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PRATARMĖ

Ilgas buvo šios knygos kelias į skaitytoją. 1973 m., 
minint Kudirkos Naumiesčio 320 metų jubiliejų, naumies- 
tiečiai iškėlė mintį parengti leidinį, kuriame būtų sudėta 
medžiaga apie šio Užnemunės miestelio istoriją, žmones, 
atsiskleistų visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas.

Kudirkos Naumiestis — reikšmingas kultūros židinys. 
Čia gimė, gyveno, vietos mokykloje mokslą ėjo ar joje 
mokytojavo ne vienas žymus švietėjas, rašytojas. Spau
dos draudimo metais Kudirkos Naumiestis tapo kone vi
sos Užnemunės lietuviškos spaudos gabenimo ir plati
nimo centru. Čia buvo slapta redaguojami lietuviški laik
raščiai.

Rūpestingai saugomas Kudirkos Naumiestyje V. Kudir
kos, J. Jablonskio, P. Mašioto ir kitų garsių šio krašto 
žmonių atminimas.

Visi istorijos įvykiai paliko čia pėdsakų, formavo 
žmones.

Būsimo leidinio organizatoriais buvo išrinkti Kudir
kos Naumiesčio vidurinės mokyklos mokytoja kraštotyri
ninkė Natalija Manikienė ir Vilniaus pedagoginio institu
to docentas Vincas Laurynaitis. Į darbą įsitraukė istori
kai, etnografai ir kalbininkai.

1978 m. rankraštis buvo parengtas spaudai, bet, mi
rus V. Laurynaičiui, prireikė dar beveik dešimties metų 
pas autorius išsibarsčiusiems straipsniams surinkti.

Per tiek laiko įvyko daug pasikeitimų, naujai žiūrime 
į istoriją, naujai vertiname praeitį ir dabartį. Dauguma 
straipsnių papildyti naujais faktais, taisyti, nemažo me
džiagos pluošto atsisakėme. Kadangi straipsniai rašyti 
labai skirtingu metu (kai kuriuos iš jų skiria 17 metų lai
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ko tarpas), mūsų nuomone, tikslinga nurodyti kiekvieno 
iš jų parašymo datą. Reiklus šių dienų skaitytojas knygo
je daug ko pasiges — dėl ribotos apimties liko nepaliestų 
temų, žmonių, tačiau tai pirmas didelis leidinys, skirtas 
Užnemunės kraštui.

Knygos leidėjai dėkingi visiems autoriams ir redakto
rių kolegijai.



GAMTA

KUDIRKOS NAUMIESČIO IR JO APYLINKIŲ 
GAMTINĖS SĄLYGOS

ALGIMANTAS STANAITIS

Kudirkos Naumiestis yra vakariniame Lietuvos pasie
nyje, ten, kur j Šešupę įteka Širvinta. Tai vienas iš pačių 
vakarinių pasienio su Kaliningrado sritimi Sūduvos mies
tų. Kudirkos Naumiestis yra pačiame pietvakariniame Sa
kių rajono kampe. Į pietus nuo miesto prasideda Vilka
viškio rajonas. Nuo Kudirkos Naumiesčio iki Sakių — 
25 km, iki Vilkaviškio — 20 km, iki Vilniaus — 205 km. 
Dabartinis Kudirkos Naumiestis — rajono pavaldumo mies
tas, kuriame gyvena 2,3 tūkst. gyventojų (1974 m.).

Kudirkos Naumiestis ir jo apylinkės, kaip ir diduma 
šiaurinės Sūduvos, yra Nemuno žemupio lygumoje. Tai 
kadaise tyvuliavusio didžiulio prieledyninio ežero dugnas. 
Ji nesibaigia vien Lietuvos teritorija, tęsiasi toli į vaka
rus, Kaliningrado sritį. Lygumos paviršius nesudėtingas, 
vienodas, kartais labai lengvai banguotas, be didesnių pa
kilimų ir dubumų.
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Kudirkos Naumiesčio apylinkių kraštovaizdis laikui bė
gant keitėsi. Čia randama visų geologinių periodų nuo
sėdų, o kristalinis pamatas slūgso didesniame kaip vieno 
kilometro gylyje. Pagrindinių geologinių sluoksnių da
rinius dengia kvarterinės nuosėdos. Bendras kvarterinių 
nuosėdų storis šiose apylinkėse apie 55 m. Jos slūgso 
ant kreidos laikotarpio darinių. Kvarterinės nuogulos daž
niausiai sudarytos iš moreninių priemolių, perkirstų smė
lio ir žvyro sluoksniais. Didžiausi kvartero dangos sto
riai — paskutinio ir priešpaskutinio ledynų paliktos nuo
sėdos.

Kudirkos Naumiestis ir jo apylinkės yra 35—40 m ab
soliutiniame aukštyje. Paviršius lygus, monotonišką ir 
vienodą lygumų kraštovaizdį paįvairina Šešupė ir Sirvin-' 
ta. Upės per ilgą laiką lygumoje prarėžė vagas, sudarė 
negilius slėnius, kurie ir teikia lygumai kiek banguotą 
pobūdį.

Litologijos požiūriu Kudirkos Naumiesčio apylinkės 
nėra vienodos. Čia nemažai įvairiagrūdžių smėlių su žvy- 
rais bei priesmėlių, o tolimesnėse apylinkėse išplitę mo
reniniai priemoliai ir moliai. Vietovės geomorfologinė san
dara taip pat nesudėtinga. Bendrame limnoglacialinės ly
gumos fone prie Kudirkos Naumiesčio išplitę krantiniai 
dariniai. Jie susidarė, kai čia buvo prieledyninio ežero 
krantas. Šešupė, kirsdama krantinius darinius, smarkiai 
vingiuoja, o prie Kudirkos Naumiesčio pasiekusi priele
dyninį ežerą, keičia tekėjimo kryptį iš šiaurės vakarų į 
šiaurę. Šešupės slėnyje, Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, 
atsekama dviejų lygių šalpa ir 7—8 m aukščio terasa '.

Kudirkos Naumiesčio apylinkių klimato sąlygos ne
smarkiai skiriasi nuo daugelio kitų Lietuvos vietų. Kli
matas čia labiau jūrinis, švelnesnis, sniego danga plo
nesnė negu kitose Vidurio ir Rytų Lietuvos vietose. Vi
dutinė metinė oro temperatūra viena iš aukščiausių Res
publikoje— apie +6,5°C. Salčiausio mėnesio — sausio — 
vidutinė temperatūra apie —4,5°C, o šilčiausio — liepos — 
+17,5 °C. Metinis kritulių kiekis apie 600 mm1 2. Suminė 
saulės radiacija 86—88 kkal/cm2, metinis radiacijos ba
lansas apie 35 kkal/cm2.

1 Basalykas A. Lietuvos TSR fizinė geografija.— V., 1965.— 
T. 2.

2 Lietuvos TSR žemės kadastras.—V., 1970.

Šiltasis laikotarpis Kudirkos Naumiesčio apylinkėse 
vienas iš pačių ilgiausių Respublikoje. Vegetacijos pe
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riodas trunka apie 250 dienų, temperatūra, aukštesnė kaip 
+ 15°C, būna apie 80 parų. Kitose Lietuvos vietose šiltų 

dienų skaičius mažesnis. Pavyzdžiui, Palangoje, Šiauliuo
se — 55, Zarasuose — 69 dienos ir pan.3 Sniego danga Ku
dirkos Naumiestyje paprastai nusistovi gruodžio gale, o 
nutirpsta kovo pabaigoje. Ji nedidelė, kai kuriais metais 
ir nepastovi.

3 Lietuvos TSR fizinė geografija.— V., 1958.— T. 1.
4 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V., 1971.— T. 3.

Kudirkos Naumiestį juosia dvi nemažos upės — Šešu
pė ir Širvinta, o pagrindinė miesto dalis įsikūrusi jų 
tarpupyje. Be kitų veiksnių, ir upės turėjo įtakos miestui 
atsirasti ir augti. Ypač tai pasakytina apie Šešupę. Tai 
viena iš žymiausių krašto upių, didžiausias kairysis Ne
muno intakas. Prasidėjusi prie Suvalkų, Lenkijos Liau
dies Respublikoje, Šešupė smarkiai vingiuodama kerta 
derlingą Sūduvos kraštą ir pasiekia Nemuną beveik prieš 
Jūros žiotis. Jos ilgis 298 km; vandenis surenka iš 
6105 km2 ploto. Prie Kudirkos Naumiesčio tai jau nemaža 
upė, o iki jos žiočių dar 115 km. Žemiau Kudirkos Nau
miesčio 51 km Šešupės atkarpa eina Lietuvos siena su Ka
liningrado sritimi.

Palyginti su kitomis mūsų krašto upėmis Šešupė nė
ra vandeninga, nes jos vaga nesmarkiai įsirėžusi į mo
lingą moreninę lygumą, mažai maitinamą gruntinių van
denų. Dėl to vasarą ir žiemą Šešupė labai nusenka, o 
per pavasario potvynius smarkiai ištvinsta, išsilieja iš 
krantų. Vidutinis Šešupės debitas prieš Širvintos įtaką — 
17,9 m3/s, maksimalus — 267 m3/s, o minimalus vasarą — 
0,047 m3/s. Dėl molingo, vandeniui nelaidaus baseino 
grunto, mažo miškingumo, pelkėtumo ir ežeringumo smar
kių liūčių vandenys sukelia staigius potvynius, vanduo 
vagoje greitai kyla. Prie Kudirkos Naumiesčio vanduo 
Šešupėje per potvynius pakyla iki 7 m. Užšąla Šešupė 
dažniausiai antrojoje gruodžio pusėje, o ledus laužia ko
vo viduryje. Storiausias ledas Šešupėje prie Kudirkos Nau
miesčio buvo 1947 m.— 58 cm4.

Pastaraisiais metais Šešupės baseine atlikus didelius 
sausinimo darbus, upė tapo dar mažiau vandeninga. Va
sarą ji labai sekli, tėkmė rami, lėta, vaga smarkiai pri- 
žėlusi vešlios augalijos. Kad užaugo upės vaga, be kitų 
veiksnių, lėmė ir trąšos, patenkančios iš dirbamų laukų 
bei tręšiamų pievų. O juk Šešupė teka per tankiai gy
venamą teritoriją.
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Žinant dabartinį Šešupės vandeningumą, sunku įsi
vaizduoti, kad seniau upė buvo kur kas vandeningesnė, 
ja plukdyta miškas, naudotasi susisiekimui. Istoriniais 
duomenimis, dar XVI a. pradžioje Šešupė tekėjo per 
dideles ir sunkiai pereinamas girias. Kolonizuojant Sū
duvą, pašešupiuose, kaip lengvai pasiekiamose patogiose 
vietose, kūrėsi pirmieji kaimai ir dvarai. Šešupės ir Šir
vintos santakoje įsikūrė ir Duliebaičių kaimas — Kudirkos 
Naumiesčio pirmtakas, priklausęs Jurbarko seniūnijai. Pa- 
šešupio kaimų gyventojai smarkiai kirto miškus, o medie
ną plukdė Šešupe, toliau Nemunu į užsienį5. Iškirstose 
vietose kūrėsi nauji kaimai, gausėjo gyventojų.

5 Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija.— K., 1938.— D. 1.
6 Lietuvos miestai. Šiauliai / Red. J. Baltakevičius.— Šiauliai, 

1932.

Šešupė buvo ir patogi susisiekimo priemonė. Dar 
XVIII a. pirmojoje pusėje tarp pašešupio kaimų ir Kauno 
bei Prienų tiesioginio susisiekimo nebuvo. Tarp minimų 
vietovių tęsėsi tankios, sunkiai pereinamos girios, kuriose 
buvo nemažai klampių balų ir raistų. Per tuos miškus 
tiek raitam, tiek važiuotam prasiskverbti buvo neįmano
ma. Ne veltui į Starapolę (dab. Marijampolę), tuomet 
priklausiusią Prienų parapijai, pranciškonai keliaudavo 
upėmis. Jie leisdavosi Nemunu žemyn iki Šešupės žiočių 
ir tada Šešupe irdavosi aukštyn iki Starapolės6. Tai ilga 
ir sunki kelionė, bet geresnio kelio tuomet nebuvo. Taigi 
Šešupė nemažai prisidėjo kolonizuojant Sūduvą.

Per porą šimtmečių tos didžiulės girios ne tik paše
šupiuose, bet ir visame Šešupės baseine buvo iškirstos. 
Jų likučiai pasiliko tik blogesnėse žemėse. Dabar Šešupė 
teka per tankiai apgyventą, derlingą kraštą ir tenkina 
žmonių poreikius. Ji ne tik puošia Sūduvos kraštą, bet 
ir suka hidroelektrinių turbinas.

Širvinta — kairysis Šešupės intakas, 44 km ilgio upė, 
gaunanti pradžią Alvito apylinkėse. Jos baseino plotas 
1297 km2. Žemupyje 8 km Širvinta teka siena su Kali
ningrado sritimi. Vidutinis Širvintos debitas žiotyse — 
7,9 m3/s. Pavasarį ji nuplukdo daugiau kaip pusę meti
nio nuotėkio. Kaip ir Šešupė, tiek vasarą, tiek žiemą smar
kiai nusenka, o po liūčių staigiai patvinsta. Vykdant me
lioracijos darbus, Širvintos aukštupys (38 km ilgio at
karpa) perkasu buvo nukreiptas į Seimeną.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, kaip ir apskritai Ne
muno žemupio lygumoje, pagrindinės dirvodaros uolienos 
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yra limnoglacialinės nuosėdos. Ant jų susidarę velėniniai 
glėjiški ir velėniniai jauriniai glėjiški dirvožemiai. Apy
linkėse nemažai dirvožemių, susidariusių ant smėlingų uo
lienų, ir jie mažiau derlingi. Kudirkos Naumiesčio žemės 
ūkio technikumo mokomojo ūkio dirvožemio bonitetas ver
tinamas 39, o žemės ekonominis rodiklis — 35 balais. Tai 
mažiau už Sakių rajono vidurkį7.

7 Lietuvos TSR žemės kadastras.— V., 1970.
V * M' raionas H Geografija ir praktika.—

Dėl derlingų dirvožemių išplito dideli dirbamų žemių 
ir maži miškų plotai. Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, ne
skaitant poros nedidelių pušynėlių miesto pakraščiuose, 
beveik neliko miškų. Tai viena iš pačių nemiškingiausių 
Lietuvos vietų. Didesni miškų plotai yra toliau nuo mies
to ir labiau Kaliningrado srityje. Šešupės krantuose be
veik ištisai auga karklų juostos.

Pelkių Kudirkos Naumiesčio apylinkėse nedaug. Maž
daug už 7 km į šiaurės rytus nuo miesto telkšojo Pjau- 
nio pelkė. Ji ilga, bet siaura, 110 ha ploto. Durpių sluoks
nis joje apie 3 m, o po durpėmis yra ežerinių nuosėdų, 
bylojančių, kad čia kadaise būta ežero. Dabar pelkė nu
sausinta, jos vietoje auga kultūrinė pieva 8.

Maži miškų plotai lėmė ir negausią laukinę gyvūniją. 
Kudirkos Naumiesčio apylinkėse dominuoja atviro land
šafto gyvūnai. Daug pilkųjų kiškių. Iš paukščių atvirus 
plotus labiausiai mėgsta kurapkos. Jos gana dažnos ir 
šiose apylinkėse. Iš kitų žinduolių paminėtinos lapės, usū
riniai šunys, briedžiai, stirnos, paupiuose — ūdros.

Dabartinis Kudirkos Naumiesčio apylinkių kraštovaiz
dis formavosi ilgą laikotarpį. Didžiausią reikšmę jam tu
rėjo ledynmečio ir poledynmečio įvykiai. Šias apylinkes, 
kaip ir visą šiaurinę Sūduvos dalį, traukdamasis ledynas 
apklojo dugnine morena, kurią vėliau veikė prieledyninio 
ežero vandenys. Yra žinomi keli prieledyninio ežero lygiai, 
tačiau Kudirkos Naumiesčio apylinkės ilgą laiką buvo to 
ežero dugnas. Prieledyniniam ežerui nuslūgus iki 40 m 
absoliutinio aukščio, prie Kudirkos Naumiesčio buvo jo 
krantas. Tuo metu čia susiklojo smėlingos nuosėdos — 
karstiniai dariniai. Šiose apylinkėse buvo tuometinės Še
šupės žiotys. Vėliau, nuslūgus prieledyniniam ežerui, Ku
dirkos Naumiesčio apylinkės virto sausuma. Paviršius bu
vo lygus, jį skrodė tik negili Šešupė ir jos intakai. Po 
kiek laiko, giliau įsirėžus Nemunui, Šešupė bei jos intakai 
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pradėjo graužtis gilyn, ėmė formuotis upių slėniai. Vėly
vuoju ledynmečiu, jau atšilus klimatui, tirpo nuosėdomis 
užnešti ledo luitai, atsirado pirmieji krūmai ir medžiai.

Poledynmetyje klimatas pamažu šiltėjo, nyko amžinas 
įšalas, gausėjo medžių. Poledynmečio klimatinio optimu
mo metu — atlantyje — pagausėjo kritulių, dirvožemiai 
smarkiai nukalkėjo. Susidarė palankios sąlygos tarpti miš
kams. Priemolinguose dirvožemiuose augo ąžuolai, liepos, 
uosiai9. Vėliau, sausajame subborealyje, padaugėjo pušų 
ir eglių, o paskutiniu, ir dabar trunkančiu, subatlančio 
metu vėl pagausėjo kritulių, toliau nukalkėjo dirvožemiai, 
intensyviai kaupėsi durpės. Didesnis beržo žiedadulkių 
kiekis subatlančio viduryje liudija žemdirbystės išpliti
mą. Po kiek laiko vėl atsigauna pagrindiniai medynai. 
Tai, atrodo, sutampa su kryžiuočių ekspansija į rytus, 
kai dirbami Sūduvos plotai vėl apaugo miškais.

Tik po Žalgirio mūšio Kudirkos Naumiesčio apylinkės, 
iškirtus miškus, vėl pamažu buvo apgyvendintos, vėl iš
plito žemdirbystė. Dabar šiose apylinkėse visur vyrauja 
dirbami laukai. Dabartinis kraštovaizdis keičiamas tiesiant 
naujus kelius, melioruojant žemes, perkeliant vienkiemių 
gyventojus į naujas gyvenvietes.

1972

KUDIRKOS NAUMIESČIO PILIAKALNIS

VYTAUTAS DAUGUDIS

Piliakalnio vieta ir tyrinėjimai. Piliakalnis yra apie 
1,5 km į pietvakarius nuo Kudirkos Naumiesčio, deši
niajame Širvintos krante, jos slėnyje, prie santakos su 
dabar jau nusausintu Juodupiu. Anksčiau šis upelis jį 
juosė iš trijų pusių. Tiktai iš pietryčių prie jo priėjo dir
bami laukai, anksčiau vadinti Miestlaukiu, kurie, kaip ir 
piliakalnis, priklausė Kudirkos Naumiesčiui (Sakių raj.). 
1959 m. ši vieta kartu su piliakalniu atiteko Keturkaimio 
(Vilkaviškio raj.) kolūkiui.

Anksčiau piliakalnio šlaitai buvo statūs, 4—6 m aukš
čio. Jo viršuje buvo apie 100 m ilgio PR—SV kryptimi ir 
45—50 m pločio aikštelė. Jos galuose prieš kiek laiko dar 
buvo išlikę neaukštų, iš smėlingos žemės piltų pylimų 
pėdsakų (1 pav.). Be to, pietrytinėje piliakalnio pašlai-

9 Ten pat.
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1 pav. Piliakalnio ir jo gyvenvietės situacija bei 1983—1985 m. 
tirtos jų vietos

tėję buvęs apie 4 m pločio ir 1,5 m gylio griovys. 1971— 
1975 m. melioruojant laukus, minėtieji pylimėliai bei aikš
telės kultūrinis sluoksnis buvo beveik ištisai nustumti į 
pašlaites. Nuo to laiko piliakalnis kasmet ariamas ir ja
me sėjami javai.

Piliakalnio pietrytinėje pašlaitėje išlikę jo senosios gy
venvietės pėdsakų. Tačiau ji irgi nuo seno ariama, ir kul
tūrinis sluoksnis čia taip pat gerokai apardytas.

Piliakalnis trumpai aprašytas dar 1896 m. „Varpo“ 
laikraštyje, kur nurodyta jo topografinė padėtis, apibū
dinta forma, pateikti tuomet apie jį labiausiai žinomi pa
davimai Pokario metais piliakalnį lankė archeologas 
P. Tarasenka, kuris jį vėliau pažymėjo savo sudarytame 
Užnemunės piliakalnių paplitimo žemėlapyje1 2. 1965 m. šį 
paminklų žvalgė Lietuvos Mokslų Akademijos Isto
rijos instituto archeologai3. Paskelbti trumpi tuometinių 

1 Varpas.— 1896.— Nr. 5.— P. 74.
- Tarasenka P. Grodziska w luku środkowego Niemna na Litwie 

// Rocznik Olsztyński.— Olsztyn, 1959.— T. 2. Zemėl.
3 Tautavičius А. 1965 m. žvalgomosios archeologinės ekspedici

jos ataskaita.— V., 1966. Ataskaita yra Lietuvos Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto Archeologijos skyriaus archyve (toliau — II AS).— 
B. 273,— L. 35—36.
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paviršinių jo tyrimų duomenys 4. Piliakalnis pažymėtas ir 
P. Kulikausko 1982 m. paskelbtame Užnemunės piliakal
nių paplitimo žemėlapyje5.

4 Lietuvos TSR archeologijos atlasas —V., 1975 — T. 2 —P. 88.
5 Kulikauskas P. Užnemunės piliakalniai —V., 1982. Zemėl.
6 Daugudis V. Kudirkos Naumiesčio piliakalnio ir gyvenvietės. 

1983 m. archeologinių tyrinėjimų ataskaita —V., 1983. II AS.—B. 1055. 
Radiniai — Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje (toliau — IEM).

7 Kuncevičius A., Merkevičius A. 1984 m. Kudirkos Naumiesčio 
(Vilkaviškio raj.) piliakalnio ir senovės gyvenvietės tyrinėjimų ata
skaita.— V., 1985. II AS.— B. 1175; 1985 m. Kudirkos Naumiesčio 
(Vilkaviškio raj.) piliakalnio ir senovės gyvenvietės tyrinėjimų ata
skaita.— V., 1986. II AS.—B. 1262. Radiniai — IEM.

8 Daugudis V. Kudirkos Naumiesčio piliakalnio tyrinėjimai // Ar
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje (toliau —ATL) 1982 ir 1983 m.— 
V., 1984.—P. 18—20; Įdomiausias radinys — XIII—XIV a. krosnis // 
Mokslas ir gyvenimas.— 1985.— Nr. 4.— P. 34; Kudirkos Naumiesčio 
piliakalnis // Tarybų Lietuvos enciklopedija.— V., 1986.— T. 2.— P. 419; 
Kuncevičius A., Merkevičius A. Kudirkos Naumiesčio piliakalnio ir gy
venvietės tyrinėjimai // ATL 1984 ir 1985 m.—V., 1986.—P. 29—30; 
Даугудис В. Раскопки городища близ г. Кудиркос Науместис // 
Археологические открытия 1983 года.— М., 1985.— С. 423—424.

1983 m. Istorijos instituto archeologai kartu su Kudir
kos Naumiesčio kraštotyrininkais pietrytinėje piliakalnio 
aikštelės dalyje ištyrė 193 m2, o pietrytinėje jo pašlaitėje, 
buvusios gyvenvietės vietoje,— 5 m2 plotą 6. 1984—1985 m. 
Lietuvos kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kul
tūros paminklų apsaugos tarybos archeologai piliakal
nyje ištyrė dar 216 m2 ir šiaurės vakarinėje, pietinėje 
bei pietrytinėje jo pašlaitėse— 100 m2 plotą 7.

Tiriant paaiškėjo, kad tiktai pietrytinėje piliakalnio 
aikštelės dalyje, nedideliame įdubime, išliko 20—40 cm 
storio kultūrinio sluoksnio apatinis, ankstyvasis, taip pat 
apardytas, horizontas. Tyrinėtoje gyvenvietės dalyje kul
tūrinio sluoksnio storis siekė 1 m. Čia ankstyvasis kul
tūrinis sluoksnis mažiau apardytas. Taigi piliakalnyje ir 
gyvenvietėje aptikti tiktai kai kurių laikotarpių įvairių 
statinių pėdsakai ir nedidelis kiekis kitos archeologinės 
medžiagos. Dalis minėtųjų tyrimų duomenų paskelbta8. 
Siame straipsnyje pateikiami išsamesni šio paminklo ka
sinėjimų duomenys, leidžiantys jį nuodugniau apibūdinti.

[tvirtinimai. Kadangi piliakalnio pylimai ir jo aikšte
lėje buvęs kultūrinis sluoksnis melioruojant buvo beveik 
visai sunaikinti, apie įtvirtinimus bei kitus čia buvusius 
statinius tyrinėjimų metu galima buvo spręsti tiktai iš 
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išlikusių negausių jų pėdsakų. Paaiškėjo, kad piliakalnio 
pylimai buvę iš plūkto molio, sutvirtinti rąstais ir akme
nimis. Nustatyta, kad jie tvirtinti ir aukštinti keletą kartų.

Pietrytiniame piliakalnio šlaite ir pašlaitėje buvusia
me griovyje aptikti degėsiai rodo, kad kadaise nuo leng
viau prieinamų pusių, be pylimų ir griovio, piliakalnį 
dar saugojo kažkokie mediniai gynybiniai įrenginiai. Be 
to, apatinėje šio šlaito dalyje buvo aptikta iš didokų 
akmenų (iki 10x15x20 cm dydžio) sudaryta eilė. Galbūt 
tai yra piliakalnio išoriniame šlaite buvusio akmenų grin
dinio ar kažkokių kitų įtvirtinimų liekanos. Kartais pilia
kalnių šlaitai akmenimis būdavo išgrindžiami tam, kad 
priešui būtų sunkiau į pilį įkopti ir kad taip sulaikytų 
kalno šlaitų slinkimą. Toks piliakalnių šlaitų tvirtinimas 
būdingesnis vakarų baltų gentims 9.

9 Daugudis V. Senoji medinė statyba Lietuvoje.— V., 1982.— 
P. 44.

10 Ten pat.— P. 43—46; Kuncevičius A., Merkevičius A. Min. 
veik — P. 29.

Iš esamų duomenų tiksliau nustatyti piliakalnio įtvir
tinimų chronologiją, konstrukciją, pasekti jų raidą atski
rais šio paminklo naudojimo laikotarpiais jau nebėra ga
limybės. Sprendžiant iš jų vietose bei aplinkumoje rastos 
lipdytos lygiu, grublėtu paviršiumi bei žiestos keramikos, 
taip pat iš atitinkamų analogijų galima pasakyti tik tiek, 
kad stipresni ir sudėtingesni piliakalnio įtvirtinimai buvo 
įrengti I m. e. tūkstantmečio antrojoje pusėje ir II tūks
tantmečio pradžioje10. Greičiausiai tais laikais pietryti
nėje piliakalnio pašlaitėje buvo iškastas minėtasis grio
vys ir ant pylimų pastatytos medinės gynybinės sienos.

Pastatai. Minėtoje pietrytinėje piliakalnio aikštelės da
lyje buvusiame nedideliame įdubime išlikusiame apatinia
me kultūrinio sluoksnio horizonte aptikta primityvių ant
žeminių keturkampio plano stulpinės konstrukcijos pastatų 
pėdsakų. Sprendžiant iš pastebėtų stulpaviečių skers
mens, formos bei jų išsidėstymo, atrodo, kad tokių pa
statų sienos buvo padarytos iš tankokai statmenai į že
mę sukaltų 4—10 cm storio stulpelių, tarpai tarp kurių 
greičiausiai buvo išpinti storesniais virbais. Pastatų vie
tose bei aplinkumoje rasta nedidelių, daugiausia apde
gusio molio tinko gabalėlių. Tai rodytų, kad jų sienos 
buvo apkrėstos moliu. Gyvenamųjų pastatų viduje buvę 
atviro tipo židiniai, įrengti 10X20X40 cm dydžio ir 
15—20 cm gylio į dugną siaurėjančiose duobelėse. Spren
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džiant iš geriau išlikusių tokių pastatų stulpelių vietų 
eilių, atrodo, kad dalis jų galėjo būti maždaug 3x3, 
3X4 bei 4X4 m dydžio. Pastatų vietose bei jų aplinku
moje, be molio tinko gabalėlių, dar aptikta ir keletas 
smulkių titnago nuoskalėlių, iš kurių vienoje pastebėtas 
retušas (2 pav., /).

Aprašytojo tipo pastatų pėdsakų aptikta ir daugelyje 
kitų Lietuvos neolito bei žalvario amžiaus neįtvirtintų 
gyvenviečių, taip pat ankstyviausiuose piliakalnių sluoks-

2 pav. Piliakalnio radiniai: 1 — titnago nuoskala su retušavimo 
žymėmis, 2 — titnago nuoskala, 3 — ietigalis, 4 — strėlės antgalis, 5„ 
6 — žiestų puodų šukės
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niuose11. Apskritai šio tipo pastatai tais laikais buvo iš
plitę gana dideliuose, ypač Rytų Europos, plotuose. Spren
džiant iš jau minėtų duomenų, atrodo, kad aptariamasis 
piliakalnis apgyventas dar I tūkstantmečio pr. m. e. pir
mojoje pusėje.

11 Daugudis V. Pirmojo tūkstantmečio pr. m. e. Siaurės Žemaiti
jos piliakalniai (2. Pastatai) // Lietuvos MA darbai. A ser. (toliau — 
MADA).— 1987,—T. 2(99).—P. 39-40.

2 Kudirkos Naumiestis

Ryškesnių I m. e. tūkstantmečio statinių pėdsakų pi
liakalnyje neišliko. Jo naudojimą tais laikais rodo tik ne
didelis kiekis ten rastų lipdytų puodų šukių lygiu ir grub
lėtu paviršiumi.

Piliakalnyje neišliko ir vėlyvojo geležies amžiaus gy
venamųjų pastatų pėdsakų. Tuometinį jo naudojimą rodo 
tiktai ten aptiktos puodų degimo krosnies liekanos ir kai 
kurie kiti joje surinkti daiktai (2 pav., 3—6).

Aiškesnių I m. e. tūkstantmečio ir II tūkstantmečio 
pradžios pastatų pėdsakų tirtojoje gyvenvietės dalyje taip 
pat nepastebėta. Jos tuometinį apgyvendinimą rodo tiktai 
šiek tiek ten rastų lipdytų lygiu bei grublėtu paviršiumi 
ir žiestų puodų šukių.

Puodų degimo krosnis. Apatinė puodų degimo kros
nies dalis aptikta ties centrine piliakalnio aikštelės dali
mi (3 pav.). Sprendžiant iš gautų duomenų, atrodo, kad 
krosnies sienelės buvo apkrėstos 3—4 cm storio molio 
sluoksniu. Jos išorinėje pusėje, pagrinde, buvęs kažkoks 
medinis keturkampis karkasas. Kartu su karkasu krosnis 
buvo 1,6X2,4 m, o jos vidaus patalpa—1,3X1,7 m dy
džio. Krosnies padas buvęs padarytas iš vidutinio dydžio 
lauko akmenų, surištų moliu. Beveik po visa krosnimi 
buvusi pakura, įrengta 1,68 m gylio į dugną siaurėjan
čioje duobėje. Karštis iš krosnies pakuros į jos patalpą, 
kur stovėjo išdegimui paruošti puodai, patekdavo grei
čiausiai pro atitinkamas pade paliktas angas.

Krosnies vietoje aptikta keletas sudužusių žiestų puo
dų šukių, puoštų horizontaliomis banguotomis bei lygia
grečiomis linijomis (2 pav., 5, 6), geležinis įtveriamasis 
keturkampio pjūvio strėlės antgalis (2 pav., 4) ir geleži
nis, taip pat įtveriamasis, 22,2 cm ilgio greičiausiai svai
domosios ieties antgalis su 11 cm ilgio lapo formos 
plunksna (2 pav., 3). Šie daiktai leidžia krosnį datuoti 
XIII—XIV a.

Iki šiol tai yra pirmas toks minėtojo laikotarpio radi
nys mūsų Respublikoje. Panašių maždaug to paties lai- 11
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3 pav. Puodų degimo krosnies planas ir pjūvis, dešinėje — re
konstrukcija: 1 — puodų šukės, 2 — krosnies molinių sienų ir pado lie
kanos, 3 — akmenys, 4 — tamsiai pilka žemė, 5 — pelenai, 6 — smulkūs 
angliukai; a — strėlės antgalis, b — ietigalis

kotarpio krosnių žinoma daugelyje Europos kraštų l2. Ta
čiau jų pakuros daugiausia buvusios įrengtos ne duobėse, 
bet tiesiog ant žemės paviršiaus. Aptariamojo piliakalnio 
krosnies pakura savo forma tarsi primena atvirus židi
nius, kurie būdavo įrengti vakarų baltų gentims priklau
siusiuose I m. e. tūkstantmečio stulpinės konstrukcijos 
gyvenamuosiuose pastatuose. Puodų degimas į žemę įkas
tose krosnyse (Užnemunė, Žemaitija)13 ar net tiesiog že
mėje iškastose atitinkamose duobėse (pavyzdžiui, Ant- 
alksnės k., Ignalinos raj.)14 Lietuvoje dar buvo prakti
kuojamas ir XIX a. pabaigoje bei XX a. pradžioje.

12 Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси.— M., 1948.— C. 342— 
363.

13 Kudirka J. Puodų degimo krosnys Lietuvoje // MADA.— 1969.— 
T. 2 (30).—P. 147.

^Kudirka J. Lietuvos puodžiai ir puodai.— V., 1973.— P. 30.

Aprašytoje krosnyje aptikti ginklai rodytų, kad ant 
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šio piliakalnio stovėjusią medinę lietuvių pilį greičiau
siai sunaikino kryžiuočiai XIV a. pirmojoje pusėje.

Išvados. 1. Dabar jau sunaikintas Kudirkos Naumies
čio piliakalnis buvo apgyventas dar I tūkstantmečio pr. 
m. e. pirmojoje pusėje vakarų baltams priklausiusios šei
myninės bendruomenės. Tuomet čia stovėjo antžeminiai 
primityvios stulpinės konstrukcijos keturkampio plano pa
statai, kurių dalis buvo maždaug 3x3, 3X4 bei 4X4 m 
dydžio, su atviro tipo židiniais, įrengtais 10x20—20X 
Х45 cm dydžio ir 15—20 cm gylio į dugną siaurėjančio
se duobelėse.

2. I—II m. e. tūkstantmečio pradžios gyvenamųjų bei 
daugumos ūkinių pastatų piliakalnyje ir gyvenvietėje ne
išliko. Blogai išliko ir to meto piliakalnio įtvirtinimų lie
kanos.

Geriausiai išsilaikė tiktai XIII—XIV a. puodų degi
mo krosnies liekanos — iki šiol vienintelis toks tų laikų 
radinys mūsų Respublikoje.

3. Ant piliakalnio stovėjusią medinę lietuvių pilį grei
čiausiai XIV a. pirmojoje pusėje sunaikino kryžiuočiai.

1989

KUDIRKOS NAUMIESČIO APYLINKIŲ PAUPES

ČESLOVAS KUDABA

Lietuva nėra labai įvairi savo žemėvaizdžiais, o ir tie 
tarpusavy panašūs, ypač lyguminiai. Mūsų lygumoms 
įvairumo teikia upės su savo slėniais. Kad taip yra, ne
sunku įsitikinti akimirką pabandžius įsivaizduoti, jog Ku
dirkos Naumiesčio apylinkėse nėra nei Šešupės su Šir
vinta, nei jų slėnių. Tuokart kraštovaizdis būtų čia vie
nodas ir nuobodus.

Ta laimė, kad tekėdamos upės išgilino slėnius, yra 
ne pačios žemės nulemta, o klimato. Mūsų krašte kritu
lių yra daugiau, nei gali išgaruoti, todėl vandens pertek
lius paviršiumi nuolat nuteka. Ilgainiui vanduo padaro 
takus, vadinamuosius slėnius. Taigi, kad upės teka, „kal
ti“ debesys... Kas kita upių kryptys, slėniai. Šiuos upėms 
„pasiūlo“ pats žemės paviršius. Kaip matome, atsitiktinio 
mūsų upių tinkle nieko nėra.

Didžiausia Sūduvoje yra Šešupė (298 km). Kartu tai 
didžiausias Nemuno kairysis intakas Lietuvoje. Upės ba-
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scinas didelis (6105 km2), jo paviršius labai nevieno
das — aukštupyje kalvotas ir ežeringas, vidurupyje ir žem
upyje lygumos. Todėl visos upės dalys kuo nors ypa
tingos.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse Šešupė daro vieną iš 
pagrindinių savo posūkių. Atiteka iki Naumiesčio iš rytų, 
kaip tik mieste daro posūkį ir toliau teka į šiaurę.

Pasirodo, Šešupė Kudirkos Naumiesčio apylinkėse kar
toja iki apledėjimo buvusios upės klonį. Jis dabar palai
dotas — užklotas ledynų nuogulomis (jų storis čia 40— 
60 m) ir yra labai gilus, vietomis jo dugnas daugiau kaip 
100 m žemiau dabartinio jūros paviršiaus (iš to matyti, 
kad iki ledlaikio jūra buvo daug žemiau, o šių apylinkių 
paviršius jos atžvilgiu aukščiau). Ledyno sukurtose lygu
mose ties šiais kloniais paviršius šiek tiek buvo pradu- 
bęs, ir Šešupės vanduo išilgai to pažemėjimo pasirinko 
sau kelią, išduobė dabartinį slėnį. įdomu, kad Šešupės 
krypties pasikeitimas ties Kudirkos Naumiesčiu sutampa 
su palaidoto slėnio pasisukimais.

Iš pietų pusės prie Šešupės artėja visas būrys intakų, 
bet juos tarsi į kokią šeimyną netoli Kudirkos Naumies
čio surenka Širvinta.

Širvintos žemupys ir Šešupė ties Kudirkos Naumiesčiu 
teka labai lygiu paviršiumi, kuris čia tėra 40—45 m pa
kilęs virš jūros lygio. Todėl upių ir upelių tėkmės čia lė
tos, vanduo juose užsibūna ilgiau, ypač pavasarį. Tekė
dami šiomis lygumomis, upės ir upeliai tarsi stabteli, 
pailsina savo vandenis. O vandens Šešupėje bei jos in
takuose labai nevienoda įvairiais metų laikais. Kudirkos 
Naumiestyje nuo 1931 m. veikia vandens matavimo stotis 
(3 stotys yra Širvintos baseine). Iš stoties matavimų 
matyti, kad vasarą ir šaltą žiemą ties Kudirkos Naumies
čiu upėje lieka mažai vandens, per sekundę jo prateka 
vos 2—3 m3, tuo tarpu potvynio metu kartais vos ne 
šimteriopai daugiau. Nesunku įsivaizduoti, kad tuokart 
vanduo ne visur sutelpa upių slėniuose, plačiai išsilieja 
į lankas ir žemesnes pasienio vietas. Lygumų paviršius 
molingas arba priemolingas, dėl to vanduo lėtai sunkiasi 
į gelmes. Šiose apylinkėse pats tankiausias Lietuvoje upių 
ir upelių tinklas — 1 km2 ploto tenka 1,35 km upių.

Akiračiai nuo Šešupės pakrančių Kudirkos Naumiesčio 
apylinkėse platūs, tolimi. Tik kur ne kur pamatai miškelį. 
Aplinkui plyti laukai, laukai... Peizažas beveik ištisai 
dengiamas naudmenų plotų plotelių, tankiai gyvenamas. 
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O juk istorikų atsekama (tiesa, kai kas ginčija), jog prieš 
3—4 šimtus metų kraštas buvęs apytuštis, plytėję miškai. 
Išties 1613 m. M. K. Radvilos ir T. Makovskio žemė
lapyje, kuris tiems laikams gana tikslus, pažymėtas čia 
tik Virbalis. Žinoma, kaimų tuo metu būta, daugiausia 
paupėse. Šešupės ir Širvintos santakoje minimi Dulie- 
baičiaj, kurie jau po šio žemėlapio sudarymo (1613 m.) 
gavo miesto teises, pradėti vadinti Nove miasto. Kudirkos 
Naumiesčio miškėtų apylinkių kolonizavimas plito į rytus 
palei Šešupę ir kitas upes, upelius. Dygo kaimai, malūnai, 
kur ne kur bažnyčios. Prie pirmojo vingio nuo Kudirkos 
Naumiesčio paupiu į rytus, dešiniajame krante, XVIII— 
XIX a. žemėlapiuose parodyta vietovė Lesnistva (dabar 
Putinai). Ten gyveno miškus administravęs valdininkas 
girininkas, kuris tvarkė ir miškų kolonizavimą. XVII a. 
pabaigoje šiose paupėse jau buvo apie 100 kaimų'.

Įdomu būtų palyginti dar vieną žemėlapį. XVIII a. pa
čioje pabaigoje, tuoj po Lietuvos ir Lenkijos valstybės 
padalijimo, Prūsijos kartografų sudarytame žemėlapyje1 2 
Naumiesčio apylinkėse jau nematyti miškų, tankiai pa
žymėta kaimų. Svarbu pabrėžti, kad tie kaimai gatviniai. 
O juk kartais rašantys apie gyvenviečių raidą tvirtina,, 
kad Sūduvos lygumose iš viso niekad nėra buvę gatvinių 
kaimų. XIX a. viduryje šie kaimai išskirstyti į linijinius, 
vienkiemius, kurie sulaukė socialistinės žemės reformos. 
Išliko to laiko tiesių, įvairiais kampais besikertančių ke
lių, palei juos — pavienių vienkiemių sodybos, dažniau
siai gerai apželdintos. Vienkiemiams keliantis į gyven
vietes, kai kurių sodybų želdiniai lieka, susidaro laukų 
miškeliai, kurių šiaip šiame kraštovaizdyje nedaug.

1 Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija.— K., 1938.— D. 1.
2 Topographisch-militarįpęhe Karte vom vormaligen Neu Ostpreus- 

sen...— Berlin, 1808 (Lietuvos MA CB.— K-3278).

Gražesnės gyvenvietės, turtingesni želdiniai yra pa
lei upę. Nors Šešupės slėnis toli gražu neprilygsta Duby
sos ar Šventosios giliesiems, tačiau ir čia yra 10 m aukš
čio skardžių, atsiveria reginių į tėkmę. Puošnios Slaba- 
dų apylinkės (keli kilometrai palei Šešupę į rytus) su 
dviem puikiais paupės miškeliais. Iš dešinės atiteka ne
didelė Nenupė, abipus — Norvaišų kaimo kiemai. Už jų 
upės dešinėje — buvusio Pūstelninkų kaimo vieta, kur ir 
sustokime.

Čia 1863 m. gimė ir augo žymus pedagogas ir švietė
jas, vaikų rašytojas P. Mašiotas. Rašytojo vaikystę, drau
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ge šių paupių balanos gadynę randame jo knygoje „Ir 
aš mažas buvau“. Joje yra ir Šešupės pakrančių vaizdelių, 
kaip jie atrodė anais laikais. 1902 m. Pūstelninkuose gi
mė LTSR nusipelniusi mokytoja J. Kudirkaitė, P. Mašio
to jauniausios sesers Domicėlės dukra, visą gyvenimą 
paskyrusi mokyklai, švietimui, kovai už pažangą.

Kai pažvelgi nuo Slabadų, Pūstelninkų j pietinius 
(kairiuosius) Šešupės paupius, pamatai nuostabiai lygias 
lygumas. Rodosi, kas su gulsčiuku jas taip išlygino. Jei
gu jau čia užklydome, tai pasidairykime.

Dėmesį patraukia tokie pat lygūs, tvarkingi laukai. 
Tai Rumokų bandymų stoties (įkurta 1927 m.) plantaci
jos. Joje šiandieną atliekami cukrinių runkelių agrotech
nikos ir kiti žemės ūkio tyrimai. Šių lygumų žemės ūkio 
tyrimų centras dabar gražiai statosi savo gyvenvietę.

Rumokuose, Didvyžiuose, Žaliojoje nemaža dar pri
siminimų apie Antrojo pasaulinio karo metus. Tada šiose 
gražiose lygumose buvo Normandijos—Nemuno eskadri
lės aerodromas. Žaliosios aštuonmetės mokyklos (arčiau 
Kudirkos Naumiesčio, prie žalio miško) mokytojas A. Ži
linskas su savo pagalbininkais yra sukaupęs turtingą mu
ziejų apie karo įvykius šiose apylinkėse, taip pat ir apie 
prancūzų patriotų lakūnų Normandijos—Nemuno pulko 
žygdarbius kovojant su fašizmu.

Artėjant palei Šešupę prie Kudirkos Naumiesčio, upė 
daro didoką dešiniojo posūkio lanką, apglėbdama nema
žą miškelį. Priešais jį, dešiniajame krante, sena vieto
vė — minėtoji Lesnistva.

Apsukdama miškelį ties Putinais, upė nusileidžia į 
pietus, čia „sugauna“ iš kairės nedidelį Juodupio inta- 
kėlį. Palei Juodupį kiek paėję randame ir Juodupėnų 
kaimą.

Netoli Juodupio žiočių buvęs senas Kataučiznos dva
ras, vėliau pramintas Didžiadvariu. Jame ilgą laiką buvo 
pasienio kordonas. Apie 1860 m. vietos dvarininkas buvo 
susižavėjęs šilkininkyste, augino čia šilkmedžius, šilkver
pių kokonus. Turėjo šalininkų.

Dar prieš karą čia Šešupė patvenkta, veikė nedidelė 
elektrinė. Taigi ir nepajutome, kad upė jau sukinėjasi 
miesto padaržiais. Šešupė čia daro galutinį posūkį į 
šiaurę. Kiek žemiau iš kairės įteka Širvinta — santakoje 
susidaro tarpupis. Kažkodėl nuo seno miestui buvo svar
bu sutilpti tame tarpupyje, todėl dabar jis tankiai už
statytas.
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Netrukus tiltas. Rašoma, kad pirmasis tiltas per Še
šupę čia statytas 1877 m., vadinasi, lygiai prieš šimtmetį. 
Sis jau savo garsaus senelio vietoje. Ano senelio pri
siminimus ir vargus išporino „Lietuvos tilto atsiminimuo
se“ V. Kudirka.

Dabar tiltas jungia dvi miesto dalis. Šešupės dešinėje 
pusėje nuo seno Meištai — buvęs bažnyčios dvaras. Da
bar nemažas priemiestis.

Miestas senas, bet tebevadinamas Naumiesčiu, nors 
ir atkakliai mėginta pervardyti Vladislavovu. Po Pir
mojo pasaulinio karo vėl vadinamas Naumiesčiu, nuo 
1934 m.— Kudirkos Naumiesčiu. V. Kudirka čia praleido 
labai sunkius paskutinius (1897—1899) savo gyvenimo 
metus. Sirgdamas rašė, redagavo „Varpą“. Čia mirė, de
šiniajame krante, netoli Šešupės,— kapai, kur palaidotas. 
Miesto aikštėje 1934 m. rašytojui visuomenės lėšomis 
pastatytas puikus skulptoriaus V. Grybo paminklas, pa
skelbtas saugomu Respublikos dailės kūriniu.

Per karą Kudirkos Naumiestis virto griuvėsiais. Še
šupė, Širvinta, Liepona buvo pirmosios upelės, kurios aną 
1941 m. birželio 22-osios rytą nusidažė krauju, kai virš 
jų, anot S. Nėries,

Iš negandingų vakarų, 
Audrų, perkūnijų prikrauti, 
Lingavo debesų laivai...

Sunkios kovos vyko 1944 m. rudenį atkovojant miestą 
iš okupantų. Hitlerininkai, atginti į Rytprūsius, ties ri
ba, nuo kur pradėjo savo plėšikišką karą, iš anksto ruo
šėsi laikytis. Jie įrengė kelias eiles apkasų ir įtvirtinimų, 
vielos užtvarų su elektros srove, minų laukus. Spalio 
16 d. gynyba buvo sutriuškinta, forsuotos Šešupė ir Šir
vinta, paimtas pirmas priešo miestas Širvinta. Šešiems ka
riams už narsą ir pasižymėjimą kautynėse suteiktas Ta
rybų Sąjungos Didvyrio vardas. Žuvę kovose palaidoti 
karių kapuose dešiniajame Šešupės krante.

Kudirkos Naumiestyje, ties upių santaka, baigiasi Še
šupės kairiosios pakrantės. Į dešinįjį pašešupį vykstama 
žinomuoju tiltu, per Meištų priemiestį. Netrukus keliai 
skirstosi į Sakius ir Jurbarką. Už 4 kilometrų — Kubilė
liai. Prie labai gražaus Šešupės vingio yra didžiojo lie
tuvių kalbininko J. Jablonskio gimtinė. 1974 m. pastaty
tas memorialinis акцию. Vietelė Bajoraičių pradinės mo
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kyklos prižiūrima, vasarą papuošiama gėlėmis. Apsilan
ko ekskursijų.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse Šešupe — žemiau san
takos, Širvinta — iki santakos kelis šimtmečius ėjo sie
na — riba, skyrusi „žemę ir dangų“ į dvi dalis. Abiejose 
pusėse kas nors, dažniausiai daug kas būdavo kitaip. Tad 
visais laikais buvo ir siekimų įveikti tą ribą. Kiek dabar 
tos upelės, pakrantės galėtų papasakoti...

Taikos metais pasienio muito operacijos, kontraban
dinės machinacijos sutraukdavo gyventojų. Ne bet ko
kių, o tokių, kurie ką nors veikė. Ne veltui XIX a. vi
duryje čia telkėsi iš kažin kur atvykę įvairiausių tikėji
mų, tautybių bei politinių tendencijų žmonės. Ar ne dėl 
to XIX a. viduryje Kudirkos Naumiestyje gyveno apie 
4,5 tūkst. žmonių. Jie nesėdėjo mažame miestelyje ramūs.

Prekyba vyko javais, linais, medumi, odom, visokiais 
mažmožiais, draudžiamomis prekėmis. Draudžiamos spau
dos kelias per upę irgi neretai vieniems kainavo, o ki
tiems pelną krovė. O kiek per upę už skambančius per
vesta jaunų, darbščių, veržlių bernų, sprukusių nuo ne
darbo, rekrutijos, kitokios nedalios į „amerikas“?! Pre
kyba daiktais, idealais, įstatymais, sąžine vyko ir dieną, 
ir naktį, nepaisant, kad paupių kordonas iš trijų sargybos 
eilių. Nuo to tik brangesnė (ne mažesnė) buvo abipusė 
kaita. Taigi dabar tylios, taikios šių apylinkių paupės, 
didelių rungtynių liudytojos — prakaituotų, ašaringų ir 
kruvinų. Karo atveju pasienio kaimo, miesto dalia ta pa
ti: per abu šio šimtmečio karus Kudirkos Naumiestis bu
vo sugriautas.

Pasižvalgymą po Kudirkos Naumiesčio paupes tęsime 
Širvintos paupėse. Prieš srovę nuo miesto upelė vingiuo
ta, mažai apaugusi medžiais, išskyrus pavagius. Slėnis 
beveik toks pats kaip ir Šešupės.

Neilgai vingiavę palei Širvintą, randame santaką, kur 
susieina Širvinta ir Seimena. Kitas pasakys, jog sueina 
dvi Širvintos. Čia nemaža neaiškumų. Tad pasiklausyki
me Širvintos „poringės“. Juk Širvinta — neeilinis Šešu
pės baseino upelis, tiek istorinių įvykių patirtimi, tiek 
hidrografiniais savitumais.

Visų pirma Širvinta — didžiausias Šešupės intakas. 
Vandenį plukdo ir iš toli, ir iš aukštai. Upė prasideda 
anapus Gražiškių ir aukščiausių Sūduvos kalvų papėdžių. 
Kaimas, šalia kurio upelė pradeda virventi, vadinasi Pa- 
širvinta, o kalvos, iš kurių papėdžių sunkiasi upės vers
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mės,— kone 270 m virš jūros lygio. Įdomu pridurti, kad 
nuo šių vietų tik apie pora dešimčių kilometrų, jau Len
kijoje, yra ir pačios Šešupės versmės, tik jos žemiau nei 
Širvintos daugiau kaip 100 metrų (apie 150 m virš jūros 
lygio).

Toliau Širvinta bėga Šešupės link labai išvaizdžių 
kalvų papėdėmis pro Gražiškius, Lankeliškius, kitas pa
trauklias vietoves. Viskas šios upelės aukštupyje pastovu, 
dėsninga, kaip ir kitų, kurių mūsų krašte tūkstančiai. Ta
čiau žemiau Lankeliškių, Širvintai patekus į lygumas, 
daug kas yra kitaip — upė čia turi tekėti ne taip, kaip jos 
pačios „gyvenimas“ siūlo, o žmogaus primestais takais. 
Antai prie Vaičlaukio iškasta Kastinės vaga, ir Širvinta 
nuvesta į Paežerius. Paežeriuose yra nemažas (258 ha) 
ežeras, kurio vardas užmirštas. Taigi prie jo XIX a. pra
džioje statant dvarą (rūmai tebėra, klasicizmo architektū
ros paminklas), kuriant parką (16 ha), siekta ežerą pa
pildyti. Taip ir padaryta. O po to iš ežero vanduo nuves
tas į Vilkaviškį, iš ten — į Seimeną. Po šitokio žmogaus 
įsikišimo papilnėjo Paežerio ežero vandenys. Šiandieną 
gražiai atrodo parkas su garsiuoju Aukso Ragu. Bet pa
čiai Širvintai nuo čia tolesnį kelią srūti nedaug pajėgų 
liko — sumažėjo vagoje vandens.

Čia dar nesibaigė mūsų Širvintos nesėkmės ir prara
dimai. Nuo Vaičlaukio ji teka į šiaurvakarius, vis labiau 
ir labiau krypdama į vakarus, lyg nenorėdama užsukti į 
dainoje pagarsėjusį Alvitą. Ir ji to nepadaro. Priminsim, 
jeigu Širvinta tekėdama būtų užkliudžiusi Alvitą, seniai 
išbėgęs būtų nedidelis ežerėlis, kuris taip puošia mies
telį.

Taikioji Širvinta čia antrą kartą praėjusiame šimtme
tyje buvo žmonių „pagauta“ ir pasukta kitu, jiems nau
dingesnių keliu. Iki tol iš Alvito apylinkių į šiaurę sruvo 
mažytis Vailiško upeliukas. Prie jo buvęs Vailiškų kai
mas tebėra. Taigi į šio upeliuko aukštupį iškastu grioviu 
ir pasuko žmonės likusį Širvintos vandenį. Visa tai buvo 
seniai, pamiršo Vailišką, vadina jo pilną vandens vagą 
Širvinta. Kiršuose, sodyboje ant šios upelės kranto, gi
musi ir augusi mūsų poetė S. Nėris jau vadino

Upė šaltuonėlė — 
Mano Širvinta...

Po šio „pagrobimo“ maža vandens senojoje Širvintos 
vagoje beliko. Bet ji neišnyko — surinko iš lygių laukų 
ir lankų likusius lašus ir srūva toliau. Iš buvusios 82 km 
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ilgio Širvintos lieka nedidelė Sęnaširvintė, turinti tik 
44 km. Ji teka netoli Virbalio, Kybartų, o po to ties Sta
naičių laukais susijungia su panašia iš pietinių aukštu
mų atsruvančia Liepona ir teka į šiaurę. Toliau, iki pat 
Kudirkos Naumiesčio, ji — pasienio upė.

Kaip matome,, žmogaus valia šiose pašešupio lygumo
se atsirado dvi Širvintos, kurių antrąją sukūrė žmogus. 
Abu kartus paimtą vandenį pasuko į Seimeną, padary
damas ją nemaža vandeninga upe. Bet veltui... Seimena 
neilgai didesnė už Širvintą teka. Po kelių kilometrų, ties 
Stikleliais, ji įteka... Ne į Šešupę, o į Senąją Širvintą — 
Vilkaviškio lygiųjų apylinkių upelių motiną.

Si kiek į legendą panaši hidrografinė istorija čia ne 
vienintelė. Panašių „ginčų“ ir žmogaus įsikišimų būta 
Šeimenos ir Rausvės takoskyroje anapus Vilkaviškio ir 
dar vienur kitur. Pasitaikė tokių dalykų dėl to, kad čia 
labai lygu, upelių takoskyros plokščios ir žmogui bepigu 
tas mažas upeles „siuntinėti“ į vieną ar į kitą šoną.

Šių lygumų žmogaus skriaudžiamoji Širvinta ne vien 
minėtais pakeitimais garsi. Širvintos vandenvardis turi 
savo kilmės mįslę. Sūduviškė Širvinta juk turi savo senelę 
Aukštaitijoje, tą, kuri teka netoli Vilniaus pro Širvintas. 
Spėjama, jog buvę maždaug taip. Po kryžiuočių plėšimų 
Sūduvos kraštas, galbūt ir taip netankiai gyventas, buvo 
likęs tuščia miškų dykra. XVI ir XVII a. iš Aukštaitijos 
atsikėlę ateiviai rastas ten panašias upeles, kurių vardai 
buvo užmiršti ir nežinomi, pavadino gimtinėje paliktų upe
lių vardais. Tokie atsineštiniai čia Širvintos, Siesarties 
ir kitų vardai.

Širvintos šeimos upelių pakrantės, laukų peizažai taip 
pat nemiškėti (čia mažiausia Respublikoje miško — 7%), 
bet gražūs lygių vagų toliais, miškeliais tarpulaukėse, 
šviesiomis gyvenvietėmis. Paupės gražios iš arti — toli
mų vaizdų, nesant kur palipti, beveik nėra. Jų kloniukai 
nedideli, paprasti, staigiašlaičiai. Palei upeles vienur lan
kos, kitur gluosnių galerijos, ūksmėta. Tokia patraukli 
naujoji Širvinta ties Kiršais. Gili, stovinčio vandens skli
dina, „lapų priberta“ S. Nėries vaikystės pakrantė su žy
dinčiu diemedžiu ant kalnelio, buvusios palangės vietoje.

Prie Širvintos, ten, kur upelė nusileidžia nuo kalvotų 
Sūduvos aukštumų, yra Stolaukėlis. Čia gimė ir augo ki
ta mūsų lakštingala — Beatričė Grincevičiūtė.

Šiose pakrantėse rasime dar pėdų, nuo kurių tos vie
tos šviesesnės, brangesnės, ilgiau norisi prie jų pabūti.

1978
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ISTORIJA

KUDIRKOS NAUMIESTIS

VINCAS MARTINKĖNAS

Krašte, kuriame įsikūręs Kudirkos Naumiestis, dabar 
vadinamame Užnemune, XIII a. gyveno sūduviai, arba 
jotvingiai. XIV a. dėl nuolatinių karų su kryžiuočiais Sū
duva ištuštėjo ir užaugo giriomis. XV a. nugalėjus kry
žiuočius, Melno taika (1422 m.) tarp Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Kryžiuočių ordino buvo nustatyta pro
vizorinė siena, tiksliai nužymėta tik po 107 metų ir ėjusi 
iš esmės dabartine vakarine Lietuvos TSR siena. Po Mel
no taikos Sūduvoje „ant žalios šaknies“ ėmė kurtis nau
jos gyvenvietės (kirto mišką ir jas statė iškirstose vie
tose). Įsikūrusioms gyvenvietėms iš pradžių buvo tei
kiama įvairių lengvatų.

Šių dienų Kudirkos Naumiesčiui pradžią davė Dulie- 
baičių kaimas, kurį Širvintos ir Šešupės santakoje įkūrė 
karalienė Bona, karaliaus Žygimanto Augusto motina. 
1561 m. tame kaime buvo 24 valakai žemės, bet ne visi 
jie turėjo savo šeimininkus. Duliebaičiuose buvo tik 8 
ūkininkai. Trys iš jų — Grigas Duliebaitis, Šimkus Ro- 
gaižiūnas ir Hanus Rogaitis turėjo po 3 valakus, Andrius
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Kepurka — 2, o likę keturi — Motiejus Lioliūnas, Jonas 
Martynaitis, Šimkus Stankūnas, Jurgis Puodžiūnas — po 
1 valaką. Visi jie vertėsi žemės darbu, o Grigas Duliebai- 
tis dar turėjo smuklę. 9 valakai kol kas buvo neužimti. 
Kaimas priklausė Jurbarko valsčiui, Virbalio (Naujosios 
Valios) vaitystei, ir buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
nuosavybė.

Po 82 metų Duliebaičių kaimas įgijo miestelio teises. 
Mat XVI a. Lietuvos didieji kunigaikščiai, politinių ir 
ekonominių aplinkybių verčiami, stengėsi visokiais būdais 
didinti valstybės pajamas, kelti žemės ūkį (valakų refor
ma), nes Vakarų Europoje tuo laiku buvo didelė javų pa
klausa. Dokumentuose, kuriais remiantis kuriami nauji 
miestai ir jiems suteikiamos Magdeburgo teisės, nuolat 
pabrėžiamas tas pats motyvas — didinti valstybės paja
mas. Daugybė smuklių, kurios telkėsi miestuose, taip pat 
turgūs bei mugės davė feodalams nemažai pelno. Ypač 
pelningas jiems buvo miestelėnų mokestis už teisę par
davinėti alkoholinius gėrimus (alų, midų, degtinę), va
dinamas kapščina. Magdeburgo, arba savivaldos, teisės 
kuriamiems miestams buvo teikiamos todėl, kad jiems 
įtvirtinti reikėjo daug lėšų ir darbo jėgos. Savivaldos tei
sės atpalaiduodavo valdovus nuo šio darbo ir visa tai su
versdavo miestelių gyventojams. Čia atsispindi ir valsty
bės vadovo siekimas suburti gyventojus kariniu atžvilgiu 
svarbiose vietose.

Tokiais sumetimais ir karaliaus Vladislovo IV žmona 
Cecilija Renata Duliebaičių kaimą 1643 m. pavertė mies
teliu ir tų pačių metų kovo 26 d. suteikė jam Magdeburgo 
teisę, kurią Vladislovas IV balandžio 8 d. patvirtino. Sa
vo vyro garbei miestelį karalienė pavadino Vladislavovu. 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės laikais jis oficialiai taip 
ir buvo vadinamas, tačiau tarp žmonių tas vardas nepri
gijo— jį vadino Naujuoju miestu arba Miestu.

Vladislavovą tvarkė karalienės skirtas bajorų kilmės 
vaitas, to miesto gyventojas, o burmistrą rinkosi patys 
gyventojai. Jį tvirtino Žemaitijos seniūnas, kuris anuo
met savo rangu prilygo vaivadai. Vladislavovas priklausė 
Žemaičių seniūnijai. Vaitas sprendė kriminalines, bur
mistras — civilines bylas. Apeliacines bylas nagrinėjo Jur
barko valdytojo teismas. Vladislavovas, kaip savivaldybi- 
nis miestas, pasistatė rotušę su bokštu, kuriame buvo įtai
sytas laikrodis, vandens malūną, prie rotušės — parduo
tuvių. Miestui buvo suteiktas herbas, kuriame pavaizduota 
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elnio galva, o tarp ragų — trys žvaigždutės, išdėstytos 
trikampiu. Kūrėsi amatininkų cechai. Sekmadieniais vyk
davo turgūs, triskart per metus — savaitinės mugės: per 
Petrines (birželio gale), pirmą Adventų savaitę (lapkričio 
gale) ir per Grabnyčias (vasario mėnesį). Besikuriantis 
miestas gavo 32 valakus žemės ir iš pradžių 12 metų 
buvo atleistas nuo mokesčių. Cecilijos Renatos ir Vladis
lovo IV miesteliui duotas privilegijas tvirtino kiti kara
liai: 1723 m. Augustas II, 1744 m. Augustas III ir 1766 m. 
Stanislovas Augustas Poniatovskis. 1644 m. Cecilija Re
nata pastatydino medinę bažnyčią su vienuolynu, paskyrė 
ją vienuoliams karmelitams, aprūpindama 2 valakais že
mės miesto laukuose, o 1667 m. karalius Jonas Kazimie
ras pridėjo karmelitams dar 12 valakų gretimame Meištų 
kaime. Vienuoliai negalėjo skųstis, nes Meištų valstiečiai 
jiems ėjo baudžiavą po vieną dieną per savaitę. Be to, 
karmelitai laikė smuklę ir turėjo jurisdiką, t. y. nuosavus 
miesto kvartalus, kurių gyventojai priklausė vienuoliams 
ir mokėjo jiems mokesčius. Kai karalienės statyta medi
nė bažnyčia ėmė griūti, karmelitai su parapijiečiais 
1783 m. pastatė naują mūrinę bažnyčią be bokštų. Bokš
tai pastatyti ir bažnyčia galutinai įrengta tik 1869 m.

Kokių būta Naumiestyje gatvių, iš dalies rodo pasku
tinių Lenkijos ir Lietuvos valstybės gyvavimo metų su
degusio miesto 1784 m. gegužės 25 d. liustracijos doku
mentas ir nepilnas to laikotarpio inventorius. Minėtieji 
dokumentai rašyti lenkų kalba. Iš inventoriaus matyti, 
kad mieste buvo turgavietė, kurios viduryje stovėjo mūri
nė rotušė (kitomis žiniomis, 1820 m. nugriauta). Išvar
dyta 18 gyventojų, kurie užėmė 18 sklypų; 11 sklypų bu
vo tušti. Minimos šios gatvės: Wysoka (Aukštoji) — už
imti 24 sklypai, neužimtų 15; Ruska (Rusų)—neužimtų 
16 sklypų; Szlachecka (Bajorų) — užimti 7 sklypai, neuž
imtų 6; Meysztowska (Meištų) — užimti 5 sklypai, neuž
imtų 10; Duńska (Danų ?) — užimti 4 sklypai, neužimtų 
5; Kościelna (Bažnyčios) — užimti 18 sklypų, neužimtų 
20. Bažnyčios gatvėje 2 sklypai priklausė ponui Zabloc- 
kiui, kuris laikė 2 karčemas. Inventoriuje, be minėtų gat
vių, nurodomos ir kitos, kurių namai išliko nesudegę: 
Pruska (Prūsų) — 16, Mostowa (Tilto) — 14, Kowieńska 
(Kauno)—4; Kaszubska (Kašubų) — 14 sudegusių na
mų. Naumiestis tuo metu atrodė skurdžiai: daugelis namų 
buvo mediniai, šiaudiniais stogais, gatvės negrįstos, ža
garų tvoros, greta namų šliejosi tvartai, daržinės. Du 
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trečdaliai gyventojų buvo žydai, ten apsigyvenę Stanislo
vo Augusto Poniatovskio valdymo laikais (1764—1795). 
Jis leido žydams kurtis pirmiausia Aukštojoje ir Kauno 
(vėliau vadinosi Sinagogos ir Pirties), paskui — ir kito
se gatvėse.

Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 
(1795 m.) visa Užnemunė atiteko Prūsijai. Šios kunigaikš
tijos vyriausybė, tikėdamasi, kad kraštą okupavo visiems 
laikams, ėmėsi germanizacijos. Pirmiausia ryžosi Širvin
tą ir Naumiestį paversti vienu miestu, vadinamu Neu- 
stadt. Dvarus ir smulkesnius žemės ūkius atiduodavo 
vokiečiams, o Naumiestyje kurdino vokiečius amatinin
kus ir pirklius. Karmelitų vienuolyną uždarė, jų turtus 
ir visą žemę konfiskavo, bažnyčią atidavė valdyti pa
sauliečiams kunigams, palikusi jiems vieną margą že
mės. Laikė pradinę mokyklą, kurioje mokėsi ir vokiečių, 
ir lietuvių vaikai, kad pastarieji greičiau perimtų vokiečių 
kultūrą. Prūsijos vyriausybė rūpinosi miestu politiniais 
ir ekonominiais tikslais. 1800 m. Naumiestyje buvo 2320 
gyventojų ir 230 namų. Miestas vadintas karališkuoju ir 
buvo didesnis už kitus Užnemunės miestus, nes tais pa
čiais metais Vilkaviškyje buvo 314 namų su 1804 gyven
tojais, Marijampolėje—139 namai su 1178 gyventojais, 
Suvalkuose—214 namų su 1184 gyventojais, Seinuose — 
96 namai su 516 gyventojų, Sakiuose — 65 namai su 574 
gyventojais.

1803 m. Naumiestis kelis kartus degė. Gaisrai sunai
kino 87 gyvenamuosius namus ir 112 ūkio pastatų. Prū
sų vyriausybė ragino daugiau statyti mūrinių namų su 
čerpių stogais, kad nekiltų gaisrų. Miesto statyboms ji 
skyrė 49 000 talerių subsidiją. Pažymėtina, kad karališ
kame mieste reikėjo ir patalpų kareiviams. Todėl vyriau
sybė reikalavo, kad statomuose namuose būtų vienas 
erdvus ir šviesus kambarys kareiviams gyventi. Naumies
tyje buvo laikomas pasienio husarų garnizonas, kurio šta
bas — Virbalyje. Prūsų vyriausybė, subsidijuodama na
mų statytojus, teikė pirmenybę krikščionims, tačiau jų na
mai, ypač miesto pakraščiuose, buvo pritaikyti daugiau 
žemės ūkiui. Žydams duodavo paskolą tik tuo atveju, jei 
jie statydavo didesnius namus ir nuosavuose sklypuose. 
Žydai vertėsi prekyba, tad jų namai būdavo skiriami 
parduotuvėms.

Imperatorius Napoleonas, laimėjęs karą su Prūsija, 
privertė vokiečius pasitraukti iš okupuoto krašto. 1807 m. 
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jis įkūrė vadinamąją Varšuvos hercogystę, kuriai buvo 
priskirta visa Užnemunė (vadinasi, ir Naumiestis). Nau
miestis vėl oficialiai imtas vadinti Vladislavovu. Herco
gystė tvarkėsi Prancūzijos pavyzdžiu, buvo suskirstyta 
departamentais. Naumiestis priklausė Lomžos departa
mentui. Tuo metu jame buvo 2400 gyventojų, iš jų 1800 
žydų.

Varšuvos hercogystė gyvavo neilgai. Napoleonui pra
laimėjus karą su Rusija, Vienos kongreso nutarimu vie
toj Varšuvos hercogystės 1815 m. įkurta Lenkijos kara
lystė, tapusi Rusijos imperijos autonomine provincija, su
sieta su Rusija amžinos unijos pagrindais. Kai Užnemu
nė atiteko lenkams, į visas valdiškas įstaigas ir mokyklas 
imti siųsti lenkai valdininkai ir mokytojai, pradėję in
tensyviai lenkinti visuomenę.

Po 1830—1831 m. sukilimo Lenkijos karalystės au
tonomija panaikinta, o ypač po 1863—1864 m. sukilimo 
visas valdymas organizuotas pagal Rusijos imperijos įsta
tymus. Nuo 1837 m. Naumiestis priklausė Augustavo gu
bernijai. 1859 m. akademikas A. Polujanskis, aplankęs 
Naumiestį, rašė, kad mieste esą 5000 gyventojų, kad tai 
prekybinis miestas, turįs mūrinių namų, augantis ir atei
tyje augsiąs, kai bus baigtas grįsti kelias į Vilkaviškį. 
Nuo 1867 m. Naumiestis, vis tebevadinamas Vladislavovu, 
tampa Suvalkų gubernijos apskrities miestu. Tais metais 
didelė Marijampolės apskritis padalijama, ir vakarinė jos 
dalis pavadinama Vladislavovo apskritimi. Oficialiais val
džios duomenimis, 1871 m. Naumiestyje gyveno 6607 gy
ventojai, daugiausia žydai ir vokiečiai; gimė 362 vaikai, 
mirė 389 žmonės. Mirusių buvo daugiau negu gimusių, 
nes tais metais siautusi cholera. Vien tik nuo liepos 4 
iki rugsėjo 10 d. ja sirgo 165 žmonės, iš kurių tik 103 
pasveiko, o 62 mirė. Cholera sirgo daugiausia neturtin
gieji. Ją iš Vladimiro atvežė rekrutai, kurių dalis pakeliui 
į Lietuvą išmirė. Kovoti su šia liga Naumiestyje nebuvo 
kam, nes tuo laiku ten tegyveno vienas gydytojas ar fel
čeris, einąs apskrities gydytojo pareigas, Osipas Petrovs- 
kis. Ligoninės buvo tik Suvalkuose, Seinuose, Kalvarijo
je, Marijampolėje.

Svarbu tai, kad Naumiestyje, tapusiame apskrities 
miestu, telkėsi valdžios įstaigos: apskrities viršininko kan
celiarija, taikos teismas, paštas, telegrafas, muitinės ak- 
cizninkai, pasieniečių kordonas, policija tvarkai palaikyti, 
žandarmerija politinei veiklai tramdyti, arešto namai. Be
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to, veikė dvi nedidelės alaus daryklos, kurių apyvarta sie
kė 1300 rb, kai kurios kitos dirbtuvėlės, uždarbiavo ne
mažai amatininkų. Buvo vaistinė ir savanorių ugniagesių 
komanda, saugojusi miestą nuo pavojingų gaisrų. Vyko 
didelė prūsiškų prekių kontrabanda, organizuojama Nau
miesčio žydų, sausio 6, vasario 2, gegužės 8, birželio 29, 
rugsėjo 14 ir spalio 28 d. buvo rengiamos metinės mu
gės, kurios sutraukdavo valstiečius. Tačiau Naumiestis 
neturėjo galimybių augti, nes 1862 m., nutiesus geležin
kelį per Kybartus, į juos buvo gabenamos visos prekės.

Didelę reikšmę Naumiestis turėjo spaudos draudimo 
metais, nes jame vyko aktyvus nacionalinis lietuvių ju
dėjimas. Naumiestyje gyveno „Varpo“ ir „Ūkininko“ re
daktoriai V. Kudirka, K. Grinius, J. Bagdonas, kurie davė 
judėjimui idėjinę kryptį. Ten gyveno daug knygnešių, 
slaptai gabenusių draudžiamą spaudą per sieną ir ją 
platinusių po visą Užnemunę.

1904 m. spaudą grąžinus, naumiestiečiai džiaugdamie
si ugniagesių salėje suvaidino „Ameriką pirtyje“. Vaidi
nimas sukėlė žiūrovams daug entuziazmo. Naumiesčio so
cialdemokratai platino atsišaukimus, raginančius tęsti ko
vą su caro despotizmu. 1905 m. vyko masiniai mitingai 
ir demonstracijos. Reakcijos metais kurį laiką mieste vei
kė pažangi „Šviesos“ draugijos kuopelė ir „Žiburio“ drau
gijos skyrius.

Per Pirmąjį pasaulinį karą Naumiestis nukentėjo. Oku
pantai vokiečiai vargino miesto gyventojus visokiomis 
prievolėmis, prievartos darbais. Kurį laiką Naumiestis 
buvo apskrities miestas, vėliau apskrities įstaigos perkel
tos į Sakius. 1923 m. jame gyveno 3067 gyventojai. Buvo 
paštas, policijos nuovada, apylinkės teismas, muitinė, am
bulatorija, vaistinė, knygynas, mėgėjų teatras, „Vienybės“ 
kooperatyvas, ūkio banko skyrius, smulkaus kredito drau
gija, pieninė, 3 malūnai, linų pluošto apdirbimo įmonė, 
2 aliejaus gamyklos, šerių apdirbimo įmonė, 3 geležies, 
3 manufaktūros ir kitos smulkios parduotuvės, 12 mėsi
nių (skirtų daugiausia Širvintos gyventojams), 10 kepyk- 
lėlių; teismo tardytojas, notaras, 10 siuvėjų, 12 batsiuvių 
ir kitokių amatininkų, dalis miesto gyventojų vertėsi že
mės ūkiu. To meto naumiestiečiai galėjo pasigirti tik hid
roelektrine, progimnazija, didinga bažnyčia ir įspūdingu 
V. Grybo sukurtu V. Kudirkos paminklu, kurio atidengi
mo proga 1934 m. Naumiestis pavadintas Kudirkos Nau
miesčiu.

1972
32



IŠ ŠVIETIMO PRAEITIES
(XVIII a. pabaiga—XIX a. pirmoji pusė)

MEILE LUKŠIENE

Ligi šiol žinių iš įvairių laikotarpių apie Užnemunės 
švietimo raidą turime labai nelygiai: kai kuriems jų pa
lyginti nemaža, o kai kuriems taip šykštu, kad net ne
galima susidaryti kiek įmanomesnio vaizdo. Užnemunės 
kultūros nuo seniausių laikų klausimus plačiausiai yra 
tyręs J. Totoraitis. Apie XIX a. pirmąją pusę jo paskelbta 
nemaža duomenų, kuriuos galima papildyti iš mūsų ar
chyvuose esančių dokumentų (CVIA Augustavo guberni
jos valdybos fondas Nr. 1073, Leningrado CVIA saugo
mų Varšuvos švietimo apygardos ataskaitų švietimo 
ministerijai fondas Nr. 733 ir kt.). Dalimi jų esu pasinau
dojusi savo studijoje „Lietuvos švietimo istorijos bruo
žai XIX a. pirmojoje pusėje“.

Norint atkurti vienos kurios vietovės praeities kul
tūrinio gyvenimo vaizdą, reikia turėti šaltinių, kurie ne
siribotų bendromis ataskaitomis. Deja, šiuo atveju doku
mentai kaip tik yra daugiau bendro pobūdžio, todėl spe
cialiai žinių apie dabartinio Kudirkos Naumiesčio švietimą 
nedaug, kiek apsčiau duomenų apie Marijampolės ap
skritį, kuriai XIX a. pirmojoje pusėje priklausė ir Kudir
kos Naumiestis. Taigi šiame straipsnyje teks pasitenkinti 
nuotrupomis, tiesiogiai susijusiomis su Kudirkos Naumies
čiu, darant ekskursus į visos apskrities švietimo padėtį 
ar net remiantis žiniomis apie visą Užnemunę.

J. Totoraitis, konstatuodamas, kad ligi XVIII a. pa
baigos Virbalis, Naumiestis, Zapyškis priklausė Žemaičių 
vyskupijai, teigia, kad minėtose vietovėse XVII a. vei
kusios lotyniškos mokyklos'. Daugiau apie jas žinių ne
teko aptikti.

XVIII a. paskutiniame ketvirtyje įsteigta vadinamoji 
Abiejų tautų edukacinė komisija — tarsi bendra Lietuvos 
ir Lenkijos švietimo ministerija. Pirmą kartą buvo su- 
skasta steigti valstybiniu mastu ne tik aukštesniąsias — 
vidurines, bet ir parapines, t. y. pradines mokyklas. Ku
dirkos Naumiestis tuo metu priklausė Žemaičių vyskupys
tei, kurios ataskaitos apie to laikotarpio parapines mo
kyklas yra turbūt dingusios. 1752 m. valdžios ataskaitoje, 
kurioje šalia mokyklų sąrašų žymimos ir jų įsteigimo

1 Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija.— K., 1938.— P. 273.
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datos, randame, kad Kudirkos Naumiestyje mokykla įkur
ta 1802 m.2. Iš kitų šaltinių sužinome, jog, Prūsijai val
dant Užnemunę, Naumiestyje mokyklai pastatyti atskiri 
mūriniai namai. Jei tokie buvo statomi, tai ją turėjo lan
kyti nemažai mokinių,— tuo metu niekas nestatė namų 
dar neveikiančiai ir negausiai mokyklai. Taigi peršasi prie
laida, kad mokykla Naumiestyje galėjo veikti dar nuo 
XVIII a. pabaigos, o gal jos pradžios reikėtų ieškoti nuo 
J. Totoraičio minimos lotyniškos mokyklos?

2 CVIA.— F. 733,— Ap. 77 — B. 353,— L. 846—858.
3 Totoraitis J. Min. veik.— P. 420, 434—435, 427.
4 Janulaitis A. Užnemunė po prūsais (1795—1807).— K., 1928.
5 Lukšienė M. Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX a. pirmo

joje pusėje.— K., 1970.— P. 75.

Nei XVIII a. pabaigoje, nei XIX a. pirmojoje pusėje 
Kudirkos Naumiestyje vidurinės mokyklos nebuvo. Edu
kacinės komisijos laikotarpiu artimiausia vidurinė mo
kykla buvo Virbalyje, laikoma dominikonų. Vidurinės mo
kyklos visoje Marijampolės apskrityje nebuvo tokios, ko
kią naujais pasaulietiniais pagrindais sukūrė Edukacinė 
komisija. Kauno ir Merkinės vidurinės mokyklos buvo 
gerokai toliau. Tačiau vadinamosios lotyniškos mokyk
los tuo metu dažnai prašokdavo pradinės mokyklos pro
gramą ir kartais laikytinos nepilnomis vidurinėmis mo
kyklomis. Tokia yra buvusi Marijampolės vienuolių ma
rijonų laikoma mokykla, kuri nepersitvarkė pagal Edu
kacinės komisijos nuostatus, tad 1783 m. jai buvo oficia
liai uždrausta veikti kaip vidurinei mokyklai. Tačiau dar 
1791 ir 1811 m. ji tebedirbo ir tik 1817 m. virto para
pine 3.

1795—1807 m., kai Užnemunė atiteko Prūsijai, švieti
mo sistema nesuskubo iš esmės pasikeisti. Vokiečiai nu
stebo radę užimtame krašte gana platų vidurinių mokyk
lų tinklą, bet kartu nelabai sutvarkytas pradines mokyk
las. Prūsijoje tuo metu jau dėtos pastangos siekti visuo
tinio pradinio mokymo. Frydrichas Vilhelmas III norėjo, 
kad toks švietimas apimtų ir užimtų žemių jaunimą ir 
išaugintų jam lojalius bei paklusnius piliečius4. Miesto 
ir kaimo bendruomenės buvo apdėtos specialiu mokyklų 
mokesčiu. Pačios mokyklos nepriklausė nuo bažnyčių. Kiek 
tas palyginti trumpas laikotarpis atsiliepė Naumiesčio apy
linkių švietimui, tuo tarpu trūksta žinių. Tikras tik tas 
faktas, kad pastatyta mūrinė mokykla5 ir kad liaudies 
švietimui, be tiesioginių gyventojų mokesčių, iš valsty
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bės iždo dar buvo skiriama antra tiek lėšų; Edukacinė 
komisija to padaryti nepajėgė. Be to, pradinėmis mokyk
lomis rūpintis turėjo savotiška visuomeninė institucija, 
kurią sudarė vietos dvasininkas, dvarininkas ir administ
racijos atstovas.

1807 m. Užnemunė atiteko Varšuvos kunigaikštystei, o 
po 1815 m.— Vienos kongreso sudarytai Lenkijos karalys
tei. Lenkai, vėl pasijutę bent iš dalies šeimininkai, ypač 
kultūros srityje, švietimą ėmėsi tvarkyti pagal Edukaci
nės komisijos sukurtą pavyzdį. Tačiau visai jo kartoti 
nesiryžo, palikdami daug pažangesnę Prūsijos pradinių 
mokyklų struktūrą. Švietimo rūmams pradėjo vadovauti 
žinomas lenkų švietėjas S. Potockis, kurį laiką juose dir
bo vienas iš pagrindinių lenkų šviečiamosios epochos 
ideologų S. Stašicas (su jo parašais randame ne vieną 
dokumentą, atsiųstą iš centrinės švietimo tvarkymo val
džios Varšuvoje į Augustavo vaivadiją). Sis palyginti 
intensyvus rūpestis liaudies švietimu truko nuo 1808 iki 
1821 m. Paskui ėmė stiprėti reakcija: atsirado vėl baimė 
turėti šviesesnį valstietį ar vargingą miestietį, pradėta 
ypač akcentuoti atskirų tipų luominė paskirtis. Iš to pir
mojo laikotarpio, kuriame ryškėjo palyginti pažangesnės 
švietimo tendencijos, išlikęs nemažas pluoštas 6 dokumen
tų apie pradinių mokyklų, tuo metu vadinamų elemen
tarinėmis, kūrimąsi ir tvarkymąsi Augustavo vaivadijoje, 
kuriai priklausė visa lietuviškoji Užnemunė ir slavų gy
venamos Augustavo bei Lomžos apskritys. Minėtieji do
kumentai apima 1818—1820 m. Juose randame žinių ne 
tik apie lietuviškas vaivadijos apskritis, bet ir konkrečiai 
apie Naumiestį.

6 CVIA.— F. 1073.— Ар. 1.— B. 743: Byla apie viešojo švietimo 
organizavimą (1818—1821 m.).

Švietimo reikalai tuo metu priklausė Varšuvoje esan
čiai Tikybų ir viešojo švietimo valdžios komisijai (Komis
ja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go). Atitinkamos komisijos buvo ir vaivadijose. Jos tvar
kėsi pagal centro nurodymus. Vaivadijos komisija skyrė 
apskritims vadinamuosius įgaliotinius (deleguotus) ko
misarus, kurie vietoje vykdė centrinės valdžios įsakymus. 
Pačiose apskrityse dar nuo Prūsijos laikų mokykla turėjo 
rūpintis vadinamoji Mokyklos globos, arba patronato (Do
zory szkolne), institucija. Ją tuo laikotarpiu sudarė dva
sininkas, dvarininkas, vaitas arba atitinkamai burmistras 
ir vienas arba du vietos ūkininkai. Palyginti su buvusiais 
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Prūsijos patronatais, matyti pažanga demokratine link
me, nes j mokyklos tarybą jau įsileidžiami ir valstiečių 
bei miestiečių atstovai. Dar 1808 m. buvo plačiai užsi
mota pristeigti visur tiek pradinių mokyklų, kad jos būtų 
pasiekiamos kiek įmanoma visiems vaikams. Tačiau, kaip 
rodo minėtoji byla, dar ir dešimčiai metų praėjus, pra
dinių mokyklų steigimas toli gražu nebuvo pasiekęs no
rimo lygio. 1818 m. Augustavo vaivadijos komisija iš
siuntinėjo savo įgaliotinius, kad jie kiekvienoje apskri
ties apylinkėje surastų po mokyklų organizatorių, kuris 
apsiimtų artimiausiu laiku įsteigti pradines mokyklas. Įga
liotinis, matyt, kreipdavosi tiesiog į energingesnius vie
tos dvasininkus, ir tiems nebūdavo patogu atsisakyti. Tą 
rodo vienintelis šiuo metu žinomas Seinų apskrities or
ganizatorių sąrašas: Seinų apylinkėje (Seinų, Krasnapo- 
lės, Kalesnykų, Punsko parapijos) — klebonas Gutaus
kas; Seirijų apylinkėje (Seirijų ir Miroslavo parapijos) — 
Miroslavo vienuolyno viršininkas kunigas Korickis; Lazdi
jų apylinkėje (Lazdijų, Jiezno, „Peteliko“ parapijos) — 
Jezersko bažnyčios administratorius Dzvonkovskis; Vei
siejų apylinkėje (Veisiejų, Leipalingio, Liškiavos, Beži- 
ninkų parapijos) —Veisiejų klebonas Paškevičius; Pše- 
roslio apylinkėje (Pšeroslio, Filipavo, Bakalaževo, Vižai
nio parapijos) — kunigas Žukovskis1. Paskirtieji organi
zatoriai ne visada rūpinosi mokyklomis. Nelengva buvo 
iš gyventojų išreikalauti mokyklos mokesčius. Antai kaip 
retą pavyzdį Augustavo vaivadijos komisija, rašydama 
centrinei valdžiai, nurodo Naumiesčio kunigą Barauską. 
Jis stengiasi patraukti valstiečius, atleisdamas nuo baž
nytinės dešimtinės tuos tėvus, kurie siunčia vaikus į mo
kyklas7 8. Toks atvejis, atrodo, buvo vienintelis. O štai 
Kalvarijos apskrities įgaliotinis 1819 m. skundėsi vaiva
dijos komisijai, kad jo apskrityje mokykloms steigti nie
ko nepadarę nei kunigai, nei dvarininkai. Liekąs jis vie
nas. Negalima priversti ir valdiškų dvarų nuomotojų at
likti savo įsipareigojimų — duoti mokytojams žemės ir 
padėti pastatyti mokyklai namus 9. Surinkti mokyklos mo
kesčius, matyt, buvo nelengva. Kunigas Barauskas buvo 
turbūt išimtis, nes bandė kompensuoti valstiečiams ne
įprastą mokyklos mokestį. Juo nesuprantamiau buvo mo
kėti šį mokestį žydams, kurie turėjo savo bendruomenių 

7 Ten pat.— L. 15.
8 Ten pat.— L. 90.
9 Ten pat.— L. 94.
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išlaikomas konfesines mokyklas ir elementarinėmis mokyk
lomis retai tesinaudojo. Augustavo vaivadijoje patariama 
įtikinėti žydus, aiškinti, kad mokyklos skiriamos visų ti
kybų vaikams, laukti, bet nenusileisti ’°. Lietuviams vals
tiečiams taip pat šis mokestis galėjo atrodyti nepagrįs
tas, nes steigiamos mokyklos buvo lenkiškos, o kaimuose 
veikė vadinamosios pakampių mokyklėlės arba vaikai bu
vo mokomi namie. Apie tai, kaip vyskupijos atstovas, Au
gustavo vaivadijai rašo kunigas A. S. Marciejevskis. Ku
nigų, kurie pasižymėjo organizuodami elementarines mo
kyklas, apdovanojimo rašte sakoma, kad iš visų vaivadi
jos apskričių geriausiai organizuojamos mokyklos Mari
jampolės apskrityje. Kitose šis darbas dar nėra baigtas, 
kadangi „iš dalies išganingam valdžios ir tikybiniu požiū
riu sumanymui priešinasi arba nenori visai kokios nors 
pagalbos suteikti dvarininkai, o iš dalies kaimo liaudis, 
nes visur kitur ji žymiai skurdesnė, kaip Marijampolės 
apskrityje, ir todėl vengia dėti mokestį mokytojui išlaikyti; 
nepaisant visų klebonų pastangų, nesiseka palenkti išlai
kyti mokyklų tvarkos... Ir vis dėlto beveik visur prie 
parapinių bažnyčių yra neorganizuotos ir ne pagal nu
statytą tvarką dirbančios mokyklėlės, o be to, beveik 
kiekviename kaime žiemos metu vaikai mokosi skaityti, 
daugelyje vietų rašyti ir skaičiuoti“ n. Gal rašte švietimo 
padėtis to meto kaimuose ir kiek pagerinta norint paro
dyti, kad pasaulietinė valdžia nebe pirmoji ėmė rūpintis 
pradinėmis mokyklomis, bet apie kaimo mokyklėles Lie
tuvoje juk rašo ne vienas ano meto žmogus. Nereikia 
pamiršti, kad jos dažniausiai buvo lietuviškos ir padėjo 
pačios lietuvių liaudies reikalams. Taigi lėšų reikalavimas 
valdžios organizuojamoms mokykloms iš tikrųjų kartais 
galėjo atrodyti ne visai pagrįstas dalykas net ir šviesiam 
lietuviui valstiečiui, taip pat ir žydams. Ir vis dėlto Ma
rijampolės apskrityje tų naujų organizuojamų elementa
rinių mokyklų buvo daugiausia. Tai 1820 m. konstatuoja 
tas pats A. S. Marciejevskis, teigdamas, kad šioje ap
skrityje visos numatytos mokyklos suorganizuotos ir ge
riausiai iš jų laikomos yra kunigų marijonų Marijampo
lėje, kunigo Biermano Naumiestyje, kunigo Svientochovs- 
kio Balbieriškyje, kunigo Butkevičiaus Sintautuose ir ku
nigo Norvilos Blagaslaviškyje’2. Tą laikymą reikėtų su
prasti kaip reguliariai surenkamus mokyklos mokesčius. * * *

10 Ten pat.-L. 80, 81.
11 Ten pat — L. 283.
12 Ten pat.
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Visoje Marijampolės apskrityje 1819 m. valdžios rei
kalavimu veikė 25 mokyklos. Kaip matyti iš 1 lentelės 
(žr. p. 39—41), jos turėjo būti įkurtos dar aštuoniose 
vietovėse. Ar tai buvo padaryta 1820 m., kada Marcie- 
jevskis rašė, jog visos mokyklos toje apskrityje suorga
nizuotos, tuo tarpu nėra aišku. Žinoma, nereikėtų manyti, 
jog šiame dokumente ir kituose žodžiai „suorganizuota 
mokykla“ būtinai reikštų, kad ji toje vietoje tik tuo metu 
ir atsiradusi. Iš daugelio dokumentų konteksto atrodo, 
kad suorganizuoti mokyklų reiškė ne tik ją įsteigti, bet 
ir perorganizuoti jau veikiančią pagal valdžios nurody
mus. Tais laikais vienai apskričiai 20—30 mokyklų buvo 
gana daug. Kaip jau matėme, kitose Užnemunės apskri
tyse tas organizavimo darbas buvo vangesnis.

Daugėjant mokyklų, prireikė ir mokytojų. Iš 1 lente
lės matyti, kad ne visos mokyklos buvo jų radusios; kai 
kur pažymėta, jog tuo tarpu tenkinamasi laikinai pasam
dytu mokytoju, kol atsiras tinkamas.

Vienintelė mokytojų seminarija buvo Loviče — visai 
lenkiškoje teritorijoje. Labai abejotina, ar kuris naumies- 
tietis, pagaliau apskritai lietuvis valstietis pasiekdavo Lo- 
vičą ir mokėsi toje seminarijoje. Sprendžiant iš visos 
Lietuvos praktikos, iš valstiečių kilę pradinių mokyklėlių 
mokytojai paprastai būdavo arba tik patys pasimokę pa
rapinėje, arba dėl kurių nors priežasčių negalėję baigti 
vidurinės mokyklos. Centrinė švietimo valdžia siūlė Au
gustavo vaivadijai rinktis mokytojus iš baigiančių Lovičo 
seminariją13. Nežinoma, ar į lietuviškas sritis būtų jų 
vykę. Mokytojų ir toliau trūko. Todėl 1820 m. vaivadijai 
iš Varšuvos buvo nurodyta parinkti elementarinėse mo
kyklose suaugesnių neturtingų moksleivių, supažindinti 
juos su pedagogikos nurodymais, paskirti jiems stipen
dijas ir duoti pasipraktikuoti prie kurio nors baigusio mo
kytojų seminariją mokytojo14. Ar imtasi vykdyti šiuos 
centrinės valdžios nurodymus, žinių neturime, turbūt var
gu, nes netrukus pradėta siaurinti elementarinių mokyklų 
tinklą.

13 Ten pat.— L. 8.
14 Ten pat.— L. 103.

Kaip tik tais metais Europoje tapo tiesiog madingas 
vadinamasis Belo—Lankasterio metodas. Iš jo buvo ti
kimasi liaudies švietimo stebuklų. Juo domėjosi ir Vil
niaus universiteto žmonės (nors kai kurie žiūrėjo skeptiš-
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kai). Varšuvos švietimo vadovybė 1819 m. įsakė veltui 
išdalyti mokytojams, kurie ketina dirbti Belo—Lankasterio 
metodu, leidinėlius apie jį, taip pat ir nurodymus, kaip 
mokyti skaityti (Przepisy dla Nauczycieli dających nau
kę początkowego czytania.— Warszawa, 1811)15. Teikta 
ne tik metodinė pagalba mokytojams — suskasta raginti 
kai kurias mokyklas pereiti prie vadinamojo gryno šio 
metodo taikymo. Tačiau reikėjo turėti nemažas patalpas, 
kad vaikai galėtų tam tikru būdu išsidėstyti klasėje. Vai
vadijos komisija prašė informuoti, kur yra tinkami mo
kyklų namai. Marijampolės apskrityje tokios mokyklos, 
įgaliotinio pranešimu, buvo Marijampolėje ir Naumiesty
je. Čia buvo specialūs mūriniai mokyklų pastatai; pirmo
joje mokykloje mokėsi 100, antrojoje — 30 vaikų. (Prienų 
mokykla 1820 m. sudegė 16.) Ir vėl nežinome, ar Naumies
tyje pereita prie naujojo metodo. Daugelyje Lietuvos vie
tų jį taikė pradedantiesiems skaityti. Tuo pačiu tikslu 
Varšuvos švietimo centras siūlė kiekvienai mokyklai įsi
gyti 48 lentelių komplektą mokyti skaityti minėtuoju me
todu 17. Taip norėta palengvinti beturčiams mokytis, nes 
nereikėtų įsigyti vadovėlių. Visai nepagalvota, kad, taip 
mokomas skaityti, vaikas visai nelavinamas ir gyvenime 
dažnai lieka analfabetas, nes neišugdoma tvirtesnių skai
tymo įgūdžių. Be to, lentelės buvo platinamos tik lenkų 
kalba — apie gimtąją Užnemunės vaikų kalbą niekur ne
kalbama.

15 Ten pat.— L. 55.
16 Ten pat —L. 261, 262.
17 Ten pat —L. 112.
18 Ten pat.— L. 107, 108.

Norint pasiekti reikiamą darbo lygį, itin svarbu buvo 
mokykloms gauti gerus vadovėlius. Centrinė valdžia tuo 
labai rūpinosi. Lietuviškoje Užnemunėje šis klausimas bu
vo kiek sudėtingesnis nei Lenkijoje. Natūralus šios te
ritorijos ryšys su Lietuvos kultūriniu centru Vilniumi bu
vo tuo laikotarpiu nukirstas. Oficialiai visos knygos tu
rėjo eiti ne iš Vilniaus, o, nesant Užnemunėje jokios 
spaustuvės, net iš Varšuvos. Tuo ne kartą nusiskundžia 
ir vaivadijos komisija, ir centras. Svarstoma, kaip ir kur 
pargabenti vadovėlius, kad visos mokyklos galėtų juos 
turėti. 1820 m. sausio 29 d. iš centro įsakyta Augustavo 
vaivadijos komisijai įpareigoti dekanus apsiimti laikyti 
vadovėlius 18. O po kelių mėnesių pranešta, kad į Mari
jampolės apskritį jau išsiųsta 380 vadovėlių („Nauka po- 
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czątkowa czyli Elementarz mniejszy“— 10 grašių, „Nauka 
czytania, pisania, rachunków czyli Elementarz większy“— 
1 zlotas 5 grašiai, „Nauka chrzescjanska i Obyczajowa“— 
10 grašių)19. Kaip matyti, visi jie buvo lenkiški. Apie 
lietuvių kalbą nė viename mūsų naudoto šaltinio doku
mente niekas neužsimena, nors lietuvių gyvenamosios ap
skritys ne kartą vadinamos lietuviškomis. Vilniaus uni
versiteto vizitatoriai prie lietuvių kalbos teisių gynimo 
mokyklose taip pat niekuo neprisidėjo, vis dėlto jų su
rašytuose aktuose randama nors žinių apie lietuvių kal
bos vartojimą jose. O vadinamieji garbės globėjai (ba
jorų savivaldos renkamos pareigybės), kai kuriose ap
skrityse (Žemaičių) konstatavę lietuvių kalbos buvimą, 
net prielankiai apie tai atsiliepia. Apie tai, kad ir Užne
munėje tuo metu vadinamosiose pakampių mokyklėlėse 
vaikai buvo mokomi lietuviškai, žinoma ne iš valdžios 
dokumentų, o iš kitų šaltinių: A. Tatarės biografijos, 
1833 m. išleistos M. Martynaičio lenkų kalbos gramatikos 
lietuviams. Si gramatika parašyta vis dėlto lietuviškai. 
Tai rodytų, kad pats jos autorius, būdamas mokytojas, 
galbūt aiškino lietuviams lietuvių kalba kaip pagalbine. 
Apie lietuviškų elementorių kelius į Užnemunę XIX a. 
pirmojoje pusėje dar reikėtų parinkti duomenų. Centri
nės valdžios švietimo politika aiški: apie jokią kitą gim
tąją kalbą, be lenkų, kuri kartu turi būti ir valstybinė, 
negali būti ir galvojama.

19 Ten pat.—L. 124, 125.
20 Ten pat.— L. 110.

Palyginti liberalus švietimo laikotarpis (1808— 
1821 m.) ne taip ilgai truko. Jau 1820 m. Vidaus reikalų 
komisija ir policija įsakė vaivadijai nereikalauti mokyk
los mokesčio iš visų gyventojų, o tik iš tų, kurie įsipa
reigoję gera valia ir kurie naudojasi mokyklomis20. O 
jau po 1821 m. pradinių mokyklų tinklo plėsti nebeska- 
tinama. Caro valdžia atsargiai bando visą Lenkijos ka
ralystės švietimo sistemą priartinti prie imperijos švie
timo struktūros. 1833 m. skelbiami nauji nuostatai. 1839 m. 
sudaroma Varšuvos švietimo apygarda, pavaldi centrinei 
Rusijos švietimo ministerijai. 1840 m. išleidžiami vėl nau
ji mokyklų nuostatai. Visi tie pakitimai tiesiogiai lietė 
Užnemunę.

Pradinių mokyklų po visų pertvarkymų labai suma
žėjo. 1819 m. Marijampolės apskrity jų žymėta net 25, 
o 1839 m. oficialioje ataskaitoje tėra 8. Apie amžiaus vi
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durį jų vėl ima daugėti. Tačiau Naumiestyje pradinė mo
kykla visą laiką veikė, ir tais laikais joje buvo palyginti 
daug mokinių, pavyzdžiui, 1839 m.— 80 (14 bajorų vai
kų, 56 miestiečiai ir 10 valstiečių). Be to, 1837 m. dar 
buvo įsteigta sekmadieninė amatų mokykla, kurią lankė 
31 miestiečių vaikas21. 1841—1842 mokslo metais pirmo
joje mokykloje mokėsi 72 mokiniai, antrojoje — 30, 1844 m. 
atitinkamai 45 ir 23, 1852 m.— 116 ir 24, 1854 m.— 72 
ir 5, 1860 m.— 73 ir 13 mokinių22.

21 Leningrado CVIA.—F. 733,—Ap. 77,—B. 4.—L. 422, 429.
22 Lukšienė M. Min. veik.— P. 439.
23 CVIA.—F. 1073,—Ар. 1,—B. 743 —L. 145, 146.
24 CVIA.—F. 733,—Ар. 1,—B. 2,—L. 277.
25 Ten pat.

Mokymo turinys pradinėse mokyklose nebuvo nusisto
vėjęs. Reikėtų skirti teoriškai planuojamą mokymo turinį 
nuo praktikos. 1808 m. nuostatuose buvo numatyta ket- 
verių metų elementarinė mokykla, kurioje vaikai mokytųsi 
skaityti, rašyti, skaičiuoti, moralės ir tikybos, be to, aukš
tesnėse klasėse teikiama ūkio, higienos žinių, supažindi
nama su piliečio teisėmis ir pareigomis, pavasarį prak
tiškai mokoma sodininkystės ir daržininkystės. Šitokiai 
programai reikėjo specialiai parengtų mokytojų, taip pat 
ir sąmoningo tėvų požiūrio. Trūko ir vieno, ir kito. Todėl, 
pavyzdžiui, Suvalkų elementarinės mokyklos 1820 m. pus
mečio ataskaitoje pažymėta, kad dirbo trys mokinių gru
pės: I — gerai skaito, rašo ir skaičiuoja; II — skaito, ma
žai rašo ir pradeda skaičiuoti; III — „silabizuoja“, o vo
kiečių vaikai — „silabizuoja“ ir tik kai kurie skaito23. Su
valkuose buvo galima tikėtis tinkamo mokytojo, o jo, 
matyt, neturėta, jei mokyta tik pačių elementariausių da
lykų. Ten, kur mokyta Belo—Lankasterio metodu (jis 
buvo propaguojamas ir gana paplitęs iki 1833 m., kai ofi
cialiai jau imta jo neberekomenduoti24), vaikai dar ma
žiau gaudavo bendrojo lavinimo žinių.

Amatų mokyklose, be įprastinės elementarinės mokyk
los programos, dar turėjo būti mokoma pritaikytų ama
tams geometrijos ir mechanikos pradmenų (tam naudo
tasi iš prancūzų kalbos verstu P. Dupino vadovėliu)25.

1846 m. Naumiesčio pradinėje mokykloje dirbo du mo
kytojai, pasiskirstę vaikus pagal tikybą: katalikus mokė 
Steponas Kvietkauskas, kilęs iš valstiečių, nevedęs, 45 
metų amžiaus, mokęsis Gardino gimnazijoje; evangeli
kus — tokio pat amžiaus Samuelis Paulinis, kilęs iš mies
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tiečių, vedęs, mokęsis Karaliaučiaus universitete. Abu dar 
dirbo ir amatų mokykloje26. Žinant to laikotarpio bendrą 
mokytojų išsilavinimo lygį, galima tvirtinti, kad Naumies
čio mokyklose dirbo neblogai parengti mokytojai. Kadan
gi nėra duomenų iš ilgesnio laiko tarpo, sunku ką nors 
teigti. Tegalima spėti — kadangi Naumiesčio mokyklos bu
vo gausios, tai ir mokytoją jos galėjo gauti aukštesnės 
kvalifikacijos.

* CVIA — F. 733,— Ap. 77.— B. 192,— L. 568—572.

XIX a. pirmojoje pusėje Naumiesčiui artimiausios vi
durinės mokyklos Užnemunėje buvo iš pradžių Seinuose, 
paskui Suvalkuose, o jau nuo 1840 m.— Marijampolėje.

1972

KONTRABANDA IŠ PROSŲ 
(atsiminimai)

JONAS ENDRIUKAITIS

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvos gyventojai pre
kiavo su Prūsais. Prūsijoje kai kurios prekės buvo pi
gesnės, tad lietuviai stengdavosi jų įsigyti. Virbalyje, 
Naumiestyje, Jurbarke ir kitur įsteigtos muitinės, pro 
kurias mažais prekių kiekiais vietos gyventojai apsirūpin
davo, tačiau daugiau jų parsigabenti teko imtis nelega
laus būdo. Rusijos vyriausybė buvo suinteresuota savo 
prekes išvežti į užsienį, o ne įvežti, todėl kilo poreikis 
tokiai kontrabandai užkirsti kelią.

Aš augau ir gyvenau Silgalių kaime, pačiame pasie
nyje, tarp Slavikų ir Naumiesčio, tad man ta kontra
banda ir jos persekiojimas buvo gerai žinoma.

Nuo Vištyčio iki Palangos visas pasienis mūsų pusėje 
buvo sėte nusėtas kordonų, kuriuose laikomos ginkluotos 
pasieniečių įgulos: Slavikuose, Silgaliuose, Bukšniuose, 
Panoviuose, Turčinuose, Gluobiuose, Bajoraičiuose, Ku
bilėliuose ir Naumiestyje (tai tik tarp Slavikų ir Nau
miesčio). Taigi kas 3 kilometrai kordonas. Kiekviename 
kordone buvo didelis medinis gyvenamasis pastatas su 
tvartu, pašiūrė. Ten nuolat būdavo apie 20 pasieniečių, 
vadinamųjų abieščikų, su 6—10 arklių. Tai karinė orga
nizacija. Visi pasieniečiai turėjo po šautuvą, dėvėjo mels
vos spalvos uniformą su žibančiomis sagomis. Kiekvieno 
kordono dalinyje, be paprastų pasieniečių, buvo staršina 
ir kapitonas, vadinamas dalinio komandieriumi. Keli da
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liniai sujungiami į skyrius, kurių viršininkas — skyriaus 
komandierius. Jų būstinės buvo Naumiestyje ir Slavikuo
se. Keli skyriai jungėsi į brigadas. Joms vadovavo bri
gados komandieriai, kurie gyveno Tauragėje ir Virbalyje. 
Pagaliau visų brigadų viršininkas, srities komandierius, 
gyveno Rygoje. Pasieniečių ligoninė buvo Jurbarke. Jei 
pasienietis susirgdavo, iš šaltyšiaus pareikalaudavo pa
stotės (stuikos). Valstietis turėdavo mesti darbus ir savo 
arkliais vežti ligonį į Jurbarką. Vežėjui šiek tiek primo
kėdavo.

Gyventojų ir pasieniečių santykiai buvo šalti. Dauge
lis pasieniečių slampinėdavo po valstiečių sodybas, pro
gai pasitaikius, nudžiaudavo kokią vištą ar žąsį. Galima 
buvo pasiskųsti kapitonui, nes už tai bausdavo. Bet vals
tiečiai skųstis bijojo, nes toks nenaudėlis imdavo keršyti. 
Ypač valstiečiai vargo su girtuokliais, kurie prašinėdavo 
degtinės ir jaunimo pobūviuose sukeldavo nemalonumų. 
Labiausiai vietos gyventojai bijojo patikrinimų (osmotr), 
vykstančių kartą per metus. Karinis dalinys raitų ir su 
vežimais, su savo aukštais viršininkais važiuodavo kor
donų tikrinti arba nuo Virbalio Tauragės link, arba prie
šinga kryptimi. Nakčiai apsistoję pas kurį nors valstietį, 
tapdavo jo ūkio šeimininkais: iš tvarto išvarydavo gyvu
lius ir susivesdavo savo arklius, kieme susikurdavo lau
žus ir nakvojo, kur kam patogiau.

Pasieniečių uždavinys — gaudyti kontrabandininkus ir 
užkirsti kelią kontrabandai. Pačiu pašešupiu buvo numin
tas takas, vadinamas patronkeliu, kuriuo dieną naktį vaikš
čiojo ginkluoti sargybiniai ir saugojo sieną. Tai pati pa
vojingiausia linija kontrabandininkui. Nuo Slavikų iki 
Naumiesčio pačiu pasieniu ėjo vieškelis, kuriuo jodinė
davo pasieniečiai ir pralindusį pro patronkelį kontraban
dininką čia sulaikydavo. Taip tada vadinamą pirmos kla
sės vieškelį šiandien sunku įsivaizduoti: vasarą raiti pa
sieniečiai sukeldavo debesis dulkių, rudenį jo liūgynuose 
arkliai ir vežimai skęsdavo. Be to, keli kilometrai nuo pa
sienio buvo viena ar dvi zonos, kur sukinėjosi pasienie
čiai ir pakelėse tikrino pėsčius ir važiuotus.

Atrodė, siena taip saugoma, kad būtų sunku uodui ne
pastebėtam pralėkti, tačiau vyko didelė kontrabanda. Iš 
Prūsų gabeno manufaktūrą, bovelną, kortas, arbatą, cuk
rų, amolį, vynspiritį, rakiją (panaši į degtinę), araką, 
romą ir kt. Kontrabanda buvo gerai organizuota, ne atsi
tiktinė. Jai vadovavo turtingi Sakių ir Naumiesčio žydai: 
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užpirkdavo Prūsų miestuose daugybę prekių ir atgaben
davo pas pasienio valstiečius arba! į smukles, kurios mie
lai sušildydavo ir kontrabandininkus, ir emigrantus ame
rikonus. Čia prekes sukraudavo į maišus (pakus), maž
daug po 80 kilogramų, apraišiodavo virvėmis, padarydavo 
ąsas, j kurias galima būdavo įkišti rankas ir nešti ant 
nugaros. Vokiečių pasieniečiams visa tai buvo gerai ži
noma, bet jie dėjosi nematą, net kartais padėdavo trans
portuoti: mat jų vyriausybė buvo suinteresuota prekių 
eksportu.

Tamsios naktys, lijundros, pusnys — pats dėkingiausias 
laikas kontrabandininkams. Jie su pakais perbrisdavo Še
šupę brastų vietomis, pasiklausę nerdavo per patronkelį, 
per vieškelį ir pakus paslėpdavo pas valstiečius, pirtyse, 
šiaudų kūgiuose ar kitose sutartose vietose. Iš tų slap
taviečių pasamdytas valstietis pakus sukraudavo į savo 
vežimą ir veždavo į tolimesnes paskyrimo vietas. Kartais 
prekes nešdavo per sieną ir dieną. Tada kontrabandinin
kas susitardavo su piemeniu, ganančiu gyvulius pasienyje, 
arba su artoju. Pastebėję nueinantį tolyn pasienietį, jie 
duodavo ženklą anapus Šešupės pasislėpusiam kontraban
dininkui, ir tas per visas užtvaras prasprukdavo.

Kaip kontrabandininkus gaudė? Pasienietis, pastebėjęs 
įtartiną asmenį, neturėjo teisės pasitraukti nuo savo tako 
ir jį vytis, bet triskart iššaudavo. Išgirdę šūvį kordone, 
pasieniečiai šokdavo ant arklių ir kaip akis išdegę per 
arimus, per javus lėkdavo į tą vietą. Iš sargybinio suži
noję, kur pasirodė kontrabandininkas, imdavo jį vytis. 
Tasai, išgirdęs pavojaus ženklą, taip pat nesnausdavo — 
arba sprukdavo per Šešupę atgal į Prūsus, arba, savo 
nešulį įmetęs į krūmus ar į javus, mėtydamas pėdas, ner
davo kuo toliau. Jei jį ir sugaudavo, išsigindavo nieko 
nenešęs. Pirmam pastebėjusiam kontrabandininką ar jį su
ėmusiam pasieniečiui tekdavo trečdalis konfiskuotos kont
rabandos.

Bet geriausias sąlygas kontrabandai sudarydavo pa
tys pasieniečiai, anot patarlės, sidabro yla viską pasiekia. 
Dauguma jų buvo kyšininkai. Būdavo, eina kontraban
dininkas su nešuliu, o pasienietis žiūri į kitą pusę. Tai 
žinojo ir vyriausybė. Kovai su kontrabanda bei kyšinin
kavimu pasienyje darbavosi ir slaptoji policija, vadina
mieji šmekeriai. Jie dažniausiai vilkėjo civiliais drabu
žiais, mokėjo lietuvių kalbą, slankiojo pasieniu, smuklėse 
klausydavosi kalbų, kvotė gyventojus, piemenis, vaikus, 
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rinko žinias apie kontrabandininkus ir pasieniečius kyši
ninkus. Uolūs šmekeriai buvo Ignatovas, Michailovas ir 
lietuvis Pautienius. Pasieniečiai jų neapkentė.

Žydai iš tokios gerai organizuotos spekuliacijos gau
davo nemažai pelno. Jų pelno įplaukas didino emigrantai, 
ieškantys geresnio gyvenimo. Emigrantai telkėsi Šakiuo
se, Naumiestyje, kaimuose. Kai susidarydavo būrys, arba 
partija, pasamdytas valstietis nuvesdavo prie pasienio ir 
dažniausiai pro papirktą pasienietį perplukdydavo per Še
šupę į Prūsus, iš kur jie nekliudomi vykdavo toliau. Iš 
kiekvieno emigranto organizatoriai gaudavo maždaug po 
20 rb.

Patį pavojingiausią darbą atlikdavo kontrabandinin
kai. Už perneštą paką jie gaudavo po 1—3, už pervestą 
emigrantą — po 3—5 rublius. Toks uždarbis viliojo dau
giausia mažažemius ir bežemius, kurie tikėjosi iš to pra
sigyventi ir įsigyti žemės sklypą. Su sunkiais nešuliais 
eidami per lietų ir darganas, brisdami per šaltą Šešupės 
vandenį, dažnai peršaldavo, susirgdavo ir prarasdavo svei
katą. Nebuvo, regis, atvejo, kad iš jų kas būtų pralobęs.

NAUMIESČIO KNYGNEŠIAI

VINCAS LAURYNAITIS

„Spaudos išradimas yra didžiausias istorinis įvykis. 
Tai visų revoliucijų branduolys“,— sakė V. Hugo. Nepa
prastą spaudos vaidmenį patvirtina ir Lietuvos kultūros 
istorija. XVI a. humanizmo, reformacijos ir XIX a. pir
mosios pusės judėjimai Lietuvoje buvo sukelti ne vien 
visuomeninio gyvenimo sąlygų, bet ir spaudos, suteiku
sios tiems judėjimams idėjinę kryptį. Kelių šimtmečių 
raštija tradicinėmis lotyniškomis raidėmis buvo tiek suta
pusi su nacionalinėmis aspiracijomis, kad, atrodė, be jos 
neįmanoma jokia kultūrinė pažanga. Uždraudus tą spau
dą, tautą ištiko skaudus smūgis.

Caro vyriausybė, labiausiai apkaltinusi lenkus dėl 
1863 m. sukilimo ir įvedusi į lietuvių rašybą rusiškas rai
des, vadinamąją graždanką, siekė šių tikslų: izoliuoti lie
tuvius nuo lenkų įtakos, pigiais leidiniais diegti liaudžiai 
ištikimybę caro vyriausybei ir pagaliau tautą surusinti 
bei supravoslavinti. Tokia prievarta turėjo sukelti visuo
menės pasipriešinimą ir kovą.
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Muravjovas, dar neuždraudęs spaudos lotyniškomis 
raidėmis, ryžosi to tikslo siekti per pradines mokyklas. 
Jo pastangomis jau 1864 m. buvo išleista abėcėlė rusiš
komis raidėmis. Pagaliau Kaufmano siūlymu vidaus rei
kalų ministras 1865 m. išleido aplinkraštį, draudžiantį 
spausdinti raštus lotyniškomis raidėmis. Nuo to laiko val
džios lėšomis ir rusiškomis raidėmis buvo spausdinamos 
maldaknygės, kantičkos, evangelijos, mokykliniai vadovė
liai ir kt.

Lietuvos inteligentams ir liaudžiai veikiai ėmė aiškėti 
tikrieji vyriausybės tikslai, kai į mokyklas imti siųsti ru
sai mokytojai, visose įstaigose įvesta rusų kalba, stato
mos cerkvės ir į jas mokiniai varomi melstis.

Tokiai vyriausybės politikai pats pirmasis nuo 1867 m. 
ėmė priešintis M. Valančius. Tilžės, Ragainės spaustuvės, 
prūsiškų prekių kontrabandininkai nurodė kelią ir lietu
viškai knygai. Radęs Tilžėje katalikų kunigą Zabermaną, 
M. Valančius jo pastangomis 1867—1869 m. išspausdino 
politinio turinio brošiūrų, kuriose nurodė katalikų bažny
čiai gresiantį pavojų ir įsakė neleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas, naikinti knygas rusiškomis raidėmis ir laikytis 
senojo rašto. Nuo to laiko Prūsuose pradedama spaus
dinti, o Lietuvoje slaptai platinti daugiausia religinio tu
rinio knygas, vadinamas kontrafakcijomis, su tariamomis 
senomis išleidimo datomis ir cenzūros aprobacija. Pirmie
ji tų knygų platinimo organizatoriai buvo kunigai. Jie 
mobilizavo savo zakristijonus, vargonininkus, vežėjus, 
škaplierininkus.

Vienas iš žymiausių kontrafakcijų platintojų Užnemu
nėje buvo Sudargo klebonas Martynas Sederevičius. Bu
vęs vikaru Alvite, Griškabūdyje, Liudvinave, Sakiuose, 
daugelio kunigų pažįstamas, 1873 m. apsigyveno Prūsijos 
pasienyje, Sudarge, ir suorganizavo didelį knygų platin
tojų būrį. Ne veltui kapų paminklo įraše jis vadinamas 
knygnešių tėvu.

Be tikybos knygų, Prūsuose pradėti spausdinti kalen
doriai, vadovėliai, į kurių platinimą įsitraukė sąmoninges
ni Užnemunės pasauliečiai: Juozas Antanavičius, girių 
sargas, gabenęs knygas į Jurbarką ir Žemaitiją, Motiejus 
Eimutis nuo Zapyškio ir Mykolas Celkys nuo Gelgaudiš
kio, vežę knygas arkliais ir garlaiviu į Kauną ir toliau, 
Mikas Vasiliauskas, aprūpinęs knygomis Dzūkijos gyven
tojus.
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Iki pasirodant „Aušrai“, knygų, ypač maldaknygių, 
platinimas Naumiestyje taip pat priklausė nuo kunigų. 
Nuo 1878 m. ten klebonavo prelatas Salemonas Oleka, 
lenkiškos kultūros žmogus. Žinoma, jis negalėjo nesu
prasti lietuviškos spaudos reikšmės ginant katalikybę, ta
čiau buvo labai atsargus ir į tokią spaudą žiūrėjo pro 
pirštus. Be abejo, tos kontrafakcijos pasiekdavo ir Nau
miestį, tačiau jų platintojai dar nėra žinomi.

Policija ėmė persekioti knygų platintojus. Viena iš 
pirmųjų Užnemunės aukų buvo kažkoks Bujevskis. 1870 m. 
Jurbarke su 13 knygučių jis buvo suimtas, įkalintas ir po 
to išsiųstas į Suvalkiją '.

1883 m. kovo mėnesį pasirodė „Aušra“, redaguojama 
J. Basanavičiaus. Nuo šios svarbios datos mūsų kultūros 
istorijoje ima ryškėti naujas idėjinis posūkis, kai į spau
dos darbą įsitraukia inteligentai pasauliečiai. Aušrinin
kai, kaip idealistai romantikai, nesitenkino tikybiniais raš
tais— jiems rūpėjo pasaulietiniai kultūros reikalai. Jie 
aukštino Lietuvos praeitį, lietuvių kalbą, tautosaką, ieš
kojo taurių savo tautos savitumų, stengėsi vienyti visus 
visuomenės sluoksnius ir žadinti nacionalinę sąmonę.

„Aušros“ laikais lietuviškų spaudinių platintojai Lie
tuvoje dar nebuvo griežtai policijos persekiojami, nes 
caro vyriausybė, matydama aušrininkų nusistatymą prieš 
lenkų įtaką Lietuvoje, mėgino kurį laiką tą separatizmą 
palaikyti. Tad spaudos leidiniai plito uždarais vokais ir 
siuntiniais paštu ir laisvokai pasiekdavo Lietuvos bei Ru
sijos miestus. Didesni spaudos kiekiai buvo gabenami 
per sieną kontrabanda. Kadangi prekių kontrabandinin
kai už spaudos gabenimą imdavo nemažus atlyginimus, 
ėmė rastis tikrųjų pasauliečių knygnešių, dirbusių tą pa
vojingą darbą iš idėjos. Į spaudinių platinimą įsitraukė 
mokytojai, daraktoriai, mokiniai, studentai, knygrišiai.

Iš naumiestiečių knygų platintojų „Aušros“ laikais pa
žymėtinas Antanas Rudaitis (Balionas). Jis buvo gerokai 
prasilavinęs, slaptai mokęs vaikus, vertęsis knygrišyste 
Meištuose, už spaudos platinimą ne kartą policijos tar
dytas ir kalintas. Labiausiai pagarsėjęs Antanas Baltru
šaitis, vadintas Antanėliu. Atvykęs į Naumiestį, pramokęs 
iš A. Rudaičio knygrišystės, jis 1885 m. įsitraukė į aktyvų 
platintojo darbą. J. Šliūpas su pasigėrėjimu mini Mari
jampolės gimnazijos mokytoją Petrą Kriaučiūną, kuris, 
užmokėjęs už šimtą ar du šimtus „Aušros“ egzempliorių,

1 Mūsų žinynas.— K., 1921 —Nr. 2.— P. 109.
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per Naumiestį juos parsisiųsdavęs sau žinomais keliais 
ir išplatindavęs per mokinius Suvalkijoje bei Kaune2.

2 Šliūpas J. „Aušra“ („Aušros“ sukakties minėjimo proga).— K„ 
1923.

Kovoje dėl spaudos grąžinimo pagrindinį vaidmenį 
ėrtiė vardinti periodinė spauda. 1889 m. pasirodė „Var
pas“. Jis atkakliai kėlė spaudos draudimo, lietuviškų mo
kyklų, visuomenės švietimo problemas. „Varpas“ smerkė 
carinį despotizmą, socialinę, nacionalinę priespaudą, o 
vėliau net ėmė kelti savivaldos suteikimo Lietuvai mintį. 
Toje kovoje reikėjo remtis gausiausiu visuomenės sluoks
niu— valstiečiais. Tad nuo 1890 m. pradėtas leisti „Ūki
ninkas“ ir kalendoriai, brošiūros įvairiais mokslo bei švie
timo klausimais.

„Varpas“, Amerikos laikraščiai „Lietuviškas balsas“, 
„Vienybė lietuvininkų“ savo liberaliomis pažiūromis šo
kiravo kunigus, ir šie savo ruožtu leido laikraščius „Švie
sa“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Tėvynės sargas“, 
jais gynė katalikų bažnyčios vaidmenį dvasiniame visuo
menės gyvenime. „Tėvynės sargas“ 1902 m. 12—13 nu
meriuose rašė, kad reikia „atimti apšvietos monopolį nuo 
socialistų, liberalų ir visokių Tikybos priešų“. Žinoma, 
ir šitų katalikiškų laikraščių platintojai buvo persekio
jami.

Stiprėjant kovai dėl spaudos grąžinimo ir su caro re
žimu, imta griežčiau persekioti ir spaudos platintojus. 
Pirmaisiais spaudos draudimo dešimtmečiais vyriausybė 
įpareigojo pasieniečius (abieščikus) ir policininkus (zems- 
kius) užkirsti kelią knygnešiams. Visas Lietuvos—Prūsi
jos pasienis buvo nusėtas kordonų su pasieniečių įgulo
mis. Prie pat sienos vadinamuoju patronkeliu dieną nak
tį patruliavo pasieniečiai. Be to, toliau nuo sienos buvo 
nustatyta viena ar dvi zonos, arba linijos, kuriose būdavo 
sekami knygnešiai. Nuo 1895 m. leista į bėgantį knyg
nešį šauti.

Šitokių persekiojimo priemonių nepakako. Visoje im
perijoje kylant politiniams neramumams, buvo įkurta žan
darmerija sekti revoliucinius bei nacionalinius judėjimus 
ir juos slopinti. Sis saugumo organas nuo 1890 m. vei
kė ir Lietuvoje, ypač kovojo su slaptąja spauda. Suval
kų gubernijos mieste įsteigta žandarmerijos valdyba. Gu
bernijos apskritys suskirstytos į tris rajonus — Augustavo 
ir Seinų, Marijampolės ir Kalvarijos, Vilkaviškio ir Nau
miesčio — su savo viršininkais (rotmistrais) ir žandarais.
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Rotmistrai Gorelovas, Sosnovskis, Vonsiackis, Tarasovas, 
Kislinskis ir Naumiesčio žandarai Frolovas, Kafanovas 
buvo nuožmūs knygnešių persekiotojai.

Knygnešių veiklai sekti būdavo verbuojami ir samdo
mi agentai, dažniausiai lietuviai, vadinami šmekeriais. 
Smekeriai Garliauskas, Navickas, Bogdanovičius Naumies
čio knygnešiams buvo labai įsipykę. Caro vyriausybė, 
gerai žinodama spaudos židinius Prūsuose, ten taip pat 
samdė šnipus ir net mėgino įtraukti į kovą vokiečių poli
ciją. Vidaus reikalų ministras 1899 m. įpareigojo Kauno 
ir Suvalkų žandarų valdybų viršininkus tartis su Prūsijos 
policija dėl bendro spaudos platintojų persekiojimo. Tais 
metais vokiečių policija paskyrė agentą Vieneną sekti iš 
Lietuvos atvykstančius knygnešius ir pranešti rusų žan
darmerijai 3.

3 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai.— V., 1965.— T. 2.— P. 276.

Spaudinių kelias iš Prūsijos ir Amerikos tapo daug 
sunkesnis. Laikraščius ir knygas siuntinėti paštu buvo 
labai pavojinga. 1903 m. „Ūkininko“ 4—5 numeriuose 
pažymima, kad reikia remtis knygnešiais, teikti jiems pi
niginių nuolaidų, didinti jų suinteresuotumą. Svarbesni 
spaudos gabenimo kanalai per sieną buvo šie: Sudargas, 
Silgaliai, Bajoraičiai, Naumiestis, Lauckaimis, Kybartai, 
Vištytis ir kt. Kur tik pasienyje gyveno knygnešiai, ten 
būdavo gabenama spauda.

Nuo „Varpo“ laikų Naumiesčiui teko bene svarbiau
sias vaidmuo visoje Užnemunėje. Ten gyvenantys „Var
po“ ir „Ūkininko“ redaktoriai V. Kudirka, K. Grinius, 
J. Bagdonas ir dažnai iš Pilviškių atvykstantis S. Matu
laitis redagavo laikraščių ir knygų rankraščius, nurodė 
kovai politinę kryptį. Naumiestyje gyveno nemažai spau
dos platintojų, aprūpinusių leidiniais ne tik Užnemunės, 
bet ir už jos ribų gyvenančius skaitytojus. Be to, Nau
miestis su 5000 gyventojų buvo didokas miestas. Jame 
telkėsi valstybinės įstaigos, veikė kai kurios dirbtuvės, 
uždarbiavo amatininkai, vyko kontrabandinė prekyba, mu
gės, atlaidai ir valdiški reikalai sutraukdavo daug vals
tiečių. Tad šiame judriame mieste pasieniečiams, polici
jai ir žandarams nelengva būdavo sekti knygnešių veiklą.

Daugiausia spaudinių naumiestiečiai gaudavo iš Prū
sų. Kas nors iš Lietuvos, atvykęs į spaustuves, užpirkdavo 
tam tikrą jų kiekį. Ten talkininkaudavo vietos lietuviai 
M. Zauniūtė, A. Bruožis, M. Jankus arba iš Lietuvos 
atvykę P. Mikolainis, J. Angrabaitis ir kt. Iš spaustuvės 

52



geležinkeliu parsigabendavo į Pilkalnį. Iš jo pasamdytas 
valstietis arkliais atveždavo arba į Širvintą, arba į Saf- 
rono viešbutį, arba vaistininkui Jastžemskiui, arba laikro
dininkui Andriulaičiui. Dalį spaudinių, paslėpę drabužiuo
se ar avalynėje, persinešdavo per muitinę patys naumies- 
tiečiai, turintys leidimus. Širvintos gyventojai Torneris, 
Karolis ir Marija Ebertai, atvykę į Naumiestį, spau
dinius išdalydavo adresatams. Didesnius kiekius gaben
davo knygnešiai — naktimis perbridę Šešupę ar Širvintą, 
su maišais ir pakais sprukdavo pro pasieniečius ir Lietu
vos pusėje tuos nešulius palikdavo sutartose vietose, iš 
kurių spauda savais keliais pasiekdavo skaitytojus.

Nuo „Varpo“ laikų pats aktyviausias spaudos platin
tojas buvo naumiestietis Antanas Baltrušaitis. Iš jo atsi
minimų matyti, kad tai buvo nuostabi asmenybė4. Iš pat 
jaunystės piemenavęs, dėl sunkių sąlygų apluošęs, atvy
kęs į Naumiestį, elgetavo, išmoko knygrišystės, kurį laiką 
slaptai vaikus mokė ir pardavinėdamas škaplierius, pa
veikslėlius, maldaknyges tiek prasigyveno, kad įsigijo na
mą, įsteigė mažmenų parduotuvę ir knygyną. Buvo pa
maldus žmogus, tačiau bendravo ir su „Varpo“ bei „Ūki
ninko“ redaktoriais, nešdavo jų rankraščius į Širvintą, 
platino net socialdemokratų spaudą be jokio atlyginimo. 
Septynis kartus buvo žandarų krečiamas ir kalinamas. 
Toks darbas kunigams nepatiko. Kostas Stiklius (Liepu- 
kas) rašo, kad „Naumiesčio kleras jį iš sakyklos iškeikė, 
ir visų žmonių akyse pas altorių turėjo prisiekti ir atsi
žadėti lietuviškas knygas ir laikraščius (matyt, pažan
giuosius.— V. L.) platinti“ 5. „Atsiminimuose“ jis ir pats 
nusiskundžia: „Kun. V. Dvaranauskas bažnyčioje, daly
damas bučiuoti kryžių, atsiklaupus ir man eilėje, mane 
aplenkė. Man buvo didžiausia gėda! Taip padarė porą 
kartų; daugiau ir nėjau“.

4 Ruseckas P. Knygnešys.— K., 1928.— P. 250—273.
5 Vinco Kudirkos jubilėjinis VARPAS.— K., 1924 — P. 195.

Savo „Atsiminimuose“ A. Baltrušaitis prisipažįsta, kad 
vedęs plačią spaudos platinimo „administraciją“. Tai pa
rodo jo pinigų apyvarta, nes per metus spaudinių parda
vęs maždaug už 2000 rb, per 12 metų — 24 000, o per 
paskutinius 6—7 metus apyvarta pasiekdavusi daugiau 
kaip 16 000 rb, kas sudarę bendrą 40 000 rb sumą. Nuo
stolių taip pat turėjęs už 1000 rublių.

Būdamas atsargus, savo kambaryje knygas laikyti veng
davęs, jas slėpdavęs bažnyčios bokšte, po klausyklomis, 
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už užuolaidos. Jo knygų „sandėliai“ būdavę pas patiki
mas Naumiesčio moterėles ir aplinkinius valstiečius.

A. Baltrušaičio „Atsiminimuose“ minimi šie naumies- 
tiečiai, draudžiamos spaudos saugotojai ir platintojai: Ona 
Rėklytė, vėliau tapusi jo žmona, Ona Bukšniūtė, Agota 
Senauskienė, Vincas Dunaitis, Meištų dvaro užvaizdas, 
Račkauskas, to dvaro kerdžius, ir jo duktė Barčaitienė, 
jo sesuo Aleksandra Simanskaitė ir Juzė Mikelkevičiūtė, 
visos trys siuvėjos, Elzbieta Grabauskienė, Kinka, Kasiu- 
laitis ir Antanas Oškinis, abu batsiuviai, Naujokaitis, gy
venęs Meištuose, Ona Vilkiūtė ir jos brolis Antanas, Ago
ta Motiejaičiūtė, neregys Dubinskas, Zubrickas, Kostas 
Stabinskas, Lukošaitis iš Meištų, Magdelena Kriaučiūnai- 
tė, Marcelė Matulaitytė, Ona Stikliūtė, Petronėlė Cesniū- 
tė, Antanas Rudaitis (Balionas). Gaila, kad neapibūdina
ma tų asmenų veikla. Bene visi paminėti asmenys yra 
paprasti liaudies žmonės, kuriais autorius nenusiskundžia, 
išskyrus Kasiulaitį — jis A. Baltrušaitį ir Kinką išdavęs 
žandarams.

A. Baltrušaitis palaikė ryšius su Naumiesčio inteli
gentais Antanu Gudaičiu, teisėjo sekretoriumi, nešusiu 
spaudą per muitinę, dviklasės mokyklos vedėju Pranu 
Užupiu ir mokytoju Jonu Stalioraičiu, platinusiais pažan
gius laikraščius. „Administratorius“ buvo toks gudrus, 
kad mokėjo įsiteikti apskrities viršininkų Gartirio ir Bag- 
donovičiaus žmonoms, kurios savo karietomis vežė drau
džiamą literatūrą iš Širvintos.

Naumiesčio apylinkėje gyveno A. Baltrušaičio spaudos 
platinimo talkininkai: Slibinų kaime — Jurgis Bagdona
vičius, Petraitienė (Boklerienė), Jonas Jašinskis; Lauc- 
kaimyje — Ramanauskienė, Marijona Burinskienė (Gry
bienė), Žemaitytė (Dobkevičienė), Brazaitis; Sunkarių 
kaime — Jonas Povilaitis, Jurgis Piečaitis; Naumiestyje — 
Sturmanas-Sturmas; Liepalotų kaime — Kostas Stiklius 
(Liepukas), Kasiulaitis (Kluonius); Kubilėlių kaime — 
Mekšaitienė; Silgalių kaime — Būčys; Turčinų kaime — 
O. Urbaitytė.

A. Baltrušaičio knygų sandėliais naudojosi žymieji Už
nemunės spaudos platintojai: Juozas Kancleris iš Bart
ninkų; Zitinevičius nuo Zapyškio; J. Kačergis, M. Baltū
sis, Nolius, Damijonaitis, Stelmokas, Žilinskas, J. Kudirka 
iš Pilviškių; Matas Adomaitis, Paukštienė, K. Kažemė- 
kaitis iš Griškabūdžio; Zabiela, B. Rinkevičius, Leopoldas 
ir jo brolis Briaunai iš Sakių; Kleizeris, Rakickas, Urbai- 
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tis iš Sintautų; K. Adomaitytė, Kaziukas iš Garliavos; 
A. Verbyla, Užupis iš Marijampolės; Stankevičius, Vik
toras Olšauskas ir jo sesuo, J. Navickas (Kupeckis) iš 
Vilkaviškio; Matulevičius iš Liudvinavo; Mackevičius iš 
Bagotosios; M. Jaseliūnas iš Gižų; M. Brundza iš Ilgu
vos; Kvietkauskas iš Patilčių; Bradūnas iš Alvito; Bazi
lijus iš Virbalio; J. Pr. Rudminas iš Svirgailių; Vincas 
ir Juozas Subaičiai, J. Damininkaitis, Žebrauskas, M. Sa- 
baitienė iš Sūklelių. Pas jį atvykdavę ir iš „Žemaičių bei 
Aukštaičių“: Dumčius iš Skirsnemunės; Pranas Urbaitis 
iš Jurbarko; Dikselis iš Raseinių ir kiti iš Stakių, Veliuo
nos, Babtų, Žiežmarių, nuo Nevėžio. Lietuvos keliuose 
važiuoti ir pėsti spaudos platintojai būdavo gaudomi. Rei
kėjo kreiptis į valdiškus pašto vežikus. Anot A. Baltru
šaičio, Salnaitis jo knygas veždavęs į Sintautus ir Sakius 
be atlyginimo, Zemantauskas — į Vilkaviškį, Lietuvnin
kas— į Marijampolę ir Kalvariją.

„Atsiminimuose“ A. Baltrušaitis sako, kad daugelio 
knygnešių vardus yra pamiršęs, bet ir toks bendradarbių 
skaičius liudija, kad tikrai apsukraus būta to „administ
ratoriaus“. Kratos, tardymai, kalinimai jo valios nepalau
žė. Dėl patirtų vargų nesiskundė. „Atsiminimus“ baigia 
žodžiais: „Turėjau daug nešikų ir pirkikų, tačiau darbas 
sekėsi laimingai ir sėkmingai. Tikrai nugalėjau gyve
nimą“.

Paskutiniame XIX a. dešimtmetyje buvo leidžiama ne
mažai laikraščių, mokslinių, politinių brošiūrų, grožinių 
kūrinių. Imta rūpintis organizuotu tų raštų rėmimu ir 
skaitymu. Tam buvo steigiamos skaityklos. Vietos skaity
tojai užsiprenumeruodavo įvairius laikraščius bei knygas, 
laikydavo juos pas patikimą gyventoją ir čia susirinkę 
bei pasiskaitę įgydavo daugiau žinių, savo mintimis pa
sidalydavo. Naumiesčio apylinkėje skaityklos veikė Slibi
nuose pas Jurgį Bagdonavičių ir Joną Jašinskį, Sūkliuose 
pas Juozą Kavaliūną, Gudaičiuose pas Bonifacą Stan
kevičių.

Kovoje dėl spaudos grąžinimo svarbų vaidmenį ėmė 
vaidinti draugijos. Pažymėtina „Sietyno“ draugija, įkur
ta 1894 m. Marijampolėje. Jos tikslas — organizuotai pla
tinti spaudą, rinkti prenumeratas ir žadinti nacionalinius 
jausmus. Draugija turėjo 8 kuopeles Marijampolės ir Vil
kaviškio apskrityse, joms priklausė 70 narių. Dėl kons
piracijos kiekvienas turėjo slapyvardžius, kuopelių narių 
skaičius buvo ribotas, ir tik jų pirmininkai tarp savęs 
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palaikydavo ryšius. 1897 m. draugija Vonsiackio buvo 
susekta, 38 asmenys patraukti atsakomybėn, nemaža dalis 
narių ištremta į Sibirą. „Sietyno“ nariai J. Bagdonas, 
K. Grinius gyveno Naumiestyje. Aktyvieji draugijos knyg
nešiai Kancleris, A. Verbyla, M. Baltūsis, J. Kačergis 
daugiausia spaudos imdavo iš A. Baltrušaičio.

Likvidavus „Sietyną“, 1901 m. Marijampolėje buvo 
įsteigta „Artojų draugija“. Šios liberalinės demokratinės 
draugijos nariai, pasimokę iš „Sietyno“ veiklos, ne tik 
organizuotai gabeno ir platino spaudą, bet ir naikino ru
siškas iškabas, platino atsišaukimus, rengė paskaitas, mi
tingus, vaidinimus. Draugijos įkurta meno sekcija įvai
riose vietose slaptai surengė 10 vaidinimų, turėjusių di
delę politinę reikšmę. „Artojų draugija“, kuriai priklausė 
48 nariai, 1903 m. buvo žandarų susekta, ir 20 narių pa
traukti atsakomybėn.

Šios draugijos įsteigėjas Pranas Penčyla, persekioja
mas Marijampolėje, 1903 m. atvyko į Naumiestį ir sutel
kė spaudos platintojus: A. Baltrušaitį, teismo sekretorių 
Antaną Gudaitį, pašto tarnautoją Antaną Kutaitį, provi
zoriaus padėjėją Kašubą, vargonininką Aleksį Jasulaitį. 
Tai buvo išsilavinusių žmonių šešetukas. P. Penčyla, tu
rėjęs patyrimo rengti vakarus, ir čia iškėlė mintį įsteigti 
„kultūrinę draugiją“. 1903 m. jis išdrįso nusiųsti prašy
mą Suvalkų gubernatoriui, kad leistų Naumiestyje sureng
ti lietuvišką vakarą. Gubernatorius esą leidęs su sąlyga, 
kad pelnas būtų paskirtas „Raudonajam kryžiui“. Su to
kia sąlyga P. Penčyla negalėjęs sutikti.

Kai Lietuvoje ėmė kurtis socialdemokratų partija, pa
sirodė pirmieji socialistiniai laikraščiai — „Lietuvos dar
bininkas“, „Aidas Lietuvos darbininkų gyvenimo“, „Dar
bininkų balsas“, „Draugas“. Nuo 1902 m. įvairiose Užne
munės vietose kuriasi partijos skyriai, platinami atsišau
kimai. Yra žinomi partijos narių ryšiai su Naumiesčiu. 
1892 m. J. Bagdonas įsikūrė Naumiestyje, kad galėtų 
sėkmingiau tvarkyti „Varpo“ ir „Ūkininko“ reikalus. Ten 
jis susipažino su Sulkevičiumi, muitinės akcizninku, Len
kijos socialistų partijos (LSP) nariu, specialiai atsiųstu 
rūpintis socialistinės spaudos kontrabanda. Jo pastango
mis užmegzti ryšiai su Vilniaus socialdemokratais. Lite
ratūros reikalais Naumiestyje lankydavosi socialdemokra
tai S. Matulaitis, J. Kačergis, J. Rimša, V. Kapsukas ir 
kt. Trūksta duomenų, ar Naumiestyje veikė socialdemo
kratų partijos kuopelė. Tai iš dalies patvirtina Vilkaviš- 
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kio ir Naumiesčio apskričių žandarų viršininko 1905 m. 
pranešimas Suvalkų žandarų valdybos viršininkui6. Čia 
pateikiamas Vilkaviškio ir Naumiesčio miestų bei apskri
čių neištikimų caro valdžiai asmenų sąrašas. Jame mini
mi šie Naumiesčio socialdemokratai: 1. Tarasevičius Leo
poldas, Juozo, 34 m., magistrato sekretorius; 2. Gudaitis 
Antanas, Jurgio, 27 m., Taikos teisėjo raštvedys; 3. Ja- 
siulaitis Aleksandras, 33 m., dailidė; 4. Penčyla Pranas, 
35 m., dailidė; 5. Andriukaitis Juozapas, Juozapo, 26 m., 
Vartotojų draugijos krautuvės tarnautojas; 6. Kubilskis 
Jurgis, Antano, 40 m., miesto klubo virėjas; 7. Katelė 
Klementinas, Mykolo, 30 m., apskrities iždo raštininkas; 
8. Skirgaila Antanas, Karolio, 28 m., apskrities iždo raš
tininkas; 9. Pusdešris Jurgis, 32 m., darbininkas; 10. Ar- 
minaitis Vincas, 42 m., darbininkas; 11. Padliašius Vin
cas, Juozo, 32 m., batsiuvys; 12. Antanaitis Jonas, Antano, 
25 m., darbininkas; 13. Andrušaitis Vincas, Petro, 19 m., 
siuvėjas; 14. Naujokaitis Petras, Juozo, 19 m., dailidė; 
15. Petraitis Steponas, 40 m., namų savininkas; 16. Vin- 
gevičius Pranas, 26 m., batsiuvys; 17. Ambrazevičius Vin
cas, Antano, buvęs Maskvos universiteto studentas; 18. Le- 
veckis Vincas, 27 m., knygrišys; 19. Kuzma Vincas, 19 m., 
šaltkalvis. Be jų, čia minimi ir 7 „Bundo“ nariai.

6 Mūsų senovė — 1922.— Kn. 4—5.— P. 663—665.

Šie žmonės buvo laikomi socialdemokratais dėl to, 
kad dalyvavę mitinguose, sakę maištingas kalbas, draskę 
caro portretus, kurstę nemokėti mokesčių, valdžios ne
klausyti, gabenę ginklus, platinę atsišaukimus, draudžia
mą literatūrą. Visų minėtų asmenų laikyti socialdemokra
tais negalime, nes tai paremta vien agentūros žiniomis. 
Naumiestiečiai J. Urbantaitė, J. Leščiukas, M. Antanaitis, 
matę 1904—1905 m. revoliucinius įvykius, jų žymiausiais 
organizatoriais laiko šiuos socialdemokratus: P. Grigaitį 
iš Gudaičių k., P. Prapuolenį iš Slibinų к., V. Kapsuką 
iš Būdviečių ir naumiestiečius A. Gudaitį, V. Padliašių, 
J. Antanaitį, V. Leveckį, vėliau tapusį provokatoriumi, 
ir kt.

Pagaliau 1904 m. gegužės 7 d. spauda buvo grąžin
ta. Tai pelnyta 40 metų kovos pergalė. Jai paminėti nau
miestiečiai Ugniagesių salėje suvaidino „Ameriką pirty
je“. Vaidinimas sukėlė daug entuziazmo, davusio pra
džią revoliuciniams įvykiams Naumiestyje ir jo apylin
kėse.
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1905 m. pabaigoje naumiestiečiai pajuto pirmąjį reak
cijos debesį. Vieną sekmadienį nuo Vilkaviškio, Sakių ir 
Griškabūdžio vienu kartu į Naumiestį įsiveržė raiti ka
zokai. Žandarai ir policija pakėlė galvas, prasidėjo kra
tos, suėmimai, kontribucijos už sudaužytus monopolius, 
už sunaikintus caro portretus. Paaiškėjo, kad kova ir 
knygnešių darbas nėra baigti. Socialistų laikraščiai „Nau
joji gadynė“, „Žarija“, „Vilnis“, keikiami dvasininkų ir 
persekiojami valdžios, buvo platinami slaptai. Amerikos 
„Kova“, Anglijos „Rankpelnis“ vėl pažangių knygnešių 
slaptai gabenami per sieną.

Kovai su reakcija 1905 m. buvo įkurta legali „Švie
sos“ organizacija, kuriai rūpėjo rengti vakarus, steigti 
knygynėlius ir platinti pažangią spaudą. Užnemunėje 
įsteigta keliolika skyrių. 1907 m. įkurtas ir Naumiesčio 
skyrius, turėjęs knygynėlį ir rengęs vaidinimus. V. Gra
bauskas buvo režisierius, ir jo rūpesčiu, anot K. Griniaus, 
Naumiestyje radosi nebloga lietuviška mėgėjų scena. 
„Šviesos“ vadovybei ir 24 nariams buvo iškeltos bylos; 
1909 m. organizacija uždaryta.

1908 m. Ašmoniškiuose (7 km nuo Naumiesčio) įsteig
tas slaptas Ašmoniškių jaunimo būrelis, kuriam priklausė 
30 asmenų. Jie platino atsišaukimus, laikėsi socialdemo
kratų veiklos programos ir net leido ranka rašytą laikraš
tėlį „Jaunimo draugas“. Jame bendradarbiavo naumies- 
tietis poetas Stabinskas (Varpelis). Laikraštėlis buvo pla
tinamas ir Naumiestyje, nes Plaušinaičio spintelėje, da
rant kratą, buvo rasti 2 jo egzemplioriai.

Naumiesčio knygnešiai ir spaudos platintojai mūsų kul
tūros istorijoje suvaidino svarbų vaidmenį.

1972

KUDIRKOS NAUMIESTIS IR JO APYLINKES 
PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS

JUOZAS MARCINKEVIČIUS

Kudirkos Naumiestis Pirmojo pasaulinio karo išvaka
rėse gyveno įprastą carinės Rusijos Suvalkų gubernijos 
apskrities miesto gyvenimą. Aukščiausia valdžia apskri
tyje, drauge ir mieste, priklausė apskrities valdybos vir
šininkui J. Katin (vietinių lietuvių vadinamam Katinu) 
ir jo padėjėjui, tvarkiusiam karinius ir policijos reikalus, 
M. Kanivalskiui. Miesto savivaldybės, arba magistrato, 
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reikalus tvarkė burmistras P. Falkovskis, kasininkas 
A. Norkevičius ir sekretorius A. Karotajus.

Naumiesčio apskrityje buvo 11 valsčių: Blagoslovenst- 
vos (Plokščių apylinkės), Gelgaudiškio, Griškabūdžio, 
Dobrovolės (Braziūkų, Pavilkijo ir kt. apylinkės), Zyplių, 
Kidulių, Lesnistvos (Būblelių apylinkės), Sviatašinės 
(Kriūkų apylinkės), Sintautų, Tomašbūdžio (Jankų apy
linkės) ir Silgalių.

Artimiausias Naumiesčiui Lesnistvos valsčius. Vals
čiaus valdyba buvo Pustelninkų kaime. Viršaičio pareigas 
ėjo Juozas Sniečkus, valsčiaus raštininko — Justinas Sta
naitis.

Be minėtų valsčių, kurie administraciniu požiūriu pri
klausė Naumiesčiui, jo trauką jautė ir nemažai artimiau
sių buvusios Vilkaviškio apskrities Žaliosios valsčiaus gy
ventojų. Juos čia traukdavo antradieniais ir penktadie
niais vykę prekymečiai, per kuriuos aplinkiniai valstie
čiai pardavinėdavo žemės ūkio produktus — javus ir gy
vulius, o buvusiose miesto parduotuvėse įsigydavo rei
kiamų prekių.

Pirmojo visuotinio carinės Rusijos gyventojų surašymo 
duomenimis, 1897 m. Naumiesčio apskrities ir miesto gy
ventojų nacionalinė sudėtis buvo tokia

Naumiesčio apskritis Naumiesčio miestas

tautybė
bendras 
skaičius procentas bendras 

skaičius procentas

Lietuviai 55 690 82,76 1025 22,31
Žydai 4974 7,39 2092 45,53
Vokiečiai 4793 7,12 411 8,94
Lenkai 867 1,29 352 7,66
Rusai 606 0,90 403 8,77
Ukrainiečiai 300 0,45 276 6,01

Iš viso 
gyventojų 67 295 4595

Panaši gyventojų nacionalinės sudėties struktūra išsi
laikė ir Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse.

Naumiestyje, buvusiame prie Vokietijos—Rusijos sie
nos, veikė muitinė, dviklasė mokykla, kurioje mokytojavo

1 Lentelė sudaryta remiantis: Первая всеобщая перепись насе
ления Российской империи 1897 г.— СПб., 1904.— (Кн.) 59: Су- 
валкская губерния.— С. 64—65.
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M. Gylys ir J. Stalioraitis, privati M. Katiliaus pradžios 
mokykla bei žydų mokykla, kurioje mokytojavo J. Mov- 
šonas.

Apskrityje buvo 2 privačia praktika besiverčiantys gy
dytojai: Naumiestyje — I. Grosmanas, Sakiuose — J. Stau
gaitis. Apskrities centre dar dirbo dantų gydytojas M. Vol- 
pė ir akušerė P. Stankevičienė. Be jos, apskrityje buvo 
dar viena akušerė, dirbusi Griškabūdyje. Kadangi nedaug 
gydytojų, pakako ir 3 vaistinių: Naumiestyje — Gudėno, 
Sakiuose — Damskio ir Griškabūdyje — Sukenickio.

Gaisrų pavojui mažinti veikė savanoriška gaisrininkų 
draugija. Jai vadovavo V. Grabauskas. Į valdybą įėjo 
V. Zagorskis, J. Žukovskis ir I. Grosmanas.

To meto visuomenės gyvenimui didelę įtaką turėjo baž
nyčia. Absoliuti gyventojų dauguma buvo katalikai. Tuo 
metu Naumiesčio katalikų bažnyčios parapijoje buvo 4 
kunigai: S. Olekas, A. Baltrušaitis, S. Rauba ir S. Mikel- 
kevičius. Žydų sinagogos reikalus tvarkė rabinas L. Ro- 
ninas. Stačiatikių cerkvę aptarnavo Vilkaviškio popai 
J. Skomorovskis ir J. Charlamovičius, o evangelikų kir- 
chę — Virbalio pastorius K. Močiulskis.

Tokia padėtis buvo Naumiestyje ir apskrityje 1913 m.2 
Matyt, iš esmės ji nepasikeitė ir iki pat Pirmojo pasauli
nio karo pradžios.

2 Памятная книжка Сувалкской губернии на 1913 год.— Су- 
валки.— XII.— 373 с.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, ypač po 1905— 
1907 m. revoliucijos, pagyvėjo Naumiesčio ir jo apylinkių 
ekonominis ir kultūrinis gyvenimas. Pasaulinėje rinkoje 
išaugo grūdų paklausa, pakilo jų kainos, todėl valstiečiai 
ėmė daugiau sėti javų, tobulino žemės ūkio produkcijos 
gamybą. Tam įsigijo tobulesnių žemės ūkio įrankių ir 
mašinų: geležinių plūgų, akėčių, sėjamųjų, pjaunamųjų ir 
kuliamųjų.

Didelę įtaką žemės ūkio ir apskritai ekonominei Su
valkijos, kartu ir Naumiesčio, apylinkių raidai turėjo be
sikuriančios smulkaus kredito, kooperacijos ir žemės ūkio 
draugijos. Antai netoli Naumiesčio, Puodžiškiuose, 1913 m. 
Suvalkų ūkio draugija įsteigė nedidelę ūkio bandymų sto
tį. Stotyje dirbo 3 agronomai, jai vadovavo agronomas 
daktaras B. Cibulskis. Žemės ūkio bandymams buvo pa
statyti reikalingi trobesiai: kluonas su 64 skyriais, gyve
namasis namas darbininkams, arklidė, rūsys ir kitos pa
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galbinės patalpos, kainavusios to meto pinigais 7500 rb 3. 
Kaip rašė Suvalkų ūkio draugijos narys A. Zmuidzinas, 
Puodžiškių stoties uždavinys buvo sužinoti, „kokiais ke
liais žengti ūkio reikaluose, kaip apdirbti dirvą ir kokias 
trąšas vartoti įvairiems augalams“ 4.

3 Šaltinis.—M. 9,—1914,—Nr. 7,—P. 103.
4 Ten pat.— P. 103.
5 Viltis.— 1914.— Balandžio 26 (gegužės 9).
« Šaltinis —M. 9,—1914.—Nr. 15.— P. 236.

Ūkininkauti skatino ir 1907 m. Marijampolėje įsikū
rusi „Žagrės“ žemės ūkio draugija. Jos tikslas buvo pre
kiauti trąšomis, žemės ūkio mašinomis, geležimi ir ak
mens anglimis. Agrarinę kultūrą propagavo draugijos ag
ronomai. „Žagrės“ skyrius Naumiestyje įkurtas 1913 m. 
Jis turėjo parduotuvę, kurios vedėjas buvo Jonas Gustai
nis. 1913 m. „Žagrės“ skyrius Naumiestyje pardavė įvai
rių prekių už 9677 rb.

Apie to meto Naumiesčio apylinkių ekonominę padėtį 
spaudoje buvo rašoma: „Apylinkėse ūkininkai gyvena pa
siturinčiai: žemė gan derlinga, smėlynų nėra, ūkio kul
tūra gali lygintis prie aukščiausiai pakilusių Lietuvoje; 
vartojama daug mineralinių trąšų, taisomasi galvotrūk
čiais visokių pagerintų ūkio įrankių, mašinų. Kol kas 
ūkininkų kreipiama domė į arklius ir turima iš jų nemaža 
pelno, parduodant juos į Prūsus. Ir arklius ūkininkų rei
kia pagirti, nes tokių iš viso Lietuvoje mažai tesimato. 
Pienininkavimu tik tik dar pradedama interesuotis: tai
somi vis rankiniai separatoriai, o apie pieninės steigimą 
dar tik tekalbama. Tiesa, jau keletas ūkininkų ir dabar 
parduoda pieną į Širvintos pieninę Prūsų pusėje. <...> 
Verčiasi ūkininkai tai tik grūdais, arkliais, iš dalies ra
guočiais ir priaugindami paukščių, ypač žąsų ir ančių“ 5.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse pagyvėjo ir Nau
miesčio bei jo apylinkių kultūrinis gyvenimas. Naumies
tiečiai nutarė, jog jiems nepakanka pradžios mokyklų, ir 
iškėlė sumanymą įkurti progimnaziją. Kadangi tam trūko 
lėšų, kreipėsi į artimesnių apskrities valsčių viršaičius, kad 
jų skirtų. 1914 m. kovo 31 d. įvykusioje Silgalių valsčiaus 
sueigoje buvo nutarta tam reikalui lėšų neskirti6. Netu
rime duomenų, kaip į tai pažiūrėjo kiti valsčiai.

Lesnistvos valsčiaus sueigoje tų pačių metų sausio 
22 d. buvo svarstomas Suvalkų gubernijos mokyklų di
rekcijos siūlymas siekiant visuotinio pradinio mokymo 
praplėsti 4 vienkomplektes mokyklas, paverčiant jas trijų 
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arba dviejų komplektų mokyklomis. Buvo siūlomas ir ki
tas variantas: valsčiuje sudaryti 13 vieno komplekto mo
kyklų. Valsčiaus sueiga dauguma balsų siūlymų atmetė 
motyvuodama tuo, kad vyriausybė neskiria tam lėšų1. 
Sis faktas rodytų, jog Naumiesčio apylinkių gyventojai 
nebuvo nusistatę plėsti mokyklų tinklą, tačiau siekė, kad 
naujų mokyklų steigimą finansuotų valdžia.

7 Viltis.— 1914.— Sausio 23 (vasario 5).
8 Ten pat.— 1914.— Sausio 28 (vasario 10).
9 Ten pat —1914,—Vasario 15 (28).
10 Ten pat.— 1914,—Gegužės 8 (21).
11 Ten pat.— 1914.— Gegužės 30 (birželio 12).

Gana aktyviai Naumiestyje veikė Marijampolėje įsi
kūrusios „Gabijos“ muzikos, literatūros ir dramos drau
gijos skyrius. Kaip informavo to meto spauda, 1914 m. 
vasario 1 d. Naumiestyje įvyko „Gabijos“ skyriaus susi
rinkimas. Buvo nutarta įkurti orkestrą, pažymėta, kad 
skyrius jau suorganizavęs „Gabijos“ chorą, vadovaujamą 
Jasulaičio. Be to, buvo išklausyta studento Valaičio pa
skaita apie K. Donelaitį7 8. „Gabijos“ draugijos skyrius 
tų metų vasario 22 d. surengė vakarą, kuriame buvo vai
dinta T. Daugirdo „Girkalnio užgavėnes“, choras padai
navo apie 15 S. Šimkaus, C. Sasnausko ir M. Petrausko 
dainų. „Pagalios buvo šokiai ligi ketvirtai vai. ryto. Kaip 
girdėti, „Gabija“ gavo gryno pelno apie 100 rub., už ku
riuos manoma pradėti rengti savas orkestras“ 9. Naumies
čio saviveiklininkai su vaidinimais lankėsi ir gretimose 
vietovėse. Antai 1914 m. gegužės 18 d. Kybartuose jie 
vaidino N. Gogolio „Revizorių“, o choras, vadovaujamas 
Jasulaičio, „visai neblogai padainavo keletą dainelių, ypač 
pasisekė „Karvelėlis“ 10 11.

Tų pačių metų birželio 7 d. „Gabijos“ saviveiklininkai 
surengė vakarą, skirtą spaudos draudimo panaikinimui 
paminėti. Gana plačioje korespondencijoje apie tą vakarą 
skaitome: „Scenos anga papuošta žolynų skaitmenimis 
1904 m. Tuoj atsimeni brangią spaudos leidimo valandą 
ir jauti, kad šiandien „Gabija“ duos ką tai surišta su ta 
brangia valanda“ H. Tą dieną saviveiklininkai vaidino 
patriotinį J. Strazdo veikalą „Sugrįžo“, kuris baigiamas 
V. Kudirkos „Tautiška giesme“. Vaidino šie naumiestie- 
čiai: Stabinskis, Stelmokas, Jasulaitienė, Leveckis, Gus
tainis, Jurašūnas, Bunikis, Kričinskis, Vitiniauskas. Atro
do, jog tai buvo paskutinis „Gabijos“ surengtas vakaras
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Naumiestyje prieš prasidedant Pirmajam pasauliniam ka
rui.

Kita švietimo ir kultūros draugija, veikusi Naumies
tyje, buvo „Žiburys“. Jos skyrius čia įsikūrė 1906 m. 
lapkričio 25 d. Jis turėjo biblioteką. Skyriui vadovavo 
S. Rauba.

„Žiburio“ draugija 1907 m. rugpjūčio 31 d. atidarė 
Naumiestyje vienklasę pradžios mokyklą su dėstomąja lie
tuvių kalba. Toje mokykloje mokė mokytojas M. Kati
lius ’2.

12 Zr.: Žiburys.—1912.—Nr. 3.—P. 12—13.
13 Ten pat —P. 11.
14 Ten pat.— 1911,—Nr. 2,—P. 10.
15 Ten pat — 1913 —Nr. 4,— P. 13.
16 Šaltinis.— 1914 —Nr. 22,—P. 394.
17 Lietuvos žinios.— 1914.— Rugsėjo 9 (22).

„Žiburio“ draugijos skyrius Naumiestyje 1910 m. turėjo 
129 narius, jo bibliotekoje buvo 848 knygos, kuriomis nau
dojosi 601 skaitytojas12 13 14. Draugija tais metais surengė 
4 susirinkimus. 1912 m. prie neblogai veikiančių „Žibu
rio“ draugijos skyrių buvo priskirtas Naumiestis ir Griš
kabūdis H.

Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse į Naumiesčio „Ži
burio“ draugijos skyriaus tarybą įėjo pirmininkas B. Stan
kevičius iš Gudaičių, pirmininko pavaduotojas J. Vosy
lius iš Pūstelninkų, sekretorius P. Sidaravičius iš Nau
miesčio, kasininkas J. Kavaliūnas iš Lauckaimio ir biblio
tekininkas S. Mikelkevičius iš Naumiesčio 15 16.

Nemažai Naumiesčio apylinkių darbininkų darbams iš
vykdavo į Rytprūsius, todėl kai kuriuose dvaruose dar
bininkų ėmė stigti. Antai Lesnistvos dvaro savininkas 
Filipkauskas vasaros darbams parsivežė 16 darbininkų len
kų, „davė valgį ir mokėjo jiems nuo 10 ligi 18 rublių 
per mėnesį“ ie.

Naumiesčio darbininkus S. Mikelkevičius subūrė į 
krikščionių darbininkų draugijos skyrių. Siame skyriuje 
1914 m. buvo apie 100 narių. Valdybai priklausė I. Len
kaitis, V. Paltanavičius, J. Naujokaitis, P. Naujokaitis 
ir V. Vipšnevskis.

To meto duomenimis, atskirose Lietuvos gubernijose 
1 žmogus vidutiniškai (skaičiuojant kibirais) išgerdavo 
degtinės: Kauno gubernijoje — 0,26 kibiro, Vilniaus gu
bernijoje— 0,21 ir Suvalkų gubernijoje — 0,18 kibiro17. 
Trūksta duomenų, kiek degtinės suvartota Naumiesčio ap
skrityje. Tačiau, be abejo, galima tvirtinti, jog prie to,
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kad Suvalkų gubernijoje 1 gyventojas išgerdavo viduti
niškai mažiau degtinės negu gretimose Kauno ir Vilniaus 
gubernijose, prisidėjo ir blaivybės draugijos. į Blaivybės 
draugijos Naumiesčio skyriaus valdybą įėjo S. Rauba, 
S. Mikelkevičius, J. Zalevskaja, J. Kavaliūnas ir B. Stan
kevičius.

Blaivybės idėjų plitimą iliustruoja Silgalių valsčiaus 
dar 1908 m. sueigos nutarimas neleisti prekiauti svaiga
lais švenčių dienomis. Kadangi smuklių savininkai lau
žydavo tą nutarimą, 1914 m. gegužės 29 d. valsčiaus 
sueiga nutarė visame valsčiuje panaikinti aludes, karče
mas ir patį degtinės monopolį. Prieš tokį nutarimą iš su
eigoje dalyvavusių 310 vyrų balsavo tik 38 l8.

>» Šaltinis.—1914,—Nr. 27 —P. 410.
19 Viltis.— 1914.— Sausio 23 (vasario 5).
20 Ten pat.— 1914.— Balandžio 26 (gegužės 9).
21 Ten pat.— 1914—Gegužės 29 (birželio 11).

Prie antialkoholinės propagandos prisidėjo ir minėtoji 
„Gabijos“ draugija. Antai „Gabijos“ skyriaus valdyba 
skelbė, jog 1914 m. liepos 19 d. miesto klubo salėje įvyks 
visuotinis draugijos narių susirinkimas, kuriame daktaras 
Bagdanavičius skaitys paskaitą apie džiovą ir alkoholį. 
Per draugijos rengiamus vakarus ir pasilinksminimus prie 
salės veikiančiame bufete neleisdavo prekiauti svaigalais.

Tačiau ne visose Naumiesčio apylinkėse taip buvo iš
plitusi blaivybė. Antai apie 1914 m. sausio 22 d. įvykusią 
Lesnistvos valsčiaus sueigą, kurioje buvo tvirtinama me
tinė valsčiaus sąmata, rašoma: „Sueigoje matėsi pusė
tinai įkaušusių ir nugirdytų, taigi ir tvarka buvo nepagir
tina“ 19.

Naumiesčio apylinkių gyventojai, to meto spaudos žo
džiais tariant, „pusėtinai pripratę prie laikraščių“ 20. Mies
te buvo įsikūręs iš pradžių Kobielskio knygynas, o jam 
išsikėlus, knygyną atidarė Stabinskis. Jame Naumiesčio 
ir jo apylinkių gyventojai galėjo įsigyti „Rygos naujie
nas“, „Vairą“, „Lietuvos žinias“, „Lietuvos ūkininką“ ir 
kitos lietuviškos spaudos, „kokios reikalauja visuomenė“, 
ir „laikraščius tokius, kokius nepardavinėja pas bažnyčią 
bažnyčios tarnai“21. Taigi naumiestiečius pasiekė to me
to liberalioji ir katalikiškoji lietuvių spauda.

Nors dauguma Naumiesčio gyventojų buvo nelietuviai, 
tačiau kultūriniu aktyvumu ir draugijų skaičiumi lietuviai 
lenkė visų kitų tautybių gyventojus. Pakanka priminti, 
jog, 1913 m. duomenimis, be buvusių mieste lietuvių drau-
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gijų, tik žydai turėjo vieną „Žydų kolonizacinę draugi
ją“22-

22 Памятная книжка Сувалкской губернии на 1913 год.—Су- 
валки, 1913.— С. 305.

23 Šaltinis.—М. 9.— 1914.—Nr. 30.—Р. 459.
24 Gintneris A. Lietuva саго ir kaizerio naguose.— Čikaga, 1970.— 

P. 56.

5 Kudirkos Naumiestis

Labai karšta buvo 1914 m. vasara. Vilkaviškio ir Nau
miesčio apylinkėse, kaip pranešė liepos 28 d. spauda, 
„karštis siekė virš 40 laipsnių. Lietaus seniai nebuvo. 
Vasarojai be laiko džiūvo“23.

1914 m. rugpjūčio 1 d. Vokietija paskelbė karą Rusi
jai. Tą dieną Naumiestyje ir jo apylinkėse ant sienų bu
vo išklijuoti raudoni plakatai, šaukiantys nurodytų metų 
atsarginius per 24 valandas stoti į kariuomenę. Mobili
zuojami vyrai turėjo vykti į Vilkaviškį, Marijampolę ir 
Kalvariją atitinkamai kaip buvo nurodyta mobilizacinia
me šaukime. Pirmąją karo dieną ir naktį buvęs naumies- 
tietis A. Gintneris prisimena: „Kas galėjo miegoti tokią 
naktį? Tėvai atsisveikino savo vaikus, motinos raudojo ir 
rengė sūnus į karą, ruošdamos jiems maisto ir baltinių 
ryšulėlius. Jauni vyrai ir vedusieji atsisveikino su savo 
sužadėtinėmis, žmonomis ir vaikais. Viskas vyko labai 
skubiai ir paslaptingai, nes nakties tamsa ir atstumai 
neleido platesnio atsisveikinimo surengti atvykstant ki
tiems giminėms, draugams ir pažįstamiems. <...> To
kio didelio sumišimo ir žmonių susijaudinimo iki šiol ne
buvo mums tekę matyti ir girdėti“ 24. Miesto ir apskrities 
valdžios įstaigos karštligiškai rengėsi evakuacijai. Kartu 
su mobilizacija pradėtos vykdyti arklių, gyvulių ir paša
ro rekvizicijos. Pasipriešinusiems rekvizicijoms buvo gra
sinama karo lauko teismais bei mirties bausmėmis.

Vykdant paskelbtos karo padėties reikalavimą, rug
pjūčio 2 d. mieste buvo sunaikinta degtinės parduotuvėje 
buvusi degtinė. Tai atliko žandarai, zemskiai ir parduo
tuvės (degtinės monopolio) tarnautojai. Butelius su deg
tine nešė į gatvę ir daužė į šaligatvio kraštą. Išsiliejęs 
skystis Tilto gatve tekėjo į Šešupę. Kai kurie aistringi 
degtinės mėgėjai sėmė tekantį skystį, susimaišiusį su dul
kėmis ir purvu, į atsineštus indus, o buvo ir tokių, kurie, 
pripuolę prie tekančio klano, gėrė išlietą degtinę. Dalis 
tokių „šaunuolių“ vakare buvo nuvežti । miesto aikštę, 
prie vandens pompos (pliumpo), ir gaivinami šaltu van
deniu, kad „kūnai neužsidegtų“.

65



Iki karo Naumiestyje caro kariuomenės nebuvo. Sieną 
saugojo pasienio policija, kuri savo būstus, vadinamus 
kordonais, buvo išdėsčiusi visu Vokietijos—Rusijos pa
sieniu. Artimiausi Naumiesčiui kordonai buvo prie Šir
vintos upės — Lauckaimyje ir Slibinuose, prie Šešupės — 
Kubilėliuose, Turčinuose, Silgaliuose, Slavikuose ir Su
darge. Nutolę nuo sienos ir įėję į antrąją liniją buvo 
Kataučiznos ir Kirmiškių kordonai.

Pirmomis karo dienomis pasienyje prie Naumiesčio įvy
ko trumpi Vokietijos ir Rusijos pasienio sargybų susi
šaudymai. Didesnių mūšių nebuvo, nes nė viena pusė 
nebuvo sutelkusi karo veiksmams savo kariuomenės. Tre
čiąją karo dieną į Naumiesčio apylinkes atvyko keli caro 
kariuomenės raitelių eskadronai iš Vilkaviškio, Alytaus 
ir Kauno.

Netrukus atžygiavo pėstininkai ir artileristai, kurie 
pakeitė pasienio sargybinius ir ruošė savo pozicijas prie 
Naumiesčio, Širvintos ir Šešupės pakrančių. Jie užėmė bu
vusios dviklasės mokyklos pastatą, naudojosi ir kitomis 
tinkamomis patalpomis. Vokiečių kariuomenė iš lėktuvų 
ir iš Širvintoje buvusios liuteronų kirchės bokšto žvalgė 
rengiamas priešo pozicijas Naumiestyje.

Rusų kariuomenei iš Naumiesčio pradėjus aktyviau 
apšaudyti priešų pozicijas ir pajutus, jog kautynės gali 
persimesti į Vokietiją, vokiečių karinė vadovybė įsakė 
susprogdinti Širvintos tiltą. Kaip prisimena A. Gintneris, 
„trenksmą girdėjome toli. Pusė tilto sugriuvo į Širvintos 
upelio vandenį“ 25.

25 Gintneris A. Min. veik.— P. 134.
26 2г.: Памятная книжка Сувалкской губернии на 1904 год.— 

Сувалки, 1904.— С. 40—41.

Susprogdintasis metalinis tiltas, jungęs Naumiestį su 
Širvintos miestu Rytprūsiuose, buvo pastatytas 1882 m., 
vykdant Rusijos ir Vokietijos vyriausybių susitarimą. Til
to statyba kainavo 66 850 talerių, arba 61 912 caro rublių. 
Naujasis tiltas iškilmingai atidarytas 1882 m. lapkričio 
20 d. 12 vai., dalyvaujant einančiam Suvalkų guberna
toriaus pareigas vicegubernatoriui baronui Ramzajui bei 
kitiems gubernijos ir apskrities valdininkams. Vokietijai 
tilto atidarymo iškilmėse atstovavo Karaliaučiaus vice
prezidentas Slikmanas ir Gumbinės vyriausybinis prezi
dentas Stemanas26.

Tiltas, jungęs Rusiją su Vokietija per Širvintos upelį, 
išbuvo nepilnus 32 metus. Naumiestyje prie tilto buvo 
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pastatyta rusų muitinė, stovėdavo sargybinis, o kitoje 
upelio pusėje buvo vokiečių pasienio sargyba ir kontrolės 
punktas. Per tą tiltą Naumiesčio ir Širvintos gyventojai 
nustatyta tvarka vieni su kitais bendravo, apsilankydavo 
turguose, parduotuvėse, bažnyčiose ir kitose įstaigose. Per 
Širvintos tiltą ir V. Kudirka siųsdavo rankraščius į Tilžėje 
buvusią „Varpo“ spaustuvę.

Vieną naktį vokiečių daliniai surengė staigų puolimą 
ir užėmė Naumiestį. Vokiečiai kasė apkasus, rengė bun
kerius ir įtvirtinimus. Rusų kariniai daliniai, sutelkti Ka- 
taučiznos miške, rengėsi kontrapuolimui. Ataka prieš Nau
miestyje įsitvirtinusius vokiečius taip pat vyko naktį. Jos 
dalyvis Bagdanavičius, tuo metu buvęs caro kariuomenės 
kareivis, prisiminė: „Kai mūsų pulkas priartėjo prie Nau
miesčio, buvo suskirstytas į mažesnius vienetus, kuriems 
buvo smulkiau nurodytos užimamos vietos mieste. <.. .> 
Tylomis prislinkome prie paties miesto, <.. .> kai tik 
pamatėme miestą, tai gavome įsakymą pradėti šaudyti. 
Vokiečiai atsakė tuo pat. Be to, jie paleido į darbą ir 
kulkosvydžius. Mūsų kulkosvydžiai irgi dirbo gerai ir pa
vyzdingai. Kautynės užvirė visu Šešupės pakraščiu. Mes 
pamažu slinkome pirmyn, ropomis, gulsčiomis, kad tik 
artyn ir artyn, kad mūsų kulkos pasiektų savo tikslą. Kai 
pirmieji daliniai pasiekė Šešupės krantus, padėtis pasi
darė pavojinga. Vokiečiai nesitraukė ir dar labiau su
stiprino ugnį. <...> Vadovybė įsakė atakuoti priešą! 
Ir dar kaip — durtuvais išmušti vokiečius!

— Ura! — šaukė karininkai ir kareiviai.— Na štiki! 
(Durtuvais.) <...> Ir kiekvienas bėgo žemyn nuo Še
šupės kranto. Karininkai bėgo kartu. <.. .> Bet kai mes 
perbridome Šešupę ir artėjome į jų apkasus durtuvų ko
vai, vokiečių nervai neišlaikė. Jie pradėjo trauktis ir at
sišaudyti. Jie traukėsi jų pačių pasidarytais grioviais, o 
mes juos puolėme durtuvais ir šautuvų ugnimi“ 27. Kau
tynės truko porą valandų. Vokiečiai iš Naumiesčio buvo 
išvyti. Mūšyje žuvę rusų kareiviai, tarp kurių buvo ir 
lietuvių, iš pradžių palaidoti bendroje duobėje, iškastoje 
prie naujosios stačiatikių cerkvės (dabartinė vidurinės mo
kyklos teritorija), o vėliau palaikai perkelti į Meištų ši
lelį, kur įrengtos karių kapinės.

27 Gintneris A. Min. veik.— P. 118.

Po šių kautynių miestas dar kelis kartus ėjo iš rankų 
į rankas, bet rusų kariuomenė neperžengė Vokietijos 
sienos.
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Naumiesčio apylinkėse sutelkta Rusijos kariuomenė, 
gavusi įsakymą pereiti sieną, 1914 m. rugpjūčio 15 d. 
pradėjo puolimą, užėmė Širvintą ir veržėsi gilyn į Vo
kietijos teritoriją. Bendras rusų kariuomenės puolimas vi
su pasienio ruožu prasidėjo rugpjūčio 17 d. Mūšiai per
sikėlė į Vokietijos teritoriją ir iš pradžių buvo sėkmingi 
Rusijos kariuomenei.

Kaunantis Rytprūsiuose ir rusų kariuomenei slenkant 
pirmyn, Naumiesčio bei jo apylinkių gyvenimas pradėjo 
grįžti į senąją vagą. Tačiau kai kurie gyventojai, nepai
sydami dar neaiškios karo baigties ir savo likimo pra
sidėjusiame kare, gobšumo vedami, siekė praturtėti ne
leistinais būdais. Rusijos kariuomenei užėmus Širvintą, o 
vietos gyventojams iš jos jau anksčiau pasitraukus, pra
dėtas plėšti be priežiūros likęs turtas. Plėšė ne tik karei
viai, bet ir civiliai gyventojai. To meto spaudoje buvo 
rašoma: „Atsirado daug iš visos apylinkės gobšų, kurie 
pigiu būdu užsimanė pralobti ir pasiskubino į Širvintą“. 
Vieni pusvelčiui daiktus pirko iš kareivių, o „kiti už dy
ką prisikrovę vežimus įvairių daiktų. <.. •> Mat nie
kas nemuša per nagus, nes žmonės išbėgiojo, o jei kas 
ir yra, tai nedrįsta priešintis užpuolikams. Grįžta namo 
ramūs, tarytum nieko blogo nepadarę“ 28.

28 Viltis.— 1914.— Rugpjūčio 24 (rugsėjo 6).
29 Ten pat.

Naumiesčio kunigai, ypač S. Rauba, grasindami baž
nyčioje iš sakyklos pragaro bausmėmis, draudė savintis 
svetimą turtą, tačiau lengvo pasipelnymo aistra buvo di
delė, ir tik nedaugelis susilaikė nuo plėšikavimo.

Caro administracija taip pat nepritarė tokiems baus
tiniems veiksmams. Kaip informavo spauda, 1914 m. rug
pjūčio 20 d. Rusijos kareiviai „Naumiestyje ant plento 
susistabdo keliaujančius su prūsų gėrybėmis, pasiguldo 
ant stalo ir, vyrus išrėdę, o moteriškąsias paguldę dėl 
padorumo su drabužiais, teikia kiekvienam po keliasde
šimt kirčių. Paskui liepia prūsų gėrybes gabenti ten, iš 
kur pasiėmė“ 29.

Rusijos kariuomenės puolimą Rytprūsiuose Vokietijos 
karinei vadovybei pavyko sustabdyti perkėlus iš vakarų 
fronto keletą divizijų į Rytprūsius ir per atkaklius mūšius 
Mozūrų ežerų rajone sumušus generolo Samsonovo va
dovaujamą 2-ąją rusų armiją. Fronto linijai dar esant 
toli nuo Naumiesčio, kaip prisimena A. Girdauskas, vie
tos gyventojų paniką sukėlė apie 30 vokiečių raitelių, pa
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sirodžiusių Širvintos apylinkėse: „Iš miesto bėgo policija 
ir kiti bailesnieji. <.. •> Didžiausia bėda buvo apskri
ties viršininkui Katinui. Karo pradžioje jisai buvo išvykęs 
toliau nuo fronto, paskui sugrįžo atgal. Tą dieną buvo 
karšta ir jam, ir jo žmonai bei pasiuntiniui, kurio pavardė 
buvo Roman. Jo žmona buvo meno ir dainos mėgėja. 
Turėjo didelį knygyną (biblioteką), kurį saugoti paliko 
savo kaimynui lietuviui Kuzmai...

<...> Kai tik sužinojo, kad vokiečiai pasirodė už 
Širvintos, jie griebė savo daiktus ir bėgo, kiek kojos neša! 
Aš mačiau, kaip pasiuntinys, pasigriebęs šautuvą, labai 
išsigandęs, bėgo Pilviškių link. Buvo nesiskutęs, išsigan
dęs, nekalbus... Žinoma, kad su juo išbėgo ir ponas Ka
tinas, kuris daugiau Naumiestyje jau nepasirodė“ 30.

30 Gintneris A. Min. veik.— P. 147.
31 Viltis.—1914 —Spalio 17 (30).
32 Памятная книжка Сувалкской губернии на 1904 год.— Су- 

валки, 1904.— С. 43.

Rusų kariuomenė, spaudžiama vokiečių divizijų, buvo 
priversta pasitraukti iš Rytprūsių į Lietuvos teritoriją. 
Vokiečių daliniai Suvalkų gubernijos ribas peržengė 
1914 m. rugsėjo 1 d. „pro Pilipavą, Kybartus—Naumiestį 
ir kitur. Įėjusieji pro Naumiestį traukė Seredžiaus linkui, 
pro Kybartus — Alvito ir Vilkaviškio linkui“31.

Caro kariuomenė 1914 m. rugsėjo 1 d., traukdamasi 
iš Naumiesčio ir siekdama apsunkinti vokiečių puolimą, 
apipylė žibalu ir padegė V. Kudirkos satyroje „Lietuvos 
tilto atsiminimai“ aprašytą medinį tiltą. Jis buvo pasta
tytas 1877 m. ir jungė Naumiestį su Meištų kaimu, pro 
kurį plentas toliau ėjo į Sintautus ir Sakius. Tilto sta
tyba kainavo 44 063 rublius 69 kapeikas. Ypač brangiai 
kainuodavo jo remontas. Antai 1902 m. už jį sumokėta 
18 533 rubliai32. Taigi dėl karo veiksmų Naumiestis ne
teko abiejų tiltų — per Širvintą ir Šešupę.

Iki rugsėjo vidurio vokiečiai nustūmė Rusijos kariuo
menę iki Seredžiaus, Sakių, Pilviškių, Marijampolės, Sim
no linijos. Rugsėjo pabaigoje priartėjo prie Kauno ir 
Varėnos.

Vokiečių kariuomenei užėmus Naumiestį, burmistru pa
skirtas rabinas L. Roninas. Jam buvo pavesta valdyti ne 
tik Naumiestį, bet ir jo apylinkes. Jis skyrė pastotes vo
kiečiams vežioti, vykdė kitus okupantų nurodymus.

Tuo tarpu vokiečių kareiviai Naumiestyje negailestin
gai išplėšė visas krautuves. „Ir nešė ne tik iš krautuvių,
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nešė nuo žmonių: patalynes, baltinius, gyvulius vedė ar 
pjovė, vienu žodžiu, ėmė viską, kas tik jiems patiko, ir 
viską, kas tik buvo gera, gražu Gyventojai dar
šoko gelbėti savo turtą — nešti kitur, bet mažai kam pa
vyko, nes vokiečiai apsidirbo skubiai. <...> Toliau pa
gyvenę, vokiečiai prisakė nešti visus alei vieną daiktelį, 
ką tik kas turėjo parsinešęs ar parsivežęs iš sudegintos 
Širvintos miestelio, ir už nepildymą grasoma buvo baus
me sušaudyti. Pabūgę žmonės nešė daiktus: sofas, kėdes, 
spintas, stalus, mašinas, gyvulius, žodžiu, viską — nes 
daugelis buvo nusidėję. Ir teko už nuodėmes nagaikų ir 
kumščių pamatyti. Tuos daiktus vokiečiai tuoj nusivežė“ 33.

33 Viltis.— 1914.— Lapkričio 22 (gruodžio 5).
34 Ten pat.— 1915.— Sausio 22 (vasario 4).
35 Šaltinis.— M. 9 — 1914.— Nr. 49.— P. 661.
36 Lietuvos žinios.— 1914.— Lapkričio 26 (gruodžio 9).

Miesto gyventojai ir kitokiais būdais buvo terorizuo
jami. Kažkam nutraukus vokiečių kariuomenės telefono 
laidus, kareiviai, kad labiau įbaugintų gyventojus, pasi
ėmę kunigus, aplankė visus naumiestiečių butus ir pri
grasino, jog, pasikartojus tokiam atvejui dar kartą, visi 
miesto gyventojai, nesvarbu, koks amžius, bus sušaudyti, 
o miestas sudegintas ir išgriautas. Pabūgę tokių grasini
mų, kai kurie miestiečiai išsikėlė į kaimus.

Panašiai buvo plėšiamos bei terorizuojamos ir kitos 
Vokietijos kariuomenės užimtos Lietuvos vietovės. To me
to spaudos tvirtinimu, „Kybartus vokiečiai padegė, esą 
keršindami už Eitkūnus. Nedegino tiktai ten, kur rado 
gyventojų. <.. .> Iš tuščių butų vokiečiai išvežė visa, 
kas jiems patiko. Padėti kareiviams grobti atvažiuodavo 
iš Prūsų ir moters su vaikais“ 34.

Užėmę Sakius, vokiečių kareiviai apiplėšė lietuvio Mi- 
kalkevičiaus krautuvę ir Sakių „Žagrės“ draugijos sky
rių. Apiplėšė taip pat ir žydų parduotuves. Iš apylinkių 
valstiečių prievarta atiminėjo maisto produktus. „Neva 
ginklų ieškodami, reikalaudavo šeimininkių atrakinti ar
ba patys sudraskydavo šėpas, kuparus, paimdavo svies
tą, taukus ir kitokius „ginklus“ 35.

Iš buvusių dvarų į Vokietiją buvo vežami grūdai, va
romi gyvuliai. Antai iš buvusio Žaliosios valsčiaus Re- 
mentiškių ir Didvyžių dvarų buvo išvaryti gyvuliai36.

1914 m. rugsėjo 29 d. carinės Rusijos kariuomenė su
rengė kontrapuolimą ir pradėjo veržtis pro Simną, Mari
jampolę ir Vilkaviškį. Atkaklūs mūšiai vyko prie Zalio- 
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sios ir Sūklių miško. Ypač nukentėjo pasienio vietovės 
nuo Naumiesčio iki Vištyčio. Spalio 2 d. mūšiai prasidėjo 
Naumiesčio prieigose. Jie buvo sėkmingi rusų kariuome
nei, kuri užėmė Naumiestį, Širvintą. ir toliau puolė Pil
kalnio kryptimi.

Didesni mūšiai Naumiesčio apylinkėse įvyko prie Gluo- 
belių, kur buvo sudegintas pasienio kordonas ir 4 vals
tiečių ūkiai, prie Ročkų — 3 ūkiai ir prie Bajoraičių su
degintas kordonas ir 2 ūkiai37.

37 Šaltinis.—-M. 9,— 1914 — Nr. 46,— P. 528.
33 Lietuvos žinios.— 1914.— Gruodžio 19 (sausio 1).

Kaip buvo tvirtinama to meto spaudoje, Naumiestis ir 
jo apylinkės fronto ugnyje išbuvo apie 6 savaites ir kar
tais ėjo iš rankų į rankas. Todėl mieste teliko kelios 
šeimos. Kiti gyventojai pasitraukė.

Išstūmus vokiečių kariuomenę iš Lietuvos, išbėgioję 
gyventojai pradėjo grįžti į savo namus. Tačiau šis pro
cesas vyko lėtai. Tų pačių metų gruodžio mėnesio pa
baigoje spaudoje buvo rašoma: „Jau ir Naumiestyje žmo
nės šiek tiek aprimo. Kai kurią dieną ir armotų gaudimo 
nesigirdi. Išbėgioję mūšių metu, gyventojai grįžta vienas 
paskui kitą, tik vis dėlto jų nedaugiausiai prisirinko“ 38.

Valdžios įstaigos pradėjo surašinėti gyventojams ka
ro padarytus nuostolius. 1914 m. rugsėjo pabaigoje—lap
kričio pradžioje Suvalkijoje lankėsi buvęs Rusijos II ir 
III dūmos atstovas advokatas A. Bulota, kuris apvažiavo 
mūšių vietas ir suregistravo didesnius gyventojams pa
darytus karo nuostolius. Savo kelionę jis pradėjo nuo Au
gustavo per Suvalkus, Kalvariją, Liudvinavą, Marijam
polę, Vilkaviškį, Kybartus, Virbalį, Alvitą ir baigė Nau
miestyje. Važiavo apsistodamas pas nukentėjusius ūki
ninkus, valsčiaus raštinėse, klebonijose ir pas apskrities 
viršininkus. Lankėsi taip pat Rytprūsiuose — Eitkūnuose 
ir Širvintoje. Sugrįžęs j Vilnių, tų metų lapkričio 3 d. 
Vilniaus lietuvių komiteto visuotiniame susirinkime pa
darė pranešimą apie karo nusiaubtą Suvalkiją. A. Bulota 
su tuo pranešimu lapkričio 14 d. išvyko pas Suvalkų gu
bernatorių.

Pranešime, kurio pagrindiniai duomenys buvo paskelb
ti spaudoje, skaitome: „Labiausiai nukentėjo Suvalkų gub. 
pasieniai, pradedant nuo Bakalaržavo ir Račkų per Viš
tytį, užgriebiant Vižainį ir Pajevonį ligi Naumiesčio ir 
dar toliau. Visa toji juosta 8 varstų pločio perdėm su
naikinta. Kur tik pažvelgsi — visur apkasai ir granatų * 33 
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išraustos duobės. Kur ne kur užsilikusi kokia trobelė ir 
toji jau be durų ir be stogo, nes tai buvo reikalingiausi 
daiktai apkasams daryti“ 39.

39 Ten pat.—1914,—Lapkričio 14 (27).
40 Ten pat.—1914,—Lapkričio 16(29).

Toliau nuo sienos 24 kilometrų pločio ruožas šiek tiek 
mažiau nukentėjo, nes išlikusių trobų jau buvo daugiau. 
Tačiau stogai apdraskyti, durys išlupinėtos, langai lišdau- 
žyti, tvoros sukūrentos, daugumos gyventojų arkliai rek
vizuoti. Laukai išraižyti apkasų linijų, nenupjauti javai 
sumaišyti su žemėmis. Vilkaviškio ir Naumiesčio apskri
tyse sudeginta ir apiplėšta apie 200 dvarų.

Bulotos pranešime konstatuota, jog iš miestų labiau
siai nukentėjo Kybartai, Alvitas, Naumiestis, Bakalarža- 
vas, Filipavas, Račkai, Eitkūnai ir Širvinta. Kiek mažiau — 
Vilkaviškis, Suvalkai, Augustavas, Simnas ir Krosna. Ma
žiausiai nukentėjo Kalvarija, Marijampolė ir Liudvinavas.

Konkrečiai apie Naumiesčio nuostolius sakoma: „Su
degė 58 namai. Iš keleto tūkstančių gyventojų liko tik 
keletas žmonių, kiti visi išbėgiojo. Iš likusiųjų namų nėra 
nei vieno, kuris būtų bent kiek nenukentėjęs. Kokiu tai 
būdu bažnyčios bokštuose visuomet būdavo ar tai vokie
čių, ar tai rusų žvalgai, ir taip vieni, taip kiti stengėsi 
juos nugriauti, bet kokiu tai stebuklu jie užsiliko. Buvo 
atsitikimų, kad granata pro vieną langą bokšto įlėkdavo, 
o pro kitą išlėkdavo. Tačiau ne tik bokštai užsiliko, bet ir 
pati bažnyčia labai mažai nukentėjo“ 40. Daug smarkiau 
nukentėjo liuteronų kirchė: „Sienos apdaužytos, altorius 
sulaužytas ar sušaudytas, šiaudų pridraikyta, nes buvo 
pastatyti arkliai“. Miesto gyventojai, prisiminę mūšių ei
gą Naumiestyje, juokėsi: „Iš ryto tekdavo sakyti „gut 
morgen", o vakare „zdrastvuite".

A. Bulotai lankantis Naumiestyje, apskrities valdžia 
dar buvo negrįžusi, ir visus reikalus tvarkė valdininkas 
Zičkauskas. Mieste trūko maisto produktų, kurių retkar
čiais atveždavo iš Marijampolės arba Sakių.

Pranešimą apie padarytus gyventojams nuostolius Su
valkijoje, praėjus keliems mėnesiams po A. Bulotos lan
kymosi, padarė ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo 
karo šelpti įgaliotinis J. Stankevičius, kuris taip pat lan
kėsi buvusioje karo veiksmų zonoje. Jo duomenimis, Nau
miestyje sudegė 81 namas, smarkiai apšaudytos bažny
čia ir klebonija, iš gyventojų imtos rekvizicijos, trūksta 
maisto, o gyvuliams — pašaro. Pažymėta, kad Lesnistvos 
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valsčiuje 21 sodyba sudeginta, 5 apgriautos. Mūšiuose 
sužeisti 5 ir žuvo 2 valsčiaus gyventojai. Tuo tarpu Sin
tautų, Sakių ir Griškabūdžio valsčiuose sudegintų sody
bų nebuvo.

Nukentėjo ir Žaliosios valsčius. Jame sudeginta 21 so
dyba, 5 dvarai, apgriauti 45 namai, 3 iš jų valdiški, ir 
koplyčia. Nuo rekvizicijų ypač nukentėjo 16 kaimų, 130 
šeimų būtina skubi materialinė parama 41.

41 Viltis.—1915 —Sausio 14(27).
42 Lietuvos žinios.— 1914.— Lapkričio 12(25).
4S Viltis — 1915.—Sausio 8(21).
44 Ten pat.— 1915.— Sausio 27 (vasario 9).

Palyginti nesmarkiai nukentėjo Naumiesčio priemies
tis Meištai. Ten namai „beveik sveiki išliko, nekalbant 
apie tvoras ir langus“ 42.

Ir artimiausiame Naumiesčiui — Lesnistvos — valsčiu
je gyvenimas pradėjo grįžti į seną vagą. Kaip informavo 
spauda, 1914 m. gruodžio 16 d. įvykusioje valsčiaus su
eigoje nutarta valsčiaus būstinei parinkti Raugalų kai
mą, kadangi jis buvo valsčiaus centre. Susirinkę valstie
čiai skundėsi sunkia prievole pastočių, kurios užtrukdavo 
po keletą dienų vežant įvairius caro kariuomenės, kovo
jančios prie Pilkalnio, Lazdijų ir Gumbinės, daiktus. Pa
sikeitė ir valsčiaus valdyba. Vietoj mirusio Lesnistvos 
valsčiaus viršaičio J. Sniečkaus šias pareigas pradėjo eiti 
Rudzinskas. Vertindama Lesnistvos valsčiaus viršaičio 
veiklą, to meto spauda rašė: „J. Sniečkus mirė siaučiant 
čionai smarkiausio karo viesului ir buvo palaidotas net 
visai be niekieno žinios. O buvo tai doras žmogus, 30 me
tų buvo tarnyboj be pertraukos visą savo gyvenimą; ir 
išlaikė pareigoje teisingo ir tvarkaus žmogaus vardą. Nors 
be žinios jis palaidotas, bet paliko širdyse gerą valsčio- 
nių pagarbą už savo darbus, ir atminimas jo, kaipo tei
singo tvarkdario, neišdils net jųjų vaikų širdyse“ 43.

Taip teigiamai įvertintas Lesnistvos valsčiaus viršaitis 
turėjo kelis vaikus. Jo sūnus Antanas buvo ilgametis 
Lietuvos Komunistų partijos pirmasis sekretorius.

Caro valdžios atstovai buvusioje pasienio zonoje su 
nepasitikėjimu ėmė žiūrėti į vokiečių tautybės gyvento
jus. Iš Naumiesčio ir kitų pasienio vietovių į Rusijos gi
lumą imta vežti vokiečiai vyrai nuo 15 iki 60 metų am
žiaus. Moteris, vaikus ir senelius palikdavo44.
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Dėl karo veiksmų Naumiestyje sutrikus ūkinei veiklai 
ir prekybai, vargingiausiems gyventojų sluoksniams iški
lo bado grėsmė. Apie tai spaudoje rašė J. Pakalka: „Jau
nesni tai vis dar gauna šiokio tokio darbo ir prasimaitina, 
bet seniai ir moterys, kurie taip pat iš darbo gyveno — 
badą kenčia“ 45.

45 Ten pat.— 1915.— Sausio 1(14).
46 Šaltinis —M. 9 — 1914,—Nr. 49,-P. 661.
47 Ten pat.—M. 9 — 1914,—Nr. 51,—P. 689.
48 Ten pat —M. 10—1915 —Nr. 3 —P. 42.

Naumiesčio ir jo apylinkių gyventojų nuotaikos nuo 
pat karo pradžios buvo palankesnės rusų kariuomenei. Pa
lankumą stiprino tai, jog Suvalkija jau daug metų buvo 
carinės Rusijos sudėtyje. Daugelio naumiestiečių sūnūs 
tarnavo rusų kariuomenėje, ir net tuose daliniuose, kurie 
tuo metu kariavo su Vokietija. Vietos gyventojų nepasi
tenkinimą ir priešiškumą vokiečių kareiviams dar labiau 
padidino beveik 2 mėnesius trukęs kaizerinių okupantų 
šeimininkavirųas Suvalkijoje. Gyventojai patyrė vokiečių 
kareivių smurtą ir plėšikavimus. Todėl, rusų kariuomenei 
antrą kartą įžengus į Rytprūsius, Naumiesčio ir jo apy
linkių gyventojai, kaip rašė spauda, „karštai norėdami 
rusų armijai pasisekimo, šelpė kareivius kuo kas galėda
mas. Kartais išgirdę, kad į Sakius atitraukta kariuome
nės, kai kurie kaimai leisdavo krivulę nešti kareiviams 
maisto. Užmokesčio nuo kareivių neimdavo. Ne vienas ru
sų kareivis yra pasakęs, kad tokių dosnių žmonių kaip 
Lietuvoje niekur kitur nėra radęs. Dabar, prasidėjus šal
čiams, daugelis sušelpta ir šiltais aprėdalais. Su vokie
čiais kareiviais elgėsi visai priešingai — nuo jų viską slėp
davo“ 46.

Paramą kareiviams teikė gyventojai tų vietovių, ku
rios buvo mažiau nukentėjusios nuo karo veiksmų, rekvi
zicijų ir vokiečių kareivių plėšikavimų. Antai, kaip infor
mavo spauda, 1914 m. gruodžio 1 d. Naumiesčio apskri
tyje, Svediškių kaime, „suėję viso kaimo ūkininkai ir, gerai 
atjausdami kare esančių kareivių vargus, nutarė pri- 
megzti jiems štriumpių, pirštinių, prisiūti marškinių, pri
daryti skudurų žaizdoms raišioti. Be to, ūkininkai sudėjo 
9 rublius pabėgėliams nuo karo, kuriems pinigai nusiųsta 
Vilniun“ 47. O Lukšių valsčiaus Ūsų kaimo merginos, su- 
dėjusios verpalams 15 rub., nutarė išausti kareiviams aut
kojų ir baltinių48. Tačiau ši labdaringa akcija netrukus 
baigėsi.
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1915 m. vasario pradžioje po sėkmingų kaizerinės ka
riuomenės kautynių Mozūrų ežerų rajone rusų kariuome
nė buvo priversta trauktis iš Rytprūsių. Mūšių kanonada 
vėl artėjo prie Naumiesčio. Spaudos pranešimu, 1915 m. 
vasario 8 d. rusų „abozai ir kariuomenė ėmė trauktis į 
pietus abiem Šešupės pusėm Naumiesčio linkui. Žmonės, 
gyvenantieji arčiau Šešupės, pradėjo kraustytis tolyn nuo 
sienos. Vasario 10 d. vokiečiai užėmė Slavikus ir tą nak
tį Naumiestį“ 49, o vasario 22 d.— Sakius ir Lukšius.

« Viltis—1915,—Kovo 15(28).
50 Dabartis.— 1916.— Gegužės 27.

Kaizerinės Vokietijos kariuomenė iki 1915 m. vasario 
22 d. įsitvirtino Palangos, Tauragės, Jurbarko, Sakių, Pil
viškių ir Kalvarijos ruože. Balandžio pabaigoje vokiečių 
kariuomenė vėl pradėjo veržtis gilyn į Lietuvos teritoriją. 
Buvusioje Naumiesčio apskrityje didesnis mūšis įvyko 
1915 m. gegužės 17 d. prie Griškabūdžio, kuris iki tol 
buvo rusų armijos rankose. Patrankų sviediniai „uždegė 
pirmiausia valsčiaus raštinės trobas, paskui klebonijos, 
nuo kurių užsidegė ir senoji medinė varpinė. Graudžiai 
sužvangėjo krisdami žemėn seni, atitarnavę bažnyčios 
varpai, tarsi tardami savo žmonėms paskutinį sudiev. Nuo 
varpinės ir nuo granatų sudegė naujasis mokyklos namas, 
špitolė ir didis vaistinės namas“ 50. Po atkaklių kautynių 
tos dienos pavakaryje Griškabūdis atiteko vokiečiams. Nuo 
mūšių nukentėjo kai kurių valstiečių ūkiai Barzdų—Viša
kio Rūdos ruože.

Iki 1915 m. rudens kaizerinė kariuomenė okupavo vi
są Lietuvos teritoriją. Naumiestis ir jo apylinkės išbuvo 
okupacijoje iki pat karo pabaigos ir vokiečių kariuomenės 
išsikraustymo iš Lietuvos teritorijos. Okupuota Lietuva 
buvo pajungta okupacinei administracijai. Visos okupuo
tosios carinės Rusijos gubernijos, išskyrus kai kurias Len
kijos teritorijas, sujungtos į Vyriausiojo vado Rytuose 
kraštą (Der Oberbefehlshaber Ost), trumpai vadinamą 
Oberosto kraštu. Toje teritorijoje vyriausioji valdžia pri
klausė Vokietijos Rytų fronto vadui feldmaršalui P. Hin- 
denburgui, kurį 1916 m. rugpjūčio mėnesį pakeitė Bava
rijos princas Leopoldas. Oberosto teritorija buvo suskirs
tyta į sritis, arba gubernijas. Buvusi Naumiesčio apskri
tis įėjo į Suvalkų karinę valdybą. Nuo 1917 m. kovo 15 d. 
Suvalkų sritis prijungta prie Lietuvos karinės valdybos 
(Militarverwaltung Litauens) su būstine Vilniuje.
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Naumiesčio apskrities viršininku iš pradžių paskirtas 
P. Furmanas, vėliau — Kortas, kurį 1916 m. pabaigoje pa
keitė J. ton Brokeris. Naumiestyje buvo policijos nuova
da, priklausiusi Vilkaviškio policijos ruožo viršininkui. Ten 
buvo ir karo teismas.

1916 m. sausio 14 d. vyriausiojo vokiečių kariuome
nės vado rytuose P. Hindenburgo potvarkiu Naumiesčio 
apskrities gyventojai priskirti Kauno apygardos teismui 
(Bezirksgericht), žemesnė apskrities teismo instancija bu
vo taikos teismas Naumiestyje51.

51 Lietuvos MA CB RS.—F. 23—22 —L. 8(76, 78).
52 Viltis.— 1915 —Vasario 22 (kovo 7).

Vokiečiai įvedė Naumiestyje ir jo apylinkėse griežtą 
karinį kolonijinį režimą. Kiekvieno apskrities viršininko 
kreishauptmano pareiga — rinkti mokesčius, organizuoti 
kelių taisymą, prižiūrėti, kad būtų apdirbti dvarų laukai. 
Jų žinioje buvo ligoninės, sanitarinės įstaigos ir maisto 
atsargų telkimas. Be to, turėjo gerai organizuotą policiją: 
ji buvo viešoji ir slaptoji. Absoliuti dauguma žandarų — 
vokiečiai. Tačiau tarp jų pasitaikydavo ir iš Rytprūsių 
kilusių lietuvių. Naumiestyje vienas iš žandarų buvo pa
varde Kybartas, o kitas — Stepaitis.

Okupacinė valdžia suvaržė gyventojų judėjimą, įvedė 
pasus, gaudė vyrus darbams, uždėjo gyventojams duok
les. Žmonės kentė badą, nebuvo druskos, muilo, žibalo, 
uždrausta be leidimo pjauti gyvulius, malti grūdus, spaus
ti aliejų, išdirbti odas, daryti naminį alų, kepti saldžius 
pyragus. Įvesti šunų, kaminų, galvos ir kitokie mokesčiai. 
Prasikaltusius vokiečių nurodymams bausdavo sunkiomis, 
kartais ir mirties, bausmėmis. Iš pradžių karinė, o vėliau 
sudaryta civilinė valdžia negailestingai plėšė ir terori
zavo užimtą kraštą. Apie to meto vokiečių kareivių plė
šikavimus Naumiesčio apskrityje korespondencijoje iš 
Lukšių buvo rašoma: „Iš pradžių ėmė tik valgomuosius 
daiktus, kaip antai: lašinius, dešreles, sviestą, sūrius ir 
t. t. Bet dabar jau stvėrėsi už gyvulių ir ima visokius 
gyvulius ir paukščius — nuo vištos ligi arklio. <...> 
Pastarosiomis dienomis vokiečiai ėmė sistemingai plėšti 
gyventojus, apsirenka sau kokį kaimą, eina paeiliui pas 
kiekvieną gyventoją ir daro kuo plačiausią „rekviziciją“, 
palikdami vos ne vos po vieną karvę visai šeimynai. Jo
kie maldavimai, jokios ašaros nieko negelbsti“ 52.

Ypač sunki buvo pačių vargingųjų gyventojų padėtis. 
Jiems trūko darbo, drauge ir pragyvenimo šaltinių.
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1915 m. liepos 1 d. Suvalkų civilinės valdžios polici
jos viršininkas Haugvicas išleido įsakymą, kad vietos gy
ventojai mandagiai sutiktų vokiečių karininkus, kareivius 
ir uniformuotus civilinės valdžios valdininkus bei reikštų 
jiems pagarbą. Juos sutikus, reikėjo „su pagarba“ pasi
traukti iš kelio. Buvo uždrausta pro vokiečių kareivius 
ir valdininkus „praeiti su rankomis kelnių kišeniuose ir 
cigarą įsikandus“ 53.

53 Lietuvos MA CB RS.—F. 22—23,—L. 6(19).
34 Ten pat.—L. 6(27).
55 Ten pat — F. 256—1574,— L. 2.
54 Ten pat.— L. 12a.

Visais žiemos mėnesiais nuo 9 vai. vakaro iki 5 vai. 
ryto, o vasaros mėnesiais nuo 10 vai. vakaro iki 4 vai. 
ryto uždrausta be leidimo išvykti iš namų ir peržengti 
kaimo ribas. Mirties bausme turėjo būti baudžiami visi 
tie, kurie žodžiu ar raštu ragintų neklausyti okupacinės 
vokiečių valdžios54, laikytų be leidimo ginklą, slėptų ru
sų kareivius bei padarytų kitus nusikaltimus.

Kaip matyti iš Naumiesčio apskrities viršininko Korfo 
1916 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos, apskritis buvo pada
lyta į 4 valsčius, 3 miestų apylinkes, 22 policijos nuova
das. Tuo metu 2 miestuose buvo tik laikini burmistrai, o 
3 valsčiai dar neturėjo viršaičių, nes okupacinei valdžiai 
dar nebuvo pavykę surasti „tinkamus žmones“ 55.

Naumiestyje ir kituose apskrities miestuose policijos 
vachmistrais buvo skiriami vokiečių kareiviai, kuriems pa
vesdavo ir burmistro sekretoriaus pareigas. Jiems priskir
davo po 2 vokiškai ir lietuviškai kalbančius vietos gy
ventojus, kurie tapdavo policijos pagalbininkais.

1916 m. pradžioje vokiečių komendantūrai Naumiestyje 
panaikinus naktinį patruliavimą, buvę 2 naktiniai sargai 
iš vietos gyventojų buvo priimti policijos pagalbininkais. 
Sakiuose ir toliau naktimis patruliavo užnugario komen
dantūros sargybiniai.

Ypač plati buvo Naumiesčio taikos teismo veikla. Ap
skrities viršininko ataskaitoje pažymėta, jog taikos teis
mas per savaitę „mažiausiai tris dienas posėdžiauja“. Per 
pirmąjį 1916 m. ketvirtį apskrityje gauti pranešimai apie 
380 nusikaltimų. Didžiausią jų dalį sudarė nelegalūs sie
nos pažeidimai kontrabandos tikslais 56.

Apskrities viršininko Korfo žiniomis (jų gaudavo iš 
viešosios ir slaptosios policijos), 1916 m. pradžioje Nau
miesčio apskrityje nebuvo „prieš vokiečius nusistačiusių 
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žmonių“ 57. Vis dėlto ataskaitoje apgailestaujama, kad „ka
talikų kunigai nesupranta vokiškai ir todėl labai sunku 
sužinoti pastarųjų nusiteikimą“. O „patikimų žmonių pra
nešimais“, jie nebuvo nusiteikę provokiškai. Panašiai at
siliepiama ir apie evangelikų superintendantą (vyr. dva
sininką)58.

57 Ten pat.— L. 36.
58 Ten pat.— L. 20.
59 Gintneris A. Min. veik.— P. 151.
69 Lietuvos aidas.— 1917.— Spalio 9.
61 Lietuvos MA CB RS.—F. 29—367.—L. 12.

Okupacinės valdžios administracinei, karinei ir ūkinei 
veiklai kliudė blogi apskrities keliai ir ypač rusų kariuo
menei traukiantis iš Naumiesčio sudegintas tiltas per Še
šupę. Todėl bedarbius numatyta siųsti taisyti Naumies
čio—Sakių plento bei tiesti Sakių—Gelgaudiškio plento 
ir atšakos į Kidulius bei Sudargą.

Naumiestyje „vokiečiai iškasė Dubicko (buv. dvikla- 
sės mokyklos) daržą, kalną ir padarė įvažiavimą į tiltą. 
Jisai buvo kiek lenktas, vienos krypties, ir jo tarnybą 
kontroliavo karinė sargyba, nes tiltas buvo pastatytas ka
riniams reikalams. Tai trukdė judėjimą. Abiejuose tilto 
galuose buvo laikomos sargybos. <...> Jis buvo blo
gas tuo, kad buvo per siauras. Reikėjo kito naujo ir ge
ro tilto“ 59.

Vėliau tiltas pastatytas 1917 m. toje vietoje, kur anks
čiau stovėjo V. Kudirkos aprašytasis. Apie naująjį tiltą 
to meto spaudoje rašoma: „Naujasis tiltas gal ir nesiū
buotų šunyčiui zovada perbėgus, kaip а. а. V. Kudirka sa
kė, bet moterėlės, užuot tiltu ėję, bevelija verčiau blauz
das Šešupėje paplauti. Matyti, vengia gražios muitų bū
delės, kur pėsčiam tenka mokėti 3 кар., o važiuotam 
10 kap.“ 60

Okupacinė valdžia, saugodamasi ligų ir epidemijų, Nau
miestyje įrengė 30 lovų ligoninę. Joje dirbo gydytojas, 
vyr. sesuo vokietė ir dvi medicinos seserys rusės. Ligo
niai už buvimą ligoninėje turėjo mokėti nustatytą mo
kestį. Matyt, tuo metu lietuvių medicinos personalo mies
te dar nebuvo.

1916 m. pradžioje Naumiesčio apskrityje veikė 22 mo
kyklos. Valdžia į buvusias mokyklas mokytojais iš pra
džių skyrė vietos vokiečius. Naumiesčio mokykloje moky
tojavo vokietis Frelichas, Sintautuose — E. Timinškis, vė
liau Jekelis, Žėgliuose — Šileris, Povengrupiuose — Smitas- 
ir kt. Visoje apskrityje tik vienas mokytojas buvo lietuvis61.
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Naumiesčio apskrities viršininkas Kortas savo ataskai
toje apie moksleivius rašė: „Džiugina uolumas ir pažan
ga, kuriuos rodo vaikai, mokydamiesi vokiečių kalbos. Aš 
galėčiau konstatuoti, kad lietuviai gyventojai yra labai 
inteligentiški“ 62.

w Ten' pat.— F. 256-1574 —L. 11.
63 Lietuvos aidas.— 1917.— Sausio 8.
M Ten pat.— 1918.— Balandžio 13.
® Lietuvos MA CB RS.—F. 256—1574,—L. 5.
6’ Gintneris A. Min. veik.— P. 383.
67 Tėvynės sargas.— 1918.— Nr. 24.— P. 10.

1916 m. gruodžio 28 d. vokiečių okupacinės valdžios 
leidimu atkurtas prieš karą Naumiestyje veikęs „Žiburio“ 
draugijos skyrius. Į naująją valdybą įėjo kunigas V. Mas- 
lauskas (pirmininkas), mokytojai V. Staugaitis (pavaduo
tojas) ir J. Matulaitis (sekretorius), J. Stankūnas (iždi
ninkas) ir J. Pranaitis (valdybos narys)63. Šios draugijos 
rūpesčiu Naumiestyje įsteigti 3 skyrių vakariniai kursai 
suaugusiems. Juos lankė apie 150 žmonių. Be to, įkurta 
vaikų prieglauda, kurią lankė 50 neturtingų tėvų vaikų. 
Prieglaudai vadovavo Ona Narijauskaitė, mokiusi savo 
auklėtinius šiek tiek skaityti ir rašyti.

Vėliau Naumiestyje įsikūrė ir triklasė lietuvių mokyk
la, kurią lankė apie 200 vaikų. Mokytojais joje dirbo 
J. Matulaitis ir P. Kregždys64.

1918 m. „Žiburio“ draugijos Naumiesčio skyrius įtei
kė pareiškimą okupacinei valdžiai, kad būtų leista ati
daryti gimnaziją. Apskrities mokyklų mokytojai vokiečiai 
pamažu imti keisti lietuviais.

Tiek Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, tiek ir kai
zerinės okupacijos metais Naumiesčio apskritis nepasižy
mėjo pramone. 1916 m. pradžioje apskrityje veikė 3 ma
šinų taisymo dirbtuvės, 2 lentpjūvės, garo malūnas ir ply
tinė 65.

1917 m. Meištuose, netoli tilto, „šalia Sreiberio na
mų, pro kuriuos eina kelias į kapines“, įsteigta pieninė66. 
Gyventojai buvo verčiami atiduoti į pieninę pieną, kurį 
perdirbus sviestas, sūris ir varškė naudoti valdžios nuo
žiūra. Baigiantis kaizerinei okupacijai Lietuvoje, 1918 m. 
gegužės 30 d., pieninėje sprogus katilui, kilo didžiulis 
gaisras. Kadangi pūtė stiprus vakarų vėjas ir buvo saus
ra, sudegė apie 30 namų. Be pastogės liko apie 180 šei
mų 67. Sudegę namai daugiausia priklausė stambesniems 
valstiečiams arba turtingiesiems miestiečiams, kurie juo
se negyveno, o išnuomodavo miesto varguomenei.
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Apylinkių gyventojai, nepaisydami bėndro skurdo ir 
okupacinės priespaudos, pradėjo rinkti aukas nukentėju- 
siems nuo gaisro remti. Į nelaimę atsiliepė net palyginti 
toli nuo Naumiesčio esančių Gelgaudiškio apylinkių žmo
nės. Kaip buvo rašoma spaudoje, „rugpjūčio 15 d. Nor
kūnų kaimo pažangusis jaunimas suruošė Gelgaudiškyje 
vakarą. <...> Vakaro pelnas skiriamas Meištų (Nau
miesčio priemiesčio) padegėliams“ 68.

M Darbo balsas.— 1918.— Spalio 3.
M Lietuvos aidas.— 1917.— Spalio 9.
70 Ten pat.— 1917.— Lapkričio 1.
71 Darbo balsas.— 1917.— Lapkričio 15.
n Viltis.— 1915,—Vasario 22.
73 CVIA.— F. 641,—Ap. L—B. 700.-L. 126.

Okupacijos metais Naumiestyje sumažėjo prekyba. Kaip 
pažymėjo spauda, mieste buvo 20 žydų ir 2 lietuvių par
duotuvės 69. Jose trūko pačių būtiniausių prekių: druskos, 
metalo, žibalo, muilo ir kitų dalykų. Todėl plito speku
liacija.

Per karą dėl plėšikavimo ir įvairiausių rekvizicijų vals
tiečių ūkiuose sumažėjo gyvulių; negaunant mineralinių 
trąšų, sumažėjo žemės derlingumas. Antai koresponden
cijoje iš Griškabūdžio prisimenami prieškario laikai, „ka
da buvo ir grūdų aruodas, ir taukų pilnas puodas“, o 
„ūkininkas dabar gauna vos ketvirtadalį arba trečdalį 
javų“ 70.

Apie Naumiesčio apylinkių padėtį buvo sakoma: „Ūki
ninkų padėjimas iš viso sulyginamai nėra dar blogas. 
Kitaip su darbininkais, kuriems ir duonos stinga, ir už
darbių nėra. <.. .> Tas darbininkų nedarbas skaudžiai 
atsiliepia ant jų šeimynų, kurios bado spaudžiamos grie
biasi visokių darbų, kartais ir ne visai dorų“ 71. Nepakęs- 
dami okupacinio režimo, kai kurie žmonės pradėjo slaps
tytis miškuose. Spaudoje buvo pranešama, kad jau 1915 m. 
pavasarį „Lekėčių ir Panemunės parapijos giriose labai 
daug yra tokių pabėgėlių nuo Naumiesčio, Slavikų, Sa
kių, Lukšių, Sintautų ir kitų“ vietų 72.

Kai kuriose vietose gyventojai pradėjo ruoštis gink
luotai kovai su kaizeriniais okupantais. 1917 m. rugpjū
čio mėnesį į Lukiškių kalėjimą pateko laikrodžių meistras 
iš Sakių J. Kuras, nuteistas 10 metų už rastus pas jį gink
lus ir šaudmenis73.

Naumiesčio apskrityje 1917 m. pabaigoje ir 1918 m. 
pradžioje veikė ginkluotas J. Adomaičio būrys. J. Adomai
tis tarnavo caro kariuomenėje, pateko į vokiečių nelaisvę,
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iš kurios pabėgęs suorganizavo ginkluotą būrį, miške 
įsirengė stovyklą, užpuldinėjo okupantus74.

74 Lietuvos MA CB RS.—F. 26—1440,—L. 381—382.
75 Steponaitis A. Atsiminimai, 1914—1919.— K., 1940.— P. 75— 

76.
76 Lietuvos aidas.— 1918.— Sausio 15, 19, 24.
77 Darbo balsas.— 1918.— Lapkričio 22.

6 Kudirkos Naumiestis

Apsilankęs Suvalkijoje ir susipažinęs su vietos gyven
tojų nuotaikomis, A. Steponaitis savo atsiminimuose rašė: 
„Mano širdyje ir mintyse sukilo audra: ar dar tęsti tą 
tarybų komediją su vokiečiais, ar atvirai pasisakyti prieš 
jų elgesį ir pradėti kovą“ 75. Vis dėlto ginkluota kova dėl 
griežtų okupacinės valdžios represijų tiek Suvalkijoje, 
tiek ir visoje Lietuvoje plataus masto neįgavo.

Tuo tarpu Rytų ir Vakarų Europoje brendo nauji įvy
kiai, turėję lemiamą įtaką tolesniam Lietuvos likimui: tai 
1917 m. įvykusios 2 revoliucijos Rusijoje ir 1918 m. lap
kričio mėnesio revoliucija Vokietijoje.

Vokiečių okupacinės valdžios leidimu 1917 m. rugsė
jo 18 d. Vilniuje buvo sušaukta visos Lietuvos atstovų 
konferencija. Ji išrinko 20 asmenų Tarybą, kuri pradėjo 
rūpintis atkurti Lietuvos valstybingumą. Tarybos nariai 
po konferencijos pradėjo važinėti po įvairias Lietuvos vie
toves ir aiškinti savo siekius. Antai 1917 m. gruodžio 
30 d. Sakiuose, 1918 m. sausio 1 d. Griškabūdyje, o sau
sio 6 d. Naumiestyje įvyko gausūs gyventojų susirinki
mai, kuriuose Tarybos narys J. Vailokaitis aiškino Vil
niaus konferencijos priimtus nutarimus. Žmonės Tarybos 
veiklai pritarė ir, kaip rašoma spaudoje, baigiantis susi
rinkimams, šaukė: „Lai gyvuoja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva“ 76.

1918 m. lapkričio mėnesį įvykus revoliucijai Vokie
tijoje ir pradėjus liberalėti okupaciniam režimui, Lietu
voje, taip pat ir Naumiestyje bei jo apylinkėse, kūrėsi 
įvairių partijų skyriai. Naumiestyje pradėjo veikti Lietu
vos krikščionių demokratų partijos skyrius. Kaip infor
mavo „Darbo balsas“, „visų socialistinių pakraipų žmo
nės dirba susimetę į vieną būrį. Rūpinasi vietos tvarkos 
kūrimu“ 77.

1918 m. lapkričio 13 d. Norvaišų mokykloje įvyko Nor
vaišų, Jančių, Slabadų, Matarnų, Kryklių ir Gudaičių kai
mų ūkininkų ir darbininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 100 žmonių. Buvo išrinktas komitetas, kuriam pa
vesta atstovauti tiems kaimams apskrities komisijoje. Su-
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sirinkimas nutarė klausyti Lietuvos valstybės tarybos, bet 
ir pareikalavo, kad „būtų greičiau sudaryta Socialistinės 
Lietuvos valstybės taryba“ 78.

78 Ten pat.— 1918.— Lapkričio 28.
78 Ten pat.— 1918.— Lapkričio 26.
•° Ten pat.
81 Lietuvos aidas.— 1918.— Lapkričio 21.
82 Tėvynės sargas.—1918.—Nr. 40.—P. 11.

Lapkričio 15 d. okupacinės valdžios leidimu sukvies
tas gyventojų susirinkimas, kuriame buvo tariamasi dėl 
miesto tarybos rinkimų. Susirinkime kalbėję vargoninin
kas Jonas Pakalka ir mokytojas J. Matulaitis ragino žmo
nes kuo greičiau rinkti miesto tarybą, kad ji paimtų iš 
vokiečių valdžią į savo rankas. Abu kalbėtojai įrodinėjo, 
jiems pritarė ir dauguma susirinkimo dalyvių, jog „Lietu
voje reikia sudaryti darbo žmonių valdžią“ 79. Tokiam siū
lymui nepritarė susirinkime dalyvavę Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos šalininkai (apie 20 asmenų), ku
rie protestuodami išėjo iš salės.

Rinkimai įvyko lapkričio 16 d. Susirinkimo išrinkta 
komisija rinkimams rengti įpareigota juos atlikti tiesio
giniu, slaptu ir lygiu balsavimu. Pagal gyventojų sąra
šus, gautus iš vokiečių valdžios, 1 atstovas į miesto ta
rybą buvo renkamas nuo 211 gyventojų. į miesto tarybą 
išrinkti Jonas Pakalka (vargonininkas), Juozas Matulai
tis (mokytojas), Antanas Bunikis (studentas), Antanas 
Girdauskas, Petras Kregždys (mokytojas), Antanas Tama
šauskas ir 3 kandidatai: Antanas Stelmokas, Juozas Gyli- 
kis ir Juozas Pakalka. Be to, į miesto tarybą išrinkti 3 
žydų ir 2 vokiečių atstovai. Spaudoje pažymėta, jog „iš
rinktieji yra darbo žmonių šalininkai“80. Tą pačią dieną 
Lietuvos krikščionių demokratų partijos Naumiesčio sky
rius priėmė protestą, kuriame kaltino rinkimų organiza
torius, kad jie netinkamu būdu kvietė žmones į susirinki
mą, įvykusį 1918 m. lapkričio 15 d., kad „nedavė progos 
žmonėms laisvai apsispręsti“, palaikė „Lietuvių Tautos 
tarybos priešininkus“ ir nedemokratiškai surengė rinki
mus81. Po poros dienų, lapkričio 18 d., Lietuvos krikš
čionių demokratų partijos Naumiesčio skyrius pranešė vi
suomenei, kad pašalina iš partijos buvusį jos sekretorių, 
liaudies mokytoją Juozą Matulaitį82.

Į išrinktos pirmosios Naumiesčio miesto tarybos pre
zidiumą, kuriam pavesta vykdomoji valdžia, įėjo A. Bu
nikis — pirmininkas, J. Pakalka — pirmininko pavaduoto
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jas ir A. Tamašauskas—sekretorius. Miesto taryba suor
ganizavo miliciją, o už surinktus kelis tūkstančius mar
kių nupirko ir gyventojams paskirstė 60 cnt cukraus, 
150 cnt druskos, kelis centnerius muilo ir skalbimo mil
telių. Ji įsteigė darbo biurą, išleido nutarimus, draudžian
čius varyti degtinę ir spekuliuoti83.

83 Darbo balsas.— 1918.—Gruodžio 31.
84 Vaitkevičius B. Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918—1919 

metais.— V., 1967.— P. 444.
85 Darbo balsas.— 1919.— Sausio 8.
86 Komunistas.— 1919.— Nr. 68.— P. 2.

Greta krikščionių demokratų ir socialistinės krypties 
organizacijų Naumiesčio apskrityje 1918 m. pradėjo kur
tis ir komunistų kuopelės. Jos įsteigtos Naumiestyje, Gel
gaudiškyje, Lukšiuose ir kitose vietose. Komunistinio ju
dėjimo pradininkai Naumiestyje buvo Juozas Adomaitis ir 
Zigmas Valaitis. 1918 m. gruodžio mėnesį Naumiesčio 
komunistų organizacijoje buvo 57 nariai ir 12 prijau
čiančiųjų 84.

Gruodžio 22 d. miesto salėje (buvusioje cerkvėje) ko
munistai surengė mitingą, kuriame dalyvavo apie 250 žmo
nių. Susirinkimas balsų dauguma (2 balsavo prieš ir keli 
susilaikė) priėmė rezoliuciją, kurioje sakoma, jog „Lietu
vos darbininkai tiesia ranką Raudonajai armijai, ateinan
čiai į Lietuvą, ir reikalauja tarybų valdžios Lietuvoje“ 85.

1918 m. gruodžio 26 d. Naumiestyje turėjo įvykti ant
ras komunistų mitingas, bet jį išvaikė vokiečių žandarai 
ir kareiviai, panaudoję šaunamuosius ginklus. Jie suėmė 
Z. Valaitį, Grygelį, Borkį, Lozorių, Dunaitį ir kitus. Kitą 
rytą į Naumiesčio kalėjimą pasodino J. Adomaitį, suimtą 
Sakiuose. Vokiečių žandarai paaiškino, kad šie žmonės 
suimti vietinės lietuvių valdžios prašymu. Kitą dieną su
imtuosius išvežė iš Naumiesčio į Vilkaviškio kalėjimą. 
Z. Valaitis vėliau rašė, jog jį ir jo draugus vokiečių žan
darams Naumiestyje įskundė krikščionių demokratų par
tijos vietos skyriaus lyderiai Augustaitis ir Zubrickas86. 
Po šių represijų komunistinis judėjimas Naumiestyje su
silpnėjo.

1918 m. lapkričio 17 d. 13 vai. daktaro J. Bagdona
vičiaus ir okupacinės vokiečių valdžios viršininko sutarimu 
miesto prekyvietėje įvyko didelis politinis mitingas. Jame 
dalyvavo apie 300 žmonių ne tik iš Naumiesčio, bet ir 
jo apylinkių. Mitinge kreishauptmanas — apskrities virši
ninkas— visų susirinkusiųjų džiaugsmui, pranešė, jog ka
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ras baigėsi, gyventojams suteikiama žodžio ir spaudos 
laisvė, panaikinamos rekvizicijos ir prievolės okupacinei 
valdžiai ir kad vokiečių kariuomenė iš Naumiesčio išeis 
po dviejų trijų savaičių87. (Šio pažado vokiečių valdžia 
laiku neįvykdė.)

w Darbo balsas.— 1918.— Gruodžio 6.

Išsikrausčius vokiečių kareiviams iš Naumiesčio, pra
sidėjo naujas jo istorijos tarpsnis.

1989

ATSIMINIMAI

JUOZO LESCIUKO, g. 1886 m., 
gyv. Kudirkos Naumiestyje 

Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.24

Esu gimęs Lauckaimyje, Naumiesčio apylinkėje. Čia 
tėvas turėjo mažą pleciuką. Ilgą laiką piemenavau ir ber
navau daugiausia pas stambų ūkininką Dargį prie pat 
Prūsų pasienio. Be manęs, čia dirbo dar 2 bernai: Pra
nas Stanaitis ir Justinas Balnius. Dargio sūnūs Silvestras 
ir Jonas, kaip ūkininkaičiai, turtingai gyveno. Be to, jie, 
palaikydami ryšius su Naumiesčio žydais ir bendraudami 
su pasieniečiais kyšininkais, iš kontrabandos turėjo gra
žaus pelno. Jie, žinoma, kontrabandos prekių per sieną 
patys nenešdavo — tai atlikdavome mes, Dargio bernai. 
Nuėję pas Prūsijos valstiečius, užsivertę ant pečių sun
kius prekių ryšulius, naktimis brisdavome per Širvintos 
upę, beveik be jokio pavojaus praslinkdavome pro papirk
tus pasieniečius ir tuos nešulius palikdavome sutartose 
vietose. Už tai gaudavome atlyginimą ir taip pelnika- 
vomės.

Vesti emigrantus amerikonus per sieną būdavo sma
giausias ir pelningiausias darbas. Jų nereikėdavo kaip 
kontrabandos ant kupros vilkti — jie patys paskui vedlį 
pakrūmiais suglaudę ausis šliauždavo. Pasienyje, sutar
toje vietoje, susitinki sargybinį, sumoki jam po penkis 
rublius už emigranto galvą ir palinki bristi per upę į aną 
pusę. Mes, vedliai, su sargybiniu stengdavomės paside
rėti ir, ką nusiderėdavome, tai patekdavo į mūsų kišenę.

Keliaudavo į užsienį ir vyrai, ir moterys. Juos atves
davo nuo Prienų ar iš toliau agentai ir apgyvendindavo 
Lauckaimio ūkininkų kluonuose, o mes juos perplukdy- 
davome per upę. Čia būdavo ir smagaus juoko. Žydės, 
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pajutusios šaltą vandenį, imdavo reikalauti luoto arba 
pernešti. Už pusrublį mes neatsisakydavome. Tačiau atsi
rasdavo tokių, kurioms pusrublio būdavo gaila. Tokias 
nešdavome veltui, bet, pasiekę upės vidurį, pritūpdavome, 
pavilgydavome jų sėdynes ir duodavome suprasti, kad sau
so nieks neklauso.

Tačiau vieną kartą, vesdamas emigrantus, vos išne
šiau savo sveiką kudašių. Mūsų kordono pasieniečiai bu
vo sukalbami vyrukai, visi mėgo degtinę, kuri veltui ne
simėto. Bet buvo kordone nepaperkamas totorius, kuris 
už carą buvo pasiruošęs guldyti galvą. Jo pasieniečiai 
nekentė ir saugojosi.

Vieną kartą buvo pranešta, kad totorius išėjęs, ir aš 
su keturiais emigrantais galiu drožti. Tačiau pasienyje 
jau totoriaus būta sugrįžusio, ir mes su juo akis į akį 
susidūrėme. Jis pareikalavo stoti. Dviem emigrantams pa
vyko krūmuose pasislėpti, o aš su dviem vyrukais pasi
leidome bėgti atgal. Totorius — mus vytis ir šaudyti. Per
bėgome vieškelį, o totorius neatsilieka. Ką daryti? Už 
varsnų priekyje buvo didelis alksnynas, ir ten būtų buvę 
galima nuo to judošiaus atitrūkti, bet žinojau, kad ten 
yra antroji pasieniečių linija, kad galima pakliūti kaip 
žuviai į tinklą. Tada aš įnėriau į vieno valstiečio sodą, 
o mano draugai panoro pasiekti alksnyną. Juodu nusivi
jo totorius.

Rytą iš žmonių sužinojau, kad mano abu draugai ta
me alksnyne buvo pasieniečių durtuvais nužudyti.

Mane visad laimė lydėjo: o kiek kartų buvau davęs 
sau žodį su tokiais dalykais neprasidėti, bet vis neiš
kęsdavau.

Spaudos draudimo metais nešiau knygas, kalendorius, 
laikraščius, atsišaukimus iš Prūsų. Ta spauda būdavo 
perkama Tilžėje ir gabenama į pasienį pas Balnių. Iš čia 
ią nešdavome per sieną. Spaudos gabenimu rūpinosi Sli
binų kaimo gyventojas Petras Prapuolenis. Tai buvo dar
bas, daug pavojingesnis už prekių kontrabandą. Pas Pra
puolenį apsilankydavo V. Kapsukas, kuris ypač rūpinosi 
atsišaukimų platinimu. Su jais įsitraukiau į revoliucinę 
veiklą.

Bernaudamas Slibinuose pas ūkininką Dargį, nešda
mas per sieną draudžiamą spaudą ir vesdamas emigran
tus amerikonus, išgudrėjau. Prapuolenis, kiek vėliau 
V. Kapsukas kėlė mintį, kad su carine patvaldyste reikia 
kovoti organizuotai. Slibinuose buvo įsteigta slapta 5 na
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rių „Akėtojų“ kuopelė. Be manęs, jai priklausė abu Dar- 
gio bernai — Justinas Balnius ir Pranas Stanaitis, Lauc- 
kaimio ūkininko Kuro bernas ir dar vienas, kurio pavar
dės neatsimenu. į mūsų susirinkimus atvykdavo Kapsu
kas. Mokėdavome nario mokesčius, regis, kas mėnuo po 
1 rublį. Kuopelės svarbiausias tikslas buvo platinti atsi
šaukimus ir socialistinę literatūrą.

Tuo metu ir spaudą grąžinus, buvo smarkiai platina
mi atsišaukimai — pakelėse, dvaruose ir bažnyčiose. Ir 
aš didelį smagumą jausdavau bažnyčioje, kaišiodamas 
atsišaukimus į.vyrų kišenes.

Kartą buvo toks atsitikimas. Platinau Naumiesčio baž
nyčioje tuos lapelius, dalis jų liko mano kišenėje. Po 
pamaldų visi pasipylė į šventorių. Ir aš drauge. Ogi šven
toriuje susistabdo mane zemskis Krivanovskis. Matyt, ko
kios davatkos įskųsta. Baigta, pamaniau sau, reikės at
gailauti Kalvarijos kalėjime. Pamatęs mane, naumiestie- 
tis Antanaitis, mano draugas, pribėgęs kad voš tam zems- 
kiui į sprandą, ir tas susmuko. Mudu laimingai paspru
kome.

Gegužės 1-ąją man buvo pavesta iškabinti raudoną 
vėliavą prie Šeimenos tilto, kur augo labai aukšti jova
rai. Įdavę 5 rublius, mane pamokė, kad aš, jėi patekčiau 
į žandarų nagus, apsimesčiau kvailiuku ir teisinčiausi 
taip, tarsi man nepažįstama mergina įdavusi 5 rublius 
ir prašiusi tą skepetą pakabinti prieš ruošiamus atlaidus. 
Tada žandarai, greičiausiai pasisavinę pinigus, mane pa
leis. Dar prieš švintant, vos spėjęs įsikarti į jovaro šakas, 
girdžiu, kažkas šlept šlept ateina. Pro sprogstančius la
pus pamačiau 2 žandarus, matyt, atsišaukimų beieškan
čius. Kaip tyčia, jie sustojo ties tuo pačiu jovaru, kur aš 
tūnojau, užsirūkė ir šnekučiuojasi. Mane baimė ėmė ne 
tiek dėl žandarų, kiek dėl savęs paties, kad nesukosėčiau. 
Kai tik žandarai nuėjo, į pačią jovaro viršūnę įkėliau vė
liavą ir, nusileidęs žemėn, parėjau namo.

1905 m. Naumiestyje buvo rengiamas mitingas ir de
monstracija. Tai buvo pavojinga, nes čia gyveno žandarų, 
zemskių ir daug pasieniečių. Lakstėme po apylinkes ir 
kvietėme visus atvykti. Mitingą organizavo Grigas, stu
dentas Petras ir jo broliai Prapuoleniai. Paskirtą sekma
dienį prisirinko, privažiavo daug žmonių. Buvo iškelta 
raudona vėliava, ir ėmėme demonstruoti gatvėmis, net 
nuėjome prie pat muitinės. Žandarai ir zemskiai nepasi
rodė, o pasieniečiai nesikišo. Sugrįžome į turgavietę. Bu
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vo atrišta statinė, ir prasidėjo kalbos. Pirmas kalbėjo Kap
sukas, po jo Prapuolenis, pagaliau Grigas iš Gudaičių. 
Visų nuotaika buvo pakili.

Petras Prapuolenis iš Slibinų kaimo ir Grigas iš Gu
daičių buvo suimti ir pasodinti į Vilkaviškio kalėjimų. 
Prapuolenio brolis rengė pabėgimą, į kurį buvome įtrauk
ti aš, Dargio bernas Balniukas, Lauckaimio ūkininko Ku
ro bernas ir kiti — visi „Akėtojų“ būrelio nariai. Sutartą 
dieną susirinkome prie Vilkaviškio. Kuro bernui, kuris bu
vo labai stiprus, pavedė nuginkluoti kareivį, budėjusį ties 
kalėjimu, o kitiems vyrams staiga pulti kalėjimą ir išva
duoti suimtuosius. Suimtiesiems buvo parūpinti dviračiai. 
Man ir Balniui įsakė budėti prie Vilkaviškio—Virbalio- 
plento ir žiūrėti, ar kas tuo plentu nesiveja. Pamatę žan
darus ar zemskius, mes turėjome bėgti į vieną alksnyną, 
kad tie, mus palaikę kaliniais, imtų vytis, ieškoti ir duotų 
progą kaliniams toliau pabėgti.

Viskas baigėsi laimingai. Buvę kaliniai, prigulę ant 
dviračių, spaudė pedalus, o mudu jiedviem pamosavome 
rankomis ir palinkėjome sėkmės.

1905 m. rudenį, vieną turgaus dieną, pasigirdo arklių 
kanopų bildesys. Nuo Vilkaviškio, Griškabūdžio ir Sakių 
vienu metu ant putotų arklių pasirodė 150 kazokų su iš
trauktais iš makštų kardais ir puolė į turgavietę kaip į 
kokią sukilėlių stovyklą. Kilo panika, žmonės išsilakstė. 
Pakėlė galvas zemskiai ir žandarai, prasidėjo suėmimai. 
Pajutome ir mes, „akėtojai“, pavojų, kurį didino Vincas 
Leveckis. Tai buvo energingas vyrukas, spaudos platinto
jas, socialistinio judėjimo dalyvis. Turėdami Naumiesty
je tokį vyruką ir įsigeidę čia turėti susirinkimams patal
pą, sudėjome po penkis rublius, nupirkome jam namą, 
kuris ir dabar Kudirkos gatvėje tebestovi. Tačiau jis, pa
sirodė, išdavikas, išdavė kai kuriuos draugus. Tada aš 
pasitraukiau į Sakius, paskui į Ilguvą ir ten klebono ve
žėju (kučieriumi) buvau. Gyvenau gerai. Kvietė į Ame
riką, bet manęs ta šalis neviliojo. Nusipirkau pleciuką.

Tikėjausi galėsiąs ramiai gyventi, bet prasidėjo ka
ras. Vokiečiai okupavo miestą. Žmonės kentėjo, badavo, 
mirė šiltine. Vokiečiai gaudydavo ir veždavo į darbus. 
Gaila būdavo žiūrėti į vaikučius, kurie pavargėliaudavo 
ir maldaudavo duonos plutelės. Dar baisiau būdavo žiū
rėti į belaisvių lagerį, įrengtą prie muitinės, šalia Šir
vintos upės. Ten buvo pastatyti lentiniai barakai, aptver
ti spygliuota tvora. Kas rytas belaisvius išvarydavo į
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darbus, daugiausia pas vokiečius ūkininkus. Jie buvo to
kie išsekę, kad vos pavilkdavo kojas ir kasdien po keletą 
mirdavo. Tuos lavonus kaip malkų pliauskas kraudavo 
už barako, kur žiemą sušalę išgulėdavo savaitėmis.

Sunku įsivaizduoti, prie ko badas gali privesti žmogų. 
Barake buvo belaisvių mongolų. Tarp jų atsirado tikrų 
žmogėdrų. Būdavo, kur nors už barako nusitaikę puola 
leisgyvį belaisvį, pragraužia aukos gyslas, išgeria kraują, 
nuo kaulų nusipjausto mėsą ir katiliukuose išsiverda. Be
laisviai ėmė skųstis vokiečiams. Tie iš pradžių netikėjo, 
bet, pamatę apgraužtus kaulus, ir jie pasibaisėjo. Aš pats 
mačiau, kaip keliu, pro mūsų pirkią, ginkluoti vokiečiai į 
Kataučiznos šilą šaudyti varėsi apie 30 kaltų ar nekaltų 
mongolų. Jie suprato, kas laukia, todėl ėjo nuleidę gal
vas. Mano žmona susiėmusi galvą ėmė šaukti, kad ji vis
ką paliksianti ir bėgsianti iš to pragaro. Tada mes pa
sitraukėme į Girininkus ir tenai ramiau prabuvome karą.

Po karo vėl grįžau į Naumiestį. Savo pleciukyje ne
blogai verčiausi, dukteris leidau į mokslą.

ANTANO GELEŽIŪNO, g. 1897 m., 
gyv. Keturkaimyje

Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.25

1905 m. rudenį, eidamas Trumpąja gatve, išgirdau šū
vius. Aš, kaip smalsus berniūkštis, atbėgau į Tilto gatvę 
ir ties Grosmano namu pamačiau gatvėje gulintį peršau
tą jaunuolį. Tuoj pradėjo prie jo žmonės rinktis. Staiga 
atpleškėjo kazokai, žmonės išlakstė. Visas miestas suju
do, sušneko. Iš tų šnekų sužinojau, kad keletas jaunuolių, 
prisiklausiusių apie rusų gubernatorių žudynes, pasiryžo 
ir savo apskrities viršininką nužudyti. Jie įsigijo pisto
letą, susirinko ir traukė burtus, kam teks atlikti šitą aktą. 
Ta laimė teko vienam žydukui. Viršininkas gyveno Gros
mano name. Prie jo buvo laipteliai, kuriais viršininkas 
išeidavo į gatvę. Jaunuolis, pasislėpęs už namo kampo, 
laukė. Kai tik viršininkas ant laiptelių pasirodė, paleido 
į jį šūvį, bet nepataikė. Viršininkas, nieko nelaukdamas, 
išsitraukė savo pistoletą ir šovė į jaunuolį. Mirtinai su
žeistas, kiek pabėgėjęs, jis gatvėje krito negyvas. Žydai 
pajuto pavojų ir, norėdami nuo savęs kaltę nukreipti, la
vonui į kišenę įdėjo rožančių. Valdžia tuoj sužinojo, ko
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kios tautos jo buta, ir žydai turėjo sumokėti 5000 rublių 
kontribucijos.

Meištuose nuo seno buvo dviklasė mokykla. Ji buvo 
rusiška, nors po revoliucijos 2 pamokos per savaitę čia 
buvo skirtos lietuvių kalbai. Už mokslą reikėdavo mokėti, 
todėl neturtingieji joje mokytis negalėjo ir be mokyklos 
nerimo. Atsirado Vincas Paltanavičius, kuris sutiko vai
kus mokyti. Mano tėvas užleido kambarį, čia susirinkdavo 
15 mokinių. Mokė tik lietuviškai. Mokslas vyko tik žiemą; 
kai vaikams nereikėdavo ganyti. Buvo vienas stalas. Kas 
prie jo netilpdavo, ant kelių knygas pasidėję skaitė.

STASIO ANKEVICIAUS,
V. Kudirkos muziejaus Paežeriuose vedėjo 

Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.27

Mano tėvas Juozas gyveno Stanaičių kaime, netoli Ky
bartų, vieno stambaus ūkininko Kauno kumetyne. Jis 
nešdavo iš Prūsų knygas ir mėgdavo pasakoti apie tuos 
sunkius laikus.

Vieną kartą, 1903 m., iš pėdsako susekė, kad per sie
ną eita kontrabandininko. Tuo pėdsaku pradėjo vytis ma
no tėvą. Tėvas, įpuolęs į tvartą, knygų ryšulį paslėpė 
kiaulių migyje. Pasieniečiai visur ieškojo, griozde, nes 
gerai žinojo, kad tai tėvo darbas. Nieko neradę, su šau
tuvų buožėmis mušė ir reikalavo prisipažinti, bet tėvas 
neprisipažino. Labai sumuštą nuvežė į Virbalį pas gydy
toją Janavičių. Nuo to laiko tėvas liko be sveikatos. Pas
kui, 1910 m., Jančiuose nusipirko 1,5 margo žemės, ėmė 
statytis trobelę, bet po metų mirė.

JUOZO MACAIČIO, gyv. Sudarge 
Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.20

Mano tėvas Beržinių kaime turėjo 3 ha ūkį, iš kurio 
pragyventi visai šeimai nebuvo galima. Mus, 5 sūnus, 
pas ūkininkus leisdavo piemenauti, vėliau bernauti, o tė
vas uždarbiaudavo statydamas aplinkiniams valstiečiams 
trobesius. Nors beveik beraštis, tačiau buvo visų mėgs
tamas, nes mokėjo pašmaikštauti, visokių juokų papasako
ti. Į jo pirkią susirinkdavo jaunimas pasišokti. Neretai 
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pervesdavo amerikonus ir nešdavo knygas per sieną. Nak
timis nueidavo į Kyno smuklę, esančią Prūsuose, pačiame 
pasienyje, kur susirinkdavo kontrabandininkai, amerikonai 
pasišildyti ir iš Tilžės būdavo atgabenamos knygos. Iš 
ten tėvas parnešdavo knygų kunigui Sederevičiui. Pasie
niečiai žinojo, kad jis neša knygas, gąsdindavo Sibiru, 
tačiau labai nekibdavo, nes jiems buvo reikalingas: su
meistraudavo kokį stalą, kuparėlį, įstatydavo kordonui 
langus.

Sederevičius buvo ypatingas kunigas. Kiti klebonai tu
rėjo karietas, įšertus arklius, minkštus baldus klebonijo
se, o jis gyveno kaip tikras skurdžius. Vaikščiojo apsku
ręs, vilkėjo naminio darbo sutaną, kažkokius pakulinius 
marškinius, gulėdavo ant pliko suolo, po galva pasidėjęs 
plytą. Turėjo nuosavą namelį ir valdė klebonijos ūkį, bet 
juo nesidomėjo. Net nematė, kaip tarnai grobsto jo turtą 
ir jį patį skriaudžia. Buvo vegetaras, tad tarnai šaipyda
vosi, kad jam užtenką šaknelių. Į gyvenimo pabaigą gy
veno tik iš išmaldų. Atkelti į parapiją nauji kunigai jo 
vengė, net nenorėdavo leisti mišių laikyti, esą jiems tik 
gėdą darąs. Tačiau tai buvo mielas žmogus. Sutikęs vai
kus, visada paklausdavo, ar jie moka skaityti, padalyda
vo po saldainį, knygelę. Moterėles kukliai pavaišindavo 
arbata su spanguolėmis. Kai pasirodydavo knygnešys, su
krusdavo, kuprelę atitiesdavo, imdavo mikliai vaikščioti, 
tyliai ir paslaptingai apie knygas kaip apie šventenybę 
kalbėti.

JONO ENDRIUKAIČIO, g. 1892 m., gyv. Valių k. 
Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.7

Kai slaptai iš prūsų nešdavo knygas, aš dar lankiau 
Slavikų mokyklą. Iš knygnešių geriausiai atsimenu ūki
ninką Petrą Endriukaitį iš Juniškių kaimo, kuris atva
žiuodavo pas mano tėvą stambiu, įšertu eržilu. Jis pats 
per sieną knygų nenešdavo, bet buvo labai gerai žinomas 
jų platintojas Naumiesčio apskrityje, Sederevičiaus tal
kininkas. „Turiu pyragų. Kad jie nesupelytų, tu, Petriuk, 
nuveši...“— apsidairęs tyliai pranešdavo tėvas. Endriu
kaitis, knygas į pasostę susikrovęs, važiuoja pro visus 
žandarų ir zemskių postus. „Ar tu nežinai šunkelių su 
tokiais pyragais!“—stebėdavosi mano tėvas. „Eržilas — 
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tai mano aniuolas sargas,— pasididžiuodavo Endriukai
tis.— Žandaras, sutikęs mane, pagirdavo eržilą ir visai 
nepamanydavo, kad su tokiu galiu vežioti pavojingą 
prekę."

JOANOS JONYNAITES-NESCIOKIENES, 
gyv. Kybartuose

Užrašė V. Laurynaitis, 1971.VI.21

Augau Virbalyje. Mano tėvas tarnavo muitinėje, ma
ne leido mokytis siuvimo amato. Keletą metų tą mokslą 
ėjau pas vieną siuvėją. Pramokusi siūti, tapau savarankiš
ka siuvėja. Keliavau iš pirkios į pirkią, kas tik pakvies
davo siūti. Sutikau visokių žmonių — ir gerų, ir blogų. 
Daug prisiklausiau apie knygnešius ir jų vargus. Mano 
tėvas nebuvo knygnešys, bet su knygomis einančio dėjo
si nematąs.

Gerai prisimenu Kybartų vaistininką ir Lauckaimio 
ūkininką Juozą Tupčiauską, pas kurį po keletą kartų per 
metus siūdavau. Nors turtingai gyveno, bet piktinosi val
dininkais, ūkininkais, parsidavusiais carui. Jis buvo di
delis knygnešių rėmėjas, turėjo daug lietuviškų knygų ir 
ragindavo mus skaityti. Gerbė kiekvieną darbo žmogų, 
su šeimyna sėsdavosi prie vieno stalo valgyti, ištekan
čioms tarnaitėms duodavo kraičius. Tai buvo šviesus ge
radarys.

ONOS PALCINSKAITES-SMULKEVICIENES, 
g. 1912 m., gyv. Slavikuose 
Užrašė V. Laurynaitis

Mano motina Agota Dobrovolskytė-Palčinskienė buvo 
siuvėja, choristė ir išsilavinusi moteris. Paskui Slavikuose 
nusipirko namelį, susipažino su Pranu Pučiliausku ir ta
po knygneše. Ji turėjo du brolius: Vincas buvo besveika
tis, o Jonas — pasišventęs knygnešys. Knygas daugiausia 
per sieną gabendavome taip: Jonas išeina į Prūsus knygų 
nešti, o motina su karučiu į pašešupį, neva skalbinių 
skalbti, ir seka, kur pasieniečiai vaikšto. Kai tik pamato 
toliau nuėjusį, duoda ženklą broliui, tas su knygomis 
greitai perbrenda Šešupę ir jas paslepia po baltiniais ka
rutyje. Vieną kartą, taip jiems susitvarkius ir ketinant 
važiuoti namo, pasirodė pasienietis. Juodviem šovė gera 
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mintis — vaidytis. Pasienietis subarė, kad kiekvienas vai
das baigiasi blogiu, ir leido jiems pasišalinti.

Kartą vežimaičiu grįžta mano motina iš Sudargo su 
Sederevičiaus knygomis ir ties mišku susitinka šmekerį 
su skėčiu. Arklys, pamatęs skėtį, pasibaidė, o motinai to 
tik ir reikėjo — ji dar papliekė arklį. Smekeris šaukia „po
sto j", o motina — „nie možna". Taip save ir knygas iš
gelbėjo.

Slavikų špitolėje gyveno Antanina Burkšytė su tėvu 
špitolninku. Toje špitolėje motina slėpdavo knygas. Žan
darai pajuto, kad ten knygos slepiamos. Pamačiusi atei
nančius žandarus, mano motina įsakė Burkšytei greitai 
kišti knygas į krosnį ir sudeginti. Tačiau Burkšytė buvo 
gudresnė už motiną — ji pro užpakalines duris paspruko 
ir knygas paslėpė varpinėje.

Blogiausi saviškiai niekšai. Mūsų namelio salkėje gy
veno nuomininkas. Vis motiną kalbindavo, kad jam namą 
parduotų. Paskui jam šovė mintis nudaigoti savininkę 
ir užgrobti namą: į visus kampus prikaišiojo draudžiamų 
raštų ir paskundė policijai. Motina apstulbo pamačiusi 
policiją, traukiančią raštus. Motiną suėmė, bet, spaudos 
draudimą panaikinus, ji iš kalėjimo grįžo.

KUR KARTAIS SUNKIOS MINTYS NUKLYSTA 
(atsiminimai)

PETRAS BARKAUSKAS

.. .1922 m. iš ketvirtos klasės perėjau mokytis į Moky
tojų seminariją. Čia gavau visą stipendiją.

1921 m. man, neturinčiam buto trečiaklasiui, klebonas 
V. Dvaranauskas leidžia apsigyventi zakristijoje ir mai
tintis mokinių bendrabutyje. Už patarnavimus mišioms 
buvo smulkių sąsiuviniams.

1922 m. įstojau į besikuriančią naują mokinių organi
zaciją— skautus — ir tapau aktyviu jos nariu. 1924 m. 
gavau nuvykti į Daniją, į tarptautinį skautų sąskrydį. 
Būsimam mokytojui tatai turėjo didelę svarbą.

1926 m. baigiau Mokytojų seminariją.
Jaunas absolventas gaunu darbą Naumiestyje progim

nazijoje, kurioje veikė dvimečiai mokytojų kursai. Jie ėjo 
prie pabaigos. 1926/27 mokslo metais teveikė II kursas. 
Abiejose mokyklose gavau dėstyti valstybinę lietuvių kal
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bą. Pradedančiam mokytojui tai buvo didelis krūvis, nes 
kursantų tuometinis pasirengimas buvo silpnas.

Energingas ir rūpestingas darbas davė gerus rezulta
tus, nes su auklėtiniais iš karto atsirado glaudūs ryšiai. 
Mokytojų kursus iš 47 baigė 30.

1928 m. progimnazija buvo uždaryta. Nuėjau dirbti į 
Naumiesčio pradinę mokyklą, buvau paskirtas jos vedėju.

Naumiesčio pradinė mokykla buvo sename, apleista
me name. Su tėvų pagalba ėmiau rūpintis naujais mo
kyklos rūmais. Čia reikia papasakoti vieną epizodą, turė
jusį lemiamą įtaką.

Dar 1927 m. buvau įstojęs į „Vinco Kudirkos pamink
lui statyti draugiją“ ir tais metais buvau išrinktas tos 
draugijos sekretoriumi.

Namelis, kuriame kadaise gyveno rašytojas, buvo vo
kiečio Sneiderio nuosavybė — jame veikė mėsos produktų 
krautuvėlė. Kilo mintis tą namelį nupirkti ir jame įrengti 
rašytojo memorialinį muziejų. Su tokiu prašymu vyriau
sybei draugijos pirmininkas Z. Skirgaila su manim nuvy
ko į Kauną pas valstybės prezidentą A. Smetoną. Ka
dangi audiencija iš anksto nebuvo užsakyta, prezidentas 
mūsų nepriėmė, tačiau prašymą palaikė ir mudu nusiuntė 
pas ministrą pirmininką, kuriuo tuo metu buvo J. Tūbelis. 
Sis mus išklausė ir prižadėjo prašymą pateikti Ministrų 
kabineto posėdžiui, kuris įvyks kaip tik šįvakar.

Ministrų kabinetas prašymą parėmė paskirdamas tam 
reikalui 20 000 litų ir pavesdamas vykdyti švietimo mi
nistrui.

Reikalui vietoje ištirti švietimo ministras K. Šakenis 
pasiuntė savo viceministrą Antaną Daniliauską. A. Da
niliauskas 1918 m. kūrė Naumiesčio progimnaziją. Čia 
buvo kurį laiką mokytojavęs, taigi Naumiestį gerai pa
žinojo.

Priešais tą Sneiderio namelį buvo rusų cerkvės, pa
statytos čia rusinimo tikslu 1913 m., griuvėsiai. A. Da
niliauskas pasakė:

— Užuot pirkę seną supuvusį namelį, jūs iš šių griu
vėsių pastatykit mokyklą ir įamžinsit V. Kudirkos vardą. 
Aš dar paprašysiu Švietimo ministeriją pinigų kiek pri
dėti.

Tad vyriausybė su savivaldybių parama 1930, Vytauto 
Didžiojo metais pradėjo statyti septynių komplektų mo
kyklos rūmus, į kuriuos jau 1932 m. persikėlė dirbti abi, 
lietuvių ir žydų, pradinės mokyklos.
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Mokyklą buvo galima plėsti. Buvo atidaryta penktasis 
ir šeštasis skyriai, su kuriais aš ir dirbau.

Dirbti su šiais skyriais buvo nelengva, nes turėjome 
vien programas, o vadovėlių tinkamų nebuvo, daugelio 
dėstomų dalykų medžiagą teko rankiotis pačiam.

Klasės buvo perpildytos — po 60—80 ir daugiau mo
kinių. Dviviečiuose suoluose sėdėdavo po 3 ir net po 4 
mokinius.

Pastačius mokyklą Naumiestyje, imta rūpintis pamink
lo V. Kudirkai statyba. Su draugijos pirmininku Z. Skir
gaila tą darbą pavedėm skulptoriui V. Grybui. Ir pa
minklą, panašiai kaip mokyklą, pastatėm per dvejus me
tus. 1934 m. birželio 10 d. paminklas atidengtas, ir nuo 
to laiko miestas gavo Kudirkos Naumiesčio vardą.

1941 m. birželio 14 d. aš su šeima ir, dar trijų šios 
mokyklos mokytojų šeimos buvome ištremti į Sibirą.

Tremtis. 1941 m. birželio 14 diena. Per miegą išgirdau 
beldžiant į duris. Įėjo rusų karininkas, prieš langus sto
vėjo sunkvežimis, gatvėje vaikščiojo „sargybinis“— koope
ratyvo pardavėjas Leveckis.

Karininkas pranešė: „Valstybės saugumo sumetimais 
jūs iškeliami į kitą respubliką“.

— Prašau parodyti man arešto orderį,— paprašiau.
— Jūs neareštuojamas. Jūsų pačių naudai tatai da

roma.
Išvežami aš, žmona ir du mūsų vaikai. Kur jie? Žmo

na kilo iš lovos. Deja, turėjo apsirengti karininko aki
vaizdoje. Vaikai buvo kaime, žmonos tėviškėje. Pas mane 
buvo atvažiavęs mano tėvas. Maniau, tepasilsės senelis 
po viso gyvenimo vargų. Jis j sąrašą nebuvo įtrauktas, 
jo nevežė.

Mums buvo leista pasiimti rūbus ir tam skirta 2 va
landos. Prie knyginės ir rašomojo stalo man prieiti ne
leido. Karininkas labai apsidžiaugė radęs fotoaparatą ir 
rašomąją mašinėlę. Tuos daiktus tuoj pat pasiėmė ir į 
surašomųjų daiktų sąrašą neįtraukė. Surašytus daiktus 
įkainojom. Juos patarė palikti „mums“. „Mes už juos 
jums atlyginsime“,— karininko žodžiai.

Viską susikrovus, reikėjo pasiimti vaikus. Pasiūliau 
važiuoti žmonai. Karininkas neleido. Pastebėjau, kad jis 
nuo manęs neatsilieka nė per žingsnį.

Nuvažiavome į Juodupėnus (už 6 km). Vaikučiai dar 
miegojo. Plyštančia iš skausmo širdimi juos pažadinau. 
Vaikas su naktiniais marškinėliais taip ir įstrigo atmin- 
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ty. Vilkaviškio stotyje stovėjo ilgas ešelonas. Žmoną su 
vaikais „pakrovė“ į vieną vagoną, kuriame jau buvo mo
terų, o mane — į kitą, vyrų, vagoną.

Paskui matėme, kad žmonės iš visų pusių vežami ir 
vežami. Prieš ešeloną vaikščiojo partiniai aktyvistai, tarp 
kurių — Naumiesčio burmistras Tamašauskas ir kiti mies
to raudonraiščiai.

Vagone kariškiai padarė kratą. Tinkamesnius daiktus 
kratikai krovėsi į maišus. Kunigas K. Dobrovolskis eše
loną palydėjo kryžiaus ženklu. Vagone buvome 33 vyrai 
ir 1 moteris, mokytoja Juzefą Urbantaitė. Jokie mūsų pra
šymai ją iškelti nieko negelbėjo. J. Urbantaitę iš mūsų 
vagono išlaipino tik po 3 parų Naujojoje Vilnioje. -

Traukinys pajudėjo birželio 17 d. Per 3 stovėjimo 
paras žmonės vis buvo vežami ir kraunami.

Birželio 17 d. traukinys buvo sustojęs Mauručiuose. 
Prie mūsų vagono atbėgo mano vaikai. Nors ir iš tolo, 
nes mūsų prekinio vagono durys tik per delną buvo pra
viros, su jais atsisveikinau. Nemaniau, kad vienuolikai 
metų.

Pavakare pasiekėme Kauną. Mūsų vagonų langus du
relėmis uždarė aklinai, tik vieno lango buvo palikta ne
didelė anga orui įeiti. Vagone buvo dviaukščiai narai.

Birželio 18 d., anksti rytą, Naujosios Vilnios stotyje 
nuo mūsų ešelono atskyrė moteris.

Birželio 22 d. kažkurioje Baltarusijos stotyje pamatė
me žmones, vaikščiojančius su kaukėmis. Sužinojome, kad 
prasidėjo karas. Mūsų traukinys važiavo per Donbasą iki 
Marmyžės stoties. Paskui grįžo atgal iki Charkovo. Čia 
prastovėjome įsprausti tarp vagonų 3 paras. Pagaliau pa
judėjome J šiaurę.

Liepos 17 d. išlaipino 7-ojoje taigos stovykloje (dabar 
Revučiai). Per visą kelionę mums tik kartą buvo duota 
sriubos. Šiaip maitino sausu daviniu: duona ir silkėmis. 
Išlipę iš vagonų, džiaugėmės saule ir grynu oru.

Įleisdami į stovyklą, kratė. Kelionėje taip pat nuolat 
kratė. Paėmė visus pjaunamus ir duriamus daiktus, pas
kui viską iš metalo, paskui visa, ko reikėjo kratikams, 
nes atimdavo atvirukus, pieštukus, nuotraukas.

Išlipant pasklido gandas, kad atimsią maisto pertek
lių. Jo daugiau turintieji dalijosi su neturinčiais. Kiti 
dalį maisto paliko vagonuose. Atiminėjo laikrodžius, auk
sinius žiedus ir rūbų didžiumą. Už šiuos daiktus išduo
davo popierius. Kalbėjo:
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— Išeidami į laisvę, tuos daiktus gausite.
Ir gavo, kuriems pavyko išlaikyti kvitus.
Iš pradžių barakuose kūrėmės pagal vagonus. Taip iš

duodavo duoną, taip gaudavome virtuvės davinį.
Stovykloje tarp barakų buvo daug lentinių vaikščio

jamų takų. Tik atvažiavę mes juos nuklojome džiovina
mos duonos riekėmis.

Stovykloje buvo vienas šulinys apie 8 m gylio. Ties 
vandeniu aplink rentinį bolavo ledas. Mums tai atrodė 
neįprasta.

Oras kvepėjo pušų sakais, tačiau nebuvo girdėti jokio 
paukštelio. Apie tai pasakiau sutiktam „čiabuviui“, kaip 
atrodė, inteligentui rusui.

— Čia Dievo užmirštas, žmonių prakeiktas kraštas,— 
man atsakė.

Tada dar nesupratau šių žodžių prasmės.
Nors stovyklos aptvaras (3 m aukščio lentinė tvora, 

viršuje kelios eilės spygliuotos vielos) buvo elektros švie
sa apšviestas, barakuose lempų nebuvo ir su naktimi į 
visas patalpas atėjo tamsa.

Barakuose stovėjo viena krosnis, per vidurį — vaikš
čiojamas takas, o abipus prie sienų (galvūgalis pasie
ny) — dviaukščiai gultai. Jokios patalynės. Kas ką turė
jo, tuo klojosi. Ne visiems iš namų buvo leista pasiimti 
drabužių. Tad kuo vilkėjo, tuo klojėjo. Vos sutemus iš 
visų plyšių pasipylė blakės. Didelės, išpampusios. Prasi
dėjo jų medžioklė. Bet ir kitomis naktimis negeriau buvo.

Po 10 dienų karantino sudarė brigadas, ir prasidėjo 
darbas. Iš skelbimų lentos sužinojau, kad čia teks pas
ninkauti, nors atrodė, kad:

už 100% įvykdytą normą 
už viršytą normą 
už neįvykdytą normą

— 400 g duonos, 
— 500—550 g, 
— 300 g.

Pietūs — 500 g sriubos — duodami tik už 120% darbo 
normą.

Paskui vėliau, kai pasibaigė atsivežtinis maistas, kai 
kūnas ėmė sekti, vis labiau aiškėjo maisto davinio reikš
mė. Sriubos buvo vien vanduo su čeremšos (meškinio čes
nako) lapais. Tik miško kirtikai rekordininkai gaudavo 
po 850 g duonos ir 200 g košės prie sriubos. Košė buvo 
avižinių kruopų, dažniausiai be jokio riebalo. Kartais bu
vo duodama gabalėlis žuvies.
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Skrinskos brigada. Skrinska, buvęs Marijampolės apy
gardos teismo pirmininkas, surinko stiprių vyrų 30 žmo
nių brigadą miškui kirsti. Brigada dirbo gerai ir gauda
vo geriausią maistą — vadinamąjį trečiąjį katilą. Atėjus 
žiemai, iš tos brigados teliko 3 žmonės: Skrinska, dieni
nis (šis į darbą nėjo, tvarkė ir prižiūrėjo baraką) ir tik 
vienas eilinis. Visi gulė arba į žemę, arba į stacionarus.

Tas pasikartojo ir kitais metais. 1943 m. kovo 17 d. 
Skrinska buvo su kitais palaidotas. Jo karstas pažymėtas 
606 numeriu.

Brigados, kuriose teko būti. Jos buvo įvairios: dirbo
me prie tiesiamo geležinkelio pylimo, miško rūšiuotojais 
70-ajame sandėlyje, rietuvių krovėjais, geležinkelio ir miš
ko rogių krovėjais, prie daugybės kitų darbų.

Darbo norma ir duona už ją buvo nustatoma deka
domis. Pavyzdžiui, jei 8 dienas padarėme po 100%, o 
2 dienas — tik po 90 ar 98%, tai visą kitą dekadą bus 
mažiau duonos. Meisteris gali reikalą pataisyti, bet jam 
reikia kostiumo, čebatų ar dar ko nors. Brigadininkas 
iš mūsų renka kas antra diena po 10 rublių. Pinigų gau
davome pardavę duonos. Už 200 g — 20 rublių. 10 rub
lių išleisdavome rūkalams. Esant tokiai „komercijai“, iš
rašo 750, 850 arba tik 650 g. O neduosi — bus tik 400 
ar 500 g. Jokios surinktų pinigų panaudojimo kontrolės 
nebuvo, nes tie kyšiai — slaptas reikalas.

Kai kurie suimtiniai buvo padaryti „besargybiniais“. 
Jie dažniausiai dirbo su arkliais. Vežiodavo mišką ir va
žinėdavo į šienapjūtes parvežti arkliams šieno. Važiuo
dami susitikdavo su laisvaisiais ir nupirkdavo mums ta
bako, iškeisdavo mūsų daiktus, dažniausiai rūbus.

Poilsio dienos iš pradžių tebuvo kas dešimt dienų, 
tačiau poilsio neturėdavom, nes tomis dienomis darydavo 
kratas.

Įstaigos. Kontora. Tai stovyklos štabas. Ten brigados 
gaudavo užduotis, ten apskaičiuodavo darbą ir... duoną. 
Kitokio atlyginimo negaudavom. Be buhalterių, buvo sto
vyklos viršininkas, darbų vykdytojas (šį skirdavo iš kali
nių), brigadininkai.

Maisto gamyklos — virtuvė, kepykla (toji buvo už tvo
ros), sandėliai. Į virtuvę, be nuolatinių virėjų, būdavo 
priimami nakties darbui pagalbiniai.

Ambulatorija. Joje iš pradžių dirbo gydytojai, o vė
liau, kai gydytojų pritrūko, jų darbą atlikdavo „sanita
rai“. Pamatuoti temperatūrą ir suteikti pagalbą nebuvo

7 Kudirkos Naumiestis 97



sudėtinga, nes jokių vaistų (per karą) negaudavo. Turėjo 
kalio permanganato ir erškėtrožių nuoviro. Šiais dviem 
„vaistais“ gydydavo visas ligas.

Sunkiai sergantiems buvo dviejų barakų ligoninė. Nu- 
silpusiuosius paprastai žiemai guldydavo į vadinamuosius 
pusiaustacionarius. Čia duodavo vidutinį maistą, kad pu- 
siaustacionarininkai atsigriebtų. Pavasarį juos vėl imda
vo į darbą.

Pirtis. Į ją per savaitę patekdavo visi stovyklos žmo
nės. Pirtyje veikė kaitintuvė. Joje iškaitindavo rūbus. Jau 
vėliau (po karo) pirtyje keisdavo ir baltinius. Tačiau iki 
karo pabaigos, maždaug ketverius metus, visi tevilkėjo 
savus apatinius ir visus viršutinius rūbus. Tik žiemai gau
davome tokius iš automobilių padangų pasiūtus batus, 
dažniausiai abu vienai kojai. Bato svoris — 3 kg. Į tuos 
batus — kojines (vatinį maišą lyg rankovė). Jos turėjo 
per Sibiro šalčius šildyti kojas. Po savaitės tos „kojinės“ 
būdavo sudėvėtos.

Pamažu ėmė atsirasti kepurių. Paskui parvežtų iš fron
to vatinių rūbų, išskalbtų ir šiek tiek aplopytų kelnių, 
vatinukų.

Džiovykla. Joje per naktį džiūdavo rūbai ir veltiniai 
(jau kai juos gavome).

Kirpykla Ir skutykla veikė pirtyje. Ten buvo nuskuta
mi ir nukerpami visi plaukai — galvos, pažastų, pilvo. Kai 
į vyrų stovyklas atkeldavo moterų, joms „sanitarinį ap- 
skutimą“ atlikdavo tie patys kirpėjai vyrai.

Skalbykla skalbdavo visų baltinius ir atitinkamų tar
nybų chalatus.

Parazitai. Nors ir imtasi visų higienos pastangų, ba
rakuose knibždėjo blakės, o mūsų rūbuose — utėlės. Jų 
buvo labai gausu. Šiltu oru savo baltinius dėdavome į 
skruzdėlynus.

Tik po dvejų trejų nuolatinės kovos metų utėlės išny
ko. Vėliau išnaikinome ir blakes, tačiau jų nuolat vėl at
sirasdavo iš taigos.

Vasarą sudarydavo ešelonus į šienapjūtes. Šienauda
vome dalgiais su rusiško įtvėrimo dalgiakočiais. Tai ga
na geras ir patogus įtaisymas. Dalgius kaldavo tam tik
ri žmonės.

Per šienapjūtę buvo kitokia tvarka: keldavomės anks
ti ir dirbdavome lig vėlos, bet dieną gaudavome ilgesnį 
pokaitį. Per jį pakaldavo dalgius (vienas kalikas apie 30 
žmonių brigadai!).
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Pjaudavome brigadomis, vienas paskui kitą. Darbų vyk
dytojai reikalaudavo, kad pradalgė būtų ne siauresnė kaip 
1,25 m. Kol pjaudavome, duona būdavo gera, o grėbiant 
tik 650 g.

Alkaną pilvą papildydavome sarankomis (viendienė
mis). Tai lelijiniai augalai su svogūno šaknimis. Saran- 
kos būdavo 10 cm gylyje. Jas žaibiškai dalgiakočiu iš- 
rausdavome, nes sargybinis, pajmatęs kasant, šaukdavo.

Šieną grėbdami, prisigrybaudavome. Per vakarienę 
duodavo po samteliuką (5 g) aliejaus. Jis ir eidavo į 
grybus. Juos virdavome dažniausiai be vandens — iš pa
čių grybų atsirasdavo skystimo. Jei pagaudavome varlę, 
driežą, gyvatę ar kokį kitą gyvą padarą, jis puikiai pa
skanindavo mūsų grybienę; O jei į tuos grybus turė
davome druskos, buvo tikros užgavėnes.

Taigos rykštė, ypač per šienapjūtę,— mašalai. Jų bū
davo kartais tiek daug, kad negelbėdavo nė sieteliai ant 
Veido. Šie jei būdavo iš tiulio — gerai, bet dažniausiai — 
iš baltos marlės. Nieko nematyti, ir tvanku. Mašalai vei
dą taip sugeldavo, kad užtindavo akys, žmogų reikėdavo 
vesti.

Mirimai prasidėjo anksti, nors kelionėje mūsų ešelone 
niekas nemirė. Gana greitai žmonės pradėjo viduriuoti, 
o paskui — išseko. 1941 m. rugpjūčio 8 d. grįždami iš dar
bo 70-ajame sandėlyje, gavome pusiau veste, pusiau neš
te gabenti 8 žmones. Naktį jie visi mirė.

Mane nuo viduriavimo mirties išgelbėjo anglies tab
letės, kurių dėžutę turėjau. Dvi tabletes išgėriau pats, o 
likusias iš po pagalvės kažkas pavogė.

Gydytojai. Jų su mumis atvežė. Visi jie buvo geri žmo
nės, bet ypatingą visų pagarbą ir meilę pelnė žydė gy
dytoja Roza Lvovna. Ji vargšams kaliniams buvo kaip 
tikra motina. Kiek begalėdamas gelbėdavo visus ir buvęs 
Alytaus apskrities gydytojas Stepanovas (irgi žydas). Ta
čiau šių geradarių galimybės buvo labai menkos.

Tardymas. 1943 m. prasidėjo tardymai. Iš 7-ojo sto
vyklos punkto tardyti veždavo geležinkeliu į Rešiotus. Čia 
gyvenome smarkiai perpildytame izoliatoriuje. Pas tardy
toją būdavome kviečiami po vieną visada naktimis. Prieš 
tardymą iškratydavo, turbūt kad neturėtų kas kokio gink
lo. Iš manęs per kratą atėmė ir šeimos (aš su žmona ir 
vaikučiais) visas fotografijas, lietuviškų degtukų dėžutę 
(ten degtukų jie neturėjo), kelias lietuviškų litų monetas 
ir šepetį rūbams valyti (jų irgi ten nebuvo).
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Tardomi buvome rusiškai. Aš tos kalbos tiek mokėjau, 
kad tardytoją supratau laisvai, kiek sunkiau buvo tiks
liai nusakyti tai, ko reikalaujama. Nežinau, kaip tatai vy
ko kalbą mažiau mokantiems.

Tardytojas elgėsi gerai, net leisdavo parūkyti, tačiau 
jis sėdėjo prie stalo, o-aš — ant taburetės prie durų. 
Nuotolis per visą vidutinį kambarį. Jokio smurto ar jė
gos pavartota nebuvo. Tarp mudviejų susiklostė pasiti
kėjimo atmosfera.

Į bylas buvo padarytos atitinkamos fotografijos. Tar
dytojas, ar nežinodamas, ar sąmoningai, į mano klausimą, 
kur yra mano šeima, atsakė ją esant „netoli“, žmona 
tuo tarpu buvo Altajaus krašte, Jelcovkoje, taigi apie 
3000 km nuo mūsų. Mes buvome apie 200 km į šiaurę 
nuo centrinio Sibiro geležinkelio, Krasnojarsko krašte.

Baigus tardyti, byla buvo skaitoma, ir kiekvienas la
pas pasirašomas. Vienoje vietoje buvo užrašyta ne taip, 
kaip sakiau. Pareikalavau, kad pataisytų. Tardytojas, kad 
ir nelabai noromis, bet paraše taip, kaip buvau sakęs. 
Po tardymo — jis truko keliolika dienų — paklausiau, kaip
gi mane nubaus.

— Gal vienus metus, gal daugiau.
Nubaudė dešimčia metų.
Didžiausios mano „nuodėmės“ buvo dalyvavimas šau

lių, Vilniui vaduoti sąjungoje bei tautininkų organizaci
jose. Jos buvo laikomos kontrrevoliucinėmis.

Kai tardytojui pasakiau, kad Tarybų Sąjunga buvo 
pripažinusi Lietuvos nepriklausomybę ir jos santvarką, 
tardytojas man atsakė: „Komunistų partija Lietuvoje bu
vo už įstatymo ribos, pogrindyje. Dabar — „sol za chleb".

— Ačiū. Man daugiau nieko nereikia,— atsakiau.
Vienas vakaras. Kol vyko tardymas, ištardytuosius, 

parvežtus į savo stovyklą atgal, nuo neištardytųjų atsky
rė. Dėl to barakuose buvome labai sugrūsti. Gulėdami 
apsiversti ant kito šono galėjome tik pagal komandą 
visi kartu. Mūsų į darbą nevarė. Buvo žiema. Į taip ankš
tą guolį niekas neskubėjome. Vieną vakarą ilgai kalbė
jomės. Kiekvienas, ką nors išmanantis, kitiems pasakojo. 
Geležinkelių inžinierius pasakojo apie garvežius, agro
nomas A. Baltokas — apie kai kurių daržovių auginimą, 
naumiestietis Šidlauskas — apie Angoros triušius. Vėlai, 
apie 10 valandą, sugiedojome Maironio giesmę „Marija, 
Marija“. Rytą mūsų barake buvo 8 mirę. Tarp jų — Šid
lauskas.
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Stovyklos dienotvarkė. 6 valandą kėlimas ir pusryčiai, 
8 valandą varomi į darbą. 18 valandą grįžimas iš darbo 
ir vakarienė. 10 vakaro — gongas miegui. Po šio gongo 
sargybos, eidamos per barakus, tikrindavo, ar visi yra. 
Kalinių patikrinimai būdavo kasdien.

Išvedus brigadą pro vartus, jos narių skaičių patik
rindavo sargybiniai (jų paprastai 2) ir pranešdavo:

— Brigada, dėmesio! Brigada pereina sargybinių ži
nion. Žygyje nekalbėti. Žingsnis kairėn ar dešinėn laiko
ma bėgimu. Sargyba šaus be įspėjimo.

Kartais būdavome tikrinami pagal formuliarus. Kiek
vienas privalėjo žinoti savo nuobaudos straipsnį. Mūsų 
nebaudė pagal Baudžiamąjį kodeksą. Juk mes nebuvome 
padarę jokio nusikaltimo. Mus „teisė“ „Osoboje sovešča- 
nije“, ir jis mums sugalvojo „straipsnius“. Mano „straips
nis“ buvo KRO — kontrrevoliucinės organizacijos. Tai bu
vo pats baisiausias, nes nubausti pagal šį straipsnį iš 
viso nebuvo išleidžiami į laisvę arba išleidžiami labai 
sunkiai. Kiti, pavyzdžiui, buvo kaltinami KRV — kontr
revoliucine veikla ir pan.

1942 metų vasario 16-oji. Atsitiko reta laimė. Kažku
ris iš draugų pasikvietė mane naktiniam darbui į virtuvę. 
Paprastai ten skusdavo bulves, plaudavo katilus, o man 
pasitaikė grūdus malti.

Bulves veždavo iš laukų. Ten jas kasant supildavo 
dideliais kaupais, kurių neapkasdavo. Kad nevogtų, kaip 
ir augančias-bulves, jas saugodavo sargas. Bulvių laukas 
buvo saugomas nuo pat pasodinimo. Žiemą jos sušaldavo. 
Juk tai Sibiro žiema. Daug jų būdavo ir supuvusių. Jas 
laužtuvais dideliais gabalais atlaužę, sumesdavo į maši
ną. Svoris būdavo apskaičiuojamas iš akies. Jei mašina 
1 ’/2 t, sakydavo, kad į virtuvę bulvių atvežta P/2 t.

Parvežtas bulves supildavo į karštą vandenį, jų lupe
nos nusilupdavo. Svaresnes bulves skirdavo ligoninei. Ki
tas virdavo darbininkams. Išvirtas truputį apgrūsdavo, 
košę sudėdavo į skardas ir padarydavo „apkepą“. Iš skar
dos išverstą ant lentos apkepą supjaustydavo lygiais ga
balais ir duodavo kaip priedą prie maisto geriausius dar
bo rodiklius turinčios brigados darbininkams. Kad apke
pai būdavo margi nuo supuvusių ar sušalusių bulvių, dėl 
to niekas nesijaudino.

Naktinio darbo laimingiausias būdavo gavęs išgram
dyti katilus, kuriuose virė košė: jis prisigramdydavo ir į 
pilvą, ir į katiliuką.
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Mane pristatė malti kviečių. Tais metais stovykloms 
davė nemaltus kviečius. Iš jų buvo verdama košė. Ta
čiau kviečiai ar nesuvirdavo, ar nepakankamai išvirdavo, 
kad tose košėse išlikdavo visi grūdai. Kai kas jų ir nesu- 
kramtydavo. Atsirado „specialistų“, kurie išvietėse su
semdavo į išmatas patekusius grūdus, juos perpjaudavo 
ir vėl kam nors parduodavo. Visi buvo alkani ir pirkdavo 
bet ką valgomą.

Prie girnų mudu buvome dviese. Girnos — tai du nu
pjauti pušies ritiniai, į juos prikalinėta geležies trupinių. 
Tokios „girnos“ puikiai malė; Maldami ir j burną saujelę 
įsimesdavome. Mane taip vagiantį pamatė virtuvės bu
dėtojas. Jis rankoje turėjo geležinį samtį.

— Išsižiok! — prišokęs suriko.
Išsižiot nespėjau. Jis man kad droš iš visų jėgų sam

čiu į galvą, aš ir apsipyliau krauju. Nuvarė apsiplauti, 
bet namo neišvijo, nes smarkiai kraujavo.

— Tai tau vasario 16-osios dovana,— pasakė vienas 
iš draugų.

Bulvių skutikai skusdami valgydavo žalias bulves.
Paryčiu jau išvirtų pusryčių visi naktiniai virtuvės 

darbininkai gaudavo dvigubą porciją. Tą rytą mano da
vinį atėmė budėtojas.

Daugiau į virtuvę dirbti manęs neįsileido.
Maistas. Pirmomis dienomis buvo duodama ruginių 

miltų tyrė. Dar daug kas jos nevalgė, nes ji dvokė. Pas
kui davė kažkokio žalio vandens. Buvo tai girinės žolės, 
čeremšos, patiekalas, labai skystas. Nuo jo prasidėjo ma
siniai viduriavimai ir mirtys. Labai gerai dirbantiems duo
davo po 200 g kruopinės, paprastai avižų, košės. Tačiau 
ir toji tirštumų nelabai skyrėsi nuo lietuviškos kruopienės.

Per 10 stovykloje praleistų metų tik vieną kartą buvo 
mėsiška sriuba: mat pastipo arklys.

1948 m. vieną gruodžio dieną buvau nusiųstas nuo 
brigados į virtuvę budėtoju. Tą naktį virtuvė gavo 6 kg 
„mėsos“. Tai buvo ožkų galvos ir kojos. Svoris bruto. 
Galima įsivaizduoti, kiek ten buvo grynos mėsos. Jos pa
valgė virėjai, o likusi sudėta į košę 900 darbininkų. Košė 
vadinosi „mėsiška“— miasnaja kasa.

1946 m. žiemą kažkas į stovyklas siunčiamas avižines 
kruopas pakeitė... borvikiais. Jų sriuba buvo tik purvi
nas vanduo, kuriame plaukiodavo vienas kitas žirnio luo- 
belis. Patys žirniai tekdavo tiems, kurie maistą gaudavo 
pabaigoje, iš katilo dugno.
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Maisto daviniai buvo tokie: sriubos rytą ir vakarą po 
750 g, pietums — 500 g. Virtuvėse arba valgyklose buvo 
iškabinti maisto davinių sąrašai. Jei mes to maisto bū
tume gavę nors pusę, niekas badu nebūtų miręs. O mūsų 
per pirmuosius metus 75% išmirė.

Antano Daniliausko mirtis. Sis nusipelnęs Lietuvos 
švietėjas mirė Naujųjų, 1942-ųjų, metų naktį. Tą naktį 
barake kaip visuomet buvo šviesu tik nuo besikūrenan
čios krosnies. Aplink stalą buvo susėdę žymūs Lietuvos 
žmonės. Patyliukais pasakojo įspūdžius, spėliojo (juk tai 
naujametė naktis!) savo ateitį. Ties barako viduriu, antro
jo aukšto naruose, atsigulęs galva į stalo pusę, viską 
mačiau ir girdėjau.

Priešais Daniliauską sėdintis, įpylęs į laikraščio skiau
telę „naminio“ (kitokio nebuvo), pasiūlė jam rūkyti. Tas 
paėmė, mėgino sukti, bet nepavyko, tad grąžino ir prašė 
susukti. Tas ėmėsi sukti, o Daniliauskas, rankomis už
sidengęs veidą, parimo. Susukęs kiša suktinę, bet Dani
liauskas neatsiliepia. Manydamas jį užmigus, bakstelėjo 
ranka. Daniliauskas susmuko! Jis jau buvo miręs.

Dar prieš tai galinėje barako dalyje vienas mirė. Vy
rai ėmė jį nešti, kažkas sukomandavo:

— Stot! Pagarbą mirusiam!
Tokie įvykiai buvo nuolatiniai.
Maisto pagrindas buvo duona. Darbo brigados ją gau

davo vakare, visą duonos davinį iškart. Ligoninėse ir 
pusiaustacionariuose buvo duodama 2 kartus: ryte 200 g, 
o vakare — likusi. Svoriui išlyginti davinio priedėlis bu
vo prismeigiamas pagalėliu. Davinys iš kepalo kampo 
laikomas geresniu: jame truputį daugiau maisto medžia
gų. Dėl to kampučio visur vyko kova.

1944 m. teko lankytis Ingaše. Ten buvo ūkio stovykla, 
kur daug žemės apsodinta bulvėmis, agurkais, kopūstais, 
tabaku. 10 ha buvo šiltadaržių. Visur priėjimas prie mais
to. Darbininkams priedas prie pietų buvo sauja svogūnų 
laiškų ir retkarčiais sauja nepjaustyto tabako.

Laukuose dirbdami rasdavome trupinius pernykščio bul
vių krakmolo. Kiekvienas prie juosmens prisirišdavo (dir
žų turėti buvo nevalia!) krepšelį tam krakmolui, „čikam- 
biliui“, rinkti. Vakare iš jo išsivirdavome „kisieliaus“. Jis 
buvo kavos spalvos, retai kada pasūdytas, bet visada la
bai skanus. Kai jau atsirado bulvių, jų duodavo po kati
liuką (apie 3—4 litrus) priedo prie pietų. Bulvės virtos, 
neluptos ir nesūdytos, bet visada labai skanios. Mes bent
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vieną tokį katiliuką išsivirdavome laukuose ir parsineš- 
davome namo. Pastebėję sargybiniai atimdavo, bet mes 
mokėjome paslėpti.

Naktį oras barake — Dieve, apsaugok! Ir, būdavo, pri
sivalgai, kad kvėpuoti sunku, gerklėje pirštu pasieki, o 
valgyti vis tiek nori... Vienam kibiras bulvių vienam 
kartui — tik duok! Ingaše atsigriebusius vėl į taigą nu
vežė.

Pavasarį silpnesnius išvesdavo į girią čeremšos rinkti. 
Ją liodėmis pjaustė ir sūdė žiemai. Čeremšos rinkėjai ir 
savo naudai jos prisislėpdavo. Stovykloje už saujelę če
remšos — rublis. Daugelis parduodavo dalį duonos ir pirk
davo tos žolės, kad tik prikimštų alkaną pilvą.

Iki 1945 m. mūsų stovyklose moterų nebuvo. Paskui 
gerai nuo vyrų izoliuotuose barakuose atsirado ir mo
terų. Iš jų zonos eiti į vyrų buvo varžoma, bet ambula
torija— vyrų zonoje, ir į ją moterys eidavo. Jos ir kitų 
dingsčių rasdavo.

Rešiotų stovykloje 2 barakai buvo moterų. Salia sto
vyklos stovėjo didžiulės mašinų remonto dirbtuvės. Jose 
dirbo apie 150 darbininkų. Jų padėtis palyginti su kitų 
buvo gera: dirbtuvėse jie galėjo padaryti peilį, katiliuką 
ar kokį kitą daiktą, už kurį gaudavo pinigų. Jų darbo
vietė buvo pastovi, netoli nuo „namų“, ir darbas nesun
kus. Jie buvo sotesni, todėl kai kurie turėdavo „žmonas“. 
Žinoma, tokių „žmonų“ turėjo sotesnieji ir kitų brigadų 
žmonės.

Šeimyninė laimė. „Vedusieji“ valgydavo kartu. „Žmo
na“ su savo daviniu ateidavo pas „vyrą“, ir juodu nors 
kiekvienas savo, bet valgydavo kartu. Paskui bučiuoda- 
vosi ir... suguldavo. Kartais nuo svetimų akių kuo nors 
užsidengdavo, o kai nebuvo kuo,— užsimerkdavo.

Vieno lietuvio, kurio žmonai nuo jo rašydavau laiš
kus (jis rusiškai nemokėjo), kartą paklausiau, kaip jis 
jaučiasi su savo pridėtine.

— Lyg medžio pliauska prie šono.
— Velniams jos tau reikia?
— Na, įvairiau...
— O žmonai kaip?
— Ir ji ten turi...
— O jei neturi?
1944 m. per šienapjūtę A. Bandža ėmė mane „šviesti“ 

pasakodamas apie gėles. Taigoje jų buvo labai daug ir 
įvairių. Jis man ėmė aiškinti, kaip jos gražiai suderina 
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spalvas. Bemaž visos jos buvo bekvapės. Iš darbo eidami, 
mudu suskindavome puokštę gražiausių gėlių ir parėję 
nunešdavome gydytojui. Jo 4 sūnūs buvo kare. Gyvi ar 
žuvę, to nežinojome, tik pas tėvą ant spintelės buvo jų 
nuotraukos. Ties jomis mes padėdavome savo gėles.

Gal tas kiek padėjo, kad mudu atleido nuo darbo. Pa
kliuvau į ligoninę. Jos vedėja — Rusijos latvė Jefima Fio- 
dorovna, o direktorė — jauna gydytoja ukrainietė. Ji bu
vo laisva, gyveno už zonos, o latvė — kalinė, vienintelė 
moteris toje stovykloje. Ji turėjo atskirą kambarėlį su pa
tarnautoju.

Man patekus į ligoninę, J. Fiodorovna pamatė pas 
mane žmonos atsiųstas vatines pirštines, kurių viršus bu
vo iš tamsiai žalsvo velveto — iš medžiagos, kuri kadai 
pirkta sūnelio kelnytėms. Ji paprašė manęs tų pirštinių. 
Atsakiau, kad jos man ypač brangios kaip žmonos dova
na ir sūnaus atminimas. Boba, t. y. Jefima Fiodorovna, 
„pakėlė“ mane sanitaru. Sanitarai parneša ir dalija ligo
niams maistą, sau, aišku, įsipila tirščiau. Sanitarų pa
reiga plauti grindis. Ten, Sibire, ir namuose grindys la
bai gerai, rūpestingai plaunamos, o ligoninėje — juo la
biau. Vieną dieną lauke buvo arti — 40 °C, aš ploviau 
grindis. Mane 55 kartus kur nors siuntė. Galima įsivaiz
duoti, koks buvo plovimas (karštu vandeniu ploviau).

Paskui pasiūlė eiti pas ją patarnautoju, ir jos akys 
šelmiškai žybtelėjo.

— Neisiu! — kietai atrėžiau.
— Pagalvokit.
— Neisiu! — pakartojau.
— Na, gerai!
Po dviejų dienų, gruodžio 23, mane iškomisavo į gi

rią, nors buvau trečios kategorijos, kokių paprastai į gi
rią nesiųsdavo. Gavau palaikę mundiruotę. Kelnės vati
nės, bet taip apiplyšusios, kad taisykla atsisakė jas tai
syti. Veltinius kai apsimoviau, tai nusiaviau tik pava
sarį, keltyje perpjovęs. Po kelių dienų sušalau. Ėmė skau
dėti ausį. Nuėjau į ambulatoriją ir pakliuvau pas J. Fio- 
dorovną. Jie ten buvo trys tokie „sanitarai“ ir ligonius 
priiminėjo iš eilės. Mano ausin ji įpylė vandenilio perok
sido ir šluostikliu taip dūrė, kad prakiuro mano būg
nelis ir vidurinė ausis.

— Ką jūs padarėt, jūs man ausį išdūrėt! — sušukau 
griebdamas ją už rankos.

— Jums taip ir reikia! Atminimui! — sušvokštė.
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Tą atminimą tebenešioju.
Duonos kaina. Nesvarbu kiek, bet duonos kiekvienas 

dalinys gaudavo kasdien. 1943 m. žiemą dėl kažkokių 
priežasčių kepykla negavo miltų ir neiškepė duonos. Apie 
tai prie vartų, einant į darbą, buvo pranešta viršininkui.

Visas brigadas grąžino atgal. Kai duonos ir kitą die
ną negavom, davė bulvių. Jos buvo virtos neskustos, ir 
už 500 g duonos davė 1 kg bulvių. Duona buvo rusiška, 
visokio mišinio, bet visada rupaus malimo. Per 10 metų 
smulkaus malimo gal 2 ar 3 tepasitaikė kartus. Kelissyk 
kepė iš avižinių miltų.

Darbe buvo legalios parūkymo pertraukos. Rūkėme na
minį tabaką: vyniojome į bet kokį popierių. 7-ojoje sto
vykloje 1941—1943 m. buvo surūkytas visas popierius. 
Per šienapjūtę sukdavome į sausus ar apvytusius pienių 
lapus. Jei kas gaudavo siuntinyje papirosų ar cigarečių, 
vaišindavo visą brigadą. Suktinę retai kas surūkydavo 
vienas. Sukančiam rusui mėgdavo šūktelt: „Parūkysim!“ 
Tokiu atveju niekas niekad paprašiusiajam neatsakydavo.

Karui pasibaigus, gerai dirbusiems buvo išmokama per 
mėnesį po 50 rub. Kas uždirbta viršaus — perkeldavo į 
paleidimo laisvėn fondą. Jei kieno einamojoje sąskaitoje 
buvo didesnė suma, skatindavo pirkti valstybinės pasko
los lakštų (obligacijų).

Kai 1949 m. gale „visus politinius“ (nes toli ne vi
sus!) išvežė iš Krasnojarsko srities į Kazachstaną, ten iš 
einamųjų sąskaitų pinigai buvo išduodami prekėmis mė
nesiui už 50 rub. Kiekvienas žinojom, kiek turim eina
mojoje sąskaitoje, ir už dalį tų pinigų parveždavo rūkalų, 
sviesto, kruopų, margarino.

Kadangi man kalėjimo terminas baigėsi 1951 m. va
sario 21 d., tai tomis santaupomis naudojausi, kad bent 
kiek sustiprėčiau išeidamas į laisvę.

Jau kai iki paleidimo liko vienas mėnuo, buvau nuo 
darbo atleistas „poilsio“. Išleisdami davė pasikeisti ge
resniais rūbais.

Siuntiniai. Krasnojarsko krašte nebuvo ribojama nei 
siuntiniai, nei korespondencija. Kazachstane — per metus 
2 laiškai. Gavus siuntinį, leidžiama padaryti 16 žodžių 
pranešimą panašaus turinio:

— Siuntinį gavau, prašau atsiųsti... dėkoju.
Nusikaltusiems toji teisė atimama.
Kazachstane mes buvome sunumeruoti. Numeris, iš

spausdintas baltoje medžiagoje, buvo prisiuvamas ant ke- 
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purės ties kakta, ant nugaros (rūbuose toje vietoje iš
pjaudavo skylę) ir ant dešinės kojos šlaunies iš priekio. 
Mano numeris pirmaisiais metais buvo A 175, antraisiais — 
K 75. Vienos raidės numerių būdavo 999.

Karui baigiantis, brigadoje buvo skatinama sparčiau 
dirbti. Už tai darydavo įskaitas: už dieną — dvi ar dau
giau. Aš dirbau miško brigadoje. Tos brigados išdirbiai 
buvo geri, man užrašė 113 dienų įskaitų. Gaila, kad tos 
įskaitos tebuvo 3 mėnesius.

Kartais (iš pradžių) ruošėme beržus šautuvų buožėms. 
O šiaip mediena buvo šių rūšių: 1. Avia. 2. Deninė. 
3. Ūkio mašinoms. 4. Statybai. 5. Spyrmalkėms (į šach
tas). 6. Pabėgiams. 7. Tarai. 8. Malkos. Už aukštesnės 
kokybės miško gamybą gaudavome iki 950 g duonos. 
Už aukštesnės kategorijos miško medžiagą buvo didesni 
išdirbio procentai.

Į darbą eidavome pėsti 5—8—12 km, tačiau jei į tą 
pusę važiuodavo darbo traukinys, mus pavėžindavo. Kiek
vienas nešdavomės savo darbo įrankį. Grįždami vakare 
dar nešdavomės gabalą kuro. Barakuose būdavo šalta.

Rūbai. Tiek vyrų, tiek moterų jie buvo vienodi: apa
tiniai drobiniai arba trikotažo marškiniai ir kelnės; vir
šutiniai — vatinės kelnės, vatinuke ir vatinis puspaltis; 
marškoniai autai. Žiemą — ausinė kepurė ir veltiniai; va
sarą — vasarinė kepurė ir vasariniai pusbačiai. Moterims 
galvos plaukų nekirpdavo. Vasarą nuo mašalų ant gal
vos sietukas. Į pabaigą — tepalas. Tepalas teveikdavo iki 
suprakaitavimo. Suprakaitavusį veidą uodai kąsdavo.

Rūbus gaudavo (Krasnojarsko krašte) pirmiausia kro
vikų ir miško gamybos brigados. Ir tai visiems neužtek
davo. Kitiems duodavo atvežtus iš fronto karių rūbus, 
prieš tai perskalbtus.

Patalynę — čiužinį, pagalvės užvalkalėlį ir bajinę ant
klodę ėmė duoti pasižymėjusiems darbininkams tik po ka
ro. Kazachstane mundiruotė ir patalynė visiems buvo iš
duota iš karto.

Į barakus atnešdavo kibirą virinto vandens. Kazach
stane į mūsų stovyklą vanduo buvo atvežamas. Jo virtu
vei ir kepyklai pakakdavo, o pirčiai ir gėrimui — ne vi
sada.

Drausmė. Visi sveiki privalėjo kasdien dirbti. Už ne
išėjimą į darbą — izoliatorius. Jame daug blakių, jokių 
gultų, 300 g duonos ir vienąkart skystos sriubos. Izolia
torius Kazachstane buvo akmenų sienomis, aukštai — ma
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žas langelis, cemento grindys, 2 metrų pločio ir 3 metrų 
ilgio patalpa. Nekūrenamas.

Kultūriniai renginiai. Per visus 10 metų Krasnojars
ko stovykloje buvo 2 saviveikliniai spektakliai, 1 koncer
tas, 2 kino seansai ir 1 paskaita „Tarptautinė padėtis“. 
Spaudos — jokios.

Kazachstane buvo šnipinėjama. Kaliniai, susekę stu- 
kačių (pranešinėtoje), stengdavosi jį nužudyti. Nors tai 
buvo labai slepiama, bet visi žinojom. Šnipais stengda
vosi padaryti tuos, kurių terminas baigiasi.

Katalikai. Žinoma, slapta atlikdavo išpažintis ir mels
davosi beveik visi, net tie, kurie Lietuvoje buvo kairieji.

1941 m. į 7-ąją stovyklą buvo atvežta ir ešiboto žydų 
dvasinės seminarijos auklėtinių. Jie susibūrė į atskirą 
brigadą, laikėsi savo gyvenimo tvarkos ir visi tais metais 
išmirė.

Kiti žydai po truputį prekiaudavo. Daug jų tapo „be- 
sargybiniais“. Dirbo su arkliais. Visi jie buvo labai drau
giški, geri nelaimės draugai.

Viršininkai. Kartą į Rešiotus atvyko pasipūtęs virši
ninkas. Už zonos pamatė kalinį, jautuku vežantį vandenį. 

— Ei, tu! — sušuko kaliniui.
— Aš!
— Stok! Tavo straipsnis?
— GBT!
— Eto čto za jobtvojumat?
— Grolis, bik (ne byk) i telega! (Grolis, jautis ir 

vežimas.)
Viršininkas būtų pykęs, bet aplinkiniai pratrūko kva

totis.
Viršininkų būdavo visokių. Kartą stovyklos viršinin

kas buvo čigonas Dūda. Jis poilsio dieną sušaukė „geriau
sius darbininkus“ į mitingą ir išdrožė kalbą:

— Mūsų valdžia turi gerą širdį. Jus, tėvynei nusikal
tusius, myli. Mylėdama duoda darbą, atseit doru darbu 
leidžia išpirkti savo kaltes liaudžiai. Jūs turite didžiuotis, 
kad jums duota dirbti.

Po kelių dienų sužinojome: Dūda už kažkokias savo 
nuodėmes pateko į izoliatorių ir jame pasikorė. Nenorėjo 
„doru darbu“ išpirkti savo kalčių.

Kitas viršininkas gavo iš kažkur dėžę pomidorų. Buvo 
poilsio diena. Paskelbė tautinių šokių seansą. Kas nori 
gauti pomidorą, turi pašokti. Idiotų atsirado, nes tai bu
vo vienintelis kartas paragauti pomidoro. Lietuviai nešoko.
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Dar pirmaisiais metais, vieną rudens vakarą, baigiant 
darbą, atvažiavo traukinys. Visas brigadas paskirstė ties 
vagonais po kelis asmenis pabėgių krauti. Krovikai to
kius po vieną neša, o mes — ir keturiese nepanešam. Ko
lei vagone žema, dar šiaip taip, o kai jau reikia aukštai 
užkelti,— nepakeliame, klumpam. Apsidaužėm. Pakrovu
sieji turi šalt, laukt, kol atsiliekantieji pakraus. Žiūriu, 
vienas taip stovi drebėdamas. Sakau:

— Eikš, apglėbsiu, ir abiem bus šilčiau.
Apglėbiau, abu drebava, bet apšilom. To vargšo pa

vardė buvo Sateikis. Paskui susitikę sveikindavomės. Tai 
buvo 1941 m.

Viksvų lapienė. Stovykloje, ypač per karą, visi labai 
mėgom lapienę. Stovyklos zonoje buvo nulapieniautos vi
sos žolės. Kartą vienam atkampiame krašte po sargybi
nio bokštu radome viksvų. Jos buvo jaunos. Paprašiau 
sargybinį leidimo nurauti.

— Ką su jomis veiksi? — paklausė.
— Išdžiovinęs prisikimšiu pagalvę,— sumelavau.
— Gali skinti, tik greit.
Prisiskyniau. Atsitraukęs toliau, nusivaliau žemes. Par

sinešęs susipjausčiau į katilėlį ir užsikaičiau. Susitikęs in
žinierių P. Rudį, paprašiau druskos.

— O paragauskis bus? — pajuokavo.
— Aišku, bus!
Išsiviręs šaukiu:
— Pranuk, čiupk šaukštą!
— O kas čia išvirta?
— Pasakysiu, kai išragausim.
Ėmė ragauti, ir kad skanu, kad skanu! Juk sūdyta.
— Tai iš ko ta lapienė?
— Iš viksvų.
— Iš viksvų? Nežinojau, nemaniau, kad viksvų lapie

nė tokia skani.
Sienapjūtėn nuvykę, pernykštėje „gyvenvietėje“ radom 

priaugusių usnių. Stambios, vešliai augusios ir dar ne
peraugusios. Iš jų lapienė irgi buvo skani.

Depresija. Be galo varginantis buvo 1943 metų ruduo 
ir žiemos pradžia. Dirbome prie ką tik nutiesto geležin
kelio. Jokio maisto priedėlio. Brigadą nuolat papildo nau
ji žmonės, nes beveik kasdien kas nors nusilpęs atsidu
ria pusiaustacionaryje. Jau prasidėjo šalčiai, sniegas. Aš 
apie šeimą neturiu jokių žinių. Kelinta diena mūsų bri
gadoje dirba žydas Izraelitas, buvęs Klaipėdos manufak-
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tūros fabriko. „Du arkliukai“ savininkas. Žmogus viduti
nio amžiaus, labai protingo veido.

Vieną dieną man ėmė lįsti mintis pakišt po kulka gal
vą. Tai lengva mirtis: žengei žingsnį už draudžiamos zo
nos, ir gausi „bitutę“.

Šiaip aš visada buvau puikios nuotaikos, visus ra
mindavau, o dabar — pats nenusiraminu. Mirties šešėlis, 
rodos, visur mane sekioja. Parėjom iš darbo, bet ir zo
noje tas pats neramumas.

Nuėjau pas Izraelitą. Jis pusiaugula ant savo daiktų 
naruose.

— Atėjau pas jus pagalbos.
Izraelitas sunerimo.
— Ne materialinės. Mano dvasia palūžo. Nebeturiu jė

gų kovai. Atėjau pas jus moralinės paspirties.
— Gerai, sėskitės. Taip, mums visiems nelengva. Se

nuosiuose mūsų raštuose yra malda: „Dieve, neduok man 
tarnauti buvusiam mano vergui“.

— Gili mintis,— sakau.
Apie ją mes pakalbėjome. Paskui, kiek patylėjęs, Iz

raelitas klausia:
— Ar jūs tikintis?
— Taip,— sakau,— tikintis.
— Tai ir vėl mūsų senuosiuose raštuose yra tokia min

tis: „Kai nuo žmogaus pasitraukia jo draugai, kai pasi
traukia žmonės, tai į tą tuščią vietą ateina Dievas“.

— Dėkui jums, pone Izraelitai. Daugiau man nerei
kia nieko.

Nuo jo atsitolinęs, ėmiau melstis. Stojos prieš akis 
žmona, vaikai. Daugiau depresija nepasikartojo niekad.

Etapai. Stovyklautojai buvo nuolat komisuojami. Rei
kia kur kokios darbo jėgos,— jos ir pasirenka.

Išrengia nuogus arba pusiau nuogus. Vienas kuris 
rašo, o gydytojas tiria: iš sėdynės pusės nykščiu ir rodo
muoju čiupteli už klubo ir mato, ar po oda yra kiek rau
mens. Dėl visa ko paklauso širdies, pasiteirauja, ar ne
serga venerine liga.

Po to, po kelių dienų, vėlai vakare per barakus eina 
„siaubas“: atėjęs darbų vykdytojas skelbia, kam „su daik
tais į klubą“. Naktį arba ankstyvu paryčiu jie išžygiuos.

Rusai arba jų krašto žmonės paprastai daiktų, t. y. 
savo rūbų, avalynės ir pan., neturėdavo. Lietuviai visi 
buvome „ratuoti“. Jei jau ne maišą ar lagaminą, tai 
bent katilėlį, šaukštą visi turėjo.
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Susirinkę laukiam, nemiegam. Tokia maišatim naudo
josi visokio plauko vagys. Jų buvo dvi rūšys: vagys ir 
kalės (suki). Pirmieji buvo padorūs žmonės. Kalinio duo
nos nevogdavo. Maisto gaudavo virtuvėje, duonos raikyk- 
loje, sandėlyje. Vagys į darbą neina. Taip jau būdavo, 
kad jų labai nė nevarydavo, mat išvaryti jie nedirbdavo, 
o tai nuostolis, nes darbo užduotis būdavo visai brigadai. 
Vagis sargybiniui laužo neužkurs, kalbos nėr, kad duotų 
parūkyti. Mes dalydavomės ir rūkymu, ir ugnimi. Degtukų 
nebuvo, tai brigadoje vienas kuris turėjo skiltuvą ugniai 
įskelti. Vatos beveik netrindavome. Mes ir atvežtų į girią 
pietų porciją duodavome sargybai, nes ji kartais buvo 
alkanesnė už mus.

Kitokie buvo kalės (suki). Jie iš visų viską vogdavo. 
Tai buvo žmonės be ambicijų. Kalė ir trečiosios dalies 
viršininkui apie draugus ką praneš.

Vieni iš etapų buvo vietiniai, t. y. iš vienos stovyklos 
į kitą: tokiems ceremonijų nebuvo beveik jokių.

Visai kas kita — tolimieji etapai. Po penkis gretose 
suvaro į vieną kambarį. Išrengia. Nuogi pereiname į kitą 
patalpą ir gauname kitus, svetimus, rūbus. Tai dėl to, 
kad kalinys neturėtų jokio metalinio „ginklo“, diržo, po
pieriaus, ypač cheminio pieštuko. Jei kas turėjo lagaminą, 
tai tas „keliauja“ atskirai, žinoma, irgi patikrintas.

Tolimąjį etapą lydi specialūs sargybiniai. Jie nesi- 
smulkina. Vagone kasdien tikrinama, ar visi. Pro pravi
ras duris vienas šviečia stipriu žibintuvu. Visi viename 
vagono gale. Antrasis su mediniu ant ilgo koto plaktuku 
daužydamas patikrina vagono sienas, lubas, ar nėra kur 
atluptų lentų. Paskui visi po vieną, kiekvienam suduo
dant tuo plaktuku per galvą ar nugarą, pervaromi į kitą 
vagono galą.

Tikrinimas baigtas. Vagono durys atsidarys tik paduo
dant maistą. Per traukinio sąstatą pervestas telefonas. 
Galinėse vagonų aikštelėse stovi sargybos. Atsitikdavo, 
kad iš vagono gyventojų kas ką primušdavo arba savai
me kas mirdavo, tai iš išorės į tai nebuvo reaguojama. 
Likusiems gyviems (žinoma, ne visiems) į naudą: jei 
atsirasdavo lavonas, jo maisto daviniu pasinaudodavo li
kę gyvieji.

Viename etape iš Moldavijos į vieną vagoną,— pa
prastai tai būdavo prekiniai vagonai,— buvo sugrūsta 103 
žmonės. Kol vietą pasiekė, tame vagone 3 mirė. Oras bu
vo šiltas, vagone be galo tvanku, bet visi turėjo kęsti.
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Atvažiavus lavonai buvo pajuodę; Etapo viršininkas galvų 
skaičių atidavė be nubyrėjimo.

Vienas etapas per karų turėjo būti nugabentas toli į 
šiaurę. Transporto nebuvo. Kelionės 1000 km. Surikiuo
tus ėmė varyti. Palydovai su šunimis iš visų pusių. Už
pakalyje kelios gurguolės. Jei palydovai kuris pamatė pas 
kurį kalinį gerą diržą, batus ar kuris šiaip pradeda kojų 
nebepavilkti, tam pasiūloma „atsilikti“. Po kurio laiko 
pasigirsta šūviai. Atseit tas „bėgo“.

Kartą vakarop etapas priėjo tuščią daržinę. Suvarė 
visus į tą daržinę. Dalis netilpo. Ėmė grūste grūsti. Du
rys neužsidaro. Tada pro jų tarpą ėmė ilga kartimi ba
dyti, badė tol, kol visi sutilpo. Sargybiniai sulipo ant vir
šaus, ir toji naktis buvo „patogiai“ praleista.

To etapo tikslą ne visi pasiekė (Denisovo pasako
jimas).

Etapas upe. Dar pačioje karo pradžioje kaliniai buvo 
vežami Jenisejaus upe baržomis. Vienoje baržoje kilo 
gaisras. Kapitonas tokiu atveju turėjo pasukti į krantą, 
bet sargybos viršininkas įsakė plaukti toliau. Iš degan
čios baržos ėmė veržtis kaliniai. Kas galvą iškiša, tam 
kulka, tačiau ima veržtis masiškai ir kai kas spėjo įšokti 
į vandenį (Semionovo pasakojimas).

Pešiotuose 1948 m. mūsų barake, mūsų sekcijoje, buvo 
laikinai apgyvendinti keli pervežamieji kaliniai. Kartą 
vakarą atvyko kažkokie stovyklą tikrinantys tūzai. Vienas 
iš pervežamųjų tikrintojams papasakojo (o vėliau apra
šė) savo istoriją.

Jis iš tų sričių, kurios po Pirmojo pasaulinio karo at
sidūrė Mandžuko valstybėje. Jis rusas. Patriotas. Nenorė
damas svetimiems tarnauti, pasitraukė į taigą. Kai po 
Antrojo pasaulinio karo tos sritys atitekusios Tarybų Są
jungai, jis ryžęsis teisėtai krašto valdžiai pasirodyti. Pri
sidėjęs vežimą medaus, mėsos, atvažiavęs pas miesto ko
mendantą, atidavęs tas dovanas. Tasai dar jų paprašęs. 
Komendantas, sužinojęs jo gyvenamąją vietą, atsiuntęs 
žmones. Jį areštavo ir uždarė, va, į stovyklą. O čia jį, kaip 
ir visus, už akių nuteisė „Osoboje soveščanije“: davė 8 
metus „už savanorišką sienos perėjimą“.

Vienas iš tikrintojų buvo prokuroras. Paskui tam ne
laimingajam pranešė, kad jam paskirta 10 metų bausmė.

Latvis Keiris, buvęs pulkininkas, Karo akademijos ar
tilerijos dėstytojas. Kai Stalinas ėmęs „valyti“ visur, tai 
ir jį, kaip svetimšalį, išsiuntė į stovyklą.
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— Ilgai negalėjau patikėti tuo neįstatymiškumu, su 
kuriuo teko susidurti,— pasakojo jis man.— Aš buvau įsi
tikinęs, kad niekur pasaulyje nėra tokio teisingumo kaip 
Tarybų Sąjungoje. Tačiau galutinai mane pribloškė toks 
įvykis:

Vladivostoke, uoste, daug žmonių. Kol kas mes sto
vime. Laukiame atplaukiant eilinio amerikiečių laivo. At
vedė brigadą kalinių. Būrys kariškių. Aplink vieną aukš
tą pareigūną jų tirščiau. Pareigūnas vadinamas Bykovu.

Netikėtai iš minios išeina gedulo rūbais moteriškė, ar
tinasi, prašo emgėbistus (saugumiečius) leisti jai prie 
Bykovo prieiti.

— Jūs, drauge, papulkininkis Bykovas?
— Bykovas. Ko jūs norite?
— Jūs iš N karinio dalinio?
— Iš N dalinio,— pasakė savo vardą, tėvavardį.
— Tai jūs mano... vyras! O aš, jam žuvus, gaunu 

pensiją!..
Saugumiečiai ją nustumia, bet ir papulkininkį prašo 

eiti su jais drauge.
Tasai papulkininkis Bykovas buvo srities stovyklų vir

šininkas ir tikrindavo stovyklas. Visur jo apsilankymas 
būdavo lyg audra.

Vienoje stovykloje viena brigada, dirbusi kalnų ka
syklose, visą laiką smarkiai viršydavo išdirbio normas, 
ir stovyklos viršininkas jai leido iš darbo grįžti viena 
valanda anksčiau.

Vieną dieną ją, kaip paprastai, grįžusią iš darbo 17 vai., 
prie vartų sutiko Bykovas.

— Čia kas per velniava?
Stovyklos viršininkas ėmė jam aiškinti. Bykovas bri

gados sargybinius pakeičia savais, sargybos viršininkui 
kažką įsakęs. Tasai brigadą sukomanduoja žygiuoti. Išsi
vedė į kalnus ir sušaudė.

Po incidento su moteriške Bykovas dingo. Jis, žuvu
sio papulkininkio Bykovo dokumentus pasisavinęs, jo var
du veikė.

Latvis Keiris 1956 m. buvo reabilituotas, jam grąžin
tas ir partinis bilietas. Prieš išvažiuodamas iš Sibiro, su 
manimi atsisveikino.

Popierius. Stovyklose, ypač per karą, nebuvo popie
riaus. Brigadininko „ženklas“ buvo faneros lentelė. Jis su 
ja visur paskui brigadą vaikščiodavo. Brigados narių są
rašas, o paskui jų nudirbti darbai buvo surašomi toje

8 Kudirkos Naumiestis 113



faneroje. Vakare ją pateikdavo kontorai. Kontora, nusi
rašiusi, kas jai reikėjo, fanerą grąžindavo brigadininkui. 
Tasai ją stiklu nusivalydavo ir vėl rašydavo. Faneroje 
buvo surašoma visa: ir ligonių ligos istorijos, ir ambula
torijos atleistieji, ir virtuvės dienos maisto davinys. Su
prantama, kad po tam tikro laiko nelikdavo jokių gy
venimo dokumentų.

Religinė praktika. Aš jau minėjau, kad stovykloje ti
kinčiaisiais tapo net laisvėje buvę ateistai. Melsdavosi, 
pavyzdžiui, ir buvęs mano pedagoginių disciplinų semi
narijoje mokytojas Natkevičius. Pusiaustacionariuose mes 
vakarais susiburdavome ant narų į kamputį ir kasdien 
sukalbėdavome dalį rožančiaus. Rožančiaus paslaptis pri
taikę savo gyvenimui, pridurdavome prašymą: „Padėk 
mums, Dievo Motina, rasti savo šeimas“ ir pan. Po rožan
čiaus sukalbėdavome Dievo Motinos litaniją, kurią mo
kėjau iš atminties.

Buvo sugebančių rožančius daryti. Iš 1923 metų 20 
kapeikų sidabrinės monetos kryželį taip padarydavo, kad 
po Išganytojo kojomis būtų penkiakampė žvaigždė. Deja, 
man tokio rožančiaus iš stovyklos nepavyko išnešti.

Apvaizdos globa. Nuolatinės maldos, nuolatinis mąs
tymas gal buvo tie veiksniai, kurie, kaip tada atrodė, bu
vo Apvaizdos malonė. Štai keli jų būdingesni.

Jei kas juos skaitysite, prašau turėti galvoje, kad mes 
ten buvome alkani ir kad visiems pirmiausia rūpėjo 
išlaikyti gyvybę. Be šito komentaro nebūtų gerai suprasti 
mano pasakojimai.

1. Baltinimo teptukas. Naumiestietis J. Venslovaitis 
buvo mūrininkas. Jis su kelių vyrų brigadėle po zoną 
trainiojosi, tai kur krosnį suremontuoja, tai baraką bal
tina, tai blakes nuodija. Jis buvo su manim vieno vagono 
ir, be to, dar iš Naumiesčio mano pažįstamas. Tik į sto
vyklą atvykus paaiškėjo, kad jis visai neturi baltinių. 
Daviau jam tris poras.

1943 m. pavasarį pasikviečia jis mane į savo brigadą. 
Padaręs iš arklio uodegos ašutų teptuką, liepia man jį 
labai saugoti, nes tai sunkiai įgyjamas daiktas, o tai juk 
duonai pelnyt įrankis. Po zoną dirbdami mes mažiau 
vargstame nei girioje. Kai pasitaiko ką padaryti virtuvei 
ar kepyklai,— gauname kąsnį viršaus.

Vieną dieną mus šūktelėjo virtuvėn pietų. Viską, ką 
turėjome, čia pat prie barako pametę, už katilėlių, ir nu
bėgome prie virtuvės. Ir koks buvo man smūgis, kai grį- 
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žęs neradau savo teptuko. Ir dingo kaip į vandenį! Nieks, 
nieks nematė.

— Greičiausiai koks rusas už vartų išnešė; ten už 
tokį daiktą gaus kibirą bulvių ar kepalėlį duonos,— post
ringauja Venslovaitis.

Aš tekinas prie vachtos: ar buvo kas išleistas?
— Nieko neišleidau,— pasakė vachtininkas.
Tada teptukas zonoje. Einu galvą nunarinęs ir imu 

karštai melstis šv. Antanui. Sukalbėjau 3 Sveikamarijas. 
Einu pro 7-ąjį baraką, lyg kas pastūmėjo užeit. Jo vado
vas buvo pažįstamas moldavas, buvęs, geležinkelio stoties 
viršininkas. Jis ir pasakojo apie savo kelionę 103-iajame 
vagone.

—Na, ko toks nusiminęs? — paklausė manęs.
— Teptuką man pavogė.
— Nenusimink, jis pas mus!
Ir pašaukė vieną vardu.
— Atiduok jam (parodė į mane) jo teptuką!
Tas susuko nosį, bet atnešęs atidavė. Pasirodo, jis tuo 

teptuku viršininkui pasigyręs. Toji smulkmena tada ten 
nebuvo smulkmena!

2. 1947-ųjų vieną žiemos nedarbo dieną buvau alka
nas ir neturėjau jokios paramos. Darbo dieną alkio ne
jauti, nes darbe laikas greit eina. O poilsio dieną visi 
stengiasi kuo nors alkį nugalėti, numalšinti.

J. Ivanauskas visą laiką su manimi dirbo greta, ir mu
du su juo visu kuo dalydavomės. Tą dieną priėjęs jis 
lyg nedrąsiai sako:

— Tam barake (pasakė kuriame) vienas parduoda už 
25 rub. katilėlį bulvių.

— Nieko neturiu,— atsakiau.
Atsiguliau, užsiklojau galvą ir... kalbu rožančių. Įpu

sėjus III paslaptį, rodos, mane kas meste išmetė: pasilei
dau sparčiai į tualetą. Jis buvo ties mūsų baraku. Tik 
išėjau į kiemą, pro vėjo nešamą sniegą po kojomis kaž
kas šmėstelėjo. Pasilenkiu — pinigai! 25 rubliai. Grįžęs į 
baraką, šaukiu:

— Jonai!
- Ką?
— Se pinigus, bėk nupirk bulvių.
— Iš kur gavai pinigų? —jau valgydamas bulves, 

klausia.
— Dievas davė.
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3. Buvau nuo darbo atleistas dėl ligos. Apie pietus 
išėjau pasivaikščioti. Prieš tai buvau užsnūdęs, utėlę sap
navau. Truputį pasimeldžiau. Iš niekur jokios pagalbos 
nenujaučiau. Mane, pro klubą einantį, šūktelėjo moky
tojas J. T. Jis klubui dekoracijas dirbo. Tą dieną jis buvo 
parsinešęs vakar dalytų siuntinių dėžučių. Kaliniams siun
tinio turinį atiduodavo, o dėžutę pasilikdavo, nes joje 
yra... vinučių. O šitam stovyklos „tarnautojui“ jas ati
duoti buvo galima. Vinutės likdavo jam, o fanerą ati
duodavo kontorai. Jis mane pasikvietė į talką dėžučių ar
dyti. Ardome, šnekamės. Jis verdasi katilėlį bulvių. Jam 
beliko išardyti dvi dėžutes.

— Eisiu dar parsinešiu dėžučių. Pažiūrėk bulvių ir 
šitas išardysi.

Jis išėjo, o aš ėmiau ardyti. Atlupu vienos šoną ir... 
kertiniame stulpelyje, išpjovoje,— pinigai! 400 rublių! Va 
tau ir utėlė! Bet aš čia mačiau Apvaizdos man ištiestą 
ranką. Nežinojau, kieno ta dėžė, nes dėžės buvo siunčia
mos apsiūtos medžiaga. Ant jos — adresas. Ir kodėl kaip 
tik ji man kliuvo?!

O buvusiam girininkui Šerkšnui žmona atsiuntė pa
pirosų dėžutę. Jų gilzėse buvo prikaišiota pinigų. Jis tą 
dėžutę nepatikrinęs pardavė!

4. Labai dažnai ir darbe, sugriebęs patogią akimirką, 
pasimelsdavau. Kartą pavasarį mus nuvarė į darbą ten, 
kur brigada paskutinį kartą buvo dirbusi pernai. Šviežio 
sniego sluoksnis vietovę buvo apdengęs, bet įdienojus 
saulė sniegą ėmė tirpinti. Mano viduriai pairo, ir jau ke
lintą kartą reikia eiti savo reikalais. Sį kartą, manau sau, 
eisiu ana už tos šakų krūvos. Palei šakas koja išvertė 
iš po sniego mažytį pilko aksomo krepšiuką. Jame — 
10 rublių. Argi ne Apvaizdos dovana alkanam žmogui?!

Nemaža įvykių buvo ir ne tiek ryškių.
Daiktų vertė. Vežikai leido man pasiimti daug daiktų. 

Stovykloje juos pardavinėjau. Iš pradžių, kol daiktų visi 
turėjo, jie buvo pigesni. Vėliau jau ir patys tapome gud
resni. Tad kai kurie daiktai buvo taip „parduoti“:

1. Vilnonių siūlų kamuolys už 500 g duonos.
2. Vatinė antklodė už 3 stiklines tabako.
3. Kostiumas už 20 dėžučių (dėžutės — nuo konservų) 

avižų ir 3 stiklines tabako, tačiau tegavau 1 stiklinę ta
bako ir 2 dėžutes avižų.

4. Vasarinis paltas už porciją sriubos.
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5. Amerikoniškas parkeris su auksine „amžinąja“ 
plunksna — už 2 porcijas košės.

6. Naujas demisezoninis paltas už 10 davinių po 850 g 
duonos ir V2 1 sėmenų aliejaus bei 8 stiklines tabako,.

7. Smokingas už konservų dėžutę kruopų.
8. Kaliošai buvo iškeisti į tabaką.
Už kai kuriuos daiktus buvo gauta pinigais.
Laiško vertė. Tai buvo 1946 m. Mūsų sekcijoje, bara

ko kampe, gyveno vagis. Visi tuo buvome patenkinti, nes, 
kol turime tokį įnamį, pas mus niekas nedings.

Kartą, poilsio dieną, rašiau žmonai laišką. Vagis pro 
mane praėjo kartą, kitą. Vis žiūri į mano raštą.

— Matau, moki rašyti...
— Moku. O tu?
— Prastai.
— Galiu tau parašyt,— pasisiūliau.
Aš rašiau, plunksną prisirišęs prie pagalėlio ir laše 

vandens pasidaręs iš cheminio pieštuko rašalo. Mano 
klientas atnešė skardinį kotelį, kurio viename gale plunks
na, antrame — pieštukas. Popieriaus neturėjo, aš jam da
viau. Jis norįs parašyt gerą laišką merginai.

— Gerai. Truputį papasakok, kaip ir kas ir koks jos 
vardas. Nesivaržyk, aš nepasakosiu niekam.

Parašiau. Perskaičiau. Truputį nepatikliai priėmė, o 
kotelį paliko man už darbą! Mūsų ten sąlygomis toks ko
telis — turtas!

Gal po savaitės jis vakare man sako:
— Duokš katilėlį!
Mano katilėlis З'Д litro.
— Sūdąs tavo katilas,— pasakė ir nuėjo.
Netrukus man atnešė kibirą košės. Gaila, kad tuoj po 

to jį išvežė ir, sako, ten (Pokanajevkoj) kalės jį užmušę.
Avakūmo keiksmas. Stovyklose visi keikdavosi. Ir rie

biai. Daugiausia kliūdavo motinoms. O Avakūmas tuo 
keiksmažodžiu „šlovino“ tėvą.

— Kodėl tu keiki savo tėvą? — paklausiau.
— Kai aš buvau keturiolikos metų,— ėmė Avakūmas 

pasakoti,— mano tėvas jau gyveno su keturiolikta žmo
na. Jis mane vis siuntinėdavo parnešt degtinės. Kartą, 
kai siųsdamas nedavė pinigų, aš išėjęs nebegrįžau. Iki 
tol aš jau neblogai vogiau, o dabar visai gerai pramokau. 
Einančiam nuvilksiu paltą taip, kad jis nė neapsižiūrės. 
Duok rūkyt!

Daviau. Ir dar kartą. Ir mudu susidraugavome.
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Kai vienoje vietoje mūsų etapą iškrovė klube, mes 
kiekvienas ant savo daiktų susigūžę tupėjome, netikėtai 
įėjo Avakūmas. Aš jį šūktelėjau. Jis bematant atėjo. Pa
vaišinau suktine. Jis mane pavadino išeit. Sakau, mano 
daiktus kas nudžiaus.

— Nebijok, kai aš su tavim, tavo daiktų niekas ne
palies.

Taip ir buvo. Kolei toje stovykloje gyvenom su Ava- 
kūmu, manęs niekas nedrįso skriausti.

Avakūmas buvo turkas.
Kruvina perpetė. Mus iš pusiaustacionario pavasariop 

ėmė „pratinti“ prie darbo. Vieną dieną buvome išvesti 
už zonos, čia pat, šalia stovyklos, kelmų rauti. Atėjo 
pietų metas. Mums jų niekas nedavė. Būreliais sugulę rū
kome. Prie mūsų būrelio prieina vienas, pasiima kirvį, 
patikrina jo aštrumą ir paklausęs, kieno jis, paprašo trum
pam paskolinti. Ne per daug rūpindamiesi, kirvį paskoli- 
nom. Jis nuėjo prie kitos grupės ir ten vienam miegan
čiam smogė kirviu. Sargybiniui šūktelėjo:

— Užmušiau žmogų!
Kirvį atnešęs numetė. Neilgas šurmulys. Iškviesta sto

vyklos vadovybė. Žmogžudį nusivarė.
Draugas draugą. Pešiotuose viename barake buvo ur- 

kų. Vieną rytą vienas iš jų tingi eit pusryčių ir greta 
gulinčio prašo parnešti. Tas jam smogė peiliu į tarpu- 
mentę, ramiai paėmė jo katiliuką ir pasiėmė sau abejus 
pusryčius.

Tame barake gyveno vienas, kuris kelias dienas buvo 
dirbęs su manim, mūsų brigadoje. Kartą, man eilėje be
laukiant virtuvės valgio, kažkas ištraukė iš rankų kati
liuką. Kai pasiskundžiau tam urkai, jis po poros minučių 
katilėlį atnešė. Jis tą katilėlį pažinojo.

— Nesigirk, kad aš jį tau atnešiau.
Stovykloje buvau žinomas kaip „geras dėdė Petia“. 

Ištikus rūkymo badui, neatsakydavau dūmo. Už tai mane 
gerbė, net ir vagys iš manęs nieko nevogė. Siuntinį ga
vęs, visus rūkalius pavaišindavau.

Siuntiniai. Jau kai žmonos vyrus susirado, visos ėmė 
juos siuntiniais remti, nors siuntėjoms tas ne visada bu
vo lengva. Vienas gavo žinią: žmona išėjo pasiųsti jam 
siuntinio. Kelionės iki pašto 3 paros. Pakeliui ištiko pūga, 
ir tik pūgai nurimus, ją radę sušalusią.

Kitas gaudavo gerus siuntinius. Įsitaisė sugulovę. Vie
ną dieną gauna siuntinį — plyta, šienu apdėta. Plyta — 
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dėl svorio. Ir raštelis: „Kol tu buvai žmogus, siunčiau 
tau žmonišką maistą, o kai tapai gyvuliu — siunčiu šie
no“. Visa stovykla turėjom gardaus juoko. Siuntinėjo žmo
na ir man. Žinojau ją su dviem vaikais sunkiai verčian
tis ir maisto jokio niekad neprašiau, teprašydavau taba
ko. Už jį stovykloje galėjai visko gauti. O kai kartą 
lašinių gabalėly radau vaiko dantukų žymę, springau 
kąsniu.

Išleistam į laisvę žmona atsiuntė vatinę ir pinigų ba
tams.

Jau vasarą vieną kartą (tai laisvėje) šeštadienį į par
duotuvę atvežė baltos duonos. Gavau jos visą kepalėlį.. 
Rytojaus dieną nuėjau į girią sakinti ir pietų įsidėjau 
tos baltos duonos. Sėdęs valgyti, prisiminiau, kaip bū
davo Naumiestyje, kai, pareidamas iš miesto, nusipirkda
vau pintą bandelę, šprotų ir sviesto, o parėjęs išvirdavau, 
kakavos. Visiems būdavo skani vakarienė ir „tėtyčio ka
kava“. Prisiminiau ir kąsniu užspringau: ar jie turi ten 
už ką nusipirkti baltos duonos? Mečiau darbą, pasiėmiau 
325 rublius ir nuėjau 10 kilometrų į Troicko paštą, iš
siunčiau žmonai su tokia „komanda“: „Tris šimtus siun
čiu tau saviems reikalams, o už 25 rublius nusipirk sau 
ir vaikams baltos duonos“.

Ėmiau daugiau uždirbti, tai pasilikdavau sau tiek,, 
kiek reik pragyvenimui, o visus likusius ėmiau siuntinėti, 
žmonai. Tai buvo laimingos mano gyvenimo dienos.

Kelionė į laisvę. Kazachstane 1951 m. vasario 21 d_ 
išleido mane į laisvę. Tą dieną tokių laimingų buvome 9. 
Pro vartus iš zonos išleido nekratę. Susodino į sunkveži
mį ir nuvežė į gretimą lagerį. Apgyvendino su vietiniais 
barake. Ištisą parą vis dar vežiojo į laisvę leidžiamuo
sius. Paskui naktį pėsčius išvedė į traukinį. Iš Kazach
stano stoties traukiniu pajudėjome į laisvę. Buvome „pa
krauti į stolypinus“. Tai keleiviniai vagonai, pritaikyti 
kaliniams vežioti. Ant jų užrašas „Žak“— „zakliučiony- 
je“, t. y. kaliniai. Vagonas pilnutėlis. Viename jo gale 
du sargybiniai su automatais.

Atvežė į Petropavlovską. Kelias dienas palaikė ka
lėjime. Paskui pervežė į Novosibirską, po kelių dienų — 
į Krasnojarską. Iš čia, dar palaikę kalėjime, pervežė į 
Kańską, kur mus sutiko civiliai, nors sargyba tebelydėja 
iki Tasejevo. Sutikusieji patikrino, kas be apavo, davė 
veltinius, kam trūko rūbų,— rūbus, bet už visa tai būsią 
išskaičiuota iš busimojo atlyginimo.
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Buvo tokių, kurie, savus daiktus paslėpę, duodamus 
ėmė, paskui pakelėje, kai vežantieji sustodavo prie val
gyklų pietų, tuos daiktus keitė į degtinę. Per tokį pakelės 
sustojimą Dzeržinske valgykloje paprašiau parduoti man 
duonos.

— Mes duonos duodame tik prie pietų.
Atsidusau ir buvau beišeinąs.
— Seni,— šūktelėjo bufetininkė,— jūs duoną pamiršo

te! — Ir kyštelėjo man puskepalį duonos. Rusai geros šir
dies žmonės.

Vakarop atvežė į Tasejevą. Apnakvyndino naujame ne
baigtame name. Pasikloti atsinešėme iš kaimynų šieno. 
Vėliau, jau gyvendamas laisvėje, supratau, kokią baisią 
skriaudą padarėme žmogui, imdami jo pašarą. Na, jis tą 
šieną rytojaus dieną parsinešė atgal. Prieš išleidžiant į 
laisvę, draugai atėjo atsisveikinti, ir vienas iš jų, Petras 
Šalna, davė man mažą suvyniotą pieštuko gabaliuką: :

— Įsikišk į siūlę.
Tasejeve tą pieštuką susiradau. Jis buvo įvyniotas į... 

17 rubliui „Našlės skatikas“,— pamaniau. Jis man atida
vė viską, ką turėjo.

Deja, šios skolos Petrui Šalnai nesu grąžinęs, nes 
nuo to atsiskyrimo nieko apie jį nesužinojau ir jo sesers 
Rozalijos Marijampolėje turėtu adresu nesuradau. Teat
lygina jam Dievas.

Mus užverbavo Chimlieschozas, t. y. miško cheminės 
pramonės organizacija. Antra ten buvusi organizacija bu
vo miško gamybos. Iš darbdavių gavome pirmai pradžiai 
po 50 rub. avanso.

Mus atvežė į taigos kaimelį Jakovlevą Tasejevo ra
jone, Krasnojarsko krašte.

Kaimelio gyventojai irgi dar caro laikų tremtiniai. Vie
ni iš jų buvo čaldonai (čelovek s Dona), kiti — lapatonai 
(čelovek s laptiatni). Atseit vieni nuo Dono, ukrainiečiai, 
kiti — vyžoti kacapai. Tačiau tik jie vieni žinojo, kurie 
iš jų čaldonai, kurie lapatonai. Mes atvykę jau nei et
nografinių, nei kalbinių skirtumų nejautėm.

Išbuvus 10 metų po šautuvu, laisvė atrodė neįprastai, 
kad... už nugaros neseka sargyba.

Kaimas abipus vieškelio. Namai gretimai vieni kitų, vi
si mediniai, labai žemais stogais. Seimų — 40. Žmonės 
visi nepaprastai nuoširdūs, geri, nors pakankamai netvar
kingi. Jokio prieš mus pasididžiavimo. Atvirkščiai, visi 
rodė didžiausią užjaučiamąjį draugiškumą.
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Be triukšmingo „pasivyrinėjimo“,— nes kaime daugiau 
moterų nei vyrų,— kurio čia nieks blogiu nelaikė, jokių 
moralės normų pažeidimų nebuvo.

Porą dienų pailsėję, išėjome į darbą, į taigą, karų 
skaityt, nes aplinkiniai pušynai buvo parengti sakinti. Ka
ra — pušies kamiene iki rudumo nužievintas (paliekant 
3—5 mm sluoksnį rudos žievės ant brazdo) maždaug 
60x25 cm langas. Darbas buvo naujas, neįprastas, bet iš 
lagerio išėjusiam niekas nebaisu.

Apsigyvenom pas gyventojus. Mus jie priėmė noriai, 
nes „buto“ nuoma — 25 rubliai mėnesiui. Gulėti — ant 
grindų. Patalynė sava (kas ją turėjo). Seimininko šilu
ma, skalbimas. Maistas savo.

Mes čia buvome komendanto suregistruoti ir gavome 
pasirašyti tokį popierėlį: „Iš kaimo be komendanto lei
dimo pasišalinimas — 20 metų katorgos“. Kad ir su to
kiu apribojimu, visgi jau buvo laisvė.

į Tėvynę buvo leista grįžti 1956 m. spalio 12 d. Lie
tuvą, Juodupėnus, pasiekėme spalio 21 d.

Buvusioje žmonos tėviškėje visos trobos sudegusios, 
telikusios buvusių mūrinių tvartų sienos, kur, labai pri
mityviai įsikūręs, gyveno uošvis. Prie jo prisiglaudėva 
ir mudu su žmona ir su parsivežtąja 9 mėnesių anūkėle.

Duktė į Lietuvą buvo grįžusi anksčiau — 1956 m. lie
pos 24 d.— ir gavo mokytojos darbą Betygaloje.

Sūnus liko Sibire sakinimo meistrų kursuose. Sibire ir 
vedė. Į Lietuvą grįžo 1969 m. gegužės 22 d., apsigyveno 
Kybartuose, gavo darbą fabrike.

Ką man davė stovykla? Parodė žmones iš... išvirkš- 
čiosios pusės.

Prieš karą aš perskaičiau iš vokiečių kalbos verstą 
romaną „Aš alkanas“. Skaitydamas, rodos, įsivaizdavau 
alkį. Būdamas ten, suvokiau, kad mano alkio supratimas 
buvo lygus nuliui.

Mokykloje kartą vienas vizitatorius mano mokinių pa
klausė:

— Kada bulvės esti skaniausios?
Jam šešto skyriaus mokinė atsakė:
— Kai jų nėra.
Už mokinės atsakymą inspektorius mane pabarė mo

kykloje komunizmą skelbiant. Deja, tos mokinės atsaky
mą visiškai supratau tik ten, lageryje.

O aš čia nepapasakojau, kaip valgėme pušų brazdus, 
kaip buvęs teisėjas, nešdamas iš raikyklos brigadai duo
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ną, užsukęs į tualetą, neva tupėdamas, vogė davinių prie
dėlius. Ar galima išpasakoti tai, kas ten buvo išgyventa!

1956 m. LTSR aukščiausiasis teismas mane reabilita
vo. Tačiau niekas niekada nepajėgs kompensuoti tos ne 
tik fizinės, bet tuo labiau moralinės skriaudos.

Stovykloje netekau viena ausim klausos. Tai rimta 
profesinė trauma. Išardė šeimą. Laimė, mes vienas kito 
neišsižadėjome. Tarpusavio širdies ryšys gal tik sustip
rėjo. Be tėvo augdami, vaikai jautė našlystę. O žmona 
tik jai vienai pažįstamą sunkią dviejų vaikų svetimame 
krašte karo metu maitinimo ir auklėjimo naštą pakėlė. 
Ir vaikai, ypač sūnus, nepasiekė to, ką būtų gyvenime 
pasiekę turėdami tėvą.

Tik labai šiltas, jautrus, bežodis buvusių mokinių su
tikimas tą košmarą švelnina, širdies žaizdas gydo.

Apvaizdos globa man neleido ten žūti ir be manęs ras 
atpildą tiems, kurie mūsų lėtos mirties ir nekaltų ašarų 
laukė.
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LIAUDIES ŠVIETĖJAI

VINCO KUDIRKOS KELIAS Į NAUMIESTĮ

VINCAS KUZMICKAS

Apie Vincę Kudirką — vieną iš šviesiausių ir veik
liausių XIX a. lietuvių tautinio atgimimo žmonių prira
šyti kalnai straipsnių, atsiminimų. 1909 m. buvo išleis
tas apžvalginis toli gražu nepilnas šešiatomis jo raštų 
rinkinys, 1924 m.— jam skirtas turtingas straipsnių, at
siminimų ir dokumentinės medžiagos jubiliejinis 211 pus
lapių „Varpo“ numeris. Jam pastatytas V. Grybo sukur
tas įspūdingas paminklas, paskelbtos kelios monografijos, 
vėliau buvo rašomi diplominiai ir disertaciniai darbai, 
pakartotinai publikuojama jo kūryba, jis tapo K. Inčiūros 
dramos ir suomių rašytojos M. Talvio romano „Dvi mei
lės“ herojumi, ir vis dėlto... alkis pažinti šio iš tiesų 
didžio žmogaus asmeninį gyvenimą ir daugiašakę kūry
binę veiklą nuo to nė kiek nenumalšo. Priešingai — kiek
vienas istorikų „iškastas“ naujas V. Kudirkos gyvenimo 
ar kūrybos faktas gimdo tūkstančius „kodėl“. Matyt, am
žinai bus smalsu minti šią taip iki galo ir neįmintą 
mįslę.
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V. Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 d.- Paežerių so
džiuje, Motiejaus ir Elzbietos (Jasiulevičiūtė iš Būgnų) 
Kudirkų valstietiškoje šeimoje. Nors retas žmogus prastai 
kada nors atsilieps apie savo vaikystės miškus, pievas 
ar laukų platumas (ypač tai išliaupsino jautriaširdžiai 
poetai!), V. Kudirkos kūdikystės metai prabėgo nuosta
biai žavioje gamtos kertelėje. Net ir šiandien, daugiau 
kaip šimto vasarų liūtims nuplovus jo basų kojų pėd
sakus, o medžiams keliolika metrų pasistiepus į dangaus 
mėlį, nuo jo klėtelės žvelgdamas į saulėlydžio nutviekstą 
čia pat liūliuojantį ežerą ir klausydamasis sodybą supan
čių medžių šlamesio, pajunti, kaip labiau suspurda šir
dis. Ir V. Kudirka tai ne kartą juto — kitaip, jau nebesi- 
keldamas iš patalo, jis nebūtų svajojęs pamatyti gimti
nės medžius ir ežerą.

Vincui dar mažam esant, džiova mirė jo motina, apie 
kurią vėliau „Tėvynės varpuose“ prasitarė, kad ji labai 
gražiai dainuodavusi, puikiai marginusi margučius, ne
paprastai dailiai sekusi pasakas ir prie šių liaudies meno 
dalykų iš mažens lenkusi savo sūnų. V. Kudirka, kaip 
kompozitorius, muzikantas, dailininkas ir poetas, visą gy
venimą liko dėkingas motinai. Jos ankstyva mirtis, nors 
pamotė (jaunučiuke Jonieška Andziulytė) našlaičio ir ne
skriaudė, uždėjo savotišką liūdesio ir susikaupimo ant
spaudą visam gyvenimui. Užbėgant į priekį, reikia pa
sakyti, kad, būdamas vienas iš talentingiausių XIX a. 
pabaigos mūsų poetų, pozityvistinės krypties žurnalo kū
rėjas ir redaktorius, publicistas, su kurio kiekvienu žodžiu 
skaitėsi ne tik draugai, bet ir jo neapkenčiami klerikalai, 
jis, rodos, turėjo reikalauti visuotinės pagarbos ir dėme
sio. Tuo tarpu V. Kudirka niekuomet nesimušė į priekį, 
kalbėdamasis ne tik nepertraukdavo kitų, bet buvo linkęs 
patylėti, pasilaikyti nuošalyje ir pasiklausyti kitų. Kažko
kia minoriška gėla, kuriai, be abejonės, įtakos turėjo ne
pagydoma liga, kaip juodas šešėlis lydėjusi jį visą gyveni
mą, nuolatos telkėsi jo akyse.

Per trejetą metų baigęs Paežerių mokyklą, Vincas la
bai džiaugėsi sužinojęs, kad tėvas jį leis mokytis toliau. 
Įstojęs į Marijampolės gimnaziją, V. Kudirka iš kitų mo
kinių gerokai išsiskyrė kažkokiu sermėgiaus vaikui ne
būdingu dvasiniu aristokratizmu, elegancija. Per stebuk
lą išlikusi Marijampolės gimnazijos orkestrėlio, kuriame 
V. Kudirka grojo smuiku, nuotrauka rodo, kad jo čia bu
ta centrinės figūros. Taisyklingi, prakaulūs veido bruo
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žai, aukšta kakta ir didelės, ramios, santūriai žvelgiančios 
akys byloja apie nemažus dvasios išteklius. Jis ne tik 
griežė smuiku, labai dailiai rašė, piešė, bet ir rašinėjo len
kų kalba eilėraščius. Sūduvos sodiečių vaikai tarpusavyje 
kalbėjo lenkiškai. Kai kartą gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytoją V. Staniškį aplankė Maskvos universiteto stu
dentas Jonas Basanavičius ir klasėje, pagyręs lietuvių kal
bos grožį, perskaitė nedidelę K. Donelaičio „Metų“ iš
trauką, V. Kudirka pamanė, kad regi komiką — taip toli 
praeityje bolavo istorinė Lietuva su savo seniai pamirš
tais karo žygiais ir nykstančia kalba.

Gimtosios kalbos atgimimas V. Kudirkos sieloje vyko 
pamažu, bet ne žaibiškai — perskaičius pirmąjį „Aušros“ 
numerį, kurį jis pamatė jau būdamas Varšuvos universi
teto medicinos studentas kažkokiame Sūduvos sodžiuje. 
Ir tai, kad pats V. Kudirka prisipažino, jog „Aušra“ jam 
padėjusi tapti ne tik susipratusiu lietuviu, bet ir visuo
menės veikėju, organizatoriumi, redaktoriumi, ir jo mino
rišku širdingumu persunkti atsivertimo prisiminimai yra 
ganėtinai papuošti literatūrine butaforija. Toks svarbus 
žingsnis negalėjo būti žengtas be išankstinio pasirengi
mo. Be abejo, svarbų vaidmenį dvasinėje evoliucijoje su
vaidino pažintis su „Proletariato“ partijos veikėjais, 
K. Markso „Kapitalo“ konspekto perrašinėjimas šapirogra- 
fui, pagaliau susidomėjimas madinga pozityvizmo filoso
fija. Literatūroje ne visuomet galima pasikliauti net ir 
nuoširdžiausiais autorių prisipažinimais, nes, bėgant lai
kui, daiktai keičia spalvas, žodžiai — prasmę.

Medicinos studijos Varšuvos universitete (1881 — 
1890 m.) —labai reikšmingas V. Kudirkos gyvenimo lai
kotarpis. Jis čia brendo kaip žmogus ir mąstytojas; anks
čiau vengęs lietuvių ir nepalaikęs su jais jokių ryšių, čia 
jis tapo vienas iš aktyviausių lietuvių nacionalinio išsi
vaduojamojo judėjimo vadovų ir įkvėpėjų. Caro budeliams 
triuškinant „Proletariato“ partiją, 1885 m. rugsėjo 17 d. 
V. Kudirka buvo suimtas ir nuo rugsėjo 27 iki spalio 5 d. 
kalinamas garsiojoje Varšuvos citadelėje *.  Už 300 rublių 
užstatą išleistas į laisvę, V. Kudirka nebuvo teismo pa
smerktas katorgai ar tremčiai, bet pašalintas iš ketvirto 
kurso be teisės stoti į kurią nors kitą imperijos aukštąją 
mokyklą. Prie skurdo, nuolatinio badmiriavimo prisidėjo 
dar dvasinė graužatis. Ne veltui visi autoriai, svarstyda- 
— 1—i—

1 Lebionka J. V. Kudirkos ryšiai su lenkų revoliucine „Proleta
riato“ partija // Literatūra ir kalba.—V., 1958 —T. 3.—P. 504. 
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mi, kur ir kada V. Kudirka susirgo džiova, kaip susitarę 
tvirtino, kad jos bacilų derėtų ieškoti Varšuvos citadelės 
kazematuose.

.. .Visagalis Rusijos imperijos monarchas išklausė Sū
duvos valstiečio sūnaus malonės prašymą, grąžino jį į 
universitetą, bet kokia ironija alsuoja V. Kudirkos taria
mos atgailos žodžiai, kuriais jis žadėjo tolesne savo tar
nyba įrodyti, kad buvo vertas caro malonės! Kiekvienas 
jo ateities žingsnis ir žodis akmenų kruša kris ant tautų 
kalėjimo pašlijusių sienų, kaip dinamitas guls po jų pa
matais.

J. Lebionka įrodė, kad V. Kudirkos ryšiai su lenkų 
revoliucine „Proletariato“ partija nebuvo atsitiktiniai. Nors 
ir skaudžiai rašytoją traumavo tardymai, draugų žuvimas 
nuo budelių smūgių, plėšiant iš jų prisipažinimus, šiur
pus Damoklo kardo kritimo ant savo bejėgės galvos lū
kuriavimas, tai nepalaužė jo valios kautis toliau: jis visą 
gyvenimą, taip ir liko kovotojas, švietėjas pozityvistas, 
kiekviena gyva ląstele neapkenčiąs vargano žmogaus nie
kintojų ir skriaudėjų. „Atgailaudamas“ V. Kudirka Var
šuvoje įkūrė lietuvių draugiją „Lietuva“, apie kurios su
manytą „Varpą“ vėliau susitelks pagrindinės nacionali
nio išsivaduojamojo laikotarpio jėgos.

Nors, sutriuškinus „Proletariato“ partiją, V. Kudirka 
nutraukė ryšius su vakarykščiais savo draugais revoliu
cionieriais, nebetikėjo socializmo idėjų galia ir perspek
tyvomis, o savo įkurtame ir redaguojamame „Varpo“ žur
nale propagavo buržuazinę lenkų pozityvizmo ideologiją, 
jam, kaip valstiečio vaikui, išklydusiam iš po šiaudinės 
pastogės, pirmiausia rūpėjo lietuviško sodžiaus buitiniai 
ir dvasiniai dalykai. V. Kudirka manė, kad, kaimui pa
mažu kultūrėjant, įdiegiant jame pažangesnes ūkininka
vimo formas, augant ir plečiantis nacionaliniam sąmo
ningumui, ilgainiui susiformuos lietuvių nacija — apsi
švietusi, pajėgi lenktyniauti su kitomis tautomis — ir pa
reikalaus savo teisių. Į šį taikinį V. Kudirka paleido dau
giausia savo ugningos publicistikos strėlių.

1889 m. gruodžio 9 d. baigęs Varšuvos universitetą 
ir 1890 m. koyo 29 d. gavęs diplomą2, V. Kudirka dar 
kiek laiko svarstė, kur įsikurti. Jį viliojo palei Nemuną 
nusidriekę Plokščiai, kur taikos teisėju dirbo buvęs jo 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Petras Kriaučiūnas.

2 V. Kudirkos diplomas saugomas Lietuvos MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto rankraštyne.— R-2079.
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Bet ten vietos neatsirado, ir V. Kudirka pasiekė Sakius. 
Sunkiai grumdamasis su patyrusių vietos gydytojų kon
kurencija ir iš esmės bodėdamasis nemėgstama profesija, 
V. Kudirka pamažu vis giliau ir giliau leido šaknis į me
no ir kultūrinio darbo dirvą. Juoba kad, kaip antiklerika- 
linio pozityvistinio „Varpo“ redaktorius, buvo nuolat ku
nigų dergiamas iš sakyklų, davatkos agitavo nelaimėje 
nesišaukti bedievio gydytojo. Ypač jo nekentė Sakių ku
nigas Vaicekauskas.

Bene 1890 m. vieną žiemos parytį Vaicekauskas ne
atėjo į bažnyčią, ir moterėlės nugurėjo žadinti pamigusio 
kunigėlio. Didžiausiai visų nuostabai, klebonija buvo už
rakinta. Kai galop po ilgų baladojimų išlaužė duris, dva
siškąjį tėvelį rado patale su pistoletu rankoje ir peršautu 
smilkiniu. Kilo neapsakomas klyksmas, ir ūmai pasklido 
kalbos, kad kunigėlį nužudęs jo ne kartą prakeiktas be
dievis daktaras V. Kudirka. Nors iš Naumiesčio atvykęs 
prelatas S. Oleka nustatė, kad Vaicekauskas nusižudė 
pats, ir čia pat šventoriuje išaiškino šurmuliuojantiems 
parapijiečiams, kaip tai atsitiko, o vėliau dėl tikrumo 
dar apie tai bylojo iš sakyklos — niekas negelbėjo. V. Ku
dirka buvo apšauktas kunigėlio žudiku, nors šis, kaip 
savižudys, be bažnytinių ceremonijų buvo palaidotas tarp 
nekrikštų ir pakaruoklių. V. Kudirka suprato, kad, turint 
tokią reputaciją, vargu ar bepavyks susikrapštyti skati
kėlį duonai, nors už medicinos paslaugas jis ėmė 2— 
3 kartus mažiau nei kiti gydytojai, o vargšus apžiūrėda
vo veltui. Beje, kaip jau dažnai atsitinka šiame pasaulyje, 
begalinis jo sielos taurumas buvo palaikytas silpnumu ir 
amato neišmanymu.

Kaip šviesus gyvenimo Sakiuose pragiedrulys V. Ku
dirkai buvo pažintis su Valerija Kraševskiene — Sakių 
notaro Olechovskio dukra. Visai jaunutė Valerija ištekėjo 
už 300 margų Merčių (prie Žaliosios) palivarko savi
ninko Kraševskio, o šiam mirus, likvidavo dvarelį ir su 
dukrele Maniuse grįžo pas tėvus. Olechovskiai buvo len
kai, bet puikiai kalbėjo lietuviškai, nelaikė savęs mėlyno 
kraujo atstovais ir neniekino Užnemunės sermėgių. V. Ku
dirka dažnai lankydavosi Olechovskių šeimoje. Iš pra
džių jis čia vakarais smuikavo, Valerija akompanuodavo 
fortepijonu. Vėliau gimė stipresni jausmai, neišblėsę visą 
likusi gyvenimą. Valerija rūpestingai jį slaugė, kiek ga
lėdama rėmė ir begaliniu savo pasiaukojimu, reikia ma
nyti, pratęsė V. Kudirkos gyvenimą ne vienais metais.
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Vienintelį kartą gyvenime 1898 m. vasarą Valeriją 
mačiusi G. Petkevičaitė-Bitė vėliau rašė, kad ji buvusi 
„nepaprastai graži, vidutinio amžiaus, maždaug trijų de
šimčių metų moteriškė“3. Suartėjęs su Valerija, V. Ku
dirka jau buvo tikras džiovininkas — išgeltusiais ir įdu
busiais skruostais, veikiai pailstąs ir draskomas kosulio. 
1894 m. rudenį ne be mylimosios pagalbos jis palieka 
gydytojo postą Sakiuose mokslo draugui J. Staugaičiui 
ir išvyksta į Krymą. Sevastopolyje 50-ojo pėstininkų Be- 
lostoko pulko gydytoju dirbo jo bičiulis L. Tercijonas, pas 
kurį V. Kudirka ir apsistojo (Malaja Morskajos g-vė, 37). 
Iš V. Kudirkos 1895 m. gegužės 2 d. laiško varpininkams 
atrodo, kad į Lietuvą jis grįžo tik 1895 m. birželio ant
rojoje pusėje.

S Petkevičaitė-tiitį G. Krislai.—V., 1966,—P. 408.

Grįžo jis gerokai sutvirtėjęs ir atgavęs viltį pasveikti. 
Už visa tai jis buvo labai dėkingas bičiulei Valerijai ir 
jai karščiausius širdies jausmus išreiškė vyriškai santūriu, 
pabrėžtinai šaltu eilėraščiu „Valerijai“. Išlikęs V. Kudir
kos ranka rašytas šio eilėraščio rankraštis, datuotas 1895 m. 
rugsėjo 20 d.:

Kada mane ištiko likims raudulingas, 
Kada dvasią prislėgė nelaimių klampynė, 
Rankas buvau nuleidęs... Tarei man: „Tėvynė 
Žiūri į tave, kelkis — tu jai reikalingas!..

Ligi šiol nė vienas literatūros istorikas net neįtarė, 
kad eilėraštis „Valerijai“—vienas iš negausių V. Kudir
kos poetinių kūrinių — galėtų būti vertimas ar sekimas. 
Nustatyta, kad šis eilėraštis yra Dž. G. Bairono poetinio 
kūrinio „Stansai Augustai“, parašyto prieš išvykstant iš 
tėvynės 1816 m. balandžio 25 d., su ja visam laikui atsi
sveikinant, sekimas. Pirmąkart publikuojamas eilėraštis 
pavadintas „Skiriama...“, ir tik po Bairono mirties pa
aiškėjo, kad šis eilėraštis skirtas jo netikrai seseriai ir 
mylimajai Augustai Li. Lyginant Bairono originalą su 
V. Kudirkos „Valerijai“, matyti, kad mūsų poetas skoli
nosi tik pagrindinę mintį, paralelizmus, daugiaposmį ori
ginalą atkurdamas kompaktišku sonetu.

Kadangi Valerija, V. Kudirkos patarta, Naumiestyje 
drauge su Malvina Kživoblockaite įsigijo krautuvėlę, jis 
į Sakius daktarauti nebegrįžo ir apsistojo Naumiestyje 
pas savo bičiulę.
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K. Grinius savo atsiminimuose nurodė, kad Valerija 
tuomet gyveno mūriniame namelyje, stovėjusiame prie 
Naumiesčio turgaus aikštės, šalia Petruškų (Lukaševi- 
čiaus) vaistinės4. Valerija su dukrele Maniuse gyveno 
pirmajame aukšte šalia krautuvės, о V. Kudirka užėmė 
du mažyčius aukšto kambarėlius. Kai P. Višinskis, P. Avi
žonis, G. Petkevičaitė-Bitė ir seserys Juškytės 1898 m. 
vasarą aplankė V. Kudirką, vėliau G. Petkevičaitė-Bitė 
prisiminė, kad, norėdami patekti pas jį, įėjo į krautuvėlę, 
kur Valerija davė daktaro buto raktus, o po to jau kilo 
į antrąjį aukštą, kur „Varpo“ redaktorius užrakintas gu
lėjo patale. Tuo atveju, jei apsilankytų žandarai, pagal 
sutartą signalą, kol būtų „surasti“ raktai, kol krautuvės 
savininkė pakviestų „svečius“ į viršų, V. Kudirka turėtų 
laiko sudeginti užsmeigtus ant geležinio virbalo ploname 
popieriuje rašytus rankraščius.

4 Vinco Kudirkos jubilėjinis VARPAS.— K., 1924.— P. 236.
5 Būtėnas J. Vincas Kudirka.— K., 1937.— P. 163.

Pasienio miestą Naumiestį savo dienų saulėlydžiui 
V. Kudirka pasirinko neatsitiktinai. Anuomet Naumiesty
je, neturinčiame jokių pramonės įmonių, gyveno daugiau 
kaip 4500 gyventojų, kurių dauguma vertėsi kontraban
da. Vieni iš jų artimiausiame Rytprūsių Širvintos mies
telyje parūpindavo Sūduvos klebonams prūsiško arako ir 
cigarų, kiti — maldaknygių, treti gabeno „Varpą“ ir „Ūki
ninką“. V. Kudirka ir atvyko į vieną iš šių miestų, suvok
damas, kad iš čia jam bus lengviau diriguoti Rytprū
siuose leidžiamiems „Varpui“ ir „Ūkininkui“.

1895 m. vasarą, įsikūrus Naumiestyje, V. Kudirkos šir
dyje dar ruseno tegu ir nedidelė vilties kibirkštėlė pa
sveikti, ir Valerijos dukrelė Maniusė miestelio mergaitėms 
sakydavusi, jog, „kai daktaras pasveiks, jis ves mano 
motiną“ 5. 1895—1896 m. žiemą, vildamasis sustiprėti, 
V. Kudirka praleido Jaltoje, o 1896 m. gruodžio antrojoje 
pusėje pusmečiui išvyko į Abaziją, prie Adrijos jūros. 
Tai buvo paskutinė tolimesnė V. Kudirkos kelionė. 1897 m. 
vasarą grįžęs į Naumiestį, jis jau nebeturėjo jokių vilčių 
ir nutarė atgulti tik gimtojoje žemėje — per daug jau 
buvo rizikinga keliauti.

XIX a. antrojoje pusėje džiovą gydė įžymaus rusų te
rapeuto Grigorijaus Zacharjino (1829—1897) pasiūlytu 
metodu. Ligoniui duodavo tris kartus per dieną gerti po 
15—25 lašus kreozoto ir kategoriškai reikalavo maitintis 
žalia džiovinta mėsa — jokiu būdu ne kepta ir ne virta.
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Ant rėčio smulkiais gabaliukais pripjaustydavo žalios mė
sos ir pašaudavo į karštą duonkepę krosnį, o išdžiūvusią 
sutrindavo piestoje. Žuvų taukų — kiek tik pajėgi. Be to, 
rekomenduodavo gerti karštą su avižų grūdais virintą 
pieną ir kiek įmanoma ilgiau tiek žiemą, tiek vasarą būti 
gryname ore. K. Griniaus liudijimu, gydant G. Zacharji- 
no metodu, kai kada ligoniai pasveikdavo.

Kad V. Kudirka gydėsi kaip tik taip, matyti iš jo laiš
kų. Sakysim, 1895 m. kovo 17 (29) d. laiške iš Sevasto
polio jį rėmusiam „Varpininkų komitetui“ rašė: „Kosulys 
lyg būtų mažesnis (tik aną dieną pasirodė kraujas, bet 
ne ant ilgo), valgyt gardžiau, nė snudulys taip neima 
kaip kitąkart, ir kreozoto imu laisvai 60 lašų per dieną 
<.. .> —tik vis jaučiu, kad sergu, ir vilties daug netu
riu...“ 6 Piestoje trintą džiovintą mėsą jam atstojo rū
kytos karkos ir dešros.

» Literatūra ir kalba.—V., 1958,—T. 3.—P. 517.

Suvokęs, kad pasigydyti jau nebeįmanoma, V. Kudirka 
nutarė jam likusias saulėlydžio valandas skirti vien lite
ratūrinei kūrybai, vertimams ir „Varpui“. Nuo 1898 m. 
vasaros jis beveik nebesikėlė iš lovos, ir agonija, malši
nant skausmus morfijumi, truko kone pusantrų metų. Jis 
buvo nervingas, dėl kiekvieno mažmožio jaudinosi, nie
kaip negalėjo atleisti tėvui, kažkada ginusiam jį į Seinų 
kunigų seminariją, ir galop jau, matyt, dėl nebeišaiškina- 
mų priežasčių išsiskyrė su Valerija. Motiejus Kudirka, 
nedrįsdamas peržengti sūnaus buveinės slenksčio, ieškojo 
progų susitikti ir susitaikyti, kvietė į Paežerius, tačiau 
Vincas šiurkščiai atsikirsdavo neturįs ten ko veikti. Matyt, 
V. Kudirka tėvą, neteikusį studijų metais jam paramos, 
laikė jį užgriuvusių ligų ir nelaimių kaltininku.

Nors V. Kudirkos gyvenimo Naumiestyje laikotarpis 
(1895—1899 m.) pats kūrybingiausias, sunku būtų kate
goriškai tvirtinti, jog visi tuomet paskelbti jo kūriniai 
parašyti būtent šiame mieste. Sakysim, meniškai bran
džiausią satyrą „Viršininkai“ (1895 m.) V. Kudirka, ma
tyt, sukūrė Sevastopolyje. „Lietuvos tilto atsiminimai“ 
(1896), „Cenzūros klausimas“ (1897) ir kiti kūriniai galė
jo būti parašyti Jaltoje arba Abazijoje. Tikrųjų jų at
siradimo aplinkybių mes, matyt, jau niekada nebesuži
nosime išmirus rašytojo kartos žmonėms, adresatams su
deginus V. Kudirkos laiškus.

Naumiesčio gyvenimo vaizdus V. Kudirka klojo į dau
gelį savo publicistinių ir satyrinių kūrinių. Pavyzdžiui, 
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satyroje „Viršininkai“ Vakanalijaus Vziatkovičiaus Krug- 
lodurovo prototipu buvo Naumiesčio apskrities viršinin
kas Kusakovas, vėliau perkeltas į Kalvariją (satyroje va
dinamą Pakaušpile). Kaip matyti iš K. Griniaus sudaryto 
„V. Kudirkos raštų žodyno“, ir kiti „Viršininkų“ veikėjai 
turėjo paralelius atitikmenis ir apskritai satyroje pavaiz
duoti „tikri atsitikimai“. Štai iš Rusijos grįžęs Maskvos 
universiteto auklėtinis Petras Markūza (1847—1892) — 
satyroje jis vadinamas Petru Svarūnu — visam valsčiui 
pritariant ir net reikalaujant, negali užimti juokingai men
kučio vaito posto. Tai nenaudinga aukštiesiems apskrities 
viršininkams, nes mokytas ir sąžiningas žmogus kiekvie
nu momentu galėtų išvilkti j dienos šviesą jų nedorus 
ir nešvarius darbus. Dingus P. Markūzos kūrybiniam pa
likimui ir jo užrašytai tautosakai, V. Kudirkos „Viršinin
kai“ yra unikaliai vertingas šaltinis pažinti šio mįslingo 
V. Pietario bičiulio gyvenimą.

Amžininkų liudijimu, V. Kudirka rašė nepaprastai daug 
ir greitai ir niekuomet parašyto puslapio netaisydavo — 
smeigdavo ant virbalo ir imdavo švarų. Net ir paskutinę 
savo gyvenimo vasarą kartais jis vis dar bandydavo, kas 
keliolika metrų ilsėdamasis ant pakelės akmenų, nueiti į 
Širvintos miestelį. Gyveno jis, galima sakyti, iš išmaldos, 
kurią sumesdavo pažįstami gydytojai, G. Petkevičaitės- 
Bitės ir J. Juškytės 1894 m. įkurta „Žiburėlio“ šelpimo 
draugija ir šiaip turtingesni varpininkai. Būdamas svei
kesnis, V. Kudirka retkarčiais pavaduodavo kur nors iš
vykusį Naumiesčio gydytoją, priimdavo ligonius, bet gau
tą honorarą visuomet palikdavo kolegos kabinete.

V. Kudirka nepaprastai mėgo gėles, ypač geltonas ir 
raudonas rožes, kurias jis augino gyvendamas Sakiuose. 
Kai sesuo Jonieška atvyko į Naumiestį su juo atsisvei
kinti, jis ilgai bučiavo jos skruostus, tikindamas ją, kad, 
nors ir bedievis, jis būsiąs palaidotas su priderama pa
garba, ir paprašė atminčiai išsikasti iš Sakių darželio 
dvi raudonas rožes. Net laiškuose iš Sevastopolio jis 
prašė Maniusės globoti geltonąsias rožes, žadėdamas mer
gaitei dovanoti „naują jos žiedą, kada tik norėsi ar jos 
Tau prireiks“. Kai K. Grinius V. Kudirkos paminklo rei
kalu parašė Lenkijoje gyvenusiai Valerijai laišką, ji atsa
kė: „Jei padarysite geležinę tvorelę, prašyčiau palikti vie
tos rožėms pasodinti. Norėdamas, kad nepamirščiau tų 
geltonųjų rožių, Kudirka nupiešė rožę ir davė Marytei 
paslėpti, kad mano mirties atveju ji atsimintų...“ (saki- 
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nys nebaigtas)7. Daktaro sesuo Jonieška vėliau visą-gy
venimą graužėsi, kad neišpildė paskutinio jo prašymo.

7 Lebionka J. V. Kudirkos laiškai // Literatūra ir kalba.— V.» 
1958.— T. 3.— P. 525.

1 Merkys V. 1895 m. Vinco Kudirkos byla // Lietuvos istorijos 
metraštis.—V., 1985.—P. 67—77.

Savo gyvenimo pabaigoje V. Kudirka gyveno skur
džiame mediniame namelyje, buvusiame toje vietoje, kur 
1971 m. mokyklos direktoriaus Antano Soliūno ir moky
tojų kraštotyrininkų pastangomis pastatytas memorialinis 
akmuo. To namo savininkas vokietis vėliau laikė jame 
mėsos parduotuvę. Lietuvos Respublikos metais miesto 
savivaldybė norėjo tą būstinę pagerbti ir nupirkti, bet 
vokietis, supratęs jos reikšmę ir pajutęs gerą laimikį, 
užsiprašydavo nepaprastai aukštą išpirkos sumą. Tad mė
sinė, visų pasipiktinimui, tebestovėjo. Vokiečių okupaci
jos metais ji buvo nugriauta.

1972

„ŽMOGUS, STIPRIOS MILŽINIŠKOS DVASIOS“

ALDONA VAITIEKŪNIENE

Dvasines epochos galimybes išreiškia iškiliosios asme
nybės. Lietuvių tautinę ir pilietinę savimonę XIX a. pa
baigoje drąsiausiai atskleidė Vincas Kudirka. Jis dešimtį 
metų diena dienon dirbo „tėvynės dirvonuose“.

Naumiestyje V. Kudirka apsigyveno 1897 m. Už jo 
pečių jau buvo Varšuva ir Sakiai. Jis buvo žinomas kaip 
„Varpo“ redaktorius, „Tėvynės varpų“ autorius, poetas ir 
vertėjas. Pagaliau kaip žmogus, du kartus kalintas ir iš 
Kalvarijos kalėjimo išėjęs, matyt, todėl, kad caro val
džios žinota, jog jis sunkus ligonis '.

Ligos ir „Varpo“ reikalų prispaustas, V. Kudirka įsi
kūrė Naumiestyje. Jis vėl tapo „Varpo“ redaktoriumi. 
Kaizerinės Vokietijos valdžia, Rusijos caro prašoma, ėmė 
smarkiai persekioti lietuvių spaudos centrus. Todėl laik
raščio redagavimas iš Tilžės ir perkeltas į pasienį, į Nau
miestį.

Tai buvo sunkūs metai ir „Varpui“, ir V. Kudirkai. 
Jis daugiau gulinėjo negu vaikščiojo. Vis dėlto pusę me
džiagos laikraščiui duodavo pats redaktorius. Liga ir ca
ro žandarų priežiūra (V. Kudirka buvo sekamas) neleido 
pajudėti. G. Petkevičaitė-Bitė, P. Višinskis, seserys Juš- 
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kytės ir P. Avižonis, 1898 m. aplankę V. Kudirką Nau
miestyje, gėdijosi prisipažinti, kad pateko į rašytojo kam
barį (V. Kudirka gyveno Valerijos Kraševskienės globo
jamas tame pačiame name, kuriame buvo jos parduotu
vėlė, antrame aukšte, mansardoje) tik su policijos lei
dimu.

Už V. Kudirkos kambarėlio sienų vis plačiau įsisiū
bavo tautinis sąjūdis. „Žmonės tapo šviesesni. Daugiau 
sumanumo savo teisių, daugiau drąsos, apsukrumo“,— 
rašė 1897 m. „Varpas“. O „Ūkininkas“ informavo: „.. .la
bai daug atsišaukimų pasirodė Naumiesčio paviete, sako, 
buvo prilipdyta net trys atsišaukimai prie zemskių virši
ninko Gorielovo durų. Naumiesčio policija labai nusigan
do. <...> Liepė jodyti naktimis. Paviečio vir
šininkas Čerkasov davė raportą gubernatoriui“.

Per artimuosius — V. Kraševskienę, gydytojus K. Gri
nių, J. Bagdoną, J. Staugaitį, seseris Uršulę Katrę Ake- 
lienę ir Joniešką Grigaitienę, knygnešį A. Baltrušaitį-An- 
tanėlį — V. Kudirka juto laiko pulsą. Juto ir pats, iš sa
vęs. Kūrybinga asmenybė mokėjo naudotis savo ištekliais. 
V. Kudirka toliau rašė „Tėvynės varpus“. Jų apimties 
sumažėjimą kompensavo satyromis, vertimais. Viskas bu
vo koordinuojama iš vieno centro — įsipareigojimų tau
tai. V. Kudirka dirbo ir kūrė ryškindamas žmogaus laisvės 
ir tautos išsivadavimo iš priespaudos idėjas.

Paskutiniai V. Kudirkos gyvenimo metai vaisingiausi 
lietuvių grožinei literatūrai. Parašyti „Lietuvos tilto at
siminimai“, „Cenzūros klausimas“, „Vilkai“, parašyta ir 
„Tautiška giesmė“, išverstos F. Šilerio dramos „Orleano 
mergelė“ ir „Vilius Telis“, T. Vrublevskienės „Nariman
tas“ ir J. Slovackio „Mindaugas“.

Akistatoje su carine priespauda ir nebūtim ryškėjo 
V. Kudirkos asmenybės galios. Juo gyvybė seko, juo buvo 
kūrybingesnis, juo arčiau gyvenimo slenksčio, juo dau
giau dirbo.

„Salia lovos buvo staliukas su tokiu prietaisu, kad 
reikalui atėjus galima būtų ūmai sudeginti rankraščiai“ 
(J. Bagdonas).

„Neatsižvelgiant į savo blogėjančią sveikatą, jis kas
dien rašymui pašvęsdavo keletą valandų, rodosi, visuo
met iš ryto“ (J. Kriaučiūnas).

„Kiek kartų teko man apsilankyti pas V. Kudirką, vi
sados didžiai susigrauždavau Vinco Kudirkos išvaizda: 
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lovoje guli, sudžiūvęs kaip šešėlis žmogus, stiprios mil
žiniškos dvasios, ir vis rašo“ (J. Staugaitis).

„Donelaičio eilės, gražiais raudonais apdarais aptaisy
tos, gulėjo šalia lovos ant stalo. Ir istorija Lietuvos, 
lenkiškai parašyta, „Litwa“ Kraševskio“ (J. Griniuvienė).

Kiekvieną dieną V. Kudirka sugebėjo išgyventi taip, 
tarsi rytojaus nebebus. Ko šiandien nepadarei, rytoj ne
bepadarysi. Todėl ir A. Mickevičiaus „Vaidilos giesmę“ 
(iš „Konrado Valenrodo“) vertė lovoje, turėdamas 40 
laipsnių temperatūros. Šio rankraščio nebesuspėjo iš
spausdinti. Jis paskelbtas po rašytojo mirties '.

Kai liko visai vienas (V. Kraševskienė, likvidavusi par
duotuvę, grįžo pas tėvus į Sakius), V. Kudirka persikėlė 
į mažą namelį, priklausiusį kunigui Cerneckiui. Jį slaugė 
svetimi žmonės. „.. .Neišlipu iš lovos ir gyvenu vienui 
vienas, neturiu nė šešėlio lietuvių aplink save ir esmi 
visai atskirtas nuo svieto“,— rašė 1899 m. laiške P. Mi- 
kolainiui. Tame pačiame laiške patarė, kuriomis grama
tikomis turėtų remtis lietuvių spaudos žmonės, rūpinosi, 
kaip klostosi lietuvių ekspozicija rengiamoje 1903 m. pa
saulinėje parodoje. V. Kudirka gyveno savo įsipareigoji
mų jėga. „Jisai sau sukūrė jokiai doktrinai neatsidavu- 
sio, iš individualios sąžinės ir sąmonės be galo ištver
mingai dirbančio laisvo intelektualo vaidmenį. Ir šiam 
vaidmeniui išliko ištikimas“ (V. Kavolis). Tas vaidmuo, 
turėjęs plačių visuomeninių užmojų, leidžia kalbėti apie 
išskirtinę V. Kudirkos reikšmę tautiniam lietuvių atgi
mimui.

Brandžiausius gyvenimo metus atidavęs tautos kultū
rai ir literatūrai, V. Kudirka visada gyveno pasaulyje, ku
riame kūrė, gyveno, dirbo ir kitos tautos. Autentiškąją 
V. Kudirkos būtį užbaigęs paskutinis epizodas yra sim
boliškas.

Į kapines Meištų kaimelyje V. Kudirką palydėjo ne
didelis įvairiataučių žmonių būrys: seserys Uršulė Katrė 
Akelienė ir Jonieška Grigaitienė, gydytojai K. Grinius, 
J. Staugaitis, Sakių notaras P. Olechovskis su žmona, 
abi jų dukros — V. Kraševskienė ir S. Strimaitienė, knyg
nešys A. Baltrušaitis-Antanėlis, M. Barzdaitytė, paskuti
nes dienas slaugiusi rašytoją. Buvo Naumiesčio veteri
narijos gydytojas, buvo ir policijos viršininkas Gorelovas 
ir dar vienas kitas naumiestietis. Nei pamokslų, nei kal
bų. Tik nebylus dialogas...

2 Zr.: Varpas.— 1899 — Nr. 6.

134



Toks ir pasiliko V. Kudirka lietuvių kultūroje, pasili
ko kaip dvasinis „stulpas“, laikąs lietuvių kultūros ir li
teratūros sienas.

1989

VINCAS KUDIRKA-
LIETUVIŠKŲ VAKARŲ PRADININKAS

VYTAUTAS MAKNYS

Trumpas Vinco Kudirkos visuomeninės bei kultūrinės 
veiklos laikotarpis — vos dešimtį metų jis darbavosi „tė
vyniškoje dirvoje“,— bet jo veikla labai plati bei įvairi. 
Nemažas jo indėlis į muzikos ir teatro sritį. V. Kudirka 
visą savo amžių rūpinosi lietuvių teatro reikalais. Tad 
visai neatsitiktinai savo pirmajame visuomeniniame rašte 
jis kalba apie lietuvišką teatrą, o jau mirties patale gu
lėdamas, rūpinasi dramaturgija.

Dar studijuodamas Varšuvos universitete, V. Kudirka 
su kitais studentais įsteigė Varšuvos lietuvių studentų 
draugiją ir rūpinosi organizuoti „Lietuvos“ draugiją 
(1888 m.), kurios ir įstatus parengė. Juose atsispindėjo 
platūs V. Kudirkos užmojai: ekonominės gerovės kėlimas, 
tautos dvasios gaivinimas, švietimo plėtimas ir kt. Dar 
platesni buvo jo kultūrinės veiklos mastai. Tarp tų di
delių uždavinių nebuvo pamirštas ir menas: įstatų skyriu
je „Kasa“ sakoma, kad draugijos lėšos bus naudojamos, 
be kitų svarbių reikalų, ir „ant užvedimo ir pakėlimo dai
lių ir teatro lietuviško“. Vadinasi, meninė veikla buvo 
numatyta kaip viena iš didžiulio visuomeninio bei kul
tūrinio darbo sudėtinių dalių. Kai vienas kitas suabejojo 
šios programos realumu to meto sąlygomis, V. Kudirka 
nurodė, kad šie uždaviniai nėra tik šios dienos, o ir to
lesnio laiko, tad reikia telkti visus lietuvius jiems vyk
dyti. „Užduotėse D-stės yra užvedimas lietuviško teatro,— 
rašė jis J. Basanavičiui,— bet kaip šiandien nėra ką apie 
jį mislyti, nes neturime lietuviško repertuaro; kad rašėjai 
sutvers dramatą, užsiimantieji muzika sunaudos lietuviš
kas melodijas, tąsyk teatras rasis pats...“

„Lietuvos“ draugijos programa tapo viso V. Kudirkos 
gyvenimo tikslu: jis ją vykdė nuosekliai, sistemingai, at
kakliai. Rūpinosi ir teatro, lietuviškų dainų bei muzikos 
reikalais. Tuo metu priešingos srovės atstovas, „Tėvynės 
sargo“ redaktorius J. Tumas pripažino, kad V. Kudirkos
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autoritetas buvęs toks didelis, jog jo programa tapusi «vi
sų lietuvių veiklos kelrode. Vadinasi, V. Kudirkos pastan
gos teatro bei muzikos srityje turėjo nemažai įtakos ir 
sulaukė visų lietuvių paramos. i

Iš pat mažens Vincukas mėgo meną — sakosi tat iš 
mamos paveldėjęs: turėjo gražų balsą bei gerą muzikinę 
atmintį, dėl to noriai dainuodavo liaudies dainas, o vė
liau ėmėsi jas rinkti, užrašinėti bei harmonizuoti. Dar 
pradžios mokykloje pats pasidarė smuiką, o gimnazijoje 
stengėsi užsidirbti pinigų, kad galėtų nusipirkti tikrą 
smuiką, mokė gerai grojantį draugą matematikos, kad šis 
jį muzikos pamokytų. Muzikai V. Kudirka skyrė daug lai
ko ir pasiekė nemažų rezultatų: visai neblogai griežė smui
ku, violončele ir citra, dalyvavo mokinių orkestre. Varšu
voje su Paulausku bei kitais sudarė kvartetą ir grodavo ne 
tik lietuvių sueigose bei pramogose, bet ir uždarbiauda
vo. Bandė sukurti lietuvių chorą, svajojo apie konserva
toriją.

Pirmiausia V. Kudirka susirūpino liaudies dainomis. 
Lietuviška daina bei liaudies muzika turėjo didelę įtaką 
lietuvių sąmonėjimui, ji buvo neatskiriama kiekvieno jau
nuomenės susibūrimo, pasilinksminimo, būtina kiekvieno 
lietuviško vakaro sudėtinė dalis; pagal ją vertino viso 
vakaro pasisekimą. Bet kai dainą reikėjo padainuoti sce
noje kaip programos dalyką, iš anksto pasiskirsčius bal
sais, išmokus tam tikrą repertuarą, reikalas susikomplika
vo: nebuvo harmonizuotų lietuvių liaudies dainų. Neturė
dami kitos išeities, chorų vadovai išsiversdavo dainų iš 
latvių, vokiečių ar lenkų kalbų.

V. Kudirka iš karto suvokė, koks didelis pavojus gre
sia tautai, jei atimsi iš jos savąją dainą, kokia dvasinė 
tuštuma lieka pakeitus ją kitų tautų dainomis. Jis nuo 
pat pirmųjų savo veiklos dienų tuo susirūpino. Kad kaip 
nors užpildytų parengtų lietuviškų dainų spragą, jis deda 
į „Varpą“ liaudies dainų su gaidomis. Jau pačiame pir
majame „Varpo“ numeryje (1889 m.) randame harmoni
zuotą „Ant kalno karklai siūbavo“, vėliau ir daug kitų 
dainų. Surinkęs daugiau liaudies dainų, V. Kudirka ke
liasdešimt jų išleido dviem atskirais rinkinėliais: „Kank
lės. Lietuviškos dainos, keturiems balsams (vyriškiems) 
sutaikytos“ (I dalis— 1895 m., II dalis— 1899 m.). Tai 
buvo patys pirmieji lietuviškų dainų rinkiniai, nors pra
džiai sumažinę harmonizuotų dainų trūkumą. Šios dainos 
buvo labai dainuojamos lietuviškuose vakaruose. V. Ku

136



dirka nesuskubo baigti šio darbo — per šimtas jo surink
tų dainų taip ir liko nepaskelbtų.

V. Kudirka ne tik užrašinėjo dainas, jas harmonizavo 
bei skelbė, bet ėmėsi ir originaliosios kūrybos: lietuvių 
liaudies motyvais rašė šokių muziką. V. Kudirka pats pir
masis davė pavyzdį kitiems, kad „užsiimantieji lietuviška 
muzika sunaudotų lietuviškas melodijas“. Vadinasi, įvykdė 
vieną sąlygą lietuvių teatrui atsirasti.

Kitas svarbus uždavinys — tai lietuviškos dramaturgi
jos kūrimas. Tuo metu buvo vos vienas kitas kūrinys lie
tuvių kalba — reikėjo ko nors imtis, kad atsirastų dra
mos*  veikalų, o su jais išaugtų ir lietuvių scena. Geriau
sia priemonė atkreipti rašančiųjų dėmesį į šį svarbų da
lyką — paskelbti konkursą. V. Kudirka „Varpe“ įdeda to
kį skelbimą: „Paskirta 100 rublių premijos už parašymą 
originališkos komedijos ar dramos iš Lietuvos gyveni
mo. Paskutinis terminas pristatymo konkursinio darbo į 
„Varpo“ red.— 1 sausio 1895 m.“ 1

’ Varpas.— 1893,— Nr. 9.

Sis skelbimas turėjo didelę reikšmę. Tai pirmas atve
jis, kai viešai paskelbtas lietuvių dramaturgijos, drauge 
ir teatro ugdymo reikalas, kuris davė ir savo rezultatų. 
Juk tais pačiais metais, kuriais buvo paskelbtas konkur
sas, net su trimis originaliais veikalais debiutavo Alek
sandras Fromas-Gužutis („Ponas ir mužikai“, „Eglė žal
čių karalienė“, „Išgriovimas Kauno pilies“), o kitais me
tais lietuvių dramaturgija sulaukė Keturakio „Amerikos 
pirtyje“— vieno iš populiariausių originaliosios drama
turgijos kūrinių, turėjusio didelę reikšmę lietuvių teatro 
bei dramaturgijos raidai. Pažymėtina, kad Keturakis sa
vo komediją skyrė „Varpe“ paskelbtam konkursui.

Gavęs „Amerikos pirtyje“ rankraštį, 1894 m. vasarą 
V. Kudirka nusivežė jį pas Jablonskius į varpininkų susi
rinkimą Mintaujoje, kur tuo metu vyko Jablonskių duk
ters Onytės (vėliau Landsbergienės) krikštynos. Kūmai 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Vincas Kudirka su svečiais, 
tarp kurių buvo ir busimasis lietuvių teatro pionierius 
Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Motiejus Lozoraitis, 
Juozas Tumas, Motiejus Čepas, Ona Jablonskienė ir kiti, 
pasidaliję vaidmenimis, perskaitė kūrinį. Reikia manyti, 
kad šis pirmasis improvizuotas vaidinimas vyko V. Kudir
kos iniciatyva ir jam vadovaujant, tad jis, matyt, buvo 
ir šio vakaro režisierius. Po kelių mėnesių kai kurie iš * 
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„spektaklio“ dalyvių su Mintaujos moksleiviais Jablons
kių bute suvaidino šį veikalą jau scenoje. Iš Mintaujos 
„Amerika pirtyje“ keliavo į Tilžę, Petrapilį, Rygą, Palan
gą bei tolimiausių užkampių seklyčias, klėtis, klojimus, 
pradėjo didžiulį slaptųjų lietuviškų vakarų sąjūdį.

1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje — svarbus ne tik 
lietuvių teatro, bet ir apskritai kultūrinio gyvenimo įvy
kis: pirmą kartą etnografinėje Lietuvoje įvyko viešas lie
tuviškas vakaras, kuriame suvaidinta Keturakio „Ameri
ka pirtyje“. Renginiu įrodyta, kad lietuvių tauta jau įvyk
dė nemažą dalį tos programos, kurią prieš dešimtį metų 
nubrėžė V. Kudirka ir kurią jis pats taip energingai vyk
dė. Deja, paties svarbiausio asmens nebuvo šiame isto
riniame spektaklyje — jam vadovavo Mintaujos spektak
lio dalyvė G. Petkevičaitė-Bitė.

Norėdamas praturtinti lietuvių teatro repertuarą, V. Ku
dirka išvertė į lietuvių kalbą kitų tautų dramaturgijos 
kūrinių, kurių idėjos buvo aktualios to meto lietuviams: 
tautos išsivaduojamoji kova su engėjais (F. Šilerio „Vi
lius Telis“, „Orleano mergelė“), asmenybės kova su des
potizmu (Dž. Bairono „Kainas“), tautos garbės bei pra
eities išaukštinimas (A. Asniko „Kęstutis“, J. Slovackio 
„Mindaugis“, T. Vrublevskienės „Narimantas“). Pasirink
ta tematika atskleidžia vertėjo politinius bei nacionalinius 
siekius. Ypač jis vertino „Vilių Telį“: „Būtų gerai,— rašo 
V. Kudirka P. Mikolainiui,— kad „Vilius Telis“ būtų spaus
dinamas ne tik laikraštyje, bet sykiu ir knygoje, nesą 
drama didei patriotiška, geresnė už „Orleano mergelę“. 
Anoje knygoje („Orleano mergelėje“) patriotizmas aris
tokratiškas, o čia („Viliuje Telyje“) patriotai demokratai, 
kaip štai lietuviai, ir tokiam pat padėjime po priespau
da vietininkų: Orževskių, Hurkų ir kitų“ 2.

2 Vinco Kudirkos jubilėjinis VARPAS—K., 1924.—P. 107.

Pasirinkdamas šias dramas, V. Kudirka orientavosi į 
tolesnę lietuvių teatro perspektyvą — jų statyti negalėjo 
imtis pradedantis teatras. V. Kudirkos išversti dramos 
kūriniai, ypač „Kęstutis“ ir „Mindaugis“, buvo labai svar
bus daug vėliau, jau subrendusiam, pusiau profesionaliam 
lietuvių teatrui: jų pastatymai buvo tarsi teatro brandos, 
jo aktorių bei režisierių sceninio meistriškumo patikrini
mas. V. Kudirka ir šioje srityje, kaip ir savo programoje, 
žvelgė į ateitį.

Pats V. Kudirka nebandė plunksnos originaliojoje dra
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maturgijoje. Tik po keturiasdešimties metų pamėginta in
scenizuoti jo „Viršininkus". Parengtas nusimanančių dra
maturgų, suvaidintas profesionalių aktorių, šis veikalas 
turėjo nemažą pasisekimą. Beveik visas lietuvių scenas 
apėjo ir pats V. Kudirka, pavaizduotas K. Inčiūros dra
moje „Vincas Kudirka“: daugiau kaip dešimt metų jis 
su nemažėjančiu pasisekimu buvo vertinamas tiek sosti
nės, tiek ir provincijos gausių žiūrovų.

V. Kudirka — lietuvių draminės kritikos pradininkas: 
jis parašė A. Fromo-Gužučio „Pono ir mužikų“ bei vers
tinės J. Blizinskio komedijos „Žentas dėl parodos“, kuria 
buvo pradėtas Petrapilio ir Rygos lietuvių scenos dar
bas, recenzijas. V. Kudirka savo kritikoje neina į komp
romisus, neieško „deimančiukų“, nedaro jokių nuolaidų 
kaip J. Tumas, nors „Ponas ir mužikai“— pirmoji origi
nali lietuvių drama: „Įtalpa, kaip įtalpa, ir iš jos auto
rius galėjo nulipinti dramą. Gaila tik, kad visoj,e dra
moje beveik nerandame dramatizmo, kovos jausmų, pa
linkimų, pajunku. Žmogystos neturi dūšios, kalba lyg Mo
lio Motiejukai vienokiu balsu, vienokiu liežuviu. Kalba 
netinka su veikiančiųjų stoviu, per aukšta, per daug moks
linga. O beveik visos žmogystos kalba arba lenkiškai, 
arba maskoliškai, o autorius tik verčia žodis į žodį lie
tuviškai. Dar kur autorius leidžia išsireikšti žmoniškai, 
paprastai — ten kalba lietuviškai, o kur tik kilstelėjo 
išsireiškimą į padanges — lietuviškos kalbos nežymu“. Re
cenzentas detaliai analizuoja personažus sceniniu požiū
riu ir pasmerkia nevykusias vietas: „.. .net šlykštu klau
syti, kaip Liudytė vartoja tuos žodžius prie menkiausios 
progos, kad tik kažkas jai liežuvį sudilgino. Tokios eg
zaltacijos, nesutinkančios nė su tikru jausmu, nė su iš
mintimi, nė su drovumu, neprisileis nė viena išmintinga 
mergina, o ypač lietuviška mergaitė“3. Dar rūsčiau jis 
kalba apie Šėlimo išverstą dramą „Žentas dėl parodos“ 4.

3 Kudirka V. Raštai— МСМ1Х,— T. 3 — P. 29.
4 Ten pat.— P. 52.

* * *
Silpna sveikata neleido V. Kudirkai dalyvauti prakti

nėje teatro veikloje, tačiau jis kiekviena proga šią veiklą 
skatino. „Varpas“ rašė: „Kaip dirbti ir ką dirbti, nega
lime čia aiškiau pasakyti, nes būtų suvis neprotinga ro
dyti šunims kiškio pėdas, norint jį nuo dantų šunies ap
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ginti. Tikimės, kad mūsų jaunimas ir pats gerai išmano,, 
ką reiškia dirbti, o mums tik išpuola atminti, kad nei 
gaišti, nei palengva dirbti, nei darbo baidytis nė vienas, 
mylintis tėvynę, negali, jeigu tikrai dirbti nori ir jeigu 
padėjimą tėvynės prie širdies laiko“. Ir per atostogas pa
sklidus moksleiviams po kaimus, vis dažniau pasigirsda
vo daina, o netrukus pradėti rengti ir slapti lietuviški 
vakarai.

Galėtume įžvelgti ir tam tikrą dėsningumą: kaip tik 
tose vietovėse, kurios kaip nors susijusios su V. Kudirka, 
pirmiausia ir atsirado lietuviškų vakarų sąjūdis. Netoli 
nuo jo gimtinės buvo surengti pirmieji Užnemunėje slapti 
lietuviški vakarai. Pilviškių, Vilkaviškio, Kybartų, Virba
lio, Naumiesčio, Sakių apylinkės gana anksti įsitraukė į 
slaptų, o vėliau ir viešų lietuviškų vakarų sąjūdį; kai ku
riose iš šių vietovių jis buvo gana smarkiai išsiplėtojęs.

Antai Pilviškių apylinkėse, įvairiuose kaimuose aplink 
V. Kudirkos gimtinę surengta gana daug tokių vakarų. 
Pačiuose Pilviškiuose 1905—1914 m. žiūrovams parodyti 
tokie veikalai kaip Alytos „Ant bedugnės krašto“, I. Li- 
senkos-Koničiaus „Gyvieji nabašninkai“, Svenko „Inteli
gentai“, F. Rutkovskio „Audra giedroje“, Togobočnio 
„Žmogžudžiai“, Karvatovos „Katriutė“, P. Mičiulio „Su
griuvęs gyvenimas“ ir kt. Ten buvo ir nemažas choras. 
Aktyvesni darbuotojai — J. Rimša, Šlekys, Bliudzinskis, 
Radžiūnas ir kt.

Gana aktyvūs buvo Vilkaviškio teatro bei dainos mė
gėjai. Kai tik susidarė bent kiek palankesnės sąlygos, nuo 
1906 m. vilkaviškiečiai gana dažnai vaidino. Pirmuosius 
penkerius metus buvo vaidinami dažniausiai nedideli vei
kalėliai: Vaižganto „Nepadėjus — nėr ko rasti“, Dviejų 
Moterų „Velnias spąstuose“, Žemaitės „Trys mylimos“, 
„Valsčiaus sūdąs“, J. Smalsčio-Smolskio „Nutrūko“, Pet
liuko „Velnias — ne boba“ ir „Neatmezgamas mazgas“ ir 
daugelis kitų. Kai aktoriai labiau įgudo, pasireiškė ga
besnieji, 1911 m. lapkričio 4 d. jie sudarė specialų būrelį, 
kuris vėliau išaugo į „Lyros“ dainos bei dramos drau
giją

Suburus į kolektyvą aktyvesnius bei pajėgesnius mė
gėjus, darbas pasidarė sistemingesnis, pastatyti Svenko 
„Inteligentai“, J. Pleirio „Vagys“, G. Landsbergio-Žem
kalnio „Blinda“, Dviejų Lietuvaičių „Dumblynė“, L Li- 
senkos-Koničiaus „Gyvieji nabašninkai“, J. Strazdo „Švar
kas ir milinė“, Alytos „Ant bedugnės krašto“, P. Mičiu- 
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По „Sugriuvęs gyvenimas“, „Genovaitė“ ir kt. Vakaruose 
dalyvaudavo Kamarausko ir Šato vadovaujami chorai. Ak
tyvesni darbuotojai buvo Antanaitis, Arminaitė, Bance- 
vičiūtė, Bielevičius, Brazauskas, Cmieliauskas, Dundzila, 
Jucevičius, Narbutas, Petrauskaitė, Osinskis, Radusis, Ska- 
rulaitė, Stacinskas, Stanaičiūtė, Stankevičiūtė, Šatas, Šle
kys, Tautkevičius ir kt. Kaip ir kitose vietovėse, čia buvo 
mėgstama deklamuoti, dainuoti, šokti tautinius šokius, 
žaisti žaidimus ir pan.

Nuo Vilkaviškio nedaug teatsiliko ir Kybartai. Nema
žai pastangų rengiant vakarus ten padėjo valsčiaus tei
sėjas J. Stankūnas. Kybartiečiai pasirinkdavo didesnius vei
kalus. Pradėję 1906 m. nuo F. Rutkovskio „Audros gied
roje“, jie vėliau pastatė A. Fromo-Gužučio „Poną ir mu
žikus“, Keturakio „Ameriką pirtyje“, G. Landsbergio-Žem
kalnio „Blindą“, Svenko „Inteligentus“, J. Koženiovskio 
„Pabaigtuves“, K. Puidos „Mirga“, „Vilko dantis“ ir kt.

Dideli entuziastai buvo ir Naumiesčio teatro mėgėjai. 
Neturime žinių, ar ten būta slaptų lietuviškų vakarų dar 
V. Kudirkai gyvam esant, bet po 1905 m. jų veikla labai 
išsiplėtė. Naumiestis buvo laimingesnis už kitus mieste
lius, nes jame gyveno A. Jasulaitis, kuris ne tik vadova
vo chorui ir su nemažu repertuaru dalyvaudavo progra
moje, bet ir pats buvo veiklus organizatorius. Kaip ir 
kituose miesteliuose, Naumiestyje veikė liberaliosios „Švie
sos“ bei klerikalinių „Žiburio“ ir Blaivybės draugijų sky
riai, kurie, tarpusavy konkuruodami, dažnai rengdavo va
karus, turėjo savo chorus, bibliotekas. 1908 m. rudenį 
„Šviesa“ su visais 17 skyrių buvo likviduota, o žymesni 
jos veikėjai pasodinti į kalėjimą. Tai gerokai sutrikdė dar
bą, bet nuo 1909—1910 m. veikla įgavo naują užmojį.

Pradėję nuo smulkesnių komedijų, naumiestiečiai ėmė
si vis sudėtingesnių veikalų, gerino jų pastatymus. Ten 
buvo suvaidinta A. L. Suchodolskie „Ūkanose“, Semeliš- 
kiečio „Mariutė — vargonininko duktė“, J. Pleirio „Va
gys“, Keturakio „Amerika pirtyje“, Svenko „Inteligentai“, 
Togobočnio „Žmogžudžiai“ ir „Iš meilės“, Vydūno „Pik
toji gudrybė“, Dviejų Lietuvaičių „Dumblynė“, J. Strazdo 
„Sugrįžo“, „Genovaitė“ ir daugelis kitų. 1913 m. rudenį 
Naumiestyje įsteigtas „Gabijos“ muzikos, literatūros ir 
dramos draugijos skyrius (centras — Marijampolėje). Jo 
pirmininku išrinktas A. Jasulaitis, sekretore — Kazė Ku- 
dirkaitė, įstojo 57 nariai (oficialus steigiamasis susirin
kimas įvyko tik 1914 m. vasario 1 d.). Visuotinis narių
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susirinkimas skyrė 100 rublių muzikos instrumentams pirk
ti, sudarė biblioteką. Gerai organizuoti, įgudę aktoriai 
bei dainininkai galėjo imtis ir sudėtingesnių darbų.

Tuo metu „Gabija“ ėmėsi ir tokių veikalų kaip N. Go
golio „Revizorius“, ketvirtą kartą lietuvių scenoje pasta
tytas Naumiestyje 1914 m. balandžio 26 d. Buvo parū
pinti geri kostiumai. Režisavo Neimanas. Šioje pjesėje 
išryškėjo naumiestiečių vaidybinis subrendimas, ji sulau
kė labai palankių atsiliepimų. Po vaidinimo buvo pašokta 
tautinių šokių. Iškilmingai paminėję spaudos atgavimo 
dešimtmetį (1914 m. gegužės 7 d.: A. Bunikio referatas, 
J. Strazdo drama „Sugrįžo“ iš spaudos draudimo laikų, 
choro pasirodymas, tautiniai šokiai, deklamacijos, dainos 
bei muzika), naumiestiečiai ryžosi pastatyti M. Petrausko 
operą „Birutė“ (libretas G. Landsbergio-Žemkalnio). Jiems 
talkino Varšuvos konservatorijos studentai A. Vaičiūnas 
ir V. Zadeika. Pasiūti specialūs drabužiai, padarytos de
koracijos.

Dažnai'Vaidindami, stengdamiesi kelti vaidybinį meist
riškumą, naumiestiečiai išugdė nemažą būrį gerų orga
nizatorių bei patyrusių aktorių: tai A. Jasulaitis, Jasu
laitienė, Jasulaitytė, Ambraziejus, A. Bunikis, Grigiūtė, 
Gustainis, Krasauskaitė, Mažonas, Osipavičaitė, Penčyla, 
Penčylienė, Rauba, Smalevičiūtė, Skirgaila, Stelmokas, 
Stabinskas, Taškūnas ir kt.

* * *

Čia paminėti tik kai kurie miesteliai, bet buvo vaidi
nama ir kituose miesteliuose bei kaimuose. Kiekvieno var
gonininko garbės reikalas buvo sudaryti didelį chorą, iš
mokyti jį bent keliolikos liaudies dainų, padainuoti vieti
niame lietuviškame vakare, pasirodyti apylinkėse. Tad ge
resnius pastatymus, choro dainas, deklamacijas, tautinius- 
šokius ir visą programą būreliai parodydavo savo kaimy
nams, o kartais net ir tolimose vietovėse. Todėl net ir 
ten, kur neatsirasdavo iniciatorių surengti lietuvišką va
karą, dažnai pasirodydavo gretimų apylinkių arba jų cent
rų atlikėjai. Tokiuose renginiuose žiūrovų niekuomet ne
stigdavo — sueidavo net gyvenantys už keliolikos kilomet
rų, ir talpūs klojimai, paversti puikiai papuoštomis salė
mis, visuomet būdavo perpildyti.

Nuolatiniai svečiai šiose vietovėse buvo marijampo
liečiai, kurie turėjo gerų chorų bei pajėgių aktorių būre
lių. Prie geležinkelio esančius miestelius — Virbalį, Ky- 

142



bartus, Vilkaviškį, Pilviškius dažnai aplankydavo Kauno 
kolektyvai, kartais čia užklysdavo net ir Vilniaus aktorių 
(1906 m.— iš „Vilniaus kanklių“, 1912 m.— iš Artistų 
bendrovės). Įvairių renginių ten niekuomet netrūkdavo. 
Antai pilviškiečiai 1910 m. džiaugėsi, kad per dvi savai
tes čia įvykę 5 lietuviški vakarai.

Si plati, įvairiapusė veikla, išplėtota per 20 metų, liu
dija, į kokią dėkingą „tėvynišką dirvą“ pasėjo sėklą to 
meto mūsų kultūros darbuotojai, iš kurių vienas aktyviau
sių, labiausiai besisielojančių lietuvių teatro bei dainos 
reikalais buvo V. Kudirka. Jis tų laikų nesulaukė, bet 
iš anksto numatė šios veiklos perspektyvą ir padėjo jos 
pagrindus.

1972

PIRMASIS LIETUVIŲ MUZIKOS VARPELIS

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Daktaras Vincas Kudirka buvo meno žmogus. Tai da
bar matome ne profesijos prasme,— dėl žinomų istorinių 
ir biografinių aplinkybių jis tapo gydytoju ir visuomenės 
veikėju,— bet tokia buvo jo asmenybės prigimtis, turtin
ga visokeriopų gabumų. Vaižgantas taip atsiliepė apie 
mirusį V. Kudirką: „Turėjo devynis talentus ir nė vieno 
nepragaišino. Jis ir laikraštininkas, ir poeta, ir mokslin
čius, ir agitatorius, ir muzikas“ ‘. Čia penki talentai; pri
dėję dar beletristo, vertėjo, dailininko ir gydytojo, turė
sime visus devynis.

Ne visi jie nūnai žinomi ir prisimenami. Pavyzdžiui, 
ką galėtume pasakyti apie Kudirką dailininką? Nebent 
vėl pacituoti iš kito nekrologo: „Jo ranka yra parašytas 
„Uk-o“ užvardijimas, jo ranka nupieštas paveikslas Uki- 
ninko-Kapso, kuris sėja sėklą ant tėvynės dirvos su vil- 
čia užderėjimo“ 1 2. Šio teksto autorius K. Grinius, artimai 
pažinojęs mirusįjį, toliau liudija kitus sugebėjimus: „pui
kiai žaidė ant skripkos ir violenčelės, smagiai šoko, gerai 
dainavo“.

1 Tėvynės sargas.— 1896.— Nr. 1.— P. 50.
2 Ūkininkas.— 1899.— Nr. 12.— P. 181. Vėliau K. Grinius lyg ma

nydavęs, kad tą piešinį atlikęs kažkuris iš Lietuvos kilęs lenkų dai
lininkas, tik pagal V. Kudirkos eskizą.— Būtėnas J. Vincas Kudirka.— 
K., 1937,—P. 97. Bet iš įvairių prisiminimų žinome, kad V. Kudirka 
gražiai piešęs, o jo paties mazurkos „Sudiev“ viršelio vinjetėje 
įpintas V. Kudirkos parašas — tai tikrai jo darbas.
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Pats V. Kudirka nejučiom pasisakė (diskusijoje dėl 
lietuvaičių), iš ko visa tai paveldėjęs: „Mano motina 

labai gražiai dainavo, labai puikiai margino mar
gučius, labai dailiai sekė pasakas ir prie tų „dailių“ da
lykų mane pritraukė. Jeigu aš šiandien muzikantas, pa
taikau šį ar tą nupiešti ir, atsiprašant, eilėdirbis <...>, 
tai motinos kaltė“3. Tokias prielaidas vėl papildo Vaiž
ganto rinktos biografinės žinios: „Balselį turėjo labai gra
žų, nors silpnutį, tenoriuką, kaip paprastai kad esti silp
nų plaučių giedotojo. Tai veikiai atsistojo priešakyje gie
dotojų (kalbama apie Marijampolės gimnaziją). Sugebėjo 
ir smuiku pagriežti; tai įvedė jį j mokinių orkestrą ant
ruoju smuikininku. <...> Varšuvoje gerai prasilavino 
pas žydą muzikos mokytoją, kur grieždavo trio <...>. 
Palinkimą į muziką jautęs iš pat mažens; pirmuosius 
du smuikus net pats buvęs pasidirbęs“ 4.

3 Varpas.— 1894.— Nr. 4,— P. 57.
4 Tumas J. Vincas Kudirka — Vincas Kapsas.— K., 1924.— P. 20.
5 Ten pat.— P. 32. J. Tumas-Vaižgantas nurodo tik „skripką, 

violončelę ir citrą“ ir jog „visa tai buvo parduota per loteriją laido
tuvių ir paminklo išlaidoms padengti“. Informacija netiksli, bet čia 
nėra galimybės nagrinėti visų V. Kudirkos paliktų instrumentų peri
petijų.

Iš šių bei panašių liudijimų ir veiklos matome V. Ku
dirką turėjus ypatingą polinkį būtent į muziką, o ką jau 
kalbėti apie literatūrą ir publicistiką. Dalyvavęs Marijam
polės gimnazistų chore ir orkestre, jis bent kiek mokėjo 
skambinti fortepijonu (komponavo pjeses), jautriai griežė 
styginiais instrumentais, dalyvaudavo mėgėjų trio ir kvar
tetuose, Sakiuose net ėmėsi organizuoti kamerinės mu
zikos vakarus, o mirdamas visai nepaliko turto, tik du 
smuikus, violončelę ir citrą.. ,5 Kitur minima dar kank
lės,— gal tai ne šiaip kolekcionuotas, o su meile priglaus
tas liaudies instrumentas, V. Kudirkai — lietuviškos mu
zikos simbolis. Sį spėjimą paremtų V. Palukaičio prisimi
nimas, kaip V. Kudirka apsiverkęs klausydamasis senuko 
kaimo kanklininko, ir, žinoma, V. Kudirkos parinktas 
„Kanklių“ pavadinimas pirmiesiems lietuviško chorinio 
repertuaro dainynams.

Be muzikos pomėgio, be įgimtų polinkių ir gabumų, 
svarbu buvo tai, kad V. Kudirka gerai suprato kultūros 
visuotinumą ir meno kūrybos reikšmę. Jo su kitais įkur
toji slapta „Lietuvos“ draugija turėjo tikslus: platinti švie
są, atgaivinti ir pakelti tautos dvasią, literatūrą ir meną 
(tada vartoti žodžiai: rašliavą ir dailę), gerinti šalies 
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ūkį. ..Pakelti meną — ir Vincas Kudirka, joks mu
zikos profesionalas, užimtas daugybe kitų dalykų, sutel
kia pastangas bent vienos meno šakos labui ir nuveikia 
iš tiesų labai daug.

Pirmiausia tai akcija rinkti, harmonizuoti ir spausdinti 
chorams liaudies dainas (kad būtų dainuojamos lietuviš
kuose slaptuose arba ne Lietuvoje rengiamuose vakaruo
se). Čia iš pat pradžių susipynę bent keli dalykai: Var
šuvos choro draugijos „Liutnia“ konkursas „ant sustaty
mo koro isz lietuviszku gaidų“ 6; varšuviečių lietuvių ap
silankymas tą pavasarį ar vasaros pradžioje Vilkaviškyje 
pas mokytoją V. Palukaitį ir V. Kudirkos gautas iš V. Pa
lukaičio sąsiuvinis su beveik šimtu mokytojo užrašytų 
liaudies dainų, be to, idėja parengti harmonizacijų rin
kinėlį mokykloms — tik po dvidešimties metų, pasitelkęs 
M. K. Čiurlionį, V. Palukaitis įstengė realizuoti savo kil
nią švietėjišką mintį; nuosekli ir net gana visapusiška 
lietuviškų dainų propaganda „Varpe“.

6 Varpas.— 1889.—Nr. 4 —P. 59. Taip pat žr.: Echo muzyczne, 
teatralne i artystyczne.— 1889.—Nr. 286 (kovo 23/11).—P. 143; čia 
skelbiant konkursą, pageidauta, kad prie siunčiamų harmonizacijų 
būtų pridėtas „ritminis teksto vertimas į lenkų kalbą“.

7 Zr.: Būtėnas J. Min. veik.— P. 66.
8 Žilevičius J. „Aušra“ ir lietuviškoji muzika // Židinys.— 1935.— 

Nr. 3.— P. 293. 1897 m. paskelbtame buvusių ii esamų „Liutnios“ na
rių sąraše V. Kudirkos pavardės nėra, tik T. Daugirdas, kurį irgi 
nurodo J. Žilevičius.

V. Kudirka Varšuvoje buvo mėginęs sutelkti lietuvių 
chorą ir jam vadovauti7, pats lyg buvo lenkų „Liutnios“ 
choro dalyvis8. Apie minėtąjį lietuviškų dainų harmoni
zavimo konkursą jis rašo kaip labai gerai informuotas, 
sujaudintas ir sielvartaująs žmogus — bene iniciatorius:

Varšavos giesminįkų draugystė „Lutnia“ apgarsino ant pereitų 
metų gegužio mėnesio konkursą sudėtų ant choro lietuviškų dainų. 
Rodėsi, kad tokis konkursas sujudįs lietuvius, ir prisius jie neišpasa
kytą skaitlių pritinkančių veikalų. Reikia žinoti, kad lietuvių, mokančių 
sudėti giesmes ant balsų, yra ne mažas skaitlius. Nors konkursas 
tas buvo apgarsįtas beveik visuose lenkiškuose laikraščiuose, taip 
išsiplatinusiuose tarp lietuvių inteligentų, bet lietuviai apie jį turbūt 
nežinojo — matote... neužtėmyjo visi, lyg susitarę. Dėl stokos vei
kalų konkursą atidėjo ant lapkričio pereitų metų. Ir tuom žygiu lie
tuviai. .. neužtėmyjo. Vėl iš tos pačios priežasties konkursas nepasi
sekė, ir reikėjo jį atidėti ant 1 dienos vasario šių metų. Tuom žygiu 
tapo šis tas prisiųsta, ir konkursas atliktas. Pirmąsias dovanas gavo
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S. Niedzielski, o antrąsias A. Polinski. Dainos, išrinktos ant konkurso, 
bus patalpįtos „Varpe“, jeigu ne visos, tai bentgi pritinkesnės.9

9 Q. D. ir K. Tėvyniszki varpai // Varpas.— 1890.— Nr. 6.— 
P. 90. Kiek patikslinant, S. Nedzelskis gavo pirmąją 15 rub. premiją, 
o A. Polinskis — antrąją, 6 rub. Dar dvi harmonizacijos — S. Nedzels- 
kio ir Varšuvos muzikos instituto (konservatorijos) profesoriaus A. Ru- 
žickio — tapo „garbingai pažymėtos“, iškeltos kaip geresnės.

10 Būtėnas J. Min. veik.— P. 68.
11 Kanklės. Lietuviškos dainos, 4 balsams (vyriškiems) sutaikytos. 

Parūpino D-ras V. Kudirka. I. Tilžėje 1895 m.
12 Echo muzyczne, teatralne i artystyczne.— 1889,— Nr. 324.— 

P. 603.

„Liutnia“ skelbdavo visokių žanrinių konkursų dai
noms parašyti, bet lietuviškoms dainoms — unikalus atve
jis, vargu ar patiems šios draugijos vadovams jis būtų 
atėjęs į galvą. Kas kita — V. Kudirkai. Malonus ir ener
gingas draugijų žmogus, gerai pažinojęs „Liutnios“ mu
zikus, galėjo prikalbinti juos tokiam gražiam, lietuvių 
kultūrai palankiam žingsniui. (Vienas tų laikų lenkiškas 
šaltinis nurodo V. Abakanovičiaus „iniciatyvą“— čia dar 
tyrinėtinas pėdsakas. Kitas palankus asmuo buvo „Liut
nios“ vicepirmininkas ir choristas J. Karlovičius iš Šven
čionių krašto, turėjęs įvairių nuopelnų lituanistikai, būsi
mo žymaus kompozitoriaus tėvas.) Svarbu buvo legali 
„firma“, draugijos vardas ir viešas konkurso paskelbi
mas— pogrindinė „Lietuva“ to niekaip nebūtų galėjusi 
padaryti. Kas finansavo konkursą, premijas? Galbūt pati 
„Liutnia“, o gal už visos šios akcijos stovėjusi „Lietu
va“— štai 1888 m. įkurtos Lietuvių draugijos įstatuose 
numatyta, jog surinkti pinigai bus naudojami „ant mo
kesčių už konkursus“... Įstatus buvo perrašęs V. Kudirka 
(žinoma, vienas iš autorių) ir atidavęs litografuoti; iš 
dešimties punktų, kam naudotinos draugijos lėšos, kon
kursai įrašyti antroje vietoje, išsyk po knygų ir laikraščių 
leidybos10 11 12. Galų gale konkursui visai netiko vienbalsė 
daina „Linksma pavasario atėjo diena“ su fortepijono 
akompanimentu, kurį, be abejo, kažkieno paprašytas ar 
pagal užsakymą parašė varšuvietis chorvedys V. Zepka 
(Rzepko). Tą dainą randame pirmajame „Kanklių“ są
siuvinyje, ir jo titulinis užrašas aiškiai rodo, kas įvairių 
autorių harmonizacijas „parūpino“ “.

Įdomus yra pakartotinis „Liutnios“ konkurso skelbi
mas 1889 m. pabaigoje ’2. Norint palengvinti uždavinį, 
pridedama pasirinkimui 12 melodijų su lenkiškais žodžiais 
ir nesakoma, jog tai lietuvių dainos, bet nurodomas kiek
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vienos melodijos šaltinis — O. Kolbergo (3 dainos), 
G. H. F. Neselmano (2 dainos) ir Ch. Barčo (7 dainos) 
rinkiniai. Štai po to jomis ir pasinaudojo dainininkas bei 
choro dirigentas S. Nedzelskis (harmonizavęs net 4, pir
mosios premijos ir pagyrimo laimėtojas), kritikas, muzi
kos istorikas bei kompozitorius A. Polinskis, sukruto ir 
kiti varšuviečiai lenkų muzikai. Kas (neiškentęs!) pateikė 
melodijas „Liutnios“ vadovams ir spaudai? (Beje, vado
vai — P. Mašinskis ir V. Zepka — pasirinko kitas melodi
jas, ne iš tų, kurias davė spaudai.) Atsakymo toli ieškoti 
nereikia, tik gaila, kad absoliučių dokumentinių patvir
tinimų, kaip ir kitais konkurso organizavimo, finansavi
mo klausimais, neberasime — „Liutnios“ archyvas žuvo 
Varšuvoje pastarojo karo metu. Na o 1892 m. vasarą 
V. Kudirka rašė:

Pereitą mėnesį Kriokavoje pasimirė Kolberg, rinkėjas tautiškų da
lykų. Nepamiršo jis ir apie lietuvius. Gaidas lietuviškų dainų, jo su
rinktas, gal teko ne vienam iš mūsų matyti. Girdėjau taipgi, kad da 
pirmiaus Kolbergo pasimiręs Bartsch, kitas rinkėjas lietuviškų gaidų, 
kurių dvi knįgas pats esu pervartojęs (pervertęs, pa
naudojęs?).

Dvigubai mums lietuviams gaila tų vyrų: kaipo naudingų žmo
nijos darbinįkų ir kaipo išvaduotojų (užvaduotojų, pavaduotojų?) 
mus, lietuvių. Mes pats kas žin ar būtume prisiruošę kada nors 
surinkti nors mažą skaitlėlį savo dainų. Galime dabar, prisižiūrėję 
darbams mirusių vyrų, ir mes šį tą padaryti, bet nuo jų pasimokinę, 
nuo jų paėmę paveikslą ir pradžią.13 (Retinta cituojant.— V. L.)

13 Varpas.— 1890.— Nr. 7.— P. 105. Čia dar vertas dėmesio su
valkiečio ir Varšuvoje studijavusio muziko A. lešmantos, nemaža 
žinojusio ir iš kitų girdėjusio, liudijimas: „Jis pirmas parinkęs ge
riausių lietuviškų dainų melodijų duoda svetimiems muzikos moko
vams harmonizuoti...“ Iešmantą A. Kudirka. Rašytojo siluetas aukš
tesniajai mokyklai.— Marijampolė, 1927.— P. 20.

14 Varpas.— 1889.—Nr. 1.—P. 13.

Sis jo raginimas toli gražu nebuvo pirmas. „Paėmęs 
paveikslą ir pradžią“, jau prieš tai V. Kudirka visai konk
rečiai agitavo rinkti dainas. Matydamas jų melodijas kin
tant, „gendant“, kvietė, kad „kiekvienas, numanantis tiek 
apie muziką, kad gali perneszti melodiją ant popieros, 
tegul renka lietuviszkas gaidas (su žodžeis) ir geibi jas 
nuo pražuvimo!“ 14

Skelbdamas tokį atsišaukimą naujame „Varpo“ skyre
lyje „Muzika“, V. Kudirka greta pateikė ir pirmą savo 
harmonizaciją — „Ant kalno karklai siūbavo“ vyrų arba 
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mišriam chorui ’5. Kitame žurnalo numeryje — keturiems 
balsams harmonizuotą „Sėjau rūtą“ su folkloristine pa
staba: „Szita daina dainuojama „Didvakaryje“ (priesz 
veseliją), rėdant kvieslį“ IS 16. Abi dainas „padavė Varpe
lis“— toks nuo šiol muzikinis V. Kudirkos slapyvardis.

IS Ten pat.— P. 14. Zr. taip pat leid. „Kanklės“, I sąs., tik čia 
nebėra paaiškinimo, kaip tą harmonizaciją dainuoti mišriais balsais.

16 Varpas.— 1889,—Nr. 2,—P. 32.
17 Ten pat.— 1890.— Nr. 10.— P. 160. Miera — šiuo atveju metras.
18 Ten pat.— 1892,—Nr. 7,—P. 103.

„Liutnios“ konkursas tada dar nebuvo paskelbtas, nors, 
be abejo, jau planuotas. Taigi V. Kudirka nelaikė ir ne
siūlė savo harmonizacijų mėginimų konkursui, o publi
kavo, kad kuo greičiau jos galėtų būti panaudotos kon
certuose ar kitur, kad paskatintų lietuvių muzikus, bent 
jau iš vargonininkų, „mokančių sudėti giesmes ant bal
sų“. Nuo 1890 m. pradžios dainos pasirodo veik kiekvie
name „Varpo“ numeryje. Vasario mėnesį konkursui bai
gusis, V. Kudirka pavasarį liaujasi skelbęs savo kompozi
cijas, spausdina premijuotus darbus. Laiko tarpas visai 
nedidelis — iš „Liutnios“ pasiimtą medžiagą jaunasis Sa
kių gydytojas, dideliais vargais besikuriantis naujoje vie
toje, turėjo dar tinkamai apdoroti. Jam teko atkurti lie
tuviškus žodžius, tekstuoti natas ir kitaip jas rengti spau
dai; todėl ir nurodydamas, kas kurią dainą „ant balsų 
sudėjo“, jis greta pažymi: „padavė Varpelis“. Šiuo at
veju tai nebe autorystė, o „rūpintojo“ ir redaktoriaus pa
rašas.

V. Kudirka stengėsi palaikyti ir pirmąją — folkloris
tinę— savo intenciją. Redakcijos pašto skyrelyje („gro- 
matnyčioje“) randame atsakymą A. Fromui-Gužučiui, kad 
„atsiųstoms dainoms trūksta mieros ir ritmo — delto 
sunaudot jų ne galime“ l7; publicistiniame „Tėvynės var
pų“ skyriuje (tai pagrindinė V. Kudirkos tribūna) mini
mas jaunas miręs gydytojas Julius Aleksa, kuris „stipriai 
rėmė ir gynė lietuvystės reikalus, rinko lietuviškų dainų 
gaidas, o kadanekada parašė straipsnį ir į lietuviškus 
laikraščius. Žinau, kad buvo prirengęs lietuviškas dainas 
su gaidomis dėl spaudos, tik nesuspėjo, užklupus gilti
nei. Gaila butų, jeigu prapultų nabaštnįko rankraščiai...“ 18 
Tas pats motyvas ir keliomis eilutėmis žemiau — apie mi
rusį mokytoją Petrą Markūzą: „Nabaštnįkas gerai paži
nojo lietuvišką kalbą (mokino lietuviškai Fortunatov’ą 
Maskvoje), buvo rinkėju lietuviškų dainų, pasakų, myslių 
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ir t. t. <...> Ar negalėtų kas išgelbėti tuos rankraš
čius nuo pražuvimo?“

Paties V. Kudirkos muzikiniai rankraščiai, kaip maty
sime, nebuvo išgelbėti nuo pražuvimo.

Porą sykių „Varpe“ 19 randame ir kažkieno užrašytų 
bei elementariai apdorotų dainų. Kaip ir „Piemenėlio“ 
melodija su 14 posmų (Varpas.— 1891.— Nr. 2), tai tu
rėjo būti veikiau paskatinimas dainų mylėtojams, bent jau 
galintiems „perneszti melodiją ant popieros“. Ir lenkų 
kompozitorių harmonizacijas skelbdamas, V. Kudirka vėl
gi turėdavo rūpesčio, kurį šiandien pavadintume folklo
ristiniu restauraciniu: po natomis vienas ar du posmai 
(kai dainos užraše ir Ch. Barčo publikacijoje daugiau 
nebuvo, o ir kompozitorius daugiau neturėdavo) ir Var
pelio prierašas: „Kas žino tikrus šios dainos žodžius, mel
džiamas, teprisiunčia juos į rėdystę Varpo“ 20. Kai kada 
pavykdavo: tai 10 posmų „Ei toli, toli“, be natų, nuro
dant anksčiau skelbtą harmonizaciją21. Jau rengdamas 
spaudai pirmąjį „Kanklių“ sąsiuvinį, V. Kudirka dar sykį 
kreipiasi „Varpe“ į savuosius, kad atsiųstų trūkstamus dai
nų žodžius22. Ir visų 3 dainų, dėl kurių rūpintasi („Ei 
mergele, kur buvai“, „Kol jauns nevedęs buvau“, „Grei
čiau, greičiau, žirgeli“), taip pat minėtosios „Ei toli, to
li“ 1895 m. rinkinyje yra bent po keletą posmų. Beje, 
dainos „Loja šunes“ (irgi iš Ch. Barčo) gal pats V. Ku
dirka atkūrė žodžius, kad nesikreipė per spaudą.

19 Per musų pievą eina kas. (Dainelė-mįslė apie gandrą, harm. 
keturiems balsams.) Prisiuntė Gaigalas // Varpas.— 1889 —Nr. 3 — 
P. 47; Pipkelė. (Dainuška dviem balsais, pateikėjas nenurodytas.) // 
Varpas.— 1890.—Nr. 12,—P. 192.

20 Zr.: Varpas.— 1890.—Nr. 6,—P. 96; Nr. 7,—P. 112; Nr. 10 — 
P. 160; Nr. 11.— P. 176 (kreipimasis kiek įvairuoja). Deja, vertingo 
Ch. Barčo rinkinio didelė yda — lietuvių kalba pateikti vien pirmieji 
posmai — jau tada buvo sunkiai taisoma; po V. Kudirkos kažkas dar 
yra rekonstravęs tų tekstų M. K. Čiurlioniui arba pirmam jo bal
suosiu leidimui („Anoj pusėj Nemuno“, „Siuntė mane močiutė“), o da
bar visą rinkinį tyrinėja bei rekonstruoja prof. J. Čiurlionytė.

21 Plg. „Varpo“ 1890 ir 1891 m. Nr. 10,—P. 160.
22 Varpas.— 1895.— Nr. 4.— P. 76.

V. Kudirkai rūpi ir neapdorotos liaudies dainos gyvy
bė, ir pozityvi etinė socialinė funkcija, kurią atlieka kai
muose dainuojamas tikrasis folkloras.

Kas-gi link dvasios žadinimo, tai <.. .> tie vėl, kurie vaikščioja 
paskui žagrę, turi tik šokį ir dainą. Labai mažai, o vienok ir tą 
mažumėlį paketinta atimti, o bent-gi nužeminti akise pavargėlių (var
guolių, vargdienių?— V. L.). Iš mažens da atsimenu, kaip mus’ kaime 
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šventomis dienomis, po pietų, susirinkdavo pas vieną ar kitą kaimyną 
vyrukai ir merginos. Atsirasdavo smuikas (skripka) arba vamzdelis, 
ir, prižiūrint senesniesiems, eidavo šokiai, dainos, pasakojimai, juo
kai, o pavakare visi linksmi skirstydavosi namon. Atsimenu teipgi, kad 
tuomet kaime visi, nors buvo išsiskirstę jau ant kolionijų, labai gerai 
pažinojo viens kitą, lyg viso kaimo žmonės būtų viena šeimyna; 
kad ant tų susirinkimų kiekvieną negražiai prasitarusį ar pasielgusį 
išjuokdavo; kad galima buvo išgirsti daug „istorijų“ tikrų ir netikrų; 
kad susirinkime niekad nebuvo matyti girto. Iš to numanau, kad 
toki susirinkimai, vadinami tada „gužynėmis“ <...>, prilaikė drau
gijos ryšį, švelnino būdą, rėmė pažintį, gelbėjo dorą. Jeigu šiandien 
butų toki susirinkimai tarp mus’ žmonelių, tai sakyčiau, kad labai 
naudingi. Atsirado vienok moralistai, kurie, bevarydami preferansą 
ir užgerdami vynu, nusprendė, kad anos „gužynės“ sėja papiktinimą 
ir rengia peklai aukas. Subendrinę bažnyčios pamokslus su lazda, 
suvarė „gužynes“... į karčiamą ir džiaugiasi išdildę papiktinimą 
<...>. Daina, ta didžiausia vargdienio bičiulė valandose ramumo 
ar nusiminimo, laimės ar nepasisekimo, ir ta tūliems moralistams 
kenkia. Panemunėse tūluose dvaruose uždrausta dainuoti dirbant, buk 
daina gaišinanti darbą. <.. .> Da anapus Nemuno (iš Kauno pusės) 
tankiau išgirsi dainuojančius, o mus’ pusėje labai retai, o užtai tankiau 
išgirsi parvilktą iš kariumenės, ištolo atsiduodančią saldotų dainą. 
<...> Pas mus visi kaimo žmonelių susirinkimai, ar sykiu su 
moralistais, ar be jų, nieku nesiskiria nuo karčiamos — degtinė vir
šiausia susirinkimų dvasia.23

23 Varpas— 1894.—Nr. 6.—P. 84. Moralistai — tai šiuo atveju 
nesukonkretinti klerikalai ir dvarininkai („lazda“), gal ir V. Kudir
kos nekenčiamos davatkos.

Kaipgi atkurti liaudies dainos vertę, jos žemą autori
tetą kaimo žmonelių akyse? Žinoma, ne pagraudenimais, 
bet rodant, kad kitataučiai, kitų kraštų mokslininkai ir 
klausytojai mato ir vertina jos grožį. (Taip ir dvarų bei 
valdžios paniekintos lietuvių kalbos vertę nuo „Aušros“ 
laikų gynė, rėmė rusų, lenkų, vokiečių, prancūzų mokslo 
vyrų autoritetas.) Ir V. Kudirka, matyt, pats įteikęs jį 
aplankiusiems suomiams profesoriui J. Mikolai ir jo žmo
nai rašytojai M. Talvio lietuviškų dainų (galbūt savo ir 
kitų harmonizuotų), netrukus gali pasidžiaugti praneš
damas apie Suomių draugijos šventę Helsinkyje. Čia vėl 
proga platesniam komentarui, koks sugedęs tautiečių 
skonis.

Prie direkcijos tos draugystės priguli jauna, augšto apšvietimo 
moteriškė, karšta mylėtoja tautiškų dainų, Maila Mikkola. Spalinio 
10 dieną buvo pirma šiame sezone šventė, ant kurios šešios mote
riškės dainavo lietuviškas dainas: „Ant kalno karklai siūbavo“, „Siun
tė mane motinėlė“, „Kad tai buvau“ ir „Ant tėvelio dvaro“ — suomių 
kalbos vertime, o „Sėjau rūtą“ — lietuviškai. Moteriškės buvo apsi- 
rėdžiusios grynai lietuviškais parėdais ir dainavo teip, kaip dai
nuoja musų panemunėse. Kiekvieną dainą klausytojai sutiko neiš
pasakytu plojimu rankų, o „Sėjau rūtą“ reikėjo atkartoti. Vienas jau- 
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nas suomių poetas (vardo nežinau) išvertė tas dainas suomiškai ir 
patalpins laikraštyje. <.. .>

Lietuvos tautiški moterų parėdai ir lietuviškos dainos visur kitur 
patinka, o pačioje Lietuvoje ne, svetimi gėrisi, o patys lietuviai ne. 
Kitos tautos padailino savo tautiškus parėdus teip, kad jų originališ
kas gražumas žinomas platesniam svietui. Pažįstame jug tiroliečių,, 
krakoviakų, malorusų ir kitų tautiškus parėdus. Tik mes apleidome 
savo parėdus <...>. Ta pati ir su dainomis. Dabar žmonės gėdisi 
dainuot pilnas poezijos melodijoje ir žodžiuose senovės lietuviškas 
dainas, sakydami, kad tokias dainuot jau „ne mada“. Užtat-gi noriai 
dainuoja tokias, kurių melodija ir žodžiai, pagal dvasių, panašios į 
lietuviškas teip, kaip žagrė į klumpę.24

24 Varpas.— 1895.— Nr. 12.— P. 187. Tais metais jau pasirodė pir
masis „Kanklių“ sąsiuvinis, kuriame iš nurodytųjų dainų randame 
V. Kudirkos harmonizuotas „Ant kalno karklai“ ir „Sėjau rūtą“. 
J. Mikola ir pats rinko liaudies dainas savo lituanistikos studijoms, 
V. Kudirka padėdavo jo žmonai užrašinėti.

25 „Kanklėse“ yra 40 liaudies dainų (negriežtai traktuojant są
voką, nes yra vadinamųjų autorinių), iš jų 2 — dviem versijom.

26 2r. „Kanklės“ <...>, II,—Tilžė, 1899,—P. 11—12 (sudary
tojo pastabos apie dainų žodžius).

Matyti itin platus liaudies dainų rinkėjo ir jų rinki
mo iniciatoriaus, dainų gynėjo ir populiarintojo veiklos 
baras. Vėlesnių lietuvių muzikų M. Petrausko, M. K. Čiur
lionio, J. Gruodžio mintyse bei rūpesčiuose yra net nuo
stabių sutapimų — palyginimų, argumentų — su „Varpo“ 
aidais. Aišku, rūpesčiai tebebuvo daugiausia tie patys, 
bet ir V. Kudirkos visuomenėje pasėtas grūdas neliko be 
vaisių.

Kokie gi V. Kudirkos rezultatai apčiuopiamiausiame — 
liaudies dainų harmonizavimo ir publikavimo — bare?

„Varpe“ išspausdinta 17, o paskui dviejuose „Kank
lių“ sąsiuviniuose (1895, 1899 m.) —40 (42) liaudies dai
nų harmonizacijų25, iš jų 9 paties V. Kudirkos, kitos 
S. Nedzelskio, V. Zepkos, A. Polinskio, P. Mašinskio, 
M. Bernackio, S. Lapinsko. Nenurodomas „Ant kalno kark
lai siūbavo“, „Sėjau rūtą“, „Šėriau žirgelį“, „Kur upelis 
teka“, „Močiute mano“, „Ganau aveles“, „Ant kalno ma
lūnėlis“, „Oi, eisiu, eisiu“ ir „Vai aš pakirsčiau“ harmo
nizacijų autorius, be abejo, V. Kudirka (žr. nekrologus: 
irgi V. Kudirkos „sutaisyta“). Taip pat, kaip „netikri nau
jai prirašyti“ „Karvelėlio“ žodžiai ir „perdirbti iš kitos 
dainos“ „Saulelė nusileido“ posmai26 — vis parengėjo rū
pestis ir kūrybiškas įnašas.

Kai kurias savo harmonizuotas dainas V. Kudirka bus 
gavęs, kaip minėta, iš V. Palukaičio Vilkaviškyje. Tai 
„Ant kalno karklai“, „Šėriau žirgelį“, „Močiute mano“;
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V. Palukaitis buvo jau išmokęs ir valdiškos mokyklos mo
kinius jas dainuoti. Kad „Šėriau žirgelį“ tikrai iš paprū
sės, liudija ir V. Kudirkos pateikti žodžiai: „Per pusantro 
stundelio“... Įdomu dar, kad penkių lenkų muzikų pavar
dės „Kanklėse“ rašomos lenkiškai, autentiška rašyba, o 
S. Lapinsko — lietuviškai, taip, kaip šiandieną rašome. 
Matyt, tai vienintelis lietuvis muzikas, tada atsiliepęs į 
V. Kudirkos iniciatyvą.

Maža pasakyti, kad visas tas pluoštas — pirmosios pa
skelbtos lietuvių liaudies dainų balsuotės chorams (yra 
„Kanklėse“ ir dvi dainos solo balsui su fortepijonu); įspū
dingas pirmojo žingsnio mastas: tai ir jų kiekybė, ir at
ranka — kokybė. Pasitaiko kelios miestiškesnės, dainuškų 
tipo (jau L. Rėza buvo paskelbęs tokią „Duktė mano, 
Simoniene, kur gavai tu vaiką?“), tačiau dauguma yra 
iš tiesų „pilnos poezijos melodijoje ir žodžiuose“. Kitas 
dalykas, kaip jos nusisekė naujiems autoriams. V. Kudir
kai, turbūt nė harmonijos abėcėlės nesimokiusiam, netu
rėtume būti labai reiklūs; kai kurių lenkų muzikų,— o 
tarp jų būta net konservatorijos pedagogų,— priešin
gai, vartota ir visai nereikalingų, dirbtinių harmonijos 
įmantrybių, nenatūraliai išraitytos balsavados. Lietuvių 
mėgėjų chorai tokių harmonizacijų, regis, nė nedainavo. 
Bet apskritai „Kanklių“ sąsiuviniai sėkmingai suvaidino 
savo pionierišką visuomeninį vaidmenį (pavyzdinis tada 
leidinys bei repertuaras), be to, ir tiesiogiai stimuliavo 
XIX a. pabaigos—XX a. pradžios lietuvių kompozitorius. 
Apie tai dar bus kalbama toliau. Įdomumo dėlei galima 
pažymėti, kad vienas iš pašalinių šios V. Kudirkos veik
los rezultatų buvo kelios lietuvių liaudies dainos, išvers
tos ir paskelbtos XX a. pradžios lenkų chorinio reper
tuaro rinkiniuose27. Harmonizavęs ir pateikęs jas žymus

27 „Liutnia“— tai to paties pavadinimo draugijos nuo 1888 m. 
knygelėmis leistas vyrų choro repertuaras. Visas knygeles, vadinamas 
sąsiuviniais, sudarydavo P. Mašinskis. Ketvirtame sąsiuvinyje (ligi 
1922 m. jo išėjo 4 leidimai) randame P. Mašinskio harmonizuotą 
„Sėjau rūtą“, o penktame sąsiuvinyje (1905 m.)—M. Bernackio 
harmonizuotą „Ne bile pievoj“ („Kwiat koniczny“) ir A. Polinskio — 
„Tu mano motinėle“ ir „Pas motinėlę“. „Sėjau rūtą“ išspausdinta 
ir dviejuose „Raptularczyk Lutni 1887—1901“ leidimuose (1901 ir 
apie 1919—1921 m.), taigi ne mažiau kaip šešis kartus.

Įvairių tautų liaudies dainos skambėdavo ir „Liutnios“ koncer
tuose. „90-aisiais metais Draugijos choras buvo vienintelis kolekty
vas Varšuvoje, kultivavęs tą dainos žanrą...“— Chomik L War
szawskie Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia“ w latach 1886—1914 // 
Szkice o kulturze muzycznej XIX w. / Red. Z. Chechlińska.— Warsza- 

152



dirigentas, „Liutnios“ vadovas P. Maśinskis pamiršo nu
rodyti tų dainų kilmę, šaltinį, gal taip ir palengvino joms 
truputėlį praturtinti lenkų muzikinę kultūrą.

Kaip chorinės muzikos kompozitorius, V. Kudirka su
kūrė tik vieną originalią dainą — žodžius, melodiją ir har
monizaciją. Tai jo „Tautiška giesmė“, priešpaskutiniais 
gyvenimo metais paskelbta „Varpe“28 ir toliau turėjusi 
reikšmingą istoriją. Kritikuota, bet ir savaip harmoni
zuota, redaguota, tobulinta daugelio vėlesnių lietuvių 
kompozitorių (M. Petrausko, M. K. Čiurlionio, A. Ka- 
čanausko, S. Šimkaus, J. Tallat-Kelpšos), ji ligi 1950 m. 
funkcionavo kaip valstybinis himnas29, kol buvo sukurtas 
naujas A. Venclovos, B. Dvariono ir J. Švedo LTSR him
nas.

wa, 1971.— P. 163—317 (cit. p. 223). Pridedamuose koncertų sąra
šuose pažymėta 1891 m. atlikta S. Nedzelskio „Pisałem do tatula“ 
(t. y. premijuotoji „Kol jauns nevedęs buvau“) ir A. Polinskio „Prę
dzej, prędzej koniku“, о 1902—1905 m —keturis kartus P. Mašins- 
kio „Sieję rutę“; prie kiekvienos trumpai nurodoma, matyt, iš to 
meto spaudos, fiksavusios programas: „melodia ludowa“.

28 Varpas.— 1898.-Nr. 6.—P. 95.
29 Landsbergis V. Senieji dainiai // Pergalė.— 1977.— Nr. 5.— 

P. 156.
30 Zr.: Jurkštas V. Vinco Kudirkos valsai // Kultūros barai.— 

1974.-Nr. 1.—P. 59—63.
31 Vargeta /Grinius K./. A. a. Daktaras Vincas Kudirka // Var

pas.—1899.— Nr. 6.— P. 91; taip pat žr. dvi pirmąsias nuorodas.

V. Kudirka komponavo ir instrumentinės muzikos kū
rinių, daugiausia fortepijonui. (Pora jam priskiriamų smui
ko pjesių, išlikusių liaudies muzikanto kadaise nusirašy
tame repertuare, palyginti visai neseniai iškelta aikštėn 
bei restauruota muzikų V. P. Jurkšto ir A. Venckaus pa
stangomis30.) Nekrologuose užfiksuotas tų išspausdintų 
ir likusių rankraščiuose fortepijono pjesių pluoštas: 6 šo
kiai lietuviškais pavadinimais ir 2 šokių leidiniai — len
kiškais (rašoma: „Du kontredansai lenkiškai užviršinti, 
Varšavoj išleisti, „z litewskich ludowych motywów“; Tań
ce Warszawskie), dar 6 šokių rankraščiai31. Susuma
vus — 3 valsai, 4 polkos, 2 mazurkos ir 1 polka-mazurka, 
2 kontradansai ir 2 galopai. „Varšuvos šokių“ skaičius 
nenurodytas.

Deja, apie daugelį taip užfiksuotų kūrinių ne ką aiš
kiau ir tegalima pasakyti. Rankraštinės kompozicijos liko 
neišleistos ir, nors skambėdavo koncertuose, kaip antai 
polka „Rambynkalnio karalaitė“, matyt, žuvo. Varšuvoje 
išleistų kontradansų „lietuvių liaudies motyvais“ nepavy

153



ko rasti nei Lietuvos, nei Lenkijos bibliotekose, nei Le
ningrado viešojoje, nors ši lyg ir turėdavo kadaise gauti 
visus Rusijos imperijos spaudinius. Niekur nerasta nė 
„Varšuvos šokių“, kurie nekrologuose taip pat skiriami 
prie išspausdintų dalykų. Tiesa, gal kas būtų J. Žilevi
čiaus Lietuvių muzikologijos archyve Čikagoje, bet ten 
patikrinti nepavyko. Su kitais, jau lietuviškai pavadintais 
spaudiniais irgi nekokie popieriai, jų egzemplioriai itin 
reti. Šia proga gal pravartu priminti pavadinimus, išlei
dimo metus, nurodyti saugojimo vietas 32:

32 Be privačiai rinktos medžiagos, čia dar pasinaudota Lietuvos 
knygų rūmų (toliau: KR) duomenimis (kitos santrumpos: Lietuvos 
Mokslų Akademijos centrinė biblioteka — MA; Lietuvos konservatori
ja— LK). Kadangi spaudiniai labai reti, būtų gera, kad atsilieptų, 
kas jų turi, praneštų Knygų rūmams.

33 Varpas.— 1899.—Nr. 6.—P. 91.
34 Zr.: Varpas.— 1898.—Nr. 1.— P. 16. Taip skelbiant, netrukus 

pasirodė „Lepūnėlė“, „Bum-čik-čik“ ir „Nemuno vilnys“, o kitiems 
rankraščiams leidėjų neatsirado. Net 1909 m. „Vinco Kudirkos raštų“ 
šešiatomio leidėjai, sutelkę reikiamų lėšų, nekreipė dėmesio į muziką.

Varpelis, valsas. 1893, 1905. VK, MA (akad. K. Jablonskio 
fondas), Leningrado viešoji biblioteka.

Dėdienė, polka. 1894, 1905. VK, KR, MA (akad. K. Jablons
kio fondas), akad. J. Gaudrimo asmeninė biblioteka.

Sudiev, mazurka. 1894, 1905. V. Landsbergio asmeninė bib
lioteka.

Lepu nė lė, polka-mazurka. 1897, 1903 (?). V. Landsbergio as
meninė biblioteka.

B um-cik-cik, mazurka. 1898, 1903 (?). V. Landsbergio as
meninė biblioteka, defektinis egzempliorius.

Nemuno vilnys, valsas. 1898, 1900. Pirmo leidimo egzemp
liorių nežinoma, įvairiose vietose išlikęs antrasis, 1900 m., leidimas.

Rankraščiuose likę ir šiandien nebežinomi kūriniai:
Seselės lelijėlės, valsas.
Rambynkalnio karalaitė, polka.
Meilužė, polka.
Staccat (to?), polka.
Vis-a-vis, galopas.
Vytautas (Witold), galopas.
V. Kudirkos nekrologo autorius K. Grinius, baigdamas 

gana ilgą literatūros ir muzikos darbų sąrašą, rašo: „Tiek 
suradau a. a. daktaro V. Kudirkos veikalų“ 33. Iš to at
rodytų, kad bus matęs visas išspausdintas (ir kontradan
sus, ir „Varšuvos šokius“) bei „Varpo“ redakcijoje te
besančias rankraštines kompozicijas. Jei būtų duomenis 
ėmęs vien iš „Varpo“ atsišaukimų („kas nori spausdinti 
savo kaštais...“—žr. 1897.— Nr. 6; 1898.— Nr. 1), sąra
še egzistuotų dar „Obertas“ 34.
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Sprendžiant iš pavadinimų, kontradansai, „Varšuvos 
šokiai“ ir galopas „Witold“ turėjo būti komponuojami dar 
Varšuvoje, tad ligi 1889 m. pabaigos, arba vos išvykus, 
kol V. Kudirka dar nebuvo pradėjęs spausdinti savo pje
sių Tilžėje ir Leipcige (tiksliau sakant, tą darė leidėjas 
P. Mikolainis). J. Būtėno monografijoje kontradansų ir 
galopo rankraščiai (ar dar egzistavę?) datuojami 1897 m.35, 
bet ten yra ir tikrų datavimo klaidų, kaip antai „Varpe
lio“ ir „Sudiev“ išleidimo metai (neva 1897)36. „Dėdienė“ 
buvo viršelyje „visoms Dėdienėms paskirta“; gal čia įpin
ta ir kokia humoristinė-satyrinė gaida (plg. V. Kudirkos 
polemiką dėl lietuvaičių 1894 m. „Varpe“). „Meilužės“ 
pavadinimas neturėtų gąsdinti dabartinių moralistų, nes 
tada ši sąvoka reiškė tik mylimąją, o gal ir meilės dai
nužę (plg. Maironio: „Bet kai meilužę uždainuos, ji skam
ba tonuose liūdnuos“). Grįžtant prie rimtesnių pastabų, 
atkreiptinas dėmesys į nuorodas „z litewskich ludowych 
motywów“ ir „iš lietuviškų dainų sudėstė“— tai į „Lepū- 
nėlę“ ir „Nemuno vilnis“. Tai sąmoninga naciona
linės instrumentinės muzikos kūryba, o pastaruoju atve
ju — ir stambesnio popuri forma su reprizine, ankstesnes 
dainų temas jungiančia koda. Ne veltui V. Kudirka bus 
ir kaimo kanklininko suktinį skubiai natomis užsirašęs 
(V. Palukaičio liudijimas)37, ir „Nemuno Vilnių“ rankraštį 
atsišaukime kiek išskyręs: „Didelis valcas (iš lietuviškų 
dainų) “ 38.

35 Zr.: Būtėnas J. Min. veik.— P. 189.
36 Ten pat. Tuo tarpu „Varpelį“ pats V. Kudirka mini kaip iš

spausdintą pjesę 1893 m. (žr. 39 nuorodą), o „Sudiev“ kartu su 
„Varpeliu“ ir „Dėdiene“ anotuojama — reklamuojama „Varpe“.— 
1894.— Nr. 6.—P. 96.

37 Zr.: Būtėnas J. Min. veik.— P. 124.
38 Varpas.— 1898.—Nr. 1.—P. 16.

Išspausdinęs pirmąją savo pjesę — „Varpelį“, paskui 
dar sulaukęs peterburgiečio P. J. Pranaičio polkos „Lie
tuvaitė“, V. Kudirka galėjo tarti lyg iš šalies, net nepa
sirašydamas: „Sukakus 10 metų tikrojo krutėjimo, pasiro
dė pirmoji ant šios pasaulės originališka vieno amatoriaus 
kompozicija grynuose lietuviškuose rūbuose, tai valcas 
„Varpelis“. Neužilgo po tam pasirodo štai ir kita vieno 
konservatorijos mokintinio originališka kompozicija, pol
ka „Lietuvaitė“, taip gi lietuviškuose rūbuose — tiktai 
spaudos apystovos priverstinai liepė jai apsikaišyti pran
cūziškomis kvietkomis ir prisisegti lenkiškus skvernus. 
Tiek to, tai ne autoriaus kaltė, ir kompozicija vis lieka 
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lietuviška. Neapsiimu spręsti, kokią turi vertę tos dvi 
pirmosios mūs kompozicijos muzikoje — gal būti geros, o 
gal ir nepasisekė. Bet tegul jiedvi būtų tiktai lygios su 
mūsų pirmosiomis eilėmis, tai jau vis turi raminti dvasią, 
vis liks tomis kregždėmis, kurios pavasarį apreiškia“39.

39 Ten pat.— 1893.— Nr. 8.— P. 124. „Prancūziškos kvietkos“, 
gal kiek gelbstinčios apeiti spaudos draudimą, matomos leidinio vir
šelyje: „Savo mylimai sesutei Julijanaj. A ma soeur chėrie Juliette. 
Polka Lietuvaite ant 4 rankų sustatė P. J. Pranaitis. Petropile. Pre
ke 1 rub. Petersburg. Księgarnia Polska B. Rymowicz przy ulicy 
Kazańskiej No 26“. Virš natų teksto vėl pavadinimas lietuvių ir 
prancūzų (Polka „Lithuanienne“) kalba. Išspausdinta G. Smidto 
spaustuvėje. Vienintelis šiuo metu žinomas egzempliorius — muziko
logo prof. A. Ambrazo asmeninėje bibliotekoje.

40 2r.: Čiurlionis M. K. Apie muziką ir dailę.— V., 1960.— P. 223.
41 2r.: Varpas.— 1895,—Nr. 5,—P. 90; 1896,—Nr. 3.—P. 44.
42 2r.: Pergalė.— 1977,—Nr. 5 —P. 153.

Blaivus, kuklus ir viltingas konstatavimas, prie kurio 
ne ką tepridėsi.

Muzikos reikšmę nusako ir jos visuomeninė būtis — 
ar skamba, kaip, kur ir kiek. „Tautiška giesmė“ dėl savo 
koncentruoto patriotizmo ir etikos bei lengvai įsimenamos 
kompiliuotos melodijos (populiarumui tai anaiptol ne
kenkia) yra ypatingas atvejis. Carizmo laikais ji lydėjo 
kone kiekvieną lietuvių susirinkimą, koncertą, būdavo 
spraudžiama net į dramos pastatymus40. Bet ir V. Ku
dirkos kūriniai fortepijonui, jo harmonizuotos lietuvių liau
dies dainos taip pat buvo aktualus repertuaras. Ir Tilžės 
„Birutės“ draugijos, ir „Sankt-Peterburgo lietuvių—žemai
čių labdaringosios draugystės“ koncertuose skamba, vos 
pasirodžius „Kanklių“ pirmajam sąsiuviniui, „Ant kalno 
karklai siūbavo“, „Šėriau žirgelį“, „Sėjau rūtą“, „Oi, ei
sim, eisim“ 4I. Žinoma, kad apie 1900 m. ir Vilniaus lie
tuviai tyliai rinkdavosi privačiuose namuose padainuoti, 
egzistavęs choras42. O štai vilnietės M. Piaseckaitės-Sla- 
pelienės liudijimas, prierašas prie „Kanklių“ pirmojo są
siuvinio pavadinimo (egzempliorius Kudirkos Naumiesty, 
V. Kudirkos vidurinės mokyklos muziejuje): „<...> iš 
kurių dainavau pirmajame liet, chore 1898—190(0?)“... 
Skamba ir V. Kudirkos fortepijoninės pjesės — kartu su 
P. J. Pranaičio „Lietuvaite“ ir „Mozūru lietuvaitėms“ tai 
vienintelis esamas, be to, saloninis, lengvai paskambina
mas ir visų suprantamas repertuaras. Pagal jį galima 
šokti — ir šokama tai studentų, tai šeimyniškuose suėji
muose, negausių lietuvių inteligentų namuose, o galima 
ir vienam muzikuoti, būreliu klausytis. Pavyzdžiui, V. Ku
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dirkos pjeses skambindavo G. Landsbergio-Žemkalnio mo
tina ir sesuo (iš klausos ir pats Žemkalnis)43; E, Rucevi- 
čienė ilgai buvo išsaugojusi savo namų repertuaro rank
raštinį albumėlį su M. Petrausko, V. Kudirkos kūri
niais. . ,44 Aranžuodavo tuos šokius kapeloms, orkest
rams. .. Štai M. Mašiotaitė-Urbšienė prisimena motinos 
pasakojimą, kaip per jos ir Prano Mašioto vestuves „Tė
tušis išmokė pakviestuosius Linkuvos žydus-muzikantus 
Kudirkos valsų ir mozūrų. Išmokė iš ausies, girdėdamas, 
kaip mudvi su Vandzia skambindavome. Kai tik įvažia
vome pro vartus, tuoj pasigirdo iš po kaštono muzika. 
Kudirka, sujaudintas iki ašarų, dėkojo..45 Tilžėje savo 
ruožtu galima buvo pasisamdyti kareivių orkestrą. Kaip 
tik todėl „Birutės“ renginių programose skambėdavo „ir 
lietuviška muzika“: V. Kudirkos „Varpelis“, „Dėdienė“ 
ir „Sudiev“, P. J. Pranaičio „Lietuvaitė“, Bergerio „Lie
tuviškas dragūnų maršas“ 46... Tokių atlikimų rastume 
daug. Pažymėsiu dar vieno „Birutės“ koncerto (1901 m. 
vasario 17 d.) programą: antrojoje dalyje V. Kudirkos 
„Varpelis“, „Rambynkalnio karalaitė“, dainos „Ant kal
no karklai“ ir „Kur upelis teka“47. Peterburgo studentų 
„Fraternitas Lithuanica“ savo vakare vėlgi praktiš
kai, mat šokiams, groja lietuvišką muziką — V. Ku
dirkos pjeses48. Abu muzikos pritaikymai minimi Kauno 
„Dainos“ draugijos surengto V. Kudirkos atminimo va
karo aprašyme:

43 Iš architekto V. Landsbergio-Žemkalnio prisiminimų.
44 Iš E. Rucevičienės pasakojimo 1977 m. kovo 9 d. Kaune. Ne

norom ir tik trumpam ji paskolinusi šią relikviją „muzikaliai“ kai
mynei. ..

46 Iš M. Urbšienės 1955 m. laiško J. Gurevičienei (J. Urbšio ar
chyvas). Taip pat žr.: Urbšienė-Mašiotaitė M. Prie žibalinės lem
pos.-V., 1982,—P. 161.

46 Varpas.— 1896.— Nr. 3.— P. 44. Beje, LK saugomame „Var
pelio" egzemplioriuje irgi yra kažkieno ranka pasižymėtų orkestruo
tės įrašų.

47 Lietuviška Draugyste „Byrute“. Programas <...>.
49 Vilniaus žinios.— 1908.— Nr. 39.
49 Ten pat— 1908,—Nr. 1.

Mylėtojų choras drauge su orkestrą, p. M. Leškevičiui diriguojant, 
padainavo „Lietuva, Tėvyne mūsų“. <.. .> Tas pats orkestras pa- 
griežė V. Kudirkos kompozicijos valcą ir polką. Ypač gražiai išėjo 
valcas, kuriame daug yra motyvų, paimtų iš lietuviškų dainelių. 
Polka tai gerai žinoma kauniečiams kaipo labai smagi muzika suk
tiniui.49
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Tame vakare buvo perskaitytas, be kitų, K. Lekecko, 
kadaise varšuviečio, gal ir pažinojusio V. Kudirką, refera
tas. Čia V. Kudirka vadinamas rašytoju, dainiumi, kom
pozitoriumi ir tėvynainiu, sakoma:

Reikėjo V. Kapso, kad išnaujo į lietuvių apmirusią krūtinę įpilti 
meilę, pamėgimą tautiškų dainų. Taip tankiai girdėtos tautiškos dai
nos, daugiausia iš Kudirkos rinkinėlio, tik kaikurios naujų kompo
zitorių kitaip ant balsų išdėstytos. <.. .> Jo valce „Nemuno Vilnįs“ 
girdėt mųsų senių, prosenių gaidos. Jis parodė, iš ko reikėtų nau
dotis mųsų kompozitoriams, kad sutverus savo tautiškas meliodi- 
jas.50

50 Ten pat.— 1908,—Nr. 10, 11 (cit. iš Nr. 11).

K. Lekeckas bene pirmasis viešai pažymėjo, kad kiti 
kompozitoriai ima dainas iš „Kanklių“ ir savaip jas aran
žuoja, harmonizuoja, plėtoja. (Žinoma, čia nieko smerk
tina, ligi mūsų dienų praktikuojama.) J. Naujalio „Ant 
kalno karklai“ antru sakiniu nedaug ir tesiskiria nuo 
V. Kudirkos harmonizacijos. Dar įdomu palyginti J. Nau
jalio „Sėjau rūtą“, „Ko liūdi, putinėli“, „Loja šunes“, 
„Siuntė mane motinėlė“, „Močiute mano“ su tomis pa
čiomis V. Kudirkos harmonizuotomis arba „parūpintomis“. 
Bent keletą dainų iš „Kanklių“ savaip harmonizavo 
M. K. Čiurlionis („Šėriau žirgelį“, „Ganau aveles“, „Ei, 
mergele, kur buvai“, „Vai dariau dariau lyseles“— kai 
ką fortepijonui), o „Siuntė mane motinėlė“, „Tu mano 
motinėle“ ir „Lėk, sakalėli“— C. Sasnauskas, sukūręs 
„Karvelėlio“ žodžiais visai naują, originalią muziką. 
„Kanklėse“ randami dainų išplėtojimai („Juodas dangus 
debesys“, „Oi laksto vanagėlis“, „O kur tu eisi“, „Oi 
rūta, rūtele“) galėjo būti ir žanro pavyzdys lietuvių kom
pozitoriams. Tą sąrašą vertėtų tęsti, bet ir nurodyti ati
tikmenys pakankamai aiškiai atskleidžia dar vieną, gal 
ir svarbiausią, V. Kudirkos iniciatyvos aspektą. Kiti, jei 
panorės, padarys geriau, bet reikia pačiam bent ką nors 
padaryti, kad tie kiti panorėtų tęsti ir daryti geriau. Štai 
taip V. Kudirkos muzikos darbai (jei nežuvę) egzistuoja 
nūnai ne vien kaip atskiras, apibrėžiamas mėgėjo kūry
bos reiškinys bei organizatoriaus įnašas. Jie gaiviai įsi
liejo į kultūriškai snūduriuojančios visuomenės organiz
mą ir visą vėlesnę lietuvių muziką.

Valsai, mazurkos, polkos — tartum nesvarbi nūnai sa
loninė muzika, bet prieš aštuoniasdešimt, devyniasdešimt 
metų, nesant kitokios, ji atlikdavo net reprezentacinę funk

158



ciją. 1900 m. tarptautinėje Paryžiaus parodoje draudžia
mos lietuvių spaudos skyrelyje eksponuota ir natos; iš 
8 „Muzikos“ pozicijų 6 yra V. Kudirkos kūriniaiM. Kai 
tėvynėj žandaras šnairavo net į lietuvišką polkos pava
dinimą, pasauliui buvo rodoma, jog lietuviai beturį j a u 
ir m u z i k ą. O be V. Kudirkos — tai yra vos vieną dvi 
pjeses — gal ir nepatogu būtų buvę rodyti, bent jau at
skiru „Muzikos“ skyriumi... Taip XX a. slenkstyje už
fiksuota pradžia, po kurios viskas turi geriau klotis, nes 
darbo imasi išsimokslinę, tikri muzikai, kas be ko, puose
lėjantys kitokias kūrybos ambicijas bei sumanymus: ope
ras ir mišias, simfonines poemas ir kantatas... Todėl ir 
vertinti, lyginant vieno ir kitų darbus, nėra jokios pras
mės. Iš tų pirmosios pokudirkinės kartos muzikų žodžių 
primintinas tik M. Petrausko vertinimas, liudijimas:

Kudirka nors nebuvo gilus muzikas, bet savo pajautomis, savo 
intuicija kaip tik atspėjo tikrąjį lietuvišką vingį, Lietuvos melodijos 
modelį. <.. .> Ne tos dainos yra lietuviškos dainos, kurias lietu
viškai gieda, bet tos, kurios savo modeliu linkę mūsų dainų liaudies 
vingiams. Kudirkos kūriniuose yra daugiausia visais atžvilgiais lietu
viškos dainos ir tokios, kaip „Ant tėvelio dvaro“, „Tu mano motinėle“, 
„Siuntė mane motinėlė“, paimtos ir į „Nemuno vilnis“. „Nemuno vil
nys“ — geriausias Kudirkos kūrinys, visų labai mėgstamas dėl to 
motyvo, kuris iš žilos gadynės gyveno lietuvių dirksniuose, tik jį 
Kudirka pajuto ir prikėlė.82

51 Catalogue dės Livres Lithuaniens imprimės de 1864 a 1899 
<...>.— Paris, 1900.— P. 28. Dar dvi pjesės —tai buvo P. J. Pra
naičio „Lietuvaitė“ ir „Mozūras lietuvaitėms“— išspausdintos atitinka
mai 1893 ir 1894 m. Beje, kituose katalogo skyriuose matomos dar 
kelios muzikinės pozicijos: pirmasis „Kanklių“ sąsiuvinis, dvejos mi
šios, dainynai. Kadangi lietuviai gavo vietą etnografiniame parodos 
skyriuje, pasinaudota galimybe eksponuoti ir valstiečių vestuvių sce
ną (manekenus tautiniais rūbais), atseit žmones, kuriems atimta 
greta rodoma spauda.

52 Cit. iš Būtėnas J. Min. veik.— P. 124.
53 Žilevičius J. „Aušra“... (žr. 8 išnašą).

Įdomi ir J. Žilevičiaus pastaba 1935(1) m., kad, jei 
V. Kudirkos šokių būtų galima įsigyti, „labai daug kas 
dar reikalautų“ 51 52 53.

Vienaip, kad ir negirtinai, atrodo mėgėjo V. Ku
dirkos kompozicijos vadinamųjų didžiųjų, tikrųjų, am
žinųjų meno vertybių požiūriu ir visai kitaip — isto
riniame jo meto lietuvių kultūros kontekste. Pirmoji 
kregždė, būsimą lietuvių muzikos pavasarį apreiškianti, 
mažas laukų varpelis (arba Maironio „žvangutis lankos“), 
paskambinęs, jog bus, gali būti, jau yra! Gerai žinome,
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kaip formulavo istorinį uždavinį dešimt metų po V. Ku
dirkos mirties M. K. Čiurlionis. Jis žiūrėjo toli į priekį, 
o ne į tai, kas jau nuveikta, ir ne į savo darbus:

<...> lietuvių muzika dar tebeilsis liaudies dainose ar užrašuose, 
kurie tuo tarpu teturi muziejaus vertę. Tos dainos, tai tarytum bran
gaus marmuro uolos ir laukia jos tik genijaus, kurs mokės iš jų 
pasigaminti neužmirštančius veikalus. <.. .> Ir ateis laikas, kuomet 
mūsų kompozitoriai atidarys tą užburtą viešpatiją ir, semdami iš tų 
turtų savo įkvėpimą, atras širdyje seniai nejudintas stygas, ir tuomet 
visi geriau suprasime save, nes bus tai tikra lietuvių tautos muzika. 
Ar greitai? Už šimto, dviejų, o gal ir trijų šimtų metų, jeigu tik 
nepailsime ir jeigu pasiseks mums sužadinti visuomenėje geresnės 
muzikos troškimas.54

54 Čiurlionis M. K- Min. veik.— P. 297—298.
* Straipsnis parašytas 1983 m. ir spausdintas „Pergalėje“, Nr. 12; 

perspausdinamas nepakeistas, išskyrus atstatomą tuometinės redakci
jos iškupiūruotą V. Kudirkos citatą (plg. 39 išnašą).

Tas iš pradžių savos, o paskui ir vis geresnės muzi
kos troškimas, atrenkant ir puoselėjant gyvybines verty
bes, prasideda nuo Vinco Kudirkos * *.

BALTOJI SKULPTŪRA

ZITA RAILIENE

„Į mūsų miesto peizažą darniai įaugusi baltutė skulp
tūra— Vinco Kudirkos paminklas. Pro jį kas rytas į mo
kyklą, į darbą skuba naumiestiečiai. Dažnai prie jo va
landėlę sustoja ir susimąsto svečiai, atvykę iš kitur.

Baltojoje skulptūroje įamžintas daktaro ir poeto Vin
co Kudirkos atminimas, jo prasmingo gyvenimo devizas: 
„Kelkite, kelkite, kelkite!..“

Baisios karo audros pavertė mūsų buvusį pasienio 
miestelį plytų ir griuvėsių krūvomis. Tik puikioji skulp
tūra, nors ir papilkavusi nuo karo dūmų, jam praūžus, 
tebestovėjo nepaliesta, tartum simbolizuodama ateities 
kartoms, kad tikrasis menas nemiršta. Taip, skulptoriaus 
Vinco Grybo rankos iš tvirtos ir kietos medžiagos nulipdė 
monumentą, kuris nugalėjo laiką ir jo negandas...

Skulptorius V. Grybas visada žavėjosi tauria Vinco 
Kudirkos asmenybe, todėl ir ryžosi įamžinti didžiojo Var
pininko atminimą skulptūra, kuri turėjo puošti miestelio, 
kur gyveno ir iki paskutinio atodūsio nenuilstamai dirbo 
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V. Kudirka, didžiąją aikštę. Taip 1934 m. vasarą ir gimė 
ši baltoji skulptūra...

„Naumiestiečiai labai dėkingi Vincui Grybui už tokią 
puikią baltąją skulptūrą“,— rašė N. Manikienė, Kudirkos 
Naumiesčio V. Kudirkos vidurinės mokyklos mokytoja, 
Sakių rajono „Draugo“ laikraštyje 1970 m. spalio 3 d., 
minint skulptoriaus Vinco Grybo 80-ųjų gimimo metinių 
jubiliejų. Čia norėtųsi kiek plačiau nušviesti paminklo 
sukūrimo istoriją bei keliais bruožais paminėti ir patį jo 
kūrėją — skulptorių Vincą Grybą.

Statyti paminklą V. Kudirkai Sakių Naumiesčio inte
ligentai sumanė dar apie 1924 metus. Buvo įkurta drau
gija, kuri turėjo rūpintis paminklo pastatymu ir surinkti 
tam reikiamų lėšų. Tačiau ilgą laiką šis darbas buvo 
apleistas. Rimtai dirbti draugija pradėjo tik 1928 m., kai 
jos pirmininku buvo išrinktas muzikas Zigmas Skirgaila, 
tuometinis Naumiesčio burmistras. Jis rengė koncertus, 
kurių lėšas skyrė paminklo statybos fondui.

Paminklui statyti buvo pakviestas jau spėjęs išgar
sėti skulptorius Vincas Grybas.

Iš pradžių buvo ketinama statyti vadinamąjį Nepri
klausomybės paminklą. Mat kaip tik tokie paminklai vie
nas po kito jau augo daugelyje Lietuvos miestų. Dažnai 
jie buvo menkos meninės vertės, pastatyti iš nepatvarių 
ir pigių medžiagų.

Tuo tarpu monumentaliosios skulptūros sritis tuome
tinėje Lietuvoje buvo labai apleista. Trūko išsilavinusių, 
aukštos meninės kultūros, turinčių specialų pasirengimą 
skulptorių. Nebuvo ir dirvos jiems išaugti. Paminklus 
daugiausia užsakydavo miestų savivaldybės arba įvairios 
draugijos iš paaukotų lėšų. Tų lėšų paprastai būdavo ma
ža, tad užsakovai pageidaudavo nedidelių skulptūrų arba 
biustų, pagamintų iš pigių medžiagų. O ir užsakovų me
ninis išprusimas buvo labai ribotas.

Taigi, atsižvelgiant j visas aplinkybes ir tokią padėtį, 
stebėtinas skulptoriaus V. Grybo pasiryžimas papuošti to 
meto Lietuvos užkampius didingais monumentais.

Pats skulptorius mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, 
Kauno meno mokykloje ir Paryžiaus dailės akademijoje 
pas profesorių E. A. Burdelį. Tuo metu V. Grybas kai 
kuriose Lietuvos vietovėse jau buvo pastatęs keletą pa
minklų: Simonui Daukantui Papilėje, Lietuvos didžiajam 
kunigaikščiui Vytautui Kaune, „Žemaitį“ Raseiniuose ir 
kitus. Šiais savo darbais (ypač Simono Daukanto skulp

11 Kudirkos Naumiestis 161



tūra) jis buvo išvaręs pirmąją vagą Lietuvos monumen
taliosios skulptūros srityje.

V. Grybas, kilęs iš netolimo Lukšių valsčiaus Pelenių 
kaimo, nuo pat vaikystės buvo daug girdėjęs apie V. Ku
dirką, domėjosi šiuo tauriu, kovingu žmogumi. Pakviestas 
statyti paminklą Naumiestyje, skulptorius džiaugėsi pa
sitaikiusia proga įamžinti V. Kudirkos paveikslą skulptū
roje. Jis atkalbėjo komitetą nuo sumanymo statyti Ne
priklausomybės paminklą, nes panašūs paminklai, tapę 
mados reikalu, vienas po kito dygo Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose.

Nepaisant visų skulptoriaus pastangų įrodyti, kad 
V. Kudirkai reikia pastatyti monumentą, buvo užsakytas 
tik nedidelis bronzinis biustas ant cementinio pjedestalo.

Skulptorius dirbo daug ir atsidėjęs, gilinosi į V. Ku
dirkos asmenybę, ieškojo nuotraukų, skaitė jo raštus, klau
sė jį pažinojusių žmonių atsiminimų, bet darbas ilgai ne
sisekė. Mat ribotos biusto galimybės neleido skulptoriui 
atskleisti visų tų minčių, kurias jis tikėjosi įkūnyti mo
numente. Tuo nebuvo patenkinti net patys užsakovai, o 
juo labiau pats skulptorius. V. Grybo vaizduotėje jau su
siformavo veržli, dinamiška figūra. Ilgai ieškojęs ir iš
bandęs visas galimybes, skulptorius galutinai nutarė, kad 
pasitenkinti pastačius V. Kudirkai tik menką biustą tikrai 
būtų gėda. Reikia statyti visą figūrą, kad būtų tinkamai 
pagerbtas šis žymus ir visai tautai brangus žmogus.

Nusivylęs jam pavestu darbu ir trokšdamas pradėti 
viską iš naujo, V. Grybas tyčia apdaužė jau patvirtintą 
biustą, o komitetui pranešė, esą jis sudužęs liejant gipso 
formas. Komitetas, žinoma, labai išgyveno dėl tos nelai
mės, bet skulptorius pasiskubino užsakovus nuraminti 
šiais žodžiais: „Nenusiminkite, aš prikelsiu Kudirką, jūs 
dar puikesnį turėsite paminklą. Tik palaikykite mano su
manymą, statykite visą statulą, o ne biustą“.

Komitetui neliko nieko kito daryti, kaip tik sutikti su 
šiuo siūlymu, juo labiau kad V. Grybas atsisakė papil
domo honoraro, paprašęs apmokėti tik už medžiagas ir 
darbininkams už darbą.

Vieta V. Kudirkos paminklui parinkta Naumiesčio cent
re, turgavietėje. Teko stipriai susigrumti su vietos pirk
liais, kad šiam reikalui būtų užleista dalis rinkos.

V. Grybas pats asmeniškai talkino ir organizavo apy
linkės žmones į skvero rengimo bei paminklo statybos 
talkas.
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Dabar skulptorius iš naujo entuziastingai ėmėsi dar
bo. Sukūrė keletą paminklo eskizų, suplanavo skverą. Pra
dėjo lipdyti ir pačią statulą. Paminklas turėjo būti nu
lietas iš cemento ir padengtas balto marmuro grūdeliais 
(šią techniką pirmą kartą Lietuvoje V. Grybas panau
dojo „Žemaičio“ skulptūroje).

Reikėjo ieškoti apibendrintų formų, kurios būtų at
ramos, padedančios išlaikyti sunkų cementinės figūros 
svorį ir padėtų deramai atskleisti V. Kudirkos vidinio 
pasaulio turtingumą bei šauklio ryžtą.

Skulptoriui talkino žmonės, turintys panašių į V. Ku
dirką bruožų: darbininkas Spirauskas ir Jurbarko gimna
zijos mokinys K. Kriščiukaitis, busimasis Marijampolės 
J. Jablonskio vidurinės mokyklos mokytojas. Štai ką jis 
rašo savo atsiminimuose: „Man tada buvo 18 ar 19 me
tų. Jurbarke tada buvau vienas iš geresnių sportininkų. 
Kartą po treniruotės miesto parke prie manęs priėjo skulp
torius V. Grybas ir paprašė užeiti pas jį į dirbtuvę pasi
kalbėti. Užėjau. Parodė, ką lipdo. Ant pjedestalo stovėjo 
lyg žmogaus figūra iš storų geležinių virbų, grubiai ap
lipdytų moliu. Sakė, kad ruošiasi lipdyti Vincą Kudirką. 
Parodė projektą-modelį. Prašė truputį papozuoti, nes 
būk, aš, jei būčiau vyresnis, būčiau panašus į V. Kudir
ką. Aš su jo pasiūlymu sutikau, nes ir man pačiam buvo 
įdomu pamatyti, kaip lipdomi paminklai.

Stovėti būdavo nenuobodu: dirbdamas skulptorius pa
sakodavo apie V. Kudirkos gyvenimą arba tyliai sau pro 
ūsus niūniuodavo kokią nors lietuvišką liaudies dainelę. 
Kartais įjungdavo radijo aparatą ir paieškodavo tylios, 
švelnios muzikos. Nežinau kodėl, bet dažnai muzikos 
klausydavosi iš Varšuvos. Pozavimo pertraukų metu pa
dėdavau išgniaužyti molį lipdymui. Kad darbas eitų spar
čiau ir negaištume daug laiko per pietų pertraukas, skulp
torius pasiūlė man pietus valgyti pas jį.

Prisimenu, kad jis dažnai liepdavo man keisti tai vie
naip, tai kitaip ištiestos dešinės rankos padėtį. Jis visą 
laiką jos padėtimi paminkle buvo kažkuo nepatenkintas.

Kartą skulptorius juokaudamas prasitarė šitaip: „Ta
vo plaukų panašumą įamžinau V. Kudirkos ir „Žemaičio“ 
figūrose. Kai pasensi ir nupliksi, galėsi pasižiūrėti, koks 
atrodei jaunystėje. O „Žemaitį“ reikėtų padaryti kuo nors 
panašų į save ir bent tokiu būdu įsiamžinti. Pridėsiu 
jam bent savo ūsus“.
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Taip ir padarė. Dabar kada tik pasižiūriu, tai ir „Že
maičio“ veido konstrukcija, ir tie jo ūsai man labai pa
našūs į paties skulptoriaus“.

Skulptūros lipdymas atėmė daug laiko. Visi terminai 
baigėsi, atėjo ruduo, ir prieš žiemą paminklą reikėjo nu
lieti, o skulptorius vis dar nebuvo patenkintas savo kūri
niu. Teko statyti tokį, koks buvo sukurtas. Slapčia jis 
vylėsi, kad, statant paminklą natūroje, pavyks kai ką 
pakeisti bei ištaisyti.

1934 m. birželio 10 d. paminklas buvo iškilmingai ati
dengtas. Ta proga Sakių Naumiestis pavadintas Kudirkos 
Naumiesčiu. Miestas pasipuošė labai puikiu kūriniu, ku
ris įamžino ne tik Vinco Kudirkos, bet ir jo paminklo kū
rėjo, skulptoriaus Vinco Grybo atminimą.

Tai dirbtinio marmuro 8,5 m aukščio monumentas. 
V. Grybas vaizduoja V. Kudirką kaip kovotoją už nacio
nalinį išsivadavimą. Ant masyvaus griežtų keturkampių 
formų postamento stovi V. Kudirkos figūra su pakelta 
aukštyn dešine ranka, tarsi kviečiančia mostu. Figūra 
ekspresyvi, ypač graži V. Kudirkos galva, išraiškinga 
veido mimika ir gilios, daug sakančios akys. Figūra ku
pina jėgos. Veržlus galvos posūkis į kairę praturtina visą 
figūros kompozicinę sandarą (kuri, beje, nėra visai vien
tisa), padeda įprasminti žmogaus, pasiryžusio žengti 
lirmyn ir vesti kitus paskui save, paveikslą. Tik šiek tiek 
įer sunki apsiausto drapiruotė ir „Varpas“ kairėje ran
čoje tarsi stabdo figūros dinamiką. Be to, ir iškeltos aukš
tyn dešinės rankos mostui tarsi trūksta tos ekspresijos, 
kokios lauktume, kokią turi, pavyzdžiui, „Žemaičio“ prie
kin ištiestoji ranka.

V. Kudirkos paminklo turinį papildo iliustratyvaus po
būdžio postamento bareljefai. Priekinėje dalyje pavaiz
duotas V. Kudirka, skambinąs varpu, ir iškalti jo žodžiai: 
„Kelkite, kelkite, kelkite!“ (Sis gana išraiškingas barelje
fas, pavadintas „Tautos rytu“, buvo eksponuotas 1939 m. 
Lietuvos dailininkų sąjungos realistų sekcijos V rudens 
dailės parodoje.) Priešingame šone — „V. Kudirka kalė
jime“, kairiajame — V. Kudirkos eilėraščio „Maniesiems“ 
žodžiai, skatinantys priešintis carizmui:

Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną 
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną, 
Namas negrius — iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj ano stulpo dar tą pačią dieną 
Tuoj kitą statykit!
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Pakėlę akis aukščiau ir pažvelgę į statulą iš to šono, 
iš tikrųjų matome V. Kudirką lyg griūvantį, lyg oru 
skrendantį. Iš tos pusės žiūrint, figūra ypač dinamiška 
ir veržli.

Cituotieji V. Kudirkos eilėraščio žodžiai tampa dar 
prasmingesni prisiminus, kad V. Kudirkos gyvenimo Nau
miestyje laikotarpiu jo sveikata kaskart vis seko stipriai 
veikiama nuolat progresuojančios džiovos, kad čia jis ir 
mirė.

Postamento bareljefų kompozicijos lakoniškos, neper
krautos smulkmenomis ir detalėmis. Žemas reljefas dar
niai susilieja su paminklo visuma. Gražus figūros silue
tas, postamento bareljefai tarsi leidžia iš visų pusių iš 
naujo perskaityti įkūnytas mintis, apmąstyti ne tik V. Ku
dirkos nueitą kelią, bet ir mūsų liaudies vargus bei kovas.

Paminklo visuma gerai suvokiama iš tam tikro at
stumo, kurį skulptorius turi apskaičiuoti. V. Grybas ap
link šį savo kūrinį suprojektavo didelį gėlyną, kurio ri
bos drauge su keturiomis dekoratyvinėmis vazomis (beje, 
tai pačios gražiausios iš visų skulptoriaus sukurtų deko
ratyvinių vazų) ir nustato geriausią atstumą žiūrėti į 
paminklą.

Paminklas susietas su simetriškai suplanuota aikšte, 
apsodinta medžiais ir dekoratyviniais krūmais.

Aikštė, kurioje stovi V. Kudirkos paminklas, tautinio 
atgimimo metais pavadinta „Varpo“ aikšte.

1972

ANT ŠEŠUPĖS KRANTO, KUBILĖLIUOSE...

JUOZAS PIKC1LINGIS

Daugel mūsų Tėvynėje, anot V. Krėvės, yra puikių 
ir gražių vietų, daugel vietų, pagarsėjusių senų tėvelių 
darbais... Daugel jų, tų gražių ir pagarsėjusių vietų, yra 
ir po mūsų, zanavykų, veliuoniškių, gimtuoju dangumi. 
Vien mūsajame Nemuno krante kiek jų! Sudargas, Gel
gaudiškis, Plokščiai, Ilguva, Kriūkai... Viena iš tokių 
vietų — Šešupės, „brangios Lietuvos upelės“ atkrantėj ža
lioj. Ten, kur į asfaltą, atbėgusį nuo Sakių per Sintautus, 
Keturnaujieną, atsiremia — dar prieš Kudirkos Naumiestį, 
prieš V. Kudirkos tiltą per Šešupę — „paprūsės“ vieške
lis, atidumiąs nuo Slavikų, Kidulių. Pasukusius šitan ke- 
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lin į dešinę, tuoj iš kairės pasitiks jus rodyklė ir pakvies: 
„Į kalbininko Jono Jablonskio gimtąją sodybą 0,5 km“.

Taip! Čia! Ant pat Šešupės kranto, žalio, gražaus, 
po zanavyko stogu lygiai prieš 130 metų atėjo į pasaulį 
didis Lietuvos žmogus. Žmogus, kuris tars lemiamą žodį 
parenkant ir nustatant bendrinės lietuvių kalbos normi- 
nimo kriterijus, jos ugdymo linkmę, pagrindines raidos 
gaires, turtinimo ir tobulinimo šaltinius. Kas tasai žmo
gus? Taip, tai Jonas Jablonskis, pasirašinėsiąs Petro Kriau- 
šaičio, Obelaičio, o daugiausiai Rygiškių Jono slapyvar
džiais. Miręs jis 1930-aisiais — prieš šešiasdešimt metų, 
bet sakome: su Jablonskiu mes nesiskyrėme nė vienos 
dienos. Nes nė vienos dienos nesiskyrėme su gimtąja kal
ba. Nes jis parodė: štai kokia turi būti lietuvių kalba 
mūsų burnoje, štai iš kur turime imti jos pavyzdį. Štai 
kas yra tikroji kalbos dvasia, charakteris, jos genijus.

Tai buvo įsimintina diena. Tai buvo istorinė Zanavy
kų žemės diena. Ne tik Zanavykų — Lietuvos...

Pernakt čiožė lietus. Paryčiu išsigiedrijo, iš praretė
jusių debesų pažvelgė saulutė. Du pilnutėliai autobusai, 
„Viliukas“ ir kelios lengvosios pajudėjo iš Sakių vykdo
mojo komiteto Kudirkos Naumiesčio link. Šit ir jie, Ku
bilėliai — 1974-ųjų birželio 12-osios kelionės paskirtis. Mū
sų — Sakių rajono Kalbos šventės dalyvių, vietos žmonių 
ir svečių iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės. Šiandien čia, 
gimtojoje kalbininko sodyboje, bus atidengiamas pamink
linis akmuo su įrašu didžiam žmogui, mokslininkui, pat
riotui, visuomenės, kultūros veikėjui Jonui Jablonskiui. 
Kiek džiaugsmo! Juk toji sodyba buvo prarasta! Juk Jab
lonskio gimtinė buvo užmiršta! Ir va vėl atrasta. Tai 
gerbiamųjų mokytojų — šakiečio Jono Augustaičio ir nau- 
miestietės Natalijos Manikienės — nuopelnas, jų kruopš
taus ieškojimo vaisius. Dabar kasmet bent po kartą už
sukame čion, šiton sodybvietėn, nusilenkti tiems jovarams, 
beržams, kurių papėdėje rymo tas kuklus vietos laukų 
akmuo su kukliu įrašu, padėti prie jo gėlelės. Nusilenkti 
vakarų vėjyje ošiantiems jovarams, beržams — vaikaičiams 
tų, kurie išlydėjo Kubilėlių kaimo Juozo ir Agnieškos Jab
lonskių sūnų Jonuką į didįjį žygį už gimtąją lietuvių 
kalbą. Į didįjį, kilnųjį, taurųjį, sunkųjį, varganąjį. Už ją, 
tą, kuri, ujama dvarų „palotinose“ ir miestų mūruose, 
jų „žaliose bromose“, tebuvo radusi prieglobstį lietuviš
ko sodžiaus panamėje, jo seklyčioje. Čia, šitame pakie- 
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myje, ji „it žali bruknelė“, anot Simono Daukanto, tik 
ir tebežaliavo.

Jonas Jablonskis, Rygiškių Jonas... Kiek daug šitame 
varde! Kiek daug pasakančio kiekvieno doro lietuvio as
meniui ir širdžiai! Kiek ryžto, valios, ištvermės, kantry
bes, pasiaukojimo, atsižadėjimo... Ir darbo, darbo, dar
bo. ..

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?

Bene šiuo Maironio skausmo ir širdies gėlos balsu, 
ateinančiu iš 1895 metų, bus geriausiai pasakyta apie 
Jablonskio ano meto veiklos sąlygas tame „tautystės“ 
darbo bare ir apie jo reikšmę. .. .tetampa ji, mūsų seno
lių, tėvų, protėvių gimtoji, sanskrito giminaitė, švari, gry
na, turtinga ir skambi, tetampa ji visiems artima ir bran
gi. Teranda kelią ji į knygą, laikraštį, mokyklą, įstaigą, 
į viešą gyvenimą. Išeik gi, gimtasis žodi, iš „bakūžės 
samanotos“ ir ženk drauge su laisvės ilgesiui atbundan
čia tauta. Juk tu esi tautos Angelas Sargas! Ir kiek dar 
reikės sudėti aukų ant tavo aukuro! Patirti persekiojimo, 
tremties, pralieti kraujo! Tomis „be ryto“ naktimis. Ar 
visa tai jiems, vaikams, vaikų vaikams, „besuprantama 
bus“? Ar besuprasta, ar beįvertinta bus ir Tavo, garbusis 
Naumiesčio žemės sūnau, artojo varsnų reikšmė ir didy
bė tokiuose plačiuose ir tokiuose apleistuose lietuvių kal
bos arimuose?

Augo jisai Kubilėliuose „kaip ir kiti tėvo močiutės 
sūneliai“. Tada jam gal buvo septinti metai. Motina jau 
pramokiusi poterių, o gal net „įstačiusi į maldaknyges“, 
į „lementorių“. Gal į tada skaitinių skaitinį — „Aukso al
torių“. Geriau skaityti, pasak prof. A. Piročkino, dviejų 
monografijų apie Jablonskį autoriaus, bus išmokęs „Jab
lonskių namuose siuvęs kurį laiką siuvėjas, koks Sūduvos 
„Palangos Juzė“ '. Paskui? Vladislavovo (taip tada buvo 
„pakrikštytas“ Naumiestis) pradžios mokykla. Vaikas svei
kas, guvus. Gal ir toliau į mokslus? Gal pasuks į ku
nigus — išsipildys motinos viltis? Ir dėdė iš motinos pu
sės J. Sipaila, Keturvalakių klebonas, pritaria, remia. Leis
ti Jonuką į mokslą. Remia ne tik žodžiu — ir pinigėliu. 
Juk tais laikais vaiką leisti į mokslą ne juokas buvo. Tad

1 Piročkinas A. Prie bendrinės kalbos ištakų.—V., 1977.— P. 12. 
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ačiū dėdei kanauninkui! Tad sudiev 1872 m. vasaros pa
baigos saulėj besimaudantiems baltiems Naumiesčio baž
nyčios bokštams, į dangų šaunančiai raudonai Širvintos 
gotikai anapus Šešupės! Tuom tarpu sudiev! Kubilėliams, 
tėvų pastogei, Miestui2, Keturvalakiams, kur svečiuotasi, 
viešnagėta pas dėdę — tiems pirmiesiems gimtojo žodžio 
universitetams. Čia prisiklausyta ir krautasi atmintin, šir
din gyvų gyviausios, gražių gražiausios sodiečių kalbos 
pavyzdžių, kurie paskui — papildomi ir gausinami iš tų 
pačių bei kitų šaltinių — taip išteklingai srovens į vei
kalus, dėjusius pamatus lietuvių kalbos mokslui. Į 1901 m. 
Petro Kriaušaičio (slapyvardis) Tilžėje išleistą „Lietu
viškos kalbos gramatiką“, kurioje išdėstyta bendrinės lie
tuvių kalbos norminimo programa ir jos pamatan padėta 
Šešupės krantų ties Naumiesčiu sodiečių lūpose skambė
jusi šneka, dar Širvintos, Šeimenos, dar Novos ties Griš
kabūdžiu, Rygiškiais... Srovens jie, tie žmonių šnekos 
pavyzdžiai, į „Lietuvių kalbos gramatiką“ (1919), į „Lie
tuvių kalbos vadovėlį“ (1925), dar anksčiau — į „Lietuvių 
kalbos sintaksę“ (1911), į „Linksnius ir prielinksnius“ 
(1928), „Vargo mokyklos“ dviejų dalių chrestomatiją, 
„Mūsų žodynėlį“. Sis kalbos kraitis — ir „Kalbos daly
kuose“, pradėtuose skelbti nuo 1890 m. „Varpe“, kituose 
periodiniuose leidiniuose. Jis bus tvirta atrama vertimų 
sakiniui, žodžių, terminų darybai. Ne be reikalo, ką tai
sant, nustatant, patariant, bus primenama: taip žmonės 
sako.

2 Taip tada vadintas dabartinis Kudirkos Naumiestis.

Bet visa šitai tuo tarpu dar „busimasis laikas“. O 
dabar — į Marijampolę, į Marijampolę! į gimnaziją! Čia 
regsis pažintys su žmonėmis, kurių vardai lietuviui ir 
Lietuvai daugel ką sako: pažintys ir bičiulystė su Vincu 
Kudirka, Jonu Basanavičiumi, Petru Kriaučiūnu, gimna
zijos mokytoju; čia mokytojauta V. Staniškio, J. Jasiu- 
laičio, kuriuos Jablonskis vėliau čia viena, čia kita proga 
prisimins. O po Marijampolės? Ne, jaunasai Jonas ne
pateisins tėvų, nei dėdės, nei, beje, ir griškabūdiečio ku
nigo J. Marmos vilčių — neperžengs Seinų dvasinės se
minarijos slenksčio. 1881 m. rudeniop išsiųs prašymą 
Maskvos universiteto rektoriui, kad galėtų studijuoti fi
lologiją— klasikines kalbas bei literatūrą — Istorijos ir 
filologijos fakultete. Čia pažintis su profesoriais Filipu 
Fortunatovu, Fiodoru Koršu, mokėjusiais lietuvių kalbą 
ir ja naudojusiaisiais, bus pastūmėjusi Jablonskį į lituanis
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tiką. Jis suprato, kad „lotynų ir graikų kalba, jo specia
lybės dalykai, duos jam duonos, o lietuvių kalba, gal ir 
literatūra, etnografija ir istorija bus tos mokslo šakos, 
kuriose dirbdamas jis geriausiai galės padėti savo liau
džiai. Tai sritys, kur nėra kam dirbti, o dirbti verkiant 
reikia“3. Ir šis „verkiant reikia“ Jablonskiui taps prie
sakų priesaku, gyvenimo iki paskutinio atodūsio, tikrąja 
tų žodžių prasme, būtinybių būtinybe. Ir visuomet jį ly
dės, teiks stiprybės, ištvermės iš tėvų namų Kubilėliuose, 
paskui Rygiškiuose, Griškabūdžio pašonėje, kur persikėlė 
gyventi tėvai, žinoma, ir iš kitų Lietuvos vietų, kur būta, 
lankytasi, dirbta,— iš čion išsineštas gimtasis žodis, mei
lė, atsidavimas, priedermė jam.

3 Piročkinas A. Prie bendrinės kalbos ištakų.— V., 1977.— P. 49.

Daug apie Jablonskį kalbėta, rašyta, dar daug bus 
kalbama, rašoma. Leista jo raštų, jie vertinti, komentuo
ti, taikyti kalbos dabarčiai, nūdienos praktikai. Čia gra
žią vagą yra išvarę profesoriai Juozas Balčikonis, Jonas 
Palionis, Arnoldas Piročkinas.

1990-aisiais minime ne vien Jablonskio gimimo 130-me- 
tį, bet ir jo mirties 60-metį. Tad gal pradėtina nuo J. Bal
čikonio, Rygiškių Jono uoliausiojo mokinio ir bendradar
bio, dar 1930 m. tarusio savo mokytojui žodį, primenantį 
mums, kas buvo ir kuo lieka tas žmogus lietuvių kalbai 
ir Lietuvai: „Kalbos tėvo titulas, kuriuo Jablonskis buvo 
vadinamas dar gyvas ir kuris dabar visų kartojamas jam 
mirus, turės amžinai pasilikti prie jo vardo. Jis mūsų 
kalbai yra padaręs tiek nuopelnų, jog tas garbingas titu
las nėra tik koks laikinas mūsų sugriaudintos širdies pa
puošalas ant brangaus žmogaus kapo gailesčio dienose“.

J. Palionis: ypač didelį vaidmenį lietuvių
literatūrinės kalbos istorijoje, kaip ir apskritai lietuvių 
tautos kultūros istorijoje, suvaidino Jablonskio parašyti 
lietuvių kalbos vadovėliai. Bemaž pusę mūsų gyvenamo
jo šimtmečio jie buvo pagrindinė gimtosios kalbos mo
kymo priemonė ir pradžios, ir vidurinėse, ir iš dalies net 
aukštosiose mokyklose. Būdami labai populiarūs, plačiau
siai vartojami, jie daugiausiai iš visų Jablonskio raštų 
prisidėjo prie lietuvių literatūrinės kalbos fonetikos, mor
fologijos ir sintaksės normų įdiegimo bei paplitimo, taip 
pat prie lietuvių rašybos nusistojimo, tuo labiau kad tais 
vadovėliais, juos daugiau ar mažiau perdirbinėdami, sekė 
beveik visi vėlesnieji mokyklinių lietuvių kalbos grama
tikų autoriai“.
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A. Piročkinas: „<...> Jablonskis visą laiką gyvas 
mūsų sąmonėje, mūsų darbuose — gyvas kartu su mūsų 
gyva kalba, kuriai jis skyrė visas savo jėgas, visą savo 
gyvenimą“.

Tie nuopelnai mūsų akyse bus dar iškilesni, jei prisi
minsime, jog savo požygj Jablonskis pradėjo tada, kai 
Lietuva skendo tamsoje, kai ji duso carizmo gniaužtuose. 
Lietuva ir jis pats. Šiauraus vėjo gainiojamas, tarp Ta
lino ir Gardino, tarp Panevėžio ir Veližo blaškomas, areš
tų ir kratų drumsčiamas.

.. .Nuo ko gi pradėti? Už ko gi tvertis?.. Visur tuš
čia, gaudosi vėjai. Nebetoli nuo to, kad jai, gimtajai kal
bai, bus visiškai užmigta. .. .moku pasakyti lenkiškai, ru
siškai, vokiškai, lotyniškai. Bet Sveikas patark: kaip čia 
reikėtų pasakyti lietuviškai? Šit ji, anų laikų kalbos būk
lės kasdienybė! Kaip sakytina lietuviškai? Kas pamokys? 
Ir Jablonskis mokė. Mokė su geležine tverme, atkakliai, 
nuosekliai, sistemingai. Mokė — iš ko? Iš gyvosios šneka
mosios žmonių kalbos, iš potyrio, senolių palikto tauto
sakoje: patarlėse, priežodžiuose, mįslėse, pasakose, daino
se. Iš lietuvių klasikų — Donelaičio, Daukanto, Baranaus
ko, Valančiaus. Žemaitei, kurios apsakymus redagavo, 
laiške rašys: „Iš Tamstos raštų <.. .> mokiaus kitados 
ir gyvių gyviausios, gražių gražiausios kalbos“. Gerai, 
jei dar tas „tiligentas“, anot paties Jablonskio, arba 
„juodžiponis“, anot Vinco Kudirkos, teikėsi pasidomėti, 
pasiteirauti: kaipgi čia pasakius lietuviškai? O kiek būta 
tokių, kurie dėl to nebuvo linkę net antakio krustelėti. 
„Et!..“ Juos reikėjo šaukti, žadinti, budinti, kelti iš 
miego. Ir Jablonskis kėlė. Kalba — tautos brangenybė, 
protas, dvasia, garbė, sąžinė. Atbusdami kalbai, atbusime 
ir tautai.

J. Jablonskis — tautos atbudimo šauklys, jos sąmonės 
žadintojas. Jis, Vinco Kudirkos suolo draugas Marijam
polės gimnazijoje, bus turėjęs nemažą poveikį šiam pa
sukant į „lietuvystę“, į tautinės lietuviškos veiklos tokių 
plačių ir tokių reikšmingų darbų kelią. Atsimename, bū
sime skaitę J. Jablonskio priekaištą busimajam varpinin
kui: „Lyg jau netekai savo prigimtinės kalbos, t. e. (tai 
esti.— J. P.) kalbos tėvo ir motinos, katruodu Tave be 
baimės lietuviškai liūliavo ir aukliavo. Gėda tai XIX am
žiuje taip elgtis — mesti savuosius dėl kitų“. O kiekgi 
paskui Jablonskis bus rėmęs Kudirkos veiklą, talkinęs jo 
„Varpui“! Lygiai po dešimties metų nuo ano laiško šis 
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„Varpo“ 1893 m. 4 numeryje rašys: nebedarykime taip 
su kalba, su rašysena... Kaip ne? Nebedarykime taip su 
jomis, „kurias bekibindami įsikarštinome, o arčiaus su 
jomis nesusivedę, pasijutome daug beturį lietuviškų ne- 
legališkų žodžių, iš kurių matyt, kad juos veisė Lietuvis, 
tik... ne ant lietuviško pamato. Šitame dalyke taip išdy- 
kome, kad, jeigu ne p. K. Obelaitis, kuris pradeda pilti 
mums ant galvų šaltą vandenį, būtume visai pasiutę. Iš 
tikro reikia stvertis už galvos, išvydus tokią babiloniją: 
mokslinyčia, mokslavietė, mokslainė, mokįtuvė, mokykla, 
mokslynė, mokslabutis. Tuos visus žodžius patėmijęs esu 
mūsų raštuose, ir visi jie stengiasi išreikšti tą patį da
lyką, o kas-žin, ar nors vieną iš jų galima palikti? Su 
rašysena taip gi quot capita tot sensus" 4. Ir dar — savi
kritiškai: „Ir aš esu „nepriderančiai dasilytėjęs“ prie kal
bos, ir mano sąžinė nevisai gryna, vienok kur radau dėl 
savęs persergėjimą, ten pasitaisiau (rašau „Tėvynės var
pai“ 5, „tautietis“). Mums visiems, kibintojams kalbos ir 
rašysenos, pridera maldauti K. Ob., idant teiktųsi nepra
leisti nė vieno mūs paklydimo ir nesigailėtų šalto van
dens“. Taip ir bus iš visų galių stengiamasi daryti, kad 
tų „paklydimų“ sumažėtų, kad jie trauktųsi iš kalban
čiojo ir rašančiojo burnos, sakinio.

4 Kiek galvų, tiek nuomonių (lot.).
5 Anksčiau buvo „Tėvyniški varpai“.

Ne, ne šio straipsnio paskirtis peržvelgti J. Jablons
kio atiduotą duoklę lietuvių kalbai — tai jau kitų pada
ryta. Čia užteks priminus vieną kitą teiginį — mums pa
liktą įsaką, tinkantį ir kalbos šiandienai.

„Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda sa
vos gerai nemokėti.“

„Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta.“
„Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis — isto

rija, būdo ypatybės, siela, dvasia.“
„Kalba yra visų didysis tautos, jos pačios pasistaty

tasis paminklas.“
O jeigu šitaip, tad?.. Ar ne mums čia pasakyta? Ar 

tik anų laikų lietuviško „liežuvio“ vartotojui? Ar paseno 
bent vienas iš tų teiginių? Ar esame be priekaišto jų 
atžvilgiu? O sąžinė visai gryna, rami? .. Didi gėda sa
vos kalbos gerai nemokėti... Ar gėdimės? Ar mokame 
bent patenkinamai? Kalboje tauta pasisako: šit kokia aš 
esu, šit ko esu verta! Čia mano būdas, siela, dvasia. 
Spręskite! Kokia gi aš, toji tauta, iš šito — iš žodžio 
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žmonių burnoje — jums pasirodysiu? Koks būtų tasai „pa
sistatytasis paminklas“? Ar ne šiukšlyne, sąvartyne jis 
stūksotų? Kalbos piktžolyne? Kiek beesame jautrūs bei 
jauslūs tiems „persergėjimams“ dėl kalbos negerovių? 
Dėl jos „babilonijos“? Žodyno, semantikos, frazeologijos? 
Darybos, sintaksės, morfologijos? Kirčiavimo, tarties? Sti
liaus? .. Aiman, aiman! Juk čia daugiur prieitas liepto 
galas. Arba, kaip dabar sakoma, priartėta prie kritinės 
ribos. O ir peržengta ji.

Ak, toji brangioji, toji neįkainojamoji gimtoji kalba!.. 
Toji... bevertė. Toji paspiriamoji koja, numojamoji ranka. 
Kam tikrai nuoširdžiai iš mūsų rūpi jos skausmas? Ar 
daugiui? Ar?.. Jei ir nenumojame, jei ir nepaspiriame, 
tai gūžiamės į savo kiautą, imame ją atžagaria ranka, 
atšipusia viskam širdim, atbukusia galva. O ne vienas 
ir dyglius atstatome. Atseit dar ko? Ne, šito neturi būti! 
Abejingumo, kurtumo. Cinizmo, nihilizmo. Kurtumo, ap- 
kurtėliškumo, tūbausiškumo gimtosios kalbos ir Jablons
kio šauksmui. Jos ir Rygiškių Jono raštų, jo taisymų nu- 
piginimo. Ne, ne, ne! Juk taip tebeopu, taip tebeaktua
lu — visa, kas jo mokyta, teigta, taisyta, duota, iš kalbos 
šluote šluota. Šluota iš žodyno, iš žodžių darybos, iš 
sintaksės, iš kirčiavimo. Juk mūsų kalba dabar tikrai 
daugiur tereikalinga šluotos, ravėjimo. Juk ji čia bei ten 
primena neprižiūrimą pasėlį, prižėlusį piktžolių. Primena 
sąvartyną. Opu, aktualu ir kita, kas priminta teigiant: 
„Tautos kalba yra ne vien jos žodžių, gražių ir negražių, 
rinkinys — ne pats jos žodynas. Tautos kalba yra visa, 
kas atskiriems jos žodžiams gyvybės ir galingumo duo
da“. Ir šitai tebesvarbu, labai tebesvarbu, gyvybiška, de
gama. Įsidėmėtina. Įsidėmėtina rašant grožinį kūrinį, 
straipsnį, formuojantį viešąją nuomonę, gvildenantį moks
lo temą, o dar labiau rašant veikalą, knygą. O ir papras
tą rašinį mokykloje. Vartojant žodį kasdienos šnekesyje. 
Nes šis itin nuskurdintas, nusiaubtas, „nustekentas“, „par- 
dovytas“. Tapęs bedvasis, nužmogintas. Reikia jam to, kas 
„gyvybės ir galingumo“ duotų. Reikia, reikia, reikia.

Tai pirma. Antra. 1990 metai — lietuvių kalbos glo
bos metai. Toji globa tenesireiškia vien skambiais žodžiais, 
vien deklaracijomis, o kuo daugiau — atkakliu darbu, kru
tumu, plušumu. Ne, ne išdidžiu, pasipūtėlišku: „Tegul j i e 
mokosi lietuvių kalbos, jei čia gyvena...“, o ir sau pa
tiems keliamu reikliu, primygtiniu: „.. .gėda savos kal
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bos gerai nemokėti“, gėda, gėda. Šitaip tekalbėti, šitaip 
temokėti...

Trečia. 1990 metai — Jono Jablonskio sukakties me
tai. Dvigubos sukakties: gimimo 130-mečio ir mirties 60-me- 
čio. Bus tam skirtų renginių — ir tokių, ir tokių. Akade
minės pakraipos — konferencijų, seminarų; šventinės — 
minėjimų, vakaronių. Bus leidinių, portretų, biustų. Bet 
didžiausia ir brangiausia dovana gimtosios kalbos gaivin
tojui ir „rūpintojui“ bene būtų mūsų duotas žodis: „Nuo 
dabar tu, gimtoji kalba, būsi mano rūpesčių rūpestis!“ 
1990-ieji tebūnie mūsų požiūrio į ją persilaužimo metai. 
Atgijo tėvų garbė, teatgyja — praėjusių metų jubiliato Si
mono Stanevičiaus „Šlovės Žemaičių“ žodžiu sakant — „ir 
liežuvis“! Ir gimtasis „liežuvis“.

O mūsų, zanavykų, dovis? Jablonskio kaimynų? Nau- 
miestiečių, šakiečių, griškabūdiečių? Kitų? Paversti savo
sios Novos vagojamą Lietuvos žemės lopinį gimtosios 
kalbos pavyzdingo vartojimo židiniu! Patiems rodyti čia 
šį pavyzdį ir kviesti, moti, kad juo pasektų kiti. Kokia 
būtų garbė tau, zanavyke! O, kas dar nepalyginti svar
biau, tuo būtų bent iš dalies pradėta išmokėti skola tam 
garbiam mūsų Senoliui, naumiestiečiui, rygiškiečiui. Te- 
pagerėja jis, gimtasis žodis, kiekvieno mūsų burnoje, kiek
vieno lektoriaus tribūnoje, kiekvienos bažnyčios sakyklo
je, pamokoje, susirinkime, laikraštyje, žurnale, leidinyje, 
rašte, pašnekesyje, radijo, televizijos laidoje. Terandasi ir 
tekyla iš žemės, „kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“, 
kur Jotija, Siesartis, Liekė, Penta, kuo daugiau Jono 
Jablonskio sekėjų, jo žygio už lietuvių kalbą tęsėjų. At
simename, net gimtąją jo sodybą jau buvome užmiršę. 
Jei ne jie, tie mokytojai... Būtų ir visai nugrimzdusi už
marštin.

O kita? Ir kita kas ne iš kelio. Kad ir va kas: 1974 m. 
pastatytas čia paminklinis akmuo ar pakankamas kalbi
ninko atminimo įamžinimas? Ar ne per kuklus? Pasida
lykime mintimis „susbėgę“. Tepataria mums gerbiamasis 
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Lietuvos patriarchas, ne 
kartą čia lankęsis, džiaugęsis tuo, kas padaryta, daroma, 
pataręs, siūlęs. Dabar mums, subruzdusiems gaivinti se
nuosius gimtinių aukurus bei židinius, jo patarimai būtų 
itin pravartus. Jo ir kitų. Laukiame.
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PRANAS MAŠIOTAS

NATALIJA MANIKIENE

Didelis žmogus yra gyvas šal
tinis, prie kurio visada gera ir 
malonu būti.

C a rly l e

Toks didelis žmogus — gyvas šviesos šaltinis — buvo 
Pranas Mašiotas, vienas iš žymiausių lietuvių pedagogų. 
Jis savo profesinį darbą, trukusį apie keturiasdešimt me
tų, nuostabiai puikiai derino su literatūrine veikla, kuri 
truko beveik šešis dešimtmečius. Jis pirmasis lietuvių ra
šytojas, kūręs tik vaikams.

P. Mašiotas gimė 1863 m. Pūstelninkų kaimo vals
tiečių šeimoje (5 km į rytus nuo Kudirkos Naumiesčio). 
Jo gyvenimas prasidėjo rūsčiai nugriaudėjus 1863 m. su
kilimo audrai, sutapo su keturiasdešimt metų trukusiu 
lietuviškos spaudos draudimu, Pirmuoju pasauliniu karu, 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos laikotarpiu.

Mašiotų šeimoje užaugo 5 vaikai: 3 sūnūs ir 2 duk
ros. Pranukas — vidurinis vaikas. „Nepuikūs buvo mano 
tėvų nameliai. Nedidelė trobelė, žemėje pastatyta, tiktai 
po sąsparomis pakišta. Stogas šiaudais dengtas. Įėjus į 
priemenę, tiesiog už nedegtų plytų sienos — virtuvė, kai
rėje pusėje pirkia, dešinėje — kitas trobos galas bulvėms, 
daržovėms ir kitiems daiktams laikyti. <.. .> Pavasarį, 
kol dar būdavo šalta, į tą pačią pirkią gabendavo avis, 
susilaukusias ėriukų. <. . .> Kiek vėliau į pirkią įsileis
davo žąsį su žąsiukais“,— prisiminė P. Mašiotas savo 
knygelėje „Ir aš mažas buvau“.

Toje šiaudinėje zanavykų pastogėje busimasis vaikų 
rašytojas, pedagogas augo rūpestingai auklėtas, bet nele
pintas: „<...> ganiau, vargau ir laukiau, kada didelis 
užaugsiu“. Čia, gimtojoje pastogėje, žiebėsi ir pačios bran
giausios žmogaus savybės: meilė gamtai, darbui, pagar
ba žmogui, knygai.

Gimtajame Pūstelninkų kaime prasidėjo pirmieji P. Ma
šioto žingsniai į žinių bei mokslo pasaulį. Mama, sėdė
dama prie ratelio, pramokė sūnų lietuviškai skaityti, tė
velis laisvu nuo darbo metu — rašyti.

Su didele meile P. Mašiotas prisimindavo savo pir
mąją abėcėlę: „Plonutė, be piešinėlių, sulankstyta, dul
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kėmis apvelta, ne tai, kas dabar, bet tamsią naktį su 
baime pro ginkluotą sargybinį gabenta, iš jo sandėlio 
vogtinai paimta, turbūt čebato aule namo parsinešta, po 
pabalke slapstyta. Kelias gražias abėcėles duočiau, kad 
galėčiau šiandien ją savo knygyne turėti“.

Iš pat mažens labai prisirišęs prie savo artimųjų, prie 
tėviškės gamtos, pamilęs kasdienius darbus, Mašiotų sū
nus troško visą gyvenimą namie dirbti, tėveliui padėti. 
Tačiau gerų, rūpestingų tėvų planai buvo kiti: jie sva
jojo savo sūnų mokytą matyti. Prasidėjo Zanavykijos 
valstiečių vaiko keliai į šviesą, vedę per Naumiesčio pra
dinę mokyklą, Marijampolės gimnaziją, Maskvos univer
sitetą.

Vėlyvą 1873 m. rudenį dešimtmetis Mašiotų Pranukas 
pradėjo lankyti Naumiesčio pradinę mokyklą. Jos patal
pos buvo nuomojamos, prastos. Pagrindinis mokinių draus
minimo būdas — fizinės bausmės: mokytojas neišmoku
siam pamokos ar kuo nors prasižengusiam liniuote kirs
davo per delną. Dar griežčiau drausdavo vaikus pančiu, 
kurio galas paprastai kyšodavo klasėje iš už spintos.

Bausmių baimės ir namų ilgesio jausmas vaiką nuolat 
traukė Pūstelninkų pusėn — gražios pašešupių gamtos ir 
jaukių, gerų namų prieglobstin.

Mokslas Naumiesčio pradinėje mokykloje paprastai 
trukdavo 3 žiemas, tačiau Pranukas, pasimokęs gerą pus
metį, į ją daugiau nebegrįžo. Kiek pamokytas giminaičio, 
1874 m. jis įstojo į Marijampolės gimnazijos parengia
mąją klasę.

Marijampolės gimnazijos vadovybė ir dalis mokytojų 
buvo rusų tautybės žmonės, atkaklūs carizmo gynėjai. 
Tačiau būta ir kitokių. Vienas iš jų — rusų kalbos ir li
teratūros mokytojas Pavelas Vasiljevas, prityręs, talen
tingas pedagogas, kilnus, taktiškas žmogus. Teisingas, hu
maniškas ir griežtas pedagogas besimokančiam jaunimui 
buvo didelis autoritetas: žavintis, patraukiantis, žadinan
tis neapykantą despotijai, carinei priespaudai.

P. Mašioto asmenybės formavimuisi reikšminga mo
kytojo Pavelo Vasiljevo asmenybė. Vienoje klasėje prie 
šio mokytojo brendo net 3 rašytojai: Antanas Kriščiukai- 
tis-Aišbė, Antanas Vilkutaitis-Keturakis, Pranas Mašiotas. 
Tik prieš porą metų Marijampolės gimnaziją buvo baigę 
jo mokiniai Vincas Kudirka ir Jonas Jablonskis.

P. Mašioto mokymosi metais Marijampolės gimnazi
joje mokytojavo keliolika lenkų mokytojų. Iš jų minėti-
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nas graikų kalbos mokytojas Ostrovskis, kuris, rūpinda
masis mokinių kultūriniu gyvenimu, buvo suorganizavęs 
chorą, orkestrą. Jame grojo ir V. Kudirka. Galima ma
nyti, kad populiarus ir gimnazistų mylimas mokytojas 
Ostrovskis ne be pėdsako liko ir P. Mašiotui, švelniam, 
tyliam, į gėrį, grožį linkusiam jaunuoliui.

Sunkiu nacionalinės priespaudos laiku Marijampolės 
gimnazijos istorijos puslapiuose savo kilnumu, patriotiš
kumu ryškiausi Petro Armino ir Petro Kriaučiūno vardai. 
Šie mokytojai, dėstę lietuvių kalbos fakultatyvinį kursą, 
ne vienam lietuviui moksleiviui buvo šviesūs kelrodžiai 
į tautinį sąmoningumą. Motiejus Gustaitis rašė, jog 
P. Kriaučiūno pamokos (jas lankė ir P. Mašiotas) buvo 
„patriotizmo kalvė. Jose mokinys jautėsi, kas esąs, jau
tėsi atgimęs protėvių dvasia, siekiąs laisvės, nepriklauso
mybės; jos vykino didelį darbą, dėjo pamatą jaunajai Lie
tuvos kartai, naujai valstybei“.

P. Kriaučiūno mintys, beriamos į lietuvių jaunuolių 
protus ir širdis, buvo stambūs grūdai, iš kurių netrukus 
išaugo vešlus tautinio sąjūdžio atžalynas. Jame buvo lem
ta suklestėti ir P. Mašiotui.

1883 m. pavasarį Pranas Mašiotas sidabro medaliu bai
gė Marijampolės gimnaziją. Gavę atestatus, daugelis Lie
tuvos gimnazijų abiturientų traukdavo į Peterburgo, Mask
vos, rečiau į Varšuvos aukštąsias mokyklas. Bene dau
giausia besimokančio jaunimo iš Suvalkijos ir kitų Lie
tuvos vietų suplaukdavo į Maskvos universitetą.

P. Mašioto svajonės krypo kitur. Matyt, nuo vaikys
tės pamilta pašešupių gamta tarsi tolimas aidas dar te
beskambėjo širdyje jaunuolio, stovinčio profesijos pasi
rinkimo kryžkelėje. Apie tai vėliau jis rašė: „Juo arčiau 
galo buvau gimnazijoje, juo labiau mažėjo mamos viltis 
išgirsti mane „gloriją“ giedant, ypač kad ir nesislėpiau 
bijąs imtis visam gyvenimui tokių atsakomingų pareigų, 
kaip kunigo. Mano svajonė buvo išeiti aukštąjį girinin
kijos mokslą. Viliojo mane ne tiek pats mokslas, kiek gi
rininko gyvenimas miškuose, gamtoje. Bet tėvų lėšomis 
aukštojo mokslo negalėjau išeiti, o gauti stipendiją gi
rininkų institute maža buvo vilties. Galėjau jos tikėtis 
tik Maskvos universitete. Tenai ir buvau pasiryžęs stot 
ir pasirinkau matematikos mokslą“.

P. Mašiotas, studijuodamas Maskvos universitete, vi
sus ketverius metus buvo veiklus Maskvos lietuvių stu
dentų draugijos narys. Tos draugijos įstatai įpareigojo 
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ne tik rūpintis materialiniais narių reikalais, bet ir steng
tis geriau pažinti gimtojo krašto istoriją, išsaugoti gim
tąją kalbą. Lietuviams studentams buvo aišku, kad šalia 
didelių skriaudų, kurias caro administracija darė Lietu
vai, dalies rusų šviesuomenės būta labai palankios mūsų 
tautai. Ypač daug teigiamos įtakos turėjo Maskvos uni
versiteto profesorius Filipas Fortunatovas. Iš jo rankų 
maskviečiai lietuviai studentai gaudavo ir „Aušrą“.

„Aušra“ bene bus pagrindinė priežastis, paskatinusi 
P. Mašiotą imtis plunksnos darbo.

Vykdydami Maskvos lietuvių studentų draugijos rei
kalavimus, jos nariai privalėjo parašyti referatų, kurie 
būdavo skaitomi draugijos posėdžiuose. Manoma, jog ir 
P. Mašioto straipsniai, spausdinti „Aušroje“, pirmiausia 
buvo aptarti draugijos susirinkimuose.

1884—1886 m. „Aušroje“ buvo išspausdinta dešimt 
P. Mašioto straipsnių, pasirašytų Ašakos, Pranio Ašakai- 
čio, Ašakaičio slapyvardžiais. Beveik visuose jo straips
niuose keliami to meto skaudžiausi lietuvių tautos klau
simai. Jis atvirai ir drąsiai pasisakė už gimtosios kalbos 
reikalus.

Kilęs iš Zanavykijos kaimo, jį nuoširdžiai pamilęs, 
P. Mašiotas nenutolo nuo jo ir išklydęs į tolimą ano meto 
Rusijos didmiestį — Maskvą. „Aušra“ išspausdino 2 įdo
mius jo straipsnius, kuriais jis stengėsi Lietuvos kaimo 
žmonėms duoti naudingų patarimų. Straipsnyje „Apie 
skruzdėles“ autorius pateikė žinių apie labai įdomų skruz
dėlių gyvenimą, rodantį žmonėms darbštumo, išradingu
mo pavyzdį. Straipsniu „Apie bites“ jis siekė patarti vals
tiečiams, kaip papildyti savo pajamas, taip pat jam rū
pėjo pamokyti žmones darbštumo, kuris toks akivaizdus 
tų gyvūnėlių pasaulyje. Mokslo populiarinimo straipsne
lyje „Apie žemės paveikslą“ autorius stengėsi kuo vaiz
džiausiais pavyzdžiais duoti skaitytojams astronomijos 
žinių.

„Aušroje“— pirmosios P. Mašioto publicistinio darbo 
vagos. Čia mestas brandus grūdas vėliau išaugino gau
sų kelių šimtų publicistikos straipsnių derlių.

„Aušroje“ pradeda ryškėti busimojo rašytojo visuome
ninio gyvenimo pozicija: lietuvių tautinės savimonės bei 
savigarbos propagavimas kovojant už gimtosios kalbos 
teises, skleidžiant švietėjiškas, humanistines idėjas.
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Maskviečiai lietuviai studentai rašydavo ir į rusiškus 
laikraščius ir, kiek tik buvo įmanoma, palankesniems vė
jams papūtus, smerkė lietuvių spaudos draudimą.

1887 m. sėkmingai išlaikęs egzaminus, su Maskvos 
universiteto baigimo diplomu, davusiu teisę dėstyti mate
matiką ir fiziką, P. Mašiotas grįžo į Lietuvą. Deja, aukš
tojo mokslo diplomas matematikos specialistui P. Mašio
tui šviesių perspektyvų nežadėjo. Reikėjo gerai pasukti 
galvą, nuo ko pradėti. Carinės priespaudos metais savo 
krašte tegalėjo dirbti gydytojai ir teisininkai, kurie norėjo 
ir drįso verstis advokatūra. Dauguma specialistų, baigu
sių aukštąjį mokslą, tikėdamiesi žmoniško atlyginimo, ne
retai ir karjeros, traukdavo į Rusijos gilumą. Tačiau 
P. Mašioto neviliojo svetimi kraštai. Jis norėjo likti Lie
tuvoje ir čia mokytojauti. Svajojo apie Marijampolės gim
naziją. Tačiau į ją patekti nebuvo mažiausios vilties, nes 
tos mokyklos vadovybė atkakliai stengėsi atsikratyti lie
tuvių mokytojų.

Netekęs vilties tapti mokytoju, P. Mašiotas pradėjo 
ieškotis kito darbo, tinkamo baigusiam aukštąjį mokslą. 
Tačiau ir vėl barjeras: katalikams į įstaigą buvo labai 
sunku patekti.

„Beieškodamas kelio gauti valdininko vietą Lietuvoje, 
patekau į Lomžą menku finansinės įstaigos valdininku“,— 
skaitome P. Mašioto autobiografijoje.

Išsilavinimas, geras užsirekomendavimas darbe — pa
lankios sąlygos karjerą pasiekti. Vieno tetrūko — reikėjo 
tapti pravoslavu. P. Mašiotas tikybos nelaikė tinkamu da
lyku karjerai daryti, todėl apie pusantrų metų ištarnavo 
Lomžoje eiliniu valdininku, gaudamas labai mažą atly
ginimą. Nežinia, kiek jis dar būtų vargęs Lomžoje, jei 
1888 m. pabaigoje jo nebūtų pasiekęs Jono Jablonskio 
laiškas, kviečiantis atvykti į Rygą ir užimti jo vietą. Mat 
J. Jablonskis Mintaujos gimnazijoje buvo gavęs mokytojo 
vietą, o iki tol jis dirbo Rygos mokslo apygardos valdy
boje viršininko padėjėju.

P. Mašiotas, gavęs kvietimą, nudžiugo ir su labai ge
romis charakteristikomis išvyko į naują darbovietę, vil
damasis, jog palengva artėja prie labai laukiamo moky
tojo darbo, į kurį jis atkakliai veržėsi rūpindamasis sa
vo tautiečių švietimu.

1889 m. sausio mėnesį P. Mašiotas apsigyveno Rygo
je. Iš pradžių dirbo Rygos mokslų apygardos raštinėje, 
o nuo 1891 m. rudens ištisus 24 metus buvo Rygos miesto 
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realinės mokyklos mokytojas. Paskutinius dvejus metus 
vienoje privačioje Rygos mergaičių gimnazijoje dar ir 
direktoriavo. (Norėta, kad P. Mašiotas savo autoritetu 
padėtų sustiprinti pašlijusius mokyklos reikalus.)

Rygoje gyvendamas, 1894 m. vasarą P. Mašiotas vedė 
iš Linkuvos apylinkių kilusią išsilavinusią dvarininkaitę 
Mariją Jasienskytę. Mašiotų šeimoje, branginančioje lie
tuvių kalbą, lietuviškus papročius, užaugo trys vaikai: 
Marija, Jonas, Donatas.

Iš savo tėviškės paveldėjęs įgimtą darbštumą, geru
mą, švelnumą, meilę gamtai, pastabumą aplinkai, pagar
bą tėvams, artimiesiems, suaugusiems, P. Mašiotas tas 
pačias gražias savybes diegė ir savo atžaloms. Auklėjant 
vaikus, Mašiotų namuose nebuvo imtasi fizinių bausmių, 
šiurkštumo.

Mašiotai labai gražiai, darniai sugyveno. Jų gerumo 
užteko ne tik savo šeimai, bet ir kitiems, ypač silpnos 
sveikatos bendradarbiui mokytojui Marcelinui Šikšniui, 
besimokantiems giminaičiams Petronėlei Baltrušaitytei, 
Vytautui Landsbergiui-Zemkalniui ir kitiems.

Rygietė pedagogė Malvina Misiūnaitė, prisimindama 
P. Mašiotą, rašė, kad tai „buvo didelis patriotas, įžymus 
visuomenės ir kultūros veikėjas. Jo namų durys buvo kiek
vienam atviros, ypač savo tautiečiams. Kiekvienas į Jį su 
reikalu galėjo kreiptis, kiekvienam Jis padėdavo. Visi ry- 
giečiai lietuviai Jį gerbė. Jo žodis visiems buvo svarus“.

Be pagrindinio darbo mokykloje, P. Mašiotas daug lai
ko atidavė visuomeniniam darbui. Spaudos draudimo lai
kotarpiu, pasirašinėdamas Pr. Ašakaičio, Pranio Ašakai- 
čio, Niekatauškos, P. A-kaičio, P. A., P. A. Pakeleivingo, 
P. A. Svečio, P. A. Suvalkiečio, Dvylio, Mark-bio ir kitais 
slapyvardžiais, jis parašė apie 70 straipsnių į „Varpą“, 
„Ūkininką“, „Lietuvos ūkininko kalendorių“. Daugelyje 
straipsnių, ypač spausdintų „Varpe“, autorius sielojasi, 
kad lietuvių gyvenimą trikdė caro valdininkai, degrada
vę, be dorovės žmonės, svetimi kraštui ir jo gyventojams. 
O labiausiai jaudino tai, kad kai kurie lietuviai valdinin
kai (vaitai, teisėjai) dažnai lygiavosi į savo viršininkus.

Nelegaliojoj ano meto periodikoj randama nemaža 
P. Mašioto rašytų mokslo populiarinimo straipsnelių, ku
riais jų autorius stengėsi šviesti tautiečius, duoti jiems 
praktiškų patarimų, norėjo sulaikyti juos nuo baisios ne
laimės — girtuokliavimo.
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Pagaliau atgauta lietuvių spauda. P. Mašiotas pirma
jame lietuvių dienraštyje rašė: „<...>■ jau per tuos 
ūkus prasiskverbė keletas šviesos spindulių. Tikimės, kad 
ūkai palengva išsisklaidys, palengvės. Oi, kaip sunku, 
trošku. Smagu nors kiek oro gavus“.

Dabar jau labiau pagyvėja publicistinė P. Mašioto 
veikla: per 10 metų jis parašo apie 200 korespondencijų, 
straipsnių, kurie buvo išspausdinti „Vilniaus žiniose“, 
„Lietuvių laikraštyje“, „Lietuvos ūkininke“, „Metraštyje“, 
„Viltyje“, „Rygos garse“, „Vaire“. Autoriui ypač rūpi kul
tūriniai lietuvių reikalai. Peterburge leidžiamame „Lie
tuvių laikraštyje“ jo iniciatyva atsirado vaikų skyrelis, 
kuriame jis stengėsi spausdinti kūrinėlius, verstus iš ki
tų kalbų.

P. Mašioto publicistikos straipsnių dėmesio centre bu
vo švietimo, gimtosios kalbos, krašto ekonomikos, socia
liniai klausimai. Jis teigė, kad „tik apšvietimas gal smul
kiąsias tautas iškelt sulyg didesnių tautų“, o „mokyklos 
tikslas — lavint žmogaus proto ir sielos pajėgas, idant jis 
paskui galėtų lengviau permanyt gyvenimo kelią, suprasti 
gyvenimo turinį“.

Rūpindamasis savo krašto ekonomikos reikalais, P. Ma
šiotas samprotauja, jog „ūkininkas yra savo vietoje, iki 
žemė jam nepaliauja buvus šventenybe“, ir kartu įspėja: 
„Sodžius — ne medžiaga kam nors, ne įrankis. Sodžius 
pats sau. Veikėjams turi rūpėt, ne kam sodžius tinka, o 
kas sodžiui tinka“.

Straipsnių autorius apgailestauja: „Sunku būtų rast 
kitas kraštas, kur vietiniai gyventojai taip mažai užsi
imtų amatais, kaip lietuviai, kur ieškotų pragyvenimo, 
kaip čionai, vien iš žemės“.

Iki Pirmojo pasaulinio karo Rygoje gyveno apie 40 000 
lietuvių. Tarp jų inteligentų veikla buvo gyva. Visu ryš
kumu čia iškyla pedagogas P. Mašiotas: jis priklauso „Pa
šalpos“, „Kanklių“, „Žvaigždės“ draugijoms. Pastarajai, 
įkurtai lietuvių inteligentų, jis vadovauja beveik 10 me
tų. Jo pastangomis įvairiuose Rygos rajonuose įsteigtos 
6 pradinės mokyklos, kuriose dirbo 8 mokytojos. Mokyk
las išlaikyti rūpinosi „Žvaigždės“ draugija, kuri įvairiais 
kultūros renginiais (paskaitomis, vaidinimais, koncertais, 
loterijomis) rinko joms lėšas. P. Mašiotas buvo neoficia
lus tų mokyklų globėjas.

Suaugusiems tautiečiams Rygoje buvo steigiami vaka
riniai kursai, kuriuose skaitė Lietuvos istorijos, geogra

180



fijos, gamtos mokslų bei kitų dalykų paskaitas. Neužmirš
ti blaivybės, kooperacijos, švietimo, gimtosios kalbos rei
kalai. Paskaitas skaitydavo pedagogai P. Mašiotas, M. Šikš
nys, pradinių klasių mokytojos, lietuviai studentai.

Tuo metu P. Mašiotas ėmėsi labai svarbaus ir reika
lingo darbo — rašyti lietuviškus vadovėlius. Į šį darbą jį 
paskatino J. Jablonskis. „Dar 1904 metais ar 1905 m. 
pradžioje buvau gavęs iš Vilniaus iš Jablonskio gana 
griežtą laišką, kad aš būtinai ir skubiai turįs parašyt arit
metikos vadovėlį pradžios mokyklai. Paprakaitavęs arti
miausias vasaros atostogas, parašiau „Aritmetikos užda- 
vinyno pradedamajai mokyklai“ I dalį ir išsiunčiau į Vil
nių. Paprakaitavęs kitas atostogas, turėjau ir II dalį.“

1907 m. P. Mašiotas išleido „Raštą“—vadovėlį Rygos 
lietuviams, norintiems savarankiškai išmokti rašto.

1907 m. buvo įkurta Lietuvių mokslo draugija. P. Ma
šiotas buvo vienas iš tos draugijos iniciatorių, todėl kiek 
galėdamas stengėsi prisidėti prie jos veiklos ir pasirinko 
etnografijos sritį. Laisvu nuo darbo ir atostogų metu jis 
fotografuodavo visa, kas jam atrodė svarbu ir reikalinga.

P. Mašiotas 1914 m. kreipėsi į fotografus mėgėjus: „E 
kiek dar yra Lietuvoje griūvančių, nykstančių istorijos 
paminklų. Neduokit savo aparatams rūdyti. Smarkiau su- 
skubkim rinkti medžiagą mūsų kraštui iliustruoti. Atkreip
kim savo domą į dabartį ir, kiek galima, į praeities pa
minklus. Atsiras, kas mūsų rinkinėlius sutvarkys, suvar
tos“.

Kai kurios P. Mašioto nuotraukos buvo eksponuotos 
Paryžiuje vykusios parodos lietuvių skyriuje. Keletas nuo
traukų pateko į Peterburge ėjusį laikraštį „Kraj“. Jos 
atkreipė lietuvių kultūros istoriko, etnografo Michalo Eu
stachijaus Brenšteino (1874—1938) dėmesį. P. Mašiotas 
buvo pakviestas bendradarbiauti rengiamame leidinyje, 
tačiau dėl laiko stokos jis negalėjo patenkinti M. E. Bren
šteino pageidavimo. Surinktas nuotraukas P. Mašiotas 
atiduodavo į Lietuvių mokslo draugijos archyvą, turėda
mas vilties, kad „gal kas tuo nesusistematizuotu rinkiniu 
pasinaudos kokiam rimtam darbui“. Dalis nuotraukų žu
vo Pirmojo pasaulinio karo audrose.

Rygoje prasidėjo P. Mašioto, vaikų literatūros kūrėjo, 
kelias. Dar 1894 m. Amerikoje buvo išspausdinti jo „Pa
sikalbėjimai apie dangų ir žemę“— mokslo populiarinimo 
kūrinėliai, versti iš kitų kalbų.
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„Į vaikų literatūros sritį įsitraukiau štai kaip. Dar 
„Lietuvių laikraštyje“, pradėjusiame eiti iš Peterburgo 
1904 metais, buvau mėginęs sudaryti vaikų skyrių, siųs
damas ten pasakojimų, verstų iš kitų kalbų, bet talki
ninkų neradau, pats „Laikraštis“ netrukus nustojo ėjęs. 
Paskui, dėstydamas šventadieniais lietuvių kalbą gimna
zistėms, verčiau su jomis pasakėles, kiek savotiškai per
dirbęs, išleidau atskiru rinkinėliu, vardu „Mano dovanė
lė“. Tuo įsismaginimu išleidau ir „Kiškius“. Šios pirmo
sios originalios P. Mašioto knygelės buvo išleistos 1913 m.

Kilus Pirmajam pasauliniam karui, P. Mašioto šeima 
išvyko pas dukrą, kuri studijavo Maskvoje, Aukštuosiuose 
moterų kursuose. Namie likęs vienas, P. Mašiotas susirgo 
dizenterija. „Besitaisydamas parašiau lovoje ant kelių 
„Pasakas — ne pasakas“.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje P. Mašiotas „Vai
ro“ žurnale rašė: „Mūsų kraštas — karo laukas. Todėl 
šiandien mums visiems, kurie stačiai kovoje nedalyvau
jame, turi rūpėti, kaip karo metą ištvėrus ir, karui pasi
baigus, vėl ant kojų atsistojus“.

Šie P. Mašioto žodžiai siejosi su darbu. Tai aišku iš 
jo pedagoginės ir visuomeninės veiklos Voroneže.

Trumpai padirbėjęs vienoje Maskvos miesto mokyklo
je, 1915 m. rudenį P. Mašiotas buvo pakviestas dirbti Vil
niaus mergaičių gimnazijos, įsikūrusios Voroneže, direk
toriumi ir matematikos mokytoju. Tai bene pirmasis lie
tuvis carinės gimnazijos direktorius. Netrukus jis paskir
tas ir berniukų gimnazijos direktoriumi. Abiejose mokyk
lose mokėsi apie 650 mokinių.

Voroneže veikė ir Kauno „Saulės“ pedagoginiai kur
sai, prie jų — dviklasė parengiamoji mokykla, Kauno 
„Saulės“ buhalterijos kursai, Vilniaus dviklasė mokykla 
ir kt.

Drauge su moksleiviais Voroneže susirinko nemažas 
lietuvių inteligentų būrys. Tarp jų — Jonas Jablonskis, 
Juozas Balčikonis, Sofija Čiurlionienė, Marcelinas Šikš
nys, Antanas Vokietaitis, Zigmas Žemaitis ir kt. Daugu
ma iš jų — Lietuvių mokslo draugijos nariai.

P. Mašiotas, tada jau turėjęs dvidešimt penkerių me
tų pedagoginio darbo patirtį, parašęs 3 matematikos va
dovėlius, vaikų rašytojas, publicistas, didelis patriotas, sa
vo atėjimu į Voronežo lietuvių inteligentų būrį padarė 
daug gero.
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Vienas iš pagrindinių Voronežo lietuvių pedagogų rū
pesčių buvo vadovėlių rengimas. Mokytojai matematikai — 
P. Mašiotas, M. Šikšnys, Z. Žemaitis — rūpinosi matema
tikos vadovėlių rašymu. Iškilo lietuviškos matematikos 
terminijos klausimai. Trigonometrijos terminų pagrindus 
dėjo P. Mašiotas, pats pirmasis vidurinei mokyklai pa
rašęs „Plokštumos trigonometriją“, taip pat, kaip ir anks
čiau, J. Jablonskio paskatintas.

P. Mašiotas buvo reikšmingo dalyko — Didžiųjų lietu
vių kalbos kursų — organizacinės komisijos pirmininkas. 
Nuo tiesioginių ir visuomeninių darbų laisvesnę valan
dėlę jis rašė vaikams, stengdamasis papildyti vaikų skai
tomąją medžiagą. Voroneže jis parašė „Apie Lietuvos se
novę“, „Mokslo pasakas“, „Senio pasakas“.

Vaikams P. Mašioto knygelės buvo labai artimos, mie
los. Skaitytojai iš jų mokėsi tiesos, gerumo, kalbos gro
žio, suvokti juos supantį pasaulį.

Voronežiečiai mokiniai savo mokytoją ir direktorių ger
bė, mylėjo. Ilgametė M. K. Čiurlionio dailės muziejaus 
darbuotoja Ieva Andrulytė-Aleksienė, buvusi moksleivė vo- 
ronežietė, prisiminė, jog vienas iš šviesiausių jos gyve
nimo žiburių buvo P. Mašiotas.

Su mokinių mintimis sutampa ir P. Mašioto bendra
darbių atsiliepimai, kuriuos tarsi apibendrino Z. Žemai
tis, teigdamas, jog karo metais sunkų pedagoginį „darbą 
lengvino tų mokyklų direktoriaus P. Mašioto tauri asme
nybė: jis buvo geras pedagogas, taktiškas žmogus, my
lėjo jaunimą“.

1918 m. vasarą P. Mašiotas drauge su šeima, bend
radarbiais ir mokiniais grįžo į Lietuvą, apsistojo Vilniu
je. Iš pradžių dirbo Lietuvos tarybos švietimo sekcijoje. 
Jau tais pačiais metais „Lietuvos aide“ ir „Lietuvos mo
kykloje“ vienas po kito spausdinami jo straipsniai „Švie
timo reikalu“, „Aukštesniųjų mokyklų organizacija“, „Spe- 
cialinių mokyklų ir kursų planai ir programos“, „Prade
damoji žemės ūkio mokykla — planas ir programų pro
jektai“, „Krašto švietimo reikalu“ ir kt.

Straipsniuose autorius samprotauja, kokia turėtų būti 
Lietuvos mokykla. Jis siūlo vidurinės mokyklos kursą skir
ti į 2 išbaigtus koncentrus: žemesniąją ir aukštesniąją vi
durinę mokyklą, steigti įvairius vienų ar dvejų metų kur
sus — buhalterijos, technikos, prekybos ir kitus. Rūpin
damasis krašto švietimu, jis pirmasis rengė mokomųjų da
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lykų ir jiems skirtų valandų lenteles, kai kurių dalykų 
programas.

1918 m. „Lietuvos mokykla“ paskelbė 28 P. Mašioto 
pedagoginius aforizmus „Pedagogijos patarlės“: „Nemėgs
ti vaikų, nesisėsk į mokytojo krėslą — nei jiems, nei sau 
mielas nebūsi“, „Mokiniai daugiau išmano, kaip parodyt 
jmano“, „Klasė gerai mato, nes daugeliu akių žiūri; gi
liai jaučia, nes daug širdžių turi“, „Juo mokytojas dau
giau dirba, juo mokiniai ilgiau gauna pamiegot“, „Darbš
tus mokytojas, darbšti ir klasė“, „Pigiausias būdas vaikui 
valdyt — duot jam įdomaus darbo“, „Neužgauk mažo, nes 
jame didelį užmuši“, „Vaikai tik tų nemyli, kurie nesi
duoda mylėt“, „Meilės vaikams gali ir nerodyt, tik tu
rėk, tai patys pamatys“, „Parodyk vaikui kiek širdies, 
jis tau visą savo atiduos“, „Gero auklėtojo žodis už blo
go rykštę skaudesnis“, „Lengviau vaikas nuo blogo iš
saugot, kaip paskui atpratint“, „Kur vaikas nusikaltęs, 
ten yra du kaltu — vaikas ir auklėtojas“, „Vaikas nemėgs
ta vedamas, džiaugiasi padedamas“, „Nuolat valdomas, 
staiga neišmoks pats valdytis“, „Bausmė kaip vaistas: 
dažnai vartojama paliauja gydžius“, „Tik pirmoji bausmė 
tikrai baisi“, „Dažnai baramas, kaip jautis ariamas, pri
pranta“, „Nuolat baudžiamas, nepriglaudžiamas, į kalėji
mo duris žiūri“, „Vaiko širdis kaip vaškas: paliovus šil
dyti, sukieti“, „Vaiko protas godus, širdis ištroškus; tas 
pedagogas, kurs abu patenkina“, „Rišk žodį su darbu: 
vaikas žodžiu tiki, darbu seka“, „Vaiko akys auklėtojui 
pagalba: ką mažas jaučia, tą jo akys pasako“, „Per 
daug varžomas auklėtinis iš rankų išsprūsta“, „Vaikai 
mėgsta mokytis, tik nemėgsta blogų mokytojų“, „Iš ma
žo, kaip iš didelio, reikalauti — vis tiek, kaip striukas ba
tas ant ilgo kurpaliaus traukti“, „Įtarinėk, įtarinėk ir su
silauksi tikro nusikaltėlio“, „Tik teisybės sakyti neduok, 
pats išmoks meluoti“.

Tai glaustai, taikliai atskleistos pačios svarbiausios 
tiesos, kuriomis siekiama, pasak autoriaus, „sužadini vie
ną kitą pedagoginę mintį“. Tuo laiku, po neseniai pra
sunkusios ilgos carinės priespaudos, vos ne pusę amžiaus 
draudusios gimtąją kalbą, grubiai slopinusios tautinę są
monę, persekiojusios lietuvišką mokyklą, jos buvo labai 
reikalingos.

Vilnių okupavus lenkams, P. Mašiotas drauge su šei
ma apsigyveno Kaune, laikinojoje Lietuvos sostinėje.
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1919—1923 m. jis dirbo Aukštesniojo mokslo departamen
to direktoriumi, vėliau ir švietimo ministro pavaduotoju.

Sis laikotarpis — labai didelio darbo metas, apie kurį 
P. Mašiotas kukliai rašė: „Nepriklausomojoje Lietuvoje, 
atitinkamai susidėjus aplinkybėms, gavau atsidėti tiktai 
tarnybiniam švietimo darbui ir atspėjamu laiku ramiam 
plunksnos darbui“. Per maždaug penketą metų periodi
koje pasipila apie 50 jo straipsnių. „Lietuvos mokykloje“, 
„Nepriklausomojoje Lietuvoje“, dienraštyje „Lietuva“ daž
niausiai jis rašė bendraisiais kultūrinio gyvenimo, švie
timo klausimais. Suprasdamas matematinės metodinės li
teratūros trūkumą, jis nuolat bendradarbiavo „Švietimo 
darbe“, dalijosi su šio dalyko mokytojais ilgamete savo 
darbo patirtimi, naudingais patarimais, pasiūlymais.

P. Mašiotas labai rūpinosi įkurti Kauno universitetą.
Eidamas atsakingas ir sunkias pareigas, jis stebėtinai 

daug nuveikė savo laisvalaikiu. Per ketverius metus buvo 
išleisti net 8 jo vadovėliai: „Plokštumos trigonometrija“ 
(1919), „Žemosios matematikos istorija“ (1919), „Algeb
ros uždavinynas“, I d. (1919), „Geometrijos uždavinynas“, 
I d. (1919), „Trigonometrijos uždavinynas“ (1919). Tais 
pačiais metais jis parengė ir išleido J. Pševalskio pen- 
kiaženklių matematinių lentelių rinkinį, kur įdėjo išsamų 
straipsnį apie logaritmų sukūrimo istoriją ir panaudoji
mą. 1920 m. išleista „Algebros uždavinyno“ II d., 
1921 m.— „Ašakaičio abėcėlė“, 1922 m.— „Fizikos vado
vėlis“.

Apie savo vadovėlius P. Mašiotas rašė: „Visos kny
gos buvo ruošiamos labai skubotai — vienos norėta iš
leisti dar Kalėdoms, kitos bent vasaros atostogoms. Tai 
yra bado vadovėliai: jie buvo ruošiami užkišti spragai, 
kuri nervino mokytojus. Jie negali būti tokie, kokių rei
kalaujama normaliniu laiku“.

Negana to, „Žiburėlio žurnalas“ Senio, P. M., Dėdės 
Pranio slapyvardžiais dažnai spausdindavo P. Mašioto 
kūrinėlius vaikams. Tuo pačiu laiku buvo išleista 17 ori
ginalių knygelių ir iš vokiečių kalbos versta Valdemaro 
Bonzelio „Bitė Maja ir jos nuotykiai“.

Dirbdamas Švietimo ministerijoje, P. Mašiotas negai
lėjo savo jėgų. Kartą artimam bendradarbiui prasitarė: 
„Jei aš mesčiau šitą vietą, tai ne vietą mesčiau, o Lie
tuvą“. Tačiau atsirado vadovų postuose sėdinčių žmonių, 
kuriems asmeniniai interesai, partiniai kivirčai buvo svar
biau negu tautos reikalai. Laikinai naikindami švietimo 
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ministro pavaduotojo etatą, 1923 m. jie P. Mašiotą at
leido.

1924 m. balandžio mėnesi P. Mašiotas pradėjo vado
vauti Klaipėdos lietuvių gimnazijai. Vinco Kuzmicko žo
džiais, „išsilavinęs, džentelmeniškas, savo tautiečių tarpe 
turįs didelį autoritetą, puikiai mokąs keletą užsienio kal
bų (jų tarpe — tobulai vokiškai) P. Mašiotas, rodės, bus 
ideali kandidatūra reprezentuoti lietuvių tautą tautinės ir 
ideologinės vokiškųjų šovinistų neapykantos suterštoje 
Klaipėdos žemėje“.

Pats direktorius savo vadovaujamoje mokykloje dėstė 
matematiką ir kurį laiką aukštesniosiose klasėse ir lietu
vių kalbą. Be tiesioginių pareigų, direktoriui buvo paves
ta prižiūrėti visus lietuvių kalbos kursus, kurie guberna
toriaus buvo organizuoti Klaipėdos krašto valdininkams. 
Jam, kaip Klaipėdos lietuvių gimnazijos direktoriui, teko 
rūpintis ir suaugusiųjų švietimu.

Per penkerius darbo Klaipėdoje metus P. Mašiotas 
„Švietimo darbe“ išspausdino porą dešimčių straipsnių, 
kuriuose matematikos mokytojams pateikė naudingų me
todinių patarimų. Dėstydamas lietuvių kalbą, susidūręs 
su kai kuriomis problemomis, jis nepraėjo tylomis pro 
šalį. Pedagoginėje spaudoje atsirado įdomių straipsnių: 
„Dėl rašinių aukštesniosiose mokyklose“, „Prie pradžios 
mokyklų knygynėlių naudojimo“, „Dėl liaudies pasakų vai
kams“, „Dėl žmonių pasakų vaikams“, „Dėl mokslo šak
nų kartumo“ ir kt.

Straipsnyje „Dėl rašinių aukštesniosiose mokyklose“ 
autorius primena mokytojams lituanistams: „Jei mums 
rūpi moksleivių pažanga raumenų srityje, kodėl negalėtų 
rūpėt, ką jie gal gražaus žodžio srityje“.

1924 m. P. Mašiotas paskelbė keletą straipsnių apie 
V. Kudirką, kurį jis pažinojo nuo vaikystės ir kurį gerbė 
visą gyvenimą. Tie straipsniai buvo išspausdinti jubilie
jiniame „Varpe“, „Klaipėdos žiniose“. Periodiniuose lei
diniuose keliais straipsniais jis paminėjo ir lietuviškos 
spaudos atgavimo dešimtmetį.

Remdamiesi P. Mašioto dukters Marijos Urbšienės su
rinkta bibliografija, sužinome įdomų dalyką: satyrinis 
žurnalas „Spaktyva“ 1927—1929 m. išspausdino apie 20 
satyrinių P. Mašioto straipsnelių, pasirašytų slapyvar
džiais A., Ak., Akis, Akaitis. Iš jų vienas kūrinėlis, pa
vadintas „Pasakėčia“,— eiliuotas. Satyriniuose straipsne
liuose autorius šmaikščiai kritikavo to meto negeroves: 
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nutautėjimą, sumiesčionėjimą, karjerizmą, savanaudiš
kumą.

Dirbdamas Klaipėdoje, P. Mašiotas ir toliau bendra
darbiavo periodiniuose vaikų leidiniuose: „Žiburėlyje“, 
„Saulutėje“, išleido keletą originalių knygelių.

Dar 1920 m. „Lietuvos“ dienraštyje P. Mašiotas rašė: 
„Aišku, kad seniai jau yra metas imti rūpintis svetimųjų 
literatūrų brangenybes išsiversti į lietuvių kalbą. Ta pa
reiga gula ant atitinkamos mūs piliečių rūšies. Ir jie 
netur laukti kieno nors paraginimo, pakvietimo“. Tą ne
lengvą pareigą pajutęs, P. Mašiotas ypač daug laisvalai
kio valandų skyrė vertimams. Klaipėdoje gyvenant, buvo 
išleista Peterio Rozegerio „Kai dar buvau vaikas“, „Kal
nuose ir miškuose“, „Alpių kalnuose“, Bernto Li „Jau
nosios dienos“, Pauliaus ir Anos Blau „Kaip šlama brazda 
žalioj girioj“, Herberto Džordžo Velso „Pirmieji žmo
nės Mėnulyje“ (1925 m. pirmąkart išspausdinta „Klaipė
dos žiniose“), Ogotos Jems Selmer „Gydytojo šeima Nor
vegijos žiemiuose“, Makso Geislerio „Žaliasis miestas“, 
„Katinas Kniauklys“, „Taikusis Adomėlis“, Hju Loftingo 
„Daktaras Dolitlis ir jo gyvuliai“, Ernesto Augusto Geor
go Vicherto „Šaktarpis“, Ferenso Molnaro „Povilo gatvės 
vaikai“. 1930 m. spaudoje pasirodė dar 4 knygos, kurios, 
be abejo, buvo verstos Klaipėdoje. P. Mašiotui verstinas 
knygas parūpindavo duktė M. Urbšienė, kuri 1922— 
1933 m. gyveno užsienyje.

Daug dirbdamas, rūpindamasis mokyklos reikalais, 
P. Mašiotas vis dėlto neišvengė Klaipėdos krašto guber
natoriaus A. Merkio nemalonės. Todėl 1929 m. vasarą jis 
atsisakė dirbti Klaipėdos lietuvių gimnazijoje.

Amžininkų, buvusių mokinių atsiminimai pilni meilės 
ir pagarbos jų mokytojui ir direktoriui. Rašytojas Salys 
Semerys, buvęs Klaipėdos gimnazijos mokytojas, prisimi
nė: „Mašiotas buvo tikras pedagogas ir jaunimo mėgė
jas. Su kokiu nuoširdumu ir kaip švelniai jis prieidavo 
prie kiekvieno, kad ir mažiausio vaiko!

Ir mokytojų atžvilgiu buvo labai taktiškas ir be rei
kalo nieko neužgauliodavo. Po apsilankymo pamokose jis 
sakydavo: „Jūs labai gerai dėstote. Bet šitą dalyką būtų 
galima ir geriau išdėstyti“. Ir jis mums aiškindavo, ne
bardamas, kaip galima tobulėti. Kiekvienam mokytojui 
jis patardavo eiti savo keliais ir stengtis kuo geriausiai 
atlikti savo darbą“.
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Iš Klaipėdos P. Mašiotas grįžo į Kauną. Už darbo 
santaupas, padedamas giminaičio architekto V. Landsber
gio-Žemkalnio, pasistatydino Kaune, Donelaičio g. 2a, na
melį ir keletą metų ramiai gyveno, dirbdamas pamėgtą 
literatūrinį darbą.

Iš aktyvaus publicistinio darbo P. Mašiotas, galima 
sakyti, pasitraukė: per paskutinį gyvenimo dešimtmetį te
parašė keletą straipsnių: „Dienoje“— Tauškaus slapyvar
džiu „Kaip dvaro Lietuvoje neįsigijau“; „Kalboje“— „Sis 
tas iš Rygiškių Jono sunkaus gyvenimo“; „Lietuvos ai
de“— „Du amžininkai (A. Kriščiukaitis ir Pr. Mašiotas) 
apie „Aušrą“; „Gimtojoje kalboje“— „Dėl dviskaitos“, 
„Kalbos jausme, aštryn“, „Matematikos terminų reika
lu“; „Naujojoje Ramuvoje“—„Į Aušrininkų eiles“; „Moks
lo dienose“— „Iš mūsų kalbos praeities“. Be to, jo dar 
dažnai bendradarbiauta „Saulutėje“, „Vaikų žodyje“, „Vy
turyje“, „Skautų aide“ ir ypač — „Žiburėlyje“.

1931—1938 m. pakartotiniais leidimais išėjo kelios ori
ginalios knygelės: „Pažadėta ir ištesėta“, „Indėnai pilia
kalnyje“, „Dėde, papasakok“, „Jonukas ir Jockus“, „Ne
paprastos atostogos“, „Pašešupių knygnešiai“, taip pat 
išversti iš kitų kalbų Hju Loftingo, Dhamo Mukerdžio, 
Ericho Kestnerio, Vilhelmo Sarelmano, Veros Nithamer, 
Eriko Nanseno, Ernesto Setono-Tompsono, Karinos Mi- 
kaelis, Viljalmūro Stefansono, Johanos Spiri, Vladimiro 
Durovo, Polio Saiplio, Džonatano Svifto, Aleksejaus Ko- 
ževnikovo, D. B. Patnemo kūriniai.

P. Mašiotas, ragindamas kitus rūpintis vaikų litera
tūra, pats parodė gražų pavyzdį. Keliolika mokyklinių 
vadovėlių, apie 30 originaliosios kūrybos knygelių, tris
kart tiek amerikiečių, anglų, austrų, danų, indų, islandų, 
kanadiečių, norvegų, rusų, švedų, šveicarų, vokiečių rašy
tojų kūrinių vertimų — tai didžiulis darbas, kurį jis at
liko „stengdamasis mesti ką pajėgdamas į apytuštes vai
kų knygynų lentynas“.

Visą savo pedagoginę, literatūrinę, visuomeninę veik
lą P. Mašiotas skyrė šviesti savo tautą, ypač jaunąją 
kartą, nes jis buvo tvirtai įsitikinęs: „Ne kam, kaip pri
augantiems, priguli ateitis, todėl, jei norime, kad nauja 
karta nepaniekintų mūsų šių dienų triūso, turime pasi
rūpinti prigulinčiai ją išauklėti“.

1940 m. rugsėjo 14 d. Kaune P. Mašiotas staiga mi
rė. Jį palaužė skaudūs išgyvenimai: tų metų vasarą jis 
su šeima buvo iškeldintas iš savo pastogės, neteko duk- 

188



terš, kuri drauge su vyru Juozu Urbšiu buvo ištremta 
iš Lietuvos.

„Tarp daugelio žmonių atsiranda nepaprastų, kurie iš
siskiria iš kitų tarpo savo ypatingu gabumu, darbštumu, 
drąsa, ištverme ir kitomis nekasdieninėmis ypatybėmis. 
Kai paprastas žmogus brenda per gyvenimą galvą nu
lenkęs, savo kasdieniniais rūpesniais pasitenkindamas ar
ba kitas dorais ir nedorais būdais vaiko pinigą,, visokius 
smagumus, čia džiaugiasi tuščiais niekais, čia niurna ne
patenkintas gyvenimu — nepaprastieji žmonės, savo žvaigž
dės vedami, eina visa jėga prie savo tikslo ir laimi. Jie 
laimi ne sau, bet žmonijai, laimi ne kokį niekniekį, bet 
tikrą brangenybę.“ Šie Prano Mašioto žodžiai — tai jo 
paties epitafija.

1989

UŽNEMUNĖS ŠVIETĖJAS ANTANAS TATARĖ

VYTAUTAS VANAGAS

Lietuvių kultūrai Užnemunė davė gražų būrį žymių 
žmonių, tarp kurių kuklią, bet minėtiną vietą užima vie
nas iš pirmųjų šio Lietuvos krašto šviesuolių ir mūsų 
beletristikos pradininkų Antanas Tatarė.

Antanas Totoraitis, vėliau pasivadinęs Tatare, kilęs iš 
Griškabūdžio parapijos Rygiškių kaimo — to paties, ku
riame po keleto dešimtmečių dažnai būdavo ir kurio pa
vadinimą slapyvardžiu pasirinko lietuvių literatūrinės kal
bos tėvas Jonas Jablonskis. Gimė 1805 m. gegužės 17 d. 
pasiturinčių valstiečių Lauryno ir Kotrynos Totoraičių 
šeimoje. Mokėsi Naumiesčio parapinėje ir Seinų vaivadi- 
nėje mokyklose, 1834 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 
Kunigavo Balbieriškyje, Ilguvoje, Lukšiuose ir Sintautuo
se. Už 1863 m. sukilimo rėmimą buvo ištremtas į Penzos 
guberniją, kur praleido aštuonerius metus. Amnestuotas 
apsigyveno Lenkijoje, Lomžoje, kaip emeritas prisiglau
dęs benediktinų vienuolyne. Ten 1889 m. gruodžio 25 d. 
mirė.

A. Tatarė buvo pragmatiško proto, praktinės veiklos 
žmogus, kartu nestokojęs meninių polinkių ir dvasinio 
kūrybiškumo. Jis mėgo knygas, tapė, rašė prozos kūri
nėlius ir bandė eiliuoti (išliko keletas lenkiškų satyrinio 
pobūdžio jo kūrinių ir vienas epitafinis eilėraštis lietuvių 
kalba). Reikšmingiausią ir svariausią jo kūrybos dalį — 
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beletristiką — sudaro dvi knygelės: pasakėčių rinkinys 
„Pamokslai išminties ir teisybės“, išleistas paties auto
riaus 1851 m., ir apsakymų rinkinys „Pamokslai gražių 
žmonių“, spaudai parengtas 1849 m., bet išėjęs tik 1900 m.

Kaip ir kiti mūsų didaktai, A. Tatarė savo kūriniais 
siekė pamokyti. Mokė skaitytojus gyvenimiškais vaizdais, 
turinio rimtumą derindamas su išraiškos vaizdumu. Dau
giausia perkūrinėjo žinomų pasakėtininkų — Ezopo, Fed
ro, Lafonteno, I. Krasickio, I. Krylovo — pasakėčias, vieno 
kito kūrinio siužetą pasiskolino iš sakytinio folkloro ar 
sugalvojo pats. Tatarės prozos šviečiamieji užmojai nėra 
platūs, jie apriboti liaudies doros ir buitinio gyvenimo 
sritimis. Etinį žmonių švietimą rašytojas grindė evan- 
gelišku mokymu ir Dievo bei bažnyčios įsakymais, o uti
litarinį — elementarių „gaspadorystės“ žinių skleidimu. 
Blogais, atgrasančiais gyvenimo pavyzdžiais graudeno 
valstietį kratytis moralinių ydų, girtuokliavimo, prietarų, 
priešingais — gražiais, sektinais mokė jį gero elgesio, są
žiningumo, darbštumo. Kaip ir visi švietėjai, žmonių gy
venimą jis troško matyti šviesesnį, laimingesnį, bet ma
nė, jog visuomenė ir jos tvarka tobulėja tiktai tobulėjant 
žmogui — stiprėjant jo tikėjimui ir dorai.

Savo beletristikos raštais A. Tatarė veikė lietuvių liau
dies etinį charakterį, švietė žmones spausdintu lietuvišku 
žodžiu. Tas žodis neturtingiausias, bet literatūriškas ir 
vaizdus, pratino lietuvį skaityti, pažinti bei suprasti lite
ratūrą, mylėti ir branginti knygą, ypač tais laikais, kai 
mūsų kaimo pirkioje knyga nebuvo dažna.

1972

PETRAS ARMINAS-TRUPINĖLIS

ALDONA VAITIEKŪNIENE

Su nacionaliniu judėjimu, kuris XIX a. pabaigoje teikė 
tokių stiprių impulsų materialiniam ir dvasiniam Suval
kijos krašto gyvenimui, susijęs ir trumpas, kupinas be
sąlygiško savęs atsižadėjimo visuomenės labui Petro Ar
mino likimas. Prieštaringoje, politinėmis, socialinėmis ir 
ekonominėmis konfrontacijomis nužymėtoje ano meto tik
rovėje P. Arminas tebuvo Trupinėlis — tokį slapyvardį jis 
pasirinko savo literatūriniams darbams,— ir kartu jo, „ma
žos ypatos“, darbai neliko be reikšmės lietuvių kultūrai.

P. Arminas gimė 1853 m. birželio 16 d. Deksniškių 
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kaime, Vilkaviškio paviete (dab. Vilkaviškio raj.). Tėvas 
Vincentas Arminas, motina Elžbieta Golekiūtė — nevarg- 
šai, bet vargo šeimoje netrūko: abu tėvai mėgdavę išgerti, 
mažai rūpinosi vaikais, buvo griežti ir negailestingi. Iš
leidę vyresniąją dukterį už vyro ir žentui užrašę ūkį, tė
vai liepė jaunesniajai dukteriai išmokėti dalį, o sūnų 
Petrą išleisti į mokslą. Tad baigęs Gižų pradžios mo
kyklą, 1865 m. P. Arminas įstojo į Marijampolės (Sta- 
rapolės) keturklasę. Bet baigė tik dvi klases ir tėvų buvo 
atiduotas į Veiverių mokytojų seminariją, kurią baigęs su 
pagyrimu 1871 m. paskirtas Alvito pradžios mokyklos mo
kytoju:

Savarankiško gyvenimo pradžia P. Arminui buvo ypač 
sunki ir skaudi: nei tėvai, nei sesuo juo nebesirūpino. Pa
sigailėjo visai svetimas žmogus, tarnavęs sesers ūkyje, 
kuris paskolino 5 rublius. Šiam doram žmogui nuoširdų 
dėkingumą P. Arminas jautė visą gyvenimą.

Išbuvęs ketverius metus Alvite, P. Arminas įgijo visų 
pagarbą. Ir kai 1875 m. buvo perkeltas į vyresniojo mo
kytojo vietą Naumiestyje, jo išlydėti susirinko daug tėvų 
ir mokinių '.

Naumiesčio vidurinė mokykla 1875 m. buvo perorga
nizuota į dviklasę miesto mokyklą1 2. Ji buvo įsikūrusi 
ankštose privačiai nuomojamose patalpose, trūko knygų 
ir rašymo priemonių. Bet mokytojų didelių pastangų dė
ka mokykla tapo viena iš geresniųjų Suvalkijoje. Daug 
prisidėjo ir P. Arminas savo pedagoginiu sumanumu ir 
darbštumu. Jo pedagogines tradicijas toliau puoselėjo mo
kytojai Pranas Užupis, Stanislovas Pilčerskis ir kiti3. 
Naumiesčio gyventojams P. Arminas paliko gero, darbš
taus ir doro žmogaus atminimą.

1 Trumpas Petro Armino gyvatos aprašymas // Petro Armino 
raštai —V., 1907.—P. 2.

2 Памятная книжка Сувалкской губернии.— СПб., 1877.— С. 8.
3 Kudirkos Naumiesčio vidurinės mokyklos istorija.— VU rank

raščių skyrius.

Už gerą darbą P. Arminas buvo paaukštintas. 1877 m. 
jis paskirtas Marijampolės gimnazijos parengiamosios kla
sės vedėju ir lietuvių kalbos mokytoju. Tuomet užsimezgė 
artima draugystė su Petru Kriaučiūnu, kuris, Varšuvos 
universitete įgijęs klasikinės filologijos kvalifikaciją, Ma
rijampolės gimnazijoje dėstė senąsias kalbas.

Marijampolės laikotarpis — pats produktyviausias P. Ar
mino gyvenime. Siekdamas gerinti lietuvių kalbos fakul-
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tatyvą, jis sudarė lietuvišką chrestomatiją, kuri 1882 m. 
buvo nusiųsta recenzuoti į Varšuvą. Deja, pripažinta ne
tinkama, nes parašyta lotynišku alfabetu 4.

4 Chrestomatijos rankraštis nerastas.
5 Pirmajam eilėraščiui pavadinimas duotas P. Armino raštų su

darytojų, antrasis eilėraštis pavadintas pagal pirmąją eilutę. 2r.: 
Petro Armino Raštai —V., 1907.

P. Arminas pasireiškė ir kaip vertėjas. Manoma, kad 
versti pradėjo 1880 m., o pirmieji vertimai — I. Krasickio 
ir I. Krylovo pasakėčios. 1881 m. jis susidomėjo L. Kond
ratavičiaus eilėmis „Kaimo mokykla“ („Szkoła Wiejska“) 
ir jas išvertė į lietuvių kalbą. Didžiausias P. Armino ver
timas — L. Kondratavičiaus „Piastų duktė“. Fragmentas 
iš šio kūrinio — „Kariška senovės lietuvių daina“— tapo 
populiaria jaunimo daina. Sį kūrinį P. Arminas baigė vers
ti 1884 m., jau sunkiai sirgdamas džiova. P. Armino ver
timai atkreipė dėmesį savo sklandumu, o kai kurios kū
rinių eilutės tapo populiariomis sentencijomis: „Kas ne
dirba, mielas vaike, / Tam ir duonos duot nereikia“... 
Vertimus jis skelbė „Aušroje“; „Aušros“ kalendoriuje 
1884 m. pasirodė ir istorinis tyrinėjimas „Nusidavimai Ly
dos pilies“.

P. Armino nelegali veikla ir populiarumas tarp moks
leivių atkreipė caro valdžios dėmesį. Vietos viršininkai, 
ypač mokyklos direktorius, pradėjo jį persekioti. Pagaliau 
buvo pasiūlyta pasitraukti iš darbo. Tai visai pakirto silp
ną P. Armino sveikatą. 1883 m. su dideliu vargu jis gavo 
mokytojo vietą Augustave (Lenkijoje). Palikęs savo kraš
tą, P. Arminas kentė nostalgiją, kuri lyriniais posmais iš
siliejo tuo metu parašytuose dedikaciniuose eilėraščiuose 
„Dūsavimas“ (skirtas žmonai), „Bičiuli mano mielas“ 
(skirtas P. Kriaučiūnui)5. Turbūt tada parašyta ir humo
ristinės liaudies dainos parodija „Vilko veselija“.

Ligai sunkėjant, P. Arminas 1884 m. rudenį atsisakė 
mokytojo darbo ir grįžo į Marijampolę, kur buvo likusi 
žmona. Net ir ligos patale jis dirbo: vertė A. Mickevičiaus 
„Gražiną“, kurios, deja, teišvertė kelis fragmentus.

A. Mickevičius buvo vienas iš mėgstamiausių P. Ar
mino poetų. Anksčiau jis buvo išvertęs A. Mickevičiaus 
baladę „Trys Budriai“, parašęs apie poetą kritinę studiją 
(Tėvynė.— 1898). Visą laiką domėjosi ir A. Puškinu, pir
masis ėmė versti didžiojo poeto kūrinius į lietuvių kalbą. 
1885 m. „Aušroje“ paskelbė eilėraščio „Skendinys“ ver
timą.
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P. Arminas mirė 1885 m. kovo 18 d. Palaidotas Mari
jampolėje. Ant jo paminklo iškaltos eilės (P. Kriaučiūno 
epitafija) ir žodžiai:

Viengentšiai.
Petrui Arminui

Mokintojui prie Starapolės gimnazijos 
tą paminklą pastatė

Patvariausias kuklaus švietėjo paminklas — jo raštai, 
kurie pirmą kartą buvo išleisti 1893 m. Tilžėje 6. Papildy
tas P. Armino raštų leidimas pasirodė 1907 m. Vilniuje7. 
Tarybiniais metais P. Armino vertimų, sekimų ir origi
nalių kūrinių randama mūsų poezijos antologijose (Lie
tuvių poezija. XIX amžius.— 1955; Lietuvių poezija.— 
1967.— T. 1, 2). Ilgą laiką jie buvo dedami j mokyklines 
chrestomatijas. P. Armino vertimai ir originalioji kūryba 
kitados gražiai papildė lietuvių realistinę demokratinę 
poeziją, o jo švietėjiška veikla skaidrino sunkų liaudies 
gyvenimą.

6 Priedas prie „Ūkininko“, Nr. 8; Petro Armino Rasztai.— Til
žėj, 1893.

7 Petro Armino Raštai. Papildytas naujomis eilėmis.— Vilnius, Juo
zapo Zavadskio lėšomis ir jo spaustuvėje, 1907.
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KALBA

PAKLAUSYKIM, KĄ ŽEMĖ KALBA...

GIEDRĖ ČEPAITIENE

Prie Kudirkos Naumiesčio prigludusi Būblelių apylin
kė. Daug kam keista, kad jos pavadinimas skiriasi nuo 
pagrindinio traukos centro — Kudirkos Naumiesčio — var
do. Juo labiau kad kitos Sakių rajono apylinkės pava
dintos centrinių miestelių, gyvenviečių vardais: Sakių, Sin
tautų, Kidulių, Gelgaudiškio... O Būblelių apylinkės var
das sietinas su kaimo, esančio už kelių kilometrų nuo 
Kudirkos Naumiesčio, vardu.

Būblelių apylinkė nusidriekusi pašešupiu apie 20 kilo
metrų. Didžioji jos dalis — į šiaurę ir rytus nuo Kudir
kos Naumiesčio. Šešupė riboja Lietuvą su Kaliningrado 
sritimi, ji yra ir vakarinė apylinkės riba. Čia gyvavę 37 
kaimai, iš kurių dalis jau išnykusi ar benykstanti. Tik 
vardai mena Gluobitį, Bartkų, Gudaičių, Rumokėlių kai
mus. Nebedaug senųjų gyventojų sutiksite Gyliškiuose, 
Kasikenuose, Miknaičiuose, Paberžūpiuose... O dabarti
nė Braškių gyvenvietė iš tiesų įsikūrusi Totorviečių kai
me, tik šis vardas valdžios vyrams nepatikęs. ..
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Didelė dalis senųjų kaimų vardų yra kilusi iš asmen
vardžių: jie sudaryti iš čia gyvenusių žmonių pavardžių, 
pvz., Ašmčniškiai (Ašmonas), Bartkai (Bartkus), Bukš- 
niai (Bukšnys), Gyliškiai (Gylys), Gluobiai (Gluobys), 
Gudaičiai (Gudaitis), Gustainiškiai (Gustainis), Kutai 
(Kutas), Vaišvilai (Vaišvila) ir pan. Kaip rodo minėti 
vardai, dažniausiai kaimo vardu tampa daugiskaitinė pa
vardės forma, pvz., Bartkai, Vaišvilai. Daug rečiau kai
mo vardas sudaromas su priesaga -iškiai, pvz., Ašmo- 
niškiai, Gustainiškiai.

Kai kurių kaimų vardai primena senovės lietuvių ti
kėjimus, pasakoja apie jų gyvenimo būdą. Štai Kaūka- 
kalnis mena sakmes apie kaukus (senieji kaimo žmonės 
yra pasakoję, kad kaukai čia sėję „velnio pirštus“), Zal- 
tyndi — tuos laikus, kai garbinti žalčiai, o juk dabar jau 
retas kaimo vaikas yra matęs žaltį... Minėtasis Totorvie- 
čių kaimo vardas rodo čia kažkada gyvenus totorius.

Savita šios apylinkės kaimų vardų ypatybė ta, kad 
jie nekuriami pagal esamus vandenvardžius. Vienintelis 
tokio tipo Panovių kaimo vardas yra palyginti naujas: 
senieji kaimo gyventojai dar mena, kad anksčiau jis va
dintas Ožkinė.

įdomu ir tai, kad tokių, naujų, kaimų vardų čia be
veik nėra. Kitose Lietuvos vietose, po 1922 m. žemės re
formos išsikėlus iš senųjų kaimaviečių į atskiras sodybas, 
susikūrė daug naujų kaimų. Šioje apylinkėje tik Pliorišių 
kaimo dalis — Naujienditė — ir Totorviečių dalis, vadinta 
Varnių miesteliu, primena šį laikotarpį.

.. .Visa apylinkė — lygumos, lygumos, lygumos... Kai 
kur, kai nebeliko senųjų sodybviečių, žvilgsnis niekur ne
užkliūva po keletą kilometrų. Tik Šešupės vingiai, jos 
intakai, baugštus alksnių ar beržų būreliai kiek paįvairi
na šio ramaus krašto kontūrus. Į Šešupę čia įteka 8 ne
dideli upeliai, iš kurių didžiausias — Nova, davęs vardą 
šio krašto žmonėms — zanavykams (užnoviečiams). Ne
toli Kudirkos Naumiesčio į Šešupę įteka Mergupis, kiek 
tolėliau — Zakristija, Skardupis, vėliau — RUdbalis (va
dinamas ir Rūdupiu), Būdupis, Jūodupis, Auksplrta... Be
veik visų šių upelių vardai, regis, aiškūs, jų ryšys su 
bendriniais mūsų kalbos žodžiais dar labai gyvas. Di
džioji dalis šių upėvardžių yra sudurtiniai žodžiai, kurių 
antrasis komponentas kilęs iš žodžio upė, o pirmasis at
spindi kokią nors ypatybę. Tik didesniųjų upelių vardų 
(Novos, Aukspirtos) taip lengvai nepaaiškinsi. Tiesa, kai 
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kam atrodo, kad Novos vardas visiškai aiškus, kad jis su
sijęs su rusų kalbos žodžiu новый. Bet tai vadinamoji 
liaudies etimologija. Iš tiesų šio upelio vardas labai se
nas. Jis mena laikus, kai dar niekas šiame krašte rusiš
kai nemokėjo, o ir paties ruso nė matęs nebuvo. Tyrinė
tojų nuomone, šis vardas labai archajiškas, sietinas arba 
su senovės indų navya, reiškusiu „upė, tėkmė“, arba su 
jų nau, turėjusiu „mirties, lavono“ reikšmę (plg. novyti 
„naikinti, žudyti, kankinti“).

Nėra aiškus ir Aukspirtos upelio vardas. Beje, Būb- 
lelių apylinkės Plioriškių, Panovių kaimais vinguriuoja ne 
vienas, o net du upeliai, turintys tų patį vardą. Lietuvos 
vandenvardžių tyrinėtojas A. Vanagas mano, kad šis var
das greičiausiai sudurtinis (Aukspirta). Tačiau neaišku, 
ar pirmasis šio žodžio dėmuo sietinas su lietuvių aukoti, 
ar su latvių aiika „audra, viesulas“. Mat latvių kalboje 
yra nemažai panašių vandenvardžių, o jie galėtų apibū
dinti tam tikrą vandens būseną, tekėjimo būdą.

Nemažai mažučių upeliukų įteka į Novą. Dažniausiai 
jie vadinti žmogaus, per kurio žemę tekėjo, vardu. Tokie 
yra Panovių kaime į Novą įtekantys Endriukaičio ir Išga- 
naičio upeliai, o Zaltynų kaime — Bakučio, Bekio, Meš- 
kaitienės, Piečaičio upeliai. Tik keturių upelių vardai sa
viti: Nopaitys (sakoma ir Nópaitis), Penta, Geležupis, 
Aūskupis. Tiesa, pastarojo — Aūskupio — vardas taip pat 
siejamas su asmenvardžiu Anskus (arba Anskys), tačiau 
ši reikšmė jau gerokai nutolusi, vietos žmonėms nieko 
neprimenanti. Vardus Nopaitys ir Nópaitis tyrinėtojas 
A. Vanagas mano kilusius iš *Nóv-upaitys  ir *Nóv-upai-  
tis. Upėvardį Penta, šis kalbininkas sieja su prūsišku žo
džiu pintis, reiškusiu kelią. Ties Kutų kaimu į Novą įte
kantis Geležupis, be abejonės, yra „geležies upė“. Beje, 
upokšnių tokiu ar panašiais vardais yra ir kitose Lietu
vos vietose: prie Babtų, Baisogalos, Nemakščių, Roza
limo.

Po vieną intaką turi ir Penta su Aukspirta. Prie To- 
torviečių į Pentą įtekantis upelis vadinamas Užnugariu. 
Jo vardas aiškiai susijęs su bendriniu žodžiu užnugaris. 
Reikia pasakyti, kad šis vandenvardis neįtrauktas į A. Va
nago „Lietuvių hidronimų etimologinį žodyną“. Kaip rodo 
šio žodyno medžiaga, vandenvardžiais tapusių tokio tipo 
bendrinių žodžių yra nemaža, plg. Užbalžlis (upelis prie 
Surviliškio), Užkapė (upelis prie Rozalimo), Užtakis (eže
ras Jurbarko rajone ir upelis prie Lygumų) ir pan.
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Per Panovių kaimą tekantis Aukspirtos intakas vadi
namas skambiu Varangupio vardu. Jo taip pat nerasite 
minėtame lietuvių vandenvardžių žodyne. Šio upelio var
das sudurtinis, aiški ir suprantama jo antroji dalis -upis. 
Sunkiau suvokti pirmąją upėvardžio dalį Varang-. Grei
čiausiai ji susijusi su veiksmažodžiu varaūgotis, reiškian
čiu „rangytis“. Taip manyti leistų ir populiari šio krašto 
mįslė „Sarafigė varafigė po suolu susirangė (šuo) “.

Nors apylinkės upeliai nedideli, bet sūkuriuoti, šalti
niuoti, ne viename jų yra sietuvos, kurioms žmonės ir 
vardus davė. Štai ir Nova, ir Penta, ir Aukspirta turi po 
Giliąją sietuvą. Novoje, prie Apirbiškių kaimo, yra dar 
Didžioji sietuva. Ypač daug sietuvų Aukspirtoje. Ties Jun- 
dilų kaimu esanti jos sietuva vadinama Galine, o tekė
dama per Panovių kaimą, Aukspirta turi net kelias sietu
vas: Stiklinę, Žuvinę, Ilgąją ir Maudyklę. Įvardytų bras
tų čia daug mažiau. Ties Panoviais esančią brastą per 
Šešupę žmonės vadina Gruželė, o ties Žaltynais esančią 
Novos brastą — Kėlvieta.

Beveik visų sietuvų, brastų vardai yra labai aiškūs, 
atspindi kokią nors ypatybę. Štai senas Panovių kaimo 
gyventojas Simas Taujinskas (g. 1901 m.) yra pasakojęs, 
kad Aukspirtos vanduo jo jaunystėje buvęs labai skaidrus, 
todėl vieną sietuvą vadinę Stikline, o kitoje matydavę 
dugnines žuvis, tai tą sietuvą praminę Žuvinė. Minėtų 
sietuvų ir brastų vardais yra tapusios įvardžiuotinių būd
vardžių (Gilioji, Didžioji, Ilgoji) arba būdvardžių su 
priesaga -inė (Stiklinė, Žuvinė) formos.

Gal kiek neįprastas brastos vardas Gružėlė. Panašių 
vandenvardžių Lietuvoje nėra daug. A. Vanagas, aiškin
damas prie Veiviržėnų tekančio upelio Gružupis pavadi
nimą, sako, kad galbūt jis kilęs iš gružės, mažos karpi
nių šeimos žuvelės, vardo. Gal taip galėtume paaiškinti 
ir šios brastos pavadinimą.

Kitos brastos — Kėlvielos — vardas, matyt, rodo vietą, 
kur keliamasi per upę, arba kelio vietą.

Apylinkės žmonės savais vardais vadina ir įvairias 
pelkaites, kūdras, didesnes balas. Daug tokių pavadinimų 
yra kilę nuo toje vietoje augančių augalų vardų. Taip 
aiškintini Puplaiškynės (plg. puplaiškis), Totorkynės (plg. 
totorka), Burbulynės (plg. burbulas „Trollius europaeus“), 
Rūgštynbalės (plg. rūgštynė), Karklinės (plg. karklas) 
vardai. Kai kurios kūdros pavadintos gyvūnų vardais, 
pvz. Varlynė, Karosinė. Vienas kitas vardas susijęs su gy
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ventojais, kurių žemėje jie buvo, pvz., Didysis Povilų 
prūdas, Žibinė (Zibui priklausiusi pelkaitė), Prapiestis 
(plg. tokią pat pavardę).

Kai kurių pelkaičių, balų vardai saviti. Štai Jundilų 
kaime esančią pelkaitę žmonės vadina Maltuvėmis. Tai 
retas lietuvių vandenvardis. A. Vanagas, aiškindamas Ei
šiškių apylinkės upelio Maltupis vardą, teigia, kad jis 
galbūt sietinas su žodžiu malti „smulkinti grūdus į mil
tus“. Aptariamos pelkaitės vardas greičiausiai sietinas ne 
su pirmąja žodžio malti reikšme, o su perkeltine, reiš
kiančia „brautis, su vargu grūstis“. Si reikšmė, regis, 
artimesnė sunkiai praeinamos vietos — Maltuvių — vardui.

Gustainiškių kaime esančią balą žmonės vadina Kau- 
šynė. Lietuvoje yra panašių upių ir ežerų vardų (Kau- 
šys, Kaušelis, Kaušežeris, Kaušupis ir pan.). A. Vanagas 
mano, kad jie sietini su žodžiu kaušas „samtis“ ir atspin
di perkeltinę reikšmę „kaušo pavidalo“. Gal taip aiškin
tinas ir šios balos vardas.

Jundilų kaimo viena bala žmonių vadinama Pūpkės 
bala. Pati vardo sandara rodytų, kad pirmasis kompo
nentas turėtų būti asmenvardis (plg. Endriukaičio upe
lis). Tačiau taip vadinamo asmens kaime nėra, niekas 
neprisimena jį kada nors buvus. Galbūt šios balos vardas 
kilęs iš pavadinimo Rupkės (t. y. rupūžės) bala, sten
giantis išvengti keiksmo.

Savo vardus turi ir lankos, išsibarsčiusios upelių vin
giuose. Vos viena kita lanka pavadinta pagal asmenį, ku
riam ji priklausė — Povillškio lanka, Račiaus lankos, Sa
ločių lankos... Daugumos lankų vardai saviti, atspindin
tys lankų formą ar kitas ypatybes. Be paaiškinimų 
suvokiame, kokios lankos vadintos Pakalnės, Dtdlankės, 
Ilgosios, Rundinukės, Medinės, Pryšakinės ir Užpakali
nės, Vinginės, Žardinės, Žaliosios, Žvirgždyno, Kvietklnės, 
Saltininės vardais.

Kai kurie lankų vardai nėra taip lengvai suvokiami. 
Štai Vaišvilų ir Zaltynų kaimuose yra lankos, kurioms 
žmonės davė Meškinės vardą. Mano tėvas Simas Kudirka 
(g. 1927 m. Zaltynų kaime) pasakojo, kad prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, perstatant senąjį gyvenamąjį namą, nuo 
aukšto buvęs nukeltas didelis būgnas. Jo tėvas sakęs, kad 
tuo būgnu senovėje žmonės ėję meškų iš avižų baidyti. 
Sunku pasakyti, kiek tas būgnas su meškomis susijęs, bet 
kad meškos užfiksuotos apylinkės vietovardžiuose — fak
tas.
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Viena Zaltynų kaimo lanka vadinama Bukta. Jos var
das veikiausiai sietinas su žodžiais būktas, bukta (len
kų— buchta, vokiečių — Bucht), reiškiančiais upės, eže
ro įlanką arba žemės plotą, iš trijų pusių apsuptą vandens.

Neaiškus Plioriškių kaimo lankos Treiškis vardas. Gal 
jis sietinas su žodžiu treiges „trejų metų gyvulys“, nors 
priesaga -skis akademinėje „Lietuvių kalbos gramatikoje“ 
nėra užfiksuota.

Lygumų žmonėms kiekvienas žemės guburėlis — kal
nas. Kalnais čia vadinami ir upių krantai, jiems taip pat 
parenkami saviti pavadinimai. Štai Kaukakalnių kaimas 
įsikūręs ant to paties pavadinimo „kalno“— Aukspirtos 
kranto. Totorviečių kaime yra Totorkalnis, čia pat, prie 
Giliosios sietuvos, ir Giliosios kalnas, o Užnugario upokš
nis įteka į Pentą ties Užnugario kalnu. Daugumos kal
nelių, krantų vardai labai aiškūs. Plioriškių kaime yra 
Ubagkalnis, Panoviuos — Aukštakalnis, Raudónkalnis, 
Statkalnis, Zaltynuos — Zvyrkalnis, Totorviečiuos — Sma- 
lakalnis. Visi šie vardai atspindi kokią nors vietovės ypa
tybę: Aukštakalnis ir Statkalnis nusako kalnelių formą, 
Raudónkalnis — spalvą, Zvyrkalnis — sudėtį. Ant Ubag- 
kalnio gyvenęs grytelninkas, jo gyvenimą ir atspindi kal
no vardas, o ant Smalakalnio anksčiau būdavo verdama 
smala. Abejonių kelia Vaišvilų kaime esančio Rūskalnio 
vardas. Dabar kaimo žmonės sakosi nežiną, kodėl šis kal
nelis taip vadinamas. Žodžio daryba leistų šį vardą aiš
kinti dvejopai, kildinti arba iš „rūstaus kalno“, arba iš 
„rūsio kalno“. Nelabai aiškus ir Panovių kaimo Mikynės 
kalnų vardas. Jo sandara leistų manyti, kad pirmasis žo
dis — asmenvardis (plg. Kutas — Kutynė, Mikas — Miky- 
nė). Tačiau net senieji kaimo gyventojai jokių Mikų, gy
venusių šiame krašte, neprisimena.

Apylinkėje beveik nėra kiek didesnių miškų. Nedideli 
medžių būreliai paprastai vadinti vardais tų žmonių, prie 
kurių sodybų ar kurių žemėje jie buvo. Taip atsirado Iš- 
ganaičio alksnynas, Motiejų beržynas, Jasaičio beržynas ir 
pan. Taigi dažniausiai šie pavadinimai sudėtiniai, sudaryti 
iš asmenvardžio ir paties miškelio rūšį nusakančio žodžio. 
Tik labai retai miškelis vadinamas vienu iš asmenvardžio 
padarytu žodžiu, pvz., Gylynė (plg. pavardę Gylys) — jo- 
varynas Gyliškių kaime. Panašus yra beržyno Klepų kaime 
pavadinimas — Pilypkalnis.

Vienas kitas miškelis yra savitai pavadintas: Bajorai
čių kaime tai Svarcgiris, Klepuose — Riešutynas, Pano- 
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viuos — Rieznyčia ir Sėnsodybė, Turčinuos— Stūkai ir Si- 
lótas. Kai kurie šių vardų nelietuviški, kilę iš vokiškų ar 
rusiškų žodžių. Tuo nereikėtų stebėtis: keletą amžių Še
šupe ėjo siena tarp Rusijos ir Vokietijos, todėl į šio kraš
to žmonių kalbą brovėsi ir rusiški, ir vokiški žodžiai bei 
posakiai. Iš vokiečių kalbos atėję Svarcgirio ir Stukų var
dai. Pirmasis jų reikštų juodą, tamsią girią (plg. vokiečių 
schwarz „juodas, tamsus, nešvarus, liūdnas“). Pavadini
mas Stūkai sietinas su vokiečių Stock „lazda, stiebas, krū
mas“. Beje, lietuvių tarmėse yra ir bendrinis žodis stūkas, 
reiškiantis storą medžio gabalą, rąstgalį. Zanavykams šis 
žodis paprastai reiškia ką nors didelio, stambaus. Pano- 
vių kaimo beržyno vardas Rieznyčia kilęs iš rusų „резать“. 
Kodėl miškelis gavęs tokį vardą, kaimo žmonės sakosi 
nežiną.

Savitas ir Turčinų kaime esančio miškelio Silólas var
das. Bendrinėje lietuvių kalboje priesagą -ótas turi tik 
būdvardžiai, plg. kuprotas, galvotas ir pan. Daiktavardžių 
su šia priesaga bendrinėje kalboje nėra. Reti jie ir mūsų 
tarmėse. Iš A. Juškos žodyno žinomi žodžiai alksnótas 
„alksnynas“, apvynotas „apynynas“, Jurbarko, Kėdainių, 
Radviliškio rajonuose vartojamas žodis beržotas „beržy
nas“. Taigi visi šie daiktavardžiai su priesaga -ótas įvar
dija tam tikrus miškelius. Taip sudarytas ir Silóto vardas 
(šilas+ótas).

Upelių, lankų, miškelių vardai dar tebegyvi žmonių 
atmintyje ir po visų suiručių, karų. Didieji žemės plotai — 
dirvos — nebeišsaugojo savo senųjų pavadinimų. Jas da
bar žmonės vadina kažkada čia gyvenusių žmonių var
dais: Repnerynė, Zebrauskynė, Bakynė, Gužynė... Senų
jų gyventojų belikęs vos vienas kitas. Tik jie ir prisime
na, kad viena dirva vadinta Pieskynu, o kita — Kuisynu, 
kad būta Kelmynės ir Palomiūkės, kad žemąsias Raugalų 
kaimo dirvas vadindavę Dumčiomis. Kaip rodo minėtieji 
pavadinimai, žmonės dažniausiai įvardija (arba bent pri
simena) prastesnes žemes. Nesunku suprasti, kiek naudos 
galėjo būti iš Pieskyno, Kuisyno ar Kelmynės... Ne visai 
aiškus dirvos Dumčios pavadinimas. Jis galėtų būti kilęs 
iš Sakių rajone paplitusios Dumčiaus pavardės, t. y. ro
dytų priklausymą Dumčiui. Atrodo, galima būtų šį vardą 
sieti ir su skoliniu dumčinti, t. y. „trukdyti, gaišinti“.

Nebeprikelsim tų vardų, kuriuos nusinešė užmarštin 
tėvų, senelių kartos. Reikėtų stengtis neprarasti tų, ku
riuos dar išsaugojo žmonių atmintis. Jie — mūsų dva
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sios, mūsų kultūros dalis. Jie ne tik pavadina, bet ir pa
rodo, ką šiame krašte žmonės brangino, kuo didžiavosi, 
iš ko lengvai pasišaipydavo. Tegul ir tuose dideliuose dir
vų ir pievų masyvuose išlieka senieji kaimų, sodybviečių, 
pievų ir upokšnių vardai. Jie saviti kiekviename krašte, 
jie kiekvienam primena gimtinę...

1989

IŠ ZANAVYKŲ FRAZEOLOGIZMŲ

GIEDRE ČEPAITIENE

Frazeologizmais paprastai laikomi vientisą ir vaiz
dingą reikšmę turintys pastovūs žodžių junginiai. Tokių 
junginiij yra kiekvienoje kalboje, kiekvienoje tarmėje. Kal
bos vaizdingumas dažniausiai atsiskleidžia tada, kai no
rima pabrėžti reiškinio išskirtinumą, atkreipti dėmesį į 
kokią nors jo ypatybę. Vaizdingumas ypač būdingas šne- 
kamajai kalbai. Čia dažnai vaizdingi veiksmažodžiai, iš- 
tiktukai, metaforos ir metonimijos, palyginimai ir frazeo
logizmai ne tik pagyvina kalbą, bet ir parodo kalbančiojo 
požiūrį, lyg naujai nusako apibūdinamo reiškinio ypa
tybę.

Zanavykų vartojamų frazeologizmų struktura įvairi, ta
čiau ji panaši į kitose lietuvių tarmėse vartojamų frazeo
logizmų struktūrą.

Turtingiausią ir gausiausią grupę sudaro tie pastovūs 
žodžių junginiai, kurie susideda iš linksniuojamojo žo
džio ir veiksmažodžio. Linksniuojamasis žodis paprastai 
būna daiktavardis, jį veiksmažodis valdo arba tiesiogiai, 
arba per prielinksnį: kailį iškaršti, skudurus išskalbti, kul
nų neatkelti, šposus krėsti, kuolinę švęsti; ant akių drėbti, 
ant liežuvio (galo) suktis, ant juoko laikyti, j dangų žiū
rėti, į lankas išeiti, j dūdas įvaryti, per akis turėti, per 
kakarinę išeiti ir pan. Kartais frazeologizmą sudaro daik
tavardis ir dalyvinė veiksmažodžio forma, pvz.: kačių iš
bėgiotas, kačių išpėduotas. Daug rečiau greta veiksmažo
džio eina ne daiktavardis, o kita linksniuojamoji kalbos 
dalis, pvz.: penkių neišmanyti, iš tuščio j kiaurą pilstyti 
ir pan.

Kartais frazeologinį junginį sudaro du daiktavardžiai, 
kai vienas iš jų yra pažyminys, o kitas — pažymimasis 
žodis, pvz.: šuns poteriai, čebato aulas, tinginių pantis. 
Nemaža junginių sudaryta iš būdvardžio ir daiktavardžio, 
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pvz.: beržinė košė, gardus čiulkinys, palaida karta, palai
da bala, amžina diena, (viena) graži diena. Daug rečiau 
pasitaiko tokių junginių su prielinksniu, pvz.: per geras 
dienas. Kartais greta daiktavardžio gali eiti įvardis ar 
skaitvardis, pvz.: visokiais galais, penki daiktai ir pan.

Esama ir tokių pastovių vaizdingų žodžių junginių, 
kurie prasideda įvairiais nesavarankiškais žodžiais (nei
giamosiomis dalelytėmis ar prielinksniais) ir turi tik vie
ną savarankišką žodį. Savarankiškas žodis neretai būna 
daiktavardis, pvz.: nei j sietą, nei j mietą; nei šiknoj, nei 
galvoj; nė motais; iš nežinių; į amžj. Kartais tokių jun
ginių savarankiškas žodis — veiksmažodis arba dalyvis, 
pvz.: nei išspjaut, nei praryt; nei valgęs, nei gėręs. Ar
timas jiems yra ir frazeologizmas nei čiu čiu, nei še lauk.

Zanavykų tarmėje yra ir palyginamųjų frazeologizmų. 
Jie gyvai atskleidžia žmonių nuotaikas, apibūdina įvairių 
reiškinių ypatybes. Dažniausiai jie prasideda palygina
muoju žodeliu kaip, daug rečiau — lyg. Sudėtine jų da
limi paprastai būna daiktavardžio vardininkas, išplėstas 
kitais savarankiškais žodžiais, pvz.: kaip devyni medūs; 
kaip varna j dausas lėkt; viena kaip pirštas; lyg prūsas 
po pietų. Kartais palyginamuosiuose frazeologizmuose 
vartojami dalyviai, pvz.: kaip išbrauktas; kaip žirgą do
vanotas.

Įdomios semantinės frazeologizmų grupės. Pagal jas 
galima nustatyti, kokios daiktų ar reiškinių ypatybės lai
komos išsiskiriančiomis, apie kokius žmogaus bruožus 
kalbama su ironija, lengvai pasišaipant.

Į ką kreipiamas dėmesys frazeologizmuose, užrašytuo
se pačiame zanavykų centre — Sakiuose, Griškabūdyje, 
Kudirkos Naumiestyje, Sintautuose, Zaltynuose, Slavikuo
se? Šio krašto žmonės linkę pasišaipyti iš kvailumo, iš
dykumo, tingėjimo, čia įsižiūrima į žmogaus elgesį, kal
bėjimo būdą, rūpestingumą, savais žodžiais nusakomas 
turtas, gamtos reiškiniai ir kiti dalykai.

Bene daugiausia frazeologizmų skirta kvailumui, ne
išmanymui pabrėžti. Apie neišmanėlį sakoma:

Jis toks užkiautęs, nė penkių neišmano N m.
Tik jau jis tai kai čebato aulas, ar su juo susišne

kėsi, ar susitarsi ką Žalt.
Kad jis nebūtų buvęs toks paikys, tai nė vienam 

nebūt davęs ant nosies lipt Nm.
Tai kad jis jau visai — nė į sietą, nė į mietą Žalt. 
Ko drygsniuoji lyg prūsas po pietų Šk.
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Kai mintys ar sapnai nesuvokiami, palaidi, čia gali
ma išgirsti pasakant:

Mano sapnas toks durnas, kačių išbėgiotas Žalt.
Tavo mintys kačių išpėduotos Grš.

Apie geros atminties, protingą žmogų sakoma taip:
Ji tai gdt*ai  palaiko galvoj Žalt.

Kartais apie žmogaus išmintį sprendžiama iš jo kal
bėjimo būdo. Kai manoma, kad kalba tuščia, be prasmės 
ar naudos, sakoma:

Tylėk, vis tiek iš tų tavo šuns poterių nieks ne
išeis Grš.

Tokia te (n) nauda iš tos jo šnekos: iš tuščio j kiau
rą pilsto Žalt.
Tada, kai žmogus nusikalba, pasakoma:

Pasakojo, pasakojo ir išėjo j lankas Grš.
Kai ko nors staiga negalima atsiminti, dažnai pasi

šaipoma:
Ot sukasi ant liežuvio galo, ale prisimint nega

liu Slv.
Apie prastos atminties žmogų sakoma:

Jeigu jam į ausį neįkirpsi, tai nelauk, kad atsimin
tų, kas reikia Šk.
Nedėmesingas žmogus apibūdinamas ir taip:

Tai ką jis gal žinot, kad per vieną ausį įeina, per 
kitą išeina Nm.
Žmogaus elgesį, nusiteikimą, jo vidinę kultūrą neretai 

atspindi kalbėjimo būdas. Kai žmogus negerbia kitų, ne
sidomi jų nuomone, elgiasi storžieviškai, sakoma:

Kits nieko nepaiso, drebia žodį, išmislija Nm.
Jis rūsio nesuvaldo Nm.

Apie nemandagų, apsimetantį, kad nepažįsta, zanavy
kai dažnai sako:

Prabrūškino pro šalį, nei čiu čiu, nei še lauk ne
pasakęs Grš.
Šiuo posakiu tarsi pabrėžiama, kad net sutiktą šunį 

pakalbiname: pamaloniname (čiu čiu) ar pabarame (še 
lauk). Žodžio nepratarti sutiktam (o ypač pažįstamam) 
žmogui — didelis įžeidimas.

Kartais kalbėjimą nusakantys frazeologizmai parodo 
žmogaus jėgas, jo sveikatą:

Kiek čia iš manęs žmogaus, tik liežuvis dar kle
ba Žalt.

Liežuvis vis dar kleba, ale sylos jau apleido Grš.
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Vienas kitas žmogaus silpnumą, negalią išreiškiantis 
frazeologizmas vartojamas patarlėse ar liaudies dainose:

Katras kulnų neatkelia, ir tas burną atveria Nm. 
Išgėriau penktą — širdis mano menksta Sk.

Kai kurie frazeologizmai kalba apie liūdesį, pyktį, rū
pestį ar nerimą ar atvirkščiai — nerūpestfiigumą, tuščią 
smalsavimą. Štai grupelė tokių posakių:

Ko čia sėdi nosį nukabinus Žalt.
Ale kad nė žodžio pasakyt negali, ar širšė įgy

lė Žalt.
Kad pasisuktų žandarai, dieve mylėk, būt visiems 

strioko Sk.
Jiem mažu visai nė šikno(j), nė galvo(j), o čia — 

ergelis Žalt.
Aš žinau, tau nė motais, kad man koją skauda Grš.
Baisus daiktas (t. y. ne bėda, ne rūpestis), kad 

šiandie (n) nespėji, rytoj pabaigsi Žalt.
Ko čia snarglį varvini, bėk į kamarą Sk.

Nerūpestingumas dažnai susijęs su tingėjimu, darbo 
bodėjimusi. Iš tokių žmonių zanavykai šitaip pasišaipo:

Į burną nieks neįdės, kas į dangų žiūrės Sk.
Nieko neveikia atsistojus ir kuolinę švenčia Nm. 
Tik tokio tinginių pančio dar paieškot reikia Žalt. 
Ko mirksi kaip rupkė piene Sk. (Taip sakoma kiū- 
tančiam, darbo nenusitveriančiam.)
Tas Baltrus rabakse šyvį už uodegos laiko (t. y. 

nešoka) Grš.
Zanavykai turi tokių frazeologizmų, kuriais nusako 

juokavimą ar išdykavimą. Apie mėgstantį pajuokauti žmo
gų pasakoma:

Dabar nežinau, ar jis tas baikas vis varinėja Žalt.
Jis tai nuo mažų dienų šposus krečia Žalt.
Ko čia drignes sėji Grš.

Kai iš žmogaus pasišaipoma norint jį prigauti, čia 
sakoma:

Mane jauną ant juoko laikė N m.
Šitaip tur padaryt, seną žmogų ant juoko laikyt 

Žalt.
Kai kieno nors kalba ar pasakojimas sukelia didelį juo

ką, zanavykai sako:
Kad jis nudoduos, tai pilvą turi pamesti besijuok- 

dams Nm.
Nuo juokavimų, išdykavimų netoli iki barnių ar bau

dimų. Apie smarkų barimą šio krašto žmonės sako taip:
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Reik duot jam parako Sk.
Po įvairių išdaigų ne visada vien pabarimu apsiei

nama, neretai tenka ir rimčiau nubausti, rykštę ar diržą 
paimti. Apie tai taip pat kalbama gyvai, nevengiant pa
šmaikštauti:

Ar nereiks katrą pasigavus kailį iškaršt! Žalt.
Vieną gražią dieną neištversiu ir kaip reik tau 

kailį išpersiu! Žalt.
Ar nereiks beržinės košės Žalt.
O gumbų į kaktą ar nereiks? Žalt.
Anąkart tau tėvas išskalbė skudurus už tą pokš

tą Sk.
Aš tau parodysiu, kur blezdingos žiemoja Snt.

O po beržinių košių, kailių karšimų nebetoli ir aša
ros. Kai rengiamasi verkti, šiame krašte sakoma:

Ko dabar tampai dambras Sk.
Kai iki ašarų priveda kito elgesys, galima išgirsti sa

kant:
Sipatuodamas senis marčią j dūdas įvarė Grš.

Verkiame ne tik nubausti. Dažnai ašaros padeda išsi
lieti sielvartui, jos lyg palengvina skaudžią netektį, ap
maldo širdies gėlą. Kai žmogus ir didžiuliame sielvarte 
pravirkti negali, zanavykai taip užjaučia:

Kitam iš gailesčio širdis užkepa Grš.
Šio krašto žmonės domisi ir tuo, kaip gyvena kaimy

nai. Aplinkinių turtas čia įvairiai vertinamas. Kai mano
ma, kad žmogus turtingas, sakoma:

Mardos, tu per akis turi visko Žalt.
Kai pabrėžiamas neturtas, vargingumas, pasakoma taip: 

Imk savo penkis daiktus ir drožk, kur patinka Nm. 
Susimetė savo penkis daiktus ir išrūko į kitą pa

svietį Žalt.
Aš tau užmokėsiu: du tuščius, trečią nepilną Grš.
Kad gavo, tai gavo: du tuščius, trečią nepilną, par

šiuko vilną ir bezdalų rankovę Žalt.
Jei į svečius atvažiuojama be lauktuvių, pasišaipoma: 

Atvažiavo tuščiom rankom Nm.
Kai žmogus labai prašęs nieko negauna, zanavykai 

ironizuoja taip:
Išėjau nei valgęs, nei gėręs Sk.

Apie tokius žmones, kurie netenka turto dėl girtuok
lystės, sakoma:

Visas jo ūkis per kakarinę išėjo Snt.
Pats girtuoklis taip apibūdinamas:
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Ar tu jį matei kada kai (p) žmogų, vis akis užsipy
lęs ir užsipylęs Žalt.
Kreipiamas dėmesys ir į aprangą. Apie netvarkingą 

žmogų sakoma:
Atėjo nei nuogs, nė apsirėdęs, tokiais skarmalais 

apsidraikęs Nm.
Kai sijonas prastai krinta, neretai pasišaipoma: 

Šikna sijoną ryja Žalt.
Šių vietų žmonių pastabumą, atidumą ir šmaikštumą 

atspindi saviti frazeologizmai, rodantys vietos ar naudos 
mažumą, nusakantys įvairius gamtos reiškinius. Štai gru
pelė tokių posakių:

Tokios čia avižos — kurapkai iki kulnelių Snt.
Tiek čia jo naudos — ir šuo ant uodegos paneš

tų Slv.
Nugraužtos pievos — utėlę matytum bėgant Grš.
Nė adatos dėjimo nebuvo sveiko — visa subady

ta Grš.
O štai kaip sakoma, kai reikia atšildyti sušalusias 

rankas:
Tai tau ilgai būti lauke — dabar gardus čiulki

nys Sk.
Tai tau neimti pirštinių — dabar turi čiulkinį čiulk- 

ti Sk.
Apie gurgždantį sniegą taip pasakoma:

Po kojų vyturiai čiurškia Slv.
Savitais posakiais apibūdinamas valgymas. Kai valgis 

ypač patinka, yra skanus arba kai valgoma godžiai, sa
koma:

Gal ausis nutrūkt beburbdama Žalt.
Apie skanų, mėgstamą valgį pasakoma ir šitaip:

Gardu kaip devyni medūs Nm.
Saldu gardu kaip devyni medų Žalt.

Kai žmogus prasigyvena, nebekenčia alkio, zanavy
kai sako:

Ir jie jau šįmet badus atkuls, tokią kiaulę parver
tę Grš.
Apie alkaną ir liesą pasakoma ir taip:

Tas tavo arklys kaip išbrauktas, be jokio pilvo Sk.
Tie jų vaikai visi kaip išbraukti, perkarę Žalt.

Zanavykai gerbia tvarkingus, darbščius žmones. Jei 
namai iškrikę, apleisti, sakoma:

Pas mus palaida karta: vienas senas, kitas mažas, 
nėr kam gyvulius prižiūrėti Slv.
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O kad te (n) visada palaida bala — nė prie tėvų, 
nė prie vaikų tvarkos nebuvo Žalt.
Daug frazeologizmų vartojama įvairiose kitose situaci

jose. Spartus, vikrus žmogus kartais apibūdinamas ši
taip:

Kai jauna buvau, greita buvau, kojos per ausis 
lipo Nm.
Kai ilgai neprisirengiama ką nors daryti, taip pasako

ma, tiesiog pasišaipoma:
Ruošiuos skalbt, kaip ta varna į dausas lėkt Žalt.

Sunkų, ilgą darbą zanavykai apibūdina taip:
Reiks gerai padus atkelt, kol viską susitvarky

sim Žalt.
Apie greitai ir prastai pasiūtą drabužį pasakoma: 

Karšta adata kibą siuvai, kad taip yra Grš.
Jei džiaugiamasi svetimu daiktu, kartais įspėjama: 

Tavęs tas peilis ponu nevadina Grš.
Kai kurie vaizdingi zanavykų posakiai išreiškia įvai

rias laiko sąvokas. Kai norima pabrėžti, kad taip nieka
da negalėjo būti ar atsitikti, sakoma:

j amžį čia nesam sodinę bulvių Snt.
Ta jų mergyščia tai tokia skursna, nė šventą die

ną neauga Žalt.
Neapibrėžtas laikas (kažkada, kada nors) nusakomas 

šitaip:
Vieną gražią dieną neištversiu ir kaip reik tau 

kailį išpersiu Žalt.
O tai vieną gražią dieną ir išėjau iš jų — ko ma(n) 

te (n) kęst Žalt.
Kai pavėluota, nesuspėta trokštamo pasiekti, pasišai

poma taip:
Seniai tas ponelis mirė, kur sausienę virė Žalt.

Apie netikėtą įvykį ar atsitikimą sakoma:
Iš nežinių tik kyšt, ir rašo Žalt.

Kartais nelengva nustatyti tikrąją posakio prasmę. 
Štai Žaltynų kaime užrašytą posakį „Per geras dienas tai 
jau neatsimenu“, matyt, galėtume taip aiškinti: iš senat
vės, iš ilgo gyvenimo. Bet jis galėtų apibūdinti ir leng
vą, nerūpestingą gyvenimą.

įvairiais posakiais nusakomas tas laikotarpis, kai mo
teris vaikšto nėščia. Tada sakoma:

Mardos, kad Petrienė vėl ne viena Žalt.
Kai su vaikais vaikščiojo, tai apstumdydavo, visko 

buvo Ntn.
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Nėštumo pabaiga apibūdinama taip:
Ji jau dienose buvo Žalt.

Savitai zanavykų kalbama apie vienatvę ar senatvę: 
Čia su tom keturiom sienom atgrysta Nm.
Buvom visi krūvoj, o dabar viena kaip pirštas, vy

relį anksti pašaukė (t. y. mirė) Nm.
Sens daikts prašo, tai neatsako (padėti) nieks Žalt. 

Kartais žmonės pakliūva į sudėtingas situacijas, kurių 
laiminga pabaiga šiame krašte apibūdinama taip:

Kai žmogus visokiais galais sukiesi, tai dar šiaip 
taip išeini ir gali gyventi Nm.

Matai, bijojai, o per gerą išėjo Žalt.
Vilką vijus, nors uodega Žalt.

Čia apžvelgta tik dalelė gausios zanavykų frazeolo
gijos. Bet ir ji ryškiai atskleidžia kūrybines žmogaus ga
lias, sugebėjimą kiekvieną bent kiek išsiskiriantį įvykį ar 
reiškinį, žmogaus būdo ar elgesio bruožą apibūdinti sa
vitai, kartais — su lengva ironija, o kartais ir su nuo
skauda, kartėliu. Regis, svarbu ir tai, kad šie posakiai 
mums pasakoja ne tik apie įvykius, bet ir apie žmogų, 
kalbantį su mumis. Čia atsiskleidžia jo patirtis ir išmin
tis, jo pastabumas, o neretai ir savikritika, nelauktas pa
sišaipymas iš savęs. Įsiklausykime į iš lėto plaukiančią 
mūsų močiučių ir tėvukų kalbą, pajuskime jos skambesį, 
žodžio grožį, minties gilumą. Gal taip ir patys tapsime 
geresni, tauresni, o mūsų širdys — ramesnės, žemei ar
timesnės. Joms reikia išsaugoti žodį tiems, kurie ateis 
po mūsų.
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LIAUDIES BUITIS

DERLIAUS NUĖMIMO IR KŪLIMO ĮRANKIAI, 
MALIMO ĮRENGINIAI

XIX a. PABAIGOJE—XX a. PRADŽIOJE

VACYS MILIUS

Šio straipsnio tikslas — parodyti, kokiais įrankiais ir 
kaip Kudirkos Naumiesčio apylinkių valstiečiai nuimdavo 
derlių, kuldavo javus, kuo susimaldavo javus kasdieninei 
duonai ir šventiniam pyragui. Aprašomasis laikotarpis — 
XIX a. pabaiga ir XX a. pradžia (iki Pirmojo pasaulinio 
karo), t. y. dešimtmečiai, apie kuriuos galėjo papasakoti 
amžininkai. Nurodomi aprašomuoju laikotarpiu įvykę pa
kitimai. Etnografiniuose tyrinėjimuose svarbu ne tik ku
rio nors įrankio egzistavimo laikas, bet ir jo formos, kon
strukcijos, t. y. tipą nulemiantys elementai, todėl šiuo at
veju į tuos dalykus kreipiama daugiausia dėmesio.

Pjūtis. Pirmasis į šių apylinkių derliaus nuėmimų 
1849 m. atkreipė dėmesį Butkevičius. Kadangi jo apra
šymas lenkų kalba paskelbtas bibliografine retenybe ta-
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pusiame leidinyje ’, tai teksto apie derliaus nuėmimą ver
timas pateikiamas čia:

„Kai tik prisiartina vasara ir ateina šienapjūtės ir pjū
ties metas, visa, kas gyva namuose, išvyksta į laukus. 
Lietuvių valstiečiams svetimas yra paprotys pjauti šieną 
ir nuimti derlių su pagalba samdinių, kurių Varšuvos 
apylinkių kryžkelėse laukia šeimininkai. Ten (dab. Ku
dirkos Naumiesčio apylinkėje.— V. Af.) kiekvienas žem
dirbys turi reikiamą kiekį rankų patenkinti savo porei
kius; o jeigu jo pirkia negausi, tai iš anksto turi susi
taręs talkininkų, duodamas pas save prieglaudą arba 
pašalpą grūdais padieniams darbininkams, neturintiems 
pastovaus darbo. Jei tik palankus oras, nepraeina nė sa- 
va't.-, rugiai yra nupjauti, išdžiovinti ir į klojimą sukrauti. 
Darbą daug palengvina ir pagreitina dalgių vartojimas 
vietoj pjautuvų. Pjovėjų įgudimas ir paskui juos renkančių 
ir pėdus rišančių moterų vikrumas apsaugo nuo suga
dinimo net šiaudus“.

XIX a. pab.—XX a. pr. Kudirkos Naumiesčio apylin
kėje šienas ir javai pjauti šunkoju dalgiu 1 2. Dalgiakotis — 
stačiakampio nupjautomis briaunomis skerspjūvio; laisva
sis jo galas nusmailinamas, kad pustant galima būtų 
įsmeigti į žemę. Dalgiakočio ilgis daromas sulig pjovėjo 
kakta. Dalgio kampas dalgiakočio atžvilgiu nustatomas 
taip: išmatuojamas dalgiakočio ilgis nuo dešiniosios ran
kenos iki galo ir toks pat atstumas atidedamas iki dal
gio smaigalio. Dalgis turi dvi rankenas: dešine ranka 
paimamas šiuveris, kaire — rankavėtas. Pateikėjų jaunys
tėje šiuveriai buvo daromi iš lenktos obels šakos, tokių 
ir dabar pasitaiko (1 pav., 2)3. Nuo šio amžiaus pirmojo 
dešimtmečio rankenos pagrindą pradeda kalti vietos kal
viai. Ant jos nulenkto galo užmaunama medinė ranke
nėlė (1 pav., /). Tiesaus pagaliuko rankavėtas įtaisomas 
netoli dalgio laisvojo galo. Atstumas tarp rankenų — tar
pas tarp pjovėjo pečių, tada pjaunant dalgis neplėšia ran
kų į šonus. Dalgis prie dalgiakočio pritaisomas geležine 
rinktiie; seniau jas nukaldavo vietos kalviai, o po Pirmojo

1 Butkiewicz. Opis kościołów i parafij, w mieście Władysławów i 
we wsi Gryszkabuda, położonych w gubernii augustowskiej // Pa
miętnik religijno-moralny.— Warszawa, 1849.—T. 16.—S. 295. (Ori
ginale autoriaus vardo nėra.— V. M.).

2 Sunkojai — liaudiškas šio tipo dalgių pavadinimas, kilęs iš de
šiniosios rankenos panašumo į šuns koją.

3 Piešinius iš natūros 1972 m. darė P. Gečas ir J. Strašunskas, 
šiam straipsniui perpiešė R. Butvilienė.
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1 pav. Dalgiai: 1 — Bajoraičių k., 2— Tarpučių k.

pasaulinio karo paplito fabrikinės. Kalvio kaltas rinkutes 
pritvirtindavo iš medžio ar karvės rago padarytu pleiš
tuku (kyliuku), o pirktines priverždavo varžteliu.

Tiek rugius, tiek vasarojų pjaunant prie dalgiakočio 
pritvirtindavo vyšnios medžio lankelį, kad javus dailiau 
suverstų.

Senosios bobelės dalgiui kalti buvo kvadratiniu viršu
mi— kapotinės, ant jų buvo kalama plaktuko siauruoju 
galu. Tokią bobelę įtaisydavo į kelmą ar trumpą trinkelę 
(2 pav., /). Pastarąsias nešdavosi į laukus. Seniau plak
davę net ant geležinės plokštės. Šio amžiaus pirmajame

2 pav. Bobelės: 1 — Bajoraičių k., 2—Tarpučių k.
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dešimtmetyje pasirodė siaurosios bobelės. Ir vienas, ir ki
tas nukaldavo vietos kalviai. Jei bobelė įtaisyta į trumpą 
trinkelę, tai kaldavo atsisėdę ant žemės. Dabartinės kar
tos jaunystėje bobelės būdavo įtaisomos į pusmetrinį bas- 
liuką, prie kurio dar pritaisydavo dvikojį suoliuką (2 pav., 
2).

Budės dalgiui pustyti buvo pirktinės — akmeninės ar
ba lietinės. Tačiau seniau pasitaikydavo ir naminių. Jas 
iš minkštesnio akmens padarydavo keliaujantys elgetos, 
už tai iš ūkininkų gaudavę duonos. Pjaudami budę nešio
davosi mediniame indelyje — šliotėje, kurią užsikišdavo 
už kelnių diržo. Šliotėje būdavo įpilta vandens. Jei budė 
sulūždavo, pridėdavo rankenėlę ir toliau ja naudodavosi.

Rugių guba (rikė) buvo iš 20 pėdų. Pirma sustaty
davo 4 pėdus ir surišdavo, o kitus pėdus iš priešingų pu
sių dviem eilėmis suremdavo (viduje likdavo tuščias tar
pas, net nuo lietaus čia buvo galima pasislėpti). Galinių 
pėdų poras pririšdavo šiaudų pluošteliais, atskirtais nuo 
vidurinių pėdų.

Vasarojų džiovindavo pradalgėse. Prieš pat vežant 
grėbliu ir koja jį suplekuodavo į krūveles. Po Pirmojo 
pasaulinio karo į krūveles imta krauti šakėmis.

Grėbliai būdavo su lankeliais. Dauguma jų turi du 
lankelius, rečiau vieną ar net tris (3 pav., /). Seniau 
grėblius dažniausiai patys valstiečiai pasidarydavo, dabar 
dauguma nusiperka (juos dirba senukai). Grėbliakotis 
daromas iš eglaitės, galva — beržo ar uosio, dantys — 
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vyšnios, uosio ar beržo. Lankeliams perkišti grėbliakotyje 
kartais išgręžiamos skylutės.

Kūlimas. Nukirtus rugius, šviežiai duonai (XIX a. pab. 
kartais ir sėklai) grūdų būdavo prasibloškiama į keturkojį 
rąstigalį (ežį), pasistačius klojimo (skūnios) grendyme. 
Blaškus, dar spragilu perkūlę, naudojo stogams dengti.

XIX a. rugiai dar kulti spragilais, mat reikėjo kūlių 
stogams dengti, nors tuo metu jau vartotos ir kuliamo
sios mašinos. Spragilo dalių vietiniai pavadinimai — kel
tuvė, buožė. Seniau abiejų šių dalių galai būdavo aplen
kiami mediniais lankeliais, vėliau buožę imta apsupti odos 
juosta (3 pav., 2). Lankelius sujungdavo odiniu dirželiu. 
Keltuvę darydavo iš eglaitės, buožę — iš skroblo; pasta
roji buvo stačiakampio skersmens. Iškultus grūdus į krū
vą sukasdavo medine ilgakote šiūpėle.

Kuliamųjų mašinų vilktą (ruzvelkį), vasarojų kuliant, 
sukdavo keturi arkliai, o kuliant rugius ir kviečius,— 
penki.

Jau XX a. pr. šiose apylinkėse iškulti javai valyti ar- 
pa, apie vėtyklių naudojimą XIX a. jau žinoma tik iš pa
sakojimų. Visuotinį arpų paplitimą rodo šis skaičius: 
1910 m. Vladislavovo apskrityje (į ją įėjo Kudirkos Nau
miesčio apylinkė) jomis jau naudojosi 2996 valstiečių 
ūkiai4. Arpas padarydavo vietos meistrai, o geležines jų 
dalis nukaldavo vietos kalviai. Paminėtinas Užsienių kai
mo meistras Pranas Unguraitis, dirbęs šio amžiaus pra
džioje. Jo tėvas irgi buvęs arpų meistras. Unguraičiai 
buvę mažažemiai (plecininkai). Už arpas valstiečiai meist
rams atsilygindavo pinigais.

4 Сельско-хозяйственные машины и орудия в Европейской и 
Азиатской России в 1910 году.— СПб., 1913.— С. 89.

Malimas. Seniems žmonėms teko dar malti rankinė
mis girnomis. Jomis taip pat buvo malama Pirmojo pa
saulinio karo metais, kada kaizerinė valdžia suvaržė nau
dojimąsi malūnais. Vaikai maldavo dviese sukibę. Viena 
senutė pasakojo, kad, dar maža būdama, padėdavo tėvui 
malti; kadangi milinio nuo žemės nepasiekdavo, tai mal
davo ant kėdutės pasilipusi. Girnas laikydavo gyvenamojo 
namo kamaroje. Girnalovė buvo iš lentų sukalta, milinys 
ilgas. Viršuje jis buvo įkištas į lentos skylę, toji lenta 
įtvirtinta sienoje. Viršutinę girnapusę pakeldavo ir nu
leisdavo virvute, kuri viršuje turėjo pagaliuką, esantį jau 
girnalovėje. Girnapuses nukaldavo keliaujantys elgetos.

Kudirkos Naumiesčio apylinkės priklausė vėjo malūnų 
paplitimo zonai. Senųjų valstiečių teigimu, senovėje bu
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vo stichiniai malūnai (bokmalūniai). XX a. pr. Bajorai
čių kaime buvo net trys paprasto malimo bokmalūniai. O 
Užsienių kaime įrengtas didelis bokmalūnis, kuris ir pik- 
liuodavo. Šio amžiaus pradžioje ėmė plisti kepuriniai ma
lūnai.

XIX a. pabaiga ir XX a. pradžia — tradicinių įrankių 
tobulėjimo ir fabrikinių plitimo laikotarpis. Žinoma, di
džioji dauguma čia aprašytų įrankių ir darbo būdų gy
vavo ir vėlesniais dešimtmečiais.

XX A. PRADŽIOS IR DABARTINIS MAISTAS

MARIJA TRASAUSKIENE

Medžiaga straipsniui rinkta iš Kudirkos Naumiestyje 
ir šios apylinkės kaimuose gyvenančių vyresnio amžiaus 
moterų, augusių įvairaus dydžio ūkiuose, iš buvusių sam
dinių, mažai žinomų ir pagarsėjusių šeimininkių.

Kepiniai. Beveik visos apklaustos šeimininkės teigė, 
jog šiame krašte duoną kepė plikytų miltų, kad ji ilgiau 
išsilaikytų, nesentų. Į duoną pridėdavo kmynų (kimelių), 
druskos, sutrintų bulvių, kartais ir cukraus saują įber
davo. Duoną kepdavo maždaug 3—4 vai. ant kopūstlapių 
arba ant ajerų (totorkų), klevo lapų. Pirmojo pasaulinio 
karo metais, per badmetį, į duoną dėdavo sėmenų, vasa
rojaus. „Ašakas pasisijojam ir atminkom. Kiti dėjo ir 
cukrinių runkelių, ir gručkų, kad tik daugiau būtų, o ge
rais metais ir kvietiniais atminkydavom“,— pasakojo 
O. Baltrušaitienė. Išėmusios tešlą, šeimininkės, kad neiš
nyktų raugas, rūgštis, duonkubilio neplaudavo, tik išgran- 
dydavo ir šlapiomis rankomis nulygindavo kraštus, kad 
nebūtų aštrus paviršius. Kai kas duonkubilį įtrindavo svo
gūnu, kad, kitą kartą kepant, nepasikeistų duonos skonis. 
Kad geriau įrūgtų tešla, duonkubilius apdengdavo iš šiau
dų nupintu dangčiu. „Didelei šeimynai kepdavom beveik 
centnerio miltų duoną, darydavom aštuonis didelius ke
palus“,— pasakojo P. Puodžiukaitienė, užaugusi penkio
likos asmenų šeimoje.

XX a. pr. dar išlikę su duonos kepimu susijusių prie
tarų: drausdavo vaikus, kad neliptų per ližę, sakydavo: 
„Nelipk, duona atšoks“. Dar buvo kalbama, kad negalima 
•duonos kepti penktadieniais, nes gali užsidegti namai ar 
užgriūti kokia nelaimė.
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Suvalkietės gerai atmena ragaišius. Ne tik jų mamos, 
bet ir jos pačios kepdavo ragaišius iš kvietinių nepikliuo- 
tų miltų. Kai dar nebuvo pirktinių mielių, pyragams jų 
pačios šeimininkės pasigamindavo iš apynių, kuriuos rau
gindavo su cukrumi butelyje. Be apynių, kiti dar dėdavo 
šutintų bulvių ir ruginių miltų.

Daugelis apklaustų šeimininkių ir dabar kepa duoną 
namie, ypač žiemą, ją laiko skanesne. Į duoną deda pirk
tinių mielių, kad tešla greičiau išrūgtų, kad duona būtų 
puresnė.

Mėsos paruošimas. Labai vaizdingai O. Baltrušaitienė 
papasakojo, kaip tėviškėje skersdavo kiaules: „Kiaulę sker
dė keturiese. Vieni laiko už kojų, kiti — už ausų. Užkiša 
nosį, kyšt peilį, padūrę, kraujas nubėgo, kiaulė nusispar- 
dė, ir viskas“. Per Pirmąjį pasaulinį karą, kai pjaudavo 
kiaules, slapstydavosi, nes vokiečiai reikalaudavo kum
pių. Kad vokiečiai nepamatytų svilinant, kiaules plikino 
verdančiu vandeniu. Dažniausiai pjaudavo žiemą, šaltu 
oru. Sakydavo, kad negerai, jei pjauna sningant, gali mė
sa sukirmyti. P. Puodžiukaitienė dar pasakojo, kaip jų 
namuose kiaules darinėjo: „Motina darinėja, o mergu- 
čėms liepia mokytis. Didelėms lašininėms kiaulėms išima 
pilvą, žarnas lauk verčia, nupjauna galvą, išsemia sam- 
tuku kraują, iššluosto“. Labai didelę kiaulę perpjaudavo 
į dvi dalis ir padarydavo šešias paltis. Menkesnių paltys 
buvo per visą kiaulę, kad mažiau atsirastų kraštų, ma
žiau rūdytų lašiniai. Mėsą, prieš dėdami į lovius sūdyti, 
atvėsindavo, kad ji geriau išsistovėtų, nerūdytų. Jei šiltą 
mėsą sūdo, ji pažaliuoja, atsiranda nemalonus kvapas. 
Mėsą vėsindavo visą dieną, o kartais dar į šaltą van
denį pamerkdavo, kad geriau kraują ištrauktų. Paskui pal
tis ištrindavo druska, pipirais, laistydavo sūrymu. Jei 
sūryme žalia bulvė plaukia, vadinasi, jis geras.

Šio krašto moterys mokėjo daryti skanias dešras, ski
landžius. Pirmaisiais šio amžiaus dešimtmečiais žarnų 
dažniausiai neskųsdavo, tik išplaudavo, išversdavo į snie
gą, nutrindavo, ir jau geros. Iki Pirmojo pasaulinio karo, 
kol nebuvo mėsos malimo mašinėlių (mėsmalių, mėsma- 
šinių), mėsą kapodavo su kirvukais arba kapotuvais (ka- 
pociais), kuriuos pasidarydavo iš javų pjaunamosios ma
šinos peilio (šiečkomis). Vėliau mėsmales pirkdavo Vo
kietijos pasienio miestelyje Širvintoje, o apie 1930 m. 
jų jau atsirado ir Kudirkos Naumiestyje. Bet nedaug kas 
tas mašinėles turėjo, nes buvo brangios, todėl ir iki Ant-
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rojo pasaulinio karo tarp vargingesnių valstiečių dar bu
vo tokių, kurie dešras kimšdavo balana — karvės ar avies 
rageliu. Dešroms mėsą kapojo smulkiai, skilandžiams — 
stambesniais gabaliukais. į skilandį, be kumpio, raume- 
nukų, dėjo dar ir smulkiai supjaustytų lašinukų. Skilan
džiai buvo dvejopi — ilgiau laikomi ir greičiau suvalgo
mi. Į pastaruosius dėjo avienos ar kiaulienos smulkiai su
kapotos šoninės, labai skani mėsa būdavo prie kauliukų. 
Beveik visos šeimininkės vartojo panašius prieskonius: į 
dešras dėdavo druskos, cukraus, karčiųjų ir kvepiančiųjų 
pipirų, česnakų, salietros, kartais ir lauro lapelių, jei tu
rėdavo. Svogūnų dėdavo tik į plautines dešras, kurias 
greitai suvalgydavo. Į skilandžius nedėdavo česnakų, nes, 
tokį skilandį verdant, sugesdavo sriubos skonis, ji būda
vo aštri. Skilandžius kimšo į kiaulės skrandį, kurį pasūdę 
2—3 dienas pamirkydavo. Stipriai prikrautą skilandį ap
dėdavo balanomis, prislėgdavo, vėliau rūkydavo kartu su 
dešromis, kumpiais, lašiniais. Rūkydavo dažniausiai alks
ninėmis ir gluosninėmis pjuvenomis žemėje įrengtose rū
kyklose. Jeigu mėsą rūkydavo kamine, šaltame dūme ją 
laikydavo apie keturias savaites ant aukšto; žemėje įreng
tose rūkyklose viską išrūkydavo per 4—5 dienas. Skilan
džius dažniausiai prapjaudavo per mėšlavežio, šienapjū
tės, rugiapjūtės talkas. Skerstuvių skanėstas — juka. Štai 
kaip juką virdavo Z. Jurkšaitienė: „Įdėdavom į puodą mė
sytės nuo krūtinės arba kad ir kauliukų. Kai mėsa išvir
davo, sumažinam ugnį, nutaikom rūgštį ir dedam ištrin
tą kraują. Po to pridedam čiobrelių, kvepiančių pipirų, 
džiovintų obuolių, cukraus ir 20 minučių pavirę perko- 
šiam. Valgom su bulvėm“. Kiti į juką dar dėdavo bulvių 
kukuliukų.

Pieno gaminiai. Suvalkietės mokėjo gerą sviestą su
mušti, nes žinojo daug būdų, kaip išvengti dičkio, ką 
daryti, kad sviestas būtų geltonas, skanus. A. Bukšnienės 
žodžiais, kad būtų geras sviestas, reikia grietinę laikyti 
šaltai, kad ji neįrūgtų. Kai kada, mušant labai greitai, 
ima darytis kruoputės, tada reikia į muštuvę įpilti šalto 
šulinio vandens, ir sviestas bus geras. Kitos šeimininkės 
prieš mušdamos grietinę nuleidžia į šulinį, kad sviestas 
būtų stiprus. O kad būtų graži sviesto spalva, įpildavo 
morkų sulčių. Be to, sviestas ilgiau išsilaikydavo šviežias, 
jei jį įdėdavo į sūrų vandenį.

Iš daugelio moterų buvo užrašyti sūrių gaminimo re
ceptai, kurie visi labai panašūs — nugriebtą rūgštų pieną 
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šildydavo, sunkdavo, slėgdavo spaustuvuose. Jei pienas 
nenugriebtas — sūris geltonas, gražus, net riebalai sun
kiasi. Daugiausia gaišaties darant saldinį sūrį, be to, 
ir visokių pagardinimų reikia turėti. P. Puodžiukaitienė 
išsivarvėjusią varškę dėdavo į karštą (beveik verdantį) 
pieną ir laikydavo, kol visą jį sutraukdavo. Paskui viską 
supildavo į sūrmaišį, duodavo išsivarvėti ir jau į šiltą 
varškę dėdavo sviesto, kiaušinių trynių, grietinės, cuk
raus ir plakdavo, kol sūrio tešla pradėdavo tįsti. Tada 
viską suversdavo į dubenį, aušindavo, pridėdavo kmynų. 
O. Baltrušaitienė, tikra suvalkietė, peikia tas moteris, ku
rios į saldinius sūrius deda kiaušinių, sviesto: „Kas iš to, 
sviestas ištirpsta ir išbėga“. Dabar ji išmokusi daryti sū
rį, kurį vadina ūkišku. Kai šildo pieną, įberia rūgščios 
druskos, tada jį greičiau sutraukia. P. Puodžiukaitienė 
gyrėsi mokanti padaryti net ir olandišką sūrį: „Veršiuko 
pilvuką išplaunu, išdžiovinu ir paskui dedu į šviežią šil
tą pieną. Po dviejų valandų pieną sutraukia, tada išimu 
pilvuką, o pieną pavirinu ant lengvos ugnies. Paskui rei
kia sunkti sūrmaišyje ir paslėgti. Užbarstai druskos, ir 
pasidaro toks rašaliukas, kuriame palaikau dvi paras, o 
paskui dar 10 dienų džiovinu. Sūris toks gražus pasidaro, 
išakijęs, su skylutėm, penkis sykius už pirktą gardesnis. 
Padžiovintą skranduką sūrio gamybai galima vartoti vi
sus metus“.

Kai kurie tyrinėtose vietovėse paplitę valgiai

Rapukienė — daržovių sriuba, į kurią įdėta bulvių, 
morkų, kvietinių miltų kukulaičių. Taip vadinama žmo
nių, kilusių iš Gelgaudiškio panemunių, kurie dideles bul
ves vadina rapukais, o mažąsias — rapukyčiais.
T r oš k ė — bulvės, ištroškintos su kopūstais, pagardin
tos aliejumi.
S aus i e nė — virtos bulvės su spirgučių padažu. 
Lūšnapančiai — aliejuje arba taukuose kepti ar vir
ti pyragaičiai, kitur vadinami auselėmis, narstukais, ža- 
garėliais.
Duonkukuliai — duoninės tešlos kukuliukų, atminky- 
tų kvietine pikliavone, sriuba.
D uonzup ė — sriuba, į kurią deda duonos kriaukšlių, 
bulvių, kvietinių miltų kukulaičių, pavoliotų kvietinėje 
pikliavonėje.
C i b u l a i n ė — šaltibarščiai, per pasninkus pagardinti ne
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grietine, o ant viryklės žiedų pakeptomis ir sutrintomis 
silkių galvomis.
Rasamokai — barščiai, j kuriuos dedama džiovintų 
grybų, bulvių, pagardinama aliejumi.
Gariniai — kukuliai, kuriuos virdavo, kai neturėdavo 
riebalų — per karus, pokarių badmečiais. Iš kvietinių mil
tų tešlos su mielėmis padarydavo kukulius ir sudėdavo 
į puodą, kuriame sukryžiuoti stambūs šiaudai. Kukulių 
vanduo nesiekia, jie iššunta garuose, todėl žmonės ir pa
vadino juos gariniais.

Dabartiniai Kudirkos Naumiesčio apylinkių valgiai pa
našūs j kitų Lietuvos vietų valgius. Tik pusryčiams čia 
jau nuo seniausių laikų didelėse šeimynose virdavo ka
vą — tai turbūt artimiausių kaimynų vokiečių papročių 
įtaka. Kraštotyrininkai ekspedicijoje rytais dažniausiai vir- 
davosi čia pat prisirinktų čiobrelių, žemuogių, aviečių la
pų arbatas ir už tai buvo barami, kad netikusiai pradeda 
dieną, nes negeria kavos.

Atskirai norėčiau paminėti dvi dar nesenas šeiminin
kes, perpratusias senolių maisto gaminimo paslaptis ir 
gerai besiorientuojančias dabartinio maisto gaminimo 
prašmatnybėse. A. Simanavičienė, gyvenanti Vilkaviškio 
rajono Juodupėnų apylinkės Putinų kaime,— nepamaino
ma per vestuves, krikštynas ir kitas šeimos šventes. Kada 
tik užsuksi, jos namuose sumaištis, sukinėjasi svetimi 
žmonės, vieni atėję su užsakymais, kiti pažiopsoti. Kitose 
vietose, pavyzdžiui Dzūkijoje, kaimo žmonės tortus daž
nai perka mieste, o šiose apylinkėse prigijęs paprotys 
tortus užsakyti pas šeimininkes. A. Simanavičienė savo 
gaminius puošia įvairiaspalviais glajais (vyrauja ryškiai 
žalia, ruda, balta spalvos), iš jų darydama visokias kom
pozicijas— briedžius prie eglučių, sutūpusius balandžius, 
gandralizdžius ir pan. B. Bagdonavičienė gyvena Sakių 
rajono Sintautų apylinkės Suodžių kaime. Ji, kaip ir 
A. Simanavičienė, moka iškepti skanią duoną, pyragus, 
padaro gardų skilandį. Keturnaujienos kolūkyje, kur dir
ba ir gyvena B. Bagdonavičienė, atsirado graži tradicija 
rengti vakarones, į kurias šeimininkės atsineša savo pa
gamintų ir senoviškų, ir naujoviškų retesnių, įdomesnių 
valgių. Tokiose vakaronėse B. Bagdonavičienės valgiai 
išsiskiria iš kitų išmone, skoniu. Vienas iš jų — dibka 
(klumpė). Ją gamina taip: į tris kartus permaltą mėsą 
deda manų kruopų, kiaušinių, pipirų, svogūnų. Viską 
gerai suminko ir lipdo dibką, kurios vidų patepa išsuktu 

218



sviestu; po to kepa. Iš dibkos tešlos daro ir kitą valgį, 
kurį vadina gorčiumi (saiko matas, kaip kubiliukas, į 
viršų ir į apačią siaurėja). Į tokį iš mėsos padarytą ku
biliuką prideda dirbtinių bobausių, kurių kotelius lipdo 
iš dibkinės tešlos, o galvutėms tinka džiovintos slyvos.

Keturnaujienoje per vakarones vestuviniai valgiai įne
šami senoviniu papročiu: karvojų, papuoštą degančiomis 
žvakutėmis, atneša keturi pabroliai ant ištiestų rankšluos
čių, šokina jį viduryje salės, o susirinkusieji dainuoja: „Oi, 
sunkūs, sunkūs svočios pyragai“. Įsiklausius į vestuvinės 
dainos žodžius, matyt, kažkam kilo sumanymas iš tortinės 
tešlos padaryti ilgą ragą, nes populiarioje šiose vietose 
dainoje yra žodžiai: „Svočiutei teko ragai, kad gardūs 
jos pyragai“. Sį dabartinių vestuvių valgį, vadinamą 
„Gausybės ragu“, ne kartą gamino ir šeimininkė B. Bag
donavičienė.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, gerėjant gyventojų 
materialinėms sąlygoms, keičiasi ir valgių gaminimo tra
dicijos. Ypač daug pakitimų gaminant vaišių valgius. Ga
lima būtų skirti dvi kryptis, kurių vienai atstovautų 
šeimininkė B. Bagdonavičienė. Ji, darydama kad ir naujo
viškus vaišių valgius, stengiasi juos susieti su tradici
niais papročiais, dainomis. Kitos šeimininkės suka leng
vesniu keliu — daro tortus su gulbėmis, elniais, per daug 
nesirūpindamos, ar tai būdinga mūsų valgių gaminimo 
tradicijai.

1972

LIAUDIES MEDICINA XX a. PRADŽIOJE

ANTANAS IZGANAITIS

Liaudies medicina — tai liaudies kultūros dalis, kurio
je glaudžiai susipina du priešingi pradai: per šimtmečius 
sukaupta žmonių išmintis ir per šimtmečius išlikęs tam
sumas. XX a. pr. Kudirkos Naumiesčio apylinkėse jau 
vyravo pirmasis pradas. Prie to prisidėjo XIX a. pab. iš
plitusi besiformuojančios vietinės inteligentijos švietėjiš
ka veikla. Visgi XX a. pr. daugelis neracionalių gydymo 
būdų dar buvo vartojami ir dėl to išliko žinomi iki mū
sų dienų.

1940 m. įvedus Lietuvoje nemokamą gydymą, liaudies 
medicinos žiniomis imta naudotis vis rečiau. Antra vertus, 
su XIX—XX a. sanitarija, higiena bei gydymu susijusios
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informacijos srautas turėjo reikšmės liaudies medicinos 
raidai. Nemaža dalis gydymo ir profilaktikos būdų buvo 
sužinota iš spaudos, nors analogiškos žinios liaudies me
dicinai ir nebuvo naujiena. Siame straipsnelyje mėginsiu 
apžvelgti naminius įvairių ligų gydymo būdus bei jų 
gydytojus XX a., remdamasis savo patirtimi ir kraštotyri
ninkų surinktais 33 įvairaus amžiaus vietos gyventojų 
atsakymais.

Ligos ir jų požymiai. Liaudies medicinoje iš visų vai
kų ligų didžiausia pabaisa buvusi smauginyčia. Taip va
dintas difteritas, netikrasis krupas arba gerklės pūlinys. 
LTSR nusipelniusio gydytojo, žinomo Alytaus chirurgo 
Kazio Kudirkos, kilusio iš Barzdų apylinkės, šeimoje 
XIX a. pab.—XX a. pr. smauginyčiomis mirė trys broliai 
ir trys seserys; užaugo trys vaikai.

Vaikams būdinga ir dantukų dygimo liga bei kirminai. 
Su šiomis sąvokomis buvo susijusios įvairios ligos — slo
ga, plaučių uždegimas, apendicitas, žarnų užsisukimas, 
išvaržų įstrigimas ir pan. Labai populiarus buvęs vaikų 
spranduko taisymas, kuris dar ir šiandien nėra pamirštas. 
Manoma, kad vaikas, niekam nematant, nukritęs ir spran
duko nareliai paėję iš savo vietos. Dėl to vaikas nera
mus, verkia. Taisydami spranduką, vaiką išžiodindavo, 
vienu pirštu spausdavo gomurį, kitu — sprandą.

Labai tikėta, kad motinos per pieną sukelia apmaiti- 
nimo ligą, ypač jei maitindamos krūtimi turi nervinių 
išgyvenimų ir sukrėtimų. Nervingi vaikai, netinkamai mai
tinami, sirgdavę priepuola, nuo kurios krūpčiodavę, blo
gai miegodavę, per miegus šūkaudavę, grieždavę danti
mis ir pan. Priepuolos požymiu buvo laikoma ir daugybė 
skaudulių.

Vyrai dažnai sirgdavo padusimu (tai rūkančiųjų, sun
kumus kilnojančių, iš jaunų dienų sunkų fizinį darbą 
dirbusiųjų liga) ir prietvariumi (žarnų užsisukimu, per- 
silenkimu, įstrigusia išvarža). Moterys sirgdavusios pa- 
sitęsimu (matyt, sunkumus kilnojant), gumbu (vėžiu, 
apendicitu, gimtuvės ir jos priedų uždegimais, persilei
dimu), rože, galvos ir strėnų skausmais.

Buvo ir bendrų ligų. Sirgdavo ir vyrai, ir moterys to
kiomis ligomis — sukata (tuberkulioze), ramatu (reuma
tu), kruvinąja (dizenterija), rauplėmis, strėnų diegliais, 
valasninku (pūlingu piršto uždegimu), rankų ir kojų są
narių grikštelėjimu, nikstelėjimu (sąnarių patempimas, iš- 
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nirimas ir kaulų lūžis), karpomis, niežais, dedervinėmis 
ir kt.

Būdavę ir psichinių ligų. Tarp vyrų atsirasdavo ne
mažai vadinamųjų kuoktelėjusių, kurie nesaikingai girda
vosi, vaizduodavo viską išmaną, buvo nekritiški sau.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse dar buvo žinomos 
senbernio ir senmergės ligos. Senbernio liga apsirgę vy
rai labai bijodavo moterų, jų neapkęsdavo, draugystėje 
su moterim matydavo savo prapultį, o senmergės liga 
sergančios moterys būdavo nepaprastai nervingos, daž
nai verkdavo, konfliktuodavo, nerasdavo idealių vyrų, už 
kurių galėtų tekėti, ir pan.

Vaistai, gydymas, profilaktika. Gydoma buvo įvairio
mis žolėmis, gyvulinės kilmės produktais ir nesudėtingo
mis fizioterapijos priemonėmis. Tam tikros kvėpavimo ta
kų ligos gydomos panašiai. Antai nuo kosulio ir perša
limo gerdavo karštą karvės arba šiltą kumelės pieną 
su medumi, anyžių lašų, aviečių, šalpusnių ir liepžiedžių 
arbatą, uostydavo terpentiną.

Nuo užkimimo gerdavo žalius kiaušinius, karštą arba
tą, virintą pieną su medumi, jodą, sodą ir ant kaklo dė
davo karštų pelenų ar sėmenų kompresus. Plaučių užde
gimą gydydami, gerdavo virintą pieną su karvės mėšlu, 
plaučių tuberkuliozę — pieną su medumi, sviestu, šuns 
taukus bei kartu išvirtus medų, alijošių ir spiritą.

Alijošių su medumi taip pat duodavo sergantiems du
suliu. Dar dusulį gydydavo sėmenų sirupu, šalpusnio, die
medžio arbata ir sakais su medumi.

Nuo vidurių ligų, ypač viduriavimo, buvo verdama 
kimelių (kmynų), mėlynių, ramunėlių, ąžuolo žievės, šalt
mėčių arbata; ligoniui duodavo avižinių kruopų tyrės, 
kietai virtą kiaušinį, spirgintų surūdijusių lašinių su to- 
torkų (ajerų) šaknimis, slyvų pinčių. Nuo patrūkimo (kai 
skauda po krūtine ir riaugėja) valgydavo pieno su su
rūdijusiais lašiniais, medaus, keptą kiaušinį su pipirais 
ir druska, gerdavo šlapimo. Geltligę gydė medumi ir mor
komis, o kirminus varydavo lisninku, česnakais su virin
tu pienu, žibalu, apyniais, svogūnais, plačiai vartojo ter
pentiną: duodavo kelis lašus išgerti, patepdavo juo pa
nosę, pakaklę, bambą, delnus ir padus.

Nuo alkoholizmo buvo žinomi du vaistai: degtinė, ku
rioje 9 dienas mirkydavo 9 aklus peliukus, arba 3 lašai 
skysčio, kurį išleisdavo į ranką paimta rupūžė.
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Gumbui gydyti vartojo kmynus, taukių šaknis, svies
tą, kopūstų rašalą, dėdavo ir šaltus kompresus bei kai
tindavo.

Įvairiais kompresais ir šildymu dažniausiai gydomos 
reumatinės ir nervų ligos. Karšti kompresai ir kaitinimas 
iki pūslių įkaitinta plyta, šildymasis atsigulus ant karšto 
zelikio (mūrinio suolelio prie krosnies), taurės, trynimai 
kamparu, terpentinu, krienais, plakimas dilgėlėmis, bičių 
įgėlimas buvo pagrindiniai vaistai nuo strėnų skausmų 
ir dieglių. Nuo reumato dar plakdavosi dilgėlėmis bei 
gerdavo jų arbatą, šutindavo kojas smarkiai pasūdytame 
arba su skruzdėmis vandenyje.

Galvos skausmams malšinti ant kaktos dėdavo komp
resą, suvilgytą ruginių miltų rūgštimi.

Odos ligoms gydyti vartodavo įvairius namų gamy
bos vaistus. Miežį pabadydavo miežio akuotu, dėdavo ant 
jo sieros, parako, šviežių kiaulės taukų. Šunvotes tepda
vo tepalu iš vaško, dervos ir alyvos arba iš svogūnų ir 
vaško, virintų su saldžia grietinėle, apdėdavo lašiniais, 
burokų, kopūstų, traukučių lapais, žaliomis bulvėmis. Eg
zemą plaudavo aviečių šaknų nuoviru ir pelenų šarmu. 
Karpas vilgydavo pienių pienu, duodavo žiogui nukąsti, 
užverždavo siūlu, badydavo karšta adata, nudegindavo 
degtuko siera.

Perauga ant kojos pado gydoma laikant ant jos gy
vą rupūžę tol, kol ši nugaiš. Nudegusi oda tepama sė
menų aliejumi, kiaulės, zuikio taukais, virto kiaušinio try
niu, sumaišytu su grietine, plaktu kiaušinio baltymu su 
liepos brazdu, apdedama voratinkliais. Nuo plaukų slin
kimo galva trinama svogūnų sultimis, kiaušinio tryniu, 
virintais apyniais ir kaulų smegenimis. Niežai gydomi 
išsitrinant raugintų kopūstų rašalu, šlapimu.

Dantų skausmams numalšinti ant dantenų dėdavo dė
les, kad blogą kraują nutrauktų, ant danties dėdavo karš
tų svogūnų, jį tepdavo tabako sirvatkomis (nuo tabako 
pypkėje susikaupusiomis sultimis), jodu, trintais krienais, 
česnaku, karboliu, spiritu, šutindavo sėmenimis, skalau
davo ramunėlėmis.

Prietarai ir burtai. Menu vieną senyvą moterį, dabar 
jau mirusią, kuri buvo labai prietaringa ir, atsigulusi į 
ligoninę, nenorėjo duoti nukirpti plaukų kaltūno, nes ki
taip apaksianti, skaudėsianti galva ir ištiksiančios viso
kios nelaimės. Tikėta, kad burtais galima sukelti ligą ir 
sunaikinti. Buvo draudžiama stebėtis kitų sunkiomis li
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gomis — nuomariu, beprotyste ir pan., kad nuo pasidyviji- 
mo jos nepriliptų pačiam. Bijota uždavimo ligos: ją esą 
sukelia maistas, į kurį įdėta kažkokių žolelių, patrintų 
į žmogaus, norėjusio prisivilioti merginą ar vaikiną, ly
tinius organus. Manyta, kad kai kurias ligas sukelia ap
kalbos. Jei atspėsi, kas apkalba — nustosi žagsėti; iškilus 
pūslei ant liežuvio, reikia spjauti į skverną ir suspausti 
arba durti peiliu į sienos plyšį — tada pūslė atsiras tam, 
kuris apkalbėjo. Nuo išgąsčio, kad nesusirgtum, reikia 
nusispjauti tris kartus per kairįjį petį, o susirgus gydo
masi smilkymu: reikia gauti plaukų iš trijų vietų to žmo
gaus ar gyvulio, kurio išsigąsta, ir, juos padegus, pauos
tyti. Manoma, kad nuo geltos padedanti kamine rūkoma 
morka. Į ją ligonis turįs kasdien pasižiūrėti.

Daug jaunų žmonių kenčia nuo karpų, kurios yra ir 
kosmetinis trūkumas. Ypač daug prietarų žinota joms 
gydyti. Antai, turint karpą, reikia pasivogti obuolį, per
pjauti jį į šešias dalis, patepti ją viena skiltele, sukalbėti 
7 poterius, tą obuolį vėl gražiai sudėti ir pakasti po la
šais. Kai obuolys supus, karpa dings. Esą galima karpas 
išgydyti, ant siūlo ar virvelės sumezgus tiek mazgų, kiek 
yra karpų, ir permetus per kairįjį petį, tik reikia nueiti, 
nežiūrėti atgal. Kas tuos mazgelius ras ir atmegs, tam 
visos karpos teks. Karpos išnykstančios pakišus jas po 
vandeniu, bėgančiu iš geriančio arklio snukio, patrynus 
rastu kaulu, kurį dar reikia apspjauti, permesti per galvą 
ir nueiti neatsigręžus, supūdžius po lašais lininį siūlą 
su tiek mazgelių arba tiek spirgučių ryšelyje, kiek buvo 
karpų, ir pan.

Tikėta, kad karpas gydyti padeda mėnulio delčia. Rei
kia delčioje po skalbimo, kai rankos išmirkusios, perpjau
ti svogūną ir juo karpas ištrinti. Galima patepti dumblu 
arba mėšlu, iškritusiu iš arklio pėdos. Pamačius delčią, 
galima, nejudant iš vietos, suvilgyti karpas vandeniu.

Gydytojai ir sėkmės priežastys. Kiek mano atmintis 
siekia, pamenu vieną kaimyną, kuris užkalbėdavo nuo 
gyvatės įkandimo, rožės, priepuolos, pasiutligės ir pan. 
Jis užkalbėjimų žodžius slėpdavo, rankų skėtriojimais tei
kė savo darbui paslaptingumo. Net ir mirdamas savo pa
slapties neperdavė vaikams.

Liaudies medicina, kaip ir mokslinė, seniau buvo ap
dengta paslaptingumo šydu, po kuriuo, atrodė, slepiasi 
didelė išmintis, kažkas ypatinga ir naudinga susirgusiam 
žmogui. Nebuvo žinoma, kad žmogaus organizmas, jei
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jo atsparumas nėra visiškai palaužtas, jėgų pasveikti tu
ri pats ir reikia tik tinkamų sąlygų, poilsio. Ypač daug 
reikšmės turi žodis, gydytojo elgesys su ligoniu, jo geros 
nuotaikos palaikymas. Jei ligonis tiki gydytoju, jis pa
sveiksta greičiau. Slavikuose apie 40 metų išdirbo LTSR 
nusipelnęs gydytojas Jonas Povilaitis. Jo nurodymais li
goniai šventai tikėjo.

Liaudies medikai, kad ir kaip juos vadintume — šun
daktariais ar burtininkais,— vis tiek yra žymesnės asme
nybės, mėgstančios savo darbą, turinčios pluoštelį žinių, 
sugebančios žmones psichologiškai paveikti. Šiuo metu 
liaudies medicina didesnį pasisekimą dažniausiai turi tik 
tarp nervų, psichinių ir nepagydomų ligonių.

Medžiagos

Aleknavičienė Elena, 55 m., 
Meištų k.
Andriukaitienė Agota, 83 m., 
Tarpučių k.
Baltrušaitis Jurgis, 80 m., Ku
bilėlių k.
Bartkaitienė Magdalena, 79 m., 
Sarvininkiškės k.
Bartkaitytė Petrė, 84 m., Už- 
kirtulių k.
Bendoraitienė Antosė, 62 m., 
Storiūkų k.
Birbilienė Natalija, 70 m., Už
sienių k.
Domeikienė Elena, 71 m., Kle- 
РЧ k.
Gendrikas Pranas, 72 m., Zalty- 
nų k.
Jakienė Petrė, 71 m., Užsie
nių k.
Januškevičiūtė Marcelė, 94 m., 
Klepų k.
Jasaitienė Liuda, 59 m., Gustai
čių k.
Kardauskienė Agota, 66 m., 
Suodžių k.
Kėžinaitis Juozas, 71 m., Sau- 
gučių k.
Kreivaitienė Ona, 71 m., Sau- 
gučių k.
Leščevičius Viktoras, 68 m., 
Turčinų k.

pateikėjai:

Liepinaitienė Elena, 48 m., Puo- 
džiškių k.
Liepinaitienė Stasė, 66 m., Ku
dirkos Naumiestis
Malskienė Antosė, 69 m., Bukš- 
nių k.
Merčaitienė Antanina, 81 m., 
Užpjaunių k.
Puodžiukaitis Juozas, 85 m., 
Užsienių k.
Rakauskienė Morta, 76 m., Suo
džių k.
Remėzaitė Juzė, 69 m., Bajorai
čių K.
Ruibienė Ona, 61 m., Gluobių k.
Sepetka Pranas, 75 m., Vaišvi
lų k.
Taukevičienė Marija, 85 m., Už- 
kirtulių k.
Tumosienė Agota, 82 m., Ku
dirkos Naumiestis
Tumosienė Elena, 78 m., Gus- 
tainiškių k.
Urbaitienė Marija, 94 m., Pa- 
vasijų k.
Urbaitis Jonas, 74 m., Turči
nų k.
Vidrinskienė Juzė, 76 m., Už
sienių k.
Zubrickienė Agota, 68 m., Ku
dirkos Naumiestis
Žebrauskienė Antanina, 67 m., 
Kasikėnų k.

224



Jaunųjų kraštotyrininkų ekspedicijos metu medžiagą 
šia tema rinko moksleiviai Skirmante Astrauskaitė, Regi
na Dapkutė, Gražina Dzidolikaitė, Nijolė Gylytė, Dalia 
Isevičiūtė, Audronė Simaitytė, Arvydas Pranaitis, vado
vaujami mokytojų Aldonos Isevičienės ir Elvyros Valai
tienės.

Medžiagą rinko ir Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos 
vidurinės mokyklos mokinės Teresė Jasaitytė, Nijolė Juo- 
daitytė, Roma Margelytė, Laimutė Simonaitytė.

LIAUDIES ARCHITEKTŪROS SAVITUMAI 
KUDIRKOS NAUMIESČIO APYLINKĖSE

IZIDORIUS BUTKEVIČIUS

Kudirkos Naumiesčio apylinkių liaudies architektūra 
priklauso Suvalkijos dalies zanavykų arealui. Taigi pa
grindiniai jos bruožai giminiški zanavykų krašto archi
tektūrai.

Siame krašte pagrindinės kaimo gyvenvietės — gatvi
niai kaimai — nuo 1820 m. buvo pertvarkomos į vien
kiemius '. Jau XIX a. antrojoje pusėje bei XX a. pradžioje 
tiriamosiose apylinkėse vyravo vienkiemiai. Vienkiemių 
sodybos dažniausiai laisvai išdėstytos — paprastai jos yra 
sodybos savininko žemės masyvo centre.

Būdinga Suvalkijos tradicija — statyti visus sodybos 
trobesius aplink vieną erdvų kvadrato formos kiemą. Si 
tradicija visuotinai išlaikyta ir Kudirkos Naumiesčio apy
linkėje. Taip planuojant sodybas, pietinės arba vakarinės 
kraštinės linijoje buvo statomas gyvenamasis namas, va
dinamas stuba, šonu atsuktas į kiemą. Lygiagrečiai prie
šais gyvenamąjį namą statydavo kluoną. Kitose dviejose 
kraštinėse analogiškai išrikiuota klėtis ir tvartai (1 pav.2). 
Taigi trobesiai iš visų keturių pusių supa sodybos kiemą. 
Be to, kiti smulkesni trobesiai taip pat statomi minėtose 
keturiose kraštinėse linijose ir nekeičia bendro sodybos 
vaizdo. Būdinga ir tai, kad gyvenamasis namas nuo ūki
nio kiemo dar atskiriamas tvorele. Taip suplanuotos su-

1 Butkevičius 1. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos // Iš 
lietuvių kultūros istorijos.— V., 1971.— T. 6.— P. 70.

2 Iliustracijas piešė V. Devinduonienė, spaudai parengė R. But- 
vilienė.
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1 pav. Prano Povilaičio sodybos (Sakių raj., Sintautų apyl., Bliū- 
kiškių k.) situacijos planas: 1 — stuba, 2— tvartas, 3 — kluonas, 4 — 
klėtis, 5 — rūsys.

valkiečių sodybos yra įvairių kategorijų ūkiuose: stam
biuosiuose, vidutinių ir mažažemių valstiečių.

Sodybos ypač gausiai apželdintos lapuočiais medžiais. 
Iš jų nemažai alksnių, kurie greitai auga. Sodinama daug 
vaismedžių. Siame krašte mėgstama veisti didelius so
dus. Ypač dažnai medžiais apsodinamos sodybos ribos. 
Iš tolo suvalkiečių sodybos atrodo tarytum medžių kups
tai, išsidėstę beribės lygumos jūroje.

Būdingi valstiečių pastatų savitumai ryškiausi pagrin
diniame sodybos trobesyje — gyvenamajame name. Etno
grafų nuomone, suvalkiečių gyvenamasis namas (stuba) 
sudaro atskirą tradicinių liaudies trobesių tipą3 4. Pagrin
diniai bendrieji stubų bruožai pirmą kartą aptarti 1958 m.3

3 Butkevičius I. Valstiečių gyvenamieji namai // Lietuvių etno
grafijos bruožai —V., 1964 —P. 210—253.

4 Butkevičius I. Tradiciniai lietuvių valstiečių gyvenamieji na
mai // Iš lietuvių kultūros istorijos —V., 1958.—T. L—P. 157— 
173.
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Tyrimų duomenys rodo, kad tradicinės suvalkiečių stu- 
bos savo forma ir pagrindine plano struktūra yra bend
ros visų sluoksnių valstiečiams. XX a. daugiausia išliko 
vidutinių valstiečių stubų.

Kad susidarytų aiškesnis vaizdas, darbe bus aprašy
tos dviejų vidutinių valstiečių stubos.

Sebastijono Baukaus (Bliūkiškių k., Sintautų apyl., 
Sakių raj.) stuba (2 pav.), statyta XIX a. viduryje, 1906 m. 
kapitališkai remontuota. Remontuojant esminių tiek pla
no, tiek išorinės formos pakeitimų nepadaryta. Tik prie 
abiejų šoninių fasadų pristatytos gonkelės, kurių anks
čiau nebuvo. Trobesys 19 m ilgio, 6,5 m pločio. Sienos 
suręstos iš tašytų eglinių rąstų, kampuose sunertų atsi
kišusiomis sąsparomis; rąstai stori — visą sienų aukštį 
(2,5 m) sudaro 11 vainikų. Stogas šiaudinis, dengtas 
varpomis aukštyn, dvišlaitis, gegninės konstrukcijos. Na
mui būdingi visi tradiciniai suvalkiečių stubų plano struk
tūros bruožai. Trobesys dviejų galų: vienas iš jų — stuba, 
pertverta išilgine lentų sienele. Centrinėje pastato daly
je— butas (priemenė), už jos priekyje — kuknia (virtuvė). 
Kitame namo gale dvi patalpos: miegamasis ir stubelė. 
Stubos galą apšildo duonkepis su zelikiu, pakuriamas iš 
kuknios. Stubelę ir miegamąjį apšildo stačiamalkė kros
nis. Pristatytų gonkelių stogeliai dvišlaičiai, sienos stik
linės, sudalytos rėmeliais.

Architektūrine forma ir planavimu šiai artima ir ki
ta suinventorinta stuba (3 pav.) —Jono Naujokaičio (Sa- 
bijonų k., Barzdų apyl., Sakių raj.). Statyta XIX a. ant
rojoje pusėje, taip pat 19 m ilgio, 7 m pločio, suręsta iš 
eglinių aptašytų rąstų, kampuose sunerta atsikišusiomis 
sąsparomis. Stogas šiaudinis, dvišlaitis, gegninės kon
strukcijos.

Gyvenamasis namas dvigalis. Jame išlaikyti visi tradi
ciniai bruožai. Centrinėje dalyje — butas (priemenė) ir 
kuknia. Trobesio vienas galas vadinamas stuba, kitas — 
dviejų patalpų — stubelės ir stubelikės. Namas be gon
kelių. Kombinuota šildymo sistema sukoncentruota prie 
kuknios ir stubos sienos. Kuknioje visu korpusu išsiki
šusi mašina (viryklė), bet duonkepis ir zelikis — stuboje. 
Mašina, zelikis ir duonkepis turi bendrus dūmtraukio ka
nalus. Stubelę ir stubelikę šildo bendra stačiamalkė kros
nis, pakuriama iš stubelės. Stubos langai išdėstyti beveik 
simetriškai — kiekviename šone po 5, galuose po 1. Kiek
vienas langas 6 dalių (rūtų). Dvejos išorinės durys: už-
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pakaimės — vienvėrės, paradinės — dvivėrės, filinginės, 
rudai dažytos. Namo pamatas, vadinamas fundamentu,— 
akmeninis, sutvirtintas molio, vėliau cemento skiediniu. 
Visos namo patalpos grįstos lentomis. Lubos taip pat 
lentų, dviem eilėm išklotų skersai ant balkių. Taigi tarp 
lubų ir balkių atsiranda tarpeliai, arba pabalkės, kur slėp
davo pinigus ar dokumentus.

Klėtys Kudirkos Naumiesčio apylinkėse įvairumu ne
pasižymi. Šiuo metu naujų klėčių nebestatoma, o seno
sios, pasikeitus ūkinėms sąlygoms, jau baigia atgyventi 
savo amžių. Dalis valstiečių klėčių buvo suvisuomenin
tos ir suvežtos į vieną vietą arčiau kolūkio gyvenvietės. 
Didžioji jų dalis nugriauta, o statybinė medžiaga pa
naudota kolūkio reikalams.

Kai kur sodybose išlikusios klėtys priklauso senajam 
užnemuniečių pastatų tipui. Šiam kraštui būdingos klė
tys yra dviejų patalpų. Senosios, XIX a. vidurio,— daž

niausiai be jokių ornamen

4 pav. Vinco Ambraso (Vil
kaviškio raj., Juodupėnų apyl., 
Arminų k.) klėtis: 1. Pagrindi
nis klėties fasadas; 2. Klėties 
planas.

tikos žymių, о XIX a. ant
rojoje pusėje pradėta jas 
gražinti kaip ir visoje Lie
tuvoje. Tipišku pavyzdžiu 
galima laikyti Vinco Amb
raso (Arminų k., Juodupė
nų apyl., Vilkaviškio raj.), 
turėjusio 12 ha žemės, su- 
inventorintą klėtį, statytą 
1925 m. (4 pav.). Ji 8 m 
ilgio, 5,4 m pločio, statyta 
iš gulsčių tašytų eglinių 
rąstų, kampuose sunerta į 
lygias kertes. Neplonų rąs
tų 11 vainikų sienos, sto
gas dvišlaitis, statymo me
tais buvęs skiedrinis, o 
1969 m. perdengtas Šileriu. 
Kaip ir daugumai tokių tro
besių, klėčiai būdinga sto
go pakyla — artikas. Tad 
ant klėties aukšto esti erd
vi patalpa, kurioje įren
giami aruodai grūdams 
laikyti.
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Pirmame aukšte, kaip minėta, yra dvi patalpos su 
atskiromis vienvėrėmis, filinginėmis, į vidų atidaromomis, 
rudai dažytomis durimis. Jos papuošia pastatą. Vienoje 
patalpoje spintose laikomi miltai, linai, vilnos, mėsa, pa
dėvėti drabužiai, avalynė ir kiti ūkio reikmenys, taip pat 
yra laiptai į aukštą. Antroji patalpa švaresnė: čia stovi 
skrynia su audiniais, lova, kurioje vasarą nakvoja kas 
nors iš šeimos narių.

Visas to pastato grožis slypi prieklėtyje. Ypač puoš
niai išpjaustyta karnizinė prieklėčio lenta, įrengta prie
kiniame fasade, kurioje išpjaustyti vien kiaurapjūvio raš
to lankeliai; po jais lenta baigiama dantukų ornamentu. 
Be to, profiliuotais ornamentais papuošta ir viršutinė ko
lonėlių dalis, besiliečianti su karnizinė lenta. Savitas ir 
prieklėčio tvorelės, vadinamos grotelėmis, geometrinis or
namentas.

Kaip ir daugeliui suvalkiečių klėčių, V. Ambraso klė
čiai būdingos aukštos sienos ir aukštas stogas, taip pat 
ir stipriai bei konstruktyviai įrengtos lubos, nes jos turi 
atlaikyti visą viršuje supiltų grūdų svorį. Abi patalpos 
grįstos lentomis. Duryse įtaisyti kalvio darbo užraktai. 
Si klėtis ir dabar tvarkingai užlaikoma — joje kraunami 
ūkio reikmenys bei maisto produktai.

Nykstantis sodybos trobesys yra ir kluonas. Nedaug 
kluonų ir Kudirkos Naumiesčio apylinkėje. Dauguma jų 
bėgant laikui patys sugriuvo, sunaikinti per karą arba 
panaudoti kolūkio reikalams. Likę dažniausiai yra buvu
sių vidutinių valstiečių sodybose, statyti daugiausia XX a. 
pradžioje. Kluonas — tai pailgas keturkampės formos tro
besys su priestatu, vadinamu maniežine arba sopa, kur 
pakinkyti arkliai sukdavo kuliamąsias arba akselines ma
šinas. Priestatai esti arba kiemo, arba užpakalinėje kluo
no pusėje. Toks kluonas aptiktas ir inventorintas Vilka
viškio raj., Alksnėnų apyl., Jurkšų k. Statytas 1920 m. 
Juozo Ambraso (5 pav.). Kluonas 18,5 m ilgio, 8,5 m 
pločio, pastatytas iš gulsčių apvalių rąstų, kampuose su
nertų atsikišusiomis sąsparomis. Jo stogas dvišlaitis, geg
ninės konstrukcijos, dengtas skiedromis. Sienos ypač aukš
tos. Iš kiemo pusės dvivėrės durys. Kluono centre platus, 
plūktas molio padas, arba grendymas, galuose — šalinės 
javams krauti. J. Ambraso maniežinė aštuonkampė. Jos 
šonuose įtvirtinti 8 stulpai su savo sparais ir smailėjan
čiu į viršų stogu. Šiuo metu priestatas naudojamas tik 
ūkio padargams sukrauti. Tokie kluonai XX a. pradžioje
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5 pav. Juozo Ambraso (Vilkaviškio raj., Alksnėnų apyl., Jurk- 
šų k.) kluonas: 1. Pagrindinis kluono fasadas; 2. Kluono planas; 
3. Maniežinės planas.

buvo paplitę vidutiniuose ir stambiuosiuose Suvalkijos 
ūkiuose. Mažažemiai valstiečiai dažniausiai jų neturėjo, 
javus kraudavo daržinėse.

Apibūdinti trobesių pavyzdžiai atstovauja tradicinei 
suvalkiečių liaudies architektūrai. Nuo XX a. antrojo ket
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virčio pradedama nepaisyti tradicijų. Plinta miestų ar
chitektūros įtaka. Visiškai nauja kaimo architektūra for
muojasi kolūkinės santvarkos sąlygomis.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse, kaip ir visoje Už
nemunėje, naujosios kaimo gyvenvietės kuriasi gana spar
čiai. Daug naujų namų kolūkiečiai pasistatė Žvirgždaičių, 
Keturnaujienos, Kubilėlių ir kitose gyvenvietėse.

Siame krašte kaimo gyvenvietės dažniausiai dviejų ka
tegorijų: centrinės ir pagalbinės. Gyvenvietės apstatomos 
pagal Žemės ūkio projektavimo instituto parengtus ge
neralinius gyvenviečių planus. Kaip ir daugelyje Lietu
vos naujųjų gyvenviečių, čia vyrauja 2 pagrindiniai in
dividualių sodybų pastatai: gyvenamasis namas ir ūkinis 
trobesys. Absoliuti dauguma gyvenamųjų namų — mūri
niai vienaaukščiai ir dviaukščiai. Vienaaukščiai dažniau
siai su mansardomis, 3—4 kambarių. Dviaukščiuose na
muose 5—6 kambariai. Naujųjų namų kambariai erdvūs 
ir šviesūs, pritaikyti pagal paskirtį. Kubilėlių gyvenvie
tėje statomi daugiabučiai gyvenamieji namai, kaip ir mies
to tipo gyvenvietėse.

Naujuose gyvenamuosiuose namuose įrengiamas cent
rinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija ir kiti buitiniai 
patogumai. *

Ūkiniai trobesiai dažnai mūriniai.
Pažymėtina, kad naujosios sodybos nuo gatvės ati

trauktos 60—80 m. Šie plotai apželdinami dekoratyvi
niais medžiais. Kitoje sodybos pusėje veisiami sodai. Vi
sas naująsias sodybas dar puošia tradiciniai mūsų liau
dies pamėgti gėlių darželiai.

1972

GYVULIŲ PRIEŽIŪRA ŽIEMĄ 
XIX a. ANTROJOJE PUSĖJE—XX a.

REGINA MERKIENE

Gyvulininkystė Lietuvoje — tai vienas iš mažai etno
grafiškai tirtų klausimų. Šią spragą norėčiau užpildyti 
nors trumpai apžvelgdama gyvulių priežiūrą ne tik pa
čioje Kudirkos Naumiesčio apylinkėje, bet ir visoje teri
torijoje buvusios Kudirkos Naumiesčio (Vladislavovo) ap
skrities, kuri XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pradžioje 
buvo viena iš septynių Lenkijos karalystės Suvalkų gu
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bernijos apskričių ir užėmė apie penktadalį dabartinės 
Sūduvos teritorijos

Gyvulininkystės kryptis. Kudirkos Naumiestis kaip pre
kybos centras žinomas nuo XVIII a. Per jį vyko prekyba 
su Prūsija, į kurią XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pra
džioje buvo gabenami įvairūs gyvulininkystės produktai — 
pienas, odos, šeriai ir pan. Apskrities geografinė padėtis 
iš dalies turėjo įtakos valstiečių gyvulininkystės vysty
mosi krypčiai. 1891 m. Suvalkų gubernijos apžvalgoje 
nurodyta, kad šiaurinėse apskrityse (tarp jų paminėta ir 
Kudirkos Naumiesčio apskritis) arklių auginimas labai 
aukšto lygio ne tik dvaruose, bet ir valstiečių ūkiuose. 
Juose auginami parduoti veisliniai bei darbiniai arkliai 
vietinės, vadinamosios lietuviškos veislės. Tie arkliai la
bai stiprūs ir ištvermingi1 2. Iš Suvalkų gubernijos 1893 m. 
apžvalgos sužinome, kad valstiečių arkliai 25—200 rublių 
vertės. Jie dažniausiai parduodami į užsienį. Tais metais 
iš Suvalkų gubernijos išvežta arklių už 200 000 rublių3.

1 Kudirkos Naumiesčio apskrities ir buvusios Sakių apskrities bei 
dabartinio Sakių rajono ribos beveik sutampa.

2 Vilniaus universiteto Mokslinės bibliotekos Rankraščių skyrius 
(toliau —VU MB RS).—F. B. 41,—B. 2595,—L. 65.

3 Ten pat.— L. 108.
4 Торговля и промышленность Европейской России по районам. 

Общая часть и приложения.— СПб., 1900.— Т. 2.— С. 129.
5 Lietuvos centrinis valstybinis istorijos archyvas (toliau — 

CVIA).—F. 1009,—Ap. 5,—B. 63,—L. 8, 23, 35, 51, 71, 76, 91, 
104, 114, 131, 144, 150.

Prekyba arkliais išliko vienas svarbiausių pelno šal
tinių ir XX a. pradžioje: 1900 m. vien per Kudirkos Nau
miesčio muitinę perėjo 1300 arklių4, o 1912 m., kaip ro
do Suvalkų gubernijos valdybos žiniaraštis, Kudirkos Nau
miesčio muitinėj veterinarijos skyriuje buvo užregistruo
ti 908 į Vokietiją išvežti arkliai5. Kiti gyvuliai XX a. pr. 
nebuvo eksportuojami.

XX a. pr. Kudirkos Naumiesčio apskrityje buvo kelios 
skerdyklos, kurios aprūpindavo miestų gyventojus švie
žia mėsa. Jose būdavo tikrinama skerdžiamų gyvulių svei
kata ir vedama apskaita. Iš 1912 m. Suvalkų gubernijos 
valdybos veterinarijos skyriaus žiniaraščio apie skerdyk
lų veterinarinę priežiūrą ir atvežamos mėsos patikrinimo 
stotis matyti, kad tais metais Kudirkos Naumiestyje bu
vo patikrinta 998 stambūs raguočiai, 187 veršeliai, 431 
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avis, 171 kiaulė6, Sakiuose patikrinti 203 raguočiai7. Tai
gi vidaus rinkai ir XX a. pr. daugiausia buvo auginami 
raguočiai, o kiti gyvuliai — saviems reikalams. XX a. vals
tiečiai ypač daug parduodavo pieno ir kiaulių. Ir iki da
bar pieną bei kiaules kolūkiečiąi parduoda valstybei ar
ba turguose.

6 Ten pat.—B. 52.—L. 17, 18, 29, 46, 60, 65, 76, 105, 107, 142, 1 |7Q 1 QQ
’7 Ten pat.—L. 15, 24, 36, 52, 70, 80.

8 Ten pat.— B. 12.— L. 1—3.

Ligos, gydymas, profilaktika. Gyvulių priežiūra žiemą ir 
vasarą gerokai skyrėsi. Atėjus rudeniui, kad iki pavasa
rio užtektų pašaro, būdavo sumažinama banda: išpjau
namos ir parduodamos penimos kiaulės, nereikalingas avių 
prieauglis, veršiai. Pašalus baigdavosi ganymas, ir vals
tiečiai gyvulius uždarydavo į tvartą. Prasidėdavo nauji 
rūpesčiai, mat reikėjo laukti prieauglio ir išlaikyti svei
kus gyvulius iki pavasario.

Dar XIX a. pabaigoje rytinėje, miškingesnėje apskri
ties dalyje buvo tikima, kad gyvuliams gali labai 
pakenkti priešiškai nusiteikę kaimynai, ypač kai jie to 
imasi Kūčių vakarą ar naktį. Todėl iš gruodžio 24 į 25 d. 
tvartai būdavo ypač saugomi, kad į juos neužeitų paša
linis. 1972 m. seni žmonės dar prisiminė, kad Kalėdų 
rytą arklių rindose rasdavę kaulų (Gerdžiūnų apyl.), mė
sos (Jankų apyl.). Galbūt tai kritusių gyvulių liekanos, 
padėtos siekiant išgaišinti gyvulius. XX a. pr. tikėjimas 
burtais ėmė nykti, o kartu ėjo užmarštin ir įvairūs su 
jais susiję naminiai gydymo būdai, profilaktikos priemo
nės. Iš 8 apklaustų informatorių vos viena, 1898 m. gi
musi Natalija Klimienė iš Katinų kaimo (Jankų apyl.), 
iš vaikystės prisiminė, kaip Kalėdų rytą rindoje rastą mė
sos gabalą tėvai nunešė ant kryžkelės ir sudegino. Kiti 
jau negalėjo pasakyti, kaip tokiais atvejais būdavo mė
ginama išvengti nelaimės.

Žiemą ir ankstyvą pavasarį stovėdami šaltuose tvar
tuose, gyvuliai kartais peršaldavo, kai kada susirgdavo 
ir infekcinėmis ligomis. Suvalkų gubernijos valdybos ve
terinarijos skyriaus žiniaraščiuose apie masines gyvulių 
ligas rašoma, kad 1904 m. sausio—gegužės mėnesiais Ku
dirkos Naumiesčio apskrityje 439 arkliai sirgo šlapiąja 
dedervine ir pažandėmis, 356 raguočiai — kanopų ir snu
kio liga bei pasiutimu 8. Buvo stengiamasi sustabdyti už
krečiamų ligų plitimą: įvesdavo karantiną, sergančius 
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gyvulius izoliuodavo, kartais pjaudavo ir užkasdavo. Bu
vo rūpinamasi kritusius gyvulius tinkamai palaidoti, kad 
pavasarį, sniegui nutirpus, jų kaulai nesimėtytų. 1912 m. 
Griškabūdžio, Kriūkų (Sviatošino), Kudirkos Naumiesčio, 
Liesnistvos, Dobrovolės, Plokščių (Blagoslavenstvo), Sa
kių, Zyplių valsčiuose tam skirtos specialios gyvulių ka
pinės. Gelgaudiškio, Kidulių, Sintautų, Silgalių, Tamoš- 
būdžio valsčiuose valstiečiai gyvulius laidodavo savo lau
kuose 9.

’ Дело Сувалкского губернского правления по ветеринарному 
отделению // CVIA.— F. 1009,—Ар. 5.—В. 58,—L. 51.

10 Pagal 1872 m. įstatymą, taikytą Lenkijos karalystėje, visi pa
statai turėjo būti apdrausti privalomu visuotiniu draudimu. Šiuo 
metu yra žinomi duomenys apie 19 sodybų, apdraustų ir sudegusių 
iki 1900 m. Kudirkos Naumiesčio apskrityje // CVIA.— F. 1009.— 
Ap. 5.—B. 92, 194, 259, 290, 294, 297, 298, 312, 318, 376, 449, 
471, 474.

11 Ten pat.'

Viena iš dažniausiai žiemą pasitaikančių ligų, kurią 
dar ir XX a. pirmajame—antrajame dešimtmečiais pagy- 
dydavo patys valstiečiai,— pažandės. Šiuo vardu vadina
ma smarkią slogą primenanti arklių ir kiaulių liga. Su
sirgusių arklių galvas šiltai apvyniodavo, parūkydavo ka
dagiais bei širšių koriais, duodavo gerti kadagių uogų 
nuoviro.

Pažandėmis susirgusių kiaulių gomurį ir ausis bady
davo peilio geležtės smaigaliu, gomurį ir po liežuviu tep
davo vaistinėje pirktais su medumi sumaišytais vaistais.

Žiemą nuo peršalimo labiausiai saugodavo prieauglį. 
XIX a. ir ties XIX—XX a. riba kartais tik atsivestus 
ėriukus su avimi ir net kiaulę su paršiukais, kad šaltame 
tvarte neužskurstų, kelioms dienoms atsivesdavo į gyve
namąjį namą — stabą. Retkarčiais stuboje laikydavo ir 
susirgusius gyvulius.

XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje, sparčiau 
plėtojant gyvulininkystę, vis daugiau rūpinamasi gyvu
lių priežiūra. Susirgusių gydyti kviečiamas veterinaras, 
ir tik retais atvejais nepasiturintys valstiečiai po senovei 
tebevartojo žoleles bei kviesdavosi pagalbon pigiau at
sieinantį vietinį liaudies veterinarą. Po karo veterinarinė 
pagalba tapo visiems prieinama. Naminiais vaistais be
veik nebegydė.

Pastatai gyvuliams laikyti. XIX a. antrojoje pusėje be
veik visi valstiečių tvartai — staldai, tvartai, kaip liudija 
dokumentai apie Kudirkos Naumiesčio apskrities padegė
lius l0 11, buvo mediniai11. XX a., brangstant miško medžia- 
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gai, taip pat ir dėl valstiečių spaudoje duodamų pata
rimų pradėti statyti ir moliniai, ir plytiniai tvartai. Pali
varkuose ir XIX a. dažniau pasitaikydavo tokių pastatų: 
1893 m. apdraustame ir 1896 m. nukentėjusiame nuo gais
ro Gelgaudiškio palivarke sudegė 4 mūriniai ir 1 medi
nis tvartas 12.

12 Ten pat.- B. 416,— L. 16, 23, 36.
13 Ten pat.—B. 297,—L. 16.
14 Ten pat.—B. 474,—L. 11.
15 Ten pat.—B. 92, 194, 259, 240, 294, 297, 298, 312, 318, 376, 

449, 471, 474.
16 Pėda — 30,48 cm.
17CVIA — F. 1009.—Ap. 5.—B. 92, 194, 259, 240, 294, 297, 

298, 312, 318, 376, 449, 471, 474.
18 Ten pat.

XIX a. tvartai sutvirtintus pamatus turėjo gana re
tai. Iš žinomų XIX a. sudegusių 29 pastatų tik 2 nuro
dyti su akmenų pamatais. Vienas iš jų buvo Kutų kaime 
ir priklausė Jonui Klimaičiui, be šio, turėjusiam dar 2 
tvartus be pamatų. Pastatai buvo apdrausti 1878 m„ su
degė 1889 m.13 Antrasis tvartas su akmenų pamatais — 
Užpjaunio kaimo gyventojo Juozapo Staugaičio sodyboje, 
buvęs joje vienintelis ir sudegęs 1900 m.14 Abu pamatus 
turėję tvartai buvo tame pačiame Liesnistvos valsčiuje. 
Matyt, jame pamatus jau gana dažnai dėdavo.

XX a. pr. tvartai vis dažniau statomi ant pamatų, o 
antrajame—ketvirtajame dešimtmetyje senieji mediniai 
tvartai keliami, sutrešę apatiniai vainikai šalinami ir 
vietoj jų j prakastą griovelį dedami ir kalkėmis arba 
cementu surišami akmenys. Tačiau ir pastaruoju metu 
kolūkiečių sodybose pasitaiko gana daug senųjų tvartų 
su palaidų akmenų pamatais.

XIX a. antrojoje pusėje Kudirkos Naumiesčio apskri
ties valstiečiai dažniausiai turėjo po du tris, rečiau — 
po vieną tvartą *5. Tvartai buvo žemi: sienų aukštis 7— 
8 pėdos16. Vieni ypač siauri — vos 11,5—12 pėdų (ne
siekė nė 4 m), kiti gerokai platesni — iki 26 pėdų, t. y. 
6—8 m pločio ’7. įdomu, kad siauri tvartai dažniau pasi
taikydavo tose sodybose, kuriose gyvulius laikė keliuose 
pastatuose. Be to, kiti tų pačių sodybų tvartai buvo pla
tūs *8. Matyt, siaurieji tvartai dažniausiai buvo skirti tik 
kuriai nors gyvulių rūšiai. Tai liudija ir jų ilgis. Jis re
tai viršija 50 pėdų (žr. lentelę p. 238). Greičiausiai tai 
vidutinių ir pasiturinčių ūkių kiaulidės, kurios ir XX a. 
kartais būdavo statomos mažesnės ir siauresnės už kitų 12 13 14 15 16 17 18
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gyvulių tvartus. XX a. pr. valstiečiai, auginantys kiaules 
parduoti, stengėsi įsirengti gana erdvias ir patogias kiau
lides, kuriose nesunku būtų prižiūrėti daugiau gyvulių: 
kiekvienas kiaulių gardas — su durimis į kiemą, yra pa
talpa pašarams ruošti, kartais ir virtuvė su šutintuvu, 
išilgai tvarto eina takas pašarams išnešioti ar išvežioti, 
kiekviename garde lengvai prieinami loviai ir pan.

XX a. dažniausiai statomi 7—8 m pločio ir apie 5 m 
aukščio tvartai. Tvartų sienos šiek tiek paaukštėjo dėl 
dedamų pamatų ir paplitus ertikams19, formuojantiems 
antrąjį tvarto aukštą (1 pav.). Ertikas dažniausiai varto
jamas pakratams ir pašarams dėti. Jis padidino tvarto ku
batūrą, pakeitė bendrą pastato išorės vaizdą, jo propor
cijas, iš dalies — siluetą.

ls Ertikas — paaukštinta atraminė stogo konstrukcija, padidinanti 
pastogę.

20 Lietuvos statistikos metraštis, 1937 m.— K-, 1938.— P. 20, 104, 
114.

XIX а,—XX a. pr. tvartai dažniausiai buvo su pastry- 
kėmis — iki 1 m virš tvarto durų išsikišusiomis stogo 
užlaidomis, kurios galinį tvarto siluetą darė asimetrišką. 
Paplitus ertikui, tvarto galų asimetriškumas išliko: buvęs 
stogo užlaidos rąstas tapo paaukštintos atraminės sto
go konstrukcijos pagrindu.

XIX a., kad patalpos žiemą būtų pakankamai šiltos, 
ant tvarto lubų, kurias atstojo ant balkių paklotos kar
telės, per pastrykę užkraudavo prastų šiaudų sluoksnį. 
Pavasariui artėjant, orams šylant, juos sunaudodavo pa
kratams. XX a. valstiečiai ant tvarto pradėjo krauti ir 
pašarus: ėmus plačiau auginti pašarines žoles20, joms 
sukrauti prireikė papildomos patalpos. Dėl to lengvą tvar
tų perdangą kai kas ėmė keisti mėšlo šuto nepraleidžian
čiomis sandariomis lentinėmis arba moliu plūktomis lu
bomis, smarkiai sumažinusiomis natūralų pastato vedi*  
nimąsi žiemos metu. Kai kurie valstiečiai į patalpas 
gyvuliams įvedė dūmtraukį primenančias ventiliacijos an
gas, kurios buvo propaguojamos XX a. trečiojo—ketvir
tojo dešimtmečio spaudoje. Ant užgrįstų tvartų laikyda
vo pakratus ir pašarus, kuriuos sukimšdavo pro angas — 
liūkas ertike arba stoge.

XIX a. pab. visą tvarto pastatą dažniausiai užimda
vo gyvuliai. Iš kitos paskirties patalpų po vienu stogu 
su tvartu dažniau jungta tarputvartė. Ji savaime susida
rydavo uždengus stogą ant dviejų atokiai viena nuo ki-
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tos stovinčių tvarto patalpų. Vienas jos galas būdavo 
užtaisomas rąstais ar lentomis, o antrajame įstatomos 
suveriamos durys — vartai. Tarputvartėse dažniausiai lai
kydavo ratus ar roges, kartais vieną kitą glėbį pašarų, 
pro jas sukimšdavo ant tvarto šiaudus ir šieną. Retkar
čiais prie tvartų buvo pristatomos daržinės, kurios ypač 
paplito XX a. antrajame—trečiajame dešimtmečiais ir pri
sidėjo prie tarputvarčių nykimo tuo laikotarpiu. Iš dar
žinės per atvirą tvarto skliautą buvo galima kimšti ant 
lubų pakratus ir pašarus, o jos asloje — statyti transpor
to priemones. 1966 m. Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
Istorijos instituto etnografinės ekspedicijos surinkta me
džiaga rodo, kad 1900 m. tvartų su daržinėmis buvo vos 
27%, o 1940 m.— jau 44% buv. Kudirkos Naumiesčio 
apskrities valstiečių tvartų21. Be to, XX a. prie tvartų 
imta pristatyti stogines malkoms bei atliekamiems ra
kandams pasidėti, o tvarto viduryje, rečiau prie galo, 
įrengdavo pašarinę, kurią buv. Kudirkos Naumiesčio ap
skrityje (dab. Sakių raj.) vadino futerka. Tai verstų spė
ti, kad ji atėjo iš Vokietijos, kur XIX a. prie tvartų kar
tais įrengdavo panašias kamarėles bernams miegoti. Ta
čiau reikia atkreipti dėmesį į savitus vietinių pašarinių 
bruožus XIX a. pabaigoje bei į sąlygas, leidusias XX a. 
joms gana smarkiai paplisti. Tai galėjo būti savaiminio 
pašarinių atsiradimo priežastimi.

21 Ekspedicijos medžiaga saugoma Lietuvos Mokslų Akade
mijos Istorijos instituto Etnografijos sektoriuje (toliau — H ES).— 
B.- 351, 356, 362.

16 Kudirkos Naumiestis

XIX a. parduoti auginamus arklius reikėjo gerai pri
žiūrėti, pašerti ne tik dieną, bet ir vos brėkštant, kai dėl 
kitų ūkio darbų keltis dar nereikėtų. Šėrikas, nenorėda
mas per šalčius vaikščioti iš stubos į tvartą, būdavo lin
kęs nakvoti šalia arklių: susikaldavo paprastą lentinę lo
vą aukštomis kojomis ir statydavo ją arklidės pasienyje. 
Tai nebuvo gera išeitis, todėl jau XIX a. pab. pradėta 
tam tikrais atvejais 3—4 rąstų rentiniu nuo arklidės ati
tverti nedidelę patalpą su atskiromis durimis į lauką. Ją 
kartais išgrįsdavo lentomis. Pašarinėje tilpo šėriko lova, 
kai kurie šėrybos įnagiai bei nedidelė pašarų atsarga. 
Prie pašarinę nuo arklidės skiriančio rentinio ir balkio 
kartais pritvirtindavo vertikalias, vietomis lentomis ap
kaltas kartis, o ant jų pakabindavo išsikišančius į ark
lidę lovį ir ėdžias. Tokios pašarinės tebebuvo statomos 
ir XX a. pr. (1—2 pav.). Tuo pačiu metu vis labiau ryš-
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kėjo tendencija šią patalpą kuo labiau atskirti nuo gy
vulių. XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje sta
tytų tvartų pašarinės nuo arklidžių atskirtos kapitaline 
siena su durimis arba be jų, retkarčiais su uždaroma 
anga ties arklio ėdžiomis ir loviu (3 pav.). Jose pradėjo 
pjauti kapojus bei kiaulėms žolę. Atsirado daug daugiau 
pastatų su pašarinėmis: 1900 m. jie sudarė apie 20%, o 
1940 m.— 42% visų iki šiol išlikusių to meto tvartų22.

22 II ES.—B. 356, 351, 352.

Rečiau su tvartu būdavo sujungiamos bulvinės, gy
venamieji namai, klėtys.

Žiemą gyvuliai tvarte dažniausiai turėdavo savo nuo
latinę vietą. Jei nebuvo atskirų tvartų — kiaulidžių ir avi- 
nykių ar bent kapitaline siena atskirtų patalpų, bendra
me tvarte avims ir kiaulėms būdavo užtveriami gardai. 
Kiaules laikydavo po 2—4 vienoje vietoje, o avis — vi
sas viename aptvare. Arkliai užimdavo didesnį tvarto plo
tą, mat juos XIX a.—XX a. pr. dažniausiai laikydavo 
palaidus. Jei būdavo ramūs, stovėdavo visi drauge, jei 
spardydavosi — perskirdavo rinda, kartimis arba pririš
davo. Karvės buvo rišamos pasieniuose prie sieto, o jų 
prieaugliui užtveriamas atskiras gardelis.

Susikūrus kolūkiams, individualiai laikomų gyvulių 
smarkiai sumažėjo, tačiau nedideli, pritaikyti naujiems 
poreikiams pastatai gyvuliams laikyti tebėra naujose kol
ūkių gyvenvietėse. Jie dažnai statomi pagal išankstinį 
projektą ir kokių nors bruožų, paveldėtų iš XIX a.—XX a. 
pr., turi mažai. Labiausiai paplitęs tvarto ir daržinės komp
leksas, gana dažnai pastatas turi ertiką. Daugelis pasta
ruoju metu naudojamų tvartų statyti XX a. trečiajame— 
ketvirtajame dešimtmetyje. Sumažėjus kolūkiečių laikomų 
gyvulių skaičiui, pagal tiesioginę paskirtį naudojama tik 
dalis pastato. Atliekamas plotas paverčiamas daržine, mal
kine, sandėliu ir pan. Kad žiemą gyvuliai nešaltų, daž
niausiai visi jie laikomi vienoje patalpoje.

Šėrimas ir girdymas. XIX a. antrojoje pusėje—XX am
žiuje žiemą gyvulius šėrė tvarte. 1972 m. apklausiant se
nus žmones, išgirsta tik nuotrupų prisiminimų, kad ka
daise kiaules šerdavo stuboje. Nė vienas informatorius 
to nebuvo matęs, tik girdėjęs. Matyt, Kudirkos Naumies
čio apskrityje šis paprotys nustojo gyvuoti kur kas anks
čiau negu gretimoje Vilkaviškio apskrityje, kur jis pa
vieniui išliko iki XX a. antrojo dešimtmečio.
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Girdė aveles bei prieauglį tvarte, karves ir arklius — 
lauke. Kartais, užėjus speigams arba kai laukdavo prie
auglio, rytą pagirdydavo karves tvane iš kubilo su šiltu 
vandeniu. Tačiau antrą sykį — pietų metą — arklius ir 
karves varydavo prie kūdros ir ten girdė iš skobtinio lo
vio— rindos. XIX a.—XX a. pr. pasiturintys ūkininkai 
kartais įtaisydavo rindas prie šulinio, kad didelės bandos 
nereikėtų toli varinėti. Mažažemiai gana dažnai savo ne
gausius gyvulius pagirdydavo tvarte iš kibiro. Pastaruoju 
metu gyvuliai dažniausiai girdomi tvarte.

Kiaulės atskirai nebuvo girdomos — joms paruošdavo 
skystoką jovalą, kurio ir paėsdavo, ir atsigerdavo.

Kiaulių loviai XX a. pr. jau buvo lentiniai. Skobtiniai 
loviai, kaip tvirtino visi informatoriai, buvo tik gyvuliams 
girdyti. Jų dydis labai įvairus: siauri, 10—25 cm gylio, 
virbais perdalyti į keletą dalių arba neperdalyti loviukai 
mažiems paršiukams, platesni, iki 30 cm gylio loviai pe
nimėms ir prielaidinėms kiaulėms šerti (4 pav.). Pana
šios į juos buvo lentinės rindos avims, arkliams bei kar
vėms šerti. Karvių rindos ėmė plisti XX a. pr. Ligi tol 
pašaras karvėms tvarte būdavo dedamas ant žemės. Iš 
rindų karves pradėjo šerti tada, kai kratinį ėmė keisti

4 pav. Loviai kiaulėms ir paršiukams šerti: a—b — Sakių raj., 
Lukšių apy]., Kuprių k., c — Griškabūdis; piešė Kęstutis Musteikis 
1975 m. II ES.
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bei papildyti smulkesniais ir vertingesniais kapojais, šie
nu, pašariniais runkeliais, bulvėmis, miltais ir pan. Prie 
šio pašaro galutinai pereita XX a. antrajame—ketvirtaja
me dešimtmetyje, kai prekinė pienininkystė apskritai ta
po viena iš pelningiausių gyvulininkystės šakų. Tačiau ir 
tuo laikotarpiu vargingiau gyvenę valstiečiai gana dažnai 
žiemą pristigdavo pašaro karvėms. Numatę trūkumą iš 
rudens, prašydavo turtingesnio kaimyno, kad priimtų kar
vę šėryboms už pieną (Būblelių, Lekėčių, Gerdžiūnų, Gel
gaudiškio apyl.), už būsimą veršelį (Lekėčių apyl.) arba 
žadėdami atsilyginti pinigais.

Po Antrojo pasaulinio karo pašaro kokybė vis gerėja. 
Plinta artimos kubui formos lentiniai gardonai — ėdžios 
su išpjova arba tarpu karvei galvą įkišti (5 pav.).

pav. Gardonai — ėdžios karvėms ir veršeliams Šerti: a—b — 
Sakių raj., Griškabūdis; piešė Kęstutis Musteikis 1975 m., c—d — 
Sakių raj, Barzdų apyl., Mergbūdžio k.; piešė Jūraęis Burkšaitis 
1975 m. II ES.
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XIX a. pab. avis dažniausiai šerdavo nuo žemės, re
čiau iš rindos ir iš už kripės, pritvirtintos prie sienos ar
ba gardo tvoros. Kripės labiau paplito XX a.

XIX—XX a. bene mažiausiai pakito įrenginiai ark
liams šerti — tai beveik visoje apskrityje vyravęs rindos 
ir ėdžių bei kripės kompleksas. Laikui bėgant, keitėsi jų 
vieta tvarte, kai kurios detalės, taip pat ir paskirtis. Su
visuomeninus arklius, dauguma senųjų ėdžių ir rindų, pas
tarąsias pastačius žemiau, buvo pritaikytos karvėms šerti. 
Jos tebenaudojamos iki šiol (3 pav.).

Kol arkliai buvo laikomi valstiečių, o vėliau indivi
dualiuose kolūkiečių tvartuose, arklių ėdžias ir rindas ka
bindavo tvarto viduryje ant virvių arba grandinių, taip 
pat pritvirtindavo prie sienos. Kas turėjo 1—2 arklius, 
prie sienos prikaldavo tik ėdžias, o rindą po jomis sta
tydavo ant kulbių, kojų arba į sieną įtvirtintų skersinių 
(3 pav.).

XIX a. antrojoje pusėje—XX a. kapojai — akselis ir šie
nas — buvo pagrindinis arklių pašaras. XX a. juo imta 
šerti ir karves. Siek tiek pasikeitė kapoju sudėtis: XIX a. 
juos pjovė iš iškulto vasarojaus, po kūlimo spragilais 
likusių nuogrėbų, apkultų šiaudų — blaškų, šieno. XX a. 
į kapojus įpjaudavo ir dobilų.

XIX a. antrojoje pusėje dažniausiai kapojus pjaudavo 
namų darbo liode (6 pav.). Siaudus pjaudavo sena su
dėvėta dalgio geležte. Darbo našumas buvo labai menkas, 
todėl kapoju prisipjaudavo tik tai dienai. Dažniausiai 
per dieną kuldavo javus, o vakare supjaudavo šiaudus. 
Kai kurie pasiturintys valstiečiai turėjo fabriko gamybos 
akselines mašinas. Antai 1891 m. per gaisrą Gelgaudiš
kio valsčiaus Maštaičių kaime, be kito turto, sudegė Ka
zimiero Bladaičio 60 rublių vertės mašina kapojams pjau
ti 23.

» CVIA.— F. 1009,—Ap. 5,—B. 318,—L. 7.

Pirmosios akselinės mašinos tapo jų savininkų pasi
pelnymo šaltiniu. Pasiskolinę mašiną valstiečiai atsilygin
davo darbu, grūdais ar pinigais. Skolindavosi dienai ar 
dviem, prisipjaudavo daug kapoju ir atsargai: turėję sau
sas peludės jais apsirūpindavo visam žiemos sezonui, o 
tie, kurie kapojus laikė klojime ant grendymo — bent mė
nesiui ar dviem.

XX a. akselinės mašinos ėmė sparčiai plisti, o antra
jame—trečiajame dešimtmetyje jas jau turėjo dauguma 
valstiečių. Tuo metu nusistovi naujas pašaro davinys.
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6 pav. Pašarų smulkintuvai: / — liodė kapojams ir žolei pjaustyti, 
«daryta XIX a. pab. Sakių raj., Griškabūdžio apyl.; piešė Jūragis 
Burkšaitis 1975 m., 2 — mašina pašariniams runkeliams tarkuoti, da
ryta XX a. trečiajame dešimtmetyje Sakių raj., Lukšių apyl., Kup
rių k.; piešė Kęstutis Musteikis 1975 m. II ES.

Arkliams vietoj šieno dažniau duodami dobilai, karvėms 
vietoj kratinio — šienas ir dobilai. Kratinį darydavo vis 
rečiau, nes tuos pačius vasarojaus bei ruginius šiaudus 
ir šieną, supjautus į kapojus, karvės noriau ėsdavo. Be 
to, kapojai užpraduojami pelais, sukapotais pašariniais 
runkeliais, kviečių sėlenomis — klynėmis, miltais ir pan.

XIX a. pab. pelai žiemą buvo nuolatinis kiaulių pa
šaras. Sumaišydavo visų javų, taip pat ir linų bei dobilų 
pelus ir kas vakarą primerkdavo po didelę statinę ryt
dienos jovalui. Jovalą užpraduodavo miltais ar kapone — 
čiečka — sugrūstomis virtomis arba nuplikytomis bulvėmis. 
Miežinių pelų, jeigu miežiai buvo kada atskirai pasėti, 
kiaulėms neduodavo. Juos sukrėsdavo. tvarte pakratams 
arba sušerdavo karvėms.

Mažiau pasiturintys valstiečiai, turėję mažai pelų, taip 
pat ir žemės ūkiu nesiverčiantys miestelėnai kartais kiau
les šerdavo šviežiu arklio mėšlu, kurį atskiesdavo van
deniu ir užpraduodavo kaip pelus.

Penimėms tekdavo geresnis pašaras: bulvės, pašari
niai runkeliai, miltai. Miltais kolūkiečiai šeria ir prielai- 
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dines kiaules. Mažai pakito karvių pašaras — jas šeria 
šienu, be to, duoda kapotų pašarinių runkelių, miltų, kom
binuotųjų pašarų ir kt.

Keičiantis pašaro sudėčiai, senieji nešimo įnagiai re
čiau benaudojami. Iki kolektyvizacijos sausi kapojai ir 
pelai būdavo nešami maišais ir tik kai kur pintinėmis — 
gurbais; dabar visoks smulkus pašaras dažniausiai neša
mas kibirais. Sieną ir šiaudus kolūkiečiai taip pat ne vi
suomet neša rezginėmis (7 pav.) arba suveržtus virve — 
į virvę. Jie laiko po 1—2 karves. Taigi vienam šėrimui 
užtenka pašaro, atnešto glėbiu.

7 pav. Rezginės, darytos 1966 m. Sakių raj., Būblelių apyl., Apir- 
biškių k.; piešė Jane Bulotaitė 1972 m. II ES.
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Išvados. Gyvulių priežiūros žiemą raidoje išskiriami 
trys žymesni etapai. Pirmasis truko iki XIX—XX a. ri
bos. Tada dar tebebuvo gyvi archajiški liaudiški gyvulių 
gydymo bei profilaktikos būdai, vartojamos priemonės 
pakenkti svetimų gyvulių sveikatai. Tvartų planas stačia
kampis, kiekviena patalpa su atskiru išėjimu. Tvartų jun
giniai su kitos paskirties patalpomis gana reti.

XX a. pirmajame—ketvirtajame dešimtmetyje pastebi
mai keičiasi pašarai ir karvių šėrimo rykai. Tvartai jun
giami su patalpomis, padedančiomis pagerinti ir paleng
vinti gyvulių priežiūrą (pašarinėmis, daržinėmis, virtuvė
mis). Vis dažniau gyvuliui susirgus kviečiamas veteri
naras.

Susikūrus kolūkiams, prasidėjo trečiasis etapas. Suma
žėjo individualiai laikomų gyvulių, todėl senųjų tvartų 
ploto dalis paverčiama kitos paskirties patalpomis. Var
tojami vertingesni pašarai. Naminį gyvulių gydymą ga
lutinai pakeitė kvalifikuota veterinaro pagalba.

Gyvulių priežiūros žiemą permainos, įvykusios per 
paskutinius 100 metų, susijusios su gyvulininkystės kryp
timi, jos intensyvumu, bendru lygiu, taip pat ir kaimo 
pertvarkymu susikūrus kolūkiams.

1972

RAČIUS VINCAS PLEČKAITIS

JANINA LANIAUSKAITE

Vincas Plečkaitis gimė 1905 m. Būblelių valsčiaus Sla- 
badų kaime. Šeimoje augo 5 berniukai ir 1 mergaitė. 
12 ha ūkis negalėjo išmaitinti visų vaikų, todėl tėvas 
leido sūnus mokytis amatų. Vinco vyriausiasis brolis Pi
jus per 2 metus (už mokslą račiui mokytojui iš pradžių 
buvo mokama) išmoko račiaus amato. Grįžęs į namus, 
įsigijo būtiniausius įrankius ir pradėjo gaminti vežimus 
ne tik savo ūkiui, bet ir kaimynams pagal jų užsakymus. 
Atskiros dirbtuvės nebuvo, todėl žiemą įsitaisydavo kam
baryje, o vasarą išsikeldavo į daržinę. Vincas dar pa
auglystėje pradėjo domėtis brolio amatu ir padėdavo jam 
dirbti iš pradžių nesudėtingus, o vėliau ir daugiau meist
riškumo reikalingus darbus. Brolis turėjo ir mokinį — 
savo draugą, iš kurio jokio užmokesčio už mokslą neėmė. 
1922 m. Pijui išėjus į kariuomenę, draugas toliau moky
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tis račiaus amato išėjo į Kudirkos Naumiestį, o Vincas li
ko namuose padėti tėvui.

Kai Pijus grįžo iš kariuomenės, Vincas dar kelerius 
metus tęsė savo pamėgto amato „mokslus“, iki pats iš
ėjo atlikti karinės tarnybos. Kariuomenėje jis taip pat dir
bo vežimus.

Vincui grįžus, broliai — jau meistrai — vežimus dirbo 
pagal užsakymus ne tik namuose. Jie drauge keliaudavo 
iš vieno ūkininko pas kitą, iš vieno kaimo į kitą, pasiek
dami aplinkinius ir tolimesnius Kudirkos Naumiesčio, Vil
kaviškio, Keturvalakių, Gižų ir kt. valsčius. Dirbti veži
mus užsakovo ūkyje buvo patogu: ten rasdavo paruoštos, 
gerai išdžiovintos medienos, gaudavo maistą, o įrankius 
atsiveždavo pats meistras.

Taip Vincas keliavo per žmones, kol vedė ir apsigyve
no Gižų valsčiuje, Barzdauskų kaime. Ten pasistatė namą 
ir atskirame kambaryje įsirengė dirbtuvę. Turėjo tik dar
žą, todėl gyveno vien iš savo darbo — račiaus amato.

Račius Vincas Plečkaitis vežimus darė pagal užsaky
mus iš užsakovų medienos arba pats nusipirkdavo Vilka
viškyje, Kudirkos Naumiestyje paruoštą, t. y. išdžiovintą 
ir supjaustytą į 3—4 m ilgio ir 5,5—6 cm storio blankas. 
Šitaip paruošta mediena labai tiko atskiroms vežimų da
lims gaminti: ją tereikėjo supjaustyti į atitinkamus gaba
lus ir kiek aptašyti. Pigiau ir ekonomiškiau buvo pirktis 
medieną nuo kelmo, t. y. valstiečių sodybose, laukuose 
arba kitur augančius medžius. Ąžuolas nuo kelmo kaina
vęs apie 100 litų. Medžius pjaudavęs gruodžio, sausio 
ar vasario mėnesiais. Buvo kalbama, kad lapuočius pjau
ti reikia tik per mėnulio delčią, bet Vincas Plečkaitis tų 
kalbų nepaisė. Medį supjaustydavo pagal paskirtį reikiamo 
ilgio gabalais, nulupdavo žievę, kad nesiveistų įvairūs ken
kėjai, ir parsivežęs džiovindavo metus ar daugiau po sto
gu, o mažesnius gabalus ir dirbtuvėje sukraudavo. Vi
sada stebulėms skirtą medieną (ąžuolo, beržo, vinkšnos), 
o kartais ir ąžuolinius gabalus, skirtus stipinams, stu- 
kams, vasarą mėnesiui kitam pamerkdavo į vandenį, daž
niausiai į kūdrą. Išmirkęs medis, ypač ąžuolas, ne tik 
greičiau išdžiūdavo, bet būdavo stipresnis, ne toks tra
pus. Išmirkyta stebulė neskildavo, ją buvo daug lengviau 
tekinti. Nutekintas, su iškaltuotomis skylėmis stipinams 
ir ašiai stebules račius apie 10 minučių virindavo karšta
me vandenyje. Ratai su tokiomis stebulėmis, stipinais ir 
stukais galėjo išlaikyti ne vieną dešimtį metų.
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XX a. trečiajame dešimtmetyje dar dirbo ir medines 
ašis. Jos buvo taip pat ąžuolinės. Ąžuolo, rečiau uosio 
mediena buvo vartojama ir svarbioms atraminėms veži
mo dalims — skersplautėms, šlaunims. Kitoms vežimo da
lims račius vartojo beržo, uosio, rečiau eglės medieną. 
Antai pertrauką (įšautį), traininį (treiniją) dirbo iš ber
žo, o gardės (kripes), t. y. drangas (kripbumius), ir jų 
lenteles — ir iš eglės medienos.

Priekinių ratų skersmenį, palyginti su užpakalinių ra
tų skersmeniu, meistras visada sumažindavo 15 cm. Toks 
santykis tarp užpakalinių ir priekinių ratų būdingas vi
sam Sakių rajonui.

Račius dirbo visas vežimo dalis, išskyrus kartais gar
dės ir šonines lentas (šūdlenteres). Šias ir kitas dalis 
(pertrauką, rungus), kurioms pagaminti reikia mažiau 
darbo ir įgūdžių, pasidarydavo patys valstiečiai.

Pagamintų dalių račius į vežimą nesustatydavo. Tą pa
darydavo kalvis, apkaustęs tam tikras dalis.

Vincas Plečkaitis gaminęs daugiausia darbinius ve
žimus. Vien tik už vežimo padarymą imdavęs 40 litų, o 
jei dirbo iš savos medžiagos — 80 litų. Teko jam vežimus 
ir taisyti — dirbti tam tikras dalis (ratus). Už vieną ratą 
imdavęs 8—9 litus. Rečiau gamino lengvesnius — išeigi
nius vežimus — brikelius arba tik jų viršų (gurbelius).

Vežimus račius gamindavo su šiais įrankiais, įsigytais 
pamažu, per kelerius metus: varstotu, ant kurio išpjau
davo ir nuobliuodavo stukus, stipinus, krėslus, plautus; 
ratadaile — stebulei įtvirtinti ir iškalti joje stipinams sky-
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_____________96_______________

1 pav. 1—ratadailė (račtulė), 2 — šlaunys, 3 — traininis (piešė 
architektas R. Devinduonis)

les, į jas sudėti stipinus ir „apstukuoti“ ratą, t. y. ant 
stipinų „užvaryti“ stukus (1 pav., /); tekame, sukama 
ranka,— stebulėms tekinti; trimis rėminiais pjūklais — 
Šiauresniais ir platesniais — išpjauti stukams ir kitoms 
dalims suapvalinti; strūga — stipinams apdrožti ir užkal
tiems nulyginti galus; keliais grąžtais — mėdinašių ir ge- 
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ležinašių vežimų stebulių skylėms gręžti; kaltais — ste
bulėje stipinams skyles iškalti; vinkeliu — stukų, medinių 
ašių ir kt. dalių kampų užpjovimams nustatyti; šmyge — 
rungų pakrypimo kampui nustatyti; cirkeliu — išmatuoti 
atstumui tarp stipinų, apibrėžti apskritimams, „apsirun- 
dinti“ stebulę ir kt.; obliais ir. leistuvais — įvairioms da
lims nuobliuoti ir nulyginti; šlėgutėmis — stipinams ir 
rungoms sukalti; kirviu ir kitais.įrankiais.

Susikūrus kolūkiams, račius Vincas Plečkaitis dirbo 
vežimus kolūkiui. Šiuo metu jis pensininkas, bet dirbtuvė 
prikrauta naujų įvairių vežimo dalių: ratų, stebulių, pri- 
drožtų stipinų, išpjautų stukų, šlaunų ir traininių (1 pav., 
2, 3). Jis ir dabar labai reikalingas žmogus.

1972

VYRŲ DRABUŽIAI

VIDA KULIKAUSKIENE

Kudirkos Naumiesčio apylinkių valstiečių vyrų apran
gai aptarti naudotasi 14 informatorių medžiaga. Iš jų 
4 siuvėjai, daugiausia siuvę vyrų drabužius. Informatorių 
amžius — nuo 63 iki 90 m. Atitinkamai svyruoja ir jų 
žinios.

Remiantis turimais duomenimis, straipsnyje mėgina
ma aptarti vyrų apranga XIX a. antrojoje pusėje—XX a. 
pradžioje.

XIX a. antrojoje pusėje vyrų kasdienėje ir išeiginėje 
aprangoje vyravo namuose austos naminių žaliavų — li
no bei vilnos — medžiagos. Į amžiaus pabaigą gana smar
kiai paplito medvilnė ir fabrike apdorota vilna, tačiau ji 
vyrų drabužių medžiagoms austi nebuvo labai vartoja
ma. Mat XIX a. pab.—XX a. pr., o ypač po Pirmojo pa
saulinio karo staiga paplitusios išeiginiams kostiumams 
siūti fabriko gamybos pirktinės medžiagos išstumia na
muose austus išeiginius drabužius. Kasdienėje aprango
je namuose austos naminių žaliavų medžiagos išsilaikė 
iki XX a. šeštojo dešimtmečio.

XIX a. antrojoje pusėje vyrų drabužių komplektą su
darė marškiniai, kelnės, liemenė, švarkas, sermėga, kai
liniai, kaklo skarelė, galvos danga, apavas. XIX a. pab.— 
XX a. pr. nemadingos tampa sermėgos. Jas pakeičia de
misezoniniai paltai ir dideli kelioniniai apsiaustai. Kaklo 
skareles pakeičia šalikai ir kaklaryšiai, pakinta kai ku
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rios galvos dangos ir apavo dalys. Keičiasi kitų apran
gos detalių medžiaga ir kirpimas.

Marškiniai XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pr. buvo 
siuvami iš namuose austos lininės drobės. Juos siūdavo 
iš geriau išbalintos ir minkštesnės medžiagos. Pirktinė 
medvilninė medžiaga pradėta vartoti (su retomis išimti
mis) tiktai po Pirmojo pasaulinio karo, nes beveik kiek
vienas valstietis prie išeiginio kostiumo turėjo marškinius 
paslepiančią, ant jų dedamą pirktinę krūtinėlę — krūtinę, 
elskį. Krūtinėlės buvo vasarinės — siūtos iš baltos med
vilnės arba kietos (kaulinės) medžiagos — ir žieminės — 
siūtos iš tamsesnės vilnonės medžiagos su pamušalu ir 
vata. Ant krūtinėlės rišo kaklaryšį, dėjo skarelę ar ša
liką.

Marškiniai iki Pirmojo pasaulinio karo buvo tunikinio 
sukirpimo su perpetėmis (perpelukėmis, plėškutėmis). 
Perpetes su apykakle jungė trikampis medžiagos gaba
lėlis — varlikė. Rankovės įstatytos su keturkampiu me
džiagos gabalėliu pažastyje (klynuku, pažastiniu). Ran
kovės plačios, kiek susiaurintos prie rankogalių (mankie
tu). Kasdienių marškinių apykaklė stati, išeiginių — at
verčiama. Marškinių ilgis sulig ištiesta ranka.

Daugumos informatorių prisiminimais, marškiniai ne
buvo puošiami, tačiau Antanina Kriščiūnienė (90 m.) sa
kė, kad ir vyrams vyresnioji karta marškinius siuvinėjo. 
Anot informatorės, raudonais siūlais vingeliu kukliai pa- 
siuvinėdavo apykaklaitę ir užsegimą — entį.

Vyresnio amžiaus vyrai iki XX a. per vasaros darbus — 
šienapjūtę, rugiapjūtę arba prie namų ruošos nešiojo ant 
kelnių išleistus marškinius. Tada buvo mėgstama juos 
parišti namuose austa margaspalve juosta.

Išeigos marškiniai visada buvo suleidžiami į kelnes.
Po Pirmojo pasaulinio karo pakito vyriškų marškinių 

kirpimas. Jie siuvami su stoneliu — karčka. Toks kirpi
mas išsilaikė, iki visiškai pereita prie fabrikinių marški
nių (XX a. šeštasis—septintasis dešimtmečiai).

Kostiumas XIX a. pab.—XX a. pr. buvo svarbiausia 
viršutinės aprangos dalis. Jį sudarė švarkas, liemenė ir 
kelnės. Jeigu kostiumas buvo kasdienis, vadindavo jį tri
nyčiais, jei išeiginis — garnitoriumi.

Išeiginiams kostiumams XIX a. pab.—XX a. pr. mo
terys audė milelius iš pusvilnonių siūlų. Kasdieniai siūti 
iš specialiai austos pakulinės arba pusvilnonės medžia-
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gos. Kasdieną pabaigdavo sunešioti ir šventadienį kos
tiumą.

Labiausiai pamėgtos kostiumų spalvos — ruda, mėlyna, 
juoda. Namuose austas kostiumines medžiagas buvo ma
dinga papuošti skirtingos spalvos vieno kito siūlelio įaus
tu dryželiu. Labiau pasiturintys valstiečiai arba jaunimas 
pirktos fabrikinės medžiagos kostiumus pradėjo siūdintis 
dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą.

Švarkai (žiponai, trinyčiai), anot informatorių, kirpimu 
beveik nesiskyrė nuo šiandieninių. Buvo siuvami kiek pa- 
liemenuoti, apykaklė atverčiama, su atvartais, užsegimas 
vienaeilis arba dvieilis, su trim arba keturiom (dvi ant 
krūtinės, dvi žemai) įleidžiamomis kišenėmis. Nugaros 
pusėje, apačioje ties viduriu, buvo 20—25 cm prakirpimas.

švarkas, pasak informatorių, esąs vėlyvas dalykas. Jį 
pradėta nešioti tiktai XIX a. ketvirtajame ketvirtyje. Iki 
tol labiausiai paplitęs šios paskirties drabužis buvusi ser
mėga.

Po Pirmojo pasaulinio karo pasirodė kariško kirpimo 
švarkai — frenčiai. XX a. trečiajame—ketvirtajame de
šimtmetyje jie buvo gana smarkiai paplitę ne tik kaip 
kasdienis, bet ir kaip išeiginis drabužis. Tuo laikotarpiu 
pasiturintiems valstiečiams buvo madinga vasarą nešioti 
baltos vilnos arba drobės švarką.

Liemenės (bruslotai) — būtina kiekvieno vyriškio ap
rangos dalis. Medžiaga ta pati kaip ir viso kostiumo — 
milas, pusvilnė arba fabrikinė vilna.

Siūta su smailiai iškirptu kaklu, 2—3 kišenėlėm laik
rodžiui arba rūkymo reikmenims susidėti, viena eile sa
gų. Liemenės nugara siuvama iš pamušalinės namuose 
austos arba pirktos fabrikinės medžiagos.

Liemenė nuo XIX a. antrosios pusės iki Antrojo pa
saulinio karo buvo vilkima ir kasdien, ir išeigai. Tačiau 
su viena liemene nebuvo madinga rodytis — ant jos vi
sada vilkosi švarką ar kitą drabužį.

Kelnes turėjo apatines ir viršutines. Apatinės buvusios 
storo balto pakulinio audinio. Viršutinės — tokios pat me
džiagos kaip ir visas kostiumas. Atskirai siuvamas kas
dienes pakulines kelnes vadino dryžinėmis, mat tokioms 
medžiagą praktiškumo sumetimais ryškiau sudryžuodavo.

Vyresnio amžiaus žmonės XIX a. antrojoje pusėje prie 
namų ruošos ir vasaros darbų nešiojo baltas apatines kel
nes. Per šienapjūtę tokiomis kelnėmis movėsi visi vyrai
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iki Pirmojo pasaulinio karo, o vyresni ir XX a. trečiajame 
dešimtmetyje.

Galifė kelnes pradėjo nešioti po Pirmojo pasaulinio 
karo. Maunantis į batus, vyresnio amžiaus žmonių jos 
nešiojamos iki šių dienų. Prie juosmens kelnes prilaikė 
odinis diržas.

Sermėga XIX a. vid. buvo pagrindinė viršutinių dra
bužių dalis. Vyresni žmonės ją vilkėjo iki paskutinio 
XIX a. dešimtmečio, kai kas — iki Pirmojo pasaulinio karo.

Sermėga siuvama tiktai iš milo, baltos arba pilkos 
spalvos. XIX a. dauguma valstiečių milą vėlė namuose, 
о XIX a. pab. ir XX a. retas, tik mažiau pasiturintis, vėlė 
namuose, kiti vežė velti (glencevoti) į Pilviškių, Bliuviš- 
kių, Paluobių vėlyklas.

Sermėgos kirpimu visais atžvilgiais buvo artimos sur- 
dotui. Jos stipriai liemenuotos (pagniaužtos), nuo lie
mens kirptos, apatinė dalis iškliošinta. Nugaroje nuo lie
mens iki apačios buvo prakirpimas. Apykaklė arba stati, 
arba atverčiama su atvartais. Sermėgos ilgis — sulig ke
liais.

Nuo surdoto šiose apylinkėse skyrėsi tik viršutinė ser
mėgos nugaros dalis. Darydavo 2—3 į vidų suleistas klos
tes, kurios dirbant netrukdė laisvai judėti. Taip pat buvo 
mėgstama ant juosmens nugaros pusėje dėti dviejų sa
gučių prilaikomą dirželį (silkę).

Vyrų sermėgos buvo arba visai nepuoštos, arba labai 
kukliai — apvedžiojant apykaklę, rankogalius, užsegimą 
skirtingos spalvos medvilnine juostele.

Sermėgą vilkdavosi ant liemenės, vėsesniu oru — ir 
ant švarko. Pasak daugelio informatorių, sermėgos pa
skirtis tokia pat kaip ir švarko. Į klausimą, kokį rūbą 
ėmė vilkėti vietoj išnykusios sermėgos, informatoriai at
sakė, kad ją pakeitė didelis kelioninis apsiaustas, velka
mas ant kailinių. Jis siūtas panašiai kaip tuometiniai ka
reiviški apsiaustai, greičiausiai dėl to ir vadinamas ši- 
neliu, miline. Milinė paplito XX a. pr. ir kelionėse buvo 
vilkima iki kolūkinės santvarkos metų bei vėliau.

Milinės, kaip ir sermėgos, siuvamos iš milo. Spal
vos— juoda, ruda, mėlyna, tamsiai pilka. Tiesaus kirpi
mo, su dideliu ant pečių užleistu gobtuvu. Nugaros pu
sėje nuo šoninių siūlių per juosmenį buvo dirželis. Užse
gama dviem eilėm sagų, ilgio iki pusiau blauzdų arba 
dar ilgesnė. Apykaklė atverčiama su atvartais. Priekyje
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buvo 4 kišenės — dvi įleistos horizontaliai (ką nors įsi
dėti) ir dvi vertikaliai (kelionėse rankoms pasišildyti).

XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje jaunimo 
aprangoje plinta pirktinės medžiagos siūti demisezoniniai, 
žieminiai paltai. Jų fasonas atitinka to meto miesto madą.

Apie 1927—1928 m. Kudirkos Naumiesčio apylinkėse 
jaunimas pradeda nešioti bekešus. Jų kirpimas labai ar
timas sermėgų kirpimui, tik jie siūti su vata ir pamušalu. 
Ilgis — sulig ištiesta ranka. Ir viršų, ir pamušalą šiam 
drabužiui ausdavo namuose. Kartais bekešus siūdavo iš 
kailių.

Bekešų mada greitai išnyko. Kiek ilgiau išsilaikė to
kio fasono kailiniai.

Pagrindinis žiemos drabužis buvo kailiniai — skran
dos. Kailiniai siuvami tiktai iš namuose auginamų avių 
kailių. Iki Pirmojo pasaulinio karo jie buvo balti arba 
rudai dažyti, o vėliau paplito juodai dažytų kailinių 
mada.

Kasdieniai kailiniai daugiausia pilki, išeiginiai — trauk
ti medžiaga. Tokius vadino burkomis arba skrandinėmis.

Kailiniai XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pr. buvo dau
giausia tiesaus kirpimo arba vos įliemenuoti. Siuvėjas 
Antanas Zeimantauskas (76 m.) prisimena kvoldines 
skrandas. Jos buvusios nuo liemens kirptos, o apatinė da
lis paraukta arba iškliošinta. Ilgis — sulig keliais. Nuga
ros pusėje nuo liemens iki apačios buvo prakirpta. Tokias 
skrandas nešiojo vyresni žmonės. Siuvėjui A. Zeimantaus- 
kui tokių jau neteko siūti.

Kailinius puošdavo dekoratyvinėmis siūlėmis, verstu 
kailiu, sagomis, nugaros pusėje per liemenį einančiu dir
želiu — gurta. Sagos — pirktos kaulinės arba darytos iš 
medžio ar odos.

Ilgis priklausė nuo paskirties. Darbui siuvo trumpus — 
sulig ištiesta ranka, išeigai — iki kelių, kelionėms — il
gus, kad net kojas į tokius buvo galima susivynioti.

Kailinius juosėsi iš linų siūlų pinta kiaurarašte 3— 
4 pirštų pločio juosta. Juostas nustojo nešioti XIX a. 
pab.

Po Pirmojo pasaulinio karo, kai atsirado daugiau kai
linius pakeičiančių drabužių, pakito ir kailinių kirpimas. 
Juos imta siūti daugiausia trumpus, pečiuose su stone- 
liu — karčiku, nugaros pusėje nuo stonelio iki liemens 
3—4 stambios dekoratyvinės siūlės. Liemenį nugaros pu
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sėje puošia dirželis — gurta. Madingiausi kailiniai siuva
mi pagal to laiko kariuomenėje vilkėtų kailinių fasoną.

Šiuo metu kailinius turi dauguma kolūkiečių, bet vil
ki retai. Dirbant juos pakeičia pirktos vatinukės. .

Galvos danga iki Pirmojo pasaulinio karo beveik visa 
buvo pirktinė. Tai vasarinė kepurė, ant aukšto krašto (brė
mo) pakeltu pakaušiu, su snapeliu, ir aukšta žieminė ke
purė, siūta iš panašios į karakulį medžiagos. Ji apvali; 
vadindavo gorčiuku, karončine, kazokiška. Saitu oru ke
lionėse ant kepurių dėjo gobtuvus — bašlikus, tokius pa
čius kaip caro kariškių.

Vasarą dar nešiojo plačiais kraštais — bryliais — pačių 
darytas šiaudines skrybėles. Žiemą kuris ne kuris jau 
turėjo kepurę su ausimis — mušę.

Po Pirmojo pasaulinio karo įsigali vietos siuvėjų siū
tos kepurės iš tų pačių medžiagų kaip kostiumai arba 
viršutiniai drabužiai. Vasarai žemos, gulsčios kepurės su 
snapeliu — šlikai, žiemai — medžiaginės arba kailinės su 
ausimis. Tokias kepures nešioja iki šių dienų, tik dabar 
jos fabrikinės. Vasaros darbų metu ir dabar mėgstama 
šiaudinė skrybėlė.

Kaklą XIX a. antrojoje pusėje—XX a. pr. puošė šilki
nėmis arba vilnonėmis margaspalvėmis skarelėmis. Jas 
dėjo sulenkę kaip šaliką arba surišdavo vienu mazgu, o 
viršutinį skarelės kampą išskleisdavo taip, kad nesimatytų 
marškinių. Skarelės kampus slėpė po liemene. Skareles 
nustota nešioti XX a. antrajame dešimtmetyje.

Dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą pasirodė pirmieji ant 
marškinių rišami kaklaryšiai, forma panašūs į kokardą,— 
kalikės. XX a. antrajame dešimtmetyje paplito kaklaryšiai, 
kurių forma ir parišimas su mažais pakitimais išsilaikė 
iki šių dienų.

Šalikai pradėti nešioti XX a. pr. Pirmieji buvo dau
giausia moterų megzti virbalais. Tuo laiku buvo jau ir 
fabrikinių, bet juos nešiojo labiau pasiturintys.

Juostos, informatorių prisiminimu, buvo vartojamos 
arba kraičiui surišti, arba naujagimiui suvynioti vežant 
į krikštą. Kai kurie seneliai juosta dar ir marškinius pa- 
sirišdavo. Juostas ausdavo rinktines, iš pirktų arosų ar
ba namuose dažytų vilnų.

Iki Pirmojo pasaulinio karo ausdavo siauras juoste
les — pakeles. Jomis prilaikydavo ant kojų suvyniotus au
tus, parišdavo lauknešėlį. Pakeles seserys audė savo bro
liams, mergaitės vardinių arba kitų švenčių proga dova
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nojo savo vaikinams. Po Pirmojo pasaulinio karo pakelių 
nešiojimas tapo retenybe, o veikiai jos ir visai išnyko.

Kasdienis apavas buvo medpadžiai — klumpės, kurpės, 
klumbokai, mediniai klumpiai — žąselės. Išeigai kiekvie
nas turėjo aulinius batus.

Eidami laukų arti, vyrai ant medpadžių arba klum
pių, kad neprikristų žemių, vyniojo autus arba iš nune
šioto milinio rūbo siuvosi nagines. Kitokių naginių ir vy
žų šiose apylinkėse nebenešiojo.

Iki bažnyčios vyrai eidavo basi, batus nešdavosi per
mestus per petį. Pasilinksminimuose — robaksuose — visi 
buvo su batais, basam pasirodyti būdavo negarbinga.

Guminiai kaliošai Kudirkos Naumiesčio apylinkėse pra
dėti avėti po Pirmojo pasaulinio karo, o veltiniai — tik
tai XX a. trečiajame dešimtmetyje.

Vasarą kojas vyniojo drobiniais autais, žiemą — vil
noniais.

Puskojines — škerpetkas — pradėjo nešioti XX a. pr. 
Jos megztos virbalais iš naminių vilnų, vienspalvės, il
gis — sulig pusiau blauzdų. Mezgė kaimo moterys. Daž
nai, neturėdamos laiko, moterys duodavo megzti mieste
lių žydėms, kurios prekiaudamos laisvu laiku užsiimda
vo mezgimu.

Rankovičius — rankavicas — XIX a. turėjo kiekvienas. 
XX a. jie nyksta, o trečiajame dešimtmetyje jau labai 
retas kas nešioja. Rankavicas megzdavo virbalais dau
giausia iš pirktų, fabrike verptų spalvingų siūlų. Jomis 
prispausdavo prie riešo marškinius, kad šaltis neitų.

Kudirkos Naumiesčio apylinkių gyventojams drabužius 
siuvo kaimo siuvėjai. Šiose apylinkėse buvo garsių siu
vėjų: G. Martinkus, B. Kačinskas, J. Lagota, A. Zeiman- 
tauskas. Siuvėjai savo amato išmoko arba iš mokančių 
siūti tėvų, arba specialiai ėjo mokytis pas kitus siuvėjus. 
Pirmus metus už mokslą mokėdavo mokinys, o antrus, 
trečius jau siuvėjas mokėdavo mokiniui už darbą. Pasi
mokęs trejus metus, mokinys tapdavo savarankišku siu
vėju.

Siuvėjai, siūdami drabužius, keliaudavo po kaimus 
10—20 km spinduliu. Jie buvo laikomi nusimanančiais 
apie madas: pasirinkdami fasoną, klientai klausydavo jų 
nurodymų. O patys siuvėjai fasonų žiūrėdavo jau iš esa
mų anksčiau siūtų drabužių arba iš siūtų mieste. Kiti 
siuvimo meną tobulino kariuomenėje.
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Drabužius laikė specialiai skirtoje patalpoje — klėtyje. 
Apatinius dėdavo į skrynias arba surišdavo į ryšelį ir 
pakabindavo po lubomis. Viršutinius drabužius sukabin
davo ant vinių. Smulkiems daiktams susidėti dažnas vy
ras turėjo sau atskirą skrynutę. XX a. pr. paplito spin
tos, ir viršutiniai išeiginiai drabužiai imti kabinti jose.

Apatinius drabužius keitė kas savaitę, skalbė 2—3 kar
tus per metus, daugiausia rudenį ir pavasarį. Būtinai 
maudydavosi ir skalbdavosi prieš Kalėdas.

1972

MOTERŲ DRABUŽIAI

MARIJA MILIUVIENE

Šio straipsnio uždavinys — aprašyti Kudirkos Nau
miesčio apylinkių XIX a. paskutinių ir XX a. pirmųjų de
šimtmečių moterų aprangą, parodyti jos savitumus. Tam 
1972 m. buvo apklausti 8 informatoriai, kurių amžius — 
nuo 60 iki 90 metų, pasitelkta muziejinė medžiaga bei 
literatūra, susijusi su šių ir kaimyninių apylinkių vals
tiečių buitimi bei kultūra.

Nepaisant tiesioginio ryšio su Prūsija, iš kur nuo se
no buvo įvežama manufaktūra, dažai ir siūlai, tradicinės 
aprangos elementai Kudirkos Naumiesčio apylinkių mo
terų drabužiuose dar labai ryškūs. Si aplinkybė ir leidžia 
pasekti iki XIX a. antrosios pusės čia buvusių tradicinių 
drabužių tipą bei vėlesnės mados specifiką.

Šių apylinkių tradicinių, arba tautinių, drabužių komp
lektui priklausė tos pačios aprangos dalys kaip ir kitose 
etnografinėse Lietuvos srityse. Tai marškiniai, sijonas, 
liemenė, prijuostė, viršutiniai drabužiai — kailiniai, sermė
ga, galvos danga ir apavas.

Marškiniai siūti iš plonos lininės drobės, nors jau 
būta, ypač išeiginių marškinių, ir medvilninių. Marškiniai 
siuvami su perpetėmis (plėškutėmis), iš vieno audinio ga
balo, be siūlių pečiuose. Apykaklės plačios, atlenkiamos, 
rankovės ilgos ir plačios, su rankogaliais, rečiau be jų — 
tai paleistrankoviai marškiniai.

Išeiginių marškinių apykaklė, perpetės, rankogaliai ir 
krūtinėlė buvo gausiai puošiami. Kudirkos Naumiesčio 
apylinkėse pasitaiko baltu kiauraraščiu (aktavonėmis) 
puoštų, siuvinėtų žaliais ar juodais siūlais, peltakiuotų 
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marškinių. Kuris iš šių puošybos būdų vyravo, dabar nu
statyti jau sunku.

Medvilniniai, kiauraraščiu puošti marškinėliai, trum
pos papetės dar gana plačiai šiose apylinkėse vilkėti ir 
XIX a. pabaigoje bei pačioje XX a. pradžioje po trum
pais švarkeliais.

Tradicinių drabužių komplekto sijonai šiose apylinkėse 
buvo spalvingi, dekoratyvūs. Tamsus sijono fonas puo
šiamas įvairiaspalvėmis plačiomis, ryškiomis išilginėmis 
juostomis — dryžiais. Ypač mėgtos žalia, rusva, gelsva 
spalvos. Raudona spalva dedama tik paryškinimui. Sijo
nai buvo grynavilniai ar pusvilnoniai. Jiems pasiūti su
vartodavo 5 ar 6 audinio palas, juosmenyje sudedamas 
į klostes ar suraukiamas.

XIX a. paskutiniais dešimtmečiais spalvingi išilgadry- 
žiai sijonai jau nebesegėti. Grynavilnių sijonų dar būta, 
bet jau vienspalvių ar puoštų smulkiu, nesueinančiu į 
dryžius rašteliu — plyčiukėmis, rėteliu, akutėmis ir kt. 
Šiuo laikotarpiu sijonų medžiaga buvo audžiama namine 
vilna ar šilkvilne „į medvilnę“. Sekant miesto mada, si
jonai siuvami aukštu liemeniu, karpomi į kylius, puošia
mi aksomo ar šilko juostelėmis, sagomis.

XIX a. pab. jau nebejuosėtos ir kaišytinės prijuostės 
(žiurstai), buvusios labai spalvingos, išpuoštos stilizuotu 
lelijų raštu, komponuojamu dažniausiai išilginėmis eilė
mis ar išdėstomu po visą prijuostės foną. Prijuostės dug
nas audžiamas tamsus, raštas įvairiaspalvis, iš pirktinių 
vilnonių siūlų. Prijuostes siūdavo plačias, dvipales, už
baigiamas rauktu to paties audinio volanu.

XIX a. pab. vietoj kaišytinių paplinta tamsios vilno
nės siuvinėtos prijuostės. Šitokias prijuostes, išpuoštas 
„puikiausiomis radastomis“ ar kitokių gėlių girliandomis, 
yra juosėjusios ir kai kurios mūsų informatorės, nes jas 
dėvėdavo dar antrajame XX a. dešimtmetyje.

Liemenės (vystukės) šiose apylinkėse buvusios „labai 
riestos“: siūtos dažniausiai iš pirktinių medžiagų — bro
kato, šilko ar aksomo. Senesnės, XIX a. pirmojoje pusėje 
vilkėtos liemenės buvusios spalvingos, brokatinės ar at
lasinės, vėlesnės — aksominės, vilnonės ar smulkaus raš
to naminio audinio.

Liemenės siūtos giliai iškirptu kaklu, nuo liemens pra
platintos siauru (apie 15—20 cm pločio) volanėliu. Už
segamos metaliniais kabliukais.
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XIX a. paskutiniais dešimtmečiais vietoj liemenių jau 
vilkimi švarkeliai (jakutės). Pasakojama, kad kunigai 
draudę moterims eiti į bažnyčią su liemenėmis, vis raginę 
įsigyti švarkelius. Jiems buvo perkama tamsių spalvų Vil
nelė ar panaudojama pusvilnonė sijonų medžiaga. Senes
nės moterys siuvosi palaido kirpimo, jaunesnės — įlieme- 
nuotus, su praskiepais nugaroje švarkelius. Taigi XIX a. 
pab. susiformavo savitas moterų drabužių tipas, turėjęs 
ir tradicinių, ir miesto mados elementų. Pastariesiems 
priskirtinas bendras drabužio siluetas, na o tam tikros 
drabužių dalys — siuvinėtos papetės, prijuostės, namie 
austų sijonų ir švarkelių medžiaga buvo paimtos iš tra
dicinio kostiumo.

XIX a. pab. jau beveik nebevilkėtos ir pilko milo ser
mėgos. Šiose apylinkėse jos buvo žemiau kelių, vos įlie- 
menuotos, puoštos juodu aksomu ar tamsių siūlų pynutė
mis. Sermėgas pakeitė žiuponai — įliemenuoti, su klostė
mis (stulpais) užpakalyje. Jie siūti iš juodos gelumbės, 
pamušti vata. Neturtingesnės valstietės tenkindavosi pus
palčiais (vatinėmis ir skrandomis). XIX a. pab. šiose apy
linkėse dar būta nuo liemens rauktų skrandų, tačiau jos 
jau nyko. Nuo XIX a. pabaigos skrandos, kaip ir skran- 
diniai — medžiaga aptraukti kailiniai,— lygaus, trisiūlio 
kirpimo.

Skepetos Kudirkos Naumiesčio apylinkėse buvusios 
daugiausia pirktinės — didkvietkės, kutinės, didskepetės. 
Esant šaltam orui, jas siautėsi ant pečių ar rišosi jo
mis galvą.

Iš tradicinių merginų galvos papuošalų šiose apylin
kėse taip pat pasitaiko iš smulkių karoliukų ant ašutų 
suvarstyti karieliniai ir brokatiniai sidabrinio ar auksinio 
atspalvio kaspinai (galionai). Paplitusios ir skarelės, čia 
vadinamos skepetukėmis.

Skepetukės buvo ir pagrindinė moterų galvos danga 
tiek prie tradicinio, tiek ir prie vėlesnio drabužių komp
lekto. Po jomis dėvėtos ažūrinės kepurytės (čepčiukai) 
ar puošnūs raišteliai (bindolikai).

Ir moterų bindolikai, ir merginų galionai per vestu
ves buvo puošiami gyvomis ar dirbtinėmis gėlėmis, ta
čiau iki XIX a. pabaigos ši mada išnyko.

Iš kaklo papuošalų šiose apylinkėse ypač populiarūs 
buvo koralai, kurių pagal išgales rišdavosi po porą ar 
keletą vėrinių. Labai mėgti ir gintaro karoliai.
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Pagrindinis kasdienis apavas buvusios klumpės (žąse
lės) ir medpadžiai (šliurės). Reikalui esant, pasikurpdavo 
ir naginių iš milo, kailio ar siūlų. Tai kelionių, rugiapjū
tės apavas. Išeiginis apavas visad buvęs odinis, kurį daž
niausiai atsigabendavo iš Prūsijos.

Iš mezginių puošniausios buvusios riešinės. Čia raš
tus išmegzdavo iš karoliukų ir spalvotų siūlų. Raštuoda
vo taip pat išeigines kojines, pirštines.

Neatskiriama tradicinių drabužių dalis buvusi juosta. 
Plačios rinktinės juostos juosėtos ant liemenių, surišant 
kairėje pusėje su kilpa, jei plati — tik susegant. Juostos 
vartotos ir kaip kojinių bei pasikaišytų sijonų raiščiai.

Peržvelgus pagrindines Kudirkos Naumiesčio apylinkių 
tradicinio apdaro dalis bei kai kurių jų raidą, matyti, jog 
tradiciniai drabužiai, vilkėti iki XIX a. antrosios pusės, 
priskirtini zanavykiškam drabužių variantui, nors kai ku
rioms aprangos detalėms būdingi ir kapsiški elementai.

XIX a. pabaigos—XX a. pradžios apranga jau pra
randa sritinę specifiką.

1972
LINŲ APDIRBIMAS

KUDIRKOS NAUMIESČIO APYLINKĖSE 
XIX A. PABAIGOJE—XX A.

PIRMAISIAIS DEŠIMTMEČIAIS

ANGELE VYŠNIAUSKAITE

Sūduvos linininkystė atskirai nėra tirta. Plačiausiai 
ji aptarta autorės monografijoje, skirtoje šios ūkio šakos 
Lietuvoje XVIII а.—XX a. pirmosios pusės raidai nu
šviesti '.

Pagrindinis šaltinis Kudirkos Naumiesčio apylinkių li
nininkystei tirti yra Lietuvos MA Istorijos instituto 
Etnografijos skyriaus (toliau—II ES) 1966, 1968 ir 
1972 m. ekspedicijų medžiaga1 2, iš dalies Kudirkos Nau
miesčio kraštotyrininkų aprašai — atsakymai į II ES an
ketą „Pirminis linų apdirbimas“3, taip pat griškabūdie- 

1 Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių linininkystė // Vyšniaus
kaitė A., Laniauskaitė J. Valstiečių linininkystė ir transportas.—V., 
1977,—P. 7-138.

2 II ES.—B. 180. Šioje byloje saugomos medžiagos suvestinė 
paskelbta: Vaškūnaitė J. Linų apdirbimas Suvalkijoje // Kraštotyra.— 
V., 1967,—P. 148—151; II ES.—Nr. 447, 459, 461.

3 II ES.—B. 234 (112—120). Šiuo atveju ir toliau skliausteliuose 
pažymėti skaičiai reiškia atitinkamos bylos aprašų numerius.
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čio Valentino Gustainio (1896—1971) atsiminimai „Lini
ninkystė Zanavykuose nuo 1870 iki 1970 m.“ 4 Siek tiek 
medžiagos yra Šiaulių „Aušros“ istorijos ir etnografijos 
muziejaus 1937 m. anketos „Senovės linų ūkis ir papro
čiai“ atsakymuose, skirtuose rytiniams ir pietrytiniams 
Sūduvos rajonams5. XIX a. pabaigos linininkystės padėtį 
Sūduvoje (taip pat ir Naumiesčio apylinkėse) atspindi 
Suvalkų gubernijos apžvalgos 6, о XX a. trečiojo dešimt
mečio — Lietuvos Respublikos statistikos leidiniai7. Konk
retūs pramoninės linininkystės plėtojimo Sūduvoje klau
simai prabėgomis keliami to laikotarpio periodinėje spau
doje 8.

4 JI ES.—B. 396 (10, 12).
5 Anketa Nr. 16 (toliau — SAM). Medžiaga saugoma minėtame 

muziejuje.
•Обзор Сувалкской губернии за 1872 г.— Сувалки, 1873.— С. 

3; Обзор Сувалкской губернии за 1886 г., 1888 г.
7 Lietuvos statistikos metraštis.— Kaunas, 1927,..., 1939.— T. 1 — 

9. Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas 1930.ХП.30,— K., T. 2. 
(išl. metai nenurodyti).

8 Gudjurgis A. Dėl Žemaitijos ir Suvalkijos linų paruošimo par
duoti // Ūkininko patarėjas — 1935.— Nr. 44; Gudjurgis A. Mūsų li
nų pluoštas // Ūkininko patarėjas.— 1935.— Nr. 38; Valuckas A. Lie
tuvos linai ir К/S „Linas“ // Žemės ūkis.— 1943.— Nr. 5.

9 Обзор Сувалкской губернии за 1872 г.— Сувалки, 1873.— С. 3.
10 Обзор Сувалкской губернии за 1886 г.— Сувалки, 1887.— 

С. 2.
11 Обзор Сувалкской губернии за 1888 г.— Сувалки, 1889.— 

С. 4.

XIX a. antrojoje pusėje Suvalkų gubernija, kuriai pri
klausė visa Sūduva (Užnemunė, Suvalkija), prekinio li
nų pluošto beveik negamino. Išauginta linų produkcija 
buvo daugiausia vartojama valstiečių ūkio poreikiams ten
kinti. Tokią išvadą daryti leidžia Suvalkų gubernijos me
tinės ataskaitos. Jose linų pasėliai arba visai neminimi, 
arba pabrėžiama, kad „linų auginimas gubernijoje tiek 
nežymus, jog vos betenkina vietos poreikius“ 9, „linų au
ginimu vietos valstiečiai nesiverčia“ 10 11. Iš priežasčių nu
rodoma: „(...) linų auginimas neturi gubernijai ypatin
gos reikšmės. Šie produktai gaminami nedideliu kiekiu, 
ką galima paaiškinti tiek tinkamos tam dirvos nebuvimu, 
tiek ir šiems produktams realizuoti rinkų tolumu“ ". Vis 
dėlto tam tikra, nors ir nedidelė, valstiečių išauginto linų 
pluošto ir sėmenų dalis XIX a. pab. ir vėliau patekdavo 
į vietos rinką ir buvo eksportuojama. Eksportui, nors ir 
nedaug, valstiečiai linų augino ir XX a. Lietuvos Respub
likos spaudoje buvo rašoma: „Eksportinius Lietuvos linus 
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duoda ne visos apskritys, o tik šiaurės vakarų ir šiaurės 
Lietuvos ruožas... Siek tiek parduodavo Marijampolės, 
Vilkaviškio ir Sakių apskritys“ l2. Pastarajai priklausė ir 
Naumiestis. Kokią vietą jis užėmė Sūduvos prekinio linų 
pluošto gamyboje, galima spręsti iš statistikos faktų. Lie
tuvos Respublikos statistikos duomenimis, linų (drauge 
su kanapėmis) pasėlių plotai 1925—1936 m. Sakių apskri
tyje svyravo tarp 3,7 tūkst. (1928 m.) ir 1,4 tūkst. hek
tarų (1932 m.). Atitinkamai svyravo ir išauginta apskri
ties linų produkcija. Tai rodo diagramos, sudarytos re
miantis atitinkamų metų „Lietuvos statistikos metraščiu“ 
(1—2 pav.)13.

12 Valuckas A. Lietuvos linai ir К/S „Linas“ // žemės ūkis.— 
1943.—Nr. 5.

13 Lietuvos statistikos metraštis.— K., 1927.— T. 1.— P. 143; K., 
1929,—T. 2,—P. 161; K., 1931.—T. 3,—P. 168—169; K., 1932 — 
T. 4,—P. 87; K., 1933.—T. 5.—P. 72; K., 1934 —T. 6.—P. 68; K., 
1935.—T. 7,—P. 72; K., 1937,—T. 8.—P. 70; K., 1939,—T. 9,— 
P. 113.

14 Visuotinis Lietuvos žemės ūkio surašymas.— T. 2.— P. 29.
15 Ten pat—P. 132—133.

4000 ha

1 pav. Linų (drauge su kanapėmis) pasėlių plotas 
(tūkstančiais ha) 1925—1936 m.: / — Sakių, 2—Vilka
viškio apskrityse.

Visuotinio Lietuvos žemės ūkio surašymo duomenimis, 
linų pasėliai Sakių apskrityje 1930 m. sudarė 3,25% bend
ro ariamos žemės ploto, o gretimoje Vilkaviškio apskri
tyje— tik 1,84%. Tuo tarpu ariamos žemės šiose apskri
tyse buvo maždaug vienodai: Sakių apskr.— 92 659,58 ha, 
Vilkaviškio apskr.— 91 053,57 ha14. Naumiestis priklausė 
Sakių apskr. Būblelių valsčiui. Jame linais buvo užsėja- 
ma 2,9% visos ariamos žemės, Žvirgždaičių valsčiuje — 
3,09%, Sintautų — 3,25%15. Tuo pačiu metu Vilkaviškio
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apskr. Žaliosios valsčiuje, kaimyniniame Būblelių vals
čiui, buvo užsėjama tik 2,01% l6. Šie duomenys liudija, 
kad Naumiesčio apylinkės linų pasėlių plotu lygiavosi į 
pietinę, o ne į šiaurinę Sūduvos dalį. Nors Sakių apskri
tis linų pasėdavo šiek tiek mažiau nei Vilkaviškio apskri
tis, tačiau iš hektaro gaunamu derliumi ją net pralenk
davo. Kadangi statistiniai duomenys pateikiami atskirų 
valsčių, tiksliai pasakyti, kokį vaidmenį šiame balanse vai
dino Naumiesčio apylinkės, sunku. Sprendžiant iš 1930 m. 
žemės ūkio surašymo duomenų, atrodo, kad, palyginti su 
šiaurine Sūduvos dalimi, kuri, informatorių žodžiais, bu
vo „linų kraštas“, Naumiesčio apylinkės priklausė pusiau 
prekinės linų gamybos zonai. Pagrindinė linų produkcija 
buvo vartojama audiniams, pakinktams gamintis, tačiau 
dalį jos Naumiesčio apylinkių valstiečiai vis dėlto par
duodavo po kaimus važinėjantiems Naumiesčio, Sakių ir 
Pilviškių pirkliams.

16 Ten pat.—P. 136—137.
17 II ES.—B. 396 (12).

Naumiesčio apylinkėse, kaip ir visoje Sūduvoje, tiek 
namų reikalams, tiek parduoti buvo gaminamas klotinis 
linų pluoštas, iš esmės stipresnis, bet pilkesnis ir šiurkš
tesnis negu linmarkose mirkytų linų, užtat užsienio rin
koje vertintas mažesne kaina. Priklausomai nuo apdirbi
mo būdo čia naudoti linininkystės įrankiai irgi turėjo kai 
kurių bruožų.

Dirvos paruošimas ir linų sėja. XIX a. antrojoje pu
sėje Naumiesčio apylinkių valstiečiai linus daugiausia sė
jo į buvusią rugieną ar bulvieną. Tai lėmė pakankamai 
gera po šių priešsėlių dirvos struktūra. XX a. pr. ėmus 
daugiau auginti dobilų, linams buvo suariama 3—4 metų 
senumo dobiliena: joje pasėti linai buvo nepalyginamai 
mažiau žolėti negu sėti bulvienoje. Be to, iki pat XX a. 
pradžios daug linų sėdavo į seniau dirbtą, bet nuliežtą 
ir kuriam laikui paliktą dirvonuoti dirvą, vadinamuosius 
rečius l7. Rudenį linus nurovus, suarta dirva pavasarį bū
davo užsėjama avižomis ar vasarojaus mišiniu.

XIX a.—XX a. pr. dirva linams Naumiesčio apylinkėse 
daugiausia buvo ariama giliai, bet tik vieną kartą, pa
vasarį. Po to arimas būdavo labai susmulkinamas, daug 
kartų akėjant akėčiomis, ir keletą dienų palaukus užsėja- 
mas. Linų pasėlį porą trejetą kartų dar lengvai priakė- 
davo akėčiomis. Apie 1930 m., agronomų skatinami, Sū
duvos valstiečiai linams žemę ėmė arti iš rudens, kad 
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geriau perpūtų velėna. Dirva buvo ariama plūgu 5—6 m 
pločio lysėmis, arba užuoganomis, su pakilesnių vagų su- 
vertimu ties lysės viduriu — sumetimu. Akėdavo išilgai 
dirvos, kad akėčios neatverstų velėnos. Kadangi Sūdu
voje, o ypač Naumiesčio apylinkėse, akmenų reta, tai, 
sunkesnę, molingų dirvą akėdami, ant akėčių užversdavo 
porą medžio kaladžių, kad akėčios nešokinėtų per grums
tus ir giliau purentų žemę.

Sėmenų daigumas prieš sėją, kitaip negu Žemaitijoje 
ar Siaurės Lietuvoje, nebūdavo tikrinamas: jei sėmenys 
nesuplėkę, žvilga, vadinasi, daigūs. Tokie ir sėjami. Kar
tais, kad sava sėkla neišsigimtų, valstiečiai sėmenis pasi
mainydavo su kaimynais (panašiai čia buvo keičiamasi 
perinimui vištų ir ypač žąsų kiaušiniais). Jeigu pasėlį, 
dar sėmenims nesudygus, užplakdavo lietus, dirvą per- 
akėdavo lengvomis medinėmis akėčiomis.

Naumiesčio apylinkėse iš senovės buvo auginami dve
jopi linai: ilgapluoščiai, vadinami ilgaisiais, ir trumpa- 
phioščiai — gatviniai. Pirmieji daugiau sėti pluoštui, ant
rieji — sėmenims, iš kurių spausdavo aliejų maistui.

Sėmenis valstiečiai sėdavo iš drobinės prijuostės. Vie
ną jos galą sėjėjas užsikabindavo ant kaklo, kitą laiky
davo rankoje, šonus surišdavo ant nugaros. Kad sėme
nys į dirvą nesubirtų per daug tankiai, buvo sėjama ne 
visa sauja, o leidžiant sėmenims slysti pro tris pirštus. 
Sėdavo išilgai lysių, tad užsėto ploto nereikėjo žymėti — 
biržyti. Šio žodžio naumiestiečiai iš viso nežinojo.

Linai sėjami po vasarojaus sėjos, dažniausiai per Pet
ronėlę (gegužės 31 d.) ar pirmomis birželio dienomis.

Turtingieji Naumiesčio apylinkių valstiečiai, valdę 40— 
50 ha žemės, vadinami dičkiais, storakakliais, šimtamar
giais, linų kasmet sėdavo po 3—4 centnerius (1 cnt — 
50 kg). Daugiausia linais vertęsi prasiskolinę didžiažemiai 
valstiečiai, kaimynų pravardžiuojami baigšenomisI8. Jie 
užsėdavę linais didelius plotus, tikėdamiesi iš jų prasigy
venti, nors tuo savo žemę dar labiau nualindavo. Paties 
Naumiesčio ir jo apylinkių gyventojai mažažemiai, beže
miai ir kaimo amatininkai savo reikalams linų po keletą 
gorčių pasisėdavo pas turtinguosius, atidirbdami jiems 
dienas už žemę, dažnai ir už sėklą. Už savo sėkla sve
timoje žemėje pasisėtus porą gorčių sėmenų reikėjo ati
dirbti nuraunant šeimininko linus nuo centnerio sėjos 
ploto.

» II ES.— B. 447 (1).
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Linų rovimas. Naumiesčio apylinkėse linai būdavo ra u v 
nami sulaukę visiškos'brandos, bet dar nepernokę — ne- 
nusarę. Kai galvutės ima barškėti judinamos ir nuo stie
belio nukritę lapeliai, vadinamasis linų laiškas, tai ženk
las, kad linai rautini.

XIX a. pab. ir XX a. pr. linams rauti Naumiesčio apy
linkių valstietės telkdavosi į moterų talkas, už pagalbų 
kaimynėms atitalkindamos taip pat per linarovį. Vadina
si, talkos buvo daromos atrautinai. Si linarovio forma 
Naumiesčio apylinkėse socialiniu požiūriu būdingesnė vi
dutinių valstiečių buičiai. Ji praktikuota ir tada, kai be- 
žemės moterys, apsiėmusios už sutartą atlyginimą akor- 
diškai nurauti tam tikrą linų plotą, pačios telkdavosi sau 
pagalbininkes, paskiau joms atitalkindamos.

Vietomis XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje 
pasitaikydavo ir naktinių linarovio talkų, už kurias talki
ninkavusiems nereikėjo atidirbti. Dažniausiai tokias talkas 
su tėvų ar šeimininkų leidimu susikviesdavo namų jau
nimas iš apylinkės jaunuomenės. Už darbą talkininkams 
šiuo atveju duodavo gerus- naktipiečius, būdavo kviečia
mas muzikantas ir leidžiama pasišokti. Tokios talkos jau
nimui buvo pramoga, bet šeimininkai jų nemėgo: talki
ninkai mėnesienoje ar liktarna pasišviesdami nesugebė
davo linų gražiai nurauti, juos sutaršydavo, o tai ūkiui 
buvo nuostolinga.

XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje linų ro
vėjos dažniausiai buvo samdomos; mokėdavo: 1) už dar
bo dieną, 2) už faktiškai surautą linų kiekį, 3) už tam 
tikro sėmenų sėjos ploto nurovimą. Raunant linus „ant 
dienų“, už darbo dieną mokėdavo 3 litus 19. Darbininkės 
užmokestis, o iš dalies ir jos darbo našumas šiuo atveju 
buvo patys mažiausi. Nei rovėjos, nei samdytojai šia at
lyginimo forma nebuvo suinteresuoti. Kiek didesnis dar
bo užmokestis ir darbo našumas buvo taikant vienetinį 
užmokestį už surautą linų pėdų kiekį. Pėdu Sūduvoje 
vadino gubelę, pastatytą iš 10 didelių saujų. Už pėdą 
rovėjai buvo mokama po 10 centų. Sparti rovėja, dirb
dama nuo saulėtekio iki saulėlydžio, nežolėtų, augusių 
vidutinio kietumo dirvoje linų suraudavo 50—60 pėdų (ati
tinkamai 500—600 saujų). Kietoje, molingoje dirvoje, dar 
jei linai žolėti, geriausiu atveju tesuraudavo 20—30 pė
dų. Labiausiai rovėjos buvo suinteresuotos užmokesčiu 
raunant linus „nuo centnerio“, t. y. akordiškai raunant 

'» II ES.—B. 180 (4).
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tam tikro sėmenų sėjos kiekio dirvą. Šiuo atveju bežemės 
ir mažažemės valstietės turėjo garantuotą darbą ir uždar
bį, linų savininkas — reikiamam momentui rovėjas. Dau
guma valstiečių, jau linus sėdami ar tuoj pasėję, susi
tardavo su einančiomis uždarbiauti moterimis dėl rovimo. 
XX a. trečiajame—ketvirtajame dešimtmetyje už nurautą 
centnerio sėmenų derlių buvo duodama. centneris kviečių 
arba, kaip minėta, pasėjama pora gorčių linų20.

20 J. Vaškūnaitė nurodo, jog buvo duodama 2 cnt kviečių arba 
1 cnt kviečių ir 1 cnt sėmenų. Tai greičiausiai klaida: apie tokius 
didelius atlyginimus Sūduvoje kalbamuoju metu, šią medžiagą tikri
nant, neteko išgirsti (Vaškūnaitė J. Min. veik.— P. 149).

Apmokėdami už darbą, kviečius paprastai ne sverda
vo, o atseikėdavo 8 gorčių (maždaug 25 kg) talpos skob
tiniu platoku indu — puskarte. Nešykščiai seikėjant, pus- 
kartė būdavo pripilama su nedideliu kaupeliu.

Apsiėmusi rauti „centnerius", 50 kg sėmenų sėjos plo
tą dažniausiai raudavo 5—6 dienas. Kadangi ir šeiminin
kui, ir pačioms .rovėjoms rūpėjo kuo greičiau vieno sėji
mo linus nurauti, rovėjos savo ruožtu kviesdavosi į talką 
5—6 pagalbininkes atrautinai. Iš centnerio sėmenų sėjos 
paprastai būdavo priraunama 300—400 pėdų, arba 3— 
4 tūkstančiai linų saujų. Šiuo atveju rovėjos saujas su- 
raudavo labai dideles, vos apkabinamas abiem rankomis. 
Mat taupė laiką joms surišti. Linų saujos būdavo rišamos 
ių pačių linų pluošteliu. Rovėjos dirbdavo labai skubėda
mos, pernelyg nesirūpindamos darbo kokybe. Kad nesi- 
dėvėtų drabužis, prisijuosdavo storo pakulinio audeklo 
prijuostę, apsimaudavo iš tokio pat audeklo pasiūtomis 
kumštinėmis pirštinėmis. Platesnę užuoganą raudavo dvie
se, siauresnę lysę — viena. Atsiliekančias pašiepdavo, esą 
jos vežančios muilą. „Muilą vežti“ buvo negarbė ne tik 
prieš kitas rovėjas, bet ir prieš praeivius.

Nors darbo užmokesčio formos buvo skirtingos, rovė
joms 4 kartus per dieną valgyti duodavo šeimininkai: 
pietų ir vakarienės talkininkės pareidavo į samdytojo na
mus, o pusryčius ir pavakarius šeimininkė atnešdavo j 
lauką. Pabaigtuvių linų rovėjoms ir jų talkininkėms ne
buvo duodama.

Rovėjos privalėjo linus ne tik nurauti, surišti į saujas, 
bet ir saujas sustatyti į pėdus. Pėdus statydavo priešprie
šiais, viršūnių galais suremdamos po 5 saujas. Atitinka
mos linų sėjos ploto derlius būdavo apskaičiuojamas pa
gal surautų pėdų skaičių.
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Kūlimas. Savaitę ar daugiau pastovėję linienoje ir iš
džiūvę linai būdavo vežami kulti į klojimą, Naumiesčio 
apylinkėse vadinamą kluonu, skūnia (vok. Scheune). I 
vieną porinį vežimą gardėse (vadino leiterėmis) būdavo 
sukraunama 100—200 pėdų. Linų, kaip ir rugių, vežimus 
kraudavo vyrai, šieno ir vasarojaus — moterys. Linus į 
vežimą paduodavo rankomis, užmesdami iš karto visą 
pėdą (gubelę). Vežime linų pėdai buvo kraunami eilėmis, 
dedant vieną pėdą viršūnių, antrą — kamblių galu. Tai 
padėdavo išvengti galvučių sukibimo, ir vežime sutilpda
vo daugiau linų. Kartais linus kraudavo šaknimis — šak- 
menomis — j vežimo vidaus, galvenomis — į išorės pusę. 
Iš laukų vežami varpiniai javai čia visada būdavo krau
nami varpomis į vežimo vidaus pusę.

XIX a. pab. ir XX a. pr. linai Naumiesčio apylinkėse 
buvo kuliami spragilais. Kulti valstiečiai keldavosi gaid
gyste: dieną reikėjo kasti bulves ir dirbti kitus darbus. 
Kūlimas pagal tradiciją buvo rytmečių darbas. Iki pusry
čių, kuriuos darbininkams duodavo gerokai prašvitus, rei
kėjo iškulti tiek klojimų, kiek kluone kūlėjų, dar pride
dant po vieną klojimą šeimininko ir šeimininkės daliai21. 
Klojimas — tai skersai kluono grendymo dvi eilės suklotų 
linų saujų, suremtų galvučių galais. Permuštos visų kū
lėjų spragilu vieną kartą, saujos buvo apverčiamos kita 
puse ir vėl daužomos. Po to kiekvieną saują atskirai dar 
iškratydavo rankomis, pastebėtas neskilusias linų galvu
tes sutrindavo tarp pirštų. Tada klojimą nugrėbstydavo 
grėbliu, atskirdavo ilgėlesnius šiaudgalius, sėmenis drau
ge su pelais sustumdavo į krūvą medine slūma (medžio 
lentelė su statmenai į ją įstatytu kotu). Iki XIX a. pa
baigos sėmenys nuo pelų buvo atskiriami vėtant medine 
vėtykle. Atsiradus arpams (arba), vėliau sėmenys, kaip 
ir kiti javai, būdavo arpuojami (arbuojami).

21 II ES.—B. 447 (1).

Naumiesčio apylinkių stambiuosiuose ūkiuose dar prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą linų galvutėms numušti buvo pri
taikyta rugiams blokšti naudota medinė mašina — kūllnė, 
reketys. Tokią mašiną sudarė rėmuose 2 dideli mediniai 
ratai — skrituliai, užmauti ant geležinės ašies, su juos 
jungiančiais skersiniais balkeliais. Saikeliuose prakeršiui 
(šachmatų tvarka) buvo sukalti mediniai virbalai. Iš prie
kinės rėmų pusės pritaisyta lenta bloškiamai linų saujai 
pasidėti. Mašiną sukdavo į vilktą (maniežą) įkinkyti 1— 
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2 arkliai. Prieš linus kuliant, rekečio virbalus išimdavo, 
kad jie nepašytų linų, o leidžiamąją lentą pritraukdavo 
arčiau skritulių, kad būtų lengviau ant jos linų saują 
išlaikyti. Priklausomai nuo rekečio ilgio, juo vienu metu 
linų saujas blokšti galėjo 3—5 žmonės.

Apie 1920 m. Naumiesčio apylinkėse linus imta kulti 
viengale (vieno būgno), vėliau — dvigale (dviejų būgnų) 
fabriko gamybos ar fabrikiniu pavyzdžiu padaryta meta
line kūlimo mašina, vadinama trynekle, trinamąja (3 pav., 
3). Rekečių nublokštų linų galvutes dar reikėjo perdau- 
žyti spragilais — išpaišyti, o tryneklė mašina jas ir išai
žydavo, todėl sėmenims nereikėdavo papildomo paisymo. 
Tačiau mašinas įsigydavo tiktai didieji ūkiai. Visi kiti 
valstiečiai linus kuldavo spragilais.

3 pav. Linų apdirbimo įrankiai: 1 — šakė atsiklojėjusiems linų 
šiaudeliams kelti, 2—mintuvai, 3 — mašina galvutėms nukulti (try
neklė), 4 — tilteliniai šepečiai staklelėse.
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Klojėjimas. Nukultas linų saujas vyrai, išvežę į nu
ganytą pievą ar dobilieną, išmėtydavo eilėmis į krūvas. 
Moterys ėjo paskui, linus klodamos: atrišę kiekvienos 
saujos ryšelį, jų stiebelius plonu sluoksniu išskleisdavo 
eilute žemės paviršiuje. Nuo lietaus ir rasos linų pluoštas 
balo. Viršutinė lino dąlis — pluoštas — atšokdavo nuo vi
dinės medienos — spalio. Priklausomai nuo rudens pro, 
linai klojėdavosi 4—6 savaites, kol tapdavo tinkami minti. 
Kai kurios šeimininkės, norėdamos pasidaryti baltesni© 
pluošto raštuotiems audiniams, dalį paklodavo anksti pa
vasarį ant sniego. Besiklojėjančių linų spalva priklausė 
nuo klojos vietos ir laiko, svarbiausia — nuo drėgmės ir 
saulės. Juos vartyti Naumiesčio apylinkėse nebuvo įprasta.

Atsiklojėję linai (kai tarp pirštų trinamas linų šiau
delis plūšojasi) nuo žemės buvo surenkami rankomis, o 
XX a. dažniausiai medine dviraže šake. Kad nenuslystų, 
skersai šakės ražų užrišdavo šiaudų grįžtę ar pluoštą tų 
pačių linų šiaudelių (3 pav., /). Linus dažniausiai su
braukdavo šake į glėbelius vyrai. Glėbelius pradžiūti su
statydavo moterys: suėmusios visą linų glėbelį už vir
šūnių galo, truputį koja apačioje kamblius praskėsdavo ir 
taip pastatydavo tarsi tuščiavidurę būdelę. Keletą dienų 
pastovėję ir išdžiūvę, linų šiaudeliai būdavo ruginių šiau
dų ryšiais surišami į kūlius, vežami į pastogę ir ten lai
komi iki mynimo.

Drauge su linais kartais būdavo patiesiamos klojėtis 
ir nuokulos, t. y. kuliant sukapoti, susitaršę linų stiebelių 
galai. Atsiklojėjusias nuokulas drauge su spaliais valstie
čiai sunaudodavo kurui.

Linų šiaudelių džiovinimas ir mynimas. Naumiestiečiai 
prieš mynimą linus džiovino ir mynė tam tikslui atskirai 
nuo sodybos pastatų laukuose stovinčiame rąstiniame ar 
drėbtame iš molio (molio sienomis, šiaudų stogu) pasta
tėlyje, specialiojoje literatūroje vadinamame linine, liau
dyje — pirtimi. Šiuo atveju vartosime liaudies terminą.

Sūduvos pirtys skyrėsi nuo to paties pavadinimo pa
statų, buvusių visoje plačioje teritorijoje į rytus nuo Ne
muno, vadinamojoje Dzūkijoje, tuo, kad buvo tiktai vie
nos paskirties — linams džiovinti ir minti (Dzūkijoje jos, 
be to, naudotos higienos reikalams — jose maudytasi). Be 
to, Sūduvos pirtys neturėjo plautų, pritaikytų vanotis, o 
tiktai ardkelus su ardais linams sudžiauti. Sūduvoje pir
tis statydavo apie 8—13 m ilgio, 5—7 m pločio, apie 
2 m aukščio. Jose buvo 2 patalpos — sandari džiovykla 
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su lubomis ir akmenine krosnimi ir priepirtis, dažniausiai 
be lubų, lentinėmis sienomis. Iš lauko vienos durys vedė 
į priepirtį; iš jo antrosios — į pačią pirtį. Pirties viduje, 
išilgai abiejų šoninių sienų, maždaug' per metrą nuo že
mės ant medinių atramų buvo vienas sienojas, vadinamas 
ardkelu. Kiek aukščiau jo — antrasis ardkelas. Ant apa
tinių ardkelų nuo vieno iki kito buvo ištiesta 8—10 lais
vai stumdomų kartelių, ant viršutinių — 4—6 kartelės. Tai 
ardai. Ryšį nusmaukus, linų kūliai būdavo sustatomi ant 
dviejų draugėn sustumtų apatinių ardų. Kiekviena susta
tytų kūlių eilė būdavo prispaudžiama, kad nevirstų žemyn, 
vienu viršutiniu ardu. Tokia ant vienos ardų poros su
džiautų linų kūlių eilė vadinosi lova. Pirtyje, priklauso
mai nuo jos dydžio, būdavo pridžiaunama 4—6 lovos li
nų. Į kūlį buvo rišama mažiausiai 2 pėdai, t. y. 20 saujų. 
Iš karto pirtyje sutilpdavo džiūti 100—200 linų kūlių.

Linamyniui reikiamą talkininkų skaičių apskaičiuoda
vo pagal pirtyje sudžiautų linų kūlių kiekį. Naumiesčio 
apylinkėse praktikuotas vadinamasis dvifazis linų saujos 
mynimas, t. y. ta pati viena linų sauja buvo dviejų my- 
nėjų perleidžiama per dvejus skirtingus mintuvus. Tad 
mynėjus skaičiuodavo poromis — vyras ir moteris. Vienai 
mynėjų porai skirdavo išminti vidutiniškai 20 kūlių linų.

Iki Pirmojo pasaulinio karo Naumiesčio apylinkėse dar 
buvo nemažai kaimo bendruomeninių pirčių. Jos būdavo 
statomos susidėjus visiems to kaimo gyventojams ir jų 
bendrai naudojamos. Kaimams išsiskirsčius į vienkiemius, 
daugumai senųjų pirčių sudegus ir jų nebeatstačius, at
sirado privačios atskirų valstiečių ūkių pirtys. Jomis pa
sinaudoti vieni savininkai kaimynams leisdavo veltui, kiti 
imdavo už vieną linų pridžiovimą 3—5 litus nuomos. 
Pirtį paprastai iškūrendavo savininkas, rečiau — samdytas 
kūrikas. Pastarajam mokėdavo 2 litus ir daugiau, ypač 
jeigu jis ne tik krosnį kūrendavo, bet dar padėdavo linuą 
minti: karštus linus išnešdavo iš pirties į priepirtį, pa
dalydavo saujas mynėjams. Pirties krosnį daugiausia kū
rendavo spaliais. Dėl to kiekvienas linų savininkas, išsi- 
veždamas juos išmintus namo, priepirtyje palikdavo kito 
savininko linams minti tiek spalių, kiek jų buvo radęs. 
Kitos dienos mynimui kito valstiečio atvežtus prie pirties 
linus pagal tradiciją į pirtį sudžiaudavo šios dienos tal
kininkai.

Išdžiovintus linus mindavo nešildomame pirties prie
pirtyje, o jeigu talkininkų buvo tiek, kad priepirtyje ne- 
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sutilpdavo,— lauke prie pirties durų. Mintuvai būdavo su
statyti dviem eilėmis: vienoje — stambesni, sunkesni, vy
riškieji, vadinami laužtuvais, antroje — lengvesni, tankes
ni, moteriškieji, vadinami brauktuvais. Aptariamuoju lai
kotarpiu Naumiesčio apylinkėse buvo vartojami tiktai 
tribriauniai lenteliniai mintuvai, tos pačios konstrukcijos 
ir linams laužti, ir braukti (3 pav., 2). Kitaip negu, dzū
kiškoje Sūduvos dalyje naudotų mintuvų, kurių viršutinė, 
kilnojamoji, dalis, vadinama keltuve, buvo ilgesnė už min
tuvų apatinės dalies lenteles, kapsiškoje ir zanavykiškoje 
šio krašto dalyje, taigi ir Naumiesčio apylinkėse, keltuvė 
laisvai tilpo tarp masyvių mintuvų kojų, buvo šiek tiek 
trumpesnė už korpuso lenteles. Kad linus lauždamas my- 
nėjas neprisispaustų rankos, mintuvų lenteles ties keltu
vės rankena per 1,5—2 cm susiaurindavo, išpjaudami vie
tą rankos plaštakai. Vyriški mintuvai (laužtuvai) būdavo 
15—17 cm pločio, moteriški (brauktuvai)—apie 12 cm. 
Pradėjus linų saują minti, jos kamblių galas, laikant šiau
delius už viršūnių, perskiriamas į dvi dalis. Pirmiau įki
šus į mintuvų žiotis (tarpą tarp korpuso lentelių ir kel
tuvės), keliskart iš visų jėgų sudaužiama keltuve per vie
ną atskirtosios linų saujos dalį, paskui — per antrąją. Ta
da abi dalis sudėjus draugėn, dar paminkštinamas kamb
lių galas, paskui iš karto sulaužomos viršūnės. Vyrai, 
lauždami ypač storus linus, mintuvus apžergdavo ir kel
tuvę prispausdavo visu kūnu. Taip laužiant ne visada 
reikėjo ir linų saują padalyti. Išlaužtą linų saują, su
trupinęs pačius didžiuosius spalius, laužėjas, laužikas tuo
jau perduodavo išdailinti savo porininkei braukėjai, brau- 
kikei. Gerai išlaužta sauja metama neišsitiesia, blogai iš
laužta — išsitiesia. Laužiko išlaužtą linų saują, vis dau
žydama keltuve, braukikė keletą kartų pertraukdavo per 
savo mintuvus. Taip išbraukusi smulkius spalius, išmin
tus linus padėdavo ant dviejų vagelių, įkaltų priepirčio 
sienoje. Glėbį išmintų saujų (apie 50) braukikė dviem 
draugėn surištomis saujomis ryšiu surišdavo į pundą.

Linamynis Naumiesčio apylinkėse, kaip ir kitur, buvo 
viena iš populiariausių ir linksmiausių talkų. Kiekviena 
šeimininkė stengdavosi talkininkus gerai valgydinti. Jiems 
į pirtį atveždavo priešpiečius, pietus ir pavakarius. Jei 
pirtis buvo netoli, talkininkai pietų pareidavo pas šeimi
ninką. Linamynis prasidėdavo švintant ar bent kiek pra
švitus, o baigdavosi temstant ar sutemus, priklausomai 
nuo to, kada išmindavo visus pirtyje buvusius išdžiovin
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tus linus. Tada duodavo pavakarius, po kurių talkininkai, 
jei tą vakarą nebuvo pabaigtuvių šokių, skirstydavosi 
namo.

Vieno džiovinimo linus stengdavosi išminti per dieną, 
todėl linamyniui reikėjo sutelkti iš karto daug darbinio*  
kų. Tam būdavo rengiamos talkos, talkininkus sau iš 
anksto „užsiminant“, t. y. reikiamą dienų skaičių pade
dant kaimynui minti linus. Į linamynio talkas eidavo 
savos šeimos ar šeimynos narys, o jų atliekamų nesant, 
būdavo samdomas darbininkas, kuriam mokėdavo po 2— 
3 litus už vieną mynimo dieną. Už pagalbą talkoje buvo« 
paprotys tokia pat talka atsilyginti22.

22 II ES.— B. 396 (8); Gustainis V. Taikų papročiai Zana
vykuose.

Apie 1930—1935 m. stambiuosiuose Naumiesčio apy
linkių ūkiuose linų šiaudeliams laužti ėmė atsirasti medi
nės vieno arklio sukamos linaminės mašinos. Jomis iš
laužti linai kaip ir seniau būdavo išbraukiami mintuvais.

Mynimu būdavo baigiama apdirbti parduoti skirtą li
nų pluoštą. Namų audiniams toks pusiau apdirbtas pluoš
tas dar turėjo būti brukamas ir šukuojamas, kad jame ne
liktų nė smulkiausių spalių. Kartais dalį išbruktų linų 
parduodavo turguje arba į namus atvažiavusiems pirk
liams.

Brukdavo linus moterys kluone, ant gyvenamojo namo*  
aukšto, kur nereikėjo saugotis dulkių. Sį darbą dirbdavo 
ne iškart po linamynio, o laisvesniu nuo kitų darbų metu. 
Brukant linų sauja būdavo prilaikoma ant kaladėje įtvir
tintos eglinės ar pušinės lentelės — prlebrukos. Bruktuve, 
kuria pluoštas daužomas,— tai 9—10 cm pločio, apie 35— 
40 cm ilgio beržo ar uosio abiem aštriom pusėm lentelė 
su maždaug 8 cm koteliu. Vienašmenių bruktuvių Nau
miesčio apylinkių valstietės nenaudojo. Kartais vietoj prie- 
brukos panaudodavo paprastos dviražės geležinės šakės 
kotą: brukdavo ant koto skersinuko — kriukučio.

Jeigu linai stiprūs, gražūs, jų nuobraukų beveik ne
būna: brukant išbyra tik vieni spaliai. Jei linai menki,, 
silpni, stipriau juos daužant, pluoštas trūksta, susikapoja, 
pasidaro daug nuobrukų. Jas vartodavo verpalams, verp
davo sumaišytas su pakulomis, kurios gaunamos linus 
šukuojant. Dažniausiai geresnes nuobrukas drauge su 
pakulomis parduodavo, prastesnes suvydavo į pančius ark
liams pančioti.
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Paskutinis linų pluošto paruošimo verpti etapas buvo 
šukavimas. Šukuodavo per 2, seniau — net per 3 šępečius 
metaliniais dantimis. Senesnieji šepečiai buvo tik viena- 
krūmiai, tiesiog į lentelę ar jos pastorinimą sukaltais 
nuolaidžiais kalvio darbo dantimis, vėlesnieji — śu 1 ar 
2 dantų krūmais, pakeltais tarpinėmis lentelėmis ant pa
grindo lentos, kaip buvo sakoma, „ant tiltelio“, „ant skry
nutės“ (3 pav., 4). Kartais šepečio dantys būdavo su
kalti iš abiejų pagrindo lentelės pusių. Tokiu atveju vie
noje pusėje buvo retesnieji, kitoje — tankesnieji šepečiai, 
t. y. atskirai pakuloms ir atskirai pašukoms bei pasakė
lėms iššukuoti. Tokius šepečius dirbdami įstatydavo į stak
leles (3 pav., 4). Dažniausiai valstietės vienakrūmius še
pečius prisirišdavo pančiu prie suolelio, tiltelinius per- 
verdavo per skrynutės, tiltelio apačią, užsidėdavo ant suo
lo ir jo apačioje koja įsispirdavo į pantį, kad įrankis ne
judėtų 23. Informatoriai, gimę XIX a. pab., tvirtina, jog 
šepečių mediniais dantimis jau nebematę vartojant24. La
bai ploniems siuvimo siūlams verpti linai seniau dar bū
davę šukuojami šeriniu šepečiu.

23 Vyšniauskaitė A. Lietuvos valstiečių linininkystė.— XVI pav., 2.
24 II ES.—B. 447 (1, 2).
25 II ES.—B. 180 (9).

Kad linai labiau blizgėtų, iššukavusios pirmąsias pa
kulas, Naumiesčio apylinkių valstietės dar juos pamir
kydavo pelenų šarme ar išrūgose: linų grįžtes sudėdavo 
eilėmis į medinę statinaitę, užpildavo išrūgomis ar šarmu, 
kad apsemtų, ant viršaus uždėdavo lentelę ir prislėgdavo 
akmeniu. Ketvertą parų pamirkytus linus gerai perpilda
vo švariu vandeniu. Taip išplautus išdžiovindavo ir iš
daužydavo bruktuve. Kad pluoštas dar labiau išsiskaidytų 
ir būtų birus, peršukuodavo labai tankiu metaliniu šepe
tėliu. Iššukavus pašukėles, linai tikdavo labai lygiems ir 
ploniems siūlams, iš kurių megzdavo ir verpdavo25.

Per pirmojo tankumo šepečius iššukuodavo „iš pa
kulų“, per tankesniuosius — „iš pašukų“, per pačius tan
kiausius — „iš pašukėlių“. Galutinai iššukuotus linus su
dėdavo po 20 saujelių į pundžiukus, kiekvieno pundžiuko 
galus truputį pasukdavo, kad linų saujelės nesisklaidytų. 
Sudėdavo į kubilą ir kuo nors sunkiu prislėgdavo. Po 
kiek laiko linus dar kartą peršukuodavo tankiais šepe
čiais. Tada likusį labai švarų linų pluoštą sudėdavo po 
4—6 pluoštelius, kietai susukdavo į grįžtes. Jas saugoda
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vo nuo pelių, todėl laikydavo kubile, skrynioje ar maiše, 
pakabintame klėtyje po balkiu.

Išvados. Linininkystė Naumiesčio apylinkėse tiek 
XIX a., tiek XX a. pirmaisiais dešimtmečiais nepasižymė
jo intensyvumu: linai buvo tik iš dalies skiriami vidaus 
rinkai, o didžioji jų dalis tenkino valstiečių šeimos po
reikius. XX a. antrojo ketvirčio pradžioje linų gamyba 
įgijo kiek ryškesnį pramoninį pobūdį.

Naumiesčio, kaip ir visos Sūduvos, linų pluoštas buvo 
menkesnės prekinės kokybės, palyginti su Siaurės Lietu
vos ir Žemaitijos linais, nes jo nemirkydavo, o tik klojė
davo rasoje.

Kai kurie linininkystės įrankiai — lenteliniai mintuvai, 
tilteliniai („ant skrynutės“) šepečiai, staklelės šepečiams 
prilaikyti, palyginti su tos pačios paskirties įrankiais in
tensyviosios linininkystės rajonuose, Naumiesčio apylin
kėse buvo naujesnio tipo, tobulesni. Jų tapatumas su ana
logiškais Siaurės Lenkijos linininkystės įrankiais galėtų 
būti artimo kaimyninio bendradarbiavimo liaudies tech
nikos srityje įrodymas.

Linarovio, linamynio talkų papročiai ir ypač talkinin
kų „užsirovimas“, „užsimynimas“ šalia kai kurių išliku
sių bendruomeninio darbo tradicijos bruožų naumiestie- 
čių buityje jau aiškiai liudija tvirtai įsišaknijusius kapi
talistinius santykius.

1978
IŠ ZANAVYKŲ LIAUDIES ETIKETO

VINGAUDAS BALTRUŠAITIS
Straipsnyje aptariami kai kurie zanavykų etiketo bruo

žai XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje. Pagrin
das — Griškabūdžio apylinkės pateikėjų žinios (autorius 
ypač dėkingas A. Baltrušaitienei ir S. Požėrai už vertin
gus duomenis).

Liaudies etiketas XIX a. antrojoje pusėje jau buvo 
praradęs daugelį savo formų. Ilgiausiai išsilaikė tik bend
rieji bruožai, būdingi ištisiems Lietuvos etnografiniams 
regionams.

Pats svarbiausias žmonėms bendraujant — pasisveiki
nimas. Dažnai nuo jo priklauso tolesnio bendravimo sėk
mė. Žinomi du pagrindiniai sveikinimosi būdai (žodžiais). 
Tai krikščioniškas Dievo pagarbinimas:

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus!
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— Ant amžių amžinųjų!
Tikėtina, kad krikščioniškasis Dievo pagarbinimas per

imtas iš pagonybės laikų, kai garbinta daugelis dievybių. 
Žinomos tam tikros pasveikinimo-linkėjimo maldelės. Be 
to, mūsų seneliai dar vietoj „Dievas“ dažnai sakydavo 
„dievai“.

Kitas pasveikinimas žodžiais: „Geras rytas!“, „Gerą 
dieną!“, „Gerą vakarą!“ Sis pasveikinimas mūsų amžiaus 
pradžioje pradėtas keisti nauju: „Labas rytas!“ ir t. t.

Ir šiandieniniame kaime dar galima išgirsti abu svei- 
kinimosi variantus.

Pasveikinimą lydi ir išoriniai gestai — rankos paspau
dimas, jos pabučiavimas, bučiavimas į veidą, glėbesčia- 
vimasis, kepurės nukėlimas, galvos palenkimas, pritūpi
mas. Gesto pasirinkimas priklauso nuo daugelio veiksnių. 
Dažnai vartojami net keli pagarbaus pasisveikinimo bū
dai: nukeliama kepurė ir pabučiuojama į ranką ir pana
šiai. Bet pats pirmasis pasveikinimas — pagarbinimas ar 
pasakymas „gerą dieną“. Tik po to paduodama ranka ar 
panašiai. Dažnai susitinkantys kaimynai (susiedai) svei
kinasi tik žodžiais, rečiau pasimatantys paduoda vienas 
kitam ranką. Ranką pirmas dažniausiai paduoda šeimi
ninkas. Giminės sveikindamiesi bučiuoja į ranką. Įprasta, 
kad vyras moteriai, o jaunas senukui bučiuotų ranką. 
Vaikams sako: „Pabučiuok tetai j ranką“. Jei kiek ūgte
lėjęs vaikas nebučiuoja rankos, sakoma:

— Ai, koks neišmokytas tėvų! 1

1 Pateikėja A. Baltrušaitienė, g. 1911 m., gyv. Sakių raj. Są
veikų k.

2 Pateikėjas S. Požėra, g. 1893 m., gyv. Sakių raj. Savalkų k.
3 Pateikėjas S. Požėra.

Artimi žmonės sveikindamiesi pajuokaudavo:
— Geras rytas!
— Rytas geras, bet pats ne kas1 2.
Sveikinosi krikščioniškai pagarbindami, susitikę na

muose, užėję į svečius ir pan.
„Geras rytas“ sakydavo dažniausiai tik susitikę lau

kuose. Kaip sveikintis, rinkdavosi pats žmogus, ir nuo 
jo tai priklausė. Žinoma, dirbančiam laukuose — vėl savi 
pasveikinimai. Populiariausias iš jų:

— Padėk, Dieve!
— Dėkui!
Kartais vietoj „dėkui“ sako: „Būt gerai, kad padėtum“, 

,,Cia padėta — tik imt reikia“ ir t. t.3 Taip pajuokaujama 
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tik su pažįstamu žmogumi. Žinomi įvairesni dirbančiojo 
pasveikinimai. Piemenukas sveikinamas:

— Pargink!
— Dar nepriganiau 4.

4 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
5 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
6 Pateikėja M. Baltrušaitienė, g. 1899 m., gyv. Sakių raj. Są

veikų k.
7 Pateikėjas S. Tutlys, g. 1894 m., gyv. Sakių raj. Rygiškių k.
8 Pateikėja P. Vizgirdienė, g. 1888 m., gyv. Sakių raj. Galinių k.
9 Pateikėjas S. Tutlys.

Krivūlės nešėjos sveikina:
— Geras vakaras! (Arba pagarbina.) Se, susiėdė, kri

vūlę atnešiau!
— Dėkui už gerą vakarą! Dėkui! Ką rašo? 5
Audėja vėl savotiškai sveikinama:
— Padėk Dieve, audėjėle!
Arba:
— Dieve, paskalsink ataudėlius!
— Dėkui, dėkui, susiedkėle, vis kaip nors užteksiu6.
Vaikas vietoj pasveikinimo tik pašnekinamas, paklau

siama, kur tėvai. Mažylis dar nesupranta pasveikinimo.
Kaime nekenčiamas tas žmogus, kuris nepalabina su

sitikęs. Iš jo juokiamasi — tokį „pirštais žmonės bado“. 
Viena iš išjuokimo formų būdavo pasakymas:

— Ei, skiu, kiaule! Paduok kiaulei bulvių, jei nekriuk
si (t. y. jau kiaulė negyva) —tas pat7.

Dar viena iš sveikinimo rūšių — per išgertuves. Čia 
sveikinimai susiję su linkėjimais. Mūsų senoliai tikėjo, 
kad linkėjimai išsipildys. Išgertuvių populiariausias svei
kinimas:

— Sveikas!
— Į sveikatą!8
Tačiau senovėje žmonių būta išradingesnių sveikinan

tis. Tai liudija iškilmingomis progomis dar ir dabar žino
mi šmaikštūs ir įvairesni sveikinimai. Vienas iš jų:

— Sveikas gyvas, liumpaklyni, gtrsim alų paristinį!9 
Susitikę žmonės visuomet vienas su kitu persimesda

vo keliais žodžiais. Laiko turėdami, ir ilgėliau pakalbė
davo. Dažniausiai kalbą pradėdavo apie ūkį, darbus, lau
kus, orą, derlių ir kt. Vyrai šnekteldavo ir apie politiką.

Žmonės susitikę turi išsiskirti. Išsiskirdami atsisveiki
na. Atsisveikinimai gana įvairūs, kaip ir pasisveikinimai. 
Tik atsisveikinant dažnai išreiškiamas palinkėjimas. Pats 

281



paprasčiausias iš jų: „Sudie!“ Jei retai susitinka, atsi
sveikindami paduoda ranką, vyresniems ją pabučiuoja. 
Retai susitinkantys giminės atsisveikindami, kaip ir pa
sisveikindami, pasiglėbesčiuoja — apsikabinę vienas kitą 
išbučiuoja. Tolimesnius svečius išlydėdama, šeimininkė 
paprastai klausia:

— Kada vėl susitiksim? Gal, dūšele, važiuosim į jo- 
marką. Gal ir jūs būsit? Tada ir susitiksim!10 11

10 Pateikėja P. Procutienė, g. 1909 m., gyv. Sakių raj. Griška
būdžio mstl.

11 Pateikėja P. Vizgirdienė.
12 Pateikėja P. Jablonskienė, g. 1899 m., gyv. Sakių raj. Ry

giškių k.

Kaimynas, ypač trumpai buvęs, motyvuoja savo iš
ėjimą:

— Nu, sudie, reikia eiti namo, dar nešerti gyvuliai. 
Susitiksim krivūlėje.

Jei išeinama vakare (jau sutemus), atsisveikinama sa
kant „labanaktis“.

Už „labanaktį“ padėkojama. Pažįstamas kartais ir pa
juokauja: „Tik neišsinešk nakties“. „Labanaktis“ sakoma 
ir einant miegoti, jei yra svetimų žmonių. Dar palin
kima:

— Saldžių sapnų.
Tai taip pat tinkamas objektas pajuokauti. Pasišaipo

ma atsakant į „labanaktis“ įvairiai:
— Saldžių sapnų su karčiais pipirais.
Kartais juokaujama ir su užuominomis:
— Labanakt!
— Labanakt! Tik nedaryk kaip šiąnakt!
Prie svetimų žmonių ir ryte atsikėlus sakoma:
— Labas rytas! (Geras rytas!)
— Dėkui už labą rytą n.
Vaikai nuo mažumės taip mokomi. Tačiau šeimos na

riai sveikinasi vieni su kitais retai, išimtiniais atvejais.
Išeinantį svečią ar kaimyną išleidžia pro duris. Pro 

vartelius palydi gimines ir tą, su kuriuo labiau sutaria, 
kuris buvo lauktas, brangus svečias. Namiškis, kur nors 
išvažiuodamas, atsisveikina sakydamas „sudie“. Jam lin
kima „laimingo kelio“, „greitai sugrįžti“ arba:

— Dieve, padėk, kad tik sektųsi kelionė 12.
Išvažiuojantį namiškį palydėdavo, o grįžtančio išei

davo pro vartelius pasitikti. Vaikai net gana toli bėgdavo 
pasitikti — tikėdavosi lauktuvių.
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Jei šeimos narys išvykdavo ilgesniam laikui, atsisvei
kindavo su artimais giminėmis, gerais kaimynais, su na
miškiais atsibučiuodavo. Ilgam išvykstančiam linkėjo lai
mingos kelionės, sėkmės darbuose (moksle), greit su
grįžti, sveikatos ir t. t. Ypač liūdnas būdavo išvykstančių 
ieškoti darbo užjūrin išleidimas. Vienas kitą apsikabinę, 
išsibučiuodavo, apsiverkdavo (gal jau daugiau nesusi
tiks). Linkėdavo laimingos kelionės ir prašydavo, jei svei
kas gyvas nuvažiuos, greitai parašyti gromatėlę. Jei jau
nas išvyksta, jis bučiuoja kaimynams rankas, o senesnis 
su kaimynu apsikabina, sukerta rankas, ir išvykstantis 
prašo jam atleisti, jei kuo nors buvo užrūstinęs Susiedą. 
Užjūrin išvykstantį išlydi ne tik artimieji, bet ir giminės, 
kaimynai. Palydi kartais net labai toli, o išsiskirdami 
atsisveikina:

— Sudie, sudie!
Pamoja ranka ir sako:
— Kad tik jums pavyktų kelionė, kad neištiktų nepa

sisekimas l3.

13 Pateikėja A. Baltrušaitienė.

Liūdnas, su ašaromis duktės atsisveikinimas išeinant 
į marčias. Jaunieji vestuvėse atsisveikina nusilenkdami 
kaimynams ir giminėms. Jiems paduoda rankas. Su arti
maisiais jaunieji atsisveikina priklaupdami, bučiuodami 
ranką, o jauniems bučiuoja į veidą. Tėvai jaunuosius lai
mina. Kaimynai linki viso ko geriausio.

Sunkų ligonį atsisveikindami pašnekina, nuramina, pa
linki greitai pasveikti. Apskritai su ligoniu (ypač sun
kiu) apie ligą mažai kalba — paklausia, ar labai negera, 
ką skauda ir panašiai. Išeinant sakoma, kad „greitai atėjęs 
rasčiau sveiką“.

Senovėje didelę svarbą turėjo atsisveikinimas su mi
rusiuoju, kadangi žmonės tikėjo vėlių kultu. Vėlių kulto 
atgarsis — tai kryžiaus sveikinimas einant pro šalį, nu
keliant kepurę. Nors ir paplitęs žmonėse posakis „Gailėk 
besivedančio, o ne mirusio“ (nes jam jau viskas pasibai
gė), tačiau atsisveikinimą su mirusiuoju lydi liūdesys, 
raudos ir sunkūs išgyvenimai. Išlydint į kapus, savieji 
nusilenkia (pasiklonioja) į kojas, bučiuoja mirusiam ran
kas ir kojas. Kaimynai ir tolimesni žmonės ateina į lai
dotuves ir tuo atsisveikina su mirusiuoju. Žmogus, kelyje 
sutikęs laidotuvių procesiją, nusiima kepurę, palenkia gal
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vą. Taip atsisveikinama net ir su nepažįstamu mirusiuo
ju 14.

*4 Pateikėjas S. Požėra.
15 Pateikėja P. Vizgirdienė.

Daugelis išsiskyrimų suteikia išgyvenimų bei skaus
mo, tad dalis atsisveikinimų liūdni.

Gana svarbi liaudies etiketo sritis — linkėjimai. Jie 
įvairūs ir daugiaprasmiai. Linkima labai dažnai, ypač 
pasisveikinant (sveikinant dirbantįjį ir užgeriant), atsi
sveikinant ir dėkojant. XX a. pr. dar tikėta, jog daugelis 
linkėjimų išsipildys. Daugumai linkėjimų buvo teikiama 
maginė prasmė. Linkėjimai skirtini į dvi pagrindines 
grupes:

1. Gėrio, sėkmės, naudos.
2. Pikta lemiantys.
Pirmosios grupės linkėjimai gali būti skirstomi į pa

mokomuosius, prašomuosius (tokie dažniausiai būna prie 
dėkojimų), sėkmę nešančius, šventinius, kasdieninius, tu
rinčius maginę prasmę ir pan.

Gan paprasti, tačiau reikšmingi palinkėjimai geros 
sveikatos, laimingo gyvenimo, sėkmės darbe, viso geriau
sio, gero pasisekimo. Be jau anksčiau minėtų linkėjimų, 
dar žinomi proginiai. Naujagimiui linkėdavo gerai augti, 
kad būtų sveikas, kad išaugtų savo tėvų vertas, kad bū
tų geras artojas (darbininkas ir t. t.). Jaunavedžiams lin
kėdavo gerai sugyventi, susilaukti vaikų, kad sektųsi gy
venimas ir panašiai. Šiaip žmogui linkėdavo, kad nebūtų 
nelaimių, kad gerai sektųsi, kad visko užtektų. Į turgų 
važiuojančiam — sėkmės, daug pinigų gauti už prekę. Pa
našių linkėjimų yra labai daug. Dar ir šiandien jų pasi
taiko, nors mūsų laikų žmonės jau netiki magiška linkėji
mų prasme, jų išsipildymu. Linkėjimai šiandien — tai pa
prasčiausia mandagumo forma.

Kartais ko nors linkint prašoma, kad Dievas padėtų:
— Kad Dievas duotų laimingos kelionės, kad laimin

gai sugrįžtumėte į namus. Nu, kai visus darbus nuveik- 
sim, gal ir mes pas jus atvažiuosim, o jeigu kartais ne
galėsim, tai prabočykit (atleiskit), kad neišėjo15.

Šiuo paaiškinimu po palinkėjimo lyg ir apsidraudžia- 
ma, jei apsilankyti nepavyks. Išvykstantys svečiai visada 
pakviečia šeimininkus, kad aplankytų. Kviečiama į sve
čius viešėjimo pabaigoje:

— Sudie! Buvo taip linksma, kad dar tokia proga pa
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sitaikytų. Tai dabar prašom visiems mus aplankyti (kad 
neliktume skolingi,— priduria juokais)16.

16 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
17 Pateikėjas S. Tutlys.
18 Pateikėjas S. Tutlys.
18 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
20 Pateikėjas S. Tutlys.

Gana įdomus ir svarbus mirštančio tėvo linkėjimas- 
pamokymas sūnui:

— Nesakyk „padėk Dieve“, valgyk duoną su medumi 
ir kad ant senos skrandos būtų nauji apipuškai. Jei tai, 
sūnau, išpildysi — gyvensi gerai.

Sis linkėjimas aiškintinas taip: „padėk Dieve“ nesa
kyti — ateiti į darbą anksti, kad kiti tau sakytų; dirbsi 
labai smarkiai — tai juoda duona atrodys lyg su medu
mi; apie dirvą apark plėšinius — tai bus sena skranda 
su naujais apipuškais 17.

Kartais sūnus, nesuprasdamas to linkėjimo gilios pras
mės, visai nusigyvendavo. Linkėjimų yra įvairiausių ir 
visoms progoms. Žinomi ir linkėjimai mirusiajam:

— Tebūnie lengva smėlėta kapinių žemelė!
Atrodo, iš gana tolimų laikų ir šis linkėjimas: „Ilsė

kis ramybėje! Liūdi šeima“.
Tokių ir panašių linkėjimų dar ir šiandien galima pa

matyti visose Lietuvos kapinėse. Juos ne tik pasako, bet 
ir užrašo ant vainiko kaspino, ant antkapio bei paminklo 
lentoje.

Antrosios grupės linkėjimai — pikta lemiantys. Taip va
dinami dėl to, kad tikėjimas jų išsipildymu turėjęs kam 
nors pakenkti. Šie linkėjimai sakomi ne vien žmogui, bet 
ir gyvuliui. Pavyzdžiui, arkliui sakoma:

— Ech, tu, nepasivelki visai, kad tave velnias neštų 
ir pamestų 18.

Mes apsistosime prie piktybinių linkėjimų, vartojamų 
žmonėms. Dažniausiai jie skiriami to nusipelniusiam žmo
gui. Tokio linkėjimo priežastis būna ir laikini žmonių ne- 
sugyvenimai, pavydas, piktumas, keršto troškimas, apkal
bos ir pan. Labai dažnai vartojamas linkėjimas:

— Eik tu po velnių.
Jei žmogus prie nieko nepritampa, sakoma:
— Eik balų degyt (kitur niekur netinki)19.
Šie linkėjimai nėra labai pikti. Jie sakomi susipykus 

ar pan. Rimtesnis linkėjimas:
— Kad tave perkūnas nutrenktų20.
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Paprasti žodžiai, bet turintys gilią prasmę:
— Kad tau nesisektų gyvenime!
— Kad tu išeitum ubagauti!
— Kad tau už tokį pasielgimą Dievas atkeršytų!
— Kad tu liežuvį nusikąstum!
— Kad tave šventa, žemė nenešiotų!21

21 Pateikėja P. Vizgirdienė.
22 Pateikėjai A. Baltrušaitienė, M. Baltrušaitienė, S. Požėra ir kt.
23 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
24 Pateikėja P. Vizgirdienė.
25 Pateikėjas S. Tutlys.

Šie linkėjimai visi labai panašios prasmės — blogo 
trokštama tam, kuriam linkima.

Linkima kartais net mirties:
— Kad tu galą gautum!
— A, geriau būtum pasikoręs, nei mane sutikęs!
— Kad tu numirtum ne savo mirtimi!
Tačiau į tokius linkėjimus atsikertama:
— Kad skradžiai žemę prasmegtum už tokį burno

jimą! 22
Be pikta lemiančių linkėjimų, žinomi pasišaipymai iš 

nevykusio žmogaus:
— Ale tu, susiedėli, gyveni kaip lapė po akėčiom (t. y. 

apsileidęs, su darbais nesuspėja, tvoros išlūžusios).
Apie liežuvautoją sakoma:
— O tai boba, laksto kaip katė su pūsle.
Nemandagu, jei atėjęs žmogus, kol nepasodintas, min

džikuoja prie durų. Iš to juokiamasi:
— Ko trypi kaip katė prieš darganą?
Jei žmogus ką nors negerai daro, jį bara:
— O, tu durnas kaip asilas23.
Pasijuokiamai gėdijamas rūkalius:
— Mesk tą rūkymą, o jau ir taip smirdi kaip ožio 

užpakalis24.
Savotiškai „prausiamas“ nemėgstantis švaros:
— Nevaleika, apsileidęs kaip čiukė (kiaulė), balta kaip 

varna ir t. t.25
Šie dažnai pamokantys pasišaipymai pasakomi rimtai 

ir visai be barnių. Yra žmonių, kurių gėdijimas neveikia. 
Toks paįstrižo kailio (nevykusio būdo) žmogus ir mirs 
nepasikeitęs.

Į teigiamus linkėjimus panašus žmogaus pagyrimas.
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Gerbia darbštų žmogų, tad pasakymas „geras darbinin
kas“— rimtas pagyrimas. Bene pats geriausias pagyrimas:

— Jau tu darbštus kaip bitelė.
Kartais pasakoma apie žmogaus darbštumą fiurodant, 

kad ir tėvai tokie buvo:
— Vai, kokia verpėjėlė sengalvėlė motinėlė, užtat ir 

duktė audėjėlė!
Būna ir menkesnių, bet malonių išgirsti pagyrimų:
— Tai išminčius, tai turi Selemono galvą! (Už gerą 

ko nors padarymą.)
— Tai mano žmonelė puikuolė, tai gardžius pietus pa

darė! 26 27

26 Pateikėjai A. Baltrušaitienė, S. Požėra, S. Tutlys ir kt.
27 Pateikėjas S. Požėra.

Geri ir blogi linkėjimai, pagyrimai ir papeikimai (iš
juokimai) liudija žmonių tarpusavio santykius, kurių svar
bus kriterijus — kaimynų požiūris (ką kaimynai pasakys). 
Negerai ką padarius, teks gėdą patirti, nes juoksis kai
mynai. „O, kad pas mus gera, pavydės mums Susiedas“,— 
nesvetimas pasididžiavimo jausmas. Tai užkrečiantis pa
vyzdys — reikia visiems lygiuotis į gerus kaimynus.

Siekiant pateikti išsamesnį zanavykų liaudies etiketo 
vaizdą, reikėtų aptarti dėkojimus. Jie įvairūs, prasmingi, 
su gilia mintimi, išreiškiantys geruosius žmogaus jaus
mus, dėkingumą, kartais net -nusižeminimą. Pati papras
čiausia padėka išreiškiama žodžiu „dėkui“. Tokią pačią 
reikšmę turi žodis „ačiū“, tik jis vėlyvesnės kilmės.

Nepažįstamas žmogus už suteiktą paslaugą dėkoja:
— Dėkui, o tai prietelius (geras).
Pavargėlis ar elgeta dėkoja ir kartu linki sakydamas:
— Kad tau šimteriopai užderėtų. Dėkui!
— Dėkui! Kad jums Dievas duotų kitais metais dar 

daugiau turėti, kadangi gaspadinė tokia neskūpi21.
Elgeta už sušelpimą griebiasi bučiuoti ranką. Manda

gu, jei vyresnio amžiaus žmonėms vaikai ir net jaunimas 
bučiuoja ranką, ką nors gavę.

Ir už kvietimą dėkojama:
— Nu, dėkui už paprašymą, kad galėsim — atvažiuo

sim.
Už pavaišinimą pietumis kaimynas dėkoja girdamas 

šeimininkę:
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— Nu, susiedka, dėkui, kaip tu čia gardžiai padarius, 
galima net liežuvį praryti28.

28 Pateikėjas S. Tutlys.
29 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
30 Pateikėja P. Procutienė.
31 Pateikėjas S. Požėra.
32 Pateikėja M. Baltrušaitienė.
33 Pateikėja A. Baltrušaitienė.
34 Pateikėja P. Vizgirdienė.
35 Pateikėja K. Sendžikienė, g. 1875 m., gyv. Sakių raj. Mu- 

reikų k.

Svečiai, baigiantis vaišėms, dėkoja ir paaiškina, kodėl 
jas reikia baigti:

— Dėkui, šeimininkas, labai dėkui už gardų pyragą, 
už stiprų alutį. Jau keliausim į namus, jau jus išvargi
nom, jau pailsėti ne pro šalį.

Gražu, jei sutinkant svečius pasakoma:
— Labai dėkui, brangūs sveteliai, kad nepasipuikavo

te ateiti (atvažiuoti)29.
Tas, kurį pavežė, važiuotam dėkoja:
— Dėkui, dėkui, geras žmogeli, kad man pasisekė, kad 

pavėžėjai. Buvau priilsus, o pati prašyti nedrįsau, kad 
pavežtum30.

Kaimynui, be padėkos, pažadama atsilyginti:
— Susiedkėli, dėkui, dėkui! Kitą kartą tave pavė

žėsiu.
— Dėkui, dėkui, susiedkėli, pamačijęs! Kai reiks ka

da, šaukis mane talkon, aš tau padėsiu 31.
Žmogus, ištiktas nelaimės, dėkodamas pagelbėjusiam 

kaimynui, sako:
— Jei Dievas duos, prasigyvensim ir mes jums kuo 

nors padėsim32.
Už paskolintą daiktą dėkingumas taip reiškiamas:
— Dėkui, susiėdė, paskolinęs, gal aš tau kitąsyk ką 

nors galėsiu paskolinti.
— Ai, čia maža skola, nėra už ką atsilyginti 33.
O kartais tokiu atveju primenama:
— Skola ne rona (žaizda), neužgis, reikės atiduoti34.
Net ir girtuokliai dėkoja:
— Dėkui, susiėdė! Nu šiandien gėrėm tavo, kitąsyk 

išgersim mano.
— O žinai, susiėdė, neprapuls — ką pirma numesi, pas

kui rasi35.
Į dėkojimą atsakoma: „Nėr už ką“, „Prašau“, „Į svei

katą“ ir pan.
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XIX a. antrosios pusės ir XX a. pradžios Zanavyki- 
jos liaudies etiketas iš dalies išliko iki mūsų dienų, pra
radęs senesnes savo formas. Reikia skatinti tų senųjų, 
sveikų ir mums priimtinų liaudies etiketo formų plėtoji
mąsi. Formuojant šiandienines elgesio normas, negalima 
nepaisyti liaudies etiketo tradicijų. Juk tai neatsiejama 
mūsų kultūros dalis.
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TAUTOSAKA

KUDIRKOS NAUMIESČIO APYLINKIŲ DAINOS

BRONE KAZLAUSKIENE, ĮjONAS KAZLAUSKAS

Kudirkos Naumiesčio apylinkių liaudies dainų yra 
daug ir įvairių. Čia užrašyta daug tradicinių, meniškai 
išplėtotų dainų, kurių dalį tebemoka senieji kaimo žmo
nės, pasitaiko ir naujesnių kūrinių, atsiradusių veikiant 
rašytinei literatūrai.

Suvalkijoje jau XIX a. antrojoje pusėje dėl susida
riusių ekonominių sąlygų labiau pasiturinčių valstiečių 
dalis galėjo, nors ne be vargo, leisti vaikus į mokslus. 
Iš jų kilo nemažai tautiškai susipratusių inteligentų, ak
tyviai įsitraukusių į XIX a. pabaigos nacionalinį ir so
cialinį sąjūdį ir turėjusių įtakos kultūriniam Lietuvos gy
venimui. Tuo laiku viena iš nacionalinės kovos ir kultū
rinės veiklos formų buvo tautosakos rinkimas bei skel
bimas. Neatsiliko čia ir iš Naumiesčio apylinkių kilę arba 
ten dirbę šviesuoliai, ypač mokytojai. XIX a. pab. ten 
dainų buvo užrašyta daugiau negu XX a.

Žymus tautosakos rinkėjas — Naumiesčio dviklasės 
miesto mokyklos vyresnysis mokytojas Pranas Užupis. Jis 
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1867—1889 m. surinko daug dainų ir parengė spaudai 
rinkinį, kuris dėl nežinomų priežasčių nebuvo išleistas. 
Išliko rengtojo rinkinio originalas — 224 puslapių sąsiu
vinis, į kurį kaligrafiškai surašyta 250 dainų. Rinkinio 
antraštė rusų ir lietuvių kalbomis. Sąsiuvinio pabaigoje 
aiškinama lietuvių rašyba, pridėtas retesnių žodžių žo
dynėlis ir dainų skirstymas grupėmis. Sį rinkinį galima 
laikyti XIX a. antrosios pusės Suvalkijos dainų antolo
gija. Jis saugomas Lietuvių kalbos ir literatūros instituto 
tautosakos rankraštyne (LTR1 329). Naumiesčio apylin
kėse dainas užrašinėjo Petras Markūza (gimęs 1847 m. 
Juškakaimyje, Silgalių apyl., miręs 1892 m. Sakiuose). 
Jo rinkinį sudaro 166 liaudies dainos (LMD1 2 I 16).

1 LTR — Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto tautosakos rankraštynas.

2 LMD — buv. Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai.
3 Kanklės. Lietuviškos dainos, 4 balsams (vyriškiems) sutaiky

tos. Parūpino D-ras V. Kudirka.— Tilžėje.— L— 1895; 11.— 1899.
4 2r.: Grigas К- V. Kudirkos veiklos ryšiai su lietuvių tautosa

ka // Lietuvos Mokslų Akademijos darbai.— Serija A.— 2 (9).— 
1960,—P. 193—203.

Greičiausiai dainas rinko ir žymus mūsų rašytojas dak
taras V. Kudirka. Jis „Varpe“ pabrėžė tautosakos reikšmę, 
rūpinosi kitų (J. Aleksos, P. Markūzos) surinktų dainų 
išsaugojimu, skelbė harmonizuotas liaudies dainas, išlei
do savo paties ir lenkų kompozitorių harmonizuotų lie
tuvių liaudies dainų rinkinius3. Tuo laiku V. Kudirka 
gyveno Naumiestyje, todėl visai tikėtina, kad šias dainas 
jis čia ir užrašė4.

Gaila, kad minėtieji rinkėjai nenurodė dainų metrikos, 
dėl to dabar negalima tiksliai nustatyti, kuriose Nau
miesčio apylinkėse jos surinktos. Galimas daiktas, kad 
kai kurios dainos užrašytos tolimesnėse vietose, tačiau, 
be abejo, šis repertuaras gyvavo ir tarp naumiestiečių.

XX a. pr. tautosakos rinkėjų padaugėjo: 1905 m. dai
nas užrašinėjo P. Ambrasas, 1912 m.— V. Muraška, 
J. Strungis, J. Palukaitis ir kt. Ketvirtajame dešimtme
tyje dainas su melodijomis rinko kompozitorius B. Dva
rionas (LTR 404), V. Sližys (LTR 1711), tekstus — I. Ma- 
tuzevičiūtė (LTR 689); Naumiesčio gyventoja Petronėlė 
Tupčiauskaitė įdainavo apie 100 dainų į patefono plokš
teles.

Šias senas tautosakos rinkimo tradicijas dabar toliau 
plėtoja Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos vidurinės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatū
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ros mokytojos ir kraštotyrininkų būrelio vadovės Natali
jos Manikienės. Liaudies kūryba įrašoma į magnetofono 
juosteles. Nemažai dainų yra užrašiusi mokinė D. Gylytė. 
Ji rinko tautosaką Panovių kaime iš P. Kudirkos, S. Tau
jansko, M. Jakštienės, iš Totorviečių kaimo dainininkių 
O. Valaitienės, M. Grinčaitienės ir M. Burneikienės. Ta
čiau toli gražu dar ne visi apylinkės kaimai yra pateikę 
liaudies kūrybos lobių.

Taigi apie Naumiestį yra surinkta apie 700 dainų teks
tų ir apie 200 melodijų. Šią medžiagą, užfiksuotą per 
100 metų, ir bandysime apžvelgti.

Kudirkos Naumiesčio dainų yra įvairių žanrų. Čia ran
dame beveik visus dainų žanrus ir grupes, kurie gyvuoja 
visame krašte, tačiau pasitaiko ir kai kurių skirtumų — 
kitaip plėtojamų siužetų, naujų idėjinių bei meninių bruo
žų.

Naumiesčio apylinkėse užrašyta nemažai senųjų d a r- 
b o dainų. Joms šiame krašte išlikti padėjo ilgai gyvavę 
talkų papročiai. Dirbant svarbesnius darbus — per rugia
pjūtę, šienapjūtę, linarūtę, bulviakasį, kuliant — buvo kvie
čiamos talkos. Darbininkų susibūrimas, pakili talkos nuo
taika — tinkamos sąlygos dainoms klestėti. Šešupės, Šir
vintos ir Novos paupių lankose skambėjo šienapjūtės dai
nos apie plieno dalgelį, apie svetimoj šaly vargstančius 
brolius ir seseles, jų nevienodą dalią („Oi, daugel dau
gel“), apie mergelę, iš kurios sauvalninkai ponaičiai at
ėmė broliams nešamus pusrytėlius („Oi, toli toli“). Linų 
rovimo ir mynimo talkose buvo žaidžiami žaidimai, paly
dimi dainų apie įvairius linų ir kanapių apdorojimo dar
bus („Aš pasėjau linelį“, „Pasėjau kanapę ant upelio 
kranto“). Dainose iškyla nuskendusio žiedo ar vainiko 
motyvas („Vaikščioj pana pamariais“, „Tėveli mano, se
nasis mano“).

Audimo dainose poetiškai idealizuojamas darbas, jo 
įrankiai. Apdainuojami broleliai, iš baltų liepos lentų 
darantys seselei stakles. Mergelė džiaugiasi plieno skie
tu, misingio šaudykle, plonomis drobėmis. Audimas, kaip 
ir žalia rūta,— mergelės jaunų dienų pasididžiavimas:

Naujos staklelės, 
Plieno skietelis, 
Misingės šaudyklėlė.

Plonos drobelės, 
Žalios rūtelės — 
Mano jaunos dienelės

LMD I 16 (33)
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Bernelis gėrisi mergelės darbštumu, jos sugebėjimu iš
rašyti audimo raštus, nori pamatyti ne tik skaisčius jos 
veidelius, bet ir rankų darbelį („Oi, kytri mandri“).

Siame krašte dainuodavo ir skalbimo dainas, pasako
jančias apie didelius stebuklus: vasarą ežerai užšalo — 
broliui nėra kur girdyti žirgelių, nusišveisti aukso penti- 
nėlių. Nepalaužiamas liaudies optimizmas, tikėjimas švie
sesniais laikais išreikštas užtekančios saulės ir ištirpdyto 
ledo simboliais [„Didi dyvai ir didi stebuklai“— LTR 329 
(45)]. Sakotinėje skalbimo ir drobių balinimo dainoje 
„Ant kalno kalnužėlio“ apdainuojama mergelė, balinanti 
tris drobeles, bernelis, girdantis tris žirgelius. Poetiniais 
vaizdais aukštinamas žmogaus darbštumas, peikiamas at
mestinai atliktas darbas, smerkiamas tingėjimas.

Nebepasitaiko užrašyti piemenų dainelių, nes, Suval
kijos kaimams jau XIX a. išsiskirsčius į vienkiemius, gal
vijai nebebuvo bendrai ganomi. Išnykus piemenėlių susi
būrimams, nebebuvo dainuojamos ir jų dainelės. Na o 
naktigonės dainos meilės tematika („Kad aš vakar nė 
namie nebuvau“, „Mergužėle mano“ ir kt.), atitrukusios 
nuo savo funkcijos, virto paprastomis lyrinėmis meilės 
dainomis ir išliko iki šių dienų. Šioje apylinkėje užrašyta 
reta naktigonių daina „Tėvužėli mano“, kurioje mergelė 
nori eiti į dvarą, tikėdamasi ten užsitarnauti brangią al
gą, šilkinių suknelių, gauti dvarioną bernelį. Bet greit 
tėvas sužino, kad ji, ganydama jautelius, neteko rūtų 
vainikėlio.

Yra dainų, susijusių su medžiokle. Įdomus ir gražiai 
išplėtotas dainos tipo „Vaikščiojau vaikščiojau“ variantas 
„Aš augau, aš augau“, kuriame iškyla Suvalkijai būdin
ga etnografinė detalė — važinėjimas pora arklių. Nušau
tam zuikeliui nuvežti į Vilniaus miestelį „užkinkė du bė
ru žirgeliu“ [LTR 329 (50)].

Tautosakos rinkėjų nebesulaukė rugiapjūtės, avižapjū- 
tės dainos, kurias ilgai dainavo Dzūkijos ir Rytų Aukš
taitijos moterys, pjautuvais pjaudamos javus. Suvalkijoje 
seniai išnyko pjautuvas, išnyko ir su juo susijusios dai
nos. Liko viena kita rugiapjūtės pabaigtuvių daina, bet 
ir ji, nustojusi savo apeigiškumo, virto meilės jausmus 
išreiškiančiu kūrinėliu [„Ant kalnelio, ant aukštojo“— 
LMD I 16 (73)]. Iki Naumiesčio neatklydo ir dzūkų 
kalendorinės dainos, išskyrus joninių kupoliavimo 
dainas, nes joninės buvo švenčiamos visoje Lietuvoje ir 
Rytų Prūsijoje. Su didele pagarba apdainuojamos vais
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tingosios žolelės — kupolės, kurias iš pašaknėlių rovė kai
mo mergos, šilkų juosta surišo, šešiais žirgais vežė, už 
vario vartų padėjo [LTR 689 (104)].

Tiek visoje Lietuvoje, tiek ir Naumiesčio apylinkėse 
daugiausia yra vestuvinių dainų. XIX a. ir XX a. 
pr. šios dainos buvo gyvos, glaudžiai susijusios su ves
tuvių papročiais ir apeigomis. Tematiniu, poetiniu ir kal
biniu požiūriu Naumiesčio vestuvinės dainos panašios į 
A. Juškos ir J. Basanavičiaus leidinių šio žanro kūrinius. 
Daug bendrų bruožų jas sieja ir su dzūkų dainomis. Tai 
poetiškos, daugiaposmės dainos, nemažai šakotinių, ku
rių vienoje šakoje apdainuojama mergelės, kitoje — ber
nelio gyvenimas, svajos, siekimai ir dramatiški išgyve
nimai „mainant jaunąsias dieneles“.

Populiarios buvo piršlybų dainos „Šėriau šėriau sau 
žirgelį“, „Ar jau aušta aušrelė“, „Jau, motinėle, svečiai 
atvažiuoja“ ir kitos. Dzūkijoje paplitusi daina „O ir pri
jojo pilnas dvaras svetelių“ yra žinoma ir naumiestiečių, 
tačiau jos idėjinis turinys šiek tiek skiriasi. Dzūkiškos 
versijos močiutė, obuoliais ir riešutais — tradiciniais pirš
lybų valgiais — vaišindama svetelius, didžiuojasi nepave- 
žamu dukrelės šarvu ir didele pasoga, o Naumiesčio va
riante močiutė susirūpinusi estetine vestuvių puse, papro
čių išlaikymu. Ji klausia dukrelę:

— O ar tu turi šimtą lysvužių
Žalių rūtelių,
Ar apkaišysi brolių kepurėles — 
Pasėkėjusių?

LTR 1711 (36)

Paprastai senosiose piršlybų dainose mergelė vertinama 
kaip darbininkė — verpėja, audėja, rugių pjovėja, šieno 
grėbėja. Naumiesčio dainose suskamba neįprastas moty
vas, naujas žmogaus vertės matas: į pirmą vietą iškyla 
meilės jausmas, į mergelę žiūrima ne vien kaip į mate
rialinių vertybių kūrėją, bet kaip į gyvenimo draugę — 
„galvelės priglaudėją“ [LTR 404 (197)]. Mergelė, kaip 
ir kitų vietų dainose, renkasi jauną bernelį, kratosi naš
lio, senio. Jai arčiau širdies savo luomo žmogus — berne
lis artojėlis („Močiute mano miela“, „Oi varge varge“ 
ir kt.).

Sutartuvių dainose dažni tradiciniai motyvai — berne
lis ir mergelė vienas kitam duoda dovanas, pasižada būti
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audėjėle, artojėliu, prageria žirgą, vainiką. Tačiau šios 
apylinkės variantuose įsiterpia ir naujų posmų, iškyla 
skirtingų idėjinių niuansų, liudijančių dainininkų fanta
ziją, kūrybingumą. Pavyzdžiui, Naumiestyje yra užrašy
tas S. Stanevičiaus 1829 m. paskelbtos dainos „Aš pa
dainuosiu dainų dainelę“ (Nr. 1), vaizduojančios špilmo- 
nėlį, leidžiantį į liustelį dainų skrynelės lobius, variantas, 
kuriame pabrėžiami estetiniai liaudies poreikiai, grožio 
siekimas ir vertinimas. Bernelis samdys audėjėlę:

Kad man suverptų 
Gelsvus linelius 
Į žaliuosius šilkelius,

Kad man išaustų 
Plonas drobeles 
Į margąsias gromatėles.

LTR 1711 (1)

Mergvakario dainos — neatskiriamos šio vestuvių mo
mento palydovės — lydėjo kiekvieną apeigų detalę, poe
tiniais vaizdais reiškė nuoširdžius nuotakos išgyvenimus: 
atsisveikinimą su tėvais, jaunimu, žalia rūta — jaunys
tės simboliu, baimę dėl nežinomos ateities svetimoj ša
ly, atšiaurioj šeimynoj. Nors Suvalkijoje nebuvo populia
rios graudžios nuotakos našlaitės dainos, ypač mėgsta
mos dzūkų ir rytų aukštaičių, tačiau yra ir išimtis — kla
sikinė daina „Lėk, sakalėli“. XIX a. rinkiniuose užrašyti 
keli gražiai išplėtoti šios dainos variantai [LTR 329 
(187)], o jau vėliau užfiksuoti tik sutrumpėję jos teks
tai, kuriuose našlaitė skundžiasi neturinti močiutės krai
teliui krauti, tėvelio dalelei skirti, o žila senove dvel
kiantys saulės-močiutės, mėnesio-tėvelio, žvaigždžių-sese- 
lių vaizdai jau užmiršti.

Visame krašte žinomi nuotakos slėpimosi ir jos ieško
jimo papročiai, kilę iš senovinių grobtinių vestuvių. Ieš
kant nuotakos, buvo dainuojamos funkcinės dainos,, ją 
saugančioms pamergėms menamos mįslės. Yra iš mįslių 
supinta labai populiari ir įvairiai varijuojama daina „Pa
sakyk, mergele“. Visuose Naumiesčio apylinkės rinkiniuo
se randame su šiomis apeigomis susijusių dainų — „Ka- 
karyko, gaideli“, „Pasakyk, mergele“—variantų. Dainos 
„Pasakyk, mergele“ savitos variantų pradžios vaizdingai 
piešia pasislėpusios jaunosios ypatingą aplinką, atitinkan
čią toliau kuriamą išmintingosios mergelės paveikslą:
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Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį — 
Vidury dvarelio 
Mėlynos marelės.

Tose marelėse, 
Tose mėlynose, 
Augo ąžuolėlis 
Su šimtu šakelių.

Po tuo ąžuolėliu, 
Po šimtašakėliu, 
Stovi trys panelės, 
Baltos lelijėlės.

LTR 1171 (71)

Šioms nuotaką saugančioms seselėms dainomis užmena
mos tradicinės mįslės: kas žaliuoja žiemą vasarėlę, kas 
sunkesnis už akmenėlį ir t. t. Kitame šios dainos variante 
užmenama visai neįprasta mįslė: ką bernelis rado šieno 
pradalgėly? Mergelė įmena, jog bernelis rado rūtų vai
nikėlį, aukselio žiedelį [LMD I 16 (4)]. Tokią mįslę už
minti ir įminti galima tik mokant šienapjūtės dainą „At
lėkė povėlis“, kurioje bernelis šienaudamas iš pirmos pra
dalgėms iškirto žiedą, iš antros — vainiką, iš trečios — 
mergelę. Taigi poetiniai dainų vaizdai, simboliai daini
ninkams buvo tokie artimi, taip įaugę į sąmonę, kad 
juos galėjo perkelti iš vieno žanro į kitą, panaudoti įvai
riais atvejais, pritaikyti naujose situacijose.

Nemaža išvažiavimo pas jaunąjį dainų grupė. Tarp 
naumiestiečių populiarios dainos apie gegutės iškukuotą 
dukrelę („Oi, ūžkit, gauskit, girios medeliai“), brolių ly
dimą seselę („Aš neisiu šįmet“), su Varšuvos berneliais 
išvandraujančią mergelę („O ir atvažiavo Varšuvos ber
nelis“). Daina „Vai, ar aukselis“, kurią 1935 m. į fono
grafo plokštelę įdainavo P. Tupčiauskaitė,— unikali [LTR 
689 (117)]. Dėl prasmingo, gražiai išplėtoto turinio ir 
poetiškumo ji spausdinta (deja, tik pradžia) įvairiuose 
dainų leidiniuose. Šioje skaidrioje dainoje močiutės ir 
dukrelės meilė, skundai ir pamokymai prilyginti spindin
čiam auksui ir sidabrėliui. Ypač nuotaikingas priedainis 
„daulėlio“, suteikiantis visai dainai tam tikro grakštumo 
ir nulemiantis posmo struktūrą. Šitoks priedainis žino
mas tik A. Juškos paskelbtoje vestuvinėje dainoje (žr. 
JSD 5 637). A. Juška nurodo ir jos funkciją: „Išleidus 
dukrą, dainuoja su šokiu“. Galbūt ši daina ir apie Nau
miestį buvo susijusi su apeiginiu vestuvių šokiu. Tą pa
tvirtintų dainos kompozicija ir posmo struktūra. Šių apy
linkių liaudies poetai kūrybiškai varijuoja ir kitą išva-
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žiavimo pas jaunąjį dainą — „Aš neisiu šįmet“. Joje iš
vykstančią seselę lydi ir ramina broliai, bet ji, įsivaizduo
dama savo būsimus vargus, yra nepaguodžiama. Pasakų 
našlaitei padeda stebuklingi daiktai ar gyvuliai, šiame 
variante nuotaką ramina gegutė. Paukštelio pagalbos vaiz
du atskleistas dar didesnis mergelės vienišumas, visa dai
na ypač graudi:

Vai, tik užtarė 
Raiba gegutė, 
Sodely kukuodama.

— Praverk, mergele, 
Stiklo langelį — 
Štai raudona uogelė.

— Aš raudonesnė
Ir už uogelę
Nuo anytos žodelių.

LTR 689 (7)

Kitos vestuvių apeigos — gaubtuvės, marčpietis, apdo
vanojimai — taip pat buvo lydimos tam tikrų dainų, ku
riose reiškiami ne tik žmonių jausmai ir išgyvenimai, bet 
atsispindi ir etnografiniai atskirų vietovių bruožai. Todėl 
vienos dainos bendros su kitų Lietuvos regionų dainomis, 
o į kitas įpinta tik šiai apylinkei būdingų vaizdų ar 
motyvų.

Artimų vestuvinėms jaunimo ir meilės dainų užrašyta 
palyginti nedaug. Iš jaunimo dainų ypač vertinga 
dvišakė daina „Augin tėvelis“, užrašyta Panovių kaime 
iš P. Kudirkos 1970 m. [LTR 4407 (4)]. Sis variantas la
bai artimas A. Juškos paskelbtam tekstui (žr. JSD 802). 
Tai rodo, kad kai kurios dainos šimtus metų išlieka liau
dyje beveik nepakitusios.

Iš meilės dainų buvo dainuojamos visame krašte 
žinomos „Ant kalno karklai siūbavo“, „Tėvužėlis nieko 
nežinojo“, „Gerkim, broliai, uliavokim“, „Anksti rytą ry
tužėlį“, „Subatos vakarėlį“, „Oi, siuntė, siuntė mane mo
čiutė“ ir kt. Ypač populiari buvo ir tebėra daina „Čiulba 
ulba sakalėlis“, kurioje mergelė nori į svirną prisivilioti 
sakalėlį: žada jį girdyti vynu, jo plunksnas barstyti auk
su sidabrėliu. Sakalėlis liepia jai vilioti bernelį, o ne jį — 
paukštelį: šilelis — jo svirnelis, raselė — vynelis. Senosio
se liaudies dainose sakalėlis yra bernelio, gegužėlė—; 
mergelės simbolis. Dainuojant apie sakalėlį ar gegužėlę, 
turima galvoje bernelis ir mergelė. Darbo, apeiginėse, ka
lendorinėse ir vestuvių dainose labai išplėtoti šie simbo-
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liai sudaro ištisą paralelinės dainos šaką. Vienoje ša
koje paukštelių, antroje — jaunų žmonių gyvenimas. Kai 
kuriose XIX amžiaus dainose, pavyzdžiui, „Čiulba ulba 
sakalėlis“, senovinis simbolių suvokimas suyra: bernelis 
ir sakalėlis tampa atskirais veikėjais. Toks dainų perkū
rimas yra senosios liaudies kūrybos degradavimo reiški
nys [LTR 4407(13, 14)].

Dainos apie šeimos gyvenimą, marčios dalią, 
girtuoklį, tinginį vyrą neturi išskirtinių bruožų. Našlaičių 
dainų rinkiniuose nedaug. Tačiau tarp jų randame ke
letą originalių kūrinių, atspindinčių senąjį lietuvių tikė
jimą, jog miręs žmogus persikelia į augalą ar gyvį. An
tai P. Užupio užrašytoje dainoje „Gul močiutė ant len
telės“ gegutė našlaitei pataria:

Nusieiki į kalnelį, 
Ten tu rasi žemuogėlę — 
O tai tavo motinėlė.

LTR 329 (132)

Toks tikėjimas ryškus ir A. Juškos paskelbtose raudose, 
kur mirusiojo klausiama: „O kokiu žolynėliu išdygsi, o ko
kiomis šakelėmis iššakosi, o kokiais lapeliais išsprogsi, 
kokiais žiedeliais pražysi?“ (žr. JLD 1190). Kitoje se
nuosius tikėjimus atspindinčioje našlaičių dainoje — „Ei, 
pūdyme pūdyme“— našlaičiai prašo mirusius tėvus pri
imti juos prie šalelės. Bet ką jie ten valgys? Sūneliai 
valgysią ąžuolo, dukrelės — liepos brazdus [LTR 329 
(64); 3007 (74)].

Užrašyta keletas vaikų dainelių: „Žvirbli žvirbli“ [LTR 
329 (181)], „Atvažiavo meška“ [LTR 329 (209)], „Pa
dainuosim gražią dainą“ [LTR 329 (112)], „Siuntė ponas 
ožką“ [LMD I 16 (97)], „O kur tu buvai, oželi mano“ 
[LTR 329 (102)].

Vaišių ir humoristinės dainos nepasižymi nei 
gausumu, nei originalumu. Šiose apylinkėse mėgstama 
nuotaikinga vaišių daina „Auga kalneliai be pakalnėlių“, 
kurioje broleliai raginami eiti iš karčemos namo darbe
lių dirbti. Jie teisinasi nudirbsią darbus dienomis, o ne 
naktimis. Kitose vaišių dainose apdainuojamas alus, apy
nys, miežis [LMD I 16 (31), LTR 329 (300)]. XIX a. 
rinkiniuose vaišių dainų užrašyta vos viena kita galbūt 
dėl to, kad tuo laiku buvo atkakliai kovojama už blai
vybę. Girtavimą smerkiančių, girtuoklius pajuokiančių, 
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blaivybę propaguojančių dainų to laiko rinkiniuose gana 
daug („Daugel buvo tokių dienų“, „Kas do gadynė ant 
svieto“, „Ėjo šiaučius per miestelį“, „Girtuoklių maldos“, 
„Kas ten rėkia, kas ten šaukia“ ir kitos).

Ypatingą vietą Naumiesčio dainų repertuare užima k a- 
rinės-i storinės dainos. Randame daugelį senųjų ly
rinių, dar feodalinės Lietuvos laikų dainų apie iškeliau
jantį į karą bernelį, jo atsisveikinimą su tėvais, apie pa
žadus parašyti mergelei gromatėlę. Dainose atsispindi 
sunki kareivio dalia, varginga buitis; žinią apie kario 
mirtį parneša žirgas, motinos skausmas išreiškiamas poe
tiniais vaizdais — ji niekad nepritrūko ašarėlių, gailėjo 
sūnelio iki gyvos galvelės. Kareivis, kovojantis už savo 
Tėvynę, dainose idealizuojamas: jam saulė — močiutė, mė
nuo — tėvelis, žvaigždės — seselės, jį ramina aušrelė, den
gia naktelė. Plačiai dainuodavo ir klasikinę dainą „Visi 
bajorai į Rygą jojo“ [LMD I 16 (9)] su šiam kraštui 
būdingais vaizdais.

Gausu rekrutų dainų („Ak broleliai nevalninkai“, „Au
gin tėvas du sūneliu“, „Augo girioj žalias berželis“, „Pen
ki broleliai mes šiandien lankoj“). Plačiai žinomose dai
nose randame ir savitų bruožų, pavyzdžiui, rekrutus veža 
į Naumiestį, varo per Virbalį, Geldapę ir kitas Prūsijos 
ar Lenkijos vietas [LTR 329 (205)].

P. Užupio ir P. Markūzos rinkiniuose surašytos be
veik visos istorinės lietuvių liaudies dainos. Krinta į akis 
nemažai dainų apie kovas su prancūzais (1812 m.), žygį 
per Vokietiją į Prancūziją, minimos net geografinės Pran
cūzijos vietos. Pažymėtina unikali daina „Vai lazdynai, 
lazdynai žaliasis“, užrašyta 1935 m., vaizduojanti kovas 
su prancūzais ir kareivio džiaugsmą iš karo sugrįžus.

Dėmesį patraukia sukilimų prieš carizmą dainos. Šios 
nedidelės grupės kūrinių daugiausia pasitaiko Suvalkijo
je ir Žemaitijoje. Naumiesčio apylinkėse užfiksuotos 
1831 m. sukilimo dainos: „Slaunas vadas Gelgauds buvo“ 
[LTR 329 (206), LMD I 16 (116), 1022 (7)], „Palik 
sveika, mylimoji“ [LTR 329 (151)], „Marš, Dambrovski, 
ing Lenkus“ (žinoma tik apie Naumiestį) [LTR 329 
(207), LMD I 1022 (6)], „Kad jau lenkai, mūsų broliai, 
kariauti pradėjo“ [LTR 329 (213)], „Kas tuos kapuos 
yra pakavotas“ (apie Medekšos sūnų) [LTR 329 (208), 
LMD I 16 (18, 21)]. Taip pat užrašyta ir 1863 m. suki
limo dainų: „Paklausykit manęs, dideli ir maži“ [LTR 
329 (159)], „Augom pas tėvelius“ [LTR 329 (122)].

299



Dauguma šių dainų (ar eilėraščių), atrodo, sukurtos 
ne liaudies, o sukilimuose dalyvavusių šviesuolių, bajo
rų, supratusių to laiko politinę situaciją, pažinusių suki
limo vadus, žinojusių jo eigą: mūšius, pergales, pralai
mėjimus ir išdavystes. Jie siekė literatūriniais kūrinėliais 
propaguoti sukilimo idėjas. Tačiau liaudžiai šių kūrinėlių 
idėjinis turinys ne visada buvo priimtinas, savas. Kovos 
su carizmu ir baudžiava idealai jai buvo artimi, o siekiai 
atkurti unijinę Lietuvos—Lenkijos valstybę — svetimi. Dai
nų stilius netobulas, daug barbarizmų, nors kai kurie au
toriai stengėsi sekti liaudies poezija, mėgino į epiškus 
pasakojimus įterpti lyriškų dainų posmus. Abejotina, ar 
žmonės visus šiuos kūrinėlius dainavo, nes jų posmai ne
lygūs, eilutės nevienodo ilgumo. Jie daugiausia užrašyti 
be melodijų. Greičiausiai šie eiliuoti kūrinėliai plito raš
tu, o ne žodžiu.

Naumiesčio apylinkėse P. Užupio ir P. Markūzos už
rašytas istorines dainas skelbė J. Paukštys, M. Biržiška 
ir kiti.

Šio krašto repertuare nemažai ir baladžių. Šie 
siužetiniai, būdingi daugeliui tautų kūrinėliai Suvalkijoje 
perkuriami, gražiai sulietuvinami, įliejant lyrikos, jų dra
matizmas sušvelninamas. Užrašyta baladžių šeimos gy
venimo, meilės ir karine-istorine tematika. Šeimos kon
fliktai atsispindi baladėje „Ponia poną nudaigojo“ [LTR 
1171 (80)], kurioje pasakojama apie nužudymo aplinky
bes, žudikės žmonos tardymą ir jos išsisukinėjimą. Ba- 
ladėms apie šeimą priklauso daina apie ištekėjusią duk
relę, kuri, ilgėdamasi močiutės, pavirsta gegute ir skren
da jos lankyti. Tai daugelyje Europos šalių, ypač slavų 
kraštuose, paplitusi daina. Ji populiari visoje Lietuvoje 
ir daug kartų užrašyta (Lietuvių tautosakos rankraštyne 
užrašyta 1470 kartų). Nors jos siužetas maždaug vienodas 
įvairiuose Lietuvos regionuose, variantai iš Kudirkos Nau
miesčio apylinkių turi ir savitų bruožų. Atsiskyrusios mer
gelės ilgesys perteiktas laipsniavimo būdu: ji pirma pa
siverčia antele ir plaukia per mareles, paskui — gegele ir 
skrenda per girias. Močiutė jos nepažįsta ir obuoliais iš
baido iš sodo. Būdinga, kad ši gegutė nekerštauja, ne
prakeikia močiutės dvaro (kaip dzūkų versijoje), nelieja 
savo nenumaldomos širdgėlos, sakydama, jog atsigėrus! 
ašarėlių, pavalgiusi atdūsėlių, bet, pakviesta prie stalo, 
išgeria stiklelį rinsko vynelio ir dar dėkoja tėveliui 
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Už baltas rankeles, 
Kad mane užaugino, 
Už meilų žodelį, 
Kad mane išmokino.

LTR 329 (65)

Meilės tematikos baladėms atstovauja daina „Ei, skalbė 
skalbė žlugtelį“ apie tėvo skandinamą dukrelę už tai, kad 
ji su bajorėliais kalbėjo, aukso žiedelį derėjo [LTR 329 
(52), 689 (122)]. Žinoma daina apie kazokų paviliotą 
mergelę, kurią, turtus atėmę, nuskandina Dunojuj ar su
degina, pririšę prie medžio („Ant aukšto kalno stovi kar
čema“) [LTR 689 (121)].

Dainuojamos ir karinės-istorinės baladės. Nuo XIX a. 
iki dabar pakartotinai užrašoma daina „Ei tu, varne“ 
apie kare žuvusį bernelį. Ryškios 2 jos versijos. Vienoje 
(„Už giružės teka upė“) realistiškai vaizduojamas atlėkęs 
iš karo lauko varnas ir atnešęs savo vaikams „baltą ran
ką su aukso žiedeliu“. Mergelė atpažįsta berneliui do
vanotą žiedą ir supranta, jog jis žuvęs [LTR 1171 (2)]. 
Antra šios baladės versija — retai pasitaikanti ir gerokai 
skirtinga. Varnas ten, „kur kareiviai vainą kelia“, gavo 
„juodą kepurėlę ir povinę plunksnelę“. Kario ieško ne 
mergelė, o motinėlė, atranda jį „juodų kraujų upely“. 
Jis negali keltis — „per širdelę perlėkė dvi kulkelės“ [LTR 
329 (104)]. Alegoriniai vaizdai šią baladę artina prie tra
dicinių lyrinių karo dainų.

Karus su turkais, merginų grobimą į nelaisvę mena 
baladė „Kas ten atsitiko stalyčioj turkų“. Ji užrašyta tik 
vieną kartą: vaizduojamas sultonas, besiilsintis ant paties
tų divonų, apsuptas dainuojančių graikių ir šokančių tur
kių. Jam atveda naują gražuolę vergę „iš šaltos vakarų 
šalies“. Sultonas, pažvelgęs į ją (gal jos grožio sujau
dintas), „pypkę paleido ir puolė ant veido, mučė nuo 
ausų nusmuko“... Tai yra A. Mickevičiaus baladės verti
mas, bet pabaiga visiškai sulietuvinta. Panaudojant tra
dicinę raudos parodiją, sukuriamas sultono šaržas:

Guli kaip šilkas, 
Bezda kaip vilkas, 
Barzdą užvertęs, 
Pilvą ištempęs.

LTR 329 (36)

301



Humoristinė pabaiga panaikina dramatinę baladės įtam
pą ir suniekina pradžioje sukurtą galingo sultono pa
veikslą.

Socialinė kova su išnaudotojais rado atgarsių ir šių 
apylinkių dainose. Trumputėje dainelėje „Gerkit aplin
kui“ atsispindi baudžiavos laikai. Vargano baudžiaunin
ko paveikslą, jo buitį, beteisiškumą, šaltyšiaus žiaurumą 
liaudies kūrėjai sugebėjo išreikšti lakoniškomis eilutėmis:

Baudžiauninkėlis — 
Purvo bridėlis, 
Kulnužiu nudaužytas.

LMD I 16 (135)

Iš Žemaitijos į Paprūsę atkeliavo ir čia prigijo daina 
„Kai mes augom trys broliukai“ apie pobaudžiaviniais 
laikais atsiradusius „svieto lygintojus“, kurie „rabavojo 
svirnus klėtis, iš bagočių paimtas naudas biedniems do
vanojo“ [LMD I 16 (35)]. Tokios dainos priminė žmo
nėms neišspręstas socialines problemas, skatino kovoti su 
turtine ir luomine nelygybe, ieškoti būdų, kaip išbristi iš 
vargo.

Vienas iš tokių laimės ir duonos ieškojimo būdų buvo 
emigracija. Į užjūrio šalis žmonės keliavo tikėdamiesi 
rasti darbo, viliojami pelningesnio uždarbio, о XIX a. 
antrojoje pusėje daugelis Suvalkijos vyrų bėgo iš savojo 
krašto, norėdami išvengti tarnybos caro kariuomenėje. 
Naumiestis buvo vienas iš slaptų sienos perėjimo punk
tų. Dėl to čia nemažai emigrantų dainų, nuoširdžiai, jaus
mingai išreiškiančių išeivių nerimą, atsisveikinimą su 
namiškiais, kelionę per Atlantą ir vargus svetimame kraš
te. Žinomos emigrantų dainos: „Užaugau Lietuvoj“ [LTR 
1711 (66)], „Sudiev jau, Lietuva“ [LTR 1711 (72)J, „Bū
dams linksmas kaip paukštelis“ [LTR 842 (19)].

Per Naumiestį — pasienio miestą — ėjo ne tik emig
rantų, prekiautojų, bet ir lietuviškos, caro baudžiamos, 
Prūsijoje spausdinamos literatūros kelias. Dėl to čia ap
sigyveno ir V. Kudirka. Spaudiniai, pernešti per Širvintą, 
pirmiausia plito artimiausiuose kaimuose, o tik paskui 
pasiekdavo kitus Lietuvos kampelius. Spausdintus eilė
raščius išmokdavo, jiems pritaikydavo ar sukurdavo me
lodijas, taigi jie virsdavo dainomis. Apylinkėje mėgo dai
nuoti S. Valiūno „Birutę“, A. Vienažindžio „Kaipgi gra
žus gražus rūtelių darželis“, A. Strazdo „Strazdelį“, 
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K. Aleknavičiaus „Vestuves“, V. Kudirkos „Apuoką ir asi
lą“. Plito nežinomų autorių kūriniai: „Išauš pavasaris, 
bus linksma diena“, „Vanda buvo graži pana“, „Po tavo 
buvimo“, „Ateina rudenis, užšąla“, „Kad atėjo švento Jur
gio diena“ ir dainos moralės temomis („Rūtų daržely žyd 
puikios gėlelės“).

Pastaruoju laiku dainų repertuaras labai keičiasi. Vy
resniojo amžiaus dainininkai dar moka nemažai tradici
nių dainų. Anksčiau buvusių funkcinių dainų paskirtis 
dažnai nebesuvokiama, ir jos dainuojamos kaip paprastos 
pasilinksminimų dainos. Mėgstamos dainuoti karinės dai
nos. Jos sudaro didesniąją dabar užrašytų liaudies dainų 
dalį. Vienos iš jų — tradicinės: „Oi kareivi kareivėli“ 
(LTR 4407 (18)], „Praeina vasarėlė“ [LTR 4407 (11)], 
„Už giružės teka upė“ [LTR 4407 (23)], „Ant aukštų kal
nelių“ [LTR 4407 (24)] ir kt., kitos — naujoviškesnės, 
sukurtos XX a. pirmaisiais dešimtmečiais („Tarp žaliuo
jančių pušynų“) [LTR 4407 (28)]. Laiko dvasia veržiasi 
ir į klasikines dainas: senieji simboliai nyksta, poetiniai 
paveikslai kuriami iš realios kareivio buities. Pavyzdžiui, 
tradicinės dainos posmas:

Gailia rasa pasiklosiu, 
O miglele užsiklosiu, 
Akmenėlis — pagalvėlė, 
O strielbelė — mergužėlė.

1970 m. užrašytas šitaip:

Šaltą rasą pasiklosiu, 
Milinėle užsiklosiu, 
Šautuvėlis prie šalelės 
Man atrodys kaip mergelė.

LTR 4407 (18)

Nenutyla meilės dainos. Dar tebeskamba tradicinės 
„Pakol jaunas buvau“, „Subatos vakarėlį“, „Galvojau dū
mojau“ ir kt. Tačiau j senųjų meilės dainų vietą ver
žiasi menkos idėjinės ir meninės vertės kūriniai, senti
mentalūs miesčioniški romansai, ypač buvę populiarūs šio 
amžiaus viduryje. Dažnos jų temos — žudymasis, skandi- 
nimasis dėl nelaimingos meilės. Jaunimo pamėgta gitara 
tapo dažnu dainų įvaizdžiu, pavyzdžiui, „gitarą glaudžia 
prie šalies kaip mylimą prie širdies“ („Linksmi gegužės 
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vakarai“) [LTR 4407 (19)], gitara sudūžta — mergaitė 
bangose žūsta („Ant aukšto upės kranto“) [LTR 4407 
(5)]. Dabar dainuojamos mokyklose, saviveikliniuose ko
lektyvuose, per radiją ir televiziją išmoktos dainos.

Kudirkos Naumiesčio apylinkėse dainų melodijos pra
dėtos užrašinėti palyginti neseniai (pirmieji rinkiniai — 
iš XX a. ketvirtojo dešimtmečio). Tarp jų yra įdomių ir 
išraiškingų, užtinkamų tik Naumiesčio apylinkėse, kitos 
žinomos plačiau, dainuojamos ne tik Užnemunėje, bet ir 
kitose Lietuvos srityse. Vienos iš jų senesnės, kitos — 
naujesnės kilmės, atspindinčios įvairius laikotarpius ir tų 
laikotarpių dainavimo stilių.

Nemaža dalis Kudirkos Naumiesčio dainų yra mono- 
dinio tipo. Tokių melodijų intonacijos daug kuo panašios 
į dzūkų dainų. Joms būdingas kantilenos laisvumas, ritmo 
įvairumas, gana platus diapazonas, įvairios diatoninės 
(pentatoninė, joninė, miksolidinė, eolinė, dorinė) dermės.

Antai emigrantų dainos „Sudie jau, Lietuva“ melodija 
ištisai pentatoninė, pagrįsta tų pačių tonų kartojimu ir 
sekundų intonacijomis. Tik pirmame sakinyje kvartos šuo
lis melodiją šiek tiek pagyvina, bet ir tai neišveda jos 
į platesnę erdvę, tuoj skubama grįžti į pirmines intona
cijas. Neaiškus dermės atspalvis, slinktis mažais interva
lais sukuria graudumo ir ilgesio, nežinomos ateities ir 
susirūpinimo nuotaiką. Kitaip atrodo naktigonių daina 
„Tėvužėli mano“. Melodija čia taip pat pentatoninė, bet 
juda laisvai ir plačiai, panaudojami įvairūs intervalai (se
kundos, tercijos, kvartos, kvinta), slinktis akordiniais to
nais. Visa tai, taip pat ir aiški mažorinė dermė, skamba 
su pasitikėjimu, ramiai.

Joninės dermės melodijos („Į vario vartus šoviau“, 
„Oi, liūliu liūliu, laivas ant jūrių“, „Oi, jojau jojau“, „Aš 
neisiu šįmet“) pasižymi ryžtu pasiekiant kulminaciją, pas
kui banguota linija leidžiasi žemyn, neretai įpinant kvar
tos šuolius, kol nurimsta ir pasiekia toniką. Itin laisva 
ritmine pulsacija, kintamuoju metru ir plastiškumu žavi 
vestuvinė daina „Aš neisiu šįmet“.

Plataus melodinio užmojo ir įdomios sandaros yra 
miksolidinė karo daina „Vai lazdynai, lazdynai žaliasis“. 
Melodija pradedama rečitatyvinio pobūdžio intonacija, pa- 
ruošiančia kvartos šuolį iš V laipsnio į L Čia sukuriama 
aukščiausia įtampa. Paskui melodija banguota linija nuo
sekliai leidžiasi žemyn. Panaši intonacija, tik sutrumpinta, 
pasirodo trečiojoje išplėstoje frazėje. Priedainis „ėėėė“—
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džiūgaujantis sušukimas — yra tarsi pirmosios frazės san
trauka. Melodija baigiama pentatoniškai. Kitos įdomesnės 
miksolidinės melodijos yra „Oi, didi didi girios medeliai“, 
„Vai, ar aukselis“, „Augin tėvas du sūneliu“, „Oi, kytri 
mandri“ ir t. t. Apskritai miksolidinių melodijų intonaci
jose dažnai vartojami kvartos šuoliai, iškeliamas IV laips
nis. IV laipsnio iškėlimas melodijas nuspalvina plagališ- 
kai, suteikdamas joms ramią ir drauge įtaigią nuotaiką.

Minorinio pobūdžio dainų negausu, jų melodijos daž
niausiai eolinės ar dorinės dermės, retai pasitaiko har
moninis minoras, intonacijos artimos dzūkų dainoms. Štai, 
pavyzdžiui, dainos „Ar jau aušta aušrelė“ melodija. Iš 
pradžių kvartos šuolis ir laipsniškas kilimas pirmąją frazę 
iškelia kaip svarbiausią ląstelę. Čia koncentruojama įtam
pa, melodijos kulminacija; iš čia išplaukia tolesnė melo
dijos eiga — laipsniškas įtampos išlydis, intonacijų kriti
mas, grįžimas į toniką. Antrojo sakinio pirmoji frazė yra 
tarsi pirmojo sakinio pirmosios frazės apvertimas (kriti
mas—kilimas), paskutinė frazė — kadencija, laipsniškai 
slenkanti iš V laipsnio į toniką. Panašiai dainuojama ir 
kita eolinė melodija — „Vakar dienužė labai graži buvo“,

tik čia labiau pabrėžti kvartos šuoliai. Melodija tarsi 
svyruoja tarp dviejų atramos tonų („fis“ ir „h“), melodi
jos eigoje vyrauja „h“— subdominantė, suteikianti jai pla- 
galinį niuansą. Karo daina „Ir atlėkė žąsų pulkas“ įdomi 
tuo, kad užrašyti du melodijos variantai: minorinis (eoli- 
nis) ir mažorinis. Minoriniame variante visa pirmutinė 
frazė yra krintančios krypties ir gana ryškiai iliustruoja 
žodžiais perteikiamą nuotaiką, antroji frazė lanko pavi
dalo, pakyla iki pirmutinės frazės išeities taško ir plaga- 
line kadencija grįžta į toniką. Mažorinio varianto panašus 
tik pradžios motyvas, paskui melodija smarkiai veržiasi
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aukštyn tercijų ir kvartų žingsniais (plg. minorinio va
rianto antros frazės pradžią) ir pasiekia kulminaciją pir
mosios frazės pabaigoje. Gretinant abu variantus, matyti 
skirtingas teksto interpretavimas, dvi skirtingos nuotaikos 
melodijos, nors turinčios kai kurių intonacijos bendrumų.

Harmoninis minoras skamba dainos „Stov žirgeliai pa
kinkyti“ melodijoje. Siaura jos apimtis, vystymas, parem
tas tų pačių intonacijų kartojimu, suteikia dainai rečita- 
tyvinį, graudenantį pobūdį.

Kai kurių dainų melodijose pasitaiko dermės kintamu
mas. Antai vestuvinė daina „Noriu miego, čiūčiu lyliu“:

J .104 LTR 639,2."»

j) P r
No - riu mie-go, čiū - čiu ly - liu. ne - tu - riu kur gul - ti:

Siųs - člau pas - l.| и tir - ne - lj, — k«j u.cr-ge - lė

Pradedama miksolidiškai, skamba šviesiai ir valingai, 
paskui nukrypsta į eolinę dermę, skambesys nusidažo švel
nia melancholija. Dainos „Motinėle mano širdužėle“ pra
džioje tvirtai skamba mažorinė dermė, bet tolesnėse fra-

ŁTR 689 (69)

kuo man pa-čiq baus-ti, duo-kl ro - dq, kuo man pa-čią baust.

zėse trečiasis laipsnis intonuojamas žemai, suskamba svy
ruojamai, maldaujamai, ir melodija virsta miksolidine, to
niką perkeliant į IV laipsnį („b“). „Eičiau ant dvaro“ 
melodijos pirmosios dvi frazės yra solinės dermės (tonika 
„d“), o trečioji pereina į harmoninį minorą (g-moll). Dai
nos „O ir prijojo“ pirmosios dvi frazės su atramos tonu

Ei-čiau ant dva-ro, pa-si-žiū-rč-čiau, ar dar aukS-tai sau-laė)
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„g“ taip pat yra eolinės dermės, paskutinė frazė atramos 
toną nukelia į III laipsnį („b“) ir skamba mažoriškai; 
apskritai visa melodija remiasi pentatonika. Toks dermių 
kintamumas, moduliaciniai nukrypimai į naują toniką su
teikia melodijoms įvairumo, spalvingo raiškumo ir vaiz
dingumo.

Pastaruoju metu užrašytos dainos dažniausiai mažori
nės. Jų melodika pritaikyta dainuoti dviem ar trim bal
sais, nesudėtinga, neretai išsitenkanti kvartoje, kvintoje 
ar sekstoje. Būdingas pavyzdys galėtų būti P. Kudirkos 
padainuota daina „Šėriau du bėrus žirgelius“.

Kudirkos Naumiesčio dainų ritmas gana įvairus. Di
dele laisve ir išraiškingumu pasižymi kintamo metro me
lodijų ritmas. Antai dainose „Kas tas kiemužėlis“, „Su
skambėjo langužiai“ sugretinamas dviejų ir trijų dalių 
arba „Oi, liūliu liūliu“, „O, didi didi girios medeliai“ 
susipynęs trijų ir keturių dalių metras. Dainose „Žydi 
klėsta radastėlė“, „Pasėjau linelį“ jungiasi trijų ir dviejų 
dalių, o „Tolimą kelią keliavo“— 3/e ir 3/ч metras. Dideliu 
plastiškumu ir laisvumu pulsuoja dainos „Aš neisiu šį- 

3 4 3 5 3 
met“ ritmas su neperiodiškai kintamu metru (4 4 4 4 4).

Daug melodijų išlaiko vienodą trijų, dviejų ar ke
turių dalių metrą. Dviejų ar keturių dalių metro melo
dijos dažnai pasižymi gyvu šokio (polkos) ritmu, o trijų 
dalių skamba plačiau, laisviau. Ypač plastiško, laisvai 
pulsuojančio ritmo dainos „Oi, liūliu liūliu, laivas ant 
jūrių“ melodija.

Žvelgiant į dainų struktūrą, dažniausiai pasitaikanti 
jų melodijų sandara yra periodai, sudaryti iš trijų fra
zių arba iš dviejų sakinių (4 frazių), retesni dviejų fra
zių sakiniai-periodai. Nemaža Kudirkos Naumiesčio dainų 
yra trifrazės, pvz., „O ir prijojo“, „Aš neisiu šįmet“ ir 
t. t. Nereta tendencija pailginti trečiąją frazę („Oi, didi 
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didi girios medeliai“, „Močiute mano“, „Eičiau ant dva
ro“ ir kt.). Dainos „Vai lazdynai, lazdynai žaliasis“ tre
čioji frazė sudaryta kartojant antrąją, prieš tai įterpus 
priedainį „ėėėė“; ji įgyja sakinio reikšmę, ir visas periodas 
tampa tarsi sudėtas iš dviejų nesimetrinių sakinių.

Trumpos, neišplėtotos, išsitenkančios tik sakinio plote 
yra dainų „Ir atlėkė žąsų pulkas“ (2 frazės po 2 taktus), 
„Į vario vartus šoviau“ (2 frazės po 3 taktus) melodijos. 
Kai kuriose iš tokių melodijų jau matyti skaidymasis į 4 
frazes, pvz., „Tėvužėli mano“, „Sudie jau, Lietuva“.

Labai daug melodijų yra kvadratinio periodo sanda
ros („Oi, kytri mandri“, „Ar jau aušta aušrelė“, „O ir 
atjojo sveteliai“, „Augin tėvelis“ ir t. t.). Tačiau kai ku
riais atvejais griežto simetriškumo nesilaikoma — neretai 
antrasis sakinys išplečiamas, kartais sutrumpinamas, pvz., 
dainų „Sėdžiu už stalelio“, „Kas tas kiemužėlis“ antrasis 
sakinys šiek tiek ilgesnis, o „Oi, ko verki, seserėle“— 
trumpesnis. Be to, įtvirtinant ir pabrėžiant svarbiausią 
melodijos ir teksto sukurtą vaizdą, neretai pakartojamas 
paskutinis sakinys ar frazė („O kad aš augau“, „Su
skambėjo langužėliai“, „Šėriau du bėrus žirgelius“, „Sė
džiu už stalelio“ ir t. t).

Toks melodijų laisvumas išplaukia iš muzikinės min
ties plėtojimo, emocinės įtampos kilimo ir slūgimo, ap
skritai viso muzikinio vaizdo sukūrimo. Jis teikia melo
dijoms subtilų įvairumą ir rodo liaudies kūrybinį išra
dingumą.

Kudirkos Naumiestis nebuvo izoliuotas krašto kampe
lis su specifiniu tik šioms apylinkėms dainų repertuaru. 
Dauguma dainų yra bendros visai Lietuvai, dar ryškesni 
bendrumai jas sieja su dzūkų dainomis. Tik nežymiais 
niuansais jos skiriasi nuo gretimų apylinkių (Sintautų, 
Sakių, Griškabūdžio, Pilviškių, Vilkaviškio) liaudies poe
zijos. Kai kurių bendrų bruožų galime pastebėti su Prū
sų Lietuvos dainomis, paskelbtomis G. Neselmano, Ch. Bar
čo, V. Kalvaičio. Dalis pietvakarių Lietuvai būdingo re
pertuaro peržengia Nemuną ir skamba ne tik dešiniaja
me jo krante, bet ir siauru ruožu pasiekia Šiaulių rajoną. 
Vadinasi, vakarų aukštaičių tarmės plote gyvavo ir arti
mais bruožais pasižyminti liaudies kūryba, ir artimos 
liaudies kūrybos plotas sutapo.

Be bendrumų, yra ir specifinių žymių. Krinta į akis 
karinių-istorinių, emigrantų dainų ir baladžių gausumas. 
Šiose apylinkėse užrašyta keletas dainų unikumų — „Vai 
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lazdynai, lazdynai žaliasis“, „Vai, ar aukselis“, „Kas ten 
atsitiko stalyčioj turkų“ ir kt. Neretai Naumiesčio apylin
kių dainos tam tikrais posmais, meniniais vaizdais skiria
si nuo visos Lietuvos dainų. Apskritai dainos meniškos,, 
logiškai išplėtotos, daugiaposmės.

Tiek visoje Lietuvoje, tiek čia ryškus dainų repertua
ro kitimas — nyksta senasis, kuriasi naujas, atitinkantis 
dabartinį žmonių gyvenimą, kultūrą, psichologiją.

1972

TAUTOSAKOS KORINIAI1

1 Siame leidinyje skelbiami būdingi Kudirkos Naumiesčio apylin
kių tautosakos tekstai. Jie užrašyti įvairių rinkėjų daugiau kaip per 
šimtą metų. Šiose apylinkėse užfiksuota dainų, nemaža smulkiosios- 
tautosakos tekstų, o pasakų surinkta visai nedaug. Tai atsispindi ir 
šiame pluošte. Atrenkant dainas, pirmenybė teikta dainoms su melo
dijomis. Skelbiami kūriniai paimti iš Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto Tautosakos rankraštyno fondų (LMD ir LTR). Medžiagą 
spaudai atrinko ir parengė Bronė Kazlauskienė ir Jonas Kazlauskas.

DAINOS

1. OI, DAUGEL DAUGEL

Oi, daugel daugel Ne tiek jis pjovė,
Mūsų brolelių — Kiek gailiai verkė,
Ne visi pas tėvelį. Ant dalgelio rymojo.

Vienas brolelis 
Rytų šalelėj, 
Antrasis vakarėliuos, 

— Oi, ko tu stovi, 
Ko tu nepjauni, 
Ko rymai ant dalgelio?

O šisai trečias 
Mūsų brolelis 
Pjovė lankoj šienelį.

O ar tau gaila 
Plieno dalgelio, 
Ar lankos dobilėlių?
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— O nė man gaila 
Plieno dalgelio, 
Nė lankos dobilėlių.

O tik man gaila 
Jauno bernelio, 
Vainoje dūmojančio.

2. TEVUZELI MANO

Tė.vu-žė-li sen_gal-vė - Ii ma-iio, leisk ma-ne/ė- - h,

j dva-rą slū-2y|l).

Tėvužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Leisk mane, tėvužėli, 
Į dvarą slūžyti.

O aš užslūžysiu 
Brangiąją algelę: 
Tris poras suknelių 
Žaliųjų šilkelių.

Tris poras suknelių 
Žaliųjų šilkelių, 
Pusę naujo dvaro, 
Dvarionų bernelį.

O dar nesulaukė 
Nei pusę metelių, 
Atleido dukrelė 
Paslą pas tėvelį.

— Tėvužėli mano, 
Sengalvėli mano, 
Neslauni mergelė 
Be rūtų šakelės.

Seniai nevaikščiojau 
Sesučių pulkely, 
Seniai nenešiojau 
Rūtų vainikėlio.

— Dukrytėle mano, 
Lelijėle mano, 
O iš kur tu gavai 
Gendrutį ant rankų?

Ar po jomarkėlius, 
Ar po atpuskėlius, 
Ar žalioj lankelėj 
Pas palšus jautelius?

— Nei po jomarkėlius, 
Nei po atpuskėlius, 
Tik žalioj girelėj 
Pas palšus jautelius.

— Reikė nesėdėti 
Ant grabutės krašto, 
Tai būtum negavus 
Gendrutės ant rankų.
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3. OI, KYTRI MANDRI

Oi, kyt - rl man - Jri uoS - vė mo - ti - nć - lė, ne taip ji

kyt . ra, kaip 1$. min . tin. ga.

Oi, kytri mandri 
Uošvė motinėlė, 
Ne taip ji kytra, 
Kaip išmintinga.

Kai aš nuėjau 
Pirmą kartužėlį, 
Ji ma nerodė 
Savo dukrelės.

Ji man parodė 
Kiemo mergužėlę: 
— O tenai yra 
Mano dukrelė.

Einu per kiemą, 
Girdžiu per sieną, 
Oi, audžia dūzgia 
Plonas drobeles.

Oi bent praverkie 
Svirno dureles, 
Oi bent parodyk 
Skaisčius veidelius.

Oi tai parodyk 
Skaisčius veidelius, 
Aš pažiūrėsiu 
Rankų darbelius.

4. Į VARIO VARTUS ŠOVIAU

Į vario vartus šoviau, 
Į svirną balsas ėjo. (2)

Kad išgirstų mergelė, 
Aukštam svirne būdama. (2)

— Oi tėveli tėveli, 
Kas do svečiai atjojo? (2)

Ar jie kelelio kiaušis, 
Ar nakvynėlės prašys? (2)

Aukštam svirne būdama, 
Patalužį klodama. (2)

Nė jie kelelio kiaušis, 
Tik nakvynėlės prašys. (2)
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O tėveli tėveli, Sveteliams patalėlių,
Nakvyk jaunus svetelius. (2) Žirgeliams abrakėlio. (2)

— O dukrele dukrele, Sveteliams rimskvynėlio,
Daugel reikia sveteliams: (2) Žirgeliams avižėlių. (2)

O tau, jaunai dukrelei,— 
Rūtelių vainikėlio. (2)

5. SUSKAMBĖJO LANGUZIAI

i d' -d1- U-U f n " r 1*1 « «t У fj -П ■ * Ц—H 

Su-skam-bt-jo l«n_gu-žial, tai at - jo _ ja s\e.tu_źłai.

-O IS kur jos, sve-tu-źial? Ne-pa-žjs - tu, źen.te - llai.

Suskambėjo langužiai, 
Tai atjoja svetužiai. 
— O iš kur jūs, svetužiai? 
Nepažįstu, ženteliai. (2x2)

— Iš Lietuvos žemužės, 
Ieškom jaunos mergužės, 
Kur močiutės augyta, 
Darbelio išmokyta. (2x2)

— Jokit, sveteliai, jūs toliau, 
Mažu rasite geriau.
Maža mano dukrelė
Dar nemoka darbelių. (2x2)

— Mes neieškom audėjos, 
Mes neieškom verpėjos, 
Mes tik ieškom mergužėlės, 
Galvelės priglaudėjos. (2X2J

6. O IR PRIJOJO

O Ir prl-jo-jo pil - nasdva-ru -žč-lls jau-nų sve-te-lių.

O ir prijojo 
Pilnas dvaružėlis 
Jaunų svetelių.

O ir pristatė 
Pilnas stainužėles 
Bėrų žirgelių.

— Sėskit nuo žirgų, 
Duokite tėveliui 
Labas dieneles.

O ar duos, ar leis 
Tėvas dukružėlę 
Sį rudenužį?
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Eina motinėlė 
Per didį dvarą 
Su savo dukrele.

— O ar tu turi 
Šimtą lysvužėlių 
2alių rūtelių?

Ar apkaišysi 
Brolių kepurėles — 
Pasekėjužių?

— Yra sesužėlių, 
Baltų lelijėlių — 
Kieme augančių.

O tai jos pasės 
Šimtą lysvužėlių 
Žalių rūtelių.

Tai jos apkaišys 
Brolių kepurėles 
Pasekėjužių.

7. O KAD TU NORI

O kad tu nori 
Dainų išmokti,— 
Aš dainų špilmonėlis.

Aš atdaryčiau 
Dainų skrynelę, 
Paleisčiau ant liustelio.

Akmuo be kraujo, 
Vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelio.

Taip ir aš jaunas, 
Jaunas bernelis 
Be jaunosios mergelės.

Parduočiau žirgą 
Ir kamanėles, 
Samdyčiau mergužėlę.

Kad man suverptų 
Gelsvus linelius 
Į žaliuosius šilkelius.

Kad man išaustų 
Plonas drobeles 
Į margas gromatėles.
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8. OI, LIOLIŲ LIŪLIU

Oi, liūliu liūliu, 
Laivas ant jūrių, 
Ten mano mergelė 
Miego norėjo. (2x2)

Ne taip norėjo, 
Kaip linkte linko, 
Kaip darže rūtelė, 
Vėjų pučiama. (2X2)

Vėjų pučiama 
Balta raudona, 
Žmonelių apkalbama 
Dar raudonesnė. (2X2)

Atjojo bernelis 
Per lygų lauką, 
Per lygų laukelį 
Kirsti rūtelių. (2x2)

— Berneli mano, 
Jaunasis mano, 
Ne tavo darbelis 
Kirsti rūtelių. (2x2)

Tavo darbelis — 
Nauja žagrelė, 
Naujoji žagrelė, 
Palšus jauteliai. (2X2)

Išjoj bernytis 
Į kelionėlę, 
Paliko mergytę 
Ant rūpestėlių. (2x2)

Atjos bernytis
Iš kelionėlės 
Ir parneš mergytei 
Ražnų žolelių. (2X2)

Ražnų žolelių, 
Rūtų sėklelių, 
Pasisėk, mergyte, 
Po stiklų langu. (2X2)

Pėtnyčioj sėjo, 
Subatoj dygo, 
Nedėlios rytelį 
Išgarbiniavo,— 
Mergelei veideliai 
Išpalakščiavo.
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9. AUST AUŠRELE

An<t auš - re - lč, tek sju - !e - per ža - lią gi - re - lę,

per 2a - lią gi . re - lę.

Aušt aušrelė, 
Tek saulelė 
Per žalią girelę. (2)

Užtekėjo
Užmirgėjo
Iš rytų šalelės. (2)

Kad dievs duotų 
Gražią dieną — 
Reiks rūteles sėti. (2)

Man besėjant, 
Bera vejant, 
Atjos trys berneliai. (2)

Vienas davė
Dovanojo
Auksinį žiedelį. (2)

Antras davė
Dovanojo
Silkinę skarelę. (2)

O šis trečias, 
Ko jauniausias,— 
Rūtų vainikėlį. (2)

10. O IR ATJOJO SVETELIAI

O ir atjojo sveteliai
Iš labai slaunaus dvarelio.

O ir pririšo žirgelį
Prie alyvėlės šakelės.

Oi, tąsė blaškė žirgelis
Tą alyvėlės šakelę.
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Oi, baudė barė tėvelis 
Už alyvėlės šakelę.

— Oi, nebausk nebark, tėveli, 
Už alyvėlės šakelę.

Oi, pabars pabars močiutė 
Už savo jauną dukrelę.

— Mano dukrelė augyta, 
Gražių darbelių mokyta.

Ant baltų rankų nešiota, 
Aukso žiedeliu bovyta.

Prieš zerkolėlį šokyta, 
Gražiais žodeliais bovyta.

11. ŠĖRIAU DU BĖRUS ŽIRGELIUS

Šėriau du bėrus žirgelius 
Su savo jauniausiu broleliu. (2)

Sėsdamas ant žirgelio, dūmojau, 
Prie dvaro prijojęs, sustojau. (2)

Pririšau žirgelį prie tvoros, 
Prie žalių rūtelių darželio. (2)

Išlaužė žirgas tvoreles, 
Išmynioj žaliąsias rūteles. (2)

Išeina mergelė verkdama, 
Žaliųjų rūtelių gailėdama. (2)

— Oi, cit, neverki, mergele, 
Aš patsai tau teksiu už rūteles. (2) 
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— O, mat ja šimts ir rūteles, 
Bile mano jaunas bernelis. (2)

12. SĖDŽIU UŽ STALELIO

Sė-d2iu ui sta - le - Ifo, žiū-riu pro lan _ ge - IĮ: vi-du -ry dva-

Sėdžiu už stalelio, 
Žiūriu pro langelį: 
Vidury dvarelio 
Mėlynos marelės. (2X2)

Tose marelėse,
Tose mėlynose, 
Augo ąžuolėlis 
Su šimtu šakelių. (2x2)

Po tuo ąžuolėliu, 
Po šimtašakėliu, 
Stovi trys panelės, 
Baltos lelijėlės. (2x2)

— Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas žaliai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę? (2x2)

— Ne mergelė būčiau, 
Kad aš nežinočiau, 
Kas žaliai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę. (2X2)

Girelėj pušelė, 
Daržely rūtelė 
Tai žaliai žaliuoja 
Žiemą vasarėlę. (2X2)

— Pasakyk, mergele, 
Pasakyk, jaunoji, 
Kas yra lengvesnis 
Už povo plunksnelę? (2X2)

— Močiutės kalbelė, 
Jos meilūs žodeliai 
Tai yra lengvesni 
Už povo plunksnelę. (2X2)

13. KO SĖDI, SESELE

- Ko sė _ di, se - se - le, ko ne - ver- ki, kO sa -

ню - čin _ tę ne - virk - di - iii ?
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— Ko sėdi, sesele, 
Ko neverki, 
Ko savo močiutę 
Nevirkdini?

— Verks mano močiutė 
Nevirk doma, 
Ma didį kraitelį 
Atskirdama.

— Ko sėdi, sesele, 
Ko neverki, 
Ko savo tėvelį 
Nevirkdini?

— Verks mano tėvelis 
Nevirkdomas, 
Ma didę dalelę 
Atskirdamas.

— Ko sėdi, sesele, 
Ko neverki, 
Ko savo seselių 
Nevirkdini?

— Verks mano seselės 
Nevirkdomos, 
Rūtų vainikėlį 
Atnešdamos.

— Ko sėdi, sesele, 
Ko neverki, 
Ko savo brolelių 
Nevirkdini?

— Verks mano broleliai 
Nevirkdomi, 
Ma bėrus žirgelius 
Kinkydami.

14. OI, KO VERKI, SESERELE

— Oi, ko verki, seserėle, 
Oi, ko verki, lelijėle, 
Ko taip gailiai verki 
Už balto stalelio?

— Aš neturiu motinėlės (2) 
Kraiteliui atskirti. (2)

— Oi, ko verki, seserėle, 
Oi, ko verki, lelijėle, 
Ko taip gailiai verki 
Už balto stalelio?

— Aš neturiu tėvužėlio (2) 
Dalelei duoti. (2)
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— Oi, ko verki, seserėle, 
Oi, ko verki, lelijėle, 
Ko taip gailiai verki 
Už balto stalelio?

— Aš neturiu seserėlių (2) 
Suolely sėdėti. (2)

— Oi, ko verki, seserėle, 
Oi, ko verki, lelijėle, 
Ko taip gailiai verki 
Už balto stalelio?

— Aš neturiu brolužėlio (2) 
Laukeliu lydėti. (2)



15. OI, DIDI DIDI

Oi, dl - Ji di - Ji - Г1 r -:iu Ji I: >i.

Oi, didi didi 
Girios medeliai, 
Maži mūsų broleliai.

O kai užaugs jau 
Mūsų broleliai, 
Iškirs girios medelius.

Giružėj kirto, 
Pagiry tašė, 
Ant vieškelėlio statė.

Oi, ir pastatė 
Margą dvarelį 
Ant aštuonių kantelių.

Ne kas kantelis 
Raiba gegelė 
Ryts vakaras kukavo.

O iškukavo, 
O išalsavo 
Nuo močiutės dukrelę.

Nuo motinėlės 
Jauną dukrelę, 
Nuo brolelio seselę.

16. VAI, AR AUKSELIS
| А Ю4

Vai, ar auk - - lis kai - ne žy - ik - j<b Jau - le -

Vai, ar aukselis 
Kalne žydėjo, 
Daulėlio, kalne žydėjo?

Močiutė dukrelę 
Lauku lydėjo, 
Daulėlio, lauku lydėjo.

Oi, ne aukselis, 
Ne sidabrėlis, 
Daulėlio, ne sidabrėlis.

Ji lydėdama 
Gražiai mokino, 
Daulėlio, gražiai mokino.
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17. KAS TAS KIEMU2ELIS

— Lenkis, dukrele, 
Anytėlės, 
Daulėlio, anytėlės.

Tu atsilenksi 
Perkūnėlio, 
Daulėlio, perkūnėlio.

Tu atsilenksi 
Karštos ugnelės, 
Daulėlio, karštos ugnelės.

— Čia besilenkiant, 
Čia begriauna, 
Daulėlio, čia begriauna.

— Čia besilenkiant, 
Čia belyja, 
Daulėlio, čia belyja.

— Lenkis, dukrele, 
Jaunų mošelių, 
Daulėlio, jaunų mošelių.

— Lenkis, dukrele, 
Dieverėlių, 
Daulėlio, dieverėlių.

Tu atsilenksi 
Skaudžių lytučių, 
Daulėlio, skaudžių lytučių.

— Čia besilenkiant, 
Čia bedega, 
Daulėlio, čia bedega.

Tu atsilenksi 
Siaurių vėjelių, 
Daulėlio, šiaurių vėjelių.

— Lenkis, dukrele, 
Šešurėlio, 
Daulėlio, šešurėlio.

— Čia besilenkiant, 
Čia bepučia, 
Daulėlio, čia bepučia.

Kas tas kie - mu - žė - Ils, kas ri(? kie • mti -

iė - lis vis ma - ne a p - kai - bč * jo, VfS ffil • ОС

ap - kai - be -

Kas tas kiemužėlis, 
Kas ne kiemužėlis 
Vis mane apkalbėjo. (2)

Ar jie lankužėlėj, 
Ar jie kiemužėly, 
Vis mane apkalbėjo. (2)

Kur jie susiėjo, 
Kur jie susistojo, 
Vis mane minavojo. (2)

0 jūs įsiteikit,
Mano kaimynėliai, 
Mano jaunoms dienužėlėms.

(2)
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Aš būčiau išėjus O kai aš nueisiu
Šitą rudenužėlį, Į tą kiemužėlį,
Gaila trijų daiktužių: (2) Te rasiu belaukiančius. (2)

Gaila rūtužėlių, Jau špilmonėliai,
Rūtų vainikėlio, Geltonos smuikelės,
Gaila jaunų dainužėlių. (2) Šios mošelės šokėjužėlės. (2)

O kai aš išeisiu O jūs mošytėlės,
Iš to kiemužėlio, Jaunosios seselės,
Paliksiu jums ruimužėlį. (2) Darykit man ruimužėlį. (2)

Paliksiu jus smūtnus, Svirne ruimužėlį
Paliksiu jus liūdnus, Margoms skrynužėlėms.
Paliksiu beverkiančius. (2) Ma jaunai — už stalelio. (2)

18. AS NEISIU ŠĮMET

Aš neisiu šįmet, 
Nei kitą metą, 
Nei trečią rudenėlį.

Kad man brolelis 
Vartus atkeltų, 
Laukeliu palydėtų.

Važiuos seselė 
Per lygų lauką, 
Labai gailiai verkdama.

— Neverk, sesele, 
Daržo kvietkele, 
Aš tave atlankysiu.

— Vai, ką aš veiksiu, 
Jauna neverkus 
Svetimoj šalelėj?

Svetimoj šalelėj 
Svetimi žmonės, 
Niekas mane neužtaria.

Anyta mandra, 
Pričinias randa, 
Uošvelis dar mandresnis.

Kačergą ima, 
Su šluota gina: 
Dar ma marčios nereikia.
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Vai, tik užtarė 
Raiba gegutė, 
Sodely kukuodama.

— Praverk, martele, 
Stiklo langelį,— 
Štai raudona uogelė.

— Aš raudonesnė 
Ir už uogelę 
Nuo anytos žodelių.

19. OI, GALE DVARO

Oi, gale dvaro 
Augo pušynas, 
Palei tėvo dvarelio.

Per tą pušynėlį 
Upė tekėjo, 
Vanduo vynu kvepėjo.

Oi, bėda bėda, 
Bėda prie bėdos, 
Kad mergužė už vandens.

Eičiau prašyčiau 
Jauno brolelio, 
Kad perkeltų mergelę.

Brolelis puikus, 
Laivelis brangus, 
Neperkėlė mergelę.

Pats pušį kirtau, 
Pats laivą dariau, 
Pats mergelę perkėliau.

O kai perkėliau, 
Pradėjo verkti, 
Kaip gegutė kukuoti.

— Oi, cit, neverki, 
Mano mergele, 
Ramink savo širdelę.

— O ką aš veiksiu, 
Jauna neverkus, 
Nuo močiutės eidama.

Oi, ir pramanė 
Kiemo žmonės, 
Kad vynu burną prausiau.

Oi, ir pramanė 
Kiemo žmonės, 
Kad nemoku drobės austi.

Štai tie palmiskai, 
Kur burną prausiau, 
Baltai rankas mazgojau.

Štai tie abrūsai, 
Tie šešnytėliai, 
Kur burnužę nušluosčiau.
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J-ee

20. OI, JOJAU JOJAU

gacili).

Oi. jo- jau jo- jau. jo-ila-iuas du - ino - jau, kur aS {O-Siu,

kur su-$(o-slu, nak - vy-nu-žę

Oi, jojau jojau, 
Jodamas dūmojau, 
Kur aš josiu, kur sustosiu, 
Nakvynužę gausiu.

Oi, jaučiu jaučiu 
Pakelėj mergelę,— 
Ten aš josiu, ten sustosiu, 
Nakvynužę gausiu.

Oi, klojo klojo 
Merga patalėlį,— 
Kloj mergelė patalėlį 
Baltų priegalvėlių.

Vai, gulė gulė 
Merga prie šalelės, 
Gul mergelė prie šalelės 
Kaip žalia rūtelė.

Oi, jojau jojau, 
Jodamas dūmojau, 
Kur aš josiu, kur sustosiu 
Nakvynužę gausiu.

Vai, jaučiu jaučiu 
Padvary našlelę,— 
Ten aš josiu, ten sustosiu, 
Nakvynužę gausiu.

Oi, klojo klojo 
Našlė patalėlį,— 
Kloj našlelė patalėlį 
Kietų pagalvėlių.

Oi, gulė gulė 
Našlė prie šalelės, 
Gul našlelė prie šalelės 
Kaip ledo lytelė.

21. MOČIUTE MANO

Moujiu-te он-no. 5lr.de-le ma-no. mte-lai ma.ne au- glfialj

Močiute mano, 
Širdele mano, 
Mielai mane auginai.

Mielai auginai, 
Gražiai mokinai, 
Taip toli pažadėjai.

Už jūrių marių, 
Už žalių girių, 
Už aukštųjų kalnelių.

— Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
Kada mane lankysi?
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— Močiute mano, 
Širdele mano, 
Į devintus metelius.

Oi da nesulaukiau 
Devynių dienų — 
Močiutės išsiilgau.

Per žalią girią 
Gegute lėkiau 
Į vyšnelių sodelį.

Kukavau rytą, 
Vėlai vakarą — 
Nieks manęs negirdėjo.

O ir tropijau 
Tokį laikužį, 
Kad močiutė išėjo.

— Sūneliai mano, 
Jaunieji mano, 
Kas sode per paukštelis?

Ant josios plunksnelių, 
Ant josios raibųjų, 
Būtų girios gegelė.

*

Oi mėtė skriejo 
Mane brolelis 
Raudonu obuolėliu.

Oi aš palėkdama 
Iš vyšnių sodo — 
Sudiev mano močiutei.

Nedaug padariau 
Aš iška dėlės 
Tam vyšnelių sodely.

Ant šakos sėdėjau, 
Ant antros rymojau, 
Ant trečios graudžiai verkiau.

— Sugrįžkie, dukrele, 
Sugrįžkie, jaunoji — 
Kalbėsiva žodelį.

— Negrįšiu, močiute, 
Negrįšiu, širdele,— 
Tolims mano kelelis.

Tolims kelelis, 
Didis vargelis, 
Piktas mano vyrelis.
* *

22. AUGIN TĖVELIS

Augin tėvelis 
Du sūnaitėlius, 
Du sūnaitėlius 
Kaip dobilėlius. (2x2) 
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O pakraštėliais 
Žalios vyšnelės, 
O vidurėly — 
Vis obelėlės. (2X2)

Eina tėvelis
Per vyšnių sodą, 
Per vyšnių sodą 
Sūnelių kelti. (2X2)

— Kelkit, sūneliai, 
Mano mieliausi, 
Ar negirdėjot
Žirgelio žvengiant? (2x2)

— Kad ir girdėjom, 
Ale nekėlėm,— 
Nuo tėvužėlio 
Garbės norėjom. (2X2)

Augin močiutė 
Dvi dukružėles, 
Dvi dukružėles 
Kaip lelijėles. (2x2)

Ir augydama 
Gražiai mokino, 
Abiem paskyrė 
Po rūtų daržą. (2X2)

O pakraštėliais
Žalios rūtelės, 
O vidurėly — 
Vis radastėlės. (2X2)

Eina močiutė
Per rūtų daržą, 
Per rūtų daržą 
Dukrelių kelti. (2X2)

— Kelkit, dukrelės, 
Mano mieliausios, 
Ar negirdėjot
Gaidelio giedant? (2X2)

— Kad ir girdėjom, 
Ale nekėlėm,— 
Nuo motinėlės 
Garbės norėjom. (2X2)

23. AR JAU AUSTA AUŠRELE

Ar jau aušta aušrelė, 
Ar jau teka saulutė? 
— Kelk, dukrele, negulėk, 
Sluok tėvelio dvarą. (2x2)

Man dvaružį bešluojant, 
Žalią veją beklesčiant, 
Štai atjoja bernužėlis 
Per lygų laukelį. (2X2)
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— Mesk šluotelę į šalį, 
Imk žirgelį į ranką, 
Duok žirgeliui abrakėlio, 
Cysto vandenėlio. (2x2)

O kad aš augau 
Pas močiakėlę, 
Ji siuntė vakare 
Zlugtelio skalbti. (2x2)

Zlugtelį skalbiau 
Ir gailiai verkiau, 
Užkrito raselė 
Ant vainikėlio. (2x2)

O ir atjoja 
Jaunas bernelis 
Per lygų laukelį 
Žirgelio girdyt. (2X2)

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
Pagirdyk, mergele, 
Bėrą žirgelį. (2X2)

Mečiau žlugtelį 
Ir — į krantelį.
Paėmiau žirgelį
Už kamanėlių. (2x2)

Žirgelis geria, 
Kojelėm kasa: 
— Saugokis, mergele, 
Kad neužgautų. (2x2)

— Išsisaugojau 
Visų šalelių, 
Nėr ko man saugotis 
Bėro žirgelio. (2X2)

Aš užsidengsiu 
Šilkų skarele, 
Aš nubaidysiu 
Rūtų šakele. (2X2)

— Mergyte mano, 
Jaunoji mano, 
O kad tu neturi 
Senos močiutės, 
Kas tave mokino 
Meiliai kalbėti?

— Bernyti mano, 
Jaunasis mano, 
Vargelis mokino 
Meiliai kalbėti. (2x2)
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25. ŽALIO’ GIRELE’

Žalio’ girelė’ 
Tamsio’ naktelė’ 
Kalbin mane 
Jauni broleliai.

Ne taip kalbino, 
Kaip čestavojo, 
Baltas rankeles 
Apdovanojo.

Ne dėkui tėvui, 
Senai močiutei, 
Kad mane mažą 
Valio’ augino.

Valio’ augino, 
Ilgai migdino, 
Pusrytėlių 
Nepribudino.

O kai aš būsiu 
Žmonių martele, 
Tai nemokėsiu 
Darbelių dirbti.

Reiks anksti keltie 
Ir vėlai gultie, 
Anyta, mošelė 
Reiks pamigdytie.

Anyta, mošelė 
Reiks pamigdytie, 
Samdyta šeimyna 
Reiks pribudytie.

— Močiute mano, 
Širdele mano, 
Tai labai rūsčią 
Anytą gavau.

— Dukrele mano, 
Jaunoji mano, 
Mokėk anytos 
Nusilankioti.

Tu atsikelkie 
Anksti rytelį, 
Tu pasilaužkie 
Mėrūnų šluotą.

Tu pasilaužkie 
Mėrūnų šluotą, 
Tu nusišluokie 
Gražiai dvarelį.

Lelijėlėms klokie, 
Kad nedulkėtų, 
Rūtelėms barstykie; 
Kad vis kvepėtų.

Kaip atsikėlė 
Jau anytėlė, 
Randa nušluotą 
Gražiai dvarelį.

Tai mano marti, 
Tai darbininkė, 
Mano martelė 
Tai darbininkė.

Ji atsikėlė 
Anksti rytelį, 
Ji pasilaužė 
Mėrūnų šluotą.

Ji pasilaužė 
Mėrūnų šluotą, 
Ji nusišlavė 
Gražiai dvarelį.

Lelijėlėms klojo, .
Kad nedulkėtų, 
Rūtelėms barstė, 
Kad vis kvepėtų.
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26. EI, PŪDYME PŪDYME

Ei, pūdyme pūdyme 
Aug žalias aržuolėlis.
Po tuo aržuolėliu, po tuo šimtšakėliu, 
Guli mano tėvelis.

Ant kalnelio eidamas, 
Ant kapelio puldamas: 
— Kelkie, tėvužėli, mano sengalvėli, 
Priimk mudu prie šalelės!

— Ei, sūnyčiai sūnyčiai, 
O ką judu gersit, 
Ką judu valgysit, 
Kai pas mane čion būsit?

Ei, tėveli tėveli, 
O nuo aržuolėlio 
Žalius brazdužėlius, 
Bil pas tave čion būsim.

Ei, pūdyme pūdyme 
Aug žalioji liepelė.
Po ta liepužėle, po ta žaliąja, 
Guli mūsų močiutė.

Ant kalnelio eidama, 
Ant kapelio puldama: 
— Kelkie, motinėle, mūsų sengalvėle, 
Priimk mudvi prie šalelės.

— Ei, dukrytės dukrelės, 
Dukrelės siratėlės, 
O ką judvi gersit, ką judvi valgysit, 
Kai pas mane čion būsit?

— Ei, močiute močiute, 
Močiute sengalvėle, 
O nuo liepužėlės žalius brazdužėlius, 
Bil pas tave čion būsim.

* * *
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27. ANT AUKŠTŲ KALNELIŲ

Ant aukštų kalnelių 
Marga karčemėlė, 
E ū lia lia lia, 
Marga karčemėlė.

Marga karčemėlė, 
Jauna šinkorkėlė, 
E ū lia lia lia, 
Jauna šinkorkėlė.

Jauna šinkorkėlė 
Alutį šinkavo, 
E ū lia lia lia, 
Alutį šinkavo.

Alutį šinkavo, 
Trys Žalnieriai gėrė, 
E ū lia lia lia, 
Trys Žalnieriai gėrė.

Trys Žalnieriai gėrė, 
Gerdami dūmojo, 
E ū lia lia lia, 
Gerdami dūmojo.

Gerdami dūmojo, 
Močiutei rūgojo, 
E ū lia lia lia, 
Močiutei rūgojo.

Motinėle mano, 
Sengalvėle mano, 
E ū lia lia lia, 
Sengalvėle mano.

Būtum pagimdinus 
Pilką akmenėlį, 
E ū lia lia lia, 
Pilką akmenėlį.

Pilką akmenėlį, 
O ne žalnierėlį, 
E ū lia lia lia, 
O ne žalnierėlį.

I var

28. IR ATLĖKĖ ŽĄSŲ PULKAS

h ai - lė - kė žą-sų pul- kas. žą-sų pul-kas Iš Mask-vos. 

II v ar.

Ir ai. lė - kė žą-si) pul-kas, žą.sų pul. kas Iš Mask-vos.

Ir atlėkė žąsų pulkas, 
2ąsų pulkas iš Maskvos.

Ir nutūpė žąsų pulkas 
Ant dvarelio prie kluonelio.

Sugirgavo žąsinėlis, 
Pabudino našlaitėlę.

— Eik, našlele siratėle, 
Eik ant didžio dvaružėlio.
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Eik ant didžio dvaružėlio, 
Paklausykie vėjužėlio.

Iš kur pučia vėjužėlis, 
Iš kur ūžia aržuolėliai?

Nė tai pučia vėjužėlis, 
Nė tai ūžia aržuolėliai.

Tiktai dunda vieškelėlis — 
Atvandruoja žalnierėlis.

— Zalnierėliai vandrauninkai, 
Ar nematėt mano mielo?

— Tavo mielas pulkauninkas 
Gul Varšavoj paguldytas.

Gul Varšavoj paguldytas, 
Zalnierėliais apstatytas.

Zalnierėliais apstatytas, 
Bijūnėliais apsodytas.

29. VAI LAZDYNAI, LAZDYNAI ŽALIASIS

Vai lazdynai, lazdynai žaliasis, 
Tam lazdyne putinai žydėjo, 
Ё-ė-ė-ė, tam lazdyne putinai žydėjo.

Tam lazdyne putinai žydėjo, 
Mūs brolelis j vainą išjojo, 
Ё-ė-ė-ė, mūs brolelis į vainą išjojo.

Su maskoliais į glitą sustojo, 
Su prancūzais vajavot pradėjo, 
E-ė-ė-ė, su prancūzais vajavot pradėjo.

Bėras žirgas po manim suklupo, 
Šviesus kardas per pusę sutruko, 
Ё-ė-ė-ė, šviesus kardas per pusę sutrūko.

Dievui dėkui, bile gyvas likau, 
Bile sveikas aš namo parėjau, 
Ё-ė-ė-ė, bile sveikas aš namo parėjau.
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Su broleliais karčemoje gėriau, 
Su seselėm už stalo sėdėjau, 
E-ė-ė-ė, su seselėm už stalo sėdėjau.

Už arielką raudonais mokėjau, 
Už alutį da daugiau mokėjau, 
Ё-ė-ė-ė, už alutį da daugiau mokėjau.

30. AUGIN TĖVAS DU ŠUNELIU

Augin tėvas du sūneliu, 
Du sūneliu, 
Augydamas, mokydamas 
Labai džiaugės.

— Ar užaugsit, man sūneliai, 
Man sūneliai, 
O ar būsit artojėliai, 
Artojėliai?

— Nei mes būsim artojėliais, 
Artojėliais, 
Nei mes būsim šienpjovėliais, 
Sienpjovėliais.

Tik mes būsim žalnierėliais, 
Zalnierėliais,
Prie zdravieco dragūnėliais, 
Dragūnėliais.

Duos karalius šyvus žirgus, 
Syvus žirgus, 
Prie žirgelio tymus balnus, 
Tymus balnus.

Duos karalius mandieraites, 
Mandieraites, 
Prie mandierų kepuraites, 
Kepuraites.

Duos karalius čebataičius, 
Cebataičius, 
Prie čebatų pentinaičius, 
Pentinaičius.

Kai mes jojom vieškelėliu, 
Vieškelėliu, 
Susitikom su prancūzais, 
Su prancūzais.

Lėkė kulkos kai bitelės, 
Kai bitelės, 
Krito vaiskas kaip muselės, 
Kaip muselės.

O nuo dūmų akis marksto, 
Akis marksto, 
O nuo kraujo širdis alpsta, 
Širdis alpsta.
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O pakalnėj kraujas plūsta. 
Kraujas plūsta,
O ant kalno dūmai rūksta, 
Dūmai rūksta.

* * *

31. GERKIT APLINKUI

Gerkit aplinkui, 
Duokit šaltyšiui, 
Neužmirškit ir mane, 
Baudžiauninkėlį.

Baudžiauninkėlis —
Purvo bridėlis, 
Kulnužiu nudaužytas.

32. SUDIE JAU, LIETUVA

SrHie jau, Lie-.hi-va» jau sti-dle за-кап, jau iš-ke-l ап-;;u 

už van-dc - nu - žiu.

Sudie jau, Lietuva, 
Jau sudie sakau, 
Jau aš iškeliausiu 
Už vandenužių. (2X2)

0 jei gerai būsiu, 
Duosiu jums žinot, 
Rašysiu laiškelį, 
Kad būsiu bagots. (2x2)

Paliksiu tėvelius, 
Brolius, seseles, 
Važiuosiu ieškoti 
Laimės dėl savęs. (2x2)

0 jeigu nelaimė 
Gal kokia patiks, 
Gailių ašarėlių 
Ma vienam užteks. (2X2)

332



PASAKOS IR SAKMĖS

33. PRIEŠGYNA ŽMONA
Vienas vyras vedė labai priešgyną merginą. Jis labai 

daug turėdavo iškęsti, nes ji visados darydavo priešingai. 
Vieną kartą vyras ėjo į girią klapterių (meterių) daryti 
ir paprašė ją išvirti truputį mėsos. Moteris atsakė:

— Kad tu prašai truputį išvirti, tai aš tyčia privirsiu 
daug.

Paskui vyras sako:
— Kai tu eisi per upelio lieptą, tai nesiliumpyk, eik 

atsargiai, nes gali lieptas įlūžti.
— O aš tyčia pasiliumpysiu.
Apie pietus vyras mato — ateina žmona, atneša di

džiausių puodą mėsos. Užėjus ant liepto, kad pradėjo 
liumpytis,— lieptas lūžo, ir ji įkrito į vandenį. Kiti vyrai 
pradėjo šaukti:

— Bėk, tavo žmona skęsta!
Tas vyras ėmė bėgti, bet prieš vandenį. Tie vyrai sako:
— Bėk pavandeniui!
Jis atsakė:
— Kad mano žmona visada darydavo priešingai, tai 

ir dabar neplauks pavandeniui, o prieš vandenį.

34. LAUMES

Vieną kartą buvo vyras su žmona. Juodu gyveno la
bai vargingai. Vieną dieną juodu išėjo į lauką šieno grėb
ti ir išsinešė mažą vaiką lopšyje. Tą lopšį pririšo po me
džio šaka. Vėjas linguoja medį, supa lopšį, ir tas vaikas 
ramiai guli. Pavakarėmis juodu parėjo namo, išsivirė va
karienę ir valgo. Valgydami atsiminė, kad jų vaikas liko 
lauke. Motina greičiausiai bėgo jo parsinešti. Jau manė, 
kad bus vilkai sudraskę, bet nubėgusi pamatė, kad jį su
pa trys laumės ir dainuoja:

Čiūčia liūlia užmaršos vaiką, 
Čiūčia liūlia užmaršos vaiką.

Priėjusi pamatė vaiką šilkiniuose vystykluose miegan
tį. Laumės atidavė jai vaiką ir dar apdovanojo pinigais. 
Atgavę vaiką, juodu linksmai gyveno.
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Vieną dieną pas juodu atėjo turtinga kaimynė ir, pa
mačiusi vaiką šilkiniuose vystykluose, ėmė klausinėti, iš 
kur juos gavo. Motina viską papasakojo, kaip atsitiko ir 
kas pasidarė. Kaimynė, parėjusi namo, tuojau savo vaiką 
nunešė po tuo pat medžiu ir paliko. Vakare nuėjusi pa
matė tris laumes vaiką besupant ir dainuojant:

Čiūčia liūlia tyčios vaiką, 
Čiūčia liūlia tyčios vaiką.

Priėjusi arčiau, pamatė lopšį išverstą, o vaiką pa
smaugtą, ir leidosi atgal bėgti. Laumės ėmė ją vytis. 
Vijosi vijosi, kol ta įbėgo į klėtį ir užsitrenkė duris.

MĮSLĖS

35. Trys žąselės lėkdamos su mediniais snapais sako: 
„Tai tai mes, tai tai mes“.
(Trys kulia)

36. Nuėjau į girią be kirvio, be peilio, parsinešiau dvi 
lentutes, dvi geldutes ir katilui dugną.
(Gilė)

37. Balta panelė, raudona suknelė.
(Svogūnas)

38. Gumuoja gūmutis su devyniom skrandutėm.
(Svogūnas)

39. Aplink vanduo, o vidury ugnis.
(Virdulys)

40. Mėsos puode geležis verda.
(Žąslai)

41. Vienam bertainiuky, o nevienoks alus.
(Kiaušinis)

42. Pramušiau ledą, radau sidabrą, pramušiau sidabrą, 
radau auksą.
(Kiaušinis)
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43. Ateina ubagas, jo sermėga nuo tūkstančio stukių — 
lops nuo lopo, o adatos nė dūrio.
(Kalakutas)

44. Graži panelė mūrinėj stubelėj lotyniškai gieda. 
(Kregždė)

45. Du dvylikai kulia, o totoriukas verčia.
(Dantys ir liežuvis valgant)

46. Juods kaupoks, vyno smoks, akmeninė širdis.
(Vyšnia)

47. Buriutė bėga, bėgdama priedą. Kai nebėga, nepriėda. 
(Spūlė)

48. Du zuikučiai pešas, balti kraujai bėga.
(Miltus mala)

49. Ateina ponaitis su raudona sermėgaite: 
— Atgink vištą ir gaidį, šuns nebijau.
(Sliekas)

50. Kai man prideda, esu mažesnis, kai atima — didesnis. 
(Duobė)

51. Pasėtas nedygsta, supamas nemiega.
(Snaigė)

52. Sarangė varangė po suolu susirangė.
(Šuo)

53. Kokia liga sausumoj neserga?
(Jūrų)

54. Nedaug gyveno, greitai paseno, po mirties vietoj gra
bo ant siūlo kabo.
(Grybas)

55. Šėmas jautis dangų raižo.
(Lėktuvas)
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PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI

56. Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdus.
57. Tinginys ir kelią koja rodo.
58. Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia.
59. Atsarga gėdos nedaro.
60. Darbas žmogų puošia, tinginystė — juodina.
61. Kas dūšioj, tas ant liežuvio.
62. Melui platūs vartai įeit, bet siauri išeit.
63. Pagyrų puodas — netaukuotas.
64. Nesėsi — nepjausi.
65. Su melu toli nenueisi.
66. Turtingam ir velnias turtus krauna.
67. Ko čia bėgioji kaip katė su pūsle.
68. Ko mirksi kaip rupkė piene.
69. Ko tyli kaip liežuvį prarijęs.
70. Striokas mačios neturi.
71. Negailėk žemei, ji tau šimteriopai atiduos.
72. Neteptas ratas toli nevažiuoja.
73. Boba iš ratų, ratams lengviau.
74. Supaisysi vėją laukuos.

SKAIČIUOTĖS

75. En, ven, dyno, 
Sakalakatyno, 
Saka, laka, tyku, taku, 
Elik, belik, bum.

76. Anuku, duku, triku, keturuku, 
Boba gaudė du gaiduku.
Tie gaidukai po pečka, 
Pati boba lepečka.

77. Sėdi senis ir sapnuoja, 
Kad j karą jis važiuoja.
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Turi bombą ir granatą 
Ir karinį automatą.

78. Vilnius, Kaunas ir Klaipėda — 
Kas daugiau saldainių ėda? 
Viens, du, trys,— 
Tu esi kvailys.

79. Skrido mažas lėktuviukas, 
Ir nutrūko jam sparniukas. 
Kas tą sparną pritaisys? 
Viens, du, trys...

80. Bėgo lapė pamiške 
Ir pamatė vištą. 
Ciupo klupo sapt.

81. Važiavo katinas į baletą, 
Nusipirko aukso pistoletą. 
Kas tą katiną pagaus, 
Aukso pistoletą gaus.

82. Plaukė Nemune dėžutė. 
Toje dėžutėje — dramblys. 
Jei netiki — išeik!

83. Aus, maus, bus medaus, 
Storą ropę laukan raus.

84. Kybur vybur aitvarai 
Laižė medų dovanai. 
Kas tuos aitvarus nuvys? 
Jis.

85. Ėjo boba per arimą, 
Rado rusų karabiną. 
Užsidėjo ant pečių, 
Ėjo šaudyt vokiečių. 
Neprišaudė vokiečių, 
Tik prišaudė daug kačių.

86. Ir atėjo storas ponas, 
Pasipūtęs kaip bajoras. 
Jojo kelnės pakulinės 
Ir medalius ant krūtinės.
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KEIKSMAI

87. Milo šmote!
88. Nupiepėli tu nelaimingas!
89. O tu birbyne!
90. O tu karve nešventinto tvarto!
91. O tu kopūstgalvi!
92. O tu mazgočių smake!
93. O tu nugrubnagi!
94. O tu ragana gauruota!
95. O tu rupūže purvinom akim!
96. O tu šuns užkulni!
97. O tu velnio išpera su raudona uodega!
98. Eik tu vėjo vėtykle!
99. O tu vištos galva!

100. Ožka tu pipirine!
101. Traukis iš horizonto, o ne — uždedu fanarą!
102. Užsidaryk patefoną, kol nevėlu!
103. Atsitrauk, kirvio kote!
104. Eik į peklą velniams autų skalbti!
105. Eik šunims blakstienų kapoti!
106. Eik tu balų degyt!
107. Papūsk į blauzdą!
108. Kad tau velnias koją pakištų!
109. Kad tavo kulnys į kitą pusę atsisuktų!
110. Kad tave kur laumė nujodytų!
111. Kad tave perkūnas nutrenktų vidury žiemos!
112. Kad tave šventa žemė nenešiotų!
113. Kad tavo liežuvis į burną netilptų!
114. Kad tu marškiniuose neišsitektum!
115. Kad tu nė šventą dieną neaugtum!
116. Kad tu šaukšte vandens prigertum!
117. Kad tu žalią varlę prarytum!
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ir melodija LTR 1711 (35).
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340



♦ ♦ ♦
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* ♦ *
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