodamasi, pagaliau nebai-
gusi nuėjo nuo tribūnos į savo vietą, atsainiai numesdama ant stalo 
savo popierius. Venclova parodė programą, kad dar ne viską paskaitė. 
O salė ūžė, gaudė, kojomis trypė, rodydama savo nepasitenkinimą. 
Labiausiai liūdna ir pikta buvo, kai Miškiniui salė sukėlė tiesiog ova-
cijas...“

Pasitvirtino poetės nuojauta: kaip ją, nusikaltusią lietuvių tautai, 
sutiks grįžusią: „Tik akmuo, paduotas duonos vietoj, / Bus man atpil-
das skurdus.“

„Salomėja mažai kur vaikščiodavo, – pasakoja V. Alekna, – mažai 
ką iš senųjų pažįstamų sutikdavo, todėl visas naujienas pranešdavo jos 
draugė Jadvyga Laurinavičiūtė. Kartais užeidavo P. Užkalnis. Jis, dirb-
damas leidykloje, buvo įpareigotas peržiūrėti visas knygas, išleistas 
lietuvių kalba vokiečių okupacijos metais. „Pergalės dieną – gegužės 
devintąją – šventėm pas mane“, – prisiminė P. Užkalnis. Naujuosius 
1945-uosius metus namo gyventojai, o jų buvo tik kelios šeimos lie-
tuvių ir rusas čekistas Kapustinas, buvo sutarta sutikti pas P. Užkalnį, 
bet išvakarėse Salomėja gavo Vyriausybės kvietimą sutikti Vilniuje ir 
staiga išvažiavo.“

Kodėl Salomėjai buvo pasiūlytas geras butas name enkavėdistų 
apsupty – seno komunisto P. Užkalnio ir čekisto Kapustino? Kad galėtų 
ją sekti, stebėti, žinoti jos nuotaikas ir kas ją lanko. 2000 m. rugpjūčio  
3 d. Lietuvos radijo laidoje Vytautas Kubilius pasakojo: kai 1944– 
45 m. Salomėja gyveno Dainavos gatvėje, su ją aplankančia jaunystės 
metų drauge J. Laurinavičiūte kalbėdavo, tik garsiai įjungusi radiją – 
bijojo, ar kas už sienos neklauso jų pokalbio. Jei kas pabelsdavo į duris, 
visa sudrebėdavo. Poetė jautė, kad ją seka. Kodėl?

Tegul pasakoja V. Alekna.
„Atėjo pavasaris, skaisčiai šildė saulutė, ir nekūrenamuose kam-

bariuose pasidarė šilčiau, taigi ir jaukiau. Ir lipant Dzūkų laiptais, pa-
sidarė maloniau pasėdėti aikštelėje, pailsėti...

Kartą sėdi aikštelėje, beveik pačiame viršuje, ir žiūri į pavasa-
rėjantį Kauną, į putojantį Nemuną, į už jo pilkuojantį Aleksotą. Tik 
mato: sparčiais žingsniais per du laiptelius kopia skubėdamas vyras... 
Lyg pažįstamas. O kai atkopė arčiau, pažino, kad tai – poetas Jonas 
Graičiūnas. Pažins mane ar ne? Jau žengia pro šalį, jau kopia aukš-
tyn... Matyt, apsirikau. O gal nepažino? Bet vyriškis, pakopęs gal jau 
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dešimt laiptelių, staiga sustojo, atsisuko, atbėgo atgal, pačiupo Salo-
mėjos ranką, bučiavo ją, atsiprašydamas, kad nepažinęs.

– Mačiau, kad labai skubate, – sako Salomėja. – Kurgi?
– Gyvenu Ramygaloje. Atvažiavau kooperatyvo sunkvežimiu su 

reikalais. Skubu, kad nepaliktų.
– O aš gyvenu čia pat. Prašom apsilankyti.
– Labai dėkui. Bet neturiu laiko.
Ir jie nuėjo Dainavos gatve iki Salomėjos namų. Graičiūnas pasa-

kojo savo bėdas ir sumanymus, o Salomėja tik klausėsi. Prie jos namų 
laiptelių Graičiūnas vėl bučiavo Salomėjai ranką, o ši atsisveikindama 
tepasakė:

– Kaip jie mus apgavo!.. Aplankyk!
Balandžio pabaigoje Maskvoje – Aukščiausiosios Tarybos sesija. 

Salomėjai taip pat reikia važiuoti. Pakeliui sustojo Vilniuje ir nakvojo 
pas Mykolaičius. Emilijai tuoj pasiskundė, kad ta Maskva jai taip atsi-
bodusi, įkyrėjusi, nenorinti važiuoti... 

O kai Putinas paklausė, ar ji rašanti ką, atsakė:
– Rašau... Sukuriu eilėraštį, bet taip bijau, drebu dėl jo, kad ke-

liuosi naktį ir sunaikinu. Rodos, kažkas mane persekioja, kažkas turi 
ateiti, suimti mane. Rašyti, rodos, taip pavojinga... Tik niekam to ne-
pasakokit.“

Grįžusi į Kauną, po savaitės įteikė Valstybinei leidyklai Maskvo-
je sudarytą eilėraščių rinkinį „Prie didelio kelio“. Turbūt norėjo atsi-
prašyti Tėvynės dėl savo klaidingų žingsnių ir nusikaltimo tautai. Bet 
neįvertino okupantų ir pavojaus savo gyvybei. Taip galbūt pasirašė 
lemtingą negailestingą nuosprendį. Netrukus suprato, kad padarė fa-
tališką klaidą...

Okupantams iškilo dvi problemos: ką daryti su tokiu rinkiniu, 
kuriame parodė tragišką Lietuvos likimą. Tokio negalima išleisti: kils 
skandalas, kurio pasekmes sunku numatyti. Ilgai, net septynis mėne-
sius, redaktoriai plušėjo, kol jame neliko to, ko nereikia, ir atsirado tai, 
ko reikia... Ir sukurpė idėjišką rinkinį „Lakštingala negali nečiulbėti“, 
kurį pamačius poetė sudejavo:

– Ką jie padarė!.. Ką jie padarė!..
Kita didelė problema – Salomėja Nėris... Visai ne tokia, kokios 

reikia raudoniesiems okupantams: meldžia Dievo atleidimo, prisipa-
žįsta klydusi... Tokia poetė net pavojinga...

Mindaugas Kvietkauskas: „Aišku, kad S. Nėriai, kaip ypatingos 
reikšmės figūrai, buvo numatytas vaidmuo įtvirtinant Lietuvos oku-
paciją. Ir tai buvo padaryta dar anksčiau, kai lietuvių rašytojai Kaune 
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lankydavosi sovietų ambasados renginiuose: pobūviuose, priėmimuo-
se, vakaruose, filmų peržiūrose.“

O dabar Salomėja, pamačiusi tą sovietų rojų, pasikeitė. Kaip su 
tokia Salomėja elgtis? Aišku, pirmiausia reikia sekti. Todėl jai ir pa-
skyrė butą enkavėdistų name Dainavos gatvėje.

Kodėl toks rinkinys negalėjo būti išleistas? Jau viso rinkinio moto 
ką reiškia:

Kurlink mes eisim? 
Katrul mes kreipsim
Savo raudų veidelį?
Ar šiltuos pietuos, ar šaltoj šiaurėj,
Ar kur saulelė leidžias?

Kaip ji drįsta klausti? Juk Lietuvos liaudis „apsisprendė“ kreipti 
žvilgsnį tik į Rytus, į SSRS! O šalta šiaurė – tai aliuzija į Sibirą, tremtis, 
„kur saulelė leidžias“ – tai Vakarai! O kodėl „raudų veidelį“?

Jau vien rinkinio pavadinimas rodo, kur poetės mylima Tėvynė 
atsidūrė: prie kelio tarp Rytų ir Vakarų, laisvės pavasaris nuėjo tuo 
keliu ir dingo Rytuose, kur lietuviai virto „beržais svyruonėliais prie 
stepės plačios“:

Prie didelio kelio stovėjom – žiūrėjom...
O liūdesiai gūdūs kelių didelių!
Nuėjo, nuėjo... žiūrėkit! – nuėjo
Pavasaris mūsų didžiuoju keliu!

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio,
Beržais svyruonėliais prie stepės plačios.
Ir svyra mums šakos, ir krinta lapeliai,
Ir veria mus speigas lig šerdies pačios.
                    Maskva, 1942.XII.21

Ar bereikia aiškinti, kodėl svyra šakos, krenta lapeliai ir kur ta 
stepė plati?

Viktorija Daujotytė mano, kad 1943 metais sukurtame eilėraštyje 
„Kas priespaudą šitą pakels“ galima išgirsti 1941 metų birželio trem-
čių atgarsius:
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Pavasarių daug, Lietuva, 
Regėjai baltų, žydinčių. 
O šiandie pražilus galva 
Tau svyra nuo švino minčių.

Ramina giedriais rytmečiais 
Lakštutė. Bet tu nerami, –
Kad vieškeliais tavo plačiais 
Linguoja būriai svetimi.

Ištrems tavo brangius vaikus, 
Ištuštins miestus ir sodžius. 
Tik vėjai laisvi po laukus 
Tau šermenis švilpaus graudžius.

Išskristi bitelė bijos 
Į saulę, į žiedą obels, –
Gal tyko nelaisvė ir jos? 
Kas priespaudą šitą pakels?

Kalba mylimoji klajos – 
Lyg ta tremtinė be namų, – 
Klegės svetima vietoj jos 
Įnirtusio šuns lojimu.
– – – – – – – – – – – – –
Te akmeniu duona pavirs 
Ir dienos – bežvaigždėm naktim,
Juoduoju maru teišmirs, 
Kas nori mums laisvę atimt.

Eilėraštyje ir užuomina apie Lietuvos Laisvės metus, ir švino min-
tys dėl ateities, kai ištuštės kaimai, ištrems brangius vaikus, ir įžvalga 
dėl mylimos kalbos likimo, kai vietoj jos „klegės svetima...“

Maskvoje turėjo rašyti tik tokius eilėraščius, kurie keltų karių 
dvasią, tarnautų Raudonosios armijos pergalei, todėl poetė skundžiasi:

Akys man temsta nuo ašarėlių –
Tokia beteisė...
Ar beateisi, pavasarėli?
Ar beateisi?
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– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Trūksta žodelių tau pasiskųsti,
Krašte gimtinis...
   Maskva, 1943.I.2

Poetės atgaila ir prašymas, kad Dievas jai atleistų už klaidas ir 
nusikaltimą Tėvynei, subtiliai išsakyti eilėraštyje „Tolimas sapnas“.

Alvito mūrinė raudonų plytų bažnyčia, kur vaikystės ir anks-
tyvos jaunystės metais dažnai lankydavosi Salomėja, buvo statyta  
1840 m. Čia ji pakrikštyta, 1912 m. birželio mėnesį – pirmoji šventa 
Eucharistija.

Ar ne ją vaizduoja S. Nėris šaltoje Rusijos sostinėje 1943 m. sau-
sio pradžioje sukurtame eilėraštyje „Tolimas sapnas“?

Tarp žydinčių kaštanų
Raudona bažnytėlė. –
Juk čia vaikystė mano!
Nejau ji grįžo vėlei?

Gimtinę priminusiame sapne poetė tarsi mato save toje bažnytėlėje: 

Aš nedrąsi stovėjau 
Pilioriun prisiglaudus, – 
O žmonės trankiai ėjo 
Ir prie altoriaus spaudės.

Kodėl poetei nedrąsu nuo vaikystės pažįstamoje bažnyčioje, ku-
rioje ji buvo pakrikštyta, kur įvyko pirmoji šventa jos komunija? Tie 
žmonės bažnytėlėje – tai jos giminės, kaimynai, pažįstami, kurie ją 
smerkė už tai, kad susipainiojo su raudonaisiais okupantais. Todėl ne-
drįsta parodyti savo veido:

     
Manęs čia nepažįsta 
Pro gedulingą šydą. 
Bet kojos žengt nedrįsta – 
Tiek daug, tiek daugel klydę.

S. Nėris paskutinėje eilutėje pakartojimu „Tiek daug, tiek dau-
gel“ pripažįsta savo gyvenime padarytus klaidingus žingsnius, gailisi 
ir meldžia Aukščiausiojo atleisti jai.
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Tad kurgi ši gyvenimo klystkeliais ėjusi ir savo klaidas supratusi 
nelaiminga moteris tikisi atleidimo už savo nuodėmes, jei ne gailestin-
gojo krikščionių Dievo namuose? Ji pripažįsta savo klaidas, gailisi dėl 
jų ir todėl meldžia atleisti. Skaudi poetės „Išpažintis, – rašė V. Bubnys, 
– ne į klausyklos langelį, o tiesiai Dievui į ausį. Tad ir nestebina poetę 
pasiekiantis balsas“, kai į žmones toje raudonoje bažnytėlėje kreipiasi 
ne kunigas, o pats Jėzus Kristus:

Sakykloj kalba – keista! –
Jisai – iš Galilėjos: 
– Tebūna jai atleista, 
Nes daug jinai mylėjo!

Kas tas „Jisai – iš Galilėjos“? Kiekvienas krikščionis žino, kas 
daug yra veikęs Galilėjoje. Be to, krikščioniškoje kultūroje klydusiam 
ir savo klaidas pripažįstančiam, kuris gailisi taip padaręs, turi būti at-
leidžiama. Prisiminkime sūnų palaidūną, kuriam tėvas atleido nuodė-
mes, nes paklydėlis suprato nusikaltęs, pasmerkė savo elgesį ir prašė 
atleisti. Ar nepanaši ir „dukters paklydėlės“ poetės situacija?

Krikščionybės mokyme meilė kartu reiškia ir kančią. „S. Nėris 
neparašė: „Nes daug jinai kentėjo“. Nors irgi būtų buvę tikra. Ji parin-
ko žodį mylėjo, kur kas artimesnį Kristaus žodžiams iš Luko evangeli-
jos: „... jai atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo“. Bet 
juk paskutiniame eilėraščio posme sutvinksi ir skausmas: 

Ir man be galo graudu – 
Malda širdy netilpo. 
Vargonai gaudė, gaudė... 
Ir žvakės tirpo, tirpo...

Tą S. Nėries nubudimo, jos atsivėrimo valandą ar nestovėjo šali-
mais Kristus? Ar nuolat jis nestovi šalia poetės, ar netaria savo žodžio 
teisiančiųjų miniai, laikančiai rankose akmenis: „Kuris be nuodėmės, 
tegu meta...“

Rašytojas V. Bubnys knygos „Slaptingoji Prema“ dalyje „Surasti 
save“ mąsto apie „tą ypatingą pajautą, išsakytą karo metais Rusijoje 
gūdžios vienatvės klaikumoje sukurtame eilėraštyje „Tolimas sapnas“. 
Jo visiškai pakanka, kad patirčiau poetės kančios gilumą ir nuoširdžią 
atgailą dėl visų savo klystkelių, dėl dešimties ar dvidešimties anuo-
metinių „programinių“ dalykų. Ne jie nulėmė didžios poetės gausų 
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palikimą. Jos atsivėrimas išsa kytas nepaprastai jautriai, kaip galėjo tik 
ji, lyrikė, tai padaryti, prilygsta dvasios pabudimui, tyliai išpažinčiai“.

1942 m. Ufoje rašytame eilėraštyje „Maironiui“ skaitome:

Sako, mirdamas mane tu keikei, 
O numiręs surūstėjai dar labiau. 
Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt: 
Juk tave mylėjau ir gerbiau.

Maironis mirė 1932 m., o poetė pirmą klaidingą žingsnį žengė 
1931-aisiais, kai buvusi aktyvi ateitininkė susidėjo su komunistuojan-
čiu jaunimu ir „Trečio fronto“ žurnale paskelbė pareiškimą, sukėlusį 
draugų ir ją pažinojusių lietuvių šoką. Šį jos žingsnį smerkė ir didysis 
mūsų tautos dainius Maironis. O dėl ko jis miręs galėjo surūstėti „dar 
labiau“? Aišku, kad dėl klaidų, padarytų 1940 metais: sutiko para-
šyti tironus ir žmogžudžius garbinančias poemas „Bolševiko kelias“, 
„Poema apie Staliną“, važiavo į Maskvą parduoti Lietuvos okupan-
tams tragiškame apgaulės ir klastos spektaklyje „priimant“ Lietuvą 
į „broliškų TSRS tautų šeimą“. Pati poetė suprato „esanti tik įrankis 
kitų rankose, jau pusiaukelėje į Maskvą buvo apsisprendusi išlipti ar-
timiausioje stotyje, ir K. Korsakui tik su dideliu vargu pavyko ją per-
kalbėti“ (L. Rimavičiūtė).

Kelio atgal nebebuvo...

Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? 
Ar galėjau – tais pačiais keliais? 
Gena, gena pikto dievo rykštė, – 
Atgalion ir atsigręžt neleis, –

klausia  poetė tame pačiame eilėraštyje ir teisinasi, kad „pikto 
dievo rykštė“ iš pragaištingo kelio pasukti atgal neleis. Juk visiems 
aišku, kad „piktas dievas“ – tai be proto ir saiko garbinamas tironas, 
kurio šėtoniška valia dešimtys milijonų nekaltų žmonių nužudyta ša-
lyje, „kur taip laisvas jaučiasi žmogus“ (žodžiai iš prieškario sovieti-
nės dainos). Tai jo išugdyti žmogžudžiai, šėtono tarnai skelbė: kas ne 
su mumis, tas prieš mus, tas – priešas, o tokį reikia tik sunaikinti.

Grįžusiai iš Maskvos poetei 1940 m. vasarą Lietuvos studentai ir 
gimnazistai siuntė piktus laiškus, vadino išdavike, geri pažįstami Kau-
ne jos vengė, – pamatę pereidavo į kitą gatvės pusę. Keikė ir giminės, 
todėl Salomėja nevažiavo nei į brolio, nei į sesers vestuves. Ji verkė ir 
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klausė savęs: „Negi aš išdavikė?“ O 1941 m. rudenį Penzoje sukurta-
me eilėraštyje „Tėvynei“ prašo jai atleisti, nes buvo suklaidinta, laiku 
nesuprato, kur klystkeliai nu ves. Todėl ir manė: „Nepardaviau tavęs aš 
niekad, / Neišdaviau, mieloji!“

Jau 1940–41 m. Lietuvoje poetė suprato, kokie iš tikrųjų tie „dar-
bo žmonių vaduotojai“: „1941 m. pavasarį prasidėjo masinės represi-
jos, – rašo L. Rimavičiūtė. – Tarp tūkstančių išvežtųjų buvo nemaža  
S. Nėries pažįstamų, mokslo draugų, giminaičių. Artimieji reikalavo iš 
poetės pagalbos. Bet ji nepajėgė ištraukti iš vagono net savo pusbrolio, 
buvusio Gižų valsčiaus sekretoriaus. Tik kiauras naktis verkdavo.“

Dar labiau poetė praregėjo karo metais, kai gyveno Penzoje, Ufo-
je, Maskvoje. Ji pamatė, kokia ta darbo žmonių šalis, kokie tie „nauji“ 
tarybiniai žmonės, vadovai ir jų tarnai.

Kęsdama vienatvę ir be galo skausmingai išgyvendama mylimo-
sios Tėvynės ilgesį, nelaiminga moteris pripažįsta, kad ji tikrai verta 
artimųjų paniekos, kurią patirs, kai grįš į namus:

Aplink žemę skridusi su vėtrom, 
Vėl išgirsiu mylimus vardus.
Tik akmuo, paduotas duonos vietoj, 
Bus man atpildas skurdus.

Kai poetė įteikė „Prie didelio kelio“ rankraštį leidyklai, ten pama-
tė, kad tokios poetės okupaciniam sovietų režimui nereikia. Ji darosi 
pavojinga, tampa problema. O Stalinas mokė: yra žmogus, yra proble-
ma, nėra žmogaus – problemos nėra. Manytina, kad Maskvoje nutarta 
padaryti, kad problemos nebūtų...

1945 m. balandžio 16 d. S. Nėris su LTSR delegacija atvyko  
į Maskvą ir buvo apgyvendinta „Maskvos“ viešbutyje. Vienuoliktoji 
TSRS Aukščiausiosios Tarybos sesija prasidėjo balandžio 24, o baigėsi  
28 d. Sesijos metu deputatams valgyti atnešdavo į kambarį. Poetė ne-
turėjo apetito. E. Venclovienė prisimena, kad vieną kartą Salomėja pa-
skambino ir paprašė ateiti pietų suvalgyti, nes ji nebenorinti valgyti. 
Traukinyje iš tos sesijos Maskvoje važiavo kartu su J. Narkevičiūte, 
kuri prisimena: „...man teko su SN grįžti iš Maskvos viename trauki-
nio kupė. Ji vis skundėsi, kad trūksta oro, ir prašė neuždaryti vagono 
lango. Skaitėme Jeseniną (Jesenino tomą poetė buvo nusipirkusi Mas-
kvoje): pasirodė, kad jo kūryba žavimės abi. S. Nėris miegojo gana 
ramiai. Tačiau ir rytą atrodė išvargusi, nepailsėjusi.“
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Vos grįžusią iš Maskvos poetę aplankė A. Miškinis. Ji skundėsi 
bloga savijauta. „Nuovargis ar kuris galas“, – kalbėjo ji.

Dar spalio 17 d. Valstybinės leidyklos Kaune vyriausiasis redak-
torius Valys Drazdauskas ant „Prie didelio kelio“ rankraščio užrašė: 
„Galima spausdinti“, po savaitės poetė savo ranka ant rankraščio už-
rašė: „Galima spausdinti“ ir pradėjo laukti, kada galės paimti į ran-
kas naują savo poezijos knygą. Bet kažkas atsitiko: rinkinio vis nėra ir 
nėra. O Salomėja laukia... Ir tik 1945 m. gegužės 11 d. V. Drazdauskas 
pagaliau praneša, kad rinkinys nauju pavadinimu „Lakštingala negali 
nečiulbėti“ patvirtintas spausdinti.

V. Alekna: „Gegužės 17 d. įvyko Kauno rašytojų susirinkimas, 
kuriame V. Drazdauskas pasiūlė kitame susirinkime aptarti naują  
S. Nėries rinkinį. Kažkas pasiūlė, kad pranešimą padarytų Antanas 
Miškinis. Salomėja lyg ir nepritardama tam, pasakė:

– Miškinis man parašys nekrologą...“
S. Nėris – nepaprastos nuojautos moteris – juk nenorėjo vartoti 

„Maskvos“ viešbutyje maisto, jautė artėjančią mirtį...
Pateikiame ištrauką iš V. Aleknos „Salomėjos Nėries gyvenimo ir 

kūrybos metraščio“ antros knygos.
„Gegužės 29 d. SN sveikatą poliklinikoje tikrino gydytojas Zi-

gmas Januškevičius. Jis parašė seselei G. Zarembaitei, kad ištirtų SN 
skrandžio sunką, išmatas, šlapimą, taip pat pilną kraujo analizę pada-
rytų, o daktarui Jasinskui – kad peršviestų krūtinės ląstą ir skrandį su 
dr. Parnarausku.“

Gavęs tyrimų rezultatus, gydytojas Z. Januškevičius S. Nėries ne-
paguldė ligoninėn, ir ji dešimt dienų turėjo kentėti namuose.

„Birželio 8 d. S. Nėris nuėjo pas dr. Nemeikšą. Pasiskundė, kad ją 
slegia kažkoks sunkumas, nors nejaučia jokio skausmo. Ji tuojau pat 
paguldyta Raudonojo Kryžiaus ligoninėje (Laisvės al.).“

Pasakoja J. Zarembaitė: „1945 m. birželio 8 d. S. Nėris, 1935/ 
36 m. buvusi mano mokytoja Panevėžio mergaičių gimnazijoje, atsi-
gulė Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninėje, kur aš tuo metu dirbau 
laborante. Nuėjusi į palatą, radau ją išblyškusią, nusiminusią. Paėmiau 
kraujo analizėms... Ji teiravosi ir apie kitų tyrimų rezultatus, kurių ne-
privalėjau jai pasakyti. Nuolat sakydavo, kiek daug iškentėjusi, daug 
pergyvenusi („Literatūra ir kalba“, t. IV, „Atsiminimai apie Salomėją 
Nėrį“).

„Birželio 22 d. ligonę apžiūrėjo gydytojų grupė ir parašė LTSR 
Sveikatos apsaugos Komisarui Vytautui Girdzijauskui tokį raštą:
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„Mes, žemiau pasirašę prof. Kupčinskas J., doc. Keturakis L., vyr. 
dėst. Januškevičius,  Z., apžiūrėję ex consilio lig-ę Salomėją Nerį-Ba-
činskaitę-Bučienę, atsižvelgę į klininius stebėjimus, klininius bei labo-
ratorinius tyrimus, konstatavome pas ją kepenų parenchimo susirgi-
mą su kepenų funkcijos nepakankamumu ir intoksikacijos reiškinius. 
Kadangi ligonė skundžiasi šalčio krėtimais, T° būna kartais febrilinė, 
dažniausiai subfebrilinė. Turime didėjančią leukocitozę, padidintą eri-
trocitų nusėdimo reakciją ir difuziniai didėjančias kepenis, galvojame 
apie inflemacinį kepenų susirgimą su galimu supūliavimu.

Kitokio infekcijos šaltinio neradus, galima galvoti, kad infekcija  
į kepenis pakliūva iš virškinamojo trakto. Ligonė 1942 m. sirgusi di-
zenterija Maskvoj, kuri greit praėjo, bet po to ligonė dažnai – vieną 
kitą dieną, ypač pavartojusi netinkamą maistą, viduriuodavo ir jaus-
davo skausmus pilvo plote. Ištyrus duodemum sultis „B“ porcijoje 
rastos ame bos (vegetacinės formos ir cystos). Sekančią dieną atsirado 
viduriavimas, išmatose irgi rastos amebos. Tyrimai kalba už amebinės 
kilmės kepenų abscesą. Gydymas: reikalingas pravesti specifinis, an-
tiamebinis gydymas Emetinu. Bendras gydymas: Vit. C, B, Glucosa 
kartu su nedideliais insulino kiekiais (10 vien.).

Konservatiniam gydymui neduodant efekto ir bendram ligonės 
stoviui blogėjant, yra indikacija greitu laiku padaryti probotorinė 
laparatomia, įtariamam kepenų pūliniui surasti. Rekomenduojama 
ligonę perkelti į Kremliaus ligoninę. (Parašai) Prof. J. Kupčinskas,  
L. Keturakis, Z. Januškevičius.“ (Kalba netaisyta.)

Atkreipkime dėmesį į žodžius „konstatavome... intoksikacijos 
reiškinius“. Žodis „intoksikacija“ reiškia žarnyno apsinuodijimą (lot. 
in – į, į vidų + gr. toxikon – nuodai). O gal apnuodijimą?, „galvoja-
me apie infekcinį kepenų susirgimą su galimu supūliavimu“. Infekcija 
(lot. infectio – užkrėtimas): 1. už(si)krėtimas – ligą sukeliančių mi-
kroorganizmų patekimas į žmogaus ar gyvūno organizmą. 2. užkratas 
–  užkrečiamųjų ligų sukėlėjas. „Tyrimai  kalba už amebinės kilmės 
kepenų abscesą“. Abscesas – pūlinys, skaudulys, votis. Mažojoje ta-
rybinėje enciklopedijoje rašoma, kad  kai kurios amebos – gyvūnų ir 
žmogaus žarnyno parazitai, sukeliantys amebiazę – žarnyno infekci-
nę ligą. Ligonis viduriuoja, dažnai su gleivinėmis ir krauju. Kartais 
amebos ir sukelia juose pūlinius. Amebiazė gydoma emetinu, jodo ir 
arseno preparatais, antibiotikais.

Argi Kauno gydytojai neturėjo ir kuo skubiausiai negalėjo gauti 
tokių vaistų? Jeigu buvo nustatytas „kepenų abscesas, tikriausiai ame-
ba, ir reikalinga chirurgo operacija“, kodėl negalėjo jos atlikti Kaune?
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Kodėl reikėjo ligonę siųsti į Kremliaus ligoninę, nurodė rašytojas 
Jonas Šimkus („Atsiminimai apie Salomėją Nėrį“, p. 285–286): „Mies-
to sveikatos skyrius ir partijos miesto komitetas, pasitarę su ligoninės 
vadovybe, priėjo išvadą, kad reikia šauktis Maskvos gydytojų pagal-
bos.“

O tikroji siuntimo priežastis gal vis dėlto buvo kita: nuslėpti in-
fekcinį ligos pobūdį – užkrėtimą amebomis...

Liepos 7 dienos rytą Salomėja Nėris mirė.
Partija ir vyriausybė surengė iškilmingas laidotuves, net premi-

ją už sudarkytą, bet idėjiškai tinkamą jos eilėraščių rinkinį paskyrė, 
o SSRS Ministrų Taryba – stalininę net 100 tūkstančių rublių (jos  
B. Bučas gavo... tik 10 tūkstančių!). Taip komunistai stengėsi parodyti, 
kokios žymios t a r y b i n ė s poetės netekome...

V. Alekna: „Birželio 9 d. ir vėliau poetę ligoninėje užplūdo lanky-
tojai. Pirmiausia aplankė Jadvyga Laurinavičiūtė. Ateidavo dažniau-
siai vakarais ir lankė iki pat tos dienos, kai poetė buvo išvežta į Mas-
kvą. Jos vienos ilgai kalbėdavosi. Kartą Salomėja klausia:

– Jadvyga, kodėl tu manęs, kai grįžau iš Maskvos, nė karto nepa-
vadinai į bažnyčią? Juk tu viena tai eini!

– O ko tu man niekad neužsiminei apie tai? – atsakė Jadvyga. – 
Argi aš galėjau žinoti, kas tavo širdyje?

– Kas mano širdyje? Ką aš galiu žinoti... Kartais užeina toks grau-
dumas, kai prisimenu anas dienas. Kaip būdavo gera, ramu, kai kadai-
se klausydavau Šventų mišių, eidavau išpažinties, kas rytą susitikda-
vau su Dievu, priimdavau Jį į savo širdį. Kokia laiminga jausdavausi, 
kai priimdavau Šventą komuniją. Kaip seniai visa tai buvo...

Kiek pritilusi, Salomėja šiek tiek pakilesniu balsu tarė:
– Jadvyga, prisiek, kad tu mane palaidosi su bažnytinėmis apei-

gomis!
– Ką tu, Sale! Kaip tu gali reikalauti to, ko aš negalėsiu padaryti! 

Ar tu nežinai, kas tu esi? Kas man leis tave laidoti su bažnytinėmis 
apeigomis? Ne, Sale, prisiekti negalėsiu.

– Gerai... Tai nors mišias užprašyk.
– Šitą galėsiu padaryti. Bet juk tu nemirsi. Išgysi.
– Mirsiu, Jadze, mirsiu. Šitie gydytojai manęs neišgydys...
Paskui Salomėja ištraukė iš po pagalvės juodą sąsiuvinį ir tiesė jį 

Jadvygai, sakydama: 
– Paimk, Jadze, išsaugok ir paskelbk, kai bus galima. Čia mano 

išpažintis tautai. Ir atsiprašymas, kad per mane ji tiek kenčia. Paimk...
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Jadvyga paėmė, pavartė, bet grąžino Salomėjai, sakydama:
– Ir šito aš negaliu padaryti: neseniai suimta mano sesuo, bro lis. 

Namuose buvo didelė krata. Ką gali žinoti: gal ir mane, jau šįvakar 
iš tavęs einančią, suims... Paieškok tikresnio žmogaus, tokio, kuriam 
negrėstų suėmimas.

Ir Salomėja pakišo sąsiuvinį po pagalve.
– O gal tau pakviesti kunigą?
Salomėja nusišypsojo ir linktelėjo galva.
Ir kunigas buvo surastas. Du vakarus jis mėgino užeiti pas Salo-

mėją į palatą, bet vis kas nors sutrukdydavo. Pagaliau trečią vakarą 
rado Salomėją vieną. Ilgai ji tyliai kalbėjo kunigui, pasakojo savo gy-
venimą, klojo savo nuodėmes. Kunigas kantriai klausėsi, nė žodeliu 
neįsiterpdamas į jos išpažintį. Kai ji priėmė ligonio patepimus ir Šven-
tą komuniją, jos veidas nušvito, ji lyg pagyvėjo ir kreipėsi į kunigą:

– Esu parašiusi nemažai eilėraščių, kurių dabar niekas nespaus-
dins. Norėčiau, kad jie išliktų. Tik juose – tikroji aš, ne šiuose, dabar 
spausdinamuose. Parašiau... atsiprašiau tautą už visa, ką per mane ji 
patyrė bloga. Ar negalėtumėt paimti pasaugoti?

– Paimsiu, sutinku.
Salomėja ištraukė iš po pagalvės juodą sąsiuvinį ir padavė kuni-

gui. Šis pavartė, užmesdamas akį į vieną kitą puslapį ilgiau, ir užvers-
damas sąsiuvinį pasakė:

– Ką per išpažintį pasakei, žinosi Tamsta, Dievas ir aš. O kas šia-
me sąsiuvinyje surašyta, ateis laikas – sužinos visas pasaulis.“

Ir kunigas, paslėpęs sąsiuvinį prie krūtinės, išėjo. Tai buvo kuni-
gas Juozas Gustas.

V. Daujotytė: „Greitai kunigas buvo areštuotas, nuteistas dešim-
čiai metų, vėliau ištremtas. Mirė 1958 metais... bet Salomėjos Nėries 
sąsiuvinį jis buvo spėjęs perduoti į partizanų rankas... Gal tai buvo ir 
įkaltis jo byloje?

Sąsiuvinis buvo.
Kaip ir dienoraščiai tarp 1936 m. pabaigos ir 1941 metų – jau Mas-

kvos – įrašo. Gal ir vėlesni – grįžus į Lietuvą... Pernelyg susiformavęs, 
įsitvirtinęs buvo autorefleksijos poreikis. Salomėja turėjo kalbėtis su 
savimi – ne tik eilėraščiais.

Eglė aplaužytom šakom, nudraskyta viršūne.
Kas galėjo būti tame sąsiuvinyje? Eilėraščiai iš rinkinio „Prie di-

delio kelio“ – galbūt jau iš to sąsiuvinio partizanų spaudoje pasirodė 
„Tolimas sapnas“? Dienoraštis su karo ir pokario metų įrašais? Au-
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tobiografija – „Teisingumo deive – užrištom akim, kreipiuosi šiandie  
į tave, padėk man! Vedžiok mano ranką, kad mano rašomos eilutės 
būtų tiesios ir neiškryptų iš vidurio linijos...“

Pateikiu ištrauką iš literatūros kritiko Ričardo Pakalniškio pokal-
bio su rašytoja Julija Švabaite 1991 m. rudenį Vilniuje:

„Aš negaliu jos pasmerkti! Mes labai gerbėme prelatą M. Krupa-
vičių, kuris gerai pažinojo Salomėją, suprato jos lūžius ir nesmerkė, 
rašė apie ją atsiminimus „Naujienose“. Viename susitikime Čikago-
je man labai draugiškas buvo prof. J. Eretas, ir aš iškart paklausiau 
apie Salomėją (buvau girdėjusi, kad jis buvo ją įsimylėjęs). Jis tada 
pasakė: „Aš rašau knygą apie Saliutę... Ji buvo atvažiavusi pas mane 
į Šveicariją. Man ji patiko, bet aš jau turėjau savo Onutę.“ Deja, tos 
knygos nesulaukėm. Prisimenu, Vokietijoj Reutlingene, susitikome su 
partizanu Daumantu (Juozu Lukša). Tada jis rašė knygą „Partizanai“. 
Vakarienės metu sėdėjau šalia jo (iš kitos pusės – prelatas M. Kru-
pavičius) ir visų pirma paklausiau: „Ar jūs, partizanai, ką turit prieš 
Salomėją Nėrį?“ Niekad neužmiršiu jo žodžių: „Mes neturime nieko 
prieš Salomėją Nėrį. Ji yra palikusi savo rankraštį. Jis yra partizanų 
rankose.“ Paskui dar pridėjo, kad prieš mirtį pas ją buvęs kunigas ir 
kad ji labai apgailėjo kai kuriuos savo neapgalvotus veiksmus. Tai 
mane nepaprastai paveikė.“

M. Krupavičius mini į Vakarus atvykusio partizano J. Lukšos pa-
sakojimą, esą „Salė parvyko iš Rusijos išsiblaiviusi iš raudonojo svai-
gulio...“ (B. Raila „Kodėl antraip?“) Matyt, J. Lukša turėjo ne tik po-
etės „Tolimą sapną“, bet ir daugiau eilėraščių iš rinkinio „Prie didelio 
kelio“ ir grįžus Kaune rašytų.

Legendinis partizanas Juozas Lukša-Skirmantas 1947 m. gegužę 
su J. Krikščiūnu-Rimvydu, perėję sieną į Lenkiją, Gdanske ir Gdynė-
je susitiko su VLIK atstovais, padavė daug svarbių dokumentų apie 
SSRS okupuotą Lietuvą ir kovą su sovietiniu režimu. Tarp jų, matyt, 
buvo ir S. Nėries juodasis sąsiuvinis. Antrą kartą 1947 m. gruodžio  
15 d. su mūšiais prasiveržė per Rytų Prūsiją į Vakarus, nugabeno daug 
vertingų dokumentų apie pavergtos Lietuvos padėtį, kovą prieš oku-
pantus. 1950 m. grįžo į Lietuvą ir 1951 m. rugsėjo 4 d. išduotas žuvo.

Su kitais dokumentais ir juodąjį sąsiuvinį paliko prelatui Mykolui 
Krupavičiui, kuris 1945–55 metais buvo Vyriausiojo Lietuvos Išlais-
vinimo Komiteto pirmininkas, 1957 m. persikėlęs gyventi į JAV. Mirė 
Čikagoje 1970 m. gruodžio 24 d. Taip S. Nėries juodasis sąsiuvinis, 
matyt, pateko į Ameriką.
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Aldona Ruseckaitė romane apie S. Nėrį „Padai pilni vinių“ rašo: 
„Sklido gandai, jog sąsiuvinis pasiekė Ameriką, pateko motinai Uršu-
lei Bačinskienei į rankas, jį perskaičiusi, moteris pasakė: „Dabar galiu 
ramiai mirti...“

Bet archyve išlikęs ir dokumentas: Juozo Lukšos-Daumanto ra-
portas anglų kalba, rašytas mašinėle su grifu „labai slaptai“, o jame 
gal septynios eilutės apie Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Metai gal 1947. 
„Įžymūs poetai Liudas Gira, Salomėja Nėris prieš mirtį buvo įtraukti 
į pogrindį. Ji paliko pogrindžiui poezijos knygą, kurioje gailisi savo 
ankstesnės veiklos.“

Kaip suprantame J. Lukšos žodžius, kad buvo įtraukta į pogrin-
dį? Ji duodavo A. Miškiniui savo eilėraščių, skirtų partizanų spaudai, 
gal laikraščiams „Suvalkijos aidai“, „Girios balsai“, „Lietuvos parti-
zanas“. Jau po S. Nėries mirties, kuriant Tauro apygardą ir jai pri-
klausančią Geležinio Vilko rinktinę, nuo 1945 m. rugpjūčio pradėtas 
leisti „Laisvės žvalgas“, buvo leidžiamas iki 1951 metų vasario. Nuo  
1946 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 15 d. laikraštį redagavo Juozas Luk-
ša, nuo 1947 m. birželio – mokytojas V. Bazilevičius ir poetas Antanas 
Miškinis-Kaukas. Pastarieji du redakciją perkėlė į Birutės rinktinės te-
ritoriją Prienų apskrityje.

Partizanų spaudoje pasirodė S. Nėries „Tolimas sapnas“, matyt, 
ir daugiau eilėraščių iš rinkinio „Prie didelio kelio“, kurio poetė turė-
jo net kelis egzempliorius – sąsiuvinius su jos eilėraščiais. Partizanų 
spaudai davė ir daugiau niekur neskelbtų ir slapta 1945 metais su-
kurtų eilėraščių. Vienas iš tokių yra eilėraštis „Sugrįžimas“, matyt, 
sukurtas gal dar Rusijoje arba jau grįžus iki tos dienos, kai ligoninėje  
J. Laurinavičiūtė pasiūlė jai atvesti kunigą, kad galėtų atlikti išpažintį. 
Šį eilėraštį gavau 2015 m. vasarą Lazdijuose iš literatės Aldonos Mi-
kalonienės. Negalėjo prisiminti, iš kur su vyru dar sovietmečiu gavo 
kelis sąsiuvinio lapus su šiuo eilėraščiu ir keliomis poetės dienoraščio 
ištraukomis. Matyt, kad pateko į Mikalonių rankas iš pogrindinės par-
tizanų spaudos.

Po skaudžių paklydimų Salomėja Nėris grįžo pas Viešpatį, mel-
džia neatstumti dukros paklydėlės, išgydyti skaudžias žaizdas:

Juk Tu žinai, kad laimė tarp žiedų.
Širdy man buvo gera gera,
Bet melas išvogė man daug turtų,
Įpiršęs ir nuodingąjį nektarą.
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Jis nunešė kryželį paslapčia,
Man nuo širdies pavogęs.
Joje ir kūdikio karšta malda
Paliko be pastogės.

Gyvenimas atrodo tuštuma,
Lyg tamsi juoda naktis...
Vėl netikėtai palietė mane
Malonės Tavo spindulys.

Dabar grįžau vėl, Dieve, pas Tave,
Tamsioj nakty paklydus.
Priglausk kaip tikrą dukrą vėl mane,
Skaudžias žaizdas išgydęs.

Poetas A. Miškinis neužmiršo S. Nėries pageidavimo, išsakyto 
1945 m. gegužės 17 d.: „Miškinis man parašys nekrologą.“ Tik jis ži-
nojo apie poetės dalyvavimą pogrindinėje spaudoje, jos nusiteikimą 
savo kūryba prisidėti prie kovos prieš raudonuosius okupantus. Eilė-
raštis „S. Nėriui“ išspausdintas 1989 m. knygoje „Antanas Miškinis. 
Sulaužyti kryžiai“. Jame – tragiškas poetės likimas, lietuvių skausmas 
dėl jos paklydimų:

Už ką taip jau puošė Tave, seserėle, 
Ar kad apkerėjo raudona gėlė? 
Atvežė, paliko paskui patvorėly, 
Patvorėly vieną amžinai gulėt,

Ar svyruos berželis, ar kukuos gegulė, 
Ar pavasarėlis Tau pašvies anksti. 
Daug brolelių Tavo patvorėliuos guli, 
Patvorėliuos guli, paukščiams išmesti.

Kai Tau laimę piršo, aukso kalnus siūlė, 
Mūsų širdys tvino, kepo su kraujais. 
Mes tada apstulbom – kurgi Tu, sesule, 
Kurgi, seserėle, argi Tau su jais?

Prie krūtinei segė Tau raudoną gėlę, 
O mums veidas balo, temo mums šviesa. 
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Buvo liūdna, gaila, širdį baisiai gėlė –  
Ta gėlė raudona kruvina visa...
Poetas apgailestauja, kad Salomėjai mirt reikėjo ne laiku. Jeigu 

su kovotojais prieš raudonuosius okupantus būtų patekusi į tremtį ir 
ten žuvusi, būtų palikus legenda:

Kai paskui pulkais mes ėjom ant pakūtos, 
Su mumis, sesele, nebuvai kartu. 
Jei jau mirt reikėjo, tai numirt Vorkutoj, 
Tai palikt legenda mums galėjai Tu...

Atėjo laikas apie tragišką didelio talento Poetės likimą žinoti kuo 
daugiau tiesos.
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SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENĖ

REIKIA TĖVYNę MYLĖTI...

Alfonsui Vitkauskui atminti
(1949 m. vasario 11 d. – 2022 m. kovo 10 d.) 
 

Išeina žmonės: ir tie, kuriems esame abejingi, ir tie, kurie yra 
brangūs, kuriuos gerbiame ir sekame jų pavyzdžiais. Toks gamtos dės-
nis. Lieka jų padaryti darbai, užrašytos mintys.

Reikia mūsų Tėvynę mylėti ir saugoti, rūpintis jos išlikimu! Ji 
viena Europoje pati gražiausia, jos kalba pati seniausia, jos gamta 
pasaulyje žaliausia ir sveikiausia. Mylėkim, saugokim, padėkim vieni 
kitiems, mylėkim kiekvieną. 

Aš tikiu, kad mūsų meilė, gerumas, artumas vienų kitiems, atjau-
ta ir supratimas padės sukurti klestinčią valstybę – mūsų Lietuvą. O 
tikėjimas didelė jėga...

Ištrauka iš Alfonso Vitkausko rašinio „Mylėkim savo Tėvynę“
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Alfonsas Vitkauskas gimė Prienų r. Balbieriškio seniūnijoje, 
Žiūronių kaime. Žiūroniškis Juozas Vitkauskas vedė Moniką Joku-
bynaitę iš šalia Krokialaukio esančio Maštalierių kaimo. Gimdydama 
ketvirtą kūdikį, Monika mirė, kūdikis irgi neišgyveno. Liko našlys su 
trimis mažais vaikais. Monikos sesuo Ona Anelė Jokubynaitė negalėjo 
palikti sesers vaikų našlaičių vargui ir ištekėjo už našlio Juozo. Be trijų 
Monikos vaikų, šeimoje gimė dar trys Onos Anelės ir Juozo Vitkaus-
kų vaikai. Vėliau Alfonsas ne kartą prisimindavo, kad mama vienodai 
mylėjo visus šešis – ir savo, ir sesers vaikus. Apie tai, kad ne visi jie 
vienos mamos, vaikai sužinojo tik suaugę. Vaikai mylėjo savo mamą. 

Šeima gausi, o buvo pokaris. Nors tėvai ir labai stengėsi, šešių 
vaikų gyvenimas buvo skurdokas. Alfonsas mokėsi Žiūronių pradinė-
je mokykloje, vėliau Prienų mokykloje-internate. 1967 m. baigė Bal-
bieriškio profesinę technikos mokyklą ir įgijo plataus profilio mecha-
nizatoriaus ir vairuotojo specialybę.

Turbūt įgimtas žinių troškimas vertė įgyti ir kitas specialybes: 
Bukiškių profesinėje mokykloje – ekskavatorininko, Daugų žemės 
ūkio technikume – technikos mechaniko. 1979–1985 m. neakivaizdžiai 
mokėsi ir baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. Įgijo zooinžinieriaus 
specialybę.

Dirbo tęstinio mokymo centro lektoriumi prie Lietuvos veterina-
rijos akademijos, organizavo ir vedė seminarus automatizuoto karvių 

Alfonsas po mamos 
mirties paprašė daili-
ninką Vitą Zabitą iš 
nuotraukos nutapyti 
mamos portretą. Al-
fonso broliai ir seserys 
juo labai didžiavosi
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melžimo įrenginių ir technologijų klausimais. Tais pačiais klausimais 
2005–2006 m. pagal sutartį dirbo konsultantu Lietuvos veterinarijos 
akademijos tęstinio mokymo centre.

Alfonsas Vitkauskas organizuodavo automatizuoto karvių 
melžimo varžytuves, būdavo tų varžytuvių vertinimo komisijų na-
riu. Už šią veiklą 2006 m. gavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministrės Kazimieros Danutės Prunskienės padėkos raštą. Dar vie-
ną padėkos raštą 2014 m. Alfonsas gavo iš kitos Lietuvos Respu-
blikos žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės.

Alfonsas su šeima nemažai metų gyveno Alytuje, su žmona Ma-
ryte užaugino sūnų ir dukrą, bet visa širdimi jis buvo gimtajame kai-
me, gimtajame krašte.

Daugelį metų Alfonsas bendradarbiavo su Lietuvos šv. kun.  
J. Bosko draugijos leidžiamo žurnalo „Saleziečių žinios“ redakcija, 
padėjo platinti žurnalą Dainavos krašte ir ne tik. Žurnalas „Saleziečių 
žinios“ turi nemažai prenumeratorių, daugeliui Alfonsas žurnalą pri-
statydavo į namus.

Alfonsas Vitkauskas buvo Alytaus apskrities literatų klubo na-
riu, bandė rašyti prozą. Jis – kelių literatų klubo „Tėkmė“ literatūri-
nių almanachų bendraautoris. Glaudžiai bendravo su Lenkijos lietuvių  
šv. Kazimiero draugija, dalyvaudavo visose draugijos šventėse Sei-
nuose. Rašė straipsnius į Punske leidžiamą Jotvingių krašto istorijos 
paveldo metraštį „Terra Jatwezenorum“. Jis rašė apie savo kraštiečius, 
buvusius kaimynus, Premezio dvarą, kurio jau ir likučių beveik neli-
kę, jo buvęs grožis išliko Alfonso atmintyje taip giliai, kad jau Lietu-
vos Nepriklausomybės metais ant jo nusipirkto pastato sienos nušvito 
nutapyta buvusio Premezio dvaro panorama. Straipsniuose atgyja ir 
visa Žiūronių kaimo istorija, susipažįstame su buvusiu kaimynu kal-
viu Motiejumi Tarasevičiumi, kartu su Vaivos kaimo Zigmantų vaikais 
išgyvename jų tremties vargus.

Vienas straipsnis metraštyje pavadintas „KAZIMIERAS PE-
TRAŠKA, kovotojas už Lietuvos laisvę“. A. Vitkauskas visada didžia-
vosi savo kaimo ir pradinės mokyklos sąsaja su šiuo žmogumi. Ka-
zimieras Petraška lankė Žiūronių kaimo pradžios mokyklą, o vėliau, 
1947 m. nuo rugsėjo 1 d., buvo paskirtas tos pačios Žiūronių pradinės 
mokyklos mokytoju. K. Petraška (slapyvardis Vėjas) žuvo kovoje už 
Lietuvos laisvę. 

Alfonsas dažnai bendravo su Alytuje dirbusiu kun. Pranu Gavė-
nu, todėl nenuostabu, kad apie jį taip pat parašė straipsnį. Kunigui jis 
padėdavo, kai reikėjo pagalbos buityje ar su transportu. Kun. Gavėno 
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iniciatyva Veisiejuose pastatytas paminklinis biustas esperanto kalbos 
kūrėjui Liudvikui Lazariui Zamenhofui (skulptorius J. Narušis), pa-
minklas Emilijai Pliaterytei Kapčiamiestyje (skulptorius A. Ambrule-
vičius), šv. Kazimierui Merkinėje (skulptorius K. Lanauskas). 

Alfonsas Vitkauskas 
prie paminklo šv. Kazimierui

Pravažiuodamas pro Žiūronių mokyklą A. Vitkauskas visada nulenkdavo galvą 
prieš skulptūrą, kuri skirta mokytojui Kazimierui Petraškai atminti (skulptorius 
A. Ambrulevičius)
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Alfonsas, sekdamas kunigo Prano Gavėno pavyzdžiu, panoro 
įamžinti ir palikti ateinančioms kartoms žymių vietovių ar Lietuvai 
nusipelniusių žmonių atminimo ženklus. 1919–1920 m. Lietuvos kariai 
savanoriai, gynę atkurtą valstybę, Lietuvos partizanai, po Antrojo pa-

A. Vitkauskas su klubo 
„Tėkmė“ literatais prie 

L. Zamenhofo paminkli-
nio biusto Veisiejuose

Kryžiaus, skirto Lietuvos pokario partizanams, kovojusiems Balbieriškio 
seniūnijoje ir žuvusiems už Tėvynę, atminti pašventinimo akimirka



320 SCHOLASTIKA KAVALIAUSKIENĖ REIKIA TĖVYNę MYLĖTI...

saulinio karo gynę Lietuvą Tėvynę nuo okupantų. Padėkų ir atminimo 
jiems niekada nebus per daug.

Žiūronių kaime Alfonso Vitkausko iniciatyva ir rūpesčiu pa-
statytas ir pašventintas gražus kryžius tame krašte kovojusiems ir  
žuvusiems pokario partizanams.

Paminklo priekinėje dalyje pritvirtintos dvi lentos: vienoje su-
rašyti 1919–2020 m. Nepriklausomybės kovų Balbieriškio valsčiaus 

Netoli savo gimtosios sodybos Žiūronių kaime, prie kelio, Alfonsas nusprendė pa-
statyti dar vieną paminklą – 1919–2020 m. Nepriklausomos Lietuvos savanoriams. 
Šalia pastatytas kryžius ir koplytstulpis

Pokario metų Lietuvos partizanų, 
kovojusių Balbieriškio krašte,  
sąrašas, pritvirtintas ant kryžiaus
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SAVANORIAI, kitoje – 1919–2020 m. Nepriklausomybės kovų Balbie-
riškio valsčiaus VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIAI. 

2003 m. kovo 26 d. buvo įregistruota Balbieriškio seniūnijos kai-
mų bendruomenė „Vidupis“, kurios pirmininku išrinktas Alfonsas 
Vitkauskas. Kai buvo privatizuojamas ardomų kolūkių turtas, Alfon-
sas už savo ir giminaičių vadinamuosius „čekius“ nupirko Sūkurių 
kaime buvusius kultūros namus. Tas patalpas jis buvo paskyręs ben-
druomenės veiklai. Buvusiuose kultūros namuose buvo organizuoja-
mos įvairios bendruomenės šventės, į kurias pirmininkas pakviesdavo 
Balbieriškio kleboną Remigijų Veprauską, salėje būdavo aukojamos 
šv. Mišios. Žmonių susirinkdavo daug, nes ir Balbieriškio, ir Krokia-
laukio bažnyčios pagyvenusiems kaimų gyventojams yra per toli.  

Salėje buvo rengiami klubo „Tėkmė“ literatų naujų knygų pri-
statymai, koncertuodavo aplinkinių kultūros namų kolektyvai, kieme 
ratelius šokdavo Balbieriškio mokyklos mažieji šokėjai. Dainingos 
bendruomenės kaimų moterys sukūrė ansambliuką. Visada tokių or-
ganizuotų švenčių metu šalia pastato plazdėdavo Lietuvos, Europos ir 
„Vidupio“ bendruomenės vėliavos. 

Balbieriškio krašto žmonės visada didžiuojasi kraštiečiu, buvu-
siu žemės ūkio ministru prelatu Mykolu Krupavičiumi. Šiam iškiliam 
dvasininkui ir politikui Alfonsas buvo suruošęs renginį, pasikvietęs 
istorikų pakalbėti apie jį. 

Būdavo organizuojamos kraštiečių rudens derliaus šventės, Moti-
nos dienos minėjimai.

Lentos su Balbieriškio valsčiaus 1919–1920 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
SAVANORIŲ ir VYTIES KRYŽIAUS KAVALIERIŲ pavardėmis
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Nuotraukose įamžintos švenčių akimirkos:

„Vidupio“ salėje aukojamos šv. Mišios. Balbieriškio parapijos 
klebonas Remigijus Veprauskas

Jaunieji šokėjai kiemelyje prie buvusių kultūros namų

Po pasirodymų visi apdovanojami padėkų raštais
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Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius iš Seinų 
šventės metu laisto kieme ąžuoliuką, kurį jis pats pasodino  
anksčiau apsilankęs bendruomenėje

Į renginį renkasi bendruomenės nariai. Gera proga susitikti...

Bendruomenės „Vidupis“ šventės metu keliamos vėliavos
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Idėją aprašyti bendruomenės kaimų žmonių gyvenimą Alfon-
sas Vitkauskas brandino ilgai. Pagaliau jo noras išsipildė ir iš Kauno 
spaustuvės „Spindulys“ parsivežė knygą „Kur sruvena Vidupis...“, 
knygos autorė Scholastika Kavaliauskienė. Nauja knyga džiaugėsi ne 

Knygos „Kur sruvena Vidupis...“ pristatyme bendruomenės salėje Žiūronių 
kaime, Balbieriškio seniūnijoje. Nuotraukoje iš kairės: žymus Lietuvos chorve-
dys, dainų švenčių organizatorius kraštietis Juozas Mikutavičius, knygos autorė 
Scholastika Kavaliauskienė, bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas 
Vitkauskas, Juozo Mikutavičiaus seserys

Atsargos karininkas Kęstutis Bartkus bendruomenės pirmininkui įteikia Vincui 
Žukauskui skirtą apdovanojimą – medalį. Šis apdovanojimas ir dokumentas, 
patvirtinantis kario savanorio teisinio statuso pripažinimą (po mirties), atiduotas 
saugoti į Prienų krašto muziejų
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tik autorė ir bendruomenės pirmininkas, bet ir žmonės, radę savo ir 
savo kaimynų nuotraukų, gyvenimų aprašymų... 

Į knygos pristatymą susirinko daug kaimų bendruomenės narių, 
visiems buvo įdomu paskaityti apie save ir kaimynus. Knygoje pa-
minėti ir partizanai, šiame krašte gyvenę ir kovoję su okupantais po 
Antrojo pasaulinio karo. 

Kiekvienas kraštas turi savo istoriją. Šiuose „Vidupio“ ben-
druomenės kaimuose pokaryje irgi vyko partizaninis judėjimas, daug 
Žiūronių ir aplinkinių kaimų jaunų vyrų prisijungė prie partizanų, au-
kojo savo gyvybę kovodami su okupantais. Kai kurių pavardės liko 
užmirštos, todėl labai džiugu, kad bendruomenės pirmininko Alfon-
so Vitkausko iniciatyva buvo prikelta iš užmaršties Vaivos kaimo 
gyventojo Vinco Žukausko pavardė. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius 2013 m. kovo 5 d. 
įsakymu Nr. IV-19 Vincui Žukauskui pripažino Kario savanorio teisinį 
statusą (po mirties).

Buvo daug gražių, prasmingų minčių, darbų, kurie išliks ilgam. 
Pabaigoje pateikiu pastraipą, Alfonso Vitkausko įrašytą titulinia-

me knygos „Kur sruvena Vidupis...“ puslapyje:
Mieli mano krašto žmonės. Visa širdimi linkiu sveikatos, laimės 

ir sėkmės Jums ir Jūsų artimiesiems. Tegu visada būna mums visiems 
dosnus Dangus ir mūsų visų darbus telaimina Dievas.

Bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas
Alfonsas Vitkauskas“

SCHOLASTIKA CIBULSKAITĖ-KAVALIAUSKIENĖ (g. 1943 m. Klydžionių k., 
Alytaus raj.) – poetė, rašytoja. Mokėsi Butrimonių vidurinėje mokykloje, vėliau 
Daugų žemės ūkio technikume. Išleido devynias eilėraščių knygas suaugusiems, 
dvi – skirtas vaikams, du dainynėlius, keturias knygas dokumentinės prozos. 
Sudarė Jono Arbačiausko prisiminimų knygą Iš kartos į kartą (2013) ir kartu 
su Genovaite Švabiene knygą Tarškutis. Muzikos, dainos ir šokio kelyje (2012). 
2013 metais pasirodė S. Kavaliauskienės romanas Vargo bitės, o 2016 – poezijos 
knyga Sidabriniais voratinklių tiltais. 
Gyvena Alytuje.

scholastika 
Kavaliauskienė
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ALBINAs JARMALA

LIETUvIŠKOs sPAUDOs DRAUDIMUI  
PUNSKO, SEINŲ IR LAZDIJŲ KRAŠTE  
PASIPRIEŠINUSIŲ ASMENŲ ATMINIMO 
ĮPRASMINIMO ŽENKLAI

Lietuviškos spaudos draudimo laikotarpis, trukęs keturis dešim-
tmečius (1864–1904) – tai kovų už lietuvių kalbos ir tautos išlikimą 
metas. Tauta neužmiršo savo atgimimo veikėjų. Dar nelaisvės metais 
į saugomų kultūros paminklų sąrašą tarp istorijos paminklų pavyko 
įtraukti dalį ne tik Lietuvos atgimimo veikėjų literatų memorialinių 
vietų, bet ir knygnešių kapų. Šiame straipsnyje aprašomi draudžiamos 
lietuviškos spaudos platintojų (knygnešių) atminimo ženklai buvusios 
Suvalkų gubernijos Seinų apskrities Punsko, Seinų ir Lazdijų apylin-
kėse. Ta teritorija sąlyginai vadinama Seinų kraštu. Tai dabartinis Laz-
dijų rajonas Lietuvoje ir Seinų apskritis Lenkijoje. 

Lietuviškos spaudos draudimo metais Seinų apskritis buvo viena 
iš Suvalkų gubernijos apskričių. Apskrities centras – Seinų miestas, 
kuris kartu buvo ir vyskupijos centru. Iš 13 apskrities valsčių ap-
žvelgiama 10, buvusių šiaurinėje apskrities dalyje. Šiuose valsčiuo-
se dauguma gyventojų buvo lietuviai ir čia aktyviausiai darbavosi 
knygnešiai bei daraktoriai. Tai Berznyko, Kapčiamiesčio, Krasnavo, 
Leipalingio, Metelių, Miroslavo, Seirijų, Šventežerio, Veisiejų vals-
čiai ir Lazdijų miestelis. Iš buvusios Kalvarijos apskrities – Krosnos 
ir Rudaminos valsčių gyvenvietės, dabar Lazdijų rajono teritorijoje. Iš 
Suvalkų apskrities – Andrejavo (Andrzejewo) ir Seivų (Sejwy) vals-
čių kaimai, kurie tuo metu priklausė Punsko parapijai. Dabar Punsko 
valsčiaus teritorija.

Lietuvių spaudos draudimo laikotarpis (1864–1904) istorikų išsa-
miai ištyrinėtas. Skaitant paskelbtus darbus susidaro įspūdis, kad dalis 
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dokumentų, susijusių su Suvalkų gubernija, neišliko arba nepavyko jų 
surasti. 1867 m. įsteigta Suvalkų gubernija priklausė Lenkijos Kara-
lystei, kuri turėjo šiokią tokią autonomiją. Pavyzdžiui, jeigu Vilniaus ir 
Kauno gubernijose iki 1905 m. lietuvis katalikas negalėjo dirbti moky-
toju, tai lietuviškoje Užnemunėje veikė Veiverių mokytojų seminarija, 
kurioje dauguma mokinių buvo lietuviai katalikai. Marijampolės gim-
nazijoje buvo dėstoma ir lietuvių kalba. „Aušros“ pasirodymo metu 
iš Marijampolės gimnazijos sklido lietuviškas patriotizmas. Valdinių 
pradinių mokyklų mokytojai galėjo su mokiniais bendrauti lietuviškai, 
neretai pamokydavo juos ir gimtosios kalbos. Žinoma, mokytojai ne-
galėjo naudoti lietuviškų vadovėlių lotyniškomis raidėmis. 

1892 m. balandžio 3 d. devynioms gubernijoms caras patvirtino 
„Laikinąsias taisykles“ dėl baudų už slaptą mokymą. 1900 m. gegužės 
26 d. caro įsakymu tos taisyklės buvo pritaikytos ir Suvalkų guberni-
jai. Akademikas Vytautas Merkys nurodo, kad periodinėje spaudoje ir 
tarp Šiaulių „Aušros“ muziejuje saugomų daraktorių anketų Suvalkų 
gubernijoje jis aptikęs vienaip ar kitaip paminėtas 25 slaptas moky-
klas. Pridedamoje slaptų mokyklų lentelėje pateiktos caro valdžios 
susektos slaptos mokyklos Kauno ir Vilniaus gubernijose. Atrodo, 
minėtam tyrinėtojui nepavyko rasti dokumentų apie susektas slaptas 
mokyklas Suvalkų gubernijoje.

Lietuvišką spaudą Užnemunėje, Suvalkų gubernijoje perse-
kiodavo pasienio sargybiniai, akcizo sargai, žandarai, žemietijų 
(zemskiniai) sargybiniai arba žemsargiai ir kiti valdžios pareigūnai. 
Spaudos persekiojimas tam tikruose regionuose iš esmės priklausė 
nuo tų pareigūnų uolumo. Žemsargiais paprastai dirbo iš Rusijos 
atsiųsti stačiatikiai.

Bausmių sistema už lietuviškos spaudos platinimą ar laikymą 
buvo panaši, kaip ir Kauno ar Vilniaus gubernijose. Už rastą valdžią 
peikiančią literatūrą tiek jos platintojai, tiek laikytojai būdavo perduo-
dami apskrities žandarmerijai. Baigtas bylas gubernijos žandarmeri-
jos valdybos viršininkas siųsdavo Varšuvos teismo rūmų prokurorui. 
Šis parengdavo bylos apžvalgą ir, vadovaudamasis Bausmių statuto 
251–252 straipsniais, pasiūlydavo Teisingumo ministrui skirti baus-
mę. Galutinę bausmę skirdavo caro paliepimu. Tokios bausmės buvo 
neskundžiamos, jas galėjo pakeisti tik pats caras. Platintojams daž-
niausiai grėsė kalėjimas iki pusantrų metų ir tremtis iki 6 metų. Rusi-
jos vyriausybę kritikuojančios arba peikiančios spaudos laikytojams 
(ne platintojams) grėsė areštas nuo savaitės iki 8 mėnesių ir vieša 1–3 
metų policijos priežiūra gyvenamoje vietoje arba tremtyje.
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Knygnešius areštuodavo pasienio sargyba, muitininkai, akcizo 
tarnautojai, žandarai, policininkai. Seinų krašte pagrindiniai knygne-
šių persekiotojai buvo žemietijų (zemskinė) policija. Neretai gavę 
kyšį, policininkai nesurašydavo protokolo, paleisdavo knygnešį su 
visa spauda. 

Žymus lietuviškos spaudos platinimo centras Suvalkų gubernijoje 
buvo Seinų kunigų seminarija. Žinomas lietuvių atgimimo tyrinėtojas 
kun. Juozapas Stakauskas pagal buvusių klierikų atsiminimus para-
šė studiją apie Seinų kunigų seminarijos klierikų lietuviškąją veiklą. 
Apie 1891 m. beveik visi Seinų kunigų seminarijos lietuviai klierikai 
buvo knygnešiai. Seinų kunigų seminarija buvo tapusi lietuviškos 
spaudos platinimo židiniu. Klierikai noriai skaitydavo iš užsienio gau-
tą periodinę lietuvišką spaudą bei knygas ir jas toliau platino. Lietu-
viški leidiniai į seminariją buvo gabenami slapta. Apie tai seminarijos 
vadovybė nežinojo. Vien Sudargo klebonas Martynas Sederevičius 
kas pusmetį seminaristams atsiųsdavo vežimą knygų ir laikraščių. 
Klierikai spaudą sukraudavo seminarijos palėpėse. Vėliau laikraščius, 
periodinę spaudą ar knygas išsiųsdavo paštu, išvežiodavo po vyskupi-
ją grįždami atostogų arba išdalindavo giminėms, kai jie aplankydavo 
klierikus. Lietuvišką spaudą į Seinų kunigų seminariją gabendavo taip 
pat kun. Adomas Grinevičius, kun. Martynas Sederevičius, iš Žagarių 
kaimo kilęs knygnešys Karolis Petruškevičius ir kiti.

Apie buvusiame Seinų ir Punsko krašte vykdytą aktyvią kny-
gnešių bei daraktorių veiklą liudija tai, kad didžioji dalis gyvenviečių, 
kuriose gyveno lietuviai, nepasidavė polonizacijai ir rusifikacijai. Jie 
išsaugojo lietuvių kalbą. Po Pirmojo pasaulinio karo, Lenkijos kariuo-
menei užėmus didžiąją Seinų ir Suvalkų apskričių dalį, veikla nebu-
vo aprašoma. Dalis archyvinių dokumentų per Antrąjį pasaulinį karą 
dingo. Vietos knygnešių ir daraktorių pavardės taip ir liks nežinomos. 

Šiame krašte pasidarbavusių knygnešių bei daraktorių biogramos 
(218) paskelbtos 2017 m. Punsko „Aušros“ leidyklos išleistoje knygo-
je. Ten yra taip pat kunigų Kazimiero Siderevičiaus, Vincento Čitavi-
čiaus atsiminimai ir kiti įdomūs straipsniai. 

Knygnešių ir kitų Lietuvos atgimimo darbininkų atmintinos vie-
tos ypač populiarintos atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pastatyta 
daug knygnešiams skirtų įvairių atminimo paminklų, populiarintos jų 
laidojimo vietos. Daug prisidėjo dar 1988 m. prie Lietuvos kultūros 
fondo įsteigta Knygnešio draugija. 
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Tolimesniuose šio straipsnio puslapiuose bus aptartos įdomiau-
sios Punsko, Seinų, Lazdijų ir aplinkinių vietovių knygnešių įamžini-
mo vietos. Tai jų atminimui skirti paminklai, stogastulpiai, atminimo 
lentelės, gatvės, namai, bareljefai, įamžinimas knygnešių sienelėje ir 
ąžuolų giraitėje, į paveldo apsaugos registrą įtraukti kapai.

2
BŪDVIETIS – kaimas Lazdijų rajono savivaldybėje, Būdviečio 

seniūnijoje. 14 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų, 5 km į vakarus nuo 
Aštriosios Kirsnos, 4 km į šiaurę nuo Lietuvos valstybės sienos su 
Lenkija.

Jono Kaluškevičiaus atminimo įamžinimas
1. Memorialinė lenta prie knygnešio Jono KALUŠKEVIČIAUS 

gyvenamojo namo. Lenta atidengta 1992 m., kartu pasodintas ąžuo-
liukas. Lentoje J. Kaluškevičiaus bareljefas ir įrašas: „ŠIAME NAME 
1888–1941 / GYVENO KNYGNEŠYS / JONAS / KALUŠKEVIČIUS“.

2. Vardinis ąžuolas.
Vilkaviškio rajone, Ožkabaliuose, esančioje Lietuvos Tautinio At-

gimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga J. Kaluškevičiaus vardinis 
ąžuolas (žr. 350 psl.).

Memorialinė lenta prie knygnešio namo

Paminklinė  
kompozicija
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Knygnešių giraitėje ošia ir visiems Būdviečio krašto knygnešiams 
skirtas ąžuolas (žr. 350 psl.).

3. Paminklinė kompozicija Būdviečio krašto žmonėms.
Šioje paminklinėje kompozicijoje įamžintas ir Jono Kaluškevičiaus 

atminimas. Kompozicijos centre – akmeninis paminklas, kurio viršuje, 
po stogeliu esančioje arkoje dvi simbolinės rankos laiko Lietuvos 
Respublikos kontūrus. Žemiau juodoje plokštėje įrašyti žodžiai: 
„BŪDVIEČIO KRAŠTO / ŽMONĖMS, / NUKENTĖJUSIEMS PER / 
LIETUVOS OKUPACIJAS / 1795–1918 / 1940–1991 / KNYGNEŠIAMS 
/ POLITKALINIAMS / TREMTINIAMS / PARTIZANAMS / ...“. 
Abipus šio paminklo yra po dvi betono kolonėles, kuriose išvardintos 
okupacijos metais nukentėjusių Būdviečio krašto žmonių pavardės. 
Atminimo lentoje, pritvirtintoje prie pirmos kolonėlės, iškaldintos 
Būdviečio krašto knygnešių pavardės: „KALUŠKEVIČIUS JONAS / 
BURAUSKAS JUOZAS / PALUKAITIS VLADISLOVAS / VITAITIS 
STASYS / PAJAUJIS ANDRIUS / RIZAUSKAS JONAS / STANELIS 
JUOZAPAS / PANEBAŽIS“.

Jonas KALUŠKEVIČIUS (1862 m. Cyrailė – 1941 02 20 Būdvie-
tis) po vedybų apsigyveno Būdvietyje, žmonos ūkyje. Slaptai platinti 
lietuvišką spaudą 1883 m. paskatino kun. A. Grajauskas. Draudžiamo-
mis knygomis aprūpindavo kiti knygnešiai ir jas platindavo aplinki-
niuose miesteliuose per atlaidus, muges. Ne kartą įkliuvo žandarams. 
Lietuvišką spaudą platino daugiau kaip 20 metų. 

Vladislovas PALUKAITIS, kunigas, penkerius metus ėjęs parei-
gas Būdvietyje. Daug prisidėjo, kad Seinų krašto kaimai liktų lietuviš-
ki, nenutautėtų.

Juozapas STANELIS lietuviškos spaudos parsiveždavo iš Mažo-
sios Lietuvos pasienyje gyvenusių knygnešių. Slėpdavo ją savo ūkyje 
ir perduodavo pas jį atvykstantiems knygnešiams. Pas jį, eidami į Ma-
žąją Lietuvą, apsistodavo Jurgis Ripelis, Andrius Jermala ir kiti kny-
gnešiai.

Stasys VITAITIS (tikr. Rudzinskas), visuomenės veikėjas, žurna-
listas, rašytojas. Rudaminos vikaro kun. Juozapo Sadausko paprašy-
tas, brošiūrą „Lenkai ir lietuviai“, sudėtą į uždarytus vokus, išmėtė 
rugiuose prieš pat rugiapjūtę.

Juozas BURAUSKAS, Andrius PAJAUJIS, Jonas RIZAUSKAS ir 
PANEBAŽIS platino lietuvišką spaudą, kurią jiems vežimu atveždavo 
knygnešys Mikas Vasiliauskas.
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3
GILUIŠIAI – kaimas Marijampolės apskrityje, Kalvarijos savi-

valdybėje, Sangrūdos seniūnijoje. 4 km į pietvakarius nuo Sangrūdos, 
apie 0,5 km nuo Lietuvos ir Lenkijos valstybinių sienų. 

Vinco Markevičiaus atminimo įamžinimas

1. Paminklinis akmuo žymi knygnešio Vinco MARKEVIČIAUS 
gimtinę. 2006 m. spalio 11 d. vietovė įregistruota kaip regioninės 
reikšmės kultūros vertybių registro objektas, turintis istorinių-memo-
rialinių savybių. Vietą žymintį paminklą sudaro betono postamentas 
ir ant jo esantis lauko akmuo su pilko granito memorialine lenta, ku-
rioje iškaltas įrašas: „Knygnešio / Vinco / MARKEVIČIAUS / (1865–
1938) / tėviškė / GILUIŠIAI“. Paminklas pastatytas 2005 m. sausio 
14 d., minint knygnešio V. Markevičiaus gimimo 140-ąsias metines. 
Skulptorius Kazimieras Duoba.

2. Knygnešių sienelė.
Vinco Markevičiaus pavardė įrašyta į Kauno Vytauto Didžio-

jo karo muziejaus sodelyje esančios Knygnešių sienelės 1-ąją lentą, 
skirtą sunkiai nukentėjusiems knygnešiams (žr. 341 psl.).

3. Vardinis ąžuolas.
Vilkaviškio rajone, Ožkabaliuose esančioje Lietuvos Tautinio At-

gimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga V. Markevičiaus vardinis 
ąžuolas (žr. 350 psl.).

Knygnešių giraitėje auga ir visiems Giluišių kaimo knygnešiams 
skirtas ąžuolas (žr. 350 psl.).

Paminklinis akmuo knygnešio Vinco Markevičiaus gimtinėje 
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Vincas MARKEVIČIUS (1866 11 27 Giluišiai – 1938 02 21 ten pat, 
palaidotas Sangrūdoje; žr. 357 psl.) maldaknygių, kalendorių, periodi-
nės spaudos ir kt. įvairaus turinio knygelių dideliais kiekiais parsivež-
davo iš Tilžės. Aplinkiniuose kaimuose turėjo patikimų pagalbininkų 
platintojų. Spauda aprūpindavo Punsko vikarą Matą Simonaitį ir kt. 

4
KALVARIJA – miestas pietvakarių Lietuvoje, Marijampolės aps-

krityje. Kalvarijos savivaldybės, seniūnijos ir seniūnaitijos centras.
Paminklas knygnešiams. 
Jis yra Basanavičiaus gatvėje, Knygnešių parkelyje, priešais Kal-

varijos gimnaziją. Atidengtas 2014 m. rugsėjo 13 d. Paminklą iš akme-
nų sukūrė skulptorius Zigmas Buterlevičius. Paminkle pavaizduota 
knyga ir iš jos pro spygliuotas vielas prasiveržiantis pažinimo simbolis 
– obuolys. Postamente iškalti žodžiai: „Kalvarijos krašto žmonių pa-
dėka knygnešiams ir kitiems šviesuoliams, išsaugojusiems lietuvišką 
žodį“. 

Juozo Kanclerio atminimo įamžinimas
1. Kalvarijoje išlikęs namas, kuriame gyveno knygnešys J. Kan-

cleris. Namas stovi Dariaus ir Girėno gatvėje, pažymėtas 92 numeriu. 
Prie jo pritvirtinta memorialinė lenta su užrašu: „KNYGNEŠYS / 
JUOZAS / KANCLIERIUS / ŠIAME NAME GYVENO / 1925 – 1936“. 
Memorialinės lentos autorius tautodailininkas Leonas Juozonis. Ati-
dengta 1987 m. birželio 4 d.

Namas, kuriame gyveno knygnešys J. Kancleris
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2. Stogastulpis Juozui KANCLERIUI. Jis pastatytas 2018 m. 
rugsėjo 7 d. Kalvarijos Karališkame parke. Stogastulpio viršuje kal-
vio Stasio Truncės iškaldinta saulutė, abipus jos metai – 1918 2018. 
Tautodailininko Antano Lastausko pagaminto ornamentuoto ąžuolo 
stogastulpio viršuje J. Kanclerio bareljefas, žemiau užrašai: „JUOZAS 
/ KANCLERIS // SUVALKIJOS / KNYGNEŠIŲ / KARALIUS // 
LIETUVOS / VALSTYBĖS / ATKŪRIMO / ŠIMTMETIS / 2018 // 
100“. 

3. Juozo KANCLERIO kapas. Kapas į kultūros vertybių registrą 
įtrauktas 1993 m. balandžio 9 d. Objektas nacionalinės reikšmės, turi 
dailės istorinių memorialinių vertingųjų savybių. Antkapinis pamin-
klas susideda iš postamento ir viršutinės dalies. Betoninis postamentas 
laiptuotas, iš trijų dalių. Ant viršutinio postamento metalinėmis raidė-
mis iškaltas įrašas: „A†A / KNYGNEŠYS / JUOZAS KANCLIERIUS 
/ 1858–1936 / LIŪDINTI ŽMONA / IR DUKTĖ“.

4. Knygnešių sienelė. 
Juozo Kanclerio pavardė įrašyta į Knygnešių sienelės 1-ąją lentą, 

skirtą sunkiai nukentėjusiems knygnešiams (žr. 341 psl.).
5. Vardinis ąžuolas. 

Stogastulpis Juozui KancleriuiJuozo Kanclerio kapas
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Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 
J. Kanclerio vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).

Juozas KANCLERIS, Kanclierius, Kanclerius, Kancerius, Kancle-
žis pradžioje draudžiamas knygas gaudavo iš Petro Mikolainio. Apie 
1892 m. J. Kancleris jau ir pats pėsčias vykdavo į Tilžę knygų par-
sigabenti. Užnemunėje buvo suorganizavęs nemažą knygnešių būrį. 
Knygas ir spaudą platino iki draudimo panaikinimo. 

Agotos Zigmantaitės atminimo įamžinimas

1. Koplytstulpis Agotai ZIGMANTAITEI. Jis pastatytas kleboni-
jos koplytstulpių parke 2020 m. Šalia esančioje lentelėje įrašas: „Šv. 
Agota“ / Atminti Kalvarijos parapijos tretininkę, daraktorę / ir kny-
gnešę Agotą Zigmantaitę (1855–1951)“ / Koplytstulpio autorius Sau-
lius Lampickas (Alytus) // 2020“. 

2. A. Zigmantaitė įrašyta į Knygnešių sienelės 3-iąją, labai pasi-
žymėjusių knygnešių lentą (žr. 342 psl.).

Agota ZIGMANTAITĖ, Žygmantaitė lietuvišką spaudą pradėjo 
platinti dar gyvendama tėviškėje. Atsikėlusi į Kalvariją, tapo viena pa-
tikimiausių parapijos vikaro kun. A. Grinevičiaus pagalbininkių, kuris 
ją vadino „knygnešių motinėle“. Iš pradžių spaudos atveždavo kun. 
M. Sederevičius ir J. Angrabaitis, vėliau P. Mikolainis ir kiti knygne-
šiai. Vėlesniais metais glaudžiai bendradarbiavo su knygas gabenu-
siu knygnešiu Juozu Kancleriu. Knygas laikydavo slėptuvėse. Platino 
Liubavo, Rudaminos, Punsko, Krosnos parapijose. Taip pat mokė vai-
kus, daraktoriavo. 

5
KAMPUOČIAI – lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, 

Punsko valsčiuje, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrityje.
Vinco Kaminsko atminimo įamžinimas
1. Ąžuolinis stogastulpis.
Jis pastatytas šalia sodybos, kurioje gyveno knygnešys Vin-

cas KAMINSKAS (1863 m. Kampuočiai – 1953 m. ten pat; palaido-
tas Punsko kapinėse, šalia koplyčios). Žemiau knygnešį pristatantis 
skulptūros įrašas: „KNYGNEŠIUI / VINCUI / KAMINSKUI / 1863 IŠ 
1953 / KAMPUOČIŲ“. 

Stogastulpis pastatytas 2009 m. Autorius medžio drožėjas Matu-
levičius iš Lietuvos.

2. Kapas ir antkapinis paminklas Punsko kapinėse (šalia koply-
čios). 
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Antkapyje įrašas: „A†A / VINCAS / KAMINSKAS / 1863–1953 
/ KNYGNEŠYS / KAMPUOČIŲ KAIMO“.

Vincą KAMINSKĄ lietuviška spauda aprūpindavo knygnešiai 
Vincas Markevičius, Juozas Kancleris ir kt. Parsigabendavo iš Mažo-
sios Lietuvos ir pats. Platino Punske ir aplinkiniuose kaimuose.

6
KAUNAS – antras pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje 

dalyje, Nemuno ir Neries santakoje. Apskrities, savivaldybės centras.

KNYGNEŠIŲ SIENELĖ

Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų,
Kur gimtąjį raštą gabeno iš Prūsų,
O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas,
Kur knygomis gynė nuo caro Tėvynę.

/Pranas Vaičaitis – įrašas Knygnešių sienelės apačioje/

Ąžuolinis 
stogastulpis 
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1918 m. atkūrus Lietuvos valstybingumą, atsirado galimybė kny-
gnešius deramai pagerbti: jie buvo apdovanoti ordinais, medaliais, 
jiems, kaip ir Nepriklausomybės kovų dalyviams, duodavo žemės. 
Apie jų veiklą nemažai rašė tuometinė Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
spauda. Didelį darbą įamžinant knygnešių darbus atliko žurnalistas 
Petras Ruseckas. Savo surinktą medžiagą P. Ruseckas 1926–1928 m. 
paskelbė dviem tomais („Knygnešys“ t. 12). Papildęs I tomą nauja 
medžiaga ir knygnešių nuotraukomis, patikslinęs faktus, P. Rusec-

Knygnešių sienelė Kauno karo muziejaus sodelyje, pastatyta 1940 m.,  
nugriauta 1950 m.

Knygnešių sienelė dabar
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Juozas Kancleris                  Petras Matulaitis                     Vincas Markevičius

Andrius Matulaitis              Adomas Grinkevičius             Martynas Sederavičius

Agota ZigmantaitėAdomo Lasto namas

kas 1938 m. išleido pirmojo tomo II leidimą. Buvo parengta ir trečioji 
knyga. Rusų ir vokiečių okupacijos sutrukdė ją išleisti, o knygos ran-
kraštis dingo. Pats P. Ruseckas mirė 1945 m. Karagandos konclagerio 
Prostorno skyriuje.

Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejui gavus žemės sklypą va-
kariniame sodelio pakraštyje, 1940 m. pradžioje nutarta naujajame 
sklype pastatyti paminklus kovų prieš spaudos draudimą laikotarpiui 
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atminti. Paminklų ansamblį buvo numatyta atidengti 1940 m. rugsėjo 
8 dieną, per Tautos šventę. Šis atskiras ansamblis vakariniame sode-
lio pakraštyje dokumentuose vadinamas lietuviško stiliaus darželiu 
spaudos draudimo laikams paminėti. Jame nutarta pastatyti 3 bronzi-
nes skulptūras: P. Rimšos „Vargo mokyklą“, J. Zikaro „Knygnešį“ ir  
B. Bučo „Sėjėją“, taip pat lietuviškos spaudos paviljoną ir tris grani-
to lentas su žymiausių knygnešių ir spaudos platinimo organizatorių 
pavardėmis. Pirminiame variante lentas planuota įmūryti sienoje prie 
paminklo žuvusiesiems ir apačioje po jomis sumūryti akmenis, po ku-
riais įvairiose Lietuvos vietose knygnešiai slėpė draudžiamą spaudą. 
1940 m. balandžio mėn. buvo išsiuntinėti gen. V. Nagiaus-Nagevičiaus 
(Karo muziejaus viršininko) ir P. Rusecko pasirašyti raštai knygne-
šiams ir savivaldybėms, kurių teritorijose aktyviai veikė knygnešiai. 
Buvo prašoma pranešti, ar jie žino tokių akmenų. Žadama juos parsi-
gabenti muziejaus lėšomis.

Dėl kokių priežasčių atsisakyta granito lentas su pavardėmis įmū-
ryti sienoje, išlikusiuose dokumentuose žinių nėra. 1940 m. gegužės 
16 d. „Laisvėje“ išspausdinta žinutė iš Kauno apie naują sodelį, skirtą 

Adomo Grinevičiaus kapas

Adomo Lasto kapas

Adomo Grinevičiaus kapo lenta
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tautinio atgimimo kareiviams-knygnešiams ir lietuvių tautos kovoms 
dėl spaudos laisvės prisiminti. Remiantis gen. V. Nagiaus-Nagevičiaus 
informacija, jau buvo parašyta, kad „<...> kitoje pusėje žuvusiems dėl 
laisvės paminklo, naujojo sodelio pradžioje numatoma sukomponuoti 
tam tikrą monumentą, kuriame bus iškaltos pavardės ypatingai nusi-
pelniusių knygnešių“. 1940 m. birželio 4 d. gen. V. Nagius-Nagevičius 
siuntė prašymus Šv. Kazimiero draugijai ir „Sakalo“ bendrovei, prašė 
skirti pusę sąmatoje numatytų pinigų „paminklinės lentos – skydo“ 
knygnešiams įrengimui. Iš viso sąmatoje numatyta 3400 Lt. Prie pra-
šymo pridedami trys pavardžių sąrašai. P. Vaičiūno pasiūlytas bendras 
užrašas, bendras brėžinys ir sąmata. Sąmatoje rašoma, kad lentos bus 
apdėtos lauko akmenimis. Dėl akmenų, po kuriais knygnešiai slėpė 
knygas, byloje yra keletas raštų iš savivaldybių, kad tokių akmenų 
nerasta. Mikalojus Katkus į paklausimą atsakė, jog knygas slėpė įvai-
riose kitose vietose, o po akmenimis „neradau patogumo“.

Praėjus dešimčiai dienų po šio rašto išsiuntimo, prasidėjo dra-
matiški Lietuvai įvykiai – pirmoji sovietų okupacija. Tačiau darbai 
nenutrūko – okupantai ir kolaborantai nesiryžo staigiai likviduoti 
statybų. 1940 m. liepos 25 d. laikraštis „Darbo Lietuva“ rašė: „Įėjęs 
į sodelį pamatai paminklą – skydą. Jame trys nišos. Nišose bus įdėtos 
granitinės lentos, kuriose bus įrašyta šimtas knygnešių pavardžių, ku-
rie ypatingai pasidarbavo Lietuvai.“

Ką įrašyti į Knygnešių sienelę, sprendė solidi komisija: genero-
las V. Nagius-Nagevičius, generolas J. Bulota, profesorius V. Biržiš-
ka, kanauninkas P. Dogelis ir rašytojas, dimisijos majoras P. Ruseckas.  
1940 m. gegužės 2 d. įvykusio pasitarimo akte užrašyta: „Per pasi-
tarimą prieita išvados, kad nėra jokios galimybės visus pasižymėju-
sius knygnešius bei knygų skleidimo organizatorius minėtose lentose 
įamžinti. Todėl nutarta įrašyti į lentas tik 100 labiausiai nukentėjusių 
knygnešių ir knygų skleidimo organizatorių, suskirstant juos į tris gru-
pes: 1) sunkiai nukentėjusius knygnešius, 2) labiausiai pasižymėju-
sius knygų skleidimo organizatorius ir 3) labiausiai pasidarbavusius 
knygnešius. Visus rašyti pavardžių alfabeto tvarkoje, įrašant tik pa-
vardę, vardą ir profesiją arba titulą. Kandidatus pasitarimo dalyviai 
pasiūlė galutinai parinkti prof. Vaclovui Biržiškai ir P. Ruseckui.“  
1940 m. gegužės 12 d. įvyko antrasis pasitarimas. Iš 186 vertingiausių 
kandidatų V. Biržiška ir P. Ruseckas, „<...> laikydamiesi principo, kad 
būtų atstovaujamos visos tautos grupės bei profesijos, išrinko ir 1940 m. 
gegužės mėn. 2 d. pasitarimo nurodytu būdu suskirstė į tris grupes...“:

1) sunkiai nukentėję knygnešiai (33 žmonės), 
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2) pasižymėję knygų skleidimo organizatoriai (34 žmonės), 
3) labai pasižymėję knygnešiai (33 žmonės). 
Grupių pavadinimai, lyginant su pirmuoju variantu, šiek tiek 

buvo pakeisti. Virš visų trijų lentų pasiūlyta užrašyti poeto Petro Vai-
čiūno ketureilį: „Čia vienas tik šimtas įamžintas mūsų, / Kur gimtąjį 
raštą gabeno iš Prūsų, / O buvo ne šimtas, bet tūkstančiai šimtas, / 
Kur knygomis gynė nuo caro Tėvynę“. Pasitarimo aktą pasirašė gen.  
V. Nagius-Nagevičius, prof. V. Biržiška, P. Ruseckas ir P. Vaičiūnas.

Atlaikiusi karo ir pokario negandas, Knygnešių sienelė ir tautinį at-
gimimą simbolizavę paminklai vis tik ilgiau neišsilaikė. 1949 m. tuometi-
nis Kauno valstybinio istorijos muziejaus direktorius J. Apuokas-Maksi-
mavičius pasiuntė raštą į Vilnių aukštesnei įstaigai, kuriame išdėstė, kaip 
reikėtų „sutvarkyti“ muziejaus sodelį. Ir, gavęs pritarimą, gana greitai 
„sutvarkė“. 1950 m. nugriauta Knygnešių sienelė, „Lietuvos mokyklos“ 
pjedestalas, sunaikinti kiti istorijos ir kultūros paminklai.

Po kelių dešimtmečių, per Sąjūdžio mitingus Knygnešių sienelė 
buvo prisiminta ir nutarta ją atkurti. Vieni pirmųjų šio žygio ėmėsi 
knygnešio Juozo Rimšos sūnėnas inžinierius Aidas Rimša ir Lietuvos 
kultūros fondo valdyba.

Atkūrus nepriklausomybę, Karo muziejaus sodelyje nedelsiant 
pradėti atstatyti sovietmečiu suniokoti bei nugriauti istorijos ir kul-
tūros paminklai. 1994 m. pastatyta P. Rimšos skulptūra „Lietuvos mo-
kykla. 1864–1904“. Ruošdamiesi atstatyti Knygnešių sienelę, Kauno 
miesto architektai suabejojo šio paminklo ankstesnės vietos tinka-
mumu. Sprendimas sienelę atstatyti ant senų pamatų (už paminklo 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę“) nepriimtinas. Tam įtakos turėjo pa-
kitusi Karo muziejaus sodelio erdvė ir aplinka bei estetinis suvokimas.  
1992 m. balandžio 24 d. buvo paskelbtas konkursas Vienybės aikštės 
ir Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio rekonstrukcijai ir drauge 
vietos suradimui Knygnešių sienelei bei P. Rimšos „Lietuvos moky-
klai. 1864–1904“. Konkursą laimėjo architektas Liucijus Dringelis. Jo 
projektas išsaugojo sodelio intymumą ir labiausiai atitiko prieškarinį 
sprendimą. P. Rimšos „Lietuvos mokykla“ buvo palikta toje pačioje 
vietoje – tarp J. Zikaro „Knygnešio“ ir B. Bučo „Sėjėjo“. Knygnešių 
sienelė perkelta į sodelio galą – už „Lietuvos mokyklos“. Knygnešio 
draugija, svarstydama konkursinius darbus, pritarė šiam projektui. 
1997 m. atstatytoji Knygnešių sienelė įkomponuota sienos, skiriančios 
Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
erdves, viduryje. Ji atrodo gana įspūdingai – 9,2 m ilgio ir 4,4 m aukš-
čio iš tašyto nešlifuoto granito blokų.
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Po nepriklausomybės atkūrimo, plačiau atsivėrus archyvų durims, 
istorikai, kraštotyrininkai, knygnešių gentainiai spaudoje paskelbė ir 
dabar skelbia naujų pavardžių, papildydami informaciją apie knygne-
šius. Gali kilti mintis, kodėl nėra sienelėje vieno ar kito šiandien gerai 
žinomo nukentėjusio ar pasižymėjusio knygnešio, o įrašytos gal net 
negirdėtos pavardės. Neteiskime 1940 m. sąrašus sudariusių žmo-
nių – jie rėmėsi tuo metu turėta informacija. Dabar pakeitus ir įrašius 
naują pavardę, taip pat atsiras norinčių ar net reikalaujančių, kad ir 
jų giminėje buvusio knygnešio pavardė patektų į sienelę. Knygnešio 
draugijoje apie tai buvo kalbama dar tada, kai buvo aptariamas Kny-
gnešių sienelės atstatymas. Nutarta nieko nekeisti. Tiktai atsižvelgiant 
į neseniai surastą istorinę medžiagą, taip pat į sunormintą pavardžių ir 
vardų rašybą, į metrikų dokumentus, patikslintos pavardžių galūnės ir 
vardai. Šiuos pakeitimus aptarė ir pasitarimo aktu patvirtino komisija: 
pirmininkas – prof. Vytautas Merkys (Lietuvos istorijos institutas), 
nariai – dr. Irena Kubilienė (Lietuvos kultūros fondo Knygnešio drau-
gijos pirmininkė), dr. Vitalija Macijauskienė (Lietuvių kalbos institu-
tas), inž. Aidas Rimša (Lietuvos kultūros fondo valdybos ir Knygnešio 
draugijos narys), Antanas Stravinskas (Kraštotyros draugija), Benja-
minas Kaluškevičius (Lietuvos archyvų biblioteka). 

Knygnešių sienelėje yra ir sėkmingai knygnešystės dirvoje darba-
vęsi Punsko, Seinų bei Lazdijų krašto knygnešiai:

I lenta

SUNKIAI NUKENTĖJę KNYGNEŠIAI

KANCLERIS Juozas (Kanclerius, Kanclierius, Kancerius, Kancležis), 
darbininkas. 
• g. 1859 11 15(3) Veselavos k., Igliaukos sen., Marijampolės 

r. ir apskr.
• m. 1936 08 21 Kalvarijoje, Marijampolės apskr. Palaidotas 

Kalvarijos kapinėse.
MAČYS-KĖKŠTAS Jonas, poetas, publicistas, knygnešys.

• g. 1867 m. Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r., Kauno apskr.
• m. 1902 12 15 Niujorke (JAV; 1938 perlaidotas Prienuose).

MARKEVIČIUS Vincas, ūkininkas. 
• g. 1866 11 27 Giluišių k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., Ma-

rijampolės apskr.
• m. 1938 02 21 ten pat. Palaidotas Sangrūdos kapinėse.
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MATULAITIS Andrius, ūkininkas.
• g. 1872 11 04 Stebuliškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės 

r. ir apskr.
• m. 1958 04 20 Marijampolėje. Palaidotas senosiose kapinėse.

MATULAITIS Petras, gydytojas.
• g. 1865 06 29 Stebuliškių k., Liudvinavo sen., Marijampolės 

r. ir apskr.
• m. 1900 04 08 Kotelničio m., Viatkos gub., Rusija.

II lenta

PASIŽYMĖJę KNYGŲ SKLEIDIMO ORGANIZATORIAI

GRINKEVIČIUS Adomas, kunigas.
• g. 1845 12 23 Kirkiliavo k., Liudvinavo sen., Marijampolės r. 

ir apskr.
• m. 1932 12 21 Kaune. Palaidotas Panemunės kapinėse.

SEDEREVIČIUS Martynas (Sederavičius, Sideravičius), kunigas.
• g. 1829 11 09 Plėgų k., Lukšių sen., Šakių r., Marijampolės 

apskr.
• m. 1907 03 07 Sudargo mstl., Šakių r. Palaidotas Sudargo ka-

pinėse.

III lenta

LABAI PASIŽYMĖJę KNYGNEŠIAI

ZIGMANTAITĖ Agota, darbininkė.
• g. 1855 m. Ėgliabalių k., Kalvarijos sen. ir sav., Marijampolės 

apskr.
• m. 195 05 27 Kalvarijoje, Marijampolės apskr.

Adomo Lasto-Lastausko atminimo įamžinimas

1. 1960 m. skulptorė Danutė Danytė-Varanauskienė sukūrė  
A. Lasto-Lastausko skulptūrinį portretą.

2. Memorialinė lenta.
1970 m. prie namo Tulpių g. 21 atidengta atminimo lenta. Joje 

įrašas: „ŠIAME NAME / 1947–1961 M. GYVENO / RAŠYTOJAS / 
ADOMAS LASTAS“.
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3. Adomo Lasto-Lastausko kapas ir antkapinis paminklas.
Adomas Lastas-Lastauskas palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinė-

se. 1962 m. pastatytas antkapinis paminklas. Skulptorė Danutė Dany-
tė-Varanauskienė. Antkapiniame paminkle įmontuotas šios skulptorės 
sukurtas A. Lasto bareljefas. Žemiau įrašas: „POETUI / Adomui Las-
tui // 1887–1961“. Ant kapą žyminčios plokštės – knyga.

Adomas LASTAS-LASTAUSKAS (1887 10 18 Išlandžiai – 1961 
01 18 Kaunas) – poetas modernistas, vertėjas, draudžiamos lietuviškos 
spaudos platintojas. Jaunystėje padėjo vietiniams knygnešiams per-
nešti ir paslėpti lietuvišką spaudą. 1903 m. pradėjo rašyti eilėraščius. 
Po spaudos draudimo panaikinimo platino socialdemokratų leidinius. 
Bendradarbiavo periodiniuose leidiniuose, pasirašydavo slapyvardžiu. 
Parašė poemą „Lietuvos knygnešio likimas“ (1925 m.), išleido keletą 
eilėraščių rinkinių.

Kun. Adomo Grinevičiaus atminimo įamžinimas

1. Kun. Adomo Grinevičius kapas. 
Kun. Adomas Grinevičius palaidotas Kaune, Panemunės kapinė-

se. Prie antkapio pritvirtintoje lentoje įrašas: „KUN. ADOMAS / GRI-
NEVIČIUS / uolus Tėvynės žadintojas / gimė 1845 XII 23 / mirė 1932 
XII 21 REQUIESCAT IN PACE“.

2. Knygnešių sienelė. 
Adomo Grinevičiaus pavardė įrašyta į Knygnešių sienelės 2-ąją 

lentą, skirtą pasižymėjusiems knygų skleidimo organizatoriams (žr. 
342 psl.).

3. Vardinis ąžuolas. 
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 

A. Grinevičiaus vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).
Adomas GRINEVIČIUS (1845 12 23 Kirkiliavas – 1932 12 21 

Kaunas) – kunigas, knygnešys, draudžiamosios lietuviškos spaudos 
platinimo organizatorius. Tarnaudamas vikaru Kalvarijoje, užmezgė 
ryšius ir bendradarbiavo su kun. Martynu Sederevičiumi, Juozu Kan-
cleriu, Antanu Švedu ir kt. šio krašto knygnešiais. Padėjo Pietų Lie-
tuvoje sukurti lietuviškos spaudos platinimo tinklą. A. Grinevičiaus 
dėka lietuviški spaudiniai patekdavo į tolimiausius Dzūkijos kampe-
lius, Seinų ir Kauno kunigų seminarijas. Perkeltas į Ūdriją, draudžiamą 
spaudą platino ir čia. Sustiprėjus knygnešių persekiojimams, padažnė-
jus kratoms, 1894 m. nutarė visiškai baigti platinti spaudą. 
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7
KREIVĖNAI – lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, 

Punsko valsčiuje, Palenkės vaivadijoje, Seinų apskrityje.
Povilo Matulevičiaus atminimo įamžinimas
1. Paminklinis akmuo knygnešiui Povilui MATULEVIČIUI. Ant 

netašyto granito paminklinio akmens pritvirtinta bronzinė, 1956 m. 
Kaune išlieta lenta su lietuvišku užrašu: „LIAUDIES ŠVIETĖJUI / 
KNYGNEŠIUI / POVILUI MATULEVIČIUI / 1840–1929 / DĖKINGI 
TAUTIEČIAI. KREIVĖNAI / „SŪDUVA“ 1956“. Šalia užrašo išgra-
viruoti Gedimino stulpai.

2. Gyvenamasis namas.
Povilo Matulevičiaus gyvenamasis namas yra Kreivėnuose, apie 

2 km nuo Punsko. Sodyba apaugusi medžiais, ant neaukštos kalvos. 
Išlikusi ta pati trobelė. Kieme guli nebaigti skaldyti ir mažesni, ir di-
desni akmenys. Viduje trobos, atrodo, niekas nepakeista. Yra du maži 
langeliai į kiemo pusę.

Povilas MATULEVIČIUS (a. 1850 m. Būda – 1929 01 06 Kreivė-
nai; palaidotas Punsko kapinėse bendrame kape su žentu Bolesiumi 
Burduliu) – vienas pirmųjų Pietų Lietuvos knygnešių, žmonių vadin-
tas Poviliuku. Iš pradžių tik laikė, slėpė ir platino gaunamą lietuvišką 
spaudą, vėliau pats ją nešė iš Tilžės. Platino Punske ir aplinkiniuose 
kaimuose.

Paminklinis akmuo knygnešiui 
Povilui Matulevičiui
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8
KYBARTAI – miestas Marijampolės apskrityje, Vilkaviškio ra-

jono savivaldybėje, 16 km į vakarus nuo Vilkaviškio, prie pat sienos 
su Kaliningrado sritimi (Rusija). Seniūnijos centras.

Paminklas „KYBARTŲ KRAŠTO / KNYGNEŠIAMS“ – taip ra-
šoma prie lauko akmens pritvirtintoje lentelėje. Projekto autorius Vy-
tautas Lelešius. Pastatytas 2005 m.

Iš Kybartų pasienio punkto pro Eitkūnus spauda buvo gabenama 
traukiniais. Knygos kelią į Didžiąją Lietuvą pastodavo caro valdžios 
užkardos muitinė, pasienio sargyba ir akcizo tarnyba. 1898 m. sargy-
biniai gavo teisę šaudyti į sienos pažeidėjus. Dėl to keletas knygnešių 
buvo sužeisti arba žuvo. Dr. V. Merkio duomenimis, buvo atimama  
6 proc. viso tiražo. Vien 1889–1904 m. buvo atimta 234000 lietuviškų 
leidinių.

9
LEIPALINGIS – miestelis Druskininkų savivaldybėje, 16 km nuo 

Druskininkų. Seniūnijos centras.
Stogastulpis „DARAKTORIUS“. 2003 m. atidengtas prie Leipa-

lingio progimnazijos. Skulptoriai tautodailininkai Boleslovas ir Vy-
tautas Dabrukai.

Stogastulpis skirtas Leipalingio apylinkėse vaikus mokiusiems 
Antanui Balčiui, Jonui Balčiui, Juozui Baliūčiui, Viktorui Būdeliui, 

Paminklas  
Kybartų krašto 

knygnešiams
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Bučioniui, Pranui Konarskiui, Petrui Jančiulevičiui, Kvetkauskui, Juo-
zui Masioniui, Motiejui Marcinoniui, Jonui Mizarui, Antanui Saltonui, 
Aleksandrui Petrauskui, Aleksandrui Švitrai, Motiejui Ūseliui, Vin-
centui Ūseliui ir kitiems šio krašto daraktoriams.

10
MARIJAMPOLĖ – septintas pagal dydį Lietuvos pietvakariuose 

esantis miestas, 56 km į pietvakarius nuo Kauno. Marijampolės apskri-
ties, savivaldybės, kaimiškosios seniūnijos centras. 

Kunigo Petro DVARANAUSKO kapas. Yra Marijampolėje,  
A. Armino gatvėje esančiose senosiose kapinėse. Prie kuklaus medi-
nio kryžiaus pritvirtinta lentelė: „Kun. Petras / Dvaranauskas MIC / 
1864–1958“. 

Kunigo Petro Dvaranausko kapas

Kun. Petras DVARANAUSKAS (1863 10 22 Žečkalniai – 1958 09 
19 Barzdai, palaidotas Marijampolėje) – kunigas, lietuviškos spaudos 
leidėjas, knygnešių rėmėjas. Vikaravo Seirijuose, Slavikuose, Nau-
miestyje, vėliau dirbo vikaru ir klebonu įvairiose lenkiškose parapijo-
se. Bendradarbiavo su knygnešiu Karoliu Petruškevičiumi, gaudavo iš 
jo lietuviškos spaudos. Rėmė Seinuose veikusią lietuvišką spaustuvę. 
Apdovanotas Šv. Onos rdinu.
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11
NADRAUSVĖ – kaimas Vilkaviškio rajone, Pilviškių seniūnijoje, 

6,5 km į šiaurės vakarus nuo Šunskų, prie Rausvės upelio.
Stogastulpis Jonui KRIŠČIUKAIČIUI. Knygnešio gimtinėje sto-

gastulpis pastatytas 1984 m. Autorius Leonas Juozonis. 

Jonas KRIŠČIUKAITIS (1866 12 30 – 1946 02 09 Roma; palai-
dotas Campo Verano kapinėse) – žinomas ne tik kaip knygnešys, 
bet ir kunigas marijonas, spaudos darbuotojas. Platino lietuvišką 
spaudą, rūpinosi jos platinimo organizavimu, buvo parapijose dirbusių 
knygnešių globėju. Vikaraujant Šventežeryje ir Seirijuose daug lietu-
viškos spaudos jam pristatydavo knygnešys A. Jermala. J. Kriščiu-
kaičio dėka parapijose plito lietuviškos dainos ir tautinio susipratimo 
dvasia.

12
OŽKABALIAI – kaimas Vilkaviškio rajono savivaldybėje, 21 km 

į pietus nuo Vilkaviškio, 2 km į pietvakarius nuo seniūnijos – Bar-
tninkų. Seniūnaitijos centras. Čia gimė Lietuvos valstybės patriarchas, 
1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataras Jonas 
BASANAVIČIUS. Ošia Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolynas, ku-
riame ir Knygnešių giraitė.

Stogastulpis Jonui Kriščiukaičiui
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Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolynas ir Knygnešių giraitė

Norėdami įprasminti visuotinį tautos pakilimą ir ryžtą kurti naują 
Lietuvą, 1988 m. rudenį ant Tauro kalno susitikę vilniečiai – inžinierius 
Vitalius Stepulis, Vilniaus pedagoginio instituto docentas Algimantas 
Kepežėnas ir Vilniaus universiteto docentas Vygandas Čaplikas – iš-
kėlė idėją pasodinti Atgimimo ąžuolyną. Netrukus prie šios iniciaty-
vos prisidėjo geografas Rimantas Krupickas, žemėtvarkininkas Romu-
aldas Survila ir parkotyrininkas Kęstutis Labanauskas. Bendraminčiai 
susibūrė į iniciatyvinę grupę ir pradėjo dairytis tinkamos vietos būsi-
mam ąžuolynui. Lapkričio 23 d. viešai paminėjus Jono Basanavičiaus 
gimimo metines jo gimtuosiuose Ožkabaliuose, R. Krupickas pasiūlė 
pasodinti ąžuolyną netoli patriarcho gimtinės. Tuometiniam Vilkaviš-
kio rajono Bartninkų kolūkio pirmininkui Vladui Markauskui pritarus 
šiai vilniečių idėjai, buvo sutarta ąžuolyną sodinti greta Jono Basana-
vičiaus gimtinės. Parengtas jo projektas, išrinktas Lietuvos Tautinio 
Atgimimo Ąžuolyno vardas, sutarta dėl sodinimo pradžios datos.
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1989 m. kovo 29 d. trys iniciatyvinės grupės nariai, atvykę į bū-
simo ąžuolyno vietą, paruošė vietą talkai: pažymėjo kelius, giraičių 
ribas, pasodino pirmuosius ąžuoliukus. Kovo 31 d. medelius sodino 
vilkaviškiečiai.

Tų pačių metų pavasarį į kvietimą sodinti Lietuvos Tautinio Atgi-
mimo Ąžuolyną atsiliepė ir Lietuvos knygnešio draugija (pirmininkė 
dr. Irena Kubilienė). Knygnešių ainiai suvažiavo iš visos Lietuvos, pa-
siryžę atlikti gražią ir prasmingą pareigą.

Ąžuolyno idėjos sumanytojams pritarus, buvo pradėta sodinti 
Knygnešių giraitė. Viduryje giraitės suprojektuotas ratas, kurio centre 
pradėtas krauti simbolinis akmenų aukuras. Į ratą atveda Aušros alėja. 
Pirmasis ąžuoliukas kairėje alėjos pusėje paskirtas knygnešystės 
Lietuvoje organizatoriui – vyskupui Motiejui Valančiui. Priešais, 
dešinėje alėjos pusėje, pasodintas ąžuoliukas dr. Jonui Basanavičiui, 
kitas – dr. Vincui Kudirkai ir kitiems žymiausiems knygnešiams.  

Už aukuro – ąžuoliukas Nežinomam Knygnešiui. Jis simbolizuoja 
šimtus pavardžių, kurių rašytiniai šaltiniai mums neišsaugojo. Greta – 
ąžuoliukas Žuvusiam Knygnešiui, o tokių buvo dešimtys. Tolimajame 
dešiniame Giraitės kampe pasodintas ąžuoliukas knygnešių, buvusių 
tremtyje, atminimui. Šalia jo – ąžuolas knygnešiams, palaidotiems ne 
Lietuvos žemėje, bet buvusioje Rusijos imperijoje ir kitose šalyse.

Dabar Knygnešių giraitė padidinta – prie jos prijungta kitos girai-
tės vakarinė dalis. Vardiniai knygnešių ąžuolai yra naujai suformuotos 
Knygnešių giraitės rytiniame pakraštyje. Aušros alėjos pradžioje pasta-
tytas stendas, kuriame patalpinta Knygnešių vardinių ąžuolų schema.

Knygnešių giraitė 1990 m.
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Šiuo metu Knygnešių giraitėje auga 144 ąžuolai, tarp jų 115 var-
dinių, kuriuos sodino ainiai, Knygnešio draugijos nariai, kraštotyri-
ninkai, mokyklos. 

Tarp jų ošia ąžuolai šiems Seinų–Punsko–Lazdijų kraštuose lietu-
višką spaudą gabenusiems ir platinusiems knygnešiams:

Vardiniai ąžuolai LTAĄ Knygnešių giraitėje

1. ALEKSANDRAVIČIUS Vincentas;
2. EIMAITIS Motiejus – eilė 6, Nr. 4;
3. GRINEVIČIUS Adomas – eilė 4, Nr. 13;
4. KALUŠKEVIČIUS Jonas – eilė 8, Nr. 6;
5. KANCLERIS, Kanclerius, Kanclierius, Kancerius, Kancležis 

Juozas – R; 
6. KAZLAUSKAS Juozas – eilė 8, Nr. 7;
7. KUPSTAS Povilas – eilė 5, Nr. 1;
8. MATULAITIS Andrius – eilė 10, Nr. 6;
9. MATULAITIS Petras – eilė 7, Nr. 6;
10. MARKEVIČIUS Vincas – eilė 9, Nr. 9; 
11. MILUKAS Antanas – eilė 2, Nr. 10; 
12. SEDEREVIČIUS, Sederavičius, Sideravičius Martynas – eilė 

4, Nr. 6; 
13. STANIUKYNAS Antanas;
14. STAUGAITIS Antanas – eilė 11, Nr. 7;
15. ŽIČKUS-ŽIČKAUSKAS Tomas;
16. ŽITINEVIČIUS Jurgis – eilė 2, Nr. 6 
17. BŪDVIEČIO krašto knygnešiams;
18. GILUIŠIŲ kaimo knygnešiams;
19. PUNSKO krašto knygnešiams;
20. SANGRŪDOS krašto knygnešiams;
21. NEŽINOMAM knygnešiui.

Knygnešių giraitę nuo jos įkūrimo pradžios globojo Knygnešio 
draugijos Vilkaviškio skyrius (vadovavo mokytoja Vitalija Dam-
brauskaitė). Nuo 2008 m. Knygnešių giraitę globoja Knygnešio drau-
gijos Kauno skyrius (vadovas Benjaminas Kaluškevičius).

13
PAJEVONYS – kaimas Vilkaviškio rajone, Marijampolės apskri-

tyje, 23 km į pietvakarius nuo Vilkaviškio. Seniūnijos ir seniūnaitijos 
centras.
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Paminklas Pajevonio knygnešiams ir tremtiniams. Pastatytas Pa-
jevonio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Iš lauko akmenų 
pastatytame paminkle lentelė su įrašu: „PAJEVONIO / KNYGNE-
ŠIAMS / IR / TREMTINIAMS“.

Pajevonyse ir aplinkinėse vietovėse darbavosi šie šio krašto 
knygnešiai: kunigai Povilas Bulvičius, Juozapas Jankauskas, Silvestras 
Leonavičius, Juozapas Skinkys, rašytojas Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis. 

Petras Povilas BULVIČIUS (1874 06 29 Bartninkai – 1969 11 16 
Kaunas), kunigas, knygnešys. Dar besimokydamas Seinų kunigų se-
minarijoje priklausė slaptam klierikų būreliui, kuris gaudavo draudžia-
mos lietuviškos spaudos ir ją platino. Susikūrus Sietyno draugijai, tapo 
jos nariu. Kunigo šventinimų laiku gauti nespėjo – už švietėjišką veiklą 
buvo areštuotas. Vyskupo A. Baranausko dėka bausmė buvo sušvel-
ninta. Išleistas iš kalėjimo, 1898 m. gruodžio 1 d. įšventintas kunigu. 
1906 m., grįžęs iš tremties atostogų, Pajevonyse pasakė pamokslą ir 
vėl buvo ištremtas. Į Lietuvą sugrįžo tik 1918 m. Klebonavo įvairiose 
Užnemunės parapijose. 1921 m. Kaune įsteigė Aleksoto parapiją, buvo 
jos klebonu.

Juozapas JANKAUSKAS (1865 02 19 Urviniai – 1926 m. Mari-
jampolė) – kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo orga-
nizatorius. Baigęs Seinų kunigų seminariją, buvo paskirtas vikaru į 
Leipalingį. Čia organizavo lietuviškos spaudos gabenimą ir platinimą: 
surasdavo šiam darbui tinkamus ir pasiaukojusius žmones, nurodyda-
vo, kur ir kaip gauti lietuviškos spaudos. Įtraukė į knygnešystę Au-
gustą Šoliūną iš Leipalingio parapijos. 1893 m. perkeltas toms pačioms 
pareigoms į Pakuonį. Čia taip pat organizavo lietuviškos spaudos pla-
tinimą parapijoje. Jam prašant, į Pakuonį knygų gabeno knygnešys 
Juozas Kancleris, anksčiau atveždavo Motiejus Eimantas.

Leonas Silvestras LEONAVIČIUS (1843 12 16 Leskava – 1917 
02 18 Lukšiai) – kunigas, knygnešys. Baigęs Seinų kunigų seminariją, 
paskirtas vikaru į Veisiejus. Šioje parapijoje, pirmojoje Užnemunėje, 
kartu su klebonu Kazimieru Sakavičiumi 1869 m. įvedė lietuviškus 
pamokslus, lietuviškus poterius ir katekizmą. Lietuviškos spaudos 
gaudavo iš kun. M. Sederevičiaus. Platino lietuviškas maldaknyges ir 
knygas. Parsigabeno 150 egz. kun. M. Brundzos elementorių, išdalino 
savo parapijiečiams ir prižiūrėjo, kad jie mokytųsi skaityti. Dirbdamas 
Kudirkos Naumiestyje, vėliau Pajevonyse, taip pat parsiveždavo lie-
tuviškų maldaknygių, spaudos ir platino tarp parapijiečių. Pajevonyse 
parsigabentą spaudą slėpdavo prie klebonijos esančioje koplytėlėje.  
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Juozapas SKINKYS (1870 07 01 Antupiai – 1943 01 25 Žemoji 
Panemunė) – kunigas, poetas, publicistas, knygnešys (žr. 371 psl.).

Ksaveras SAKALAUSKAS-VANAGĖLIS (1863 04 27 Kales-
ninkai – 1938 06 15 Varšuva, palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse) – 
pedagogas, rašytojas, aušrininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos 
platintojas. Besimokydamas Veiverių mokytojų seminarijoje, gaudavo 
lietuviškos spaudos, su kuria supažindindavo ir savo draugus. Pasku-
tiniais studijų metais jau gaudavo ir „Aušrą“. Prisidėjo prie seminari-
jos mėnesinio laikraštėlio „Naudingos Weiwerių seminarijos mokinių 
Walandos“ leidimo. Pirmoji darbovietė – Metelių valdinė mokykla. Čia 
bedirbdamas rašė „Aušroje“. Šį laikraštį ir lietuviškas knygeles skaitė 
šventvakariais susirinkusiam jaunimui, kartu dainuodavo patriotines 
dainas. Po metų mokytojavo Pajevonyse, vėliau Berznyke, Lenkijos 
gilumoje. Ir čia gyvendamas ieškojo lietuvių, su jais draugavo, jiems 
padėdavo, parūpindavo lietuviškos spaudos.

14
PERŠĖKININKAI – kaimas Alytaus rajone, Miroslavo seniūni-

joje, Peršėkės dešiniajame krante, prie kelio Alytus–Simnas–Kalvarija.
Stogastulpis Kazimierui STASIUKYNUI (a. 1860 m. Peršėkinin-

kuose – 1933 12 14 ten pat, palaidotas Krokialaukio kapinėse). Iškal-
ti žodžiai: „KAZIUI / STASIUKYNUI / IR KITIEMS / DZŪKIJOS 
KRAŠTO / KNYGNEŠIAMS / ATMINTI“. Pastatytas 1992 m. Skulp-
torius Vladas Krušna.

Kazimieras STASIUKYNAS į lietuviškos spaudos platinimą 
įsitraukė apie 1892 m. Bendradarbiavo su knygnešiu Juozu Kancle-
riu. Platino spaudą savo apylinkėje, vežimu nuveždavo ją į Metelius, 
Miroslavą, Krokialaukį ir kt. Slaptai savo namuose mokė gimtojo ir 
aplinkinių kaimų vaikus lietuviškai skaityti ir rašyti.

15
PRIENAI – miestas Lietuvos pietuose, Kauno apskrityje, abipus 

Nemuno. Prienų rajono savivaldybės ir seniūnijos centras.
Jono Mačio-Kėkšto atminimo įamžinimas
1. Jono Mačio-Kėkšto kapas.
Jonas MAČYS-KĖKŠTAS (1867 m. Ingavangis – 1902 12 15 Niu-

jorkas, JAV) – poetas publicistas, knygnešys. Nors mirė ir palaidotas 
Amerikoje, tai 1938 m. jo urna su palaikais buvo perlaidota Lietuvoje, 
Prienuose. Kapo antkapis papuoštas J. Mačio-Kėkšto bareljefu, o abi-
pus jo žodžiai: „MUS / LINKSMINA / KOVA, / MUMS / NEBAISI / 
AUDRA!“. Žemiau įrašas: „POETAS / JONAS MAČYS-KĖKŠTAS“.
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2. Knygnešių sienelė. 
Jono Mačio-Kėkšto pavardė įrašyta į Knygnešių sienelės 1-ąją 

lentą, skirtą sunkiai nukentėjusiems knygnešiams (žr. 341 psl.).
Jonas MAČYS-KĖKŠTAS meilę literatūrai pajuto dar besimoky-

damas Marijampolės gimnazijoje: skaitė ką tik pasirodžiusią „Aušrą“, 
tapo ne tik nuolatiniu jos skaitytoju, bet ir bendradarbiu, platintoju. 
Pats su bendraklasiu K. Griniumi leido rankraštinį laikraštėlį „Prie-
šaušris“, laikraštėlį „Iššiepdantis“. Gyvendamas Garliavoje, Virba-
lyje, Vilkaviškyje nenutraukė lietuviškos veiklos: padėdavo knygne-
šiams gabenti per sieną lietuvišką spaudą, parūpindavo dokumentus 
vykti į Mažąją Lietuvą. Vengdamas arešto už ryšius su knygnešiais, 
pasitraukė į Tilžę, Bitėnus, vėliau emigravo į JAV, kur mirė. 

16
PUNSKAS – gyvenvietė Lenkijos šiaurės rytuose, Seinų apskri-

tyje, Palenkės vaivadijoje. Valsčiaus centras. Svarbus Lenkijos lietu-
vių kultūros centras.

Memorialinė lenta Simonui NORKUI.

Ji pritvirtinta prie koplyčios, esančiose Punsko naujosiose ka-
pinėse, kurias, čia klebonaudamas, įsteigė ir koplyčią pastatė kun.  
S. Norkus. Jis palaidotas šios koplyčios rūsyje. Užrašas lentoje: „A†A 
/ SIMONAS NORKUS / 1841–1913 / PUNSKO KLEBONAS / LITE-
RATAS AUŠRININKAS / VISUOMENININKAS“.

Jono Mačio-Kėkšto kapas
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Simonas NORKUS (1842 12 14 Santaka – 1913 01 01 Punskas) 
– kunigas, poetas, aušrininkas, knygnešys. Kunigavo įvairiose Užne-
munės parapijose, Punsko parapijoje – 1881–1899, nuo 1899 – altaris-
tas. Kunigaudamas Bartninkuose (Vilkaviškio r.) susipažino su Jonu 
Basanavičiumi, kuris jį paskatino literatūrinei veiklai. Palaikė ryšius 
su Marijampolėje tuo metu dirbusiu mokytoju knygnešiu Petru Kriau-
čiūnu, bendradarbiavo, padėjo jam platinti lietuvišką spaudą. Puns-
ko parapijoje organizavo knygnešių, daraktorių ir kitų veikėjų darbą. 
Gautą lietuvišką spaudą slėpė bažnyčios palėpėje. Įvedė lietuviškas 
pamaldas. 

Motiejaus SIMONAIČIO kapas.
Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios kle-

bonas Motiejus Simonaitis palaidotas Punsko naujose kapinėse prie 
koplyčios. Tamsaus granito obeliskas su geležiniu ornamentuotu 
kryžiumi viršuje. Iškaltas įrašas: „A.†A. / KUN. / M. SIMONAITIS 
/ PUNSKO KLEBONAS / IR DEKANAS / 13 II 1859 / † 18 III 1922 / 
ILSĖKIS PAS DIEVĄ“.

Motiejus SIMONAITIS (1859 02 13 Čysta Būda – 1922 03 09 
Punskas) – kunigas, knygnešys. Įšventintas kunigu, tarnystę ėjo 
įvairiose Lenkijos ir Lietuvos teritorijose esančiose parapijose. Nuo 
1900 m. Punsko parapijos klebonas. Tais pačiais metais paskirtas ir 
Suvalkų dekanato dekanu. Kunigaudamas Punske, globojo ir lėšomis 
rėmė lietuviškos spaudos platinimą ir pats jos parsigabendavo. Telkė 

Motiejaus Simonaičio kapas                         Jono Juozo Durtono kapas                          
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knygnešius pristatyti lietuviškos spaudos Vilniaus krašto lietuviams. 
Rūpinosi, kad pamokslai būtų sakomi lietuvių kalba. Agitavo steigti 
lietuviškas mokyklas, organizavo vakarinius švietimo kursus suau-
gusiems. Bendradarbiavo lietuviškoje katalikiškoje spaudoje, taip pat 
„Varpe“, „Ūkininke“ ir kt. Dažniausiai pasirašydavo slapyvardžiais.  

Antkapinis paminklas-stogastulpis Jonui Juozui DURTONUI.
Jis pastatytas Jono Juozo Durtono amžinojo poilsio vietoje, Puns-

ko kapinėse. Lentelėje įrašas: „A†A / KNYGNEŠIO / JONO JUOZO 
DURTONO / IR / ROŽĖS ČĖPLAITĖS- / DURTONIENĖS / ATMINI-
MUI“.

Jonas Juozas DURTONAS (a. 1879 Kreivėnai – 1956 Ožkiniai) 
– valstietis, pauparis, knygnešys. Parsigabendavo draudžiamos lie-
tuviškos spaudos iš Mažosios Lietuvos. Dalį spaudos, perneštos per 
sieną, slėpdavo Kybartuose, pas Jankauską. Vėliau ją parsigabendavo 
į Punsko kraštą ir platindavo vietos gyventojams. 

Povilo MATULEVIČIAUS kapas.
Povilas Matulevičius palaidotas Punsko kapinėse, bendrame kape 

su žentu Bolesiumi Burduliu. Antkapiniame paminkle įrašas: „BOLE-
SIUS / BURDULIS / GYV. 54 M. / POVILAS / MATULEVIČIUS / 
GYV. 93 M. / ILSĖKITĖS RAMYBĖJE“.

Vardinis ąžuolas.
Vilkaviškio rajone, Ožkabaliuose esančioje Lietuvos Tautinio At-

gimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga visiems Punsko krašto 
knygnešiams skirtas vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).

17

RUDAMINA – miestelis Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų 
seniūnijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Lazdijų, prie kelio Leipalingis–
Lazdijai–Kalvarija. Seniūnaitijos centras. 

Paminklas Antanui MILUKUI Rudaminos Švč. Trejybės bažny-
čios šventoriuje. Ant aukštos kolonos klūpančio Angelo skulptūra,  
o apačioje, ant pjedestalo, plokštėje – dedikacijos lenta: „NORIU BŪTI 
LIETUVOS KUNIGU / IR BŪSIU, JEI DIEVAS TEIKSIS / PAŠAUK-
TI... PRISIDĖTI PRIE / PAGERINIMO LIETUVOS DVA / SIŠKO IR 
MEDEGIŠKO BŪVIO, / IŠKARIAUTI LIETUVIAMS LAIMę / ANT 
ŽEMĖS IR IŠPRAŠYTI / LAIMę POSMERT – TAI MANO / SIEKIS / 
KUN. A. MILUKAS / 1890.01.30“. Rudaminoje, kur pradžios moky-
kloje mokėsi A. Milukas, paminklas pastatytas 2001 m. birželio 13 d. 
Skulptorius Robertas Strazdas.
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Antanas MILUKAS (1871 06 13 Šeštokai – 1943 03 19 Brukli-
nas, JAV) – kunigas, spaudos darbuotojas, leidėjas, draudžiamosios 
lietuviškos spaudos platintojas. 1889 m. pradėjo mokytis Seinų kunigų 
seminarijoje. Buvo vienas veikliausių seminarijoje susikūrusios slap-
tos klierikų draugijos narys, kurios tikslas buvo domėtis Lietuvos pra-
eitimi, mokytis gimtosios kalbos, skaityti ir platinti lietuvišką spaudą. 
Už nelegalią veiklą 1892 m. iš seminarijos buvo pašalintas. Dvasinę 
seminariją baigė užsienyje. Apsigyveno JAV. Greta kunigo pareigų 
daug jėgų skyrė spaudos darbui: redagavo laikraščius, rengė vadovė-
lius, maldaknyges, savo lėšomis leido knygas. A. Milukas apdovanotas 
Vytauto Didžiojo 3-iojo laipsnio ordinu (1931 m.).

Atminimo ženklai 
Antanui Milukui 
Rudaminoje
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18
SANGRŪDA – kaimas Kalvarijos savivaldybėje, į pietus nuo 

Kalvarijos, prie kelio Kalvarija–Sangrūda–Mockai. Seniūnijos ir se-
niūnaitijos centras.

Sangrūdos kapinėse palaidoti knygnešiai: Andrius Aluška, Povi-
las Kupstas, Vincas Markevičius, Rožė Meleškaitė, Juozas Silickas. Jų 
kapai 2006 m. spalio 11 d. įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros 
paveldo registrą. Jie turi istorinių-memorialinių vertingųjų savybių ir 
saugomi valstybės. 

Andriaus ALUŠKOS (1862 Radiškė – 1930 Naujoji Radiškė) ka-
pas.

Knygnešio A. Aluškos antkapinį paminklą sudaro rausvo teraco 
paminklas su įrašu: „A†A / ANDRIUS / ALUŠKA“ ir teraco apvadas 
žemių sampilui. 

Andrius ALUŠKA draudžiamos lietuviškos spaudos parsivežda-
vo grįždamas iš Amerikos, į kurią buvo išvykęs net keturis kartus. 
Manoma, kad gabenti ir platinti lietuvišką spaudą jį paskatino kny-
gnešys Vincas Markevičius. Glaudžiai bendradarbiavo su aplinkiniais 
knygnešiais.

Povilo KUPSTO ir Rožės MELEŠKAITĖS kapas.
Antkapį sudaro teraco paminklas su įrašu: „POVILAS KUPSTAS 

/ PUNSKO – SANGRŪDOS / KNYGNEŠYS / ROŽĖ MELEŠKAITĖ / 
PARAPIJIEČIŲ DOVANA“ ir 2 teraco apvadai žemių sampilams.

Povilas KUPSTAS (a. 1860 m. Berezninkai – 1940 m. Naujoji Ra-
diškė) – batsiuvys, knygnešys. Tarnavo Punsko klebonijoje pas kun. 
Simoną Norkų, kuris pamokė lietuviškai rašyti, paskatino platinti 
lietuviškas maldaknyges. Vengdamas arešto dėl lietuviškos spaudos 
platinimo, atsidūrė JAV, kur po kurio laiko įsidarbino kun. A. Miluko 
spaustuvėje. Grįžęs į Lietuvą, Punske įsteigė devocionalijų parduotu-
vėlę, kuri buvo kaip priedanga lietuviškai spaudai platinti. Daugiausia 
platino Punske ir aplinkiniuose kaimuose. 

Vardinis ąžuolas.
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 

P. Kupsto vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).
Rožė MELEŠKAITĖ gyveno Punske. Knygnešė. Padėdavo kny-

gnešiams platinti lietuvišką spaudą. 
Vinco MARKEVIČIAUS kapas. 
Knygnešio V. Markevičiaus vaikaičių iniciatyva į Lietuvos Res-

publikos kultūros paveldo vertybių registrą įtrauktas ne tik V. Mar-
kevičiaus, bet ir kitų Sangrūdos kapinėse palaidotų knygnešių kapai. 
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Rausvo granito antkapiniame paminkle žemiau kryžiaus įkomponuota 
Vinco Markevičiaus nuotrauka, o apačioje parašyta: „A†A / KNY-
GNEŠYS / VINCAS / MARKEVIČIUS / 1885.XII.12 – 1938.II.21 / 
Giluišių k. / Ilsėkis ramybėje / Gerasis tėveli“.

Juozo SILICKO kapas.
Antkapį sudaro du juodo šlifuoto granito apvadai, juodo grani-

to paminklas su viršuje iškalta knyga, apjuosta spygliuotu vainiku, 
kryžiumi ir įrašu: „Daraktorius / Silickas Juozas / 1875–1964 / žmona 
Silickienė Ona / 1876–1946 / sūnus Silickas Petras / 1904–1989 / MY-
LIM–PRISIMENAM–LIŪDIM“ bei teraco plytelių aikštelė. 

Juozas SILICKAS (1875 m. Svidiškiai – 1964 m. ten pat) – da-
raktorius, knygnešys. Mokė vaikus lietuviško rašto, skaičiuoti, piešti, 
dainuoti. Šiek tiek mokė ir rusų k. Nuo 1892 m. žiemomis apie 27 me-
tus daraktoriavo. Mokė ir suaugusius gyventojus. Platino iš knygnešių 
gautą lietuvišką spaudą. 

Vardinis ąžuolas.
Vilkaviškio rajone, Ožkabaliuose esančioje Lietuvos Tautinio At-

gimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga visiems Sangrūdos krašto 
knygnešiams skirtas vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).

Vinco Markevičiaus kapas
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19
SEINAI – miestas ir miestietiškas valsčius Lenkijos šiaurės ry-

tuose, Palenkės vaivadijoje. Seinų apskrities ir Seinų valsčiaus centras, 
prie sienos su Lietuva. 

Karolio PETRUŠKEVIČIAUS kapas ir antkapinis paminklas.  
Karolio Petruškevičiaus kapas naujosiose Seinų kapinėse beveik 

prie pat kapinių tvoros, toje pat linijoje kaip Griškų koplytėlė. Kuklus 
raudono marmuro paminklas, pastatytas jo a. a. anūkės Birutės, gy-
venusios Alytuje, lėšomis. Ant antkapinio paminklo užrašas: „A†A / 
KAROLIS / PETRUŠKEVIČIUS / KNYGNEŠYS / ŽAGARIŲ KM. / 
1858–1934 / ONA / PETRUŠKEVIČIENĖ / 1859–1956“.

Juozo KAUKO kapas ir antkapinis paminklas.  

Juozo Kauko kapas  
ir antkapinis paminklas

Juozas Kaukas palaidotas Seinų senosiose kapinėse. Kapo antka-
piniame paminkle įrašas lenkų kalba. Ant kapo tvorelės pritvirtinta 
lentelė su trumpu tekstu lietuvių ir lenkų kalbomis, apibūdinančiu  
J. Kauko visuomeninę veiklą.

Juozas KAUKAS (a.1862 Penkvalakiai – 1895 07 27 Bernas, Švei-
carija, palaidotas Seinuose), gydytojas, visuomenės veikėjas, varpi-
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ninkas, spaudos bendradarbis, knygnešys. Dar besimokydamas Ma-
rijampolėje, paveiktas mokytojo Petro Kriaučiūno, įsitraukė į lietuvių 
tautinį judėjimą. Aktyviai lietuvybės gaivinime reiškėsi ir studijuo-
damas. Dalyvavo „Varpo“ steigime. Dirbdamas gydytoju Lazdijuose, 
organizavo lietuviškos spaudos platinimą ir pats ją platino Rudaminos, 
Lazdijų, Būdviečio, Šventežerio, Veisiejų apylinkėse. Daug spaudos iš 
jo imdavo Seinų seminarijos klierikai. Persikėlęs į Seinus, tęsė lietu-
viškos spaudos platinimą, palaikė ryšius su seminarijos klierikais lie-
tuviais, aprūpindavo juos spaudiniais.

20
SEIRIJAI – miestelis Lazdijų rajono savivaldybėje, šalia kelio 

Alytus–Seirijai–Lazdijai. Seniūnijos ir 2 seniūnaitijų centras.
Juozo Laukaičio atminimo įamžinimas
1. Kun. Juozo Laukaičio kenotafas.
Prelato Juozo Laukaičio ir visų nekaltai žuvusiųjų už Lietuvos 

laisvę atminimui pastatytas paminklas Seirijų Švenčiausiosios Mer-
gelės Marijos Škaplierinės bažnyčios šventoriuje. Vertikalios plokš-
tės kairėje pusėje įrašas: „ŽUVęS / VLADIMIRO / KALĖJIME // 
VISIEMS / NEKALTAI / ŽUVUSIEMS“.

Antkapinėje plokštėje iškaltas įrašas: „Prel. J. LAUKAITIS // 
1873–1897–1952“.

2. J. Laukaičio gatvė.
1997 m. kovo 19 d. monsinjoro A. Svarinsko rūpesčiu prel. Juozo 

Laukaičio vardu pavadinta Seirijų gatvė, esanti šalia bažnyčios.

J. Laukaičio gatvė
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Juozas LAUKAITIS (1873 02 03 Giniūnai – 1952 08 15 Vladi-
miras, Rusija) – kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, 
draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Kunigystės siekė Seinų 
kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje, kurią bai-
gė teologijos magistro laipsniu. Mokydamasis kunigų seminarijoje, 
dalyvavo slaptoje lietuvių klierikų veikloje, platino lietuvišką spau-
dą, dalyvavo varpininkų suvažiavimuose. Įšventintas kunigu, 1897– 
1902 m. Seinų vyskupijos kurijoje ėjo vyskupo A. Baranausko sekre-
toriaus pareigas (iki vyskupo mirties). Nuo 1904 m. Seinų dvasinės 
seminarijos profesorius. Atgavus spaudą, kartu su kitais įsteigė Seinų 
leidyklą ir spaustuvę. Buvo pirmuoju „Šaltinio“ redaktoriumi. Akty-
vus katalikų draugijų veikėjas, redagavo „Vadovą“, „Šaltinį“, telkė 
kalbininkų pajėgas religiniams tekstams lietuvinti. 1931–1938 m. Sei-
rijų klebonas. Dalyvavo politikoje, buvo Lietuvos Seimo nariu. 1947 
04 29 suimtas, apkaltintas priešiškumu sovietinei valdžiai. Kalėjo Vla-
dimiro kalėjime, kur ir mirė.

Apdovanotas LDK Gedimino III laipsnio ordinu (1928 m.), Ka-
riuomenės kūrėjo savanorio medaliu.

21
SUDARGAS – kaimas Šakių rajono savivaldybėje, kairiajame 

Nemuno krante, į vakarus nuo Jurbarko. Seniūnijos ir seniūnaitijos 
centras. XIX a. antrojoje pusėje buvo svarbus knygnešystės centras. 

Kun. Juozo Laukaičio kapas
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Knygnešių atminimo įamžinimas
1. 2004 m. gegužės 7 d., minint lietuviškos spaudos atgavimo šim-

tmetį, paskelbtas naujos tradicijos sportinis-edukacinis žygis – „Bėgi-
mas knygnešių takais“ pašešupiais tarp Kudirkos Naumiesčio ir Su-
dargo. Jis pakartotas 2005 m., 2006 m. ir 2009 m. 

2. 2004 m. Sudarge atidengtas paminklas – ant aukšto pjedestalo 
plunksna, o žemiau ant juodos plokštės įrašas: „VISIEMS / LIETU-
VIŠKO / RAŠTO IR ŽODŽIO / SERGĖTOJAMS“. Šio kūrinio autorius 
– skulptorius Vidas Cikana.

3. Sudargo miestelio centre, pagerbiant šio krašto knygnešių at-
minimą, vienai gatvei suteiktas Knygnešių gatvės pavadinimas.

Martyno Sederevičiaus atminimo įamžinimas
1. 1989 m. Sudargo pagrindinėje mokykloje įsikūrė M. Sederevi-

čiaus šviesos klubas (Sederevičiukai).
2. 2004 m. Sudargo pagrindinei mokyklai suteiktas Martyno Se-

derevičiaus vardas.
3. Viena kaimo gatvių pavadinta M. Sederevičiaus vardu.
4. Martyno SEDEREVIČIAUS kapas.
Martynas Sederevičius palaidotas Sudargo kapinėse. Antkapinis 

paminklas pastatytas 1932 m. Jo autorius D. Ruseckas. Įrašas: „A†A / 
KNYGNEŠIŲ TĖVAS / KUN. MARTYNAS / SEDEREVIČIUS / 1829.
XI.9–1907.III.7 / Dėkingi zanavykai ateitininkai / ir pavasarininkai“.

5. Knygnešių sienelė. 

Paminklas visiems lietuviško  
rašto ir žodžio sergėtojams
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Martyno Sederevičiaus pavardė įrašyta į Knygnešių sienelės 
2-ąją lentą, skirtą pasižymėjusiems knygų skleidimo organizatoriams 
(žr. 342 psl.).

6. Vardinis ąžuolas. 
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 

M. Sederevičiaus vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).
Martynas SEDEREVIČIUS (1829 11 09 Plėgai – 1907 03 07 Su-

dargas) – kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, lietu-
viškos spaudos platinimo organizatorius. Sudarge koordinavo kny-
gnešių veiklą. Todėl buvo vadinamas „knygnešių tėvu“. Jis gyveno 
asketiškai, visas asmenines santaupas skyrė lietuviškoms knygoms, 
kurias pats leido ir dalijo. Parengė ir išleido apie 30 knygelių ir mal-
daknygių. M. Sederevičiaus pastangomis netoliese buvo įsteigtos dvi 
knygrišyklos (Rėžgalių k. ir Grinaičių k.). Literatūriniam darbui pa-
sitelkė vertėjų, kalbos žinovų, perrašinėtojų. Vienas artimiausių ku-
nigo bendradarbių ir talkininkų buvo bajoras Serafimas Kušeliauskas 
(1820–1889). Abu palaidoti Sudargo kapinėse bendrame kape.

Paminklas 
Martynui Sederevičiui
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22
ŠEŠTOKAI – miestelis Lazdijų rajono savivaldybėje, 2 km į pie-

tus nuo kelio Alytus–Simnas–Kalvarija, netoli sienos su Lenkija. Se-
niūnijos centras.

Antano Miluko atminimo įamžinimas
1. Antano Miluko namas-muziejus.
Išlikęs namas, kuriame gimė ir vaikystės bei jaunystės metus pra-

leido A. Milukas. Milukų giminės atminimo muziejus įkurtas 2009 m., 
Dalios Milukaitės-Buragienės ir jos vyro Vlado Burago rūpesčiu. 

2. Memorialinė lenta.
Prie namo-muziejaus pritvirtinta memorialinė lenta, kurioje pa-

rašyta: „Šioje sodyboje 1871.06.13 gimė / kunigas Antanas Milukas 
/ žymus knygų leidėjas, lietuvybės / puoselėtojas Amerikoje. / Mirė 
1943.03.19 Niujorke. / Palaidotas Brukline.“

3. A. Miluko gatvė. 

A. Miluko gatvė ir bareljefas

Šeštokuose gatvė, kurioje yra A. Miluko gimtasis namas, 
pavadinta jo vardu.

4. A. Miluko bareljefas.
Šeštokų bažnyčioje yra jam skirtas bareljefas. Jame įrašas: 

„DIRBO LIETUVAI KUNIGAS ANTANAS MILUKAS / 1871–1943“. 
Bareljefo autorius skulptorius Leonas Žuklys.

5. Vardinis ąžuolas.
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Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 
A. Miluko vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).

6. Literatūrinė premija.
2000 m. JAV lietuviai kartu su Lietuvos nepriklausomų rašytojų 

sąjunga įsteigė Antano Miluko literatūrinę premiją.
7. Plakatas.
2010 m. leidykla „Printėja“ išleido plakatą „Rašytojo, knygų lei-

dėjo, kun. A. Miluko premijos laureatai“.

23
VEISIEJAI – miestas Lazdijų rajone, 19 km į pietryčius nuo Laz-

dijų. Seniūnijos ir trijų seniūnaitijų centras. 
Paminklas lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminė-

ti Veisiejų šv. Jurgio parapijos bažnyčios šventoriuje pastatytas  
2004 m. Metalinį kryžių iškalė Gargždų kalvis Zigmas Žilinskas. Pa-
minklo papėdėje esančioje lentelėje iškalti žodžiai: „KNYGNEŠIAMS 
/ IR SPAUDOS / LOTYNIŠKAIS / RAŠMENIMIS / ATGAVIMO / 
100-MEČIUI“. 

Skulptūra „Knygnešys“. 2 m aukščio ąžuolinės skulptūros au-
torius druskininkietis Gintautas Akstinas. Ji atidengta 2012 m. spalio  
23 d. šalia Dumblio kaimo bibliotekos esančiame parke. 2017 m. ji 
buvo perkelta į Veisiejus ir pastatyta Vytauto gatvėje, prie miesto bi-
bliotekos. Skulptūra įprasmina Lazdijų krašto knygnešių atminimą ir 
padėką jiems, saugojusiems ir gynusiems gimtąjį žodį ir raštą. 

Paminklas lietuviškos spaudos 
atgavimo šimtmečiui paminėti
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J. Neimonto paminklas

J. Neimonto gatvė

Juozo Neimonto atminimo įamžinimas
1. Paminklinė kompozicija namo, kuriame gyveno Juozas NEI-

MONTAS (1875 07 20 Plutiškės – 1963 08 05 Luokė; palaidotas 
Veisiejuose), vietoje. Atidengta 1991 m. liepos 21 d. Skulptorė Ha-
lina Kubilienė-Zabielskaitė. Metalo plokštėje išlietas tekstas: „ŠIOJE 
VIETOJE / STOVĖJO NAMAS  KURIAME / 1922–1950 / GYVENO 
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/ KOMPOZITORIUS / CHORO DIRIGENTAS / VARGONININKAS / 
JUOZAS / NEIMONTAS“. 

2. J. Neimonto gatvė. Buvusią Pionierių gatvę veisiejiečiai J. Nei-
monto vardu pavadino Lietuvos Atgimimo aušroje – 1989 m. Nutari-
mas priimtas Veisiejų miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo 
komiteto 1989 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 14 „Dėl gatvių pavadi-
nimo“.

3. Memorialinė lenta. Ji yra Alyvų gatvėje, šalia Antaninos ir Sta-
sio Varnelių namo, pas kuriuos 1950–1957 m. gyveno J. Neimontas. 
Memorialinės lentos autorius Jonas Savukynas. Iškilmingai atidengta 
1995 m. liepos 22 d. Lentoje išraižytas J. Neimonto bareljefas ir įra-
šas: „ŠIAME NAME 1950–1957 M. / GYVENO KOMPOZITORIUS 
/ CHORO DIRIGENTAS / VARGONININKAS / JUOZAS NEIMON-
TAS“.

4. Juozo Neimonto kapas. Kultūros vertybių apsaugos departa-
mento prie LR kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. balandžio  
18 d. įsakymu Nr. Į137 „Dėl objektų įrašymo į Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą“ J. Neimonto kapas įtrauk-
tas į šį registrą ir pripažintas nacionalinio reikšmingumo, kaip turintis 
istorinę-memorialinę reikšmę objektas. Kapas yra Veisiejų senosiose 
kapinėse, netoli centrinių vartų, 1 m nuo centrinio tako dešinėje, ryti-
nėje pusėje. Čia palaidota ir kompozitoriaus dukra Aldona Neimontaitė 
bei jo žmona Ona Neimontienė. Paminklas su įrašu: „A†A / KOMPO-
ZITORIUS / JUOZAS NEIMONTAS / „PASISĖJAU ŽALIĄ RŪTĄ“ 
AUTORIUS / 1875–1963 / ALDONA NEIMONTAITĖ / 1913–1942 / 
ONA NEIMONTIENĖ 1884–1974“.

Memorialinė lenta Juozui Neimontui       Juozo Neimonto kapas
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Juozas NEIMONTAS – vargonininkas, kompozitorius, choro di-
rigentas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Pradėjo platinti 
draudžiamą spaudą Ūdrijoje, Krokialaukyje, paskatintas kun. Adomo 
Grinevičiaus. 1938 m. už nuopelnus lietuvių tautai ir svarbius darbus 
muzikos baruose apdovanotas LDK Gedimino V laipsnio ordinu.

24
VILKAVIŠKIS – miestas Marijampolės apskrityje, 23 km į šiaurės 

vakarus nuo Marijampolės. Vilkaviškio rajono savivaldybės centras.
Kryžius Vilkaviškio krašto knygnešiams atminti. Vinco Žvingilo 

pagamintą kryžių 1995 m. šalia Vilkaviškio viešosios bibliotekos pa-
statė Vilkaviškio krašto muziejaus taryba, direktorės Gabrielės Kara-
lienės iniciatyva. Kryžiumi įamžinti šie Vilkaviškio krašto knygnešiai: 
Petras Arminas-Trupinėlis, Juozas Bagdonas, Motiejus Baltūsis, Vin-
cas Bielskus, Juozas ir Petras Povilas Bulvičiai, Jonas Čėsna, Kazys 
Grinius, Juozas Kačergius, Antanas Karuža, Petras Kriaučiūnas, Pra-
nas Mašiotas, Stasys Matulaitis, Petras Mikolainis, Antanas Mockaitis, 
Juozas Navickas, Petras Oleka, Vincas Palukaitis, Simonas Pumeris, 
Juozas Rimša, Martynas Sederevičius, Antanas ir Jonas Staugaičiai, 
Juozapas Šmulkštys, Andrius Verbyla.

Kiekvienas čia minimas knygnešys – atskira istorija, gyvenimo 
lemtis. 

Petras Povilas BULVIČIUS (1874 06 29 Bartninkai – 1969 11 
16 Kaunas) – kunigas, rašytojas, knygnešys. 1898 m. gruodžio 1 d. 
vyskupo A. Baranausko įšventintas į kunigus. Mokydamasis Seinų 
kunigų seminarijoje, priklausė slaptam mokinių būreliui, kuris gau-
davo lietuviškos spaudos ir ją platino. Susikūrus ,,Sietyno“ draugijai, 
tapo jos nariu. Prasidėjus šios draugijos bylai, per kratas buvo ras-
tas jo laiškas šios draugijos nariui Pranui Matulaičiui, kuriame, kaip 
rašė kaltinamajame akte, ,,reiškė nusikalstamo pobūdžio nuomones“.  
1897 m. jam skirtas kardomasis areštas, bet paleistas už 300 ru-
blių užstatą. 1898 m. nuvyko į Varšuvą, kur turėjo būti įšventintas 
į kunigus, tačiau kitą dieną buvo areštuotas. Buvo kaltinamas  
A. Vonsiackiui iškeltoje byloje. Už lietuviškos spaudos platinimą ir 
priklausymą ,,Sietynui“ nubaustas 6 mėn. kalėti ir 3 m. tremties. Nuo 
1899 m. tremties išsiųstas į Blagoveščenską prie Amūro. Nuo 1900 m. 
Vladivostoko kuratas. 1905 m. atvyko į Lietuvą, bet 1906 m. grąžintas 
į tremtį. Nuo 1909 m. Irkutsko kuratas, nuo 1913 m. kunigas Peter-
burge, nuo 1914 m. klebonas Posinyje, Latgalijoje. 1918 m. sugrįžo  
į Lietuvą, paskirtas vikaru Virbalyje. Nuo 1920 m. rugsėjo 1 d. atsar-



369ALBINAs JARMALA LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMUI PUNSKO, SEINŲ IR LAZDIJŲ KRAŠTE...

gos bataliono kapelionas. 1920 10 30 – 1921 m. Kauno Šančių įgulos 
karo kapelionas. 1921 m. Kaune įsteigė Aleksoto parapiją, buvo jos 
klebonu. Iki 1922 m. liepos 4 d. kartu ėjo ir Pirmojo atskirojo lazareto 
kapeliono pareigas. Nuo 1931 m. tarnavo Veiveriuose, Bartninkuose. 
Nuo 1905 m. bendradarbiavo spaudoje. Parašė knygas ,,Alus, vynas ir 
degtinė“ (1908), ,,Pamatinės ūkio žinios“ (1912).

Vladislovas PALUKAITIS (1852 10 11 Rudamina – 1944 04 18 
Jeleniavas (?), Lenkija) – kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos 
platintojas (žr. 371 psl.).

Martynas SEDEREVIČIUS (1829 11 09 Plėgai – 1907 03 07 Su-
dargas) – kunigas, religinių raštų leidėjas, vertėjas, knygnešys, lietu-
viškos spaudos platinimo organizatorius (žr. 363 psl.).

Juozas STEPŠYS (1872 m. Sakalupis – 1921 04 Rockland, Mass, 
JAV) – samdomas valstietis, dvaro darbininkas (kumetis), knygnešys. 
1893 m. broliui Vincentui grįžus iš caro armijos, abu pradėjo gabenti 
iš Mažosios Lietuvos lietuvišką spaudą. Platino 1893–1900 m. Perneš-
tą per sieną spaudą nugabendavo į Pilviškius (Vilkaviškio r.). Prasi-
dėjus įtarinėjimams, sekimui ir kratoms, 1900 m. emigravo į Škotiją. 
Dirbo metalo fabrike. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą išvyko į JAV. Įsigijo 
fabrikėlį. Mirė susižeidęs koją (įsidūrė vinimi).

Vincentas STEPŠYS (1870 07 07 Sakalupis – 1954 01 23 Stevens-
ton, Škotija) – samdomas valstietis, dvaro darbininkas, knygnešys. 
Tarnavo caro armijoje. Įspyrus arkliui į galvą, 1893 m. demobilizuo-
tas. Grįžęs į gimtinę, įsitraukė į lietuviškos spaudos platinimą. Gimtinė 
buvo netoli Senaširvintės upės, kuria ėjo siena su Mažąja Lietuva. Ge-
rai žinojo visus praėjimus ir sienos apsaugos tvarką. Gabeno lietuviš-
ką spaudą iki 1903 m. Eidavo į Mažąją Lietuvą kartu su jaunesniuoju 
broliu Juozu. Pernešę spaudą per sieną, toliau gabendavo ją į Pilviškius 
(Vilkaviškio r.), kur perduodavo vietiniams knygnešiams. Tais metais 
Pilviškiuose gyveno knygnešys J. Kačergis, kuris priimdavo jo ir kitų 
knygnešių atgabentą spaudą, ją slėpdavo, perduodavo platintojams. 
Iš pradžių į Pilviškius nešdavo pėsčias, vėliau samdydavo vežimą, 
kuriame buvo pasidaręs dvigubą dugninę. Palaikė ryšius su knygnešiu 
Juozu Stasiulaičiu. Buvo įtariamas, bet su knygomis nesugautas, arešto 
pavyko išvengti. Sužinojęs, kad yra policijos ieškomas, pasitraukė  
į Škotiją. Ten jau gyveno brolis Juozas. Įsidarbino metalo fabrike, ku-
riame dirbo iki pensijos.

Broliai Antanas ir Juozas STAUGAIČIAI (Parausių k., Pilviškių 
vlsč., Vilkaviškio aps.) – valstiečiai, knygnešių rėmėjai. Nuolat prenu-
meruodavo spaudą, knygnešiai jiems atnešdavo lietuviškų laikraščių 



370 ALBINAs JARMALA LIETUVIŠKOS SPAUDOS DRAUDIMUI PUNSKO, SEINŲ IR LAZDIJŲ KRAŠTE...

(„Varpą“, „Ūkininką“). Daug lietuviškos spaudos pristatydavo kny-
gnešys Juozas Rimša.

25
ZAPYŠKIS – miestelis Kauno rajone, kairiajame Nemuno kran-

te, prie kelio Kaunas–Zapyškis–Šakiai. Seniūnijos centras.
Stogastulpis Zapyškio krašto knygnešiams ir daraktoriams.
Zapyškio apylinkėse gyveno ir aktyviai veikė daug knygnešių. 

Jiems atminti 2007 m. kovo 11 d. prie Zapyškio pagrindinės mokyklos 
atidengtas unikalus paminklas-stogastulpis. Jo autorius tautodailinin-
kas Adolfas Teresius. Žemiau Liaudies mokyklą simbolizuojančio dro-
žinio įrašas: „SIBIRE NUŽUDYTAM / KNYGNEŠIUI / JURGIUI ŽI-
TINEVIČIUI / IR ZAPYŠKIO / KNYGNEŠIAMS ATMINTI // 2006“. 
Ant akmeninio stogastulpio pagrindo pritvirtintose plokštėse puikuo-
jasi Zapyškio apylinkių knygnešių pavardės: M. Eimaitis, M. Daukšai-
tė-Dambravičienė, A. Gudaitis, J. Jarašius, K. Kalėda, M. Nacevičius, 
M. Oleka, V. Palukaitis, A. Rastauskas, J. Reipa, A. Rinkus-Rinkevi-
čius, J. Skinkys, L. Staugaitis, B. Sutkus, V. Tamulaitis, A. Vaidelis.

Jurgio Žitinevičiaus atminimo įamžinimas
1. Memorialinė lenta Zapyškyje.
2004 m. kovo 16 d. prie namo, kuriame gyveno knygnešiai Jurgis 

Žitinevičius ir Motiejus Eimaitis, atidengta atminimo lenta. Ąžuolo 
lentoje išraižytas įrašas: „ŠIAME NAME / 1918–1945 M. / GYVENO / 
KNYGNEŠYS, / STEIGIAMOJO / SEIMO NARYS / J. ŽITINEVIČIUS 
/ KARTU SU / KNYGNEŠIU / M. EIMAIČIU / PADĖJęS / MŪSŲ 
KALBAI / IŠLIKTI / GYVAI, O TAUTAI / SĄMONINGAI“.

2. Memorialinė lenta Kluoniškių kaime.
Kluoniškių kaime, prie Sodų g. 4 namo, kuriame gyveno 1917 m. 

Vilniaus lietuvių konferencijos dalyvis Jurgis Žitinevičius, 2017 m. 
lapkritį atidengta memorialinė lenta.

3. Kapas-kenotafas Zapyškio kapinėse.
Zapyškyje, šalia šeimos kapo, yra simbolinis J. Žitinevičiaus ka-

pas. Ant kapo-kenotafo pritvirtintoje plokštėje įrašas: „JURGIS ŽITI-
NEVIČIUS / 1871–1945 / ANTANAS ŽITINEVIČIUS / 1901–1944“.

4. Vardinis ąžuolas.
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 

J. Žitinevičiaus vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).
Jurgis ŽITINEVIČIUS (1871 05 25 Lekėčiai – 1945 04 01 trem-

tyje), visuomenės veikėjas, knygnešys. Gabenti ir platinti lietuvišką 
spaudą pradėjo 1897 m. Po metų vedė Konstanciją Eimaitytę – kny-
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gnešio M. Eimaičio dukterį. Kadangi uošvis M. Eimaitis dėl senatvės 
jau buvo nusilpęs ir sveikatą praradęs kalėjime, J. Žitinevičius iš jo sė-
mėsi spaudos gabenimo patirties, mezgė ryšius su knygnešiais. Vėliau 
buvo Steigiamojo Seimo atstovas Lietuvos valstiečių sąjungos frak-
cijoje, rėmė valstiečių liaudininkų partiją. 1945 m. ištremtas į Permės 
(Rusija) srities lagerius, kur mirė.

Motiejus EIMAITIS (1840 07 26 Zapyškis – 1919 m. Dneprope-
trovskas, Ukraina, palaidojimo vieta nežinoma) – valstietis, knygne-
šys. Dalyvavo 1863 m. sukilime. Buvo vienas iš pirmųjų knygnešių, 
pradėjęs gabenti knygas 1865 m., tuoj po spaudos uždraudimo. Spau-
dos parsiveždavo iš Tilžės ir ją išdalindavo kitiems platintojams, pats 
gabendavo į Dzūkiją ir Vilniaus kraštą. Ypač palaikė glaudžius ryšius 
ir artimai bendradarbiavo su knygnešiu kun. M. Sederevičiumi – buvo 
jo padėjėju. Vėliau dėl senyvo amžiaus ir griežtos policijos priežiūros į 
Mažąją Lietuvą nebevažinėjo. Knygnešystės darbus tęsė žentas Jurgis 
Žitinevičius. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, su šeima pasi-
traukė į Rusijos gilumą. Ten ir mirė. 

Vardinis ąžuolas.
Lietuvos Tautinio Atgimimo Ąžuolyno Knygnešių giraitėje auga 

M. Eimaičio vardinis ąžuolas (žr. 350 psl.).
Kun. Vladislovas PALUKAITIS (1852 10 11 Rudamina – 1944 04 

18 Jeleniavas (?), Lenkija) – kunigas, draudžiamos lietuviškos spaudos 
platintojas. Įšventintas kunigu, vikaro pareigas ėjo įvairiose Užnemu-
nės parapijose, tarp jų ir Būdvietyje (žr. 330 psl.). Zapyškyje tarnavo 
1890–1892 m. Nuo 1907 m. tarnavo Jeleniave (Lenkija). Į Lietuvą ne-
grįžo. Ypač daug prisidėjo prie lietuvybės ir tautiškumo išsaugojimo 
Seinų krašto kaimuose.

Kun. Juozapas SKINKYS (1870 12 01 Antupiai – 1943 01 25 Že-
moji Panemunė) – kunigas, poetas, publicistas, knygnešys. Įšventintas 
į kunigus, vikaravo Užnemunėje, tarp kitų parapijų ir Zapyškyje. Vi-
sose parapijose, kuriose tarnavo, platino lietuvišką spaudą. Bendra-
darbiavo su knygnešiu kun. M. Sederevičiumi, buvo jo padėjėju. Rašė 
eilėraščius, paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje, rinko tautosaką. 
Priklausė Lietuvos mokslo draugijai. Po Pirmojo pasaulinio karo iki 
mirties ėjo tarnystę Žemojoje Panemunėje. Paliko Žemosios Panemu-
nės parapijos istorijos metraštį. Palaidotas Žemosios Panemunės kapi-
nėse, bendrame kape su broliu kunigu Simonu Skinkiu. 

Kun. Lukas STAUGAITIS (1838 02 07 Ramoniškiai – 1913 08 01 
Gižai) – kunigas, vertėjas, knygnešys. 1870–1875 m. vikaro pareigas 
ėjo Zapyškio parapijoje. Artimas knygnešio kun. M. Sederevičiaus 
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bendradarbis – savo darbu ir pinigais daug prisidėjo prie lietuviškų 
knygų leidimo ir gabenimo į Lietuvą, uoliai jas platino. Parūpindavo 
kun. M. Sederevičiui dvasinio turinio knygų vertimų, pats jas vertė ir 
perduodavo išleisti. Savo kaip vertėjo pavardės nerašydavo. 1899 m. 
perdirbo ir išspausdino M. Brundzos „Lietuvišką lementorių dėl mažų 
vaikelių“. Dėl rūpinimosi lietuviškos spaudos platinimu dažnai buvo 
kilnojamas iš parapijos į parapiją. 

26
ŽAGARIAI – lietuviškas kaimas Lenkijos šiaurės rytuose, Palen-

kės vaivadijoje, Seinų apskrityje, Seinų valsčiuje.
Knygnešys Karolis PETRUŠKEVIČIUS (1858 02 06 Žagariai – 

1934 02 24 ten pat) įamžintas keliais atminimo ženklais.
1. 2007 m. gegužės 12 d. prie Žagarių gaisrinės sienos atidengta 

atminimo lenta. Joje užrašas: „Šioje vietoje buvo Karolio Petruškevi-
čiaus (1858–1934) sodyba. Žagarių lietuviai, 2007 m.“. Lentos auto-
rius Jonas Makauskas iš Kreivėnų (Lenkija) kaimo.

2. Prie Žagarių bažnyčios K. Petruškevičiaus atminimui pastaty-
tas kryžius. Ant kryžiaus užrašas: „Jėzau nukryžiuotasis, pasigailėk 
mūsų. 1926 m.“

3. Karolio Petruškevičiaus kapas ir antkapinis paminklas.
Karolis PETRUŠKEVIČIUS platinti lietuvišką spaudą pradėjo 

apie 1893 m. ir platino iki spaudos draudimo panaikinimo. Knygomis 
aprūpindavo Seinų seminarijos klierikus, nuveždavo į Leipalingį, Aly-
tų ir kt. Ypač glaudžiai bendradarbiavo su tuo metu Seinuose kuniga-
vusiu V. Dargiu.

Atminimo lentos 
prie Žagarių gaisrinės 
sienos atidengimo iškilmės
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Atminimo lentos 
prie Žagarių gaisrinės 
sienos atidengimo iškilmės

Eil. 
nr.

Vietovė Objektų skaičius

1. Būdvietis 1. Jono Kaluškevičiaus atminimo įamžinimas:
a) memorialinė lenta;
b) paminklinė kompozicija Būdviečio 

krašto žmonėms.
2. Giluišiai Vinco Markevičiaus gimtinė
3. Kalvarija 1. Paminklas knygnešiams.

2. Juozo Kanclerio atminimo įamžinimas:
a) namas, kuriame jis gyveno;
b) stogastulpis Karališkame parke;
c) Juozo Kanclerio kapas.

3. Koplytstulpis Agotai Zigmantaitei.
4. Kampuočiai Stogastulpis Vincui Kaminskui
5. Kaunas 1. Knygnešių sienelė.

2. Adomo Lasto-Lastausko atminimo 
įamžinimas:

a) antkapis su bareljefu;
b) atminimo lentelė ant gyv. 

namo.
3. Adomo Grinevičiaus antkapinis 

paminklas (su atm. lent.).
6. Kreivėnai 1. Povilo Matulevičiaus atminimo 

įamžinimas:
a) paminklinis akmuo;
b) gyvenamasis namas.

7. Kybartai Paminklas knygnešiams
8. Leipalingis Stogastulpis „Daraktorius“
9. Marijampolė Kun. Petro Dvaranausko kapas
10. Nadrausvė Stogastulpis Jonui Kriščiukaičiui
11. Ožkabaliai LTAĄ Knygnešių giraitė (vardiniai ąžuolai)
12. Pajevonys Paminklas knygnešiams ir tremtiniams.

Darbavęsi buv. Seinų apskrityje:
Petras Povilas Bulvičius, Silvestras 
Leonavičius, Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis, Juozapas Skinkys, Juozapas 
Jankauskas.

13. Peršėkininkai Stogastulpis Kazimierui Stasiukynui

27
Atminimo įamžinimo vietų lentelė
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14. Prienai Antkapinis paminklas Jonui Mačiui-Kėkštui
15. Punskas 1. Simono Norkaus atminimo įamžinimas:

a) koplyčia kapinėse (palaidotas  
S. Norkus); 
b) atminimo lentelė ant koplyčios  
sienos.

2. Motiejaus Simonaičio kapas.
3. Antkapinis paminklas-stogastulpis Jonui 
Juozui Durtonui.
4. Knygnešio Povilo Matulevičiaus kapas.

16. Rudamina Paminklas-stogastulpis Antanui Milukui
17. Sangrūda 1. Knygnešių kapai:

a) Andriaus Aluškos;
b) Povilo Kupsto;
c) Vinco Markevičiaus;
d) Juozo Silicko;
e) Rožės Meleškaitės.

18. seinai 1. Karolio Petruškevičiaus kapas.
2. Juozo Kauko kapas.

19. seirijai Kun. Juozo Laukaičio kenotafas
20. Sudargas 1. Kun. Martyno Sederevičiaus kapas.

2. Stogastulpis Sudargo krašto knygnešiams.
21. Šeštokai 1. Antano Miluko atminimo įamžinimas:

a) namas-muziejus;
b) memorialinė lenta;
c) A. Miluko gatvė;
d) A. Miluko bareljefas.

22. veisiejai 1. Paminklas spaudos atgavimo šimtmečiui.
2. Skulptūra „Knygnešys“.
3. Juozo Neimonto atminimo įamžinimas:

a) paminklinė kompozicija;
b) memorialinė lenta;
c) J. Neimonto gatvė;
d) J. Neimonto kapas.

23. vilkaviškis Kryžius Vilkaviškio krašto knygnešiams.
Darbavęsi buv. Seinų apskrityje:
Petras Povilas Bulvičius, Vladislovas 
Palukaitis, Martynas Sederevičius, Juozas 
Stepšys, Vincentas Stepšys, broliai Antanas 
ir Juozas Staugaičiai.
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24. Zapyškis 1. Stogastulpis knygnešiams ir daraktoriams.
2. Jurgio Žitinevičiaus atminimo įamžinimas:
    a) memorialinė lenta Zapyškyje;

b) memorialinė lenta Kluoniškių kaime;
c) kapas-kenotafas Zapyškio kapinėse;
d) vardinis ąžuolas.

3. Motiejus Eimaitis.
4. Kun. Vladislovas Palukaitis.
5. Kun. Juozapas Skinkys.
6. Kun. Lukas Staugaitis.

25. Žagariai 1. Karolio Petruškevičiaus atminimo 
įamžinimas:

a) atminimo lentelė prie gaisrinės 
pastato;
b) kryžius prie Žagarių bažnyčios.
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sUMMARIEs OF THE ARTICLEs

IN THE MEANDERs OF HIsTORy

Juozas Sigitas Paransevičius 
FROM THE HIsTORy OF LITHUANIAN EDUCATION

The path of the Lithuanian language to schools and education was 
long and difficult. Lithuanians did not create their own independent 
nation state until after World War I. The Grand Duchy of Lithuania 
was linked to Poland by unions and the Polish language was in the 
ascendant in public life there. The first schools were organised in 
parishes, with Polish as the preferred language. The aim of this 
article is to discuss where and when Lithuanian language education 
began in the ethnic Lithuanian lands that emerged after World War 
I outside the borders of the Lithuanian state, namely in the Vilnius 
region and in Seinija. During World War II, Vilnius and part of its 
region returned to Lithuania, while the Seinai region remained in 
Poland. In the interwar period, Poland applied the same rules to the 
organisation of Lithuanian schools in Vilnius and Seinai. They were 
repressive. After World War II, Poland proclaimed itself as a one-
nation state within its new borders. It was only after 1950 that the 
national minorities living in Poland (including Lithuanians) started 
their cultural educational work, which has been carried out more or 
less successfully until now.

Zita Bartusevičiūtė
FROM THE HISTORY OF THE BARTUSEVIČIAI FAMILY. 
MEMORIEs

In her memoirs, Zita Bartusevičiūtė tells about her great-
grandfather, Adomas Bartoševičius, who, together with two others, 
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received permission from the Tsarist Russian government in 1854 to 
set up a resort in Birštonas, and built the first mineral water spas and 
a kurhaus for leisure activities. Adomas Bartoševičius, his two sons 
Vaclovas and Adomas Dominykas, as well as his daughter Valerija, 
took part in the 1863 uprising, and after the defeat of the uprising, 
Vaclovas and Adomas Dominykas emigrated to France to escape 
repression. 

In 1945, Z. Bartusevičiūtė’s father, Adomas Dominykas 
Bartoševičius, was arrested by the Soviet security agents and 
interrogated for two weeks in Alytus, then was released to go home, but 
died soon after. A short time later, the residential building of Panemunis 
Manor was burnt down, and grandfather Vaclovas’s library was also 
lost in the fire. Four members of the Bartoševičius family perished in 
the post-war partisan war: Lechas Adomas Bartaševičius, Jonas and 
Juozas Beinaravičiai, and Vytautas Marčiukaitis. Zita Bartusevičiūtė 
and her sister Ona were deported to Siberia being minors without any 
adult escort. Other members of the noble Bartoševičiai family were 
also repressed. Despite all the difficulties, when Lithuania regained its 
independence, Panemunis Manor was restored, and life is once again 
flowing there. 

Gintaras Lučinskas 
MAy 1st 1940 ‘REVOLUTION’ IN ALYTUS

In 1939, secret agreements between Germany and the Soviet 
Union on the division of the spheres of influence determined the fate 
of Lithuania and the Alytus region. By the end of 1939, up to 20 000 
Red Army soldiers had settled in Lithuania. The bases were located 
in four areas of Lithuania: Naujoji Vilnia, Gaižiūnai (near Jonava), 
Prienai, and Alytus. 

The communists in the Alytus area had no doubt that Moscow 
would soon “allow” and the Red Army in Lithuania would “help” the 
communists to stage a “a coup d’état” and overthrow the “bourgeois 
government”. However, the plans of the local communists were not 
to be, as Joseph Stalin incorporated Lithuania into the Soviet Union. 
Moscow used the Lithuanian Communists to create the illusion and to 
mislead world public opinion that Lithuanian society was “asking to 
join” the soviet Union.
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Gintaras Lučinskas 
LITHUANIAN LOCAL RIFLE CORPs ALyTUs DIsTRICT 
COMMANDANT‘S OFFICE IN THE SPRING OF 1944

On February 16, 1944, General Povilas Plechavičius addressed 
the youth of Lithuania over the Kaunas radio, inviting them to join 
the Lithuanian Local Rifle Corps (LLRC) and to prepare to defend the 
homeland against the approaching Red Plague. 

According to the instructions of the LLRC headquarters,  
a commandant, a knowledge officer, a head of the economy, two clerks, 
a non-commissioned officer for economic affairs and a translator were 
to serve in the district commandant’s office. 

The LLRC Alytus County Commandant’s Office was formed in 
February-March 1944. Capt. Domininkas Jėčys was appointed the 
head of the squadron organized at the commandant’s office. The 
Alytus Company had a total of about 100 soldiers. The officers wore 
uniforms of the Lithuanian army, with a triangular visor above the 
elbow. When the Germans started to liquidate the Lithuanian local 
unit, its members dispersed. When the Soviets returned in the summer 
of 1944, a number of former ‘Plechavičiukai’ from Alytus joined 
the ranks of the Lithuanian partisans, many of whom were killed or 
arrested by the Soviet security and sentenced to various prison camp 
punishments.

sigitas Birgelis 
THE POLISH COMMITEE IN PUNSKAS IN 1944

The article tells about a short and little-known episode in the 
history of the Punskas region when a Polish Committee was established 
in Punskas in 1944, just after the front line had passed. It started to 
operate on August 4, two days after the German administration left 
Punskas. The initiator of the Committee was Edmund Przybylski, a 
Polish officer and official of Kulmas County. The Polish Committee 
drafted an appeal to the Polish Committee for National Liberation 
(PCNL), in which, among other things, it recognised the PCNL as the 
legitimate authority and asked it to approve the Provisional Polish 
Committee for Punskas. The letter states that the Committee was set 
up to ensure order, to stop looting, and to supply the Red Army, that 
it is based on the manifesto of the PCNL, and that it is the executive 
and administrative authority of the Punskas commune in the Suvalkai 
county.
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The request, prepared by the Polish Committee of Punskas, was 
taken in a Soviet warplane to Lublin, where the PKWN leadership was 
based. 

It must be assumed that the provisional Polish authorities 
in Lublin, set up by Stalin, did not take into account the wishes of 
Edmund Przybylski and his arbitrarily formed committee. There is 
no knowledge of similar bodies being set up in other communes. The 
elders of Punskas were Lithuanians and it is unlikely that any of them 
were consulted.

Gintaras Lučinskas
LITHUANIAN POLITICAL EMIGRATION IN 1944-1950

The last, perhaps the most painful and senseless wave of 
Lithuanian emigration took place in 1944-1950. Thousands of 
people had to move overseas far from their native homes. People of 
culture, science and politics, brought up and educated in independent 
Lithuania, left their homeland. The emigration in the free world was 
given a great opportunity to show the true face of the Soviet socialism 
by raising not only the problem of the occupation of Lithuania by the 
Soviet Union, but also by giving factual testimony to the brutal acts 
of physical and psychological terror committed against the Lithuanian 
people.

In the tragic and difficult hours of the nation’s fate, when Lithuania 
had little or nothing to say to the world, the Lithuanian diaspora 
represented the nation and represented it in both the cultural and 
political spheres, reminding all countries that the Lithuanian people 
were striving for the restoration of their state. They represented 
Lithuania until Lithuania itself was reborn and made it clear that 
Lithuania is independent.

sigitas Birgelis 
THE PARTIsANs OF THE 4th UNIT OF THE 
VYTAUTAS‘REGIMENT

The 4th Unit of the Vytautas‘Regiment of the Dainava County 
Partisans was active on the Polish-Lithuanian border. It played a 
special role in the history of the Lithuanian partisan movement. The 
founder and first commander of the unit was Adolfas Valenta-Ožys. We 
know about this unit from the stories of its members. Julius Mielkus-
Lubinas, who was born in Vaitakiemis, Kostas Kubilius-Meška, and 
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Sigitas Kajokas-Kovas share their memories in this article. Antanas 
Kružikas, born in the village of Brazavas, who personally knew many 
of the partisans of the 4th Unit and their associates, provides a lot of 
information.

Justinas Sajauskas
THE ORIgIN OF PARTIsAN NICKNAMEs IN sOUTHERN 
LITHUANIA

This article is about partisan nicknames. The first partisans did 
not have them. The need for nicknames was only realised by the 
partisans when the struggles for freedom were in full swing. Freedom 
fighters chose a wide variety of nicknames. The new names chosen by 
the partisans had a more or less implicit subtext.

New recruits received their nicknames at the oath ceremony. 
They were usually easy to understand names that corresponded to the 
would-be partisan’s attitudes: Naktinis, Miškinis, Slapukas, Žaliukas, 
Šaulys, Klajūnas, Aušra... 

Freedom fighters were called by sonorous names with a noble, 
forceful connotation, such as Sakalas, Žaibas, Perkūnas, etc. The 
motives for choosing a nickname are varied and interesting. Each has 
its own story. Nevertheless, some nicknames can be grouped according 
to their meaning, their origin, and the circumstances of their origin.

These have included real names, names of relatives, names of 
literary characters, mythological names, false nicknames, etc.

Benjaminas Kondratas
ON THE NICKNAME OF PARTIsAN J. LUKŠA

This article attempts to prove that Daumantas is not the nickname 
of Juozas Lukša, but the one of Algirdas Kazimieras Varkala. He was 
the head of the intelligence section of the partisan Tauras District 
Headquarters. His first nickname was Žaliukas. After the death of the 
commander of the Geležinis Vilkas (Iron Wolf) Force, J. Stravinskas-
Žiedas, A. K. Varkala, who went by the nickname of Daumantas, took 
over this position and held it for almost two years. He was killed in a 
battle in the village of Čiudiškiai, Prienai County being a victim of 
treason.

He and J. Lukša-Skirmantas were friends, and their birthplaces 
were close to each other. When Lukša rushed to the West in December 
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1947 to tell the world about his homeland, which was flowing with 
blood, he carried a lot of material about it. A. K. Varkala-Daumantas 
gave him the material he had written, collected and systematised 
about the partisan struggles. In Paris, Lukša wrote a book Partisans 
behind the Iron Curtain, which included the material given to him 
by his comrade. He did the honourable and decent thing, like a true 
and decent friend: he wrote down that the book was written by 
Juozas Daumantas. Juozas is Lukša’s first name, and Daumantas is 
the nickname of A. K. Varkala’s partisan. It is not clear how it came 
about that the nickname of A. K. Varkala’s partisan was taken to be 
the nickname of J. Lukša, and that he, as a partisan, was called Juozas 
Lukša-Daumantas.

Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė
vANDA

The article contains fragments of the memoirs of Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė, the wife of Adolfas Ramanauskas-Vanagas, who was 
a partisan under the pseudonym Vanda. They were prepared for the 
press by her daughter Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Juozas Starkauskas
ABOUT THE ‘STRIBAI’ AND ‘STRIBIZMAS’

This article, written by Rita Pauliukaitienė, is about the stribai, 
who served the invaders diligently. The Soviets gave them many nasty 
jobs. One of the most despicable was the desecration of the corpses 
of partisans in town squares. After the corpses of slain partisans were 
taken to the NKVD headquarters for identification (which was also the 
aim), it soon turned into medieval-style mockery; in order to horrify 
the people, and the corpses were disfigured in every way. Almost all 
ethical norms of peaceful living ceased to apply in war. The morals of 
the stribai were poor, so they brought criminal elements into partisan 
warfare. 

Most of the stribai could be tried for treason or war crimes, and 
all of them without exception for crimes against humanity. There is no 
statute of limitations for these crimes. Every single one of the stribai 
was actively involved in the deportation of the peaceful people of our 
country.
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The stribai were one of those groups of our people who, even with 
a weapon in their hands, helped the invaders, and who contributed 
greatly to the fragmentation and division of our society. 

Stribizmas is characterised by jealousy, greed, spite, slander, and 
suspicion. The germs of stribizmas are rampant in our society, so it is 
no wonder that so many vices have spread, which are strangling us 
and preventing the majority of our citizens and, at the same time, our 
country from standing firmly on its feet.

Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė
ROMAs KALANTA. COMMEMORATINg THE MAss 
CIVIL RESISTANCE OF 1972 

This year marks the fiftieth anniversary of Romas Kalanta’s 
public protest and self-immolation in the name of the freedom of his 
homeland. On May 14th, 1972, the nineteen-year-old sacrificed his life 
and became a symbol of all those who did not accept the occupation 
of Lithuania. On the day of his funeral, the mass civil resistance to 
the Soviet system that began in Kaunas and lasted for several days 
showed that freedom cannot be suppressed by any repression. These 
historical facts have been documented in documents, in the media, in 
the memories of the contemporaries, and in the work of scientists and 
artists.  The material is quite extensive, and the author of this article is 
trying to systematise it.

Darius Daukšas
CONSTRUCTING THE MARGINS: IDENTITY, TERRITORY, 
CITIZENsHIP

The article, based on a field study conducted in Punskas in 2013, 
examines the concepts of dual citizenship. The development of dual 
citizenship policy in Lithuania clearly reveals a consistent evolution of 
state policy towards the legalisation of dual citizenship for Lithuanians 
of Lithuanian origin. In 2006, this option was abolished after the 
Constitutional Court of Lithuania ruled that dual citizenship is not 
possible in Lithuania. 

Field research in Punskas revealed that Polish Lithuanians (young 
people) have a threefold view of their relationship with the Lithuanian 
state. They see Lithuania as a foreign state, but emotionally they are 
connected to it, and they identify with it. 
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Polish citizenship is a clear priority, as it is the country of 
residence, but we were also able to talk to several informants who have 
taken Lithuanian citizenship (in addition to their Polish citizenship), 
and who have a dual view of Lithuanian citizenship. On the one hand, 
they accept Lithuanian citizenship emotionally, seeing it as a means of 
confirming their Lithuanian identity and Lithuanianness. On the other 
hand, the possession of Lithuanian citizenship is seen as a practical 
facilitation (especially during the period of studies in Lithuania), 
enabling easier functioning in both countries (Poland and Lithuania).

NEW BOOKs

Petras Maksimavičius
PRIEsT JONAs TOTORAITIs

Recently, a book on Jonas Totoraitis by Lithuanian historian 
Algimantas Katilius has been published. It is one more extremely 
significant work by Algimantas Katilius, from which we will learn 
about the history of Lithuania and the past of our Sūduva and 
Suvalkai regions. The book is entitled Jonas Totoraitis: Biography 
and activities. 

Jonas Totoraitis was a priest, a historian, a teacher, a social 
activist, a local historian, a graduate of Seinai priest Seminary and 
the University of Fribourg, a monk, a participant of the Great Vilnius 
Seimas, a founder of the Lithuanian schools, and a principle of the 
Seinai “Žiburys” Gymnasium. 

We highly recommend to read the publication of A. Katilius.

Algimantas Katilius
THE NEW BOOK ABOUT THE TOWNS OF UŽNEMUNĖ

Since 1991, the Lithuanian Historical Institute has been publishing 
a series of books entitled “The Privileges and Acts of the Magdeburg 
Towns of Lithuania”. Nine volumes have been published so far, 
including the presented book. The documents of the following towns 
have been published in this series: Joniškis, Jurbarkas, Kretinga, 
Skuodas, Šiauliai, Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Virbalis, 
Vladislavovas (Naumiestis), Kėdainiai, Alytus, Merkinė, Trakai, 
Lazdijai and Simnas. The privileges and acts of the last two towns are 
published in the eighth volume of the series, which was prepared by 
Jonas Drungilas. 
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The ninth volume of the series is devoted to the history of three 
towns – Berznykas, Liudvinavas and Pilypavas. These towns are 
located in the present-day territories of Lithuania and Poland, and 
in the 16th-19th centuries they belonged to the Kaunas and Gardinas 
provinces of the Grand Duchy of Lithuania. The compiler of the 
volume, based on the historiography, refers to these towns as small 
Magdeburg towns.

sigitas Birgelis
STANISLOVAS SAJAUSKAS’ BOOK ABOUT HIMSELF AND 
HIs WORK

Stanislovas Sajauskas’s latest book From the Archive of My Life 
was published in 2020 and dedicated to the author’s 75th birthday. It is 
an interesting, polygraphically impeccable and informative album. It 
presents the author of the book, who had the strength, ability and will 
to turn the problems of his life into achievements. 

Sajauskas has many achievements in the field of science. 
Among other things, he has developed a new non-invasive method 
of measuring head pressure by measuring the speed of ultrasonic 
impulses in the brain. 

After becoming emeritus, a new phase of his life began.  
S. Sajauskas began to express himself in the field of numismatics and 
publishing of local history publications. He wrote a comprehensive 
history of Lithuanian numismatics. Numerous articles by Stanislovas 
Sajauskas appeared in historical, cultural and archaeological 
publications. Sajauskas published books on local history at his own 
expense.

UNDER THE ARCADEs OF ART

Stanislovas Sajauskas
THE REsEARCH ON NUMIsMATICs AND HERALDRy  
OF LITHUANIA. 14th-15th CENTURIEs

This report discusses the result of the research made in the areas 
of numismatics and state heraldry of the Grand Duchy of Lithuania. 
The results made influence on the progress of these scientific branches. 
Some numismatic discoveries, such as the Spearhead with a Cross 
or the Columns of Gediminas generate long discussions on whether 
they should be assigned to Vytautas or Jogaila’s reign. The essence 
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of the Šančiai treasure and coins of the ПЕЧАТЬ type was unravelled 
and a never before known heraldic symbol of the dragon featured on 
Jogaila’s denarii was revealed. The dragon symbol is connected to the 
baptism of Lithuania. Also, the coinage of vassal coins under Jogaila’s 
vicegerents Skirgaila and Vytautas was uncovered.

Katarzyna Węglicka
MANORs AND PALACEs OF THE sUvALKAI REgION. 
MORE EXAMPLES

On both sides of the Polish-Lithuanian border stretches the 
Suvalkai region which includes areas in Poland and on the left bank 
of the Nemunas River in south-western Lithuania. Modest manors 
and richly decorated residences that once were centres of cultural life 
have remained here. As a result of numerous battles and wars many 
valuable buildings have not survived to our times, some have remained 
in ruins, others are still deteriorating. After Lithuania regained its 
independence in 1990, some of the buildings are being restored while 
others are still waiting for renovation. Some of the prettiest manors 
in this region are the beautiful palaces in Paežeriai and Gelgaudiškis. 
An interesting brick manor house, now very dilapidated, is the one 
located in Vinkšnupiai, in the village that used to belong to the Tatars. 
Not far from Vilkaviškis two forgotten manors can be found. These 
are Šiaudiniškiai and Šūkliai. Manors and palaces are not only just 
architecture, these are people who lived in them and, of course, their 
stories and the facts connected with the places. The heritage of the past 
should be cared for and the memory of those who lived in Suvalkai 
area should be preserved.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
HE REMAINED IN THE sONg

Antanas Saulynas – a pedagogue and a poet – was born on 13 
July 1927. He was born in Alytus, into a family of civil servants. 
After graduating from Alytus Gymnasium, he enrolled at Vytautas 
Magnus University, choosing to study the Lithuanian language and 
literature. Before graduating, he started working as a radio announcer. 
He worked at the Vilnius Philharmonic and was the first post-war 
Lithuanian anchor man. He graduated from the Vilnius Pedagogical 
Institute with a degree in English and German studies. At the same 
institute he taught the German language and aesthetics. 
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In 1976, he returned to live and work in his native Alytus. He 
worked at the Alytus Polytechnic and taught English at the professional 
school of Alytus. 

He started writing poems while studying in gymnasium. His first 
book was published only in 1991. For many years he collaborated 
with the most popular composers B. Gorbulskis, M. Novikas,  
M. Vaitkevičius, T. Makačinas, J. Tiškus, V. Telksnys and others. He 
composed over one hundred songs and translated over a thousand. 
After his death, in 1996, Ina Saulynaitė-Sinkevičienė published  
a collection of his songs entitled Žalioj stotelėje (green stop). Antanas 
Saulynas died in 1993.

Benjaminas Kondratas
ON RETURN

In this article, the author attempts to exonerate one of Lithuania’s 
most talented poet Salomėja Nėris who wrote excellent poems but 
actively collaborated with the Bolshevik occupiers. Many of the 
older generation Lithuanian writers still live with the guilt that the 
totalitarian regime tried to impose on them over decades. They try 
to atone for this guilt, why they survived, what compromises they 
made, by condemning the historical epoch, but not themselves. These 
condemnations are full of moral pathos, emotional tension, sometimes 
even self-aggrandisement: this is how righteous and principled we are, 
while post-war writers are the most self-righteous and depraved. 

There are those who suggest that Nėris should be tried even after 
her death for the poems she wrote in 1940, for going with others to 
Moscow to sell Lithuania. 

The task of historians is not to write sentences, but to reveal the 
tragedy of the writers in those times and the tragedy of the whole 
national literature. It was not only the victims of the Stalinist regime 
who were aware of the Red army’s entry into Lithuania in the summer 
of 1940 as an occupation, but also the people of the Left Front, who 
believed in socialism and got to see the horrors it brought, and were 
even forced to justify them.
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THEy sTAND OUT IN OUR MEMORy

Scholastika Kavaliauskienė
THE HOMELAND MUsT BE LOvED

The article is dedicated to the memory of Alfonsas Vitkauskas 
(1949-2022). Alfonsas Vitkauskas for many years collaborated with 
the editorial board of the magazine “Saleziečių žinios” published by 
the Society of St. John Bosco. He helped to distribute the magazine 
in the Dainava region and beyond. He was a member of the Alytus 
County Literary Club and tried to write prose. He co-authored several 
literary almanacs of the literary club “Tėkmė”, wrote articles for the 
“Terra Jatwezenorum”, a journal on the Yotvingian heritage published 
by the Lithuanians in Punskas. 

He gave his premises to the community of the villages of the 
Balbieriškis district: he organised various community events and 
celebrations. On the initiative of Alfonsas Vitkauskas partisan Vincas 
Žukauskas, resident of Vaiva village, was not forgotten.

Albinas Jarmala
COMMEMORATINg THOsE WHO REsIsTED TO THE BAN 
ON THE LITHUANIAN PREss IN THE REgION OF PUNsKAs, 
sEINAI AND LAZDIJAI

The article describes the commemorative signs of the distributors 
of the banned Lithuanian press (knygnešiai) in the Punskas, Seinai 
and Lazdijai districts, the former Suvalkai Gubernia. The area is called 
the Seinai district and covers present-day Lazdijai district in Lithuania 
and Seinai County in Poland. 

During the ban on the Lithuanian press, Seinai County was one 
of the parts of Suvalkai Gubernia. The centre of the County was the 
city of Seinai, which was also the centre of the diocese. 10 of the 
county’s 13 communes, which were located in the northern part of 
the county, are described in the article. The majority of the residents 
of these communes were Lithuanians, therefore the book carriers 
and the teachers were the most active there. The following places 
are mentioned: Berznykas, Kapčiamiestis, Krasnavas, Leipalingis, 
Meteliai, Miroslavas, Seirijai, Šventežeris, Veisiejai, Lazdijai; from 
former Kalvarija County - the settlements of Krosna and Rudamina; 
from Suvalkai County - the villages of Andrejavas and Seivai, which 
at that time belonged to the Punskas parish.



388

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW

NA KRęTYCH ŚCIEŻKACH HISTORII

Juozas Sigitas Paransevičius 
Z HISTORII LITEWSKIEJ OŚWIATY 

Droga języka litewskiego do szkół i nauki była długa i wyboista. 
Swoje samodzielne państwo narodowe Litwini utworzyli dopiero po 
I wojnie światowej. Wcześniej Wielkie Księstwo Litewskie i Polskę 
połączyły unie, a język polski zaczął dominować w życiu publicznym. 
Język polski przeważał również w powstających szkołach parafial-
nych. Celem artykułu jest omówienie, gdzie i kiedy rozpoczęło się na-
uczanie języka litewskiego na etnicznych ziemiach litewskich, które 
po I wojnie światowej znalazły się poza granicami Litwy, tj. na Wi-
leńszczyźnie i Sejneńszczyźnie. W czasie II wojny światowej Wilno  
i część jego terytorium powróciły na Litwę, natomiast Sejny i oko-
liczne wsie pozostały w Polsce. W okresie międzywojennym Polska 
stosowała jednakowe zasady organizacji szkół litewskich na Wileńsz-
czyźnie i Sejneńszczyźnie. Były to szkoły objęte różnymi środkami re-
presyjnymi. Po II wojnie światowej Polska ogłosiła się jednoetnicznym 
państwem w nowych granicach. Dopiero po 1950 r. zamieszkujące 
Polskę mniejszości narodowe (w tym Litwini) rozpoczęły działalność 
kulturalno-oświatową, która z mniejszym lub większym powodze-
niem jest realizowana do dziś. 

Zita Bartusevičiūtė
Z HISTORII RODZINY BARTUSEVIČIUSÓW. WSPOMNIENIA

Bojarówna Zita Bartusevičiūtė we „Wspomnieniach” opowiada 
o swoim pradziadku Adomasie Bartoševičiusie, który wraz z dwoma 
współtowarzyszami w 1854 r. uzyskał zgodę władz carskich na zało-
żenie uzdrowiska w Birsztanach (Birštonas). Wybudował on pierwsze 
lecznice z wodą mineralną i kurhaus do celów rozrywkowych. Ado-
mas Bartoševičius, jego dwaj synowie Vaclovas i Adomas Dominykas 
oraz córka Valerija uczestniczyli w powstaniu styczniowym. Po jego 
klęsce synowie wyemigrowali do Francji, aby uniknąć represji. 
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W 1945 r. ojciec Zity Bartusevičiūtė, Adomas Dominykas Bar-
toševičius, był aresztowany przez sowieckie służby bezpieczeństwa 
i przez dwa tygodnie przesłuchiwany w Olicie (Alytus). Został zwol-
niony, ale wkrótce zmarł. Niedługo potem spłonął budynek mieszkal-
ny dworu w Panemunis. W pożarze spłonęła także biblioteka dziadka 
Vaclovasa. Czterech przedstawicieli rodu Bartoševičiusów zginęło  
w powojennej wojnie partyzanckiej; byli to: Lechas Adomas Bartaše-
vičius, Jonas i Juozas Beinaravičiusowie oraz Vytautas Marčiukaitis. 
Zita Bartusevičiūtė i jej siostra Ona jeszcze niepełnoletnie i bez opieki 
dorosłych zostały zesłane na Syberię. Represje spotkały także innych 
przedstawicieli szlacheckiego rodu Bartoševičiusów. Mimo wielkich 
trudności, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, dwór w Pane-
munis został odbudowany. Znowu tam płynie życie.

Gintaras Lučinskas 
 „REWOLUCJA” OLICKA Z 1 MAJA 1940 R. 

W 1939 r. tajne porozumienia między Niemcami a Związkiem So-
wieckim o podziale stref wpływów przesądziły o dalszych losach Li-
twy i regionu olickiego (Alytus). Pod koniec 1939 r. na Litwie osiedliło 
się około 20 000 żołnierzy Armii Czerwonej. Bazy ulokowano na czte-
rech obszarach Litwy: w Nowej Wilejce (Naujoji Vilnia), Gaižiūnai 
pod Janowem (Jonava), Prenach (Prienai) i Olicie.

Oliccy komuniści nie mieli wątpliwości, że wkrótce Moskwa 
„pozwoli”, a Armia Czerwona „pomoże” im zorganizować na Litwie 
„przewrót” i obalić „burżuazyjny rząd”. Jednak planom lokalnych 
komunistów nie było dane się spełnić, gdyż Józef Stalin włączył Li-
twę w skład Związku Radzieckiego. Moskwa wykorzystała litewskich 
komunistów w celu stworzenia iluzji i fałszowania światowej opinii 
publicznej, jakoby społeczeństwo litewskie „samo prosi o włączenie” 
do Związku Radzieckiego.

Gintaras Lučinskas 
OKRęGOWA KOMENDANTURA LITEWSKIEGO KORPUSU 
LOKALNEGO W OLICIE WIOSNĄ 1944 R.

16 lutego 1944 r. generał Povilas Plechavičius przez radio Kow-
no (Kaunas) apelował do młodzieży litewskiej, nawołując ją do przy-
łączenia się do tworzonego Litewskiego Korpusu Lokalnego (LKL)  
i podjęcia przygotowań do obrony ojczyzny przed zbliżającą się czer-
woną zarazą. 
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Zgodnie z zaleceniami sztabu LKL w komendanturach powia-
towych miały być pełnione funkcje komendanta, oficera wywiadu, 
ekonoma-sekretarza, dwóch pracowników biurowych, podoficera do 
spraw gospodarczych oraz tłumacza.

Okręgowa Komendantura LKL w Olicie powstała na przełomie 
lutego i marca 1944 r. Kpt. Domininkas Jėčys został mianowany do-
wódcą zorganizowanej przy komendanturze kompanii. Łącznie służy-
ło tam około 100 żołnierzy. Oficerowie nosili mundury armii litewskiej 
z trójkątną tarczą nad łokciem. Kiedy Niemcy przystąpili do likwida-
cji LKL, jej członkowie rozproszyli się. Po powrocie sowietów latem 
1944 r., w szeregi partyzantów litewskich wstąpiło wielu byłych olic-
kich żołnierzy wojska Plechavičiusa. Wielu z nich zginęło lub zostało 
aresztowanych przez sowieckie organy bezpieczeństwa i uwięzionych 
w łagrach.

sigitas Birgelis 
POLSKI KOMITET W PUŃSKU W 1944 R.

W artykule opisano krótki i mało znany epizod z dziejów Puń-
ska, kiedy w 1944 r., niedługo po przejściu frontu, w Puńsku powstał 
polski komitet. Swoją działalność rozpoczął on 4 sierpnia, dwa dni po 
wyjeździe z Puńska niemieckiej administracji. Inicjatorem komitetu 
był polski oficer, starosta chełmiński Edmund Przybylski. Polski ko-
mitet wystosował do Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
(PKWN) postulat, w którym m.in. uznaje prawowitą władzę PKWN 
i prosi o zgodę na działalność tymczasowego polskiego komitetu  
w Puńsku. W piśmie zaznaczono, że komitet został powołany w celu 
zaprowadzenia porządku, zaprzestania rabunków i zaopatrywania Ar-
mii Czerwonej, że opiera się na manifeście PKWN i jest organem wy-
konawczym i administracyjnym gminy Puńsk w powiecie suwalskim.

Wniosek polskiego komitetu w Puńsku został przetransportowa-
ny sowieckim samolotem wojskowym do Lublina, do siedziby kierow-
nictwa PKWN.

Należy przyjąć, że powołany przez Stalina tymczasowy rząd 
polski w Lublinie nie uwzględnił życzeń Edmunda Przybylskiego  
i nie uznał jego arbitralnie powołanego komitetu. Nie ma informacji, 
aby podobne organy zostały utworzone w innych gminach. Władza  
w gminie Puńsk była sprawowana przez Litwinów i mało prawdopo-
dobnym jest, aby takie działania były z nimi konsultowane.
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Gintaras Lučinskas
LITEWsKA EMIgRACJA POLITyCZNA  
W LATACH 1944-1950 

Ostatnia i bodaj najbardziej bolesna fala litewskiej emigracji miała 
miejsce w latach 1944-1950. Tysiące ludzi było zmuszonych opuścić 
swoje rodzinne domy i wyjechać daleko za granicę. Ojczyznę opuścili 
przedstawiciele kultury, nauki i polityki, wychowani i wykształceni  
w niepodległej Litwie. W wolnym świecie emigranci otrzymali świet-
ną okazję, by pokazać prawdziwe oblicze sowieckiego socjalizmu, po-
ruszając nie tylko problem okupacji Litwy przez Związek Radziecki, 
ale także dając świadectwo brutalnych działań fizycznego i psychicz-
nego terroru wobec narodu litewskiego.

W tragicznych i trudnych chwilach losu narodu, kiedy Litwa  
w ogóle lub tylko marginalnie mogła głosić światu rzeczywisty stan 
rzeczy, diaspora litewska reprezentowała naród zarówno w sferze kul-
turalnej, jak i politycznej, przypominając wszystkim państwom, że 
naród litewski dąży do przywrócenia niepodległego państwa. Repre-
zentacja ta trwała do czasu odrodzenia Litwy i wyraźnego ogłoszenia 
przez nią swojej niepodległości.

sigitas Birgelis 
PARTYZANCI 4. KOMPANII JEDNOSTKI „VYTAUTAS” 

4 kompania jednostki „Vytautas” okręgu „Dainava” działała na 
polsko-litewskim pograniczu. Odegrała ona szczególną rolę w historii 
litewskiego ruchu partyzanckiego. Założycielem i pierwszym dowód-
cą oddziału był Adolfas Valenta ps. „Ožys”. Ta kompania jest znana  
z opowiadań jej członków. W artykule swoimi wspomnieniami dzielą 
się urodzony w Wojtokiemiach Julius Mielkus ps. „Lubinas”, Kostas 
Kubilius ps. „Meška”, Sigitas Kajokas ps. „Kovas”. Sporo informacji 
dostarcza Antanas Kružikas (urodzony we wsi Brazavas), który oso-
biście znał wielu partyzantów z 4. kompanii i ich łączników.

Justinas Sajauskas
GENEZA PARTYZANCKICH PSEUDONIMÓW  
W POŁUDNIOWEJ LITWIE  

W artykule poruszono temat partyzanckich pseudonimów. Pierw-
si partyzanci ich nie mieli. Potrzebę posiadania pseudonimów uzmy-
słowiono dopiero w trakcie walk o wolność. Bojownicy wybierali 
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najróżniejsze pseudonimy. Przybrane przez partyzantów imiona miały 
mniej lub bardziej ukryte znaczenia.

Nowicjusze pseudonimy otrzymywali podczas przysięgi.  
W większości były to zrozumiałe nazwy, odpowiadające nastrojom 
przyszłego partyzanta: Naktinis (Nocny), Miškinis (Leśny), Slapukas 
(Skryty), Šaulys (Strzelec), Klajūnas (Tułacz), Aušra (Zorza). 

Bojownicy o wolność zwykli nadawać sobie imiona, kryjące  
w sobie wydźwięk szlachetności i mocy, takie jak Sakalas (Sokół), 
Žaibas (Błyskawica), Perkūnas (Grzmot) itp. Powody wyboru pseu-
donimu były różne i zarazem ciekawe. Każdy z nich ma swoją historię. 
Większość pseudonimów można pogrupować według ich znaczenia, 
pochodzenia i okoliczności ich pojawienia się.

Na pseudonimy wybierano prawdziwe imiona, imiona krewnych, 
postaci literackich lub mitologicznych, nazwy mylące itp.

Benjaminas Kondratas
PsEUDONIM PARTyZANTA J. LUKŠy 

Autor artykułu podejmuje próbę udowodnienia, że „Daumantas” 
to pseudonim nie Juozasa Lukšy, a Algirdasa Kazimierasa Varkaly – 
naczelnika wydziału wywiadu sztabu partyzanckiego okręgu „Tau-
ras”. Jego pierwszy pseudonim to „Žaliukas”. Po śmierci dowódcy jed-
nostki „Geležinis Vilkas“ (Żelazny Wilk) J. Stravinskasa ps. „Žiedas”, 
funkcję tę przejął A. K. Varkala (który występował pod pseudonimem 
„Daumantas”) i sprawował ją przez prawie dwa lata. Zginął podczas 
walk we wsi Čiudiškiai gminy Preny (Prienai) – padł ofiarą zdrady.

A. K. Varkala przyjaźnił się z J. Lukšą ps. „Skirmantas”. Miesz-
kali niedaleko od siebie. Kiedy J. Lukša w grudniu 1947 r. próbował 
przedrzeć się na Zachód, aby poinformować świat o trudnej sytuacji 
w kraju, posiadał przy sobie poświadczające to materiały. A. K. Var-
kala ps. „Daumantas” przekazał mu własnoręcznie spisane, zebrane  
i uporządkowane materiały o partyzanckich walkach. W Paryżu J. Lu-
kša napisał książkę „Partyzanci za żelazną kurtyną”, w której znalazł 
się także materiał przekazany przez jego towarzysza broni. Zachował 
się honorowo, jak uczciwy i przyzwoity przyjaciel: podał, że autorem 
książki jest Juozas Daumantas. Juozas – to imię Lukšy, a „Dauman-
tas” to pseudonim partyzanta A. K. Varkaly. Nie wiadomo, jak to się 
stało, że partyzancki pseudonim A. K. Varkaly zaczęto przypisywać 
J. Lukšy, a jego, jako partyzanta, nazywać Juozasem Lukšą ps. „Dau-
mantas”.
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Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė
vANDA

W artykule opublikowano fragmenty wspomnień Birutė 
Mažeikaitė-Ramanauskienė, partyzantki o pseudonimie „Vanda”  
i żony Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Materiały do druku przy-
gotowała córka Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Juozas Starkauskas
O DONOsICIELACH I DONOsICIELsTWIE 

Artykuł, przygotowany do druku przez Ritę Pauliukaitienė, opo-
wiada o donosicielach, którzy sumiennie służyli okupantom. Sowieci 
zlecali im wiele podłych zadań. Jednym z najbardziej nikczemnych 
jest profanacja zwłok partyzantów na miejskich placach. Kiedy ciała 
zabitych partyzantów zaczęto przewozić do siedziby NKWD rzeko-
mo w celu ich identyfikacji (co częściowo było prawdą), ten proceder 
wkrótce przerodził się w szykany na miarę średniowiecza. Dążąc do 
zastraszenia ludności, zwłoki okaleczano wszelkimi sposobami. Prze-
stały obowiązywać jakiekolwiek normy etyczne. Morale donosicieli 
było tak niskie, że w wojnie partyzanckiej zaczęli stosowali elementy 
kryminalne.

Większość donosicieli można sądzić za zdradę ojczyzny lub 
zbrodnie wojenne, a wszystkich bez wyjątku – za zbrodnie przeciwko 
ludzkości. Zbrodnie te nie podlegają przedawnieniu. Każdy donosiciel 
aktywnie uczestniczył w deportacji spokojnych mieszkańców regionu.

Donosiciele byli jedną z grup, która pomagała okupantom rów-
nież z bronią w ręku i znacznie przyczyniła się do podziałów i skłóce-
nia społeczeństwa.

Donosicielstwo charakteryzuje zazdrość, chciwość, zawiść, 
oszczerstwo, wściekłość. W społeczeństwie nieustannie krążą zarazki 
donosicielstwa, nic więc dziwnego, że doprowadziły one do wykieł-
kowania wielu wad, które dławią i osłabiają ludzi, a jednocześnie ich 
ojczyznę Litwę.

Rita Pauliukaitienė, Rimantė Pauliukaitytė
ROMAS KALANTA. UPAMIęTNIENIE MASYWNEGO OPORU 
CYWILNEGO Z 1972 R. 

W 2022 roku przypada pięćdziesiąta rocznica publicznego pro-
testu i dokonania aktu samospalenia przez Romasa Kalantę za wol-
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ność ojczyzny. 14 maja 1972 roku dziewiętnastoletni młodzieniec po-
święcił swoje życie i stał się symbolem tych, którzy nie akceptowali 
okupacji Litwy. Rozpoczęty w dniu pogrzebu w Kownie i trwający 
kilka dni masowy opór obywatelski wobec systemu sowieckiego po-
kazał, że żadne represje nie są w stanie stłumić dążenia do wolności. 
Przedstawione fakty historyczne zostały utrwalone w dokumentach 
i środkach masowego przekazu. Zebrano szereg wspomnień uczest-
ników tamtych wydarzeń, powstały prace naukowe, historia znalazła 
odzwierciedlenie w twórczości artystycznej. Autorka artykułu podej-
muje próby usystematyzowania tych materiałów.

Darius Daukšas
KONSTRUOWANIE POGRANICZA: TOŻSAMOŚĆ,  
TERyTORIUM, OByWATELsTWO

W artykule analizie poddano pojęcie podwójnego obywatelstwa 
na podstawie materiałów z badań terenowych przeprowadzonych  
w Puńsku w 2013 roku. Rozwój polityki podwójnego obywatelstwa na 
Litwie wyraźnie wskazywał na zmierzanie państwa w kierunku upra-
womocnienia podwójnego obywatelstwa dla osób litewskiego pocho-
dzenia. W 2006 roku możliwość tę zniesiono po uznaniu przez Sąd 
Konstytucyjny Litwy, że na Litwie nie można posiadać podwójnego 
obywatelstwa.

Badania terenowe w Puńsku ujawniły, że Litwini w Polsce (mło-
dzież) swój związek z państwem litewskim odczuwają w trzech 
płaszczyznach. Litwa jest postrzegana przez nich jako państwo obce, 
z którym łączy je silny stosunek emocjonalny i z którym identyfikują 
się.

Obywatelstwo polskie ma wyraźny priorytet, ponieważ jest to 
kraj zamieszkania, ale badaczom udało się dotrzeć do kilku informa-
torów, którzy przyjęli litewskie obywatelstwo (obok dotychczasowe-
go polskiego) i mają do tego ambiwalentny stosunek. Z jednej stro-
ny posiadanie obywatelstwa litewskiego ma charakter emocjonalny 
– obywatelstwo postrzegane jest jako środek potwierdzenia litewskiej 
tożsamości. Z drugiej – posiadanie obywatelstwa litewskiego jest po-
strzegane w kategoriach praktycznych, jako ułatwienie (zwłaszcza  
w okresie studiów na Litwie) funkcjonowania w obu państwach (Pol-
sce i Litwie).
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NOWE PUBLIKACJE

Petras Maksimavičius
KSIĄDZ JONAS TOTORAITIS

Niedawno światło dzienne ujrzała książka litewskiego historyka 
dr. Algimantasa Katiliusa o J. Totoraitisie. To kolejne niezwykle waż-
ne opracowanie A. Katiliusa, wzbogacające naszą wiedzę o przeszło-
ści Litwy, w tym Sudowii i regionu suwalskiego. Książka nosi tytuł 
„JONAS TOTORAITIS MIC: biografija ir veikla” (JONAS TOTO-
RAITIS MIC: biografia i działalność).

Jonas Totoraitis był księdzem, historykiem, nauczycielem, pu-
blicystą, lokalnym badaczem, absolwentem seminarium duchownego 
w Sejnach i Uniwersytetu we Fryburgu, zakonnikiem, uczestnikiem 
Wielkiego Sejmu Wileńskiego, założycielem szkół litewskich, dyrek-
torem gimnazjum „Žiburys” w Sejnach.

Zachęcamy do lektury opracowania autorstwa dr. A. Katiliusa.

Algimantas Katilius
NOWA KSIĄŻKA O MIASTACH ZANIEMENIA

Litewski Instytut Historyczny od 1991 r. wydaje książki z se-
rii „Przywileje i akty litewskich miast magdeburskich”. Dotychczas 
ukazało się dziewięć tomów, w tym omawiana publikacja. W tej serii 
wydrukowano dokumenty następujących miast: Janiszki (Joniškis), 
Jurbork (Jurbarkas), Kretynga (Kretinga), Szkudy (Skuodas), Szawle 
(Šiauliai), Święta (Šventoji), Wornie (Varniai), Wielona (Veliuona), 
Wieksznie (Viekšniai), Wierzbołów (Virbalis), Władysławów (Vla-
dislavovas – Kudirkos Naumiestis), Kiejdany (Kėdainiai), Olita (Aly-
tus), Merecz (Merkinė), Troki (Trakai), Łoździeje (Lazdijai) i Simno 
(Simnas). Przywileje i akty dwóch ostatnich miast zostały wydruko-
wane w ósmym tomie serii, który podobnie jak omawiany tom został 
przygotowany przez dr. Jonasa Drungilasa.

Dziewiąty tom serii poświęcony jest historii trzech miejscowości 
– Berżnik, Ludwinowa (Liudvinavas) i Filipowa. Znajdują się one na 
obecnych terenach Litwy i Polski, a w XVI-XVIII w. leżały na te-
renach okręgów kowieńskiego i grodzieńskiego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Kierując się historiografią autor tomu te miejscowości 
nazywa małymi miastami magdeburskimi.
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sigitas Birgelis 
KSIĄŻKA STANISLOVASA SAJAUSKASA O SOBIE  
I TWÓRCZOŚCI 

W 2020 r. ukazała się najnowsza książka prof. Stanislovasa Sa-
jauskasa „Z archiwum mojego życia”, poświęcona 75. urodzinom au-
tora. Album jest ciekawy, pieczołowicie dopracowany poligraficznie, 
wyczerpujący informacyjnie. Opowiada o autorze książki, który miał 
dość siły, zdolności i woli, by problemy swojego życia przekuć w osią-
gnięcia.

S. Sajauskas posiada szereg osiągnięć w dziedzinie nauki. Opra-
cował między innymi nową bezinwazyjną metodę pomiaru ciśnie-
nia wewnątrzczaszkowego poprzez pomiar prędkości impulsów  
ultradźwiękowych w mózgu.

Po przejściu na emeryturę S. Sajauskas rozpoczął nowy etap 
życia. Zajął się wydawnictwem literatury z dziedziny numizmatyki 
i krajoznawstwa. Profesor wyczerpująco opisał historię numizmaty-
ki litewskiej. Wiele artykułów Stanislovasa Sajauskasa ukazało się  
w publikacjach historycznych, kulturalnych i archeologicznych. 
Książki krajoznawcze Sajauskas wydał na własny koszt.

W KRęGU SZTUKI

Stanislovas Sajauskas  
BADANIA NUMIZMATyKI I HERALDyKI LITEWsKIEJ. 
XIV–XV W. 

Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonych przez jego autora 
badań w dziedzinie numizmatyki i heraldyki państwowej Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, które wpłynęły na rozwój tych dziedzin na-
uki. Niektóre z odkryć numizmatycznych wzbudziły dyskusje, czy 
symbole heraldyczne – włócznia z krzyżem i słupy Giedymina – są 
słusznie przypisywane panowaniu wielkich książąt litewskich Jagieł-
ły i Witolda. Ujawniono istotę monet tzw. typu I (awers z napisem 
PEČAT) i skarbu znalezionego w Szańcach (Šančiai) pod Kownem 
(Kaunas). Ukazano nieznany wcześniej symbol smoka na denarach 
Jagiełły, związany z chrztem Litwy oraz bicie monet lennych Skirgieł-
ły i Witolda – namiestników Jagiełły.
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Katarzyna Węglicka
DWORY I PAŁACE SUWALSZCZYZNY.  
KOLEJNE PRZYKŁADY

Po obu stronach granicy polsko-litewskiej rozciąga się Suwalsz-
czyzna, która obejmuje tereny w Polsce oraz na lewym brzegu Nie-
mna w południowo-zachodniej Litwie. Pozostały tu skromne dwory  
i bogato zdobione rezydencje, które były ośrodkami życia kulturalnego.  
W wyniku licznych walk i wojen wiele cennych obiektów nie dotrwa-
ło do naszych czasów, niektóre pozostały w ruinie, inne nadal niszcze-
ją. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1990 niektóre budow-
le są odnawiane, inne czekają na remont. Pięknie położone są pałace  
w Pojeziorach (Paežeriai) i w Giełgudyszkach (Gelgaudiškis). Cieka-
wy murowany dwór, obecnie bardzo zniszczony, znajduje się, w nale-
żących niegdyś do Tatarów, Winksznupiach (Vinkšnupiai). Niedaleko 
Wyłkowyszek (Vilkaviškis) można znaleźć dwa zapomniane dwory. 
To Szaudyniszki (Šiaudiniškiai) i Szukle (Šūkliai). Dwory i pałace to 
nie tylko architektura, ale żyjący w nich ludzie, ich historie i historie 
miejsc. Należy troszczyć się o dziedzictwo przeszłości i utrwalać pa-
mięć o tych, którzy żyli na suwalskiej ziemi.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė
ON ŻYJE W PIOSENCE. ANTANAS SAULYNAS

Antanas Saulynas – pedagog i poeta – urodził się 13 lipca 1927 r. 
w Olicie (Alytus), w rodzinie urzędników. Po ukończeniu gimnazjum 
w Olicie wstąpił do Uniwersytetu Witolda Wielkiego na kierunek filo-
logii i literatury litewskiej. Przed ukończeniem studiów rozpoczął pra-
cę jako spiker radiowy. W wileńskiej filharmonii pracował jako pierw-
szy powojenny konferansjer – tworzył litewską estradę. W Wileńskim 
Instytucie Pedagogicznym ukończył angielską i niemiecką filologię. 
W tym samym instytucie wykładał język niemiecki i estetykę.

W 1976 r. powrócił do rodzinnej Olity. Pracował w szkole tech-
nicznej w Olicie, w krawieckiej szkole zawodowej uczył języka an-
gielskiego.

Wiersze zaczął pisać jeszcze podczas nauki w gimnazjum, nato-
miast pierwsza książka została wydana dopiero w 1991 roku.

Przez wiele lat współpracował z najpopularniejszymi kompozy-
torami muzyki pop, takimi jak: B. Gorbulskis, M. Novikas, M. Vaitke-
vičius, T. Makačinas, J. Tiškus, V. Telksnys i in. Skomponował ponad 
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sto piosenek, a ponad tysiąc przetłumaczył z innych języków. W 1996 
roku, już po śmierci poety, Ina Saulynaitė-Sinkevičienė opublikowała 
zbiór jego piosenek pt. „Žalioj stotelėje” (W zielonej stacyjce).

Antanas Saulynas zmarł w 1993 roku.

Benjaminas Kondratas
POWRÓT

Autor artykułu podejmuje próbę usprawiedliwienia jednej z naj-
zdolniejszych litewskich poetek – Salomėi Nėris, która pisała wybitne 
wiersze, ale też aktywnie współpracowała z bolszewickim okupantem. 
Wielu pisarzy litewskich starszego pokolenia do dziś żyje z poczuciem 
winy, którą przez wiele dziesięcioleci system totalitarny usiłował im 
narzucić. Tę „winę” – dlaczego udało się uratować, na jakie zgodzili 
się kompromisy – starają się odkupić potępiając nie siebie, ale epokę 
historyczną. Potępienia te są pełne moralnego patosu, emocjonalnej 
wściekłości, czasem nawet samouwielbienia: tacy jesteśmy prawi  
i pryncypialni, a powojenni pisarze to oportuniści i lizusy.

Są tacy, którzy proponują nawet pośmiertne postawienie S. Nėris 
przed sądem za napisane przez nią w 1940 r. wiersze, za Litwę niesio-
ną kremlowskim potworom jak „bursztynek... na dłoni”, za to, że wraz 
z innymi pojechała do Moskwy sprzedać Litwę.

Do zadań historyków nie należy pisanie wyroków, ale ujawnienie 
tragedii ówczesnego pisarza i tragedii całej literatury narodowej. Do-
świadczyły tego nie tylko ofiary stalinowskiego reżimu, które wkro-
czenie Armii Czerwonej na Litwę latem 1940 roku postrzegały jako 
okupację, ale też ludzie lewicowego frontu, którzy wierzyli w socja-
lizm, ale doświadczyli okropności, jakie ze sobą przyniósł, ba – byli 
nawet zmuszeni je usprawiedliwiać.

ŻYJĄ W NASZEJ PAMIęCI

Scholastika Kavaliauskienė
OJCZYZNę TRZEBA KOCHAĆ... ALFONSAS VITKAUSKAS

Artykuł poświęcony pamięci Alfonsasa Vitkauskasa (1949- 
2022). A. Vitkauskas przez wiele lat współpracował z redakcją cza-
sopisma „Saleziečių žinios” (Nowiny Salezjańskie), pomagał w dys-
trybucji tego pisma w litewskim regionie Dainava i poza nim. Był 
członkiem Okręgowego Klubu Literackiego w Olicie (Alytus), pró-



399

bował swoich sił w prozie. Był współautorem kilku almanachów lite-
rackich Klubu Literackiego „Tėkmė”, pisał artykuły do rocznika spu-
ścizny ziemi jaćwieskiej „Terra Jatwezenorum”, wydawanego przez 
polskich Litwinów w Puńsku.

Swój lokal przekazał na potrzeby mieszkańców gminy Balwie-
rzyszki (Balbieriškis): organizował różne imprezy i uroczystości 
gminne. Z inicjatywy A. Vitkauskasa wskrzeszono z zapomnienia na-
zwisko partyzanta Vincasa Žukauskasa, mieszkańca wsi Vaiva.

Albinas Jarmala
ZNAKI UPAMIęTNIAJĄCE OSOBY, KTÓRE SPRZECIWIAŁY 
SIę ZAKAZOWI PRASY LITEWSKIEJ W PUŃSKU, SEJNACH 
I ŁOŹDZIEJACH

W artykule opisano miejsca upamiętnienia dystrybutorów (książ-
konoszy) zakazanej prasy litewskiej na terenie powiatu sejneńskiego 
dawnej guberni suwalskiej w okolicach Puńska, Sejn i Łoździej (Laz-
dijai). Terytorium to warunkowo nazwano Sejneńszczyzną. Jest to 
dzisiejszy rejon łoździejski po stronie litewskiej i powiat sejneński  
w Polsce.

W okresie zakazu prasy litewskiej powiat sejneński wchodzi  
w skład guberni suwalskiej. Centrum powiatu – miasto Sejny, jedno-
cześnie było centrum diecezji. Spośród 13 gmin powiatu omówiono 
10 leżących w jego północnej części. W tych gminach większość 
ludności stanowili Litwini i to właśnie tam największą aktywność 
wykazywali książkonosze i tajni nauczyciele – tzw. daraktorzy (da-
raktorius). Wspomniane gminy to: Berżniki, Kopciowo (Kapčiamie-
stis), Krasnowo, Lejpuny (Leipalingis), Metele (Meteliai), Mirosław 
(Miroslavas), Sereje (Seirijai), Świętojeziory (Šventežeris), Wiejsieje  
(Veisiejai) oraz miasto Łoździeje. Miejscowości gmin Krosna i Urdo-
min (Rudamina) powiatu kalwaryjskiego (Kalvarija), obecnie znajdu-
ją się na terenie rejonu łoździejskiego. Z powiatu suwalskiego – wsie 
gminy Andrzejewo i Sejwy (obecnie Puńsk), które w tamtym okresie 
należały do puńskiej parafii.
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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.

http://punskas.pl/terra-jatwezenorum


