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KRASNAVO A. MICKEVIČIAUS
MOKYKLOJE

Į mūsų mokyklą vaikai atei-
na ne vien žinių  semtis ir
gebėjimų įsigyti. Kasmet  jie da-
lyvauja užklasinėje veikloje.

Mokykloje švenčiame įvai-
rias šventes. Apie jas rašėme
kiekviename „Šaltinio“ numery-
je. O štai paskutinieji mūsų ren-
giniai:

Rengėmė  šventes:
Gegužės 25 d. visi sveiki-

nome savo mamytes.  Vaikai
gražiausiomis eilėmis, dainomis
dėkojo mamytėms už meilę ir
rūpinimąsi. Visi šventės dalyviai
įteikė savo mamytėms dovanas.
Jau nebe pirmą kartą Alytaus
miesto „Jaunučių“ choro vadovė
Birutė Jačienė, tautinių instru-
mentų ansamblio „Deimanta“
vadovė Alė Žebrauskienė, kon-
certmeisterė Lina Bakšienė ir
akordeono specialybės mokyto-
ja Rūta Vaičaitienė koncertu pa-
puošė šią svarbią mūsų šventę -
Motinos dieną. Vaikai dainavo,

grojo styginiais instrumentais
klasikinę ir  lietuvių liaudies mu-
ziką.    Pirmą kartą Motinos die-
nos koncerte dainavo Arnoldo

Beinerio vadovaujamas berniukų
trio grupė iš Kauno.

Birželio 19 d. mūsų mokyklą
lankė Lietuvos ir Lenkijos par-
lamentarai - LR konsulas Sei-
nuose Liudvikas Milašius, vice-
maršalka J. Kalinowski, Seinų
apskrities starosta. Jie apžiūrėjo
mokyklą, maloniai kalbėjosi su
mokyklos direktoriumi bei moky-
tojais.

Dalyvavome įvairiose
ekskursijose

 Birželio 8 d. mūsų moky-
klos ir Seinų gimnazijos mokiniai
išvyko į Vilnių. Vilniuje mūsų
laukė maloni ir visiems brangi
Užsienio lietuvių rėmimo centro
direktoriaus pavaduotoja Aldona
Kodytė.(Apie tai plačiau rašome
atskiriame straipsnyje).

Birželio 11-15 d. vyresniųjų
klasių vaikai kartu su Seinų gim-
nazija keliavo po pietinę Lenkiją.
(Apie tai – atskiras straipsnis)

Birželio 19 d. jaunesniųjų
klasių mokiniai keliavo po Suval-
kiją .  Jie matė Smolnikus,
Stančikus, gėrėjosi Suvalkijos
gamtovaizdžiu.

Dalyvavome įvairiuose
konkursuose

Balandžio 28 d. dalyvavo-
me dailiojo žodžio  konkurse Sei-
nų Lietuvių namuose. Aneta
Kelerytė IV-VI kl. grupėje lai-
mėjo II vietą.

Gegužės mėnes į  Punsko
mokykloje  dalyvavome pasako-
rių konkurse.

Joli ta Kelerytė  I-II I kl.
grupėje laimėjo II vietą;

Aneta Kelerytė IV-VI kl.
grupėje laimėjo I vietą.

Visi vaikai gavo pagyrimo
raštus.

 Birželio 10 d. dalyvavome
lietuviškų dainų konkurse „Dai-
norėlis“. Jolita Kuosaitė daina-
vo dainą „Vasara“, Aneta Kele-
rytė „Už girių, už kalnų“, Valdas
Šarka „Tas vakaras“.

Mokyklos teatras
Veikia dramos būrelis „Bo-

ružės“. Jis pastatė B. Buivydai-
tės spektaklį „Lilutė“. Jį parodė
mokyklos eglutės šventės metu
ir XVI-ajame Teatrų festivalyje
Seinuose.

Laikraščių leidyba
Mokytojai sudaro sąlygas

pasireikšti mūsų kūrybai. Viena
tokio darbo formų - mokyklinio
laikraštėlio „Tėviškėlė“ lietuvių

Krasnavo mokykla
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kalba redagavimas,  “Iskier-
ka“(lenkų kalba) ir savo kūrybos
darbų  „Aušrelei“  pristatymas.

Lietuviško laikraščio redak-
torės: Aneta Kelerytė, Ilona Va-
znelytė ir Jolita Kuosaitė su kitų
vaikų pagalba parengė medžia-
gas, redagavo jas. Kalbą tvarkė
V. Batvinskas. Laikraštį globojo
O. Tarasevičienė.

Šokiai
Mokiniai noriai dainuoja ir

šoka. Mokykloje veikia dvi šokių
grupės.

Gegužės 27 d. vyko šokių
šventė “Aguonėlė“. Mūsų grupė
„Ramunės“ sušoko šokį „Vaba-
lai“. Scenoje pasirodė visų lie-
tuviškų mokyklų vaikai. Visi da-
lyviai labai gražiai šoko. Moki-
niams labai patiko darželio
mažylių pasirodymas.

UŽ SUTEIKTĄ PAGALBĄ,
UŽ PARAMĄ PADĖKOS

ŽODŽIUS TARIAME:

- Užsienio lietuvių rėmimo
centro direktoriaus pavaduo-
tojai Aldonai Kodytei - už vi-
sapusišką globą ir pagalbą;

- Užsienio lietuvių skyriaus
migracijos politikos ir infor-
macijos poskyrio vyriausiajai
specialistei  Aušrai Dum-
bliauskienei, Ponui Petrau-
skui ir Poniai Bagdonavičie-
nei - už pagalbą organizuojant
ekskursiją į Lietuvą;

- Lietuvos Respublikos kon-
sului Seinuose Ponui Liudvi-
kui Milašui - už lankymąsi
mūsų  mokykloje,  už šiltus
žodžius. LR konsulo Seinuose
žmonai Laimai Milašienei už
pagalbą ieškant mokyklai muzi-
kos  mokytojo.

- Liaudies muzikos speciali-
stui Arnoldui Beineriui - už
mūsų atžalų parengimą „Dai-

norėliui“  ir  Motinos dienos kon-
certui, už galimybę apsilankyti
Vilniaus miesto savivaldybėje, už
paramą  nuvykti į Televizijos
bokšto apžvalgos aikštelę ir šil-
tus žodžius;

- Jiezno muzikos mokyklos
direktorei I. Vilkelienei, mo-
kytojams ir mokiniams - už
mums svarbios Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos koncertą;

- Alytaus muzikos mokyklos
mokytojas, mokiniams - už
mielą ir įdomų koncertą, skirtą
Motinos dienos progai;

- Visiems svečiams - už apsi-
lankymą mūsų mokykloje.

Kroniką parengė
 Onutė Tarasevičienė

Motinos diena Krasnavo mokykloje

Vaikų diena Krasnavo mokykloje
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LANKËME VILNIØ
Šių metų birželio 9 d. Kras-

navo A. Mickevičiaus pagrin-
dinės mokyklos bei Seinų 2-osios
gimnazijos mokiniai dalyvavo
ekskursijoje į Vilnių bei Trakus.
Iš mokyklos išvykome šeštą va-
landą ryto ir, prabėgus kelioms
valandoms, pasiekėme Lietuvos
sostinę. Pirmiausia nuvažiavome

prie Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčios, kur mus pasitiko gidė -
gerai mums pažįstama Užsienio
lietuvių rėmimo centro darbuoto-
ja Aldona Kodytė. Apžiūrėjome
baroko stiliaus šventovę, žavė-
jomės joje esančiomis puikiomis
freskomis bei skulptūromis.

Vėliau važiavome į šalia
esančias Antakalnio kapines, ku-
riose palaidoti Lietuvos laisvės
gynėjai, žuvę 1991 m. sausio 13
d. prie Televizijos bokšto bei tų
pačių metų liepos 31 d. rusų
nužudyti Medininkų pasienio
posto pareigūnai. Pamatėme
antkapius su juose užrašytų did-
vyrių pavardėmis ir S. Kuzmos

sukurtą paminklą žuvusiems už
Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę. Čia mokiniai sužinojo taip
pat apie kitus įvairių karų daly-
vius, atgulusius šiose kapinėse.

Vėliau vykome į miesto
centrą. Pravažiuodami Šv. Pet-
ro ir Povilo bažnyčią, galėjome
iš tolo stebėti jos kupolą. Visą

laiką p. Aldona Ko-
dytė pasakojo apie
svarbesnes vietas,
architektūros pamin-
klus. Pirmiausia va-
žiavome Antakalnio
rajono gatvėmis, vė-
liau pasukome deši-
niau, palikdami Bel-
montą ir Markučių
rajoną. Ponia Aldona
papasakojo apie  gy-
venančius šiame ra-
jone totorius.

Pažvelgę į dešinę
išvydome nepaprastai
gražų Vilniaus sena-
miesčio vaizdą  bei
Trijų Kryžių kalną,
kuriame kadaise sto-
vėjo medinė pilis. Po
kelių minučių buvome
prie Medininkų vartų,

prie kurių vėliau prisišliejo XVII
a. statyta Aušros Vartų koplyčia.
Kadaise kelias pro šiuos vartus
vedė į už 28 kilometrų nutolusią
Medininkų pilį, kurioje buvo ka-
ralių rezidencija.

Aplankę Šv. Mergelės Ma-
rijos koplyčią, leidomės Aušros
Vartų ir Didžiąja gatve, trumpai
sustodami ties Vilniaus rotuše.
Toliau mūsų kelias siauromis
gatvelėmis vedė Šv.  Onos
bažnyčios link. Be jos aplan-
kėme šalia esančią Bernardinų
bažnyčią  bei Adomo Micke-
vičiaus paminklą, prie kurio visi
kartu nusifotografavome.

Važiuodami pietauti, pro au-

tobuso langą turėjome progą pa-
matyti statomus Valdovų rūmus,
kurie bus iškilmingai atidaryti
2009 m., minint Lietuvos vardo
tūkstantmetį. Matėme paminklą,
skirtą Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui Gediminui, 1323 m.
įkūrusiam Vilnių. Pravažiavome
Katedros aikštėje esančią var-
pinę, Nacionalinį muziejų ir prie
jo esantį vienintelio Lietuvos ka-
raliaus, suvienijusio žemes į
vieną valstybę, Mindaugo pa-
minklą. Tiltu pravažiavome Vil-
nios ir Neries santaką ir priešais
atsivėrė gerai mums jau žinomas
pastatas – Šv. Petro ir Povilo
bažnyčia. Ponia Aldona atkreipė
mūsų dėmesį į Nunciatūrą bei
Danijos ir Didžiosios Britanijos
ambasadų pastatus. Pasukome
Žirmūnų rajono link ir po dešim-
ties minučių privažiavome liau-
dišką  užeigą  „Marceliukės
klėtis“. Čia jau mūsų laukė pa-
davėja ir skanūs pietūs. Pasisti-
prinę vykome į Vilniaus miesto
savivaldybę. Čia, prie jos pasta-
to Europos aikštėje esančio fon-
tano, mus pasitiko Vilniaus mies-
to tarybos narys gerb. Jonas
Endriukaitis. Įėję į savivaldybės
pastato liftus, pakilome į viršuje
esančią apžvalgos aikštelę. Iš
ten žavėjomės Vilniaus panora-
ma. Gerb. Jonas Endriukaitis
padovanojo albumą ir kitų leidi-
nių apie Vilnių. Krasnavo mo-
kyklos direktorius Kazimieras
Rėkus atsidėkodamas įteikė
mūsų rėmėjui Seinijos albumą
bei kitų mūsų krašte leidžiamų
leidinių. Vėl visi nusifotografa-
vome.  Kadangi ekskursijos
maršrute dar buvo numatytos ir
kitos lankytinos Vilniaus vietos,
atsisveikinę išvykome į Televizi-
jos bokštą. Važiuodami Žvėryno,
Viršuliškių ir Karoliniškių rajo-
nais, įdėmiai klausėmės gidės pa-

Prie Adomo Mickevičiaus paminklo
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sakojimų. Iš jos sužinojome, kad
prieš keliasdešimt metų aplinki-
niuose miškeliuose galima buvo
grybauti ar riešutauti. Tai neste-
bina, kadangi du trečdalius da-
bartinės Vilniaus teritorijos suda-
ro miškai ir parkai.

Po 20 minučių buvome prie
Televizijos bokšto. Pirmiausia
pr iėjome šalia jo rymančius
kryžius ir rūpintojėlius, skirtus
1991 m. sausio 13-osios naktį
žuvusiems atminti. Vėliau įėjo-
me į pastato vidų, apžiūrėjome
ekspoziciją ir išklausėme va-
dovės pasakojimą apie kraupius
1991 m. įvykius Lietuvos sos-
tinėje. Po to moderniais liftais
pakilome į apžvalgos aikštelę ir
kavinę „Paukščių takas“, esan-
čią 165 m. aukštyje. Mūsų ke-
lionė į viršų truko apie 45 sekun-
des. Iš ten atsivėrė neįprastas
mūsų sostinės grožis. Neįtikėti-
na, kad bokšto aukštis - 326,47
m, o svoris 25000 t. Televizijos
bokšto statyba truko tik 6 metus
(1974-1980).

Prabėgus pusvalandžiui, mes
vėl atsidūrėme miesto centre,
kadangi numatytas buvo Gedi-
mino pilies lankymas. Mūsų au-
tobusas sustojo šalia Katedros
aikštės. Išlipę nuėjome lankyti
svarbiausios Vilniaus Arkivysku-
pijos ir visos šalies katalikų šven-
tovės – Vilniaus Arkikatedros,
didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir
valstybinių iškilmių vietos. Jos
viduje pamatėme klasicistinio
stiliaus vidų bei Šv. Kazimiero –
Lietuvos globėjo - koplyčią. Po
15 min. išėję iš Katedros, pasu-
kome į dešinę, greit priėjome
Lietuvos nacionalinį muziejų,
grožėjomės Lietuvos karaliaus
Mindaugo paminklu, kuris buvo
atidengtas 2003 m., minint 700-
ąsias jo karūnavimo metines. Po
kelių minučių priėjome keltuvą,
kurio dėka galėjome greit pa-
siekti Gedimino kalną. Nors tą
dieną buvome sukorę nemažai

kilometrų ir ne vienas buvo ge-
rokai pavargęs, bet visiems pa-
vyko užkopti siaurais pilies laip-
tais į jos viršų. Čia vėl atsivėrė
plati Vilniaus panorama ir ypa-
tingas priešpiet mūsų lankyto
Senamiesčio grožis. Ponia Aldo-
na tarsi istorijos ar geografijos
pamokos pabaigoje klausė mo-
kinių, ką jie įsiminė pažintinės
kelionės po Vilnių metu. Visų
atmintyje išliko Šv. Petro ir Po-
vilo bei kitos bažnyčios, Vilniaus
savivaldybės pastatas, TV bokš-
tas ir kitos aplankytos vietos.

Mūsų ekskursija artėjo į pa-
baigą. Atsisveikinome su p. Al-
dona Kodyte, linkėdami jai viso-
keriopos kloties. Direktorius at-
minčiai įteikė albumą ir litų lei-

dinių apie mūsų kraštą.
Toliau mūsų kelias namo

vedė pro Trakus. Apžiūrėję di-
dingą pilį, nusipirkę suvenyrų,
išskubėjome atgal.  Kelionės
metu visą laiką skambėjo lietu-
viška daina, todėl nė nepajuto-
me,  kai,  pravažiavę sieną ,
sugrįžome prie mokyklos.

Širdingai dėkojame Tautinių
mažumų ir išeivijos departamen-
tui prie LR Vyriausybės, parėmu-
siam mūsų projektą, nuoširdų
ačiū tariame gerb. Aldonai Ko-
dytei – ekskursijos gidei bei Vil-
niaus miesto tarybos nar iui
Gerb. Jonui Endriukaičiui už fi-
nansinę paramą.

Vytautas Batvinskas

Prie Aušros vartų

 Lietuvos televizijos bokšte
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NUOSTABI  IÐVYKA
2007 metų birželio 11 dienos

ankstyvą  rytą prasidėjo ilgai
mūsų laukta kelionė. Prieš akis
- daug, labai daug kilometrų, bet
kelionės tikslas tikrai puikus -
mes, 45 Krasnavo Adomo Mic-
kevičiaus pagrindinės mokyklos
moksleiviai, kartu su penkiais
auklėtojais ir keliais mūsų mo-
kyklos absolventais, vykstame į
Krokuvą, į Vadovicų miestą ir į
Karpatų kalnus. Mūsų laukia

penkios neužmirštamos kelionės
dienos.

Autobusas saugus – jį, prieš
išvykstant, patikrino policijos
pareigūnai, tad dėl jo techninės
būklės galime bū t i ramūs.
Vakare pasiekiame Krokuvą ,
apsistojame gražiame viešbuty-
je „Lipsk” (Leipcigas). Po ke-
lionės esame gerokai pavargę (iš
Krasnavo iki Krokuvos apie 640
kilometrų), tad pirmą vakarą nie-
ko nelankome – einame ilsėtis.
Kitą rytą išvykstame į seniausią
Lenkijoj ir vieną seniausių Eu-
ropoje druskos kasyklą Vieličkos
(Wieliczka) mieste.

Ši kasykla pagrįstai įrašyta į

UNESCO Žmonijos gamtos ir
kultūros paveldo knygą, ji tikrai
verta dėmesio. Tai vienintelis
toks objektas visoje Europoje.
Nusileidus beveik du šimtus
metrų  po žeme,  aptinkame
didžiulę druskoje išskobtą,  šven-
tos Kingos (Kunegundos) ko-
plyčią. O koplyčioje, taip pat iš
druskos, išskobtas altorius ir
šventųjų skulptūros. Didžiausią
įspūdį palieka bareljefas „Pasku-

tinė vakarienė”. Šioje koplyčio-
je mėgsta tuoktis jaunavedžiai -
žmonės iš visos šalies, todėl
eilėje reikia užsirašyti prieš porą
metų. Viską apžiūrėję, Adomo
Mickevičiaus koridoriumi priei-
name liftą ir pakylame į viršų.
(Į apačią leidžiamasi pėsčiomis.)
Lankyti šią kasyklą norėtųsi re-
komenduoti visiems, ypač jauni-
mui.

Grįžtame į Krokuvą. Miesto
lankymą pradedame nuo Kroku-
vos nacionalinio muziejaus. Tie,
kas labiau jautrūs menui, gėrisi
Rembranto ir Leonardo da Vinči
paveikslais, tie, kam įdomiau
žiūrėti senovinius ginklus, taip

pat turėjo kur akį paganyti. Vi-
siems labai patiko antikinių ob-
jektų rinkinys – senovės graikų
pagamintos amforos, bareljefai,
dievų skulptūros, senovės Egip-
to valdovų karstai.

Čia pat, šalia muziejaus, yra
Floriano vartai. Pasukame į Flo-
rianska gatvę ir sustojame prie
namo, kuriame gyveno vienas
garsiausių lenkų dailininkų – Jan
Matejko. Tai būtent jis „aprašė”
drobėje visą Lenkijos, o dalinai
ir Lietuvos, istoriją. Tai jis nu-
piešė paveikslą  „Bitwa pod
Grunwaldem” (Žalgirio mūšis).
Šis paveikslas yra žinomas kiek-
vienam žmogui tiek Lenkijoje,
tiek ir Lietuvoje. Jan Matejko
savo kūryba siekė žadinti patrio-
tinius jausmus tais laikais (XIX
a.), kai nei Lenkijos, nei Lietu-
vos politiniame Europos žemėla-
pyje nebuvo – ji buvo padalinta
tarp Rusijos, Prūsijos ir Austri-
jos.

Didžiulį įspūdį mums paliko
Krokuvos Šv. Marijos bažnyčia.
Lenkai ją vadina Kościół Ma-
riacki. Bažnyčios vaizdas žino-
mas visiems - tai Krokuvos sim-
bolis. Bažnyčia pribloškia savo
gotikos stiliaus grožiu ir didingu-
mu, bet gražiausias yra jos in-
ter jera s,  ypač  – pasaulinės
kultūros šedevras – vokiečių
kilmės skulptoriaus Vitt Stvoš
išdrožtas didysis altorius. (Čia
tiktai priminkime, kad vidur-
amžiais Krokuvoje gyveno daug
vokiečių ir  Šv. Marijos bažnyčia
buvo skir ta  bū tent  jiems).
Bažnyčia garsėja ir tuo, kad kas
valandą iš jos bokšto grojamas
miesto signalas (heinalas), dvy-
liktą valandą jis transliuojamas
per Lenkijos nacionalinio radijo
pirmąją programą.  Pasirodo,
viena heinalo klausytis per radiją,

Tatruose lankėme gražiausią kalnų slėnį, vardu „Dolina Kościeliska”
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o visai kita – stovint bokšto
papėdėje.

Niekas, kas atvyksta į Kro-
kuvą, negali išvykti neaplankęs
miesto pilies – Vavelio. Tai se-
niausias architektūros objektas ir
seniausias kvartalas visame mie-
ste. Prie įėjimo į Vavelį mus svei-
kina” Tado Kosciuškos skulp-
tūra. Vavelyje pirmiausiai lanko-
me karališkuosius rūmus, o po to
- katedrą. Karališkuose rūmuose
grožimės senaisiais, auksu ataus-
tais olandiškais kilimais, „arra-
sais” vadinamais.

Vavelio katedra, - tai Lenki-
jos, o vėliau Lenkijos ir Lietuvos
bendros valstybės istorija. Šioje
šventovėje buvo karūnuotas
Lenkijos karaliumi Vladislavas
Lokietekas (Alkūnaitė), o po jo
– visi kiti karaliai, išskyrus pas-
kutinįjį – Stanislavą Augustą.
Čia, katedros požemiuose, jie
buvo ir laidojami. Praeidami šalia
karaliaus Jogailos ir karalienės
Jadvygos antkapių, akimirkai lyg
ir sustojome ties Lietuvos ir Len-
kijos bendros valstybės ištakų.
Apie tai iki šiol mokėmės tiktai
per istorijos pamokas, dabar tą
istoriją patys „pačiupinėjome”.
Katedros požemiuose ilsisi ir kitų
lenkų tautai nusipelniusių žmo-
nių: Adomo Mickevičiaus, Juze-
fo Pilsudskio palaikai. Pakilę į
bokštą, prisilietėme prie didžiau-
sio Lenkijoje - „Žygimanto” var-
po. Jis sugaudžia tiktai ypatingo-
mis progomis. Gidai pasakoja,
kad kas prie jo prisilies ir minty-
se išsakys pageidavimą, tas pa-
geidavimas būtinai išsipildys.
Dar  minutę pastovime ties namu
Franciszkańska gatvėje. Tai iš
šio namo lango kalbėdavosi su
minia popiežius Jonas Paulius
Antrasis savo kelionių į tėviškę
metu.

Kitą dieną išvykstame į  kal-
nus, į Tatrų kalnagūbrį, į Tatrų
sostinę – Zakopanės (Zakopa-
ne) miestą.

Pasileidę į pietus, išvažiavę
iš miesto, pradedame kilti vis
aukštyn ir aukštyn. Vaizdai už
autobuso langų – vis gražesni ir
gražesni. Įvažiuojame į Tatrų
nacionalinio parko teritoriją. Čia,
Palenica aikštėje, autobusą rei-
kia palikti, o patiems kilti toliau...
pėsčiomis. Nukulniavę du kilo-
metrus, dešinėje kelio pusėje
pamatome  Adomo Mickevičiaus
krioklį. Tai ne tas, kas garsioji
Niagara, bet visgi šis tas. Ypač
tiems, kas krioklių niekuomet
nematęs. Dar šeši kilometrai į
kalną ir... staiga, už morenos at-

siveria vaizdas į gražiausią kalnų
ežerą Morskie Oko. Tai „šven-
čiausias” gamtos kampelis viso-
je Lenkijoje.  Plotas - 34,5 hek-
tarai, gylis - 50 metrų, 1393 met-
rai virš jūros lygio. O koks to
vandenėlio skaidrumas...  Aplin-
kui aukšti kalnai amžinai snie-
guotais šlaita is. Už ežero –
aukščiausia Lenkijoje viršūnė
Rysy – 2499 metrai virš jūros
lygio. Dar aukštesnė – Gerlach
viršūnė, bet ji jau Slovakijoje,
nors nuo kelio į Morskie Oko
labai puikiai matoma, rodos ran-
ka pasiektum.

Pasigrožėję šiuo gražiausiu
Europoje kalnagūbriu, grįžtame

į aikštelę, kur mūsų laukia auto-
busas.

Apsistojome vasarnamyje
„Halina”.

Kitą dieną vykstame į neeili-
nio grožio kalnų slėnį  Dolina
Kościeliska. Čia mums pavyko
išgirsti... lokio riaumojimą. Pa-
prastai Tatrų lokiai žmogaus ven-
gia, bet šįkart mums pasisekė.
Dar aplankome Fatimos Dievo
Motinos sanktuariją, kuri buvo
pastatyta kaip padėka Aukščiau-
siajam už popiežiaus išgelbėjimą
po Ali Agčios pasikėsinimo, dar
apžiūrime altorių, prie kurio po-

piežius atnašavo Šventąsiais
Mišias ir skubame į senąsias
Zakopanės kapinaites Na Bzy-
sku (Ant kraštelio). Čia ilsisi
kalnams nusipelniusių arba savo
gyvenimą su jais susiejusių žmo-
nių palaikai. Tarp jų - kunigas
Stolarczyk, kuris XIX a. pirmas
išpopuliarino kalnus turistų tar-
pe, Stanislovas Vitkevičius...
žemaitis, sukūręs kalnų naciona-
linį architektūros stilių, kuris pa-
plito po visą  Lenkiją ,  kalnų
gelbėtojai,  kurie,  negailėdami
savos gyvybės, gelbėdavo ir to-
liau tebegelbsti turistus, pakliu-
vusius į nelaimę.

Nors ir  kaip būtų  gaila ,

Fotografuojamės prie Krokuvos Vavelio pilies senosios katedros
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artėja metas atsisveikinti su Za-
kopanės miestu ir kalnais. Pake-
liui dar užsukame į Vadovicų
miestą, kur gimė ir augo Karolis
Voityla – popiežius Jonas Pau-
lius Antrasis. Aplankome bažny-
čią, kurią ir Jis lankydavo. Dar
trumpam apsistojame Osvenci-
me, hitlerinėje koncentracijos
stovykloje, ir išvykstame namo.
Išvyka baigėsi. Ji paliko neišdil-
domus įspūdžius. Nežinia, ar
kada nors dar teks pakeliauti tais
keliais. Už šią stebuklingai gražią
ekskursiją dėkojame mūsų tėve-
liams ir kelionės rėmėjams.

Barbara Nowikowska

PAS SEINØ „ÞIBURIEÈIUS“

PASITINKANT VASARÀ
Nauja mokykla dar tik ku-

ria savas tradicijas. Jau pir-
mais jos gyvavimo metais kilo
mintis  surengti  mokyklos
ðventæ, kuri turëjo atlikti  ávai-
riose mokyklose organizuo-
jamø atvirø durø vaidmená.
Pernai,  o taip pat ð iemet
birþelio antràjà, tokia ðventë
ir buvo organizuota, tikint,
kad á jà atvyks visø pirma
mums artimiausiø Seinø vals-
èiaus mokyklø  lietuviukai.
Deja, organizuotos mokyklø
delegacijos neatvyko nei per-
nai, nei ðiemet. Buvo tik kele-
tas individualiai susidomëjusiø
asmenø.

Sprendimà apie vaikø at-
vykimà priima suaugusieji ir
truputá  gaila ,  kad tokiais
sprendimais nuskriaudþ ia
savo vaikus. Ðiemet, kai mo-
kyklos ðventæ sujungëme su

vaiko diena, vaikams buvo
parengti labai malonûs siur-
prizai. Be vaiðiø,  linksmos
programëlës, þaidimø pagal
amþiaus kategorijas, sporto
varþybø, buvo specialiai mûsø

vaikams  penkioms valandoms
iðnuomota tramplininë þaidi-
mø aikðtelë, kurioje visi vai-
kai dûko kiek jëgos leido ir
buvo labai patenkinti. Vienas
berniukas, ðokëjas ið Lazdijø

Mūsų rėmėjas aprūpino mus balonais su firmos logotipu
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“Kregþdutës” darþelio, pa-
sakë, kad tai pati laimingiau-
sia diena jo gyvenime, o pri-
tarë ðiems þodþiams daugelis.
Ðioje ðventëje linksminosi

ne tik vaikai. Prie kepamø
deðreliø, iðklausæ programà ir
þiûrëdami á ðëlstanèius vaikus,
susitiko tëvai ir mokytojai,
tiek ið ðios mokyklos, tiek
atvykæ ið Kuèiûnø, Lazdijø,
Navinykø ir Punsko, kurie buvo
pakviesti su mokiniø delegaci-
jomis. Nors oras buvo vësokas,
bet nuotaika tikrai puiki.

        Janina Mocukonienë

IÐVYKOS
Kovo 20 dienà,  penkta-

diená, Lietuvos specialiosios
kûrybos draugijos “Guboja”
kvietimu, “Þiburio” mokyklos
teatro trupë “Dusalukas” nuvy-
ko á Alytø, á V-àjá tarptautiná
neágaliøjø vaikø ir jaunimo fes-
tivalá “Dþiaugsmo aðara 2007”.
Festivalis vyko net tris dienas,
taèiau mes èia buvome tik vienà
dienà, tada, kai programoje
buvo numatytas mûsø spekta-
klis “Parðiukas Ikaras”. Tà
paèià dienà vaidino ir Punsko
pagrindinës mokyklos ðeðtokai,
taigi nuvaþiavome kartu su pun-
skieèiais. Ádomu buvo pamaty-
ti keliø Lietuvos mokyklø spek-
taklius, o ypatingai tuos,
kuriuose vaidino neágalusis jau-
nimas. Jø spektakliuose vyravo
pantomima, atliekama muzikos
fone. Neágaliøjø vaidyba stulbi-
no meniðkumu, ðiuolaikiðku-
mu. Mûsø mokiniams labiausiai
patiko baigiamasis festivalio ak-
centas – klasikiniai ir sportiniai
ðokiai, kuriuos atliko jaunimas,
susibûræs prie Alytaus jaunimo
centro.

***
“Žiburio” mokykla aktyviai

bendradarbiauja su keliomis

mokyklomis Lietuvoje. Itin
artimai bendraujame su Ku-
èiûnais. Jie ir yra mûsø arti-
miausi kaimynai, visø pirma
turint omenyje geografinæ pa-
dëtá – Kuèiûnø miestelio sto-
gus ir baþnyèios bokðtà kas-
dien matome vaþiuodami á
Rakelijà mûsø mokiniø moky-
kliniu autobusu. Kelis kartus
per savaitæ á mûsø mokyklà ið
Kuèiûnø atvyksta muzikos mo-
kytojas Juozas Pileckas, kuris
labai daug savo laiko, jëgø ir
sugebëjimø skiria “Þiburio”
auklëtiniø muzikiniam ugdy-
mui, ðvenèiø organizavimui,
mokiniø ruoðimui konkursams.

Geguþës 20-àjà Kuèiûnuo-
se vyko didelës iðkilmës – pa-
rapijos 100-ø jø  metiniø
minëjimas. Tø iðkilmiø me-
ninëje programoje dalyvavo ir
mûsø mokykla, pasirodþiusi
su savo ðokiais ir dainomis.
Nemaþai mokytojø, mokiniø
ir tëvø dalyvavo ðventëje ir
atlaiduose.

Geguþës 25-àjà Kuèiûnuo-
se vyko mokyklos ðventë, á
kurià buvo pakviesta ir mûsø
mokyklos delegacija. Tai pir-
ma tokio pobûdþio ðventë jø
mokykloje, kurios metu buvo
pristatomi mokyklos pasieki-
mai ávairiose srityse, teikiami
apdovanojimai mokiniams, jø
tëvams ir mokytojams. Visa
tai buvo ákomponuota á me-
ninæ – pramoginæ programà,
kurios metu dvi dainas puikiai
atliko ir mûsø mokiniø ket-
vertukas (Ieva, Silvija, Daiva
ir Jurgita).

***
Geguþës 27-àjà dvi mûsø

mokyklos ðokiø grupës daly-
vavo ðokiø ðventëje, kurià tra-
diciðkai organizuoja LLBJS.
Nors dalinai ðià ðventæ su-
trukdë smarki audra, mûsø
grupës dar suspëjo pasirodyti.

***
Birþelio 1-àjà “Þiburio”

gimnazijos sportininkai buvo
iðvykæ á Punskà, kur dalyvavo
futbolo ir krepðinio þaidy-
nëse. Kiti mokiniai ruoðësi
mokyklos ðventei, þaidë ir
vaiðinosi ledais.

***
Birþelio 11-àjà kelios mû-

sø sportininkø komandos kar-
tu su Navinykø mokyklos de-
legacija ir mokytojais , ve-
danèiais popamokinius uþsië-
mimus,  nuvyko á  Aðtr ià jà
Kirsnà, kur taip pat buvo pa-
kviesta Bûdvieèio mokyklos
delegacija -  á sportines þaidy-
nes ir mokytojø pasitarimà.
Sportininkø komandos iðban-
dë savo jëgas ávairiose rungty-
se ir laimëjo nemaþai diplomø
(þiûr. T. Kulieðiaus straipsnis
“Auðroje), o mokytojai, iðklau-
sæ ávadiná Nastutës Sidarienës
praneðimà apie tradicinës lietu-
viø kultûros ugdymà mokyklo-
je, pasidalijo sava patirtimi apie
tradicinës kultûros vertybiø
puoselëjimà, dailës darbus ir ki-
tokià meninæ veiklà. Pasibaigus
mokymams ir sporto þaidy-
nëms, apþiûrëjome labai jaukiai
sutvarkytà Aðtriosios Kirsnos
mokyklà ir buvome pakviesti
vaiðiø.

ÐVENTËS,
IÐKILMËS,
MINËJIMAI

Kovo 16-toji mûsø moky-
kloje buvo tikrai svarbi ir ási-
mintina diena. Nors tà dienà
jau ið anksèiau buvome pla-
navæ paminëti knygneðius, jø
minëjimà turëjome atidëti, nes
mus panoro aplankyti labai
garbingi sveèiai.

Ið  pat ryto á  “Þiburio”
mokyklà atvyko Vaikø teisiø
gynimo asociaci jos pirmi-
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ninkës ið Lenkijos ir Lietuvos
su jas lydinèiais atstovais ið
ðvietimo skyriaus ir kuratori-
jos. Ðios gana gausios delega-
cijos tikslas buvo patikrinti,
kaip laikomasi vaikø teises
reglamentuojanèiø ástatymø
tautinës maþumos mokykloje.
Delegacijos nariai kalbëjosi
individualiai su vaikais, tikri-
no vaikø mokymosi sàlygas,
kalbëjo su mokytojais ir të-
vais prie bendro stalo vaiðin-
damiesi kava.

Dar nepasibaigus kiek
uþsitæsusiam vaikø  teis iø
gynëjø vizitui, á mûsø mo-
kyklà atvyko Kovo 11-osios
akto signatarai. Turëjom pro-
gos savo akimis pamatyti
paèias iðkiliausias Lietuvos
asmenybes, svarbiausius to
reikðmingo Lietuvai laikotar-
pio politikus, raðytojus. Mon-
sinjoras A. Svarinskas nuoðir-
dþiai pakvietë já aplankyti, kai
tik bûsime Vilniuje.

Apþiûrëjusius mûsø mo-
kyklà garbingus sveèius pa-
kvietëme paþiûrëti programà,
skirtà Kovo 11-tosios ðventei.
Programoje gimnazistai patei-
kë patriotinës poezijos mon-
taþà. Buvo dainø, ðokiø, su-
giedotas Lietuvos himnas. Po
programos sveèiai padovano-
jo mokyklai graþiai árëmintà
Kovo 11-tosios akto kopijà,
vertingø knygø. Pobûvá bai-
gëme laisvais pokalbiais prie
kavos puodelio.

Tà paèià dienà buvo supla-
nuotas dar vienas svarbus vi-
zitas. Apie 16 val. á mûsø mo-
kyklà atvyko Lietuvos Respu-
blikos Seimo Pirmininkas Vik-
toras Muntjanas. Já pasitiko-
me prie mokyklos durø ðokiu
“Kepurinë”, áteikëm gëliø,
vëliau parodëm trumpà pro-
gramëlæ. Seimo Pirmininkas
mus pasveikino ir dovanø átei-
kë muzikiná centrà.

***
Vasario 20-àjà  mûsø mo-

kykloje ðventëme uþgavënes.
Mokiniai jau anksèiau buvo
prisigaminæ kaukiø, dar þie-
mos atostogø metu mokësi
uþgavëniø dainø ir þaidimø,
buvo pagaminta didþ iulë
Morë. Visi tà dienà ðauniai
pasilinksmino, o apeigø kulmi-
nacinis  momentas buvo
Morës deginimas.

***
Kovo 11-àjà mûsø moki-

niai su mokytoja Nastute Si-
dariene dalyvavo juostø paro-
dos atidaryme. Ðis renginys
Lietuvos Nepriklausomybës
atkûrimo dienà vyko kartu su
ansamblio ið Kauno pasirody-
mu Lietuviø Namuose. Sce-
noje buvo atliekamos grau-
dþios tremtiniø dainos.

***
 Kovo 20-àjà paminëjome

Knygneðio dienà. Ðiemet jà
skyrëme mûsø kraðto knyg-
neðiams. Su mokiniais popa-
mokiniø  uþs iëmimø  metu
buvo renkama medþiaga ið
mûsø bibliotekoje prieinamø
ðaltiniø, pasitelkëme taip pat
Punsko mokykloje surinktà
medþiagà, o grupë IV-VI kla-
siø mokiniø, parengë pagal jà
montaþà, áterpdami poezijos,
skirtos knygneðiams, taip pat
perskaitë istorinæ apþvalgà.
Montaþas buvo pristatytas vi-
siems mokiniams iðkilmingos
sueigos  metu, panaudojant ir
inscenizacijos elementus. Ðia
tema taip pat paruoštas stendas.

„Žiburio” mokykla

KONKURSAI
Pavasaris tai toks metas, kai

reikia dar daugiau susitelkti
darbui, kad galëtume savo re-
zultatus parodyti platesnei vi-
suomenei, parungtyniauti su
bendraamþiais.

Dalykinius lietuviø kalbos, Lie-
tuvos istorijos ir Lietuvos geogra-
fijos konkursus, kaip ir kasmet,
organizavo LLD. Juose dalyvavo
maksimalus reglamente numatytas
mokiniø skaièius, todël pasiekëme
nemaþai pirmøjø vietø.

Daug emocijø sukëlë gim-
nazistø lietuviø kalbos konkur-
sas, kuriame rungësi 3 grupës
po penkis moksleivius ið „Þibu-
rio“ ir 6 tokios pat grupës ið
Punsko gimnazijos. Visi buvo
nemenkai pasikaustæ þiniomis
apie poetà Bernardà Braz-
dþioná, kuriam ðiemet bûtø su-
kakæ 100 metø. Reikëjo þodþiu
atsakinëti á burtø keliu iðtrauk-
tus klausimus, susijusius su po-
eto biografija, kûryba ir jos ana-
lize. Mokiniai ið kailio nërësi
norëdami kuo puikiau pasiro-
dyti gana plaèiai auditorijai.
Visi pasirodë puikiai. Taèiau I
ir II vietà laimëti ðiemet pavy-
ko þiburieèiams. I-osios vietos
laimëtojai: Ieva Kulieðaitë, To-
mas Kulieðius, Aneta Peèiulytë,
Ramona Masionytë ir Onutë
Zubavièiûtë. II vietos laimëtojø
grupëje buvo antrokai ir treèio-
kai berniukai: Povilas Þardec-
kas, Þilvinas Macukonis, Do-
vydas Nometka, Tomas
Janèulis ir Deivydas Kuosa.

***
Ðiemet pagrindiniø mo-

kyklø lietuviø kalbos konkur-
sas vyko Navinykø mokykloje.
Pagal reglamento reikalavimus
jame dalyvavo po du mokinius
ið V ir VI klasiø. Mokiniai raðë
testà pagal programinæ medþia-
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gà. V klasiø kategorijoje mûsø
mokinei Daivai Kulieðaitei pa-
vyko laimëti II-àjà vietà.

Lietuvos istorijos ir geogra-
fijos konkurse ðiemet dalyviø
buvo labai daug, mokiniai ne-
tilpo Lietuviø Namø þiûrovø
salëje - dalis turëjo pereiti á ki-
tas patalpas. I-asis konkurso
etapas buvo testas raðtu. Kai
kurie mokiniai raðë testà ið isto-
rijos ir geografijos. Po ðeðis
mokinius, surinkusius daugiau-
siai taðkø pirmajame etape,
perëjo á atsakomuosius. Ið
„Þiburio“ mokyklos mokiniø á
atsakomøjø etapà pateko 4 isto-
rikai ir 1 geografas. Susumavus

rezultatus, paaiðkëjo, jog I-àjà
vietà  istorijos konkurse pagrin-
diniø mokyklø kategorijoje
uþëmë Onutë Þardeckaitë,  III-
àjà vietà istorijos konkurse,
gimnazijø kategorijoje - Povilas
Þardeckas, III-àjà vietà geogra-
fijos konkurse, gimnazijø kate-
gorijoje - Daiva Janèiulytë.

***
Mûsø mokiniai taip pat daly-

vavo daugelyje meniniø konkursø.
Balandþio 28 dienà daug

vaikø ið visø mûsø kraðto mo-
kyklø  susirinko á dailiojo
þodþio konkursà, kuris vyko
„Þiburio“ mokykloje. Kai ku-
riems mokiniams tai buvo pir-
moji proga apsilankyti naujose
patalpose. Ðis konkursas - vie-

nas didþiausiø, LDK organizuo-
jamø, nes èia dalyvauja ávairiø
klasiø vaikai, padalyti net á 6
amþiaus kategorijas. Dirbo gau-
sus mokytojø bûrys, nes reikëjo
sudaryti net 5 trijø asmenø ko-
misijas.

Vaikø pasiruoðimo lygis ti-
krai aukðtas, tad prasimuðti á
pirmàsias vietas buvo be galo
sunku. Pavyko mums tikrai ne-
blogai. Pagal sàlyginai nedidelá
mokiniø skaièiø, laimëtojø
bûrys tikrai nemaþas. Bemaþ
visose kategorijose buvo laure-
atø ir ið mûsø mokyklos:

I-II klasiø tarpe I vietà lai-
mëjo Michalina Urbanskaitë,

III-àsias vietas Alicija Paðke-
vièiûtë ir Aldutë Karaneckaitë.
III-IV klasiø tarpe II vietà lai-
mëjo Onutë Þardeckaitë, III-
èiàjà - Jurgita Latvytë. V-VI
klasiø tarpe II vietà laimëjo
Daiva Kulieðaitë.

Gimnazistø kategorijoje dvi
II-àsias vietas laimëjo Ieva Ku-
lieðaitë ir Daiva Janèiulytë.

***
Geguþës 11dienà Punsko

mokykloje vyko dar nesenas
tradicijas turintis LLMD orga-
nizuojamas pasakoriø konkur-
sas. Jame dalyvavo mûsø mo-
kyklos mokiniai ir ið èia parsi-
veþë du diplomus, kuriuos lai-
mëjo II-àjà vietà IV-VI klasiø
kategorijoje uþëmusi Daiva

Kulieðaitë ir pirmàjà vietà gim-
nazijø kategorijoje uþëmusi
Ieva Kulieðaitë. Mûsø mokyklai
taip pat atiteko du pagyrimo
raðtai, kuriuos gavo ketvirtokë
Onutë Þardeckaitë ir gimna-
zistë Ramona Masionytë.

Á dailiojo þodþio konkursus
mûsø mokinius taip pat kvietë
ir lenkø kalba konkursus ren-
giantys organizatoriai. Ir net
keista -  Seinø GOK organizuo-
jamuose konkursuose laimëjo-
me tikrai daug priziniø vietø.

Gimnazistø kategorijoje, kon-
kurse:  „Cztery pory roku“ I- àjà
vietà laimëjo Daiva Janèiulytë,  III-
àjà - Aneta Peèiulytë, IV- àsias Sil-
vija Kubilytë ir Ieva Kulieðaitë.

Konkurse „Zabawy z poezjà“
I-àjà vietà laimëjo Daiva Kulieðaitë,
IV-àjà - Aneta Misiukonytë.

Turbût tai tik patvirtina se-
niai prieità iðvadà, kad dvikal-
bis mokymas tikrai netrukdo, o
padeda vaikui lavintis ávairiose
srityse. Jau seniai organizuoja-
mas lietuviðkas dailiojo þodþio
konkursas iðlavino vaikus daug
geriau, negu lenkiðkø mokyklø
mokinius.

***
Birþelio 10-àjà Punsko LKN

ávyko vaikø – solistø ir duetø -
dainavimo konkursas „Dai-
norëlis“. Jame dalyvavo nemaþas
bûrys mûsø dainininkø.

Vertinimo komisija mûsø
mokiniams skyrë nemaþai prizø
ávairiose kategorijose.

Darþelis – III vieta – Simo-
na Zubavièiûtë. I-III klasë – III
vieta - Inga Astrauskaitë. IV-VI
klasë - II vieta - Daiva Kulieðaitë.
Gimnazija – II vieta - Daiva
Janèiulytë ir Ieva Kulieðaitë.

Solistëms ir duetui pritarë
jø draugai - pop studijos „Þibu-
rys“ dainininkai. Jø vadovas
Juozas Pileckas.

Parengë:
Janina Mocukonienë

Gimnazistai lietuviø kalbos konkurse
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VYTAUTO DIDÞIOJO KRYÞIUS
Jau septyniasdeðimt viene-

ri metai Þagariø kaimo cent-
re stovi gana kuklus akmeni-
nis paminklëlis. Þmonës já iki
ðiandien vadina Lietuvos  Ku-
nigaikðèio Vytauto kryþiumi,
nors tai ne tiek kryþius, kiek
paminklas.
Ðiandien norëèiau trumpai

priminti ðio paminklo istorijà.
Buvo 1930 metai.  Minint ku-
nigaikðèio Vytauto pen-
kiðimtàsias mirties meti-
nes, ðie metai buvo pa-
skelbti Didþiojo Kuni-
gaikðèio Vytauto metais.
Jubiliejus buvo ðvenèia-
mas ne tiktai Lietuvoje,
bet visur, kur tiktai lie-
tuviø  gyventa.  Paþy-
mëdami ðià datà, Seinø-
Punsko kraðto lietuviðkø
kaimø gyventojai buvo
nutaræ kiekviename jø,
prie kelio, daþniausiai
kaimo centre, pastatyti
kryþiø.

Sumanymas puikus,
bet já ágyvendinti – ne
taip lengva .  Prieðka-
rinëje Lenkijoje kiekvie-
nai tokiai statybai rei-
këjo gauti valdþios lei-
dimà .  Ypaè  nelengva
buvo toká leidimà gauti
objektams, kokiu nors
bûdu susijusiems su Lie-
tuvos istorija. Valdþia pir-
miausiai  reikalaudavo, kad
uþraðai ant tokiø objektø bûtø
tiktai lenkiðki. Tai buvo kas-
dienë praktika – tokiu bûdu
norëta paspartinti tautiniø
maþumø nutautinimà.  Tada
kai kuriø lietuviðkø kaimø gy-
ventojai ëmë „gudrauti” ir ant
statomø jubiliejiniø kryþiø
neraðydavo jokio uþraðo. Taip,
pavyzdþiui,  pasielgta Vidugi-

riø kaime, kur ant kryþiaus,
stovinè io pakelëje,  buvo
uþraðyta tiktai data. Nieko
daugiau, jokios informacijos.
Vietos gyventojai þinojo, ko-
kia proga ðis kryþius buvo pa-
statytas ir to pakako. Vietos
gyventojai þinojo, bet turistai
– jau ne. Taèiau anais laikais
jokie turistai Vidugiriø kaime
nesilankë.

Bet gráþkime prie Þagariø
kryþiaus istorijos.
Þagarieèiai nuo neatme-

namø laikø buvo uþsispyræ
dzûkai. Kai kà nors sumanë –
tai ir padarë.

Taigi, Ðvento Kazimiero
draugijos skyriaus susirinkime
buvo nutarta graþioje vietoje,
kaimo centre, prie pat kelio,
pastatyti paminklà, skirtà Vy-
tauto Didþiojo mirties me-

tinëms pagerbti.
Pradëtos kaupti  lëðos.

Kaþkiek pinigø buvo surinkta
pardavinëjant bilietus á kaimo
saviveiklos ansamblio statytus
vaidinimus ir koncertus. (Èia
reikia priminti, kad tais laikais
þagarieèiai garsëjo meno savi-
veikla). Bet to nepakako. Tada
nutarta, kad kiekviena ðeima
paaukos tam tikslui po ketu-

ris prieðkarinës Lenkijos
zlotus. Tais laikais tai
buvo  nemaþa suma, nes
darbininkas, samdomas
rugiø kirsti ,  gaudavo
vienà zlotà uþ visà dar-
bo dienà.

Pagaliau lëðos buvo
sukauptos ir paminklas
buvo uþsakytas vienoje
Suvalkø dirbtuvëje. Kai
jau buvo pagamintas,
kaimo vyrai arkliais kin-
kytu veþimu nuvaþiavo á
Suvalkus (apie 37 kilo-
metrai)  ir  naktá  pa-
minklà  pargabeno á
Þagarius.

Taèiau pastatyti bijo-
tasi – leidimas dar nebu-
vo gautas, valdþia gali
prikibti, juo labiau, kad
Þagariø kaimas yra pa-
sienio zonoje, kur tvar-
ka buvo labai sugrieþtin-
ta.  Kol bus gautas

valdþios leidimas, paminklà
nutarta paslëpti. Jis buvo nu-
gabentas á nedidelæ Duselio
eþero salelæ,  priklausanèià
Antanavièiui ir ten paslëptas.
Kol visi dokumentai buvo su-
tvarkyti, praëjo metai ir kiti.
Ir tiktai 1936 metais pamin-
klas buvo  pastatytas. Tuomet
ðv. Kazimiero draugijos Þaga-
riø skyriaus pirmininkas buvo
Bronius Petruðkevièius, o se-

Ðv. Kazimiero draugijos pastatytas kryþius
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kretorius – Kazys Dapke-
vièius. Pamatus paminklui pa-
rengë Stasys Marcinkevièius.
Paminklas buvo atidengtas, já
paðventino kunigas Vincentas
Astasevièius ið Seinø parapi-
jos. (Nuotraukà ið ðiø iðkilmiø
turbût dar rastume pas dau-
gelá Þagariø kaimo gyven-
tojø).

Tik va, dël uþraðo bûta
problemø.  Pradþ ioje buvo
iðkaltas tiktai  l ietuviðkas
uþraðas: „Auka Liet. Ðv. Kaz.
D-jos Þagariø kaimo skyrius.
1933 – 1934,  Ðv.  Metai”.
Valdþia greit suþinojo, kas
buvo tikrasis paminklo staty-
mo iniciatorius.  Tai buvo
mano tëvas - Kazys Dapke-
vièius. Jis  buvo suimtas ir
pasodintas á Berznyko areð-
tinæ. Paleido já tiktai po to, kai
pasiþadëjo lietuviðkà uþraðà
uþdengti lenkiðku. Taip ir pa-
daryta. Lietuviðkas uþraðas
buvo uþdengtas  skardine len-
tele su lenkiðkuoju. Lentelë
kabojo gal mënesá, gal ilgiau.
Valdþios pareigûnai buvo  pa-
tenkinti  – problema buvo
iðspræsta, lietuviðko uþraðo
nematyti. Bet þmonëms rûpëjo
paþiûrëti, kas slypi ten, po ta
skardine lentele. Pradëta jà po

truputá kelti, plëðti, kol be-
veik visai ji buvo atplëðta.

Galø gale tà lenkiðkà len-
telæ visiðkai nuplëðë, bet ne
lietuviai, o...  kilæs ið Èensta-
chavos, netoliese gyvenantis
lenkas kirpëjas Szuba. Padarë
tai mano tëvo  Kazio Dapke-
vièiaus papraðytas.  Skardà
nuëmë, sulankstë ir ámetë á
Dusaliuko eþerà. Kuo vadova-
vosi lenkas Szuba, neþinia.
Taèiau jis buvo þinomas kaip
labai demokratiðkø paþiûrø
þmogus, nekenèiàs faðistuo-
janèio Lenkijos reþimo. Paga-
liau jis, kaip lenkas, turbût
nebûtø  buvæs  nubaustas.
Antrojo pasaulinio karo metu
paminklas labai nenukentëjo,
tiktai pataikiusi á paminklà
sviedinio skeveldra atskëlë
gabaliukà akmens. (Èia tiktai
pridursiu,  kad 1944 metø
rugpjûèio 2-3 dienomis Þaga-
riø kaimo teritorijoje vyko
ánirtingi mûðiai. Þuvo apie 70
raudonarmieèiø. Jø tarpe - ir
lietuvis Petras Kardokas, kilæs
nuo Marijampolës. Ðitai buvo
nustatyta pagal  þuvusiojo
kiðenëje rastà maldaknygæ).
Þagariø kaimo paminklas,

kaip ir kiti, stovintys Seinø
kraðte - originalai. Jie hitle-

rinës okupacijos metu nebu-
vo sunaikinti. Kitaip buvo pa-
sielgta su jubiliejiniais kry-
þiais, stovinèiais arèiau Puns-
ko. Jie ten vienà naktá beveik
visi buvo nugriauti.

Tai padarë vietiniai vo-
kieèiai, kuriø dar prieð karà
nemaþai gyveno Punsko krað-
te. Atëjus hitlerininkams, daþ-
nas jø uþsiraðë vadinamuoju
„folksdoièiu” (Volksdeutsch)
ir uoliai talkino hitlerinin-
kams. Kodël jiems trukdë lie-
tuviðki kryþiai, neþinia.
Þagariø kaimo paminklas

nuolat buvo aptveriamas me-
dine tvorele, taèiau ji vis su-
pûdavo ir suirdavo. Ir tiktai
Birutei Roglienei pasirûpinus,
kilæs ið Þagariø kaimo, o da-
bar gyvenantis Vaitakiemyje
Bronius Petruðkevièius paga-
mino metalinæ tvorelæ. Ir nuo
tada paminklas buvo aptver-
tas tvirta tvorele, papuoðta
Gedimino Stulpais. Kalëdø
naktá, eidami pro paminklà á
Þagariø kaimo baþnytëlæ, kai-
mo gyventoja i  pamatë jo
papëdëje uþþiebtà þvakutæ.
Gal tai naujos tradicijos pradþia?

Petras Dapkevièius
Þagariai, 2007 m. birželio 5 d.

ËMËM  IR  PASTATËM  NAMÀ
(Vienos statybos istorija)

2000 metai buvo simboli-
niai. Prasidëjo naujas amþius,
o mes nusprendëm gyvenimà
„imti uþ ragø”.

Pavasará, vaþiuodamas Pa-
liûnø vieðkeliu, mano vyras
Valdas pastebëjo kaminø
miðkà ir vieniðà mediná na-
mukà. Tai buvo tas. Ið pirmo
þvilgsnio Valdas nusprendë –

ðitas bus mûsø namas. Gráþæs
namo, pasakë:

– Boþena, turësim savo
namà, – jau þinojo, kad ta tro-
bukë yra vieno þmogaus ið
Galdapës nuosavybë.

Nuvaþiavom á Paliûnus.
Man labai patiko. Jau tada,
vaikðèiodama po tuðèius ir
neypatingos iðvaizdos kamba-

rius, ásivaizdavau, kaip tas
namas atrodys, kai jis  bus
mûsø.

Nedaug trûko, kad sva-
jonës bûtø likæ tik svajonëm.
Þmogus ið Galdapës pasakë
mums kainà, kurios mes ne-
galëjom sumokëti – neturëjom
tiek pinigø. Nusiminæ gráþom
ið Galdapës...

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


šaltinis

14

Vienà dienà – skambutis.
Namo savininkas norëjo vël
su mumis susitikt ir derëtis
dël kainos. Aiðku – mûsø nau-
dai. Po keliø apsilankymø Gal-
dapëje, suraðëme sutartá...
Kaip Valdas vëliau sakë – uþ
10 tûkstanèiø zlotø nusipir-

kom „arba malkø krûvà, arba
patogø ir pigø namà“. Rizika-
vom – tada tie pinigai buvo
mûsø visos santaupos, sunkiai
uþsidirbtos Vokietijoje. Þino-
jom, kad tà namà dar reikës
perkelti á Punskà.

Prasidëjo paruoðiamieji
darbai. Teismas, notaras –
persiraðëme sklypà ,  kuris
buvo dar Valdo tëvø pirktas.
Po to prasidëjo kova su ástai-
gomis ir visa kita biurokrati-
ja. Ir mes, ypaè Valdas, „pa-
gilino“ ir taip numintus take-

lius pas specialistus dël lei-
dimø statybai. Suprantu, to-
kios procedûros, bet kartais
pakaktø tik þmogiðko nuošir-
dumo ir supratimo, kad viskà
galima bûtø pagreitinti.

Pagaliau 2001 m. ba-

landþio 13 d. gavome leidimà
statybai. Po metø vaikðèioji-
mo po ástaigas galëjome
pradëti konkreèius darbus.

Geguþës 14 d.  á  sklypà
ávaþiavo Petras Valinèius su
savo traktoriumi ir „samèiu“
ir iðkasë griová pamatams. Ið
karto iðlieti pamatø negalëjom
– pradëjo lyti. Valdas skubino
atkasti þemæ aplinkui – baisu
buvo,  kad tai ,  kà  iðkasëm
technika, vël neuþgriûtø.

Iðliejo pamatus, vël lijo.
Kai pradþiûvo, ðlavinëjom

ir dþiovinom, kad galima bûtø
uþdëti izoliacijas. Valdas su
Stasiu lipdë izoliacijas, o kità
dienà atëjo meistras Kastan-
tas Aleksa. Prasidëjo rûsio
sienø statymas. Vienas blokas,
kurá reikëjo atneðti prie pa-
matø svërë per 50 kg. O to-
kiø blokø buvo 680. Valdas su
Stasiu juos atgabeno prie pa-
matø, o meistras sumûrijo.

Per 4 dienas vyrai pastatë
rûsio sienas. Pirmà vainikà
ðventëme trise: Valdas, meis-
tras ir að.

Po to Valdas apðildë pama-
tus polistirenu ir specialia fo-
lija, viskà uþkasë þeme. Ap-
sitvërëm nuo per daug smal-
siø praeiviø – mat statyba
vyko prie pat gatvës  ir  daug
kam rûpëjo viskà apþiûrëti ir
„paèiupinëti“.

Sekantis darbas – uþdëti
betonines plokðtes ant tø
sienø. Valdas kelis kartus buvo
Paliûnuose  ir pagal senus pa-
matus matavo, skaièiavo, ko-
kio dydþio jos turi bûti. Labai
tiksliai pataikë – pagamintos
plokðtës tiko idealiai. Dabar
reikëjo tik pasirûpinti namo
perkëlimu ið Paliûnø á Punskà.

Ankstø birþelio 8-osios
rytà iðsiruoðëm á Paliûnus:
Valdas, meistras, að ir mano
tëvas. Tëvas buvo pagrindinis
traktorininkas (traktoriø pa-

Taip mūsų namas atrodė 2000 metais dar Paliūnuose

Punske pamatai jau paruošti. „Galim ruošt diskoteką” - sako
meistras Kastantas Aleksa (iš dešinės) ir Valdas
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skolino Darius Radzevièius,
priekabas – Kalkauskas, Sa-
mulevièius, Senda ir Trumpa-
lio kolûkis). Valdas su meistru
jau ið vakaro buvo paruoðæ
namà  ardymui .  Atëjæ  nu-
sprendëm, kad reikia dar vie-
no þmogaus. Valdas rado vienà
ið Paliûnø – jis kaupë bulves.
Paskui visi nusprendëm, kad
be Èebatoriø  Stasio bûtø
buvæ sunku tà namà iðardyti.
Pasirodo, jis buvo ardæs be-
veik visus likusius namus, tad
gerai þinojo, nuo ko pradëti ir
kaip sklandþiai pravesti visà
operacijà. Jau visi buvo pasi-
ruoðæ – tëvas su traktorium ir
vyrai ant stogo. Nekantriai
laukëme Vito Malinausko ir jo
krano. Jau sëdau á maðinà jo
ieðkoti, tik þiûrim – vaþiuoja.
Taip nuo 11 valandos dabar
jau mûsø  namas pradëjo nyk-
ti ið Paliûnø þemës...  Apie 15
valandà valgëm pietus – buvau
nusiveþusi griliø ir su Tomu
kepëm deðreles. Po pietø sku-
biai vël visi ëmësi darbo, nes
dangø pradëjo dengti juodi
debesys. Vyrai skubëjo ir dir-
bo kaip paðëlæ – ypaè Valdas,
na ir Èebatoriø Stasys. Viena
keliamø sienø trûko pusiau.
Atrodë, kad subyrës, bet lai-
mei -  tik persiskyrë, nes buvo
sukalta ið  dviejø  dal iø .
Pradëjo lyti... Taèiau darbo
nutraukti negalëjome: juk na-
mas medinis  – viskas per-
mirks! Nusprendëme viskà
suveþti á kluonus ir garaþus.

Paskutinis transportas (il-
giausia priekaba) iðvaþiavo
apie pusë vienuoliktos naktá á
Taurusiðkes pas Juozà Kmie-
liauskà. Namo gráþome apie
24 val. Nors visà operacijà
sutrukdë lietus, buvom lai-
mingi, kad namas iðsiardë ga-
na sëkmingai ir kad jo bûklë
visai gera, nors niekas neti-
këjo, kad mes já vël surinksim.

Po keliø dienø, pirmadie-ná,
visa operacija – tik dabar jau
Punske – pasikartojo. Vël dir-
bo visa brigada: Valdas, meis-
tras Aleksa, Stasys – Valdo bro-
lis, Èebatoriø Stasys, tëvas
(traktorininkas), Vitas Malinau-
skas ir Valdas – mano brolis.

Visi dirbo iðsijuosæ. Net
trijø dienø neprireikë, ir na-
mas buvo baigtas. Nors oras
nebuvo palankus statybai
(pirmà dienà taip lijo, kad gal-
vojom: ámirks tos sienos arba
jas vëjas nuneð á kità para-

pijà), bet viskas laimingai bai-
gësi. Iðskyrus tai, kad Valdas
kelis kartus ákirto per lubas á
kità aukðtà, niekam nieko blo-
go neatsitiko. Ogi ir aukðtis
buvo (Valdas – brolis, ant
kraigø  nel ipo:  paþiûrëjo á
þemæ ir jam pasidarë negerai),

ir lietus lijo, ir vëjas pûtë,
taèiau visi iðliko sveiki ir gyvi.

Treèiadiená, birþelio 13
dienà popiet, Èebatoriø Sta-
sys nupynë vainikà, o Vitas
Malinauskas kartu su pasku-
tiniu namo elementu uþkëlë já

Pernešimo operacija. Paliūnai, 2001 m. birželio 8 d.

Pernešimo operacija: po kelių dienų Punske
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ant stogo virðûnës.
Vakarëjant tà vainikà pa-

minëjome stipriau. Dabar ga-
lima buvo sveèius ásivesti á sve-
tainæ. Kai kurie sveèiavosi iki
pusiaunakèio, nors elektros
dar ir nesuspëjom ásivesti.
Kità savaitæ á darbà atëjo

meistras stogdengys – Danie-
lius Balyta ið Vaitakiemio.
Originalus þmogus – „po pa-
raliais!”

Stogà uþdengë per 4 die-
nas. Stogas yra status, tai ir
meistras buvo atsargus. „Að

ne koks paukðtis ir skraidyti
nemoku“ – sakydavo. Valdas
laipiojo kartu su juo. Kol vy-
rai uþdengë stogà, meistras
Aleksa pastatë kaminà. Sun-
kiausiai buvo Valdui, kai á
darbà atëjo abu meistrai: vie-
nam – neðk plytas ir skiediná,

o kitam – paduok lentjuostes,
folijà ir visa kita (nors stogà
dengæs meistras vis sakë: „nie-
ko, nieko, gerai, gerai“, tai
Valdas ir nërësi ið kailio, kad
visur suspëtø).

Ir ðtai, metus laiko „popie-

rizmà“ tvarkëme, o namà pa-
statëme per mënesá. Punske
þmonës ðneka, kad tai grei-
èiausiai pastatytas namas viso-
je Punsko istorijoje.

Darbai vyko toliau, iðtisà
vasarà.  Rûpëjo mums pa-
ruoðti namà þiemai – „uþkon-
servuoti“ sienas ið iðorës.

Viduje praktiðkai nelietëm
nieko. Tiktai daþiau langus.
Langus daþyti – labai „papras-
tas“ darbas,  ypaè ,  kai  jø
rëmus dar reikia nuvalyti
ðepeèiu, aplipdyti silikonu ir
„pereiti“ daþais po kelis kar-
tus ið visø pusiø. Taèiau ne vie-
nas praeivis vëliau stebëjosi ir
galvojo, kad pirkom naujus
langus.

Stogas buvo uþdëtas.
Reikëjo já ið apaèios apkalti
vëtrinëm. Valdas ëmësi viso-
kiø akrobatiniø triukø, kad
pasiektø „ðèytà“. Daþniausiai
pats turëjo susidëti pastolius,
mûsuose „ruðtavoniomis“ va-
dinamus, kurie suposi kaip
laivas jûroje. O ant jø reikëjo
ne tik uþlipti ir iðstovëti, bet
dar uþsitraukti lentas ir jas
prikalti bei nudaþyti. Manæs
niekas ten nebûtø uþkoræs, o
Valdas visà stogà pakalë pats:
tik jis geriausiai þino, kiek rei-
këjo prasimankðtyti prie to
darbo. Ir dar þiûrëti, kad ne-
nukristum ið beveik 10 metrø
aukðèio.

Nudaþëme namo sienas.
Þemiau jas daþyti padëjau að,
bet praktiðkai visà namà nudaþë
pats Valdas. Ir taip 2 kartus!

2001-øjø metø vasara ne-
buvo palanki statyboms. Ne
kartà lijo smarkûs lietûs. Mes
dþiaugëmës, kad yra stogas ir
vanduo jau niekur á  vidø
nebëga, bet viskas nuo stogo
varvëjo tiesiai ant sienø. Nu-
sprendëme sumontuoti lata-
kus. Ir vël ið naujo: kopëèios,
pastoliai...

Taip atrodė namas trečiadienį popiet - prieš vainiką, birželio 13 d.

2002 metų pavasarį instaliavome centrinį šildymą
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Valdas tuos latakus, pa-
naðiai kaip visà namà, monta-
vo pirmà kartà, bet visai gerai
jam tas darbas iðëjo.

Sudëjom latakus – jau
nebëgo ant sienø, bet kiemas
po lietaus buvo kaip kinieèiø
ryþiø laukas. Reikëjo padary-
ti visà nusausinimo sistemà, o
kartu prijungti ir kanalizacijà
bei vandentieká.

Susitaræ su Petru Valin-
èium, iðkasëm 2 m gylio duo-
bes, sudëjom vamzdþius van-
deniui ir kanalizacijai. Vamz-
dþius ið latakø ir ið rûsio (rûsy
taip pat padarëm drenaþà),
nutiesëm á drenà („darþelio“
pievoje). Pradëjus lyti, stebë-
jom, kaip á ðuliná prieð garaþà
plaukia ið latakø vanduo. Ka-
nalizacija ir vanduo name jau
buvo. Duobes uþpylëm ir iðly-
ginom kiemà (lygino Petras
Valinèius, o vëliau lengvesniu
traktorium – tëvas).

Kol ðitie darbai ëjo – dar
buvo atostogø metas, taèiau
mums apie jokias atostogas net
nebuvo kada galvoti. Kasdien
po darbø savo ástaigose  vaþiu-
odavome tiesiai á statybà – pa-
keisdavome rûbus, kaþkà uþ-
krimsdavome ir eidavome dirbti.

Buvo gerai,  kad Valdas
turëjo „sutaupæs“ beveik 2
mënesius atostogø savo dar-
bovietëje. Bet jos greitai bai-
gësi, nes statyba visà laikà ëjo
pirmyn. Taèiau pagrindinius
darbus, kuriuos reikëjo pada-
ryti lauke, praktiðkai suspë-
jom pabaigti . Namas buvo
uþkonservuotas, ávestas van-
duo ir kanalizacija, nudrenuo-
tas rûsys ir visas sklypas. Po
lietaus aplink namà vanduo
jau nebesirinko.

Nors ið pradþiø buvome
nusprendæ  ð iame etape ir
uþbaigti statybà, vis tiek toliau
dirbome. Kad ir dienos  trum-
pëjo, bet iki þiemos dar daug

darbø padarëme.
Nutarëme padaryti laiptus

ið rûsio á virðø – jau nusibodo
laipioti pro kaminà á antrà
aukðtà  ir  dë l  menkniekio
aplinkui bëgioti. Maþiausio-
mis lëðomis Valdas sukalë
„ðaliunkus“ ir kartu su Stasiu

bei tëvu iðliejo laiptus. Po ke-
liø dienø abu sustatëm ir me-
dinius laiptus á virðø.

Po to Valdas nusprendë
pastatyti rûsy sienas. Susipla-
navom, kur bus kambariai, ir
Valdas pats mûrijo.

Tada buvo galima galvoti
apie grindø liejimà. Suvedþio-
jome siûlus. Valdui, kaip visa-
da, padëjo, Stasys ir tëvas. Jie
ruoðë cementà, o Valdas pats
lygino. Darbas buvo baigtas
po dviejø dienø.

Vëliau nusprendëm ásives-

ti elektrà. Kiek reikëjo ádëti
pastangø ir kiek skambinti te-
lefonu bei praðyti elektrikus,
kad atvaþiuotø, þinom tik mes
patys.

Bet atëjo diena - sulaukëm
elektriko. Prieð tai turëjom

Gipsinių plokščių visa krūva - tai reiškia, sienos dar plikos

Kai kur sienos buvo kreivos. Valdas kūrė „instaliacijas”, kad jas išlygint
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padaryti specialø trikampá,
prie kurio galima bûtø prika-
binti laidà nuo stulpo. Valdas
dël trikampio aplakstë pusæ
valsèiaus, kad kas já suvirintø.
Apsimokëjo stengtis - ðviesà
turëjom jau ávestà. Netrukus
elektros paskirstymo dëþutë

atsirado ir viduje. Elektrikas
prijungë mûsø namà prie elek-
tros ir nuo ðiol turëjom jëgà
ir ðviesà.

Norëjome paruoðti namà
þiemai: reikëjo apðiltinti pa-
matus, rûsyje sudëti langus ir
duris. Tokiu bûdu namas bûtø
jau beveik izoliuotas ir ðaltis

neprasiskverbtø á vidø.  Lyg
tyèia vëlyvà rudená pradëjo
lyti smarkûs l ietûs ir  pûtë
stiprûs vëjai. Pasirodë, kad po
langais, tarp iðoriniø lentø,
skverbiasi lietus. Valdas turëjo
tas lentukes nulupti ir ið nau-
jo prikalti skardà. Kà gi, ne

viskas kas graþiau yra geriau.
Nors lapkritis baigësi, Val-

das kartais, jei buvo kokia
laisvesnë diena, vis dar dirbo
name. Sutvarkë vidø, uþkam-
ðiojo skyles, tvirtino kaminà,
tinkavo rûsio patalpas. Netrû-
ko ir nemaloniø nuotykiø.
Vëlø  vakarà t inkuodamas

sienà, Valdas skiediniu uþsi-
krëtë aká. Skausmas neapsaky-
tas, o èia visa dëþë paruoðto
skiedinio stingsta. Að, kaip
mokëdama, drëbiau juo á sie-
nas, kaþkaip lyginau. Bet pa-
galiau viskà iðvertëme lauk, o
Valdà nuveþiau á greitosios
pagalbos skyriø Suvalkuose.
Apie 12 val. nakties palikau já
su ta skaudanèia akim Su-
valkø ligoninëj. Pasirodo, dar
truputá, ir skiedinio trupinys
bûtø jà rimtai paþeidæs. Teko
gulëti kelias dienas ligoninëj.
O siena – iki ðiandien neáspû-
dinga.

Gruodþio mënesá, „uþka-
læ“ didesná pinigø kieká, nu-
sprendëm pirkti medþiagas
centriniam ðildymui. Nors lau-
ke buvo daugiau nei 15 laips-
niø ðalèio, mes parsiveþëm
Algá  Jonuðoná (kità  mûsø
meistrà), iðmatavom, kiek ko
reikës, ir kità dienà Valdas,
per slidumà nuvaþiavæs tëvo
maðina, parsiveþë 15 radiato-
riø ir kaþkokiø kitø  daliø.
Brangus dalykas tas „centri-
nis“!

Atëjo þ iema.  Statybos,
aiðku, sustojo. Laukëme ðil-
tesniø dienø. Norëjom iðkart
pradëti instaliuoti ðildymo
sistemà .  Pas Jonuðoná su-
kinëjomës jau 2002 metø va-
sario-kovo mënesá.

Balandþio mënesá meistras
kartu su savo sûnumi Jonu
pirmiausia iðvedþiojo ðviesos
laidus. Visas namas viduje
buvo iðraizgytas laidais kaip
voratinkliais.

Po elektros  tvarkymo,
pradëjom montuoti centriná
ðildymà. (Krosná ir boilerá kar-
tu su Valdu parsiveþëm vidu-
ry þiemos per pusná.) Tuo tar-
pu Valdas pats suvedþiojo ka-
nalizacijos vamzdþius. Jo „su-
komponuotos“ instaliacijos
kartais peraugo visø meistrø

Statome pamatus tvorai, 2003

Namą dar kartą apšiltinome ir apkalėme lentomis 2004-2005 m.
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gabumus, taèiau viskas veikë
kuo puikiausiai.

Vëliau pradëjome tvarky-
ti pastoges. Ten, kur reikëjo,
Valdas pakeitë arba papildë
akmens vatà, uþkalëm folijà,
o ant jos ka lëm gipsines
plokðtes. Kai pradëjom jas
tvirtinti prie sienø, pasirodë,
kad vietomis sienos kreivos ir
kai kur reikëjo padirbëti, kad
jas iðlygintume. Valdas ëmësi
visokiø gudrybiø, kad gipsinës
plokðtës nenukristø arba ne-
skiltø. Praktiðkai visas plokð-
tes sukalëme patys. Blogiau-
siai sekësi lubos, bet sugalvo-
jom toká ramstukà-gandralizdá
ir að plokðtæ laikiau, o Valdas
tvirtindavo.  Viskà,  kà  ap-
kalëm – tai reiðkia visus ply-
ðius, jungimus tarp plokðèiø,
reikëjo uþlipdyti glaistu. Nuo
to lipdymo man net kraujas ið
nosies prasimuðë, dël ko Val-
das dar ir ðiandien pasiðaipo.
Vëliau visas sienas reikëjo
iðglaistyti ,  nutrinti  ir  dar
vëliau nudaþyti.

Naujame name ásikûrëmë
2002 metø birþelio 22 dienà.
Aiðku, jis dar nebuvo baigtas:
nebuvo nei vonios, nei vir-
tuvës. Miegojome antrame
aukðte, valgëme, prausëmës,
virëme – rûsy. Èia ásirengëme
provizoriðkà kambarëlá – vir-
tuvæ-vonià. Atsimenu, kartà
kepiau skruzdëlynà. Iðsiëmiau
teðlà ant stalo, kad jà iðko-
èioèiau, tik staiga  gabaliukas
betono ðlept nuo lubø. Pasiro-
do, Valdas kaþkà ten græþë
virðuj ir nukrito skeveldra.
Pirmame aukðte grindø dar
nebuvo. Jas iðliejome vasaros
pabaigoj, o vonios kambará á-
rengëme tiktai rudená, nes rû-
sy jau bûtø buvæ ðalta praustis.

Ir taip pamaþu, kiek leido
lëðos ir laikas, gyvenome ir
baigëme savo namà .  2003
metais dar pastatëme veran-

dos platformà, tvoros pama-
tus. Valdas uþsimojo ir akme-
ninius mûrelius prieð garaþà
pastatyti.

O 2004-2005 metais Val-
das sugalvojo dar kartà apkalti
namà lentom. Visà namà dar
kartà apðiltinom vata, uþdë-
jom folijà. Daugumà darbø
Valdas padarë pats. Aukðèiau-
siai kalti padëjo Stasys ir të-
vas. Lentas daþëm visi – netgi

að ir Tomas. Uþtat dabar yra
ðilta kaip avily.

Tokia mûsø namo statybos
istorija. Jà uþraðiau nuosek-
liai nuo pat pradþiø. Svarbes-
nius darbus áamþinau nuo-
traukose. Ðiandien, galima sa-
kyti, tai istorinis dokumentas.

Du mûsø statyboje dirbæ
þmonës jau iðëjo Anapilin, tai
a.a. Stasys Èebatorius ir Jo-
nas Jonuðonis.  Kastantas
Aleksa, su kuriuo mûsø sta-
tyboje kalbëdavomës apie lai-
dojimo namø Punske áren-
gimà, ðiandien ðiuo amatu ir
verè iasi.  Daniel ius Balyta
stogø jau beveik nedengia,
nebent koks bièiulis  já pa-
praðo. Esam dëkingi visiems,

kurie mums padëjo geru þo-
dþiu ir darbu, ypaè Stasiui –
Valdo broliui, kuris, reikalui
esant, visada ateidavo talkon.

Kartais, perþvelgdami mû-
sø namo statybos istorijà, kar-
tu su Valdu stebimës, kad tiek
daug padarëme. Neëmëme
paskolø, iðskyrus tas, kurias
galëjau pasiimti mano ástaigo-
je, bet tai, palyginus, buvo la-
bai maþos sumos. Viskà, kà

uþsidirbdavome savo ástaigo-
se, dëjome á namà. Atidþiai
pasverdavome, kokios me-
dþiagos bus nebrangios ir ge-
ros kokybës. Kiekvienà savo
laisvo laiko minutæ skyrëme
statybai.  Turëjome vizi jà
turëti nuosavà namà ir norëjo-
me jà  ágyvendinti . Apè iu-
pinëjome kiekvienà jo lentà ir
viná, paþástame kiekvienà ker-
telæ. Ðis namas galbût nëra
iðvaizdus, galbût nemodernus
ir maþas, dar ne viskas jame
baigta. Bet jame tikrai nemaþa
mûsø ðirdies dalis.

Boþena Bobinienë

Mūsų namas šiandien
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„POGRANICZE”
Ðiø metø vasario 12 d.

Varðuvoje, Karaliðkøjø rûmø
didþiojoje salëje, Seinuose vei-
kianèio Kultûrø menø ir tautø
centro „Pogranicze” direkto-
riui, Fondo „Pogranicze” pre-
zidentui Kðiðtofui Èiþevskiui
(Krzysztof Czyżewski) buvo
áteikta Profesoriaus Aleksan-
dro Geyðtoro (Aleksander
Geysztor) premija. Kvietime á
premijos áteikimo ceremonialà
(beje, á ceremonialà buvo pa-
kviestas ir „Ðaltinio” redakto-
rius) buvo paraðyta, kad premi-
ja skiriama uþ „vietinës istori-
jos, tautinio ir regioninio tapa-
tumo atskleidimà, taip pat uþ
daugiakultûrinio lenkø ir jø kai-
mynø paveldo populiarinimà”.
Tai ne pirma premija, kuria iki
ðiol buvo apdovanotas Kðiðto-
fas Èiþevskis. Reikia manyti,
kad jo asmenyje buvo apdova-
nota visa Centro „Pogranicze”
veikla.

Centras „Pogranicze” - tai
unikali institucija, unikalus
kultûrinis reiðkinys ne tiktai
Seinø kraðte, ne tiktai Palenkës
vaivadijoje, bet ir visoje Lenki-
joje. Kaip tai daþnai bûna, ði
institucija labiau þinoma Var-
ðuvoje, Paryþiuje ir Niujorke,
negu Seinuose.

Premijos áteikimas – tai gera
proga ðiek tiek daugiau suþino-
ti apie Centrà, apie jo steigimo-
si istorijà, apie svarbiausias vei-
klos gaires.

***
Pradþioje jø buvo ketver-

tas: Boþena Ðreder, Malgoþata
Sporek, Vojciech Ðreder ir
Kðyðtof Èyþevski. Kiekvienas
jø kilæs ið kitos Lenkijos vie-
tovës, netgi ið kito kraðto, kiek-
vienas jø ankstyvoje jaunystëje
ásigijo skirtingas specialybes:
Kðyðtofas – Poznanës Adomo

Mickevièiaus Universiteto
lenkø filologijos fakulteto ab-
solventas, laiko save „prakti-
kuojanèiu idëjos veikëju”, Mal-
goþata Sporek-Èyþevska –
Kðyðtofo þmona – polonistë,
teatrologë, Varðuvos Universi-
teto ir Varðuvos Teatro Akade-
mijos absolventë,   Boþena Ðre-
der  –  pedagogë, mëgsta darbà
su mokyklinio amþiaus vaikais,
Boþenos vyras - Vojciechas –
taip pat pedagogas.

Susitiko jie, galima sakyti,
atsitiktinai. Kðyðtofas, tuomet
gyvendamas dar Poznanës did-
miestyje ir dirbdamas  kultûros
centre „Dàbrovka”, ásteigë, pa-
gal savo autoriná sumanymà,
mëgëjiðkà teatrà „Arka” ir pa-
statë savo paties paraðytà mo-
nodramà “Gluosnio kriauðiø
saujelë” (Garść wierzbowych
gruszek). Monodramoje buvo
kalbama apie nerealø, mistiná
poeto Èeslavo Miloðo, romø
(èigonø) poetës Papuðos ir
lenkø raðytojo Ficovskio pa-
saulá – paribio pasaulá.

Siekdamas monodramoje

iðreikðtas idëjas priartinti prie
plaèiosios publikos, nutarë
uþmegzti kûrybiná ryðá su ko-
kiu nors nedideliu kultûros cen-
tru, veikianèiu kaimiðkoje vie-
tovëje. Ant kuklaus kabineto
grindø iðskleidë smulkø Ðiaurës
Lenkijos þemëlapá, paþvelgë ið
virðaus ir bakstelëjo á já pirðtu.
Smilius pataikë á maþytá taðkelá,
paþymëtà tame þemëlapyje
Èarna Dombruvka (Czarna
Dàbrówka) vardu  netoli Balti-

jos Jûros, kaðubø kraðte. Ten
ir nuvyko Kðiðtofo vadovau-
jams mëgëjiðkas teatras . Èar-
na Dombruvka vietovëje, vie-
tiniame kultûros centre, tuo-
met dirbo Boþena ir Vojciech
Ðrederiai. Prasidëjo vaisingas
abiejø kultûros institucijø ben-
dradarbiavimas.

Taèiau ambicingiems þmo-
nëms to neuþteko. Norëjo jie –
tuomet dar labai jauni kultûros
veikëjai – surasti sau pasulyje
ramià vietà, kur galëtø visi kar-
tu dirbti. Neádomûs jiems buvo
didmiesèiai. Jie laikësi nuosta-
tos, kad provincija visai ne-

„Pogranicze” namas Seinuose
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reiðkia „kultûrinës dykumos,
kultûrinio vaakumo”. „Kultû-
rinis vaakumas” gali egzistuoti
ir didmiestyje.

Savo apmàstymais Kðyðto-
fas pasidalino su Malgoþata
Sporek bei  bièiuliais ið Èarna
Dombrovka – Boþena ir Voj-
ciech Ðrederiais.

Ir tokiu ðtai bûdu, 1989 me-
tais, visas ketvertukas pasilei-
do – kaip patys sako – „didelën
kelionën á rytus”, ieðkoti tokios
ramios vietos, kur galëtø pa-
bandyti ágyvendinti savo idëjà.

Ne iðkart pataikë á Seinus,
pradþioje „laimës sau ieðkojo”
Karpatø kalnuose, Bieðèadø
kalnø ir miðkø karalystëje, kur
lengviau sutiksi vilkà ir loká,
negu þmogø. Ten nepavyko –
nepalanki buvo vietos valdþia.
Tada kilo mintis vykti Lietuvos
pasienio link. Pradþioje turbût
net patys tiksliai  neþinojo,  kur
apsistos. Taèiau, atsitrenkæ á
valstybinæ Lenkijos-Lietuvos
sienà ,  apsistojo Seinuose.
Apie Seinus  iki ðiol kiek dau-
giau buvo girdëjæs tiktai Kðiðto-
fas, nes jo magistro darbo tema
buvo: „Èeslavo Miloðio Kelio
knyga” (Ksiæga Drogi Czesła-
wa Miłosza). O kas yra na-
grinëjæs ðio Nobelio Premijos
laureato gyvenimà ir kûrybà, tas
negali bûti negirdëjæs Seinø ir
Krasnagrûdos vardø. Su Sei-
nais, bet ypaè su Krasnagûdos
dvareliu, glaudþiai susijæ Nobe-
lio Premijos laureato gyvenimas
ir kûryba. Ið Krasnagrûdos
buvo kilusi Miloðo motina, Kra-
snagrûdoje gyveno jo tetos Ku-
nataitës, èionai atvaþinëdavo
atostogauti ir pats bûsimasis
poetas. Tiek þinojo Kðiðtofas
Èiþevskiss – kiti ir ðito neþino-
jo. Tik atvykæ èionai suþinojo,
kad  praeityje Seinai – stambus
administracijos centras, didþiu-
lës vyskupijos sostinë, pagaliau
svarbus lietuviø tautinio ir
kultûrinio atgimimo ir lietu-

viðkos spaudos centras. Bet
svarbiausia – Seinai – tai mies-
telis su gilia... ir painia istorija.
Miestelis, kuriame iki Antrojo
pasaulinio karo gyveno lenkai,
lietuviai, þydai, rusai sentikiai,
vokieèiai, o dar anksèiau – to-
toriai. Þodþiu, Seinai – tai  „ka-
tilas“, pilnutëlis  ávairiausiø tau-
tybiø, kalbø, kultûrø ir religijø
– tarsi kokia buvusios Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës mi-
niatiûra.

Atvykæ suþinojo, kad Seinai
ir dabar tautø bei kultûrø pari-
bys, kad èia gyvena lenkai, lie-
tuviai ir kelios rusø sentikiø
ðeimos. Jauniesiems entuzia-
stams ið vakarø Lenkijos
atrodë, kad bûtent tokio mies-
telio jiems ir reikia, kad èia, toli
nuo „didmiesèio pagundø”,
galima ramiai ágyvendinti savo
dràsiausius uþmojus ir svajo-
nes.

Atvaþiavo á Seinus, ásteigë
visuomeninæ organizacjà ir pa-
vadino jà Kultûrø, menø ir tautø
centras – „Paribys” (Ośrodek
Sztuk – Kultur – Narodów „Po-
granicze”). O kad Centras
galëtø gyvuoti, kad galëtø kaup-
ti lëðas, buvo isteigtas ir Fon-
das „Paribys”. Oficialiai Cen-
tras buvo áregistruotas 1991 m.
sausio 7 d. Centro steigëju tapo
protingiausias ir kultûringiau-
sias Suvalkø vaivada, Franci-
szek Wasik.

Tokia buvo pradþia.
***
Greit atvykëliams paaiðkëjo

dvi svarbios aplinkybës: pirmo-
ji, kad vietos lenkø ir lietuviø
tarpusavio santykiai – anaiptol
ne idilë. Greit buvo pastebëta,
kad vietos lietuviai ir lenkai gy-
vena „ne vieni su kitais”, bet
„vieni ðalia kitø”. Rodos nieks
nesipyksta, gatvëje nesimuða,
susitikæ vieni kitiems mandagiai
nusilenkia ir pasako „dzień do-
bry”, taèiau joks Seinø lenkas
– iðskyrius valdþios atstovus –

neateis á lietuviðkà kultûriná
renginá, o joks lietuvis – á len-
kiðkà. Vienàkart patys jaunieji
Pogranicze centro veikëjai,
norëdami “patenkinti” ir Seinø
lenkus, ir lietuvius, plakatà -
kvietimà á savo renginá - paraðë
dviem kalbom – lietuviø ir
lenkø. Rezultatas buvo toks,
kad... neatëjo nei lenkai, nei lie-
tuviai.

Antra aplinkybë: greit pa-
sidarë aiðku, kad ne visi Seinø
senbuviai patenkinti atvykë-
liais. Kai Paribio renginiuose
pradëjo lankytis ne lenkai:  lie-
tuviai, romai (èigonais vadina-
mi), rusai sentikiai. Kaþkas ant
dulkëto tarnybinio autobusiuko
borto pirðtu paraðe: „świro-
wiercy”. (Tai parafrazë, nes
”starowiercais” vietiniai vadina
rusus-sentikius, o „swirowier-
cais” - vietos þargone - „iðsi-
krausèiusius ið proto”.) Taèiau
entuziastai (vadinkime juos
„svetimaisiais”), dël ðito në
kiek neásiþeidæ, toliau varë savo
„beprotiðkà” veiklà.

Centras „Pogranicze”  buvo
aprûpintas pagrindinëmis patal-
pomis:  jam buvo leista naudo-
tis buvusiais þydø maldos na-
mais – sinagoga ir  buvusia þydø
talmudo mokykla „jeðyva”.
Abu pastatai  yra paèiame mie-
sto centre.

Sinagoga buvo pastatyta
1885 m. Statybos iniciatorius –
tuometinis Seinø rabinas, Mozë
Bacalëlius Luria. Nemaþas, su
eklektikos, gotikos ir  neokla-
sicizmo stiliaus elementais pa-
statas iki Antrojo pasaulinio
karo tarnavo gausiai Seinø
þydø bendruomenei. 1939 me-
tais  þydø istorija tragiðkai bai-
gësi: jie buvo hitlerininkø  iðva-
ryti  á Lietuvà, o vëliau beveik
visi iðþudyti. Hitlerininkai sina-
gogoje árengë sandëlius. Karui
pasibaigus tuðèioje sinagogoje
vël buvo árengti sandëliai. Se-
niems sienø mûrams ypaè pa-
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kenkë èia sandëliuojamos mine-
ralinës tràðos. Pagaliau þmonës
suprato, kad sinagoga - irgi
miesto architektûros paveldas.

Ji buvo suremontuota.
Jeðyvos pastatas nukentëjo

maþiau. Po Antrojo pasaulinio
karo jame veikë Augustavo ava-
lynës fabriko filialas, kuris, eko-
nominiams santykiams pasikei-
tus, bankrutavo.

Taigi, deðimtojo deðimt-
meèio pabaigoje abu ðie pasta-
tai tapo „Pogranicze” centro
veiklos vieta: jeðyvoje buvo á-
steigta biblioteka ir nedidelë
parodø salë, o sinagogoje, kuri
nuo tø laikø vadinama „baltaja
sinagoga”, pradëti organizuoti
stambesni renginiai: seminarai,
vieði koncertai ir stambesnës
parodos.

***
Prasidëjo intensyvi veikla.

Centro „Pogranicze” vadovybë
nutarë pradëti nuo vaikø ir jau-
nimo. Buvo ásteigta vadinamoji
„Paribio mokykla” (Szkola po-
granicza). Tai - ne atskira mo-
kykla, bet mokomoji programa,
vykdoma vieðose Seinø moky-
klose. Programos veikloje da-
lyvauja aktyviausias jaunimas.
Rengiamos paskaitos apie ðio
kraðto daugiakultûriðkumà,
mokomasi lenkiðkø, lietuviðkø
ir rusiðkø dainø bei liaudies
ðokiø. „Mokyklos” dalyviai su-
sipaþásta su kitomis tautinëmis
maþumomis: lankësi pas Len-
kijos romus (èigonus) Karpatø
papëdëje, Vakarø Ukrainoje -
Èerniovcø srityje, Uþkarpatës
Rusioje ir Bukovinoje (Ukra-
ina), Gardine, daugiatautinia-
me Septynpilio kraðte Rumuni-
joje, Moldovoje ir kitur. Kai
Seinø jaunimas, nuvykæs á Spisz
kraðtà (Lenkijos pietuose)
pradëjo ðokti èigoniðkà liaudies
ðoká, vietos romai net pamanë,
kad ðitie atvykëliai ið tolimø Sei-
nø - tikri èigoniukai , tik
kaþkodël visi ðviesiaplaukiai...

Ar daug moksleiviø Lenki-
joje þino, kur yra Bukovina,
kokios tautinës maþumos gyve-
na Septynpilio regione, kas yra
huculai? Seinø jaunimas ne tik-
tai þino, bet pats ten buvo ir
viskà matë savomis akimis.

***
Senieji Seinai. Ar þinome,

kaip jie atrodë prieð aðtuonias-
deðimt metø, kaip atrodë gar-
sieji Seinø turgai, kaip atrodë
baþnytinës ðventës?

„Atminties gràþinimas”
pradëtas nuo senø nuotraukø ir
atvirukø. Centras „Pogranicze”
kreipësi á Seinø gyventojus,
praðydamas paskolinti senas
nuotraukas ir atvirukus. Ðiek
tiek ikonografinës medþiagos
buvo surasta Suvalkø archyve.
Ir ðtai vienà vakarà jeðyvos pa-
state, nedidelëje ir tamsokoje
parodø salëje, buvo atidaryta
nepaprastai ádomi paroda
„Mano senieji, gerieji Seinai”
(Moje stare, dobre Sejny). Tai
bene pirmas renginys, kuris  su-
domino vyresnio amþiaus Seinø
gyventojus.

 - Ar prisimeni ðità namà?
– klausinëjo viens kità pagy-
venæ, praþilæ þmonës,  - Juk ðia-
me name  gyveno mano teta. O
dabar èia stovi visai kitas – dau-
giabutis pastatas. Ar jis

graþesnis uþ anà, mediná?
- Ar prisimeni? -  èia buvo

autobusø stotelë, o ðalia -
mësos parduotuvë. Dar toliau,
ðitame pastate su laipteliais,
veikë restoranas. O èia? O èia
dar po karo buvo pieninë. O
prieðais jà ruso Pogoþelskio ke-
pykla. Tai mokëjo ruselis ska-
niø bandeliø prikepti!
Ðtai tokius pokalbius galima

buvo iðgirsti parodos atidarymo
metu.

- O jeigu taip senus Seinus
apraðius? Ir jeigu tai padarytø
ne istorikai-profesionalai, bet
pagyvenæ Seinø gyventojai? -
pagalvojo ponia Boþena Ðrede-
rienë (Boþena Szreder). Kaip
sumanë, taip ir padarë. Papraðë
moksleivius, kad tie aplankytø
pagyvenusius Seinø þmones,
pasiklausinëtø, kokiais  jie tuos
Seinus prisimena, o vëliau kiek-
vienà pasakojimà uþraðytø mi-
niatûrinëje knygelëje. Taip
buvo sukurta keliasdeðimt to-
kiø miniatûriniø, ranka raðytø
knygeliø. Vëliau jos visos buvo
apdorotos, surinktos á vienà
stambesná leidiná ir „gimë” vi-
sai rimta knyga „Kroniki sej-
neńskie” (Seinø kronikos). Jau-
nimas ne tiktai senuosius Seinus
apraðë, bet, pagal iðlikusias
nuotraukas ir pagal þmoniø pa-

Seinų sinagogoje dainuoja Małgorzata Sporek-Czyżewska
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sakojimus, ið molio nulipdë
miesto maketà. Miesto, kurio
jau nebëra. Vyresni þmonës a-
teina, pasiþiûri tà maketà, pa-
linguoja galvomis ir sako:  tikrai
taip buvo. Ðtai èia stovëjo þydo
Duðnickio namas, kuriame vei-
kë silkiø parduotuvë, o èia
stovëjo, graþiame sode sken-
dantis, vaistininko Domosla-
vskio dvarelis.

Ið parodø salës þmonës
iðeina ðvytinèiais veidais – ma-
lonu jiems prisiminti savo toli-
mà, graþià vaikystæ ir jaunystæ...

Tai buvo pirmoji vaikø pa-
raðyta knygelë apie Seinus.
Ðiemt, vasario pabaigoje, iðëjo
ir antroji, daug rimtesnë. Jà irgi
paraðë Seinø vaikai, o p.
Boþena Ðrederienë vien padëjo,
paredagavo, parûpino istorikø
-profesionalø áþangà. Iðëjo jau
visai rimtas leidinys, ið kurio
galima labai daug apie Seinus
suþinoti.

***
Seinø praeitis neatsiejama

nuo þydø tautybës gyventojø.
Ðiandien Seinuose þydø nebëra,
o þmoniø atmintyje pamaþu
blësta ir prisiminimas apie juos.

- Þydø jau nebeatgaivinsi,
bet jeigu taip pabandþius atgai-
vinti senàjà þydø muzikà? - pa-
galvojo jaunieji „Pogranicze”
centro vekëjai.

Rytø Europoje gyvenanèiø
þydø liaudies muzika daþniau-
siai vadinama „klezmero” mu-
zika. Ji skambëjo prieðkarinëje
Lenkijoje, Lietuvoje, carinëje
Rusijoje, Ukrainoje. Skambëjo
ir prieðkariniuose Seinuose.
Deja, per Antrojo pasaulinio
karo metu ávykdytà genocidà,
iðnyko Rytø ir Vidurio Europos
þydai, o kartu su jais iðnyko ir
„klezmerio” muzika. Taèiau ðis
muzikos þanras iki ðiandien iðli-
ko Jungtinëse Valstijose. Ten,
þydø tarpe, jis ir toliau popu-
liarus, o þymiausias ðá þanrà
puoelëjantis muzikas - tai  Dei-

vidas Krakaueris (David Kra-
kauer). Jo tëvai, kaip rodo pa-
vardë, kilæ ið Krokuvos, t.y. ið
tø apylinkiø, kur „klezmero”
muzika kaþkada buvo labai po-
puliari. Ir kai Seinø jaunimo
teatras pabandë pastatyti þydø
autoriaus  pjesæ „Dybuk”, atëjo
mintis pagroti keletà kûriniø ið
„klezmerio” þanro muzikos re-
pertuaro. Pasisekë. Greit Seinø
„klezmerio kapela” tapo sava-
rankiðku meno kolektyvu.
Neþiûrint to, kad tarp muzi-
kantø nëra në vieno þydo, ka-
pela greit iðpopuliarëjo ne tik-
tai Lenkijoje, bet ir visoje Eu-
ropoje, o svarbiausia – susi-
laukë pripaþinimo paèioje þydø
bendruomenëje. Ðtai tiktai keli
ansamblio gastroliø marðrutai:
Krokuva – þydø kultûros festi-
valis, Varðuva – þydø teatras,
Ukraina – Drohobiè miestas,
Vilnius, Sarajevas – Bosnija ir
Hercogovina, Budapeðtas –
Didþioji sinagoga.

Greit buvo uþmegzti ryðiai
su pagarsëjusiu Deividu Kra-
kaueriu ir 1998 m. Seinuose,
Baltojoje Sinagogoje, ávyko
„klezmerio” muzikos koncer-
tai. Greit ðie koncertai tapo tra-
dicija, o nuo 2001 metø rengia-
mas projektas „Muzikantø sie-
lis – Seinai – Niujorkas”. Ka-
pelai talkina solistë Malgorza-
ta Sporek-Czyþewska. Jinai
atlieka dainas „jidið” kalba (ji-
dið - tai þydø vartojamas vo-
kieèiø kalbos dialektas).

Neretai, centro „Pograni-
cze” pakviesti, á Seinus atvyks-
ta koncertuoti artistai ið Izra-
elio. Tiktai trijuose miestuose
Lenkijoje: Krokuvoje, Lodzëje
ir... Seinuose galima taip daþnai
iðgirsti þydø muzikà ir þydø liau-
dies dainas.

***
Seinai tapo Europos ir viso

pasaulio intelektualø susitikimø
vieta. Diskutuojama èia apie
tautines ir religines maþumas,

apie jø problemas, apie romus
(èigonus), apie musulmonus
Bosnijoje, apie albanus Koso-
ve ir Makedonijoje, apie pilie-
tines teises, apie demokratijos
brandinimà. Centras „Pograni-
cze” surengë kelis filmø festi-
valius ir pavadino juos loty-
niðkai „Camera pro minorita-
te” (kamera apie maþumas). Á
festivalá atvaþiavo reþisieriai ið
Vengrijos,  Lietuvos, Ukrainos,
Lenkijos. Raskite Europoje
kità toká maþà miestelá, kur su-
vaþiuotø pasaulio intelektualai
susitikti, padiskutuoti apie
menà, apie filmà, apie lite-
ratûrà, apie politikà!

Kas antri metai centras „Po-
granicze” vienam Vidurio Eu-
ropos kultûros veikëjui arba
raðytojui áteikia garbës titulà
„Paribio þmogus” (Człowiek
pogranicza). Ðio titulo iki ðio-
lei  nusipelnë: Jerzy Ficowski -
poetas, romø (èigonø) kultûros
populiarintojas, autorius knygø
apie ðià tautà, Tomas Venclova
– lietuviø poetas, Nobelio pre-
mijos laureato, poeto Èeslavo
Miloðo bièiulis, Arvo Paert -
estø muzikas, kompozitorius.

***
Centro „Pogranicze” dar-

buotojai ne be pagrindo save va-
dina „knygos þmonëmis”. Pa-
prastai ðis apibendrinimas tai-
komas tiems, kas savo tikëjimà
grindþia Senuoju Testamentu –
þydams, krikðèionims ir musul-
monams. Taèiau ðiuo atveju rei-
kia suprasti, kad Centras „Po-
granicze” - tai taip pat knygø
leidyba ir bibliotekininkystë.
Nesiimu skaièiuoti, kiek knygø
buvo iðleista leidybiniame seria-
le „Meridian”. Iðleista jø labai
daug, bet viena jø - „Sàsiedzi”
(Kaimynai) sukëlë tikrà „þemës
drebëjimà” visoje Lenkijoje.
Tomasz Gross apraðë joje krau-
pià istorijà: paraðë apie tai,  kaip
1941 m. liepos 10 d. Jedwabne
miestelyje, netoli Lomþos mies-
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to, kaimynai lenkai iðþudë savo
kaimynus þydus.Galima disku-
tuoti, kiek þydø þuvo deganèio
kluono liepsnose – devyni ðim-
tai, ar per tûkstantá þmoniø.
Galima ginèytis, ar hitlerininkai
lenkus skatino ðiai baisiai
þmogþudystei, ar ne, taèiau
nieks, kas ðià knygà perskaitë,
nepasiliko abejingas. Vieni jà
gyrë, kiti smerkë. Vieniems tai
tikros, nors ir labai skaudþios
istorijo priminimas, „baltø
dëmiø” ið gimtosios istorijos
puslapiø ðalinimas, kitiems –
lenkø tautos koliojimas. Kaip
ten bebûtø,  dël ðios knygos pa-
sirodymo, Jedwabne miestely-
je, senose þydø kapinëse, buvo
atidengtas naujas paminklas
nekaltoms aukoms atminti.

Centras „Pogranicze” jokiu
bûdu neaplenkia ir Seinø kraðto
istorijos, ir dabartiniø prob-
lemø. Ðtai iðëjo jau trys tomai
„Seinø almanacho” (Almanach
Sejneñski). Tai stambios knygos
- kiekvienoje jø rasime po ke-
lias deðimtis straipsniø. Kiek-
vieno straipsnio pradþioje rasi-
me trumpà santraukà lietuviø
kalba. Straipsniø autoriai – ir
lenkai, ir lietuviai. Gvildenami
tame almanache nepaprastai
painios ðio kraðto praeities
klausimai. Neþinau kito miesto
Lenkijoje, kuriame bûtø leidþia-
ma tokio pobûdþio literatûra.
Ir pagaliau „Dom Pogranicza”
(Paribio namai). Taip pat Seinø
miesto centre, taip pat labai arti
buvusios sinagogos. Namas pa-
statytas XIX amþiuje kaip þydø
gimnazija. Ilgus deðimtmeèiuis
èia veikë Seinø paðtas. Pagaliau
paðtas iðsikëlë á naujas patalpas,
o ðios buvo perduotos Centrui
„Pogranicze”.  Kelis metus
tæsësi remontas,  bet 2002 metø
sausio 23 dienà iðkilmiai buvo
atidarytas “Tautø, tautybiø ir
kultûrø dokumentacijos ir edu-
kacijos centras – Paribio Na-
mai”. Patys Centro darbuoto-

jai, jø tarpe ir Seinø lietuvë
Danutë Vilkelienë, neslepia,
kad niekur kitur Europoje nëra
tiek daug sukauptos medþiagos
apie tautines ir religines
maþumas, kaip èia: apie 20
tûkstanèiø knygø,  371 lai
kraðèiø ir þurnalø pavadinimø,
beveik trys tûkstanèiai filmø,
keli tûkstanèiai garso áraðø. O
kiek senø nuotraukø, atvirukø,
þemëlapiø! Nenuostabu, kad
atvyksta èia pasiskaityti ir stu-

dentai, ir þilaplaukiai universi-
tetø profesoriai, ir þurnalistai.
O pasiskaityti èia galima ávairio-
mis kalbomis: lenkø, anglø, lie-
tuviø, vokieèiø, taip pat... he-
brajø,  jidið,  slovënø, ukrai-
nieèiø, bulgarø, makedonieèiø.
Vienoje salëje sukaupti, vadina-
mi „judaikai”, t.y. literatûra
apie þydø tautà.

Bûtent dël susidomëjimo
þydø tematika daug kas prie-
kaiðtauja Pogranicze centrui.
Bet kaipgi nesidomësi, jei èia
„paèios sienos kalba hebra-
jiðkai”.

***
Prieð vienuolika metø vie-

na pirmøjø kelioniø nuvedë
Centro „Pogranicze” darbuoto-
jus á nedidelá ukrainietiðkà
miestà Èerniovci. Miestas
kaþkada buvo vadinamas „Je-
ruzale ties Prut upe”. Gyveno

èia ir ukrainieèiai, ir lenkai, ir
þydai. Centrui „Pogranicze”
Èerniovci - tai bene „svarbiau-
sias miestas visoje Vidurio Eu-
ropoje”. Centro darbuotojai –
iðvykos dalyviai - prisimena:
„Kai paèioje pradþioje Èer-
niovcø gyventojas pasakë: „Ðtai
mûsø sinagoga” - pagalvojau,
kad tikriausiai jis bus vietos
þydas.  Taèiau kai vëliau tas pats
þmogus pasakë: „Èia mûsø
cerkvë, o èia mûsø Lenkø na-

mai, o èia mûsø Deutsche Hau-
se” (Vokieðkieji namai), kai dar
vëliau pasakë: „Nað Ukrainskij
narodnij dom” (mûsø ukrainie-
tiðkieji liaudies namai), man pa-
sidarë aiðku, kad jam brangu
viskas, kas èia yra, neþiûrint,
kieno tai pastatyta, kas ir kuria
kalba èia meldësi.

Centro „Pogranicze” dar-
buotojai, ypaè Kðiðtof Èiþevski,
vis dar tiki, kad kaþkada ir Sei-
nø lenkai pasakys: „To nasz
Dom Litewski” (ðtai mûsø Lie-
tuviø namai).

Kol kas gal dar niekas Sei-
nuose taip nesako, bet ateity-
je... kas þino, kaip gali bûti?

Eugenijus Petruðkevièius

Seinø þydø sinagoga seniau
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Liðkiava raðytiniuose ðalti-
niuose minima jau 1044 me-
tais. Jau tuomet, ant aukðto kai-
riojo Nemuno kranto stovëjo
medinë pilis. Reikia manyti, kad
pilis privalëjo ginti  Lietuvà nuo
prieðø, ypaè kryþiuoèiø, puo-
limø.

XIV-XV amþiø sandûroje
piliakalnio virðûnëje buvo pra-
dëta statyti mûrinë pilis, taèiau
jos statyba nutraukta po Þalgi-
rio mûðio (1410m.), nes kry-
þiuoèiø puolimø jau nebijota.

Nuo XVI a. antrosios
pusës iki 1624 m. pirmoji
baþnyèia Liðkiavoje pri-
klausë evangelikams re-
formatams. Reformacijai
Lietuvoje þlugus, èia ga-
lutinai ásigalëjo Romos
katalikø konfesija. Ið
pradþiø Liðkiava pri-
klausë Merkinës parapi-
jai, o 1644 m. jai buvo
suteiktos savarankiðkos
parapijos teisës.

Prieð 1677 m.  Lið-
kiavos savininkas - didi-
kas Vladislovas Jurgis
Kosyla - nugriovë senà ir
jos vietoje pastatë naujà
medinæ ðv. Jurgio baþny-
èià - bûsimà Kosylø gi-
minës mauzoliejø.

1694 metais gruo-
dþio 4 dienà Kosyla
Liðkiavos turtus uþraðë
Seinø dominikonams su

Aðtuntame „Ðaltinio” numeryje iðspausdinome iðsamø straipsná apie Druskininkø praeitá ir
dabartá. Ðiandien siûlome pakeliauti toliau Nemuno slëniu. Neprivaþiavæ Druskininkø, pasukæ
asfaltuotu keliu á kairæ, sukoræ aðtuonis kilometrus, pasieksime Liðkiavos miestelá. Deðinëje
kelio pusëje – aukðta kalva, ið kurios atsiveria puikus Nemuno vagos vaizdas.  Tai senas Liðkia-
vos piliakalnis. Kaþkada èia medinës pilies stovëta. Nuo piliakalnio virðûnës puikiai matosi
Liðkiavos architektûros paminklas - baþnyèia ir buvusio dominikonø vienuolyno pastatai. Ðio
vienuolyno, dominikonø ordino dëka, Liðkiavos istorija susijusi su Seinais.

Siûlome susipaþinti su ðio ramaus miestelio istorijos svarbiausiomis datomis.

TRUMPA  LIÐKIAVOS  MIESTELIO
IR  BAÞNYÈIOS  ISTORIJA

sàlyga, kad ðie ákurs vienuolynà
ir pastatys naujà mûrinæ
baþnyèià.

1697 metais balandþio 22
dienà Jurgis Kosyla paraðë pas-
kutiná testamentà, palikdamas
300 tûkstanèiø auksiniø  baþ-
nyèios statybai. Ðá testamentà
patvirtino  tuometinis popieþius
ir Lietuvos  kunigaikðtis.

Po 1699 m. dominikonai
tvirtai ásikûrë Liðkiavoje ir
pradëjo statybas. Baþnyèià ir
vienuolyno pastatà baigë mûryti

1741 m. Taèiau nuo 1795 m.,
kai lietuviðkoji Uþnemunë ati-
teko Prûsijai, vienuolynai buvo
naikinami. Buvo panaikintas
Seinø dominikonø vienuolynas,
o á Liðkiavos vienuolynà buvo
uþdrausta priiminëti naujokus.
1813 metais baþnyèia buvo pa-
versta parapine. 1818 m. joje
buvo septyni altoriai, dvi klau-
syklos, trys suolai uþ didþiojo
altoriaus vienuoliams sëdëti.
Panaikinus  dominikonø vie-
nuolynà, 1852 m. vienuolyne

buvo árengti butai, o
rûsiuose buvo laikomi gy-
vuliai. Atskiros patalpos
buvo skirtos klebonijai.
Nepriklausomos Lietu-
vos laikotarpiu vienuoly-
ne buvo klebonija, vals-
èiaus valdyba, biblioteka,
butai ir turizmo stotis.

Po Antrojo pasauli-
nio karo vienuolyno pa-
statas pritaikytas viduri-
nei mokyklai. 1947-1977
m. vienuolyno pastatai
priklausë siuvimo susi-
vienijimui „Lelija“.

Naujasis vienuolyno
istorijos laikotarpis pra-
sidëjo po to, kai Lietuva
atgavo Nepriklausomy-
bæ. 1990-1997m. Baþny-
èia klebono Valiaus Zu-
bavièiaus pastangomis ir
rûpesèiu buvo restauruo-
ta ir prikelta naujam gy-

Liškiavos bažnyčia

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


šaltinis

26

venimui. Baþnyèios laidojimo
rûsiuose, atviruose karstuose,
yra iðlikæ vienuoliø dominikonø
palaikai, árengta liturginio pa-
veldo ekspozicija. Liðkiava gar-
si ir tuo, kad vargonininkas
Konstantinas Èiurlionis (1851-
1914), þymaus XX a. pradþios
lietuviø kompozitoriaus ir dai-
lininko M. K. Èiurlionio tëvas
gimë Guobiniø kaime, Liðkia-
vos parapijoje. 1874m. susituo-
kë Liðkiavos baþnyèioje su savo
þmona Adele Radmanaite.

1998 m. buvusiame domi-
nikonø vienuolyne ákurta Vie-
ðoji ástaiga „Liðkiavos kultûros
centras“, kuriam vadovauja
kun. Valius Zubavièius.

Visgi Liðkiavos miestelio
pagrindinis akcentas —  tai ne
vienuolynas, bet Ðvè. Trejybës
baþnyèia.

Baþnyèia centriðko tûrio, su
aðtuonkampe erdve viduryje.
Prie ðonø jungiasi staèiakampës
koplyèios, priekyje yra priena-
vis, gale — staèiakampis, su
pusapskrite apside vienuoliø
choras. Virð centrinës erdvës
iðkyla dvitarpsnis bûgnas ir ku-
polas su þibintu.

Graikiðko kryþiaus plano
baþnyèios erdvëje iðdëstyti sep-

tyni rokoko stiliaus altoriai ir
sakykla, kurie sudaro darnø ir
puoðnø ansamblá, iðsiskiriantá
ramiame sienø fone. Altoriø ar-
chitektûriniø daliø polichromija
XVIII a. imitavo ávairiaspalvá
marmurà. 1990-1997 m. re-
stauracijos metu Liðkiavos
baþnyèiai gràþintas pirminis po-
lichrominis vaizdas. Kolonø ka-
piteliai, rokailiai, rëmai, ange-
liukø sparnai paauksuoti arba
padengti sidabru.

Plastiniu poþiûriu altoriai ir
sakykla iðliko beveik nepakitæ,
todël yra vertingi kaip auten-
tiðkas rokoko stiliaus XVIII a.
vidurio — XVIII a. antrosios
pusës sakralinio interjero an-
samblio árangos pavyzdys.

Kadangi Liðkiavos Ðvè. Tre-
jybës baþnyèià statë ir dekora-
vo dominikonai, daugelá krikð-
èioniðkø siuþetø stengtasi at-
skleisti per dominikonø ðven-
tøjø atvaizdus, parodant ðio
ordino svarbà ir „uþðifruojant“
jø reguloje áraðytø postulatø tu-
riná. Taip atskleistos svarbios
Tikëjimo, Apaðtalavimo, Moks-
lo, Mokymo idëjos. Beveik visi
kupolo bûgno kompozicijose
pavaizduoti pasaulieèiai didikai
yra vienaip ar kitaip prisidëjæ

prie krikðèionybës ávedimo ir
átvirtinimo Lietuvoje, be to, jie
nuþymi ir Abiejø Tautø Res-
publikos (Þeèpospolitos) egzi-
stavimo etapà.

Liðkiavos Ðvè. Trejybës
baþnyèios interjeras primena
Vilniaus dominikonø Ðv. Dva-
sios baþnyèios polichromijà.
Kaip ir vilnietiðkame variante,
Liðkiavoje prasmingai sujungta
Visuotinës Baþnyèios, Lietuvos
baþnyèios bei dominikonø or-
dino istorija. XVIII a. interje-
ro dekorà kûræ meistrai tapy-
binæ bei skulptûrinæ plastikà
stengësi derinti ne tik tarpusa-
vyje, bet ir sieti su archi-
tektûros formomis.

Liðkiavoje sukurtas nuosta-
bus interjero ansamblis, kurio
dekoro elementai susipina vie-
nas su kitu, jungdamiesi tiek
ikonografiniais, tiek plastiniais
saitais. Vëlyvojo baroko archi-
tektûros, rokoko,  skulptûros
bei sienø tapybos dëka sukur-
tas aukðto meninio lygio, itin
vientisas, apmàstytas, praðmat-
nià potridentinæ liturgijà atitin-
kantis interjeras.

Straipsnis parengtas pagal
Liðkiavos internetinæ svetainæ

VINRICHO  FON  KNIPRODËS  KILVATERIU
(1)

Du ðimtai kilometrø þyd-
rojo vandens kelio, dvideðimt
keturi didieji Mozûrø kraðto
eþerai, septyni kanalai, ne-
skaitant ilgiausio - Mozûrø
kanalo, kuris po paskutiniojo
karo neteko reikðmës ir kurio
statymo istorija verta atskiro
apraðymo. Taip trumpiausiai
galima apibûdinti vandens
marðrutà,  daþnai  vadinamà
Kniprodës farvateriu.

Prasideda  ðis turistø labai
mëgiamas kelias ðiaurëje, An-
gros (lenk. Wægorzewo, vok.
Angerburg) miesto centre,
prie pat pilies, o baigiasi pie-
tuose, ties kaimeliu Wiartel,
rytiniame  Nidzkie (vok. Nie-
dersee) eþero gale.

Bet kodël ðis kelias vadi-
namas Kniprodës farvateriu?

Norint atsakyti á ðá klau-
simà,  bûtina pasinerti á tolimà

galindø kraðto praeitá, primin-
ti kai kuriuos  viduramþio ávy-
kius ir... truputá pafantazuoti.

***
Keturioliktasis ðimtmetis

eina á pabaigà. Visas amþius
praslinko nuo garsaus Her-
kaus Manto sukilimo, beveik
ð imtas metø  prabëgo po
nesëkmingo jotvingiø vadø -
Skomanto ir Skûdros sukili-
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mo. Jau visiðkai „iðspræstas
sûduviø klausimas”: tie, kas
kryþiuoèiams pakluso, prie-
varta iðkelti á Sembos pusia-
sal á ,  á  vadinamà  „sûduviø
ragà”, tie, kas nepakluso -
patys persikëlë uþ Nemuno,
pas giminaièius lietuvius.

Aprimo palûþæ varmiai,
nustojo maiðtavæ sembai, na-
tangai, bartai, pamedënai ir
pagudënai. Beveik visiðkai
iðnyko gausi galindø gentis.
Ties Didþ iais iais  gal indø

kraðto eþerais (lenkai juos
vadina Didþiaisiais Mozûrø
kraðto eþerais) baigia nutilti
prûsø kalba.

Kryþiuoèiø ordinas - klas-
tingas prûsø þemiø uþkariau-
tojas - ðvenèia savo laimin-
giausias dienas.

Ið didþiausios pasauly Ma-
rienburgo pilies Didysis ma-
gistras Vinrichas fon Kni-
prodë (Winrich von Knipro-
de) valdo visà kraðtà: nuo Vys-
los þioèiø vakaruose iki Klai-
pëdos pilies rytuose.

Vinrichas fon Kniprodë
ne tiktai vienuoliø - riteriø
virðininkas, vadas, ne tiktai
karys,  bet ir geras kraðto
ðeimininkas. Rûpinasi kraðto

ûkiu, steigia miestus ir kai-
mus. Suþinojæs apie gausius
eþerus Ordino valdø rytuose,
ima galvoti, kaip juos panau-
doti kraðto klestëjimui.

Pagaliau prieina prie iðva-
dos, kad, sujungus visus juos
kanalais ,  bû tø  gal ima ið
smëlëtos  ir miðkingos Galin-
dijos plukdyti medienà tiesiai
á Karaliauèiø, kur miðkø kur
kas maþiau.

- Bet prieð pradedant vyk-
dyti toká milþiniðkà projektà,

reikia paèiam, savomis akimis
viskà vietoje pamatyti, - mano
Didysis magistras Vinrichas
fon Kniprodë.

Taip Marienburge (lenk.
Malbork) gimsta idëja pa-
bandyti  apiplaukti  Ordino
valstybæ laiveliu.

1379 metø pavasará, El-
bingo mieste (dabar Elblàg)
pastatomas ir nuleidþiamas á
vandená burinis laivas. Á jo
dená pakyla Didysis magistras
ir palyda. Prasideda kelionë,
kurià reikëtø laikyti pirmuoju
vandens þygiu ðiame kraðte.

***
Iðplaukæ ið Elbingo, ke-

liautojai  patenka á Aistmares,

kurios tais laikais galbût buvo
gerokai didesnës negu dabar
ir pietuose driekësi net iki se-
nosios prûsø pilies Truso, ties
dabartiniu Druzno eþeru.
(Dabartinis Druzno eþeras
tada dar buvo Aistmariø álan-
ka). Tiksliai neþinoma, kurioje
Truso vietoje (o gal Druso
arba  Druskio) pilies stovëta,
taèiau ði vietovë labai stam-
biomis raidëmis áraðyta kalbo-
tyros istorijos puslapiuose.
Kaþkur ðiose apylinkëse  XIX
ðimtmetyje vokieèiø archeolo-
gai surado senàjá prûsø-vo-
kieèiø kalbø þodynëlá, vëliau
pavadintà  „Elbingo þody-
nëliu”. Tai neákainojamos ver-
tës radinys. Pagal ðá þodynëlá
kalbininkams pavyko, nors tik
dalinai, rekonstruoti  iðnyku-
sià prûsø kalbà. Be  ðio þody-
nëlio mes, visi indoeuropie-
èiai, bûtume daug skurdesni.

Bet gráþkime  prie Didþiojo
magistro Vinricho fon Kni-
prodës kelionës.

 Aistmare jo laivas plaukia
rytø kryptimi, kol pagaliau
pasiekia Priegliaus þiotis ir
patá Karaliauèiaus miestà, vo-
kiðkai Koenigsbergu vadi-
namà.

Kaþkada èia prûsiðkøjø
sembø pilaitës - Tvankstës,
arba Tvanksto - stovëta. 1255
m. sembø pilaitæ kryþiuoèiai
sudegino ir kitame Priegliaus
krante pasistatë savàjà - taip
pat medinæ. Bet mediniai sta-
tiniai kryþiuoèiams nebûdingi,
bûdingas jiems raudonø, de-
gintø plytø mûras. Ðá statybos
menà jie gerai buvo iðmokæ. Ir
Karaliauèiuje greitai pasistatë
kità pilá, ðákart jau mûrinæ,
apjuostà aukðta gynybine sie-
na. Didþiojo prûsø sukilimo
metu Herkaus Manto kariai
stengësi ðià pili uþvaldyti, bet
jiems nepavyko. Manoma, dël
vieno prûso iðdavystës. Su-

Taip atrodo Węgorzewo (Angerburgo) pilis ir jachtų prieplauka dabar
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kilëliai dar bandë pastatyti per
Priegliaus upæ tiltà, neprileisti
prie pilies laivø su maistu ir
tokiu bûdu gynëjus numarinti
badu, bet kryþiuoèiams pasi-
sekë ðá tiltà sudeginti. Kauty-
niø metu buvo suþeistas pats
sukilëliø vadas Herkus Man-
tas, ir prûsai pasitraukë.

Karaliauèiaus vardà Tvanks-
të gavo po to, kai malðinti prûsø
sukilimà atvyko èekø karalius
Pðemislavas (Przemyslaw) II
Ottokaras. Tai jo garbei pilis
buvo pavadinta Koenigsbergu,
tai reiðkia - karaliðkuoju kalnu.

Didysis magistras Vinri-
chas fon Kniprodë puikiai
þinojo, kad prûsai seniai su-
tramdyti ir ið jø pusës joks
pavojus negresia.  Taè iau
grësmingi buvo artimi prûsø
giminaièiai - lietuviai.  Ne-
þ iûrint jiems paskelbto
„kryþiaus karo”, vis dar nepa-
siduoda. Ne tiktai „kryþiaus
broliams” nepavyksta jø pa-
lauþti, bet daþnai tenka nuo
lietuviø pulkø gintis paèioje
Prûsijos gilumoje. Prieð devy-
nerius metus atþygiavo prie
Karaliauèiaus Algirdo ir Kæs-
tuèio pulkai. Ir tiktai dël to,
kad abiejø kunigaikðèiø kariu-
omenës nespëjo laiku susi-
jungti, tad Kæstuèiui teko vie-
nam kautis su kryþiuoèiais ties
Rudava, Karaliauèius iðsigel-
bëjo. Kitaip kaþin, kurlink  bûtø
pakrypusi ðio kraðto istorija.

***
Pailsëjæs Karaliauèiuje,

magistras Vinrichas von Kni-
prodë áplaukia á Priegliø ir pa-
sileidþia rytø kryptim. Be jo-
kiø kliûèiø pasiekia Priegliaus
ir Alnos santakà, o, nuplaukæs
dar kel iol ika ki lometrø ,
deðinëje pusëje, pamato nedi-
delæ upæ, vardu Auksinë.

Neaiðku, ar Vinrichas fon
Kniprodë þinojo, jog ant ðios

upës kranto,  ðiose apylinkëse,
ant aukðtos kalvos, pavadintos
„Mantegarbio” vardu,  kryþei-
viø vienuolis Ðonenbergietis
1273 metais nuþudë beginklá
ir  suþeistà  Herkø  Mantà .
Þuvo  pakartas ir dar perdur-
tas ietimi didþiausias prûsø
kraðto sûnus, paskutinysis
prûsø sukilëlis. Ðito Vinrichas
fon Kniprodë turbût neþino-
jo, juo labiau, kad ir ðiandien
dar ginèijamasi dël Herkaus
Manto þûties vietos. Daþnai
teigiama, kad Herkus Mantas
þuvo ties Stablaukiø kaimeliu
(dabar Kamiñsk, Bartoszyce
apskrityje).

Dabar upë Auksinë ru-
siðkai vadinasi Golubaja, o
vieta, kur Herkaus Manto
þûta - Kamenskoje.

Prieð keliolika metø lietu-
viai  ðioje vietoje buvo pastatæ
paminklà, bet Kaliningrado
valdovams tai nepatiko ir ðie
já nugriovë.

Bet mes, padaræ ðià nedi-
delæ  ekskursi jà  á  ðalá ,  vël
gráþkime á magistro Vinricho
fon Kniprodës laivà ir  keliau-
kime toliau.

Palankiam vakariniam
vëjui puèiant, von Kniprodës
laivas greitai pasiekia Prie-
gliaus aukðtupá. Èia susilieja á
vienà dvi upës. Jei laivagalá
pasuksi á  kairæ,  áplauksi á
Ásrutës upæ, jei á deðinæ - pir-
miausiai pateksi á Pissà, o po
keliø kilometrø, dar kartà pa-
sukus á deðinæ, áplauksi á An-
garapæ.

Didysis magistras pasuka
laivagalá á deðinæ, nes ðiuo ke-
liu tikisi nuplaukti net iki
Didþiøjø eþerø, kuriø iki ðiol
dar nematæs, bet apie kuriuos
tiek daug girdëjæs.

Angarapë. Senas prûsiðkas
vardas, svetimas beveik kie-
kvienam slavui ir germanui,
bet artimas ir suprantamas

kiekvienam lietuviui. Prûsið-
kas þodis  „apë” reiðkë tà patá,
kà ir lietuviðkas „upë”. Ðis
þodis yra senesnis, negu kai
kurie mano. Dabartinio Paki-
stano valstybës rytinë dalis,
Pakistano ir Indijos pasienis,
vadinasi Pendþap.

Seniausioje indoeuropie-
èiø kalboje - sanskrite - þodis
„pendþap” reiðkia „penkia-
upá”. Ir ið tiesø, ðioje vietoje
net penkios upës susilieja á
galingàjá Indà. Vadinasi, ir san-
skrito kalba þodis „apë”, arba
„ap” reiðkia „upæ”.

Kur Prieglius, kur Anga-
rapë,  kur prûsai, o kur Paki-
stanas ir sanskritas? Ir visgi
prûsø ir lietuviø kalbos tam
labai tolimam ir archaiðkam
sanskritui giminingos.

Na gerai, bet kà reiðkia
þodis „angar”?

Ir lenkai, ir lietuviai linkæ
manyti ,  kad jis  ki læs  ið
prûsiðkojo þodþio „angurgis”
- ungurys. Broniaus Kviklio
redaguotoje enciklopedijoje
„Mûsø Lietuva”, ketvirtame
tome, 767 p., raðoma: „Ungu-
ros miestas á s ikûræs  prie
Unguros upës... Vietovë savo
vardà gavo nuo unguriø (þuvø
rûðis), kuriø senovëje daug
buvo ir kuriems auginti buvo
áruoðtos pramoninës uþtvan-
kos”.

O gal visgi ne nuo unguriø
upë ir  vietovë gavo savo
vardà? Gal prûsø  kalboje
buvo þodis „angrus”, „angri”.
Gal jis reiðkë tà patá, kà lietu-
viðkas þodis „vingrus”, „vin-
gri”? Juk ir dainoje dainuoja-
me: „vinguriavo takelis”. Ar
galindams negalëjo atrodyti,
kad jø upë taip pat „angru-
oja”? Juk  visame prûsø kraðte
nerasime tokios vingrios upës,
kaip Angarapë ties Medû-
niðkiø (Mieduniszki) kaimu,
prie pat dabartinës Kalinin-
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grado srities sienos.
Bet man rodos,  ne tas

rûpëjo Didþiajam kryþiuoèiø
ordino magistrui Vinrichui
fon Kniprodei. Jam rûpëjo
kuo greièiau pasiekti Didþiuo-
sius eþerus. Ir kai praplaukë
visas Angarapës kilpas, kai
laivas vos nepradëjo ðliauþti
vis seklesnës upës dugnu, prieð
akis atsivërë þydros Maurø
eþero platybës.

Bet kol didysis magistras
pasuks ten savo laivà, trum-
pam apsistos parymoti ties
buvusios Angerburgo pilies
griuvësiais.

Angerburgas. Dar nese-
niai toje vietoje, kur Angarapë
iðteka ið Maurø eþero, stovëjo
galindø  medinë pilaitë, turbût
Angetetës vardu vadinama.
1256 metais kryþiuoèiai, uþ-
kariavæ galindø kraðtà, Ange-
tetës pilaitæ sudegino. Ar jos
vietoje iðkart pastatë kità -
savàjà, - ðito neþinome. Þino-
me tiktai tiek, kad 1335 me-
tais,  ant eþero kranto jau
stovëjo medinë kryþiuoèiø pi-
lis Angerburgas. Þinome taip
pat, kad 1365 metø þiemà,
Angerburgà uþpuolë Didysis
Lietuvos kunigaikðtis Kæstu-
tis ir pilá sudegino.

Taigi, Didysis kryžiuoèiø
ordino magistras Vinrichas fon
Kniprodë, parymojæs ties dar
beveik ðiltais pilies griuvësiais,
leidosi tolesnën kelionën Mau-
rø eþero bangomis.

Maurø eþeras. Antras pa-
gal dydá dabartinëje Lenkijos
teritorijoje. Visas eþerø kom-
pleksas, Maurø vardu vadina-
mas, užima daugiau kaip 104
kvadratinius kilometrus ploto.

Iki 1945 metø ankstyvo
pavasario vokieèiai ðá eþerà
vadino Mauersee. Lenkai já
vadina Mamry vardu.

Maurø eþero vardas yra
baltiðkos, prûsiðkos kilmës.

Maurai, kaip aiðkinama „Lie-
tuviø  kalbos þodyne”,  tai
„vandens  pavirðiuje plûdu-
riuojanèiø plûdenø masë”. Bet
tai gali bûti ir „dumblas, pur-
vas,  neðvarumas”.  Þodis
„maurai” labai retai vartoja-
mas, bet ir dabar retkarèiais
sakome: „vanduo telkinyje yra
apmaurojæs”.

Prûsø kalbos þodþiø iðliko
labai nedaug, vos per tûkstantá
aðtuonis ð imtus jø  buvo
uþraðyta vadinamame Elbingo

þodynëlyje. Todël nesame vi-
siðkai tikri, ar ðio eþero var-
das siejamas su þodþiu „mau-
rai”, taèiau kad tai baltiðkas
vardas, abejoti nereikëtø.

Vinrichas fon Kniprodë -
iðsilavinæs þmogus, daug kà
þinojo, taèiau turbût neþino-
jo, kad ðis didþiulis eþeras
anksèiau buvæs maþesnis, sek-
lesnis, ir susiskaidæs á daugelá
atskirø vandens telkiniø.

Kaip tai? Nejaugi Maurø
eþeras pasidarë didesnis ir gi-
lesnis? Paprastai bûna, kad,
laikui bëgant, eþerai  uþanka,
darosi  vis  seklesni .  O è ia
atvirkðèiai?
Ðio kraðto praeities ty-

rinëtojai, gyvenæ aðtuoniolik-

tame ir devynioliktame ðimt-
metyje, kaip antai Georg Hel-
wing ir Max Toeppen, teigë,
kad bûtent taip ir buvæ. Ga-
lindai turëjæ gerø „inþinieriø-
hidrospecialistø”. Statydami
Angetetës pilaitæ, stengësi jà
kaip galima geriau apsaugoti
nuo prieðø puolimo. Jie pui-
kiai þinojo, kad kryþiuoèiai
savo pilis apsaugojæ giliais
grioviais, uþtvindytais vande-
niu . Bet kaip gi èia  padarius,
kad nereikëtø kasti giliø ir

plaèiø gynybiniø grioviø?
Ir sumanë galindai dalinai

uþtvenkti akmenimis Anga-
rapæ.  Teisingai galvojo - pa-
kils upëje vanduo, uþlies visà
teritorijà ir pasiliks tiktai kal-
va, ant kurios pastatyta pilai-
të. Taip ir padarë.

Ilgai laukë, kol vandens
lygis pakilo, nes kilo jis ne tik-
tai upëje, bet ir eþere, ið ku-
rio ji iðteka. Bet pagaliau van-
duo pakilo. Pakilo jis  ir eþere.

Kronikininkai raðo, kad
pakilo net per ieties ilgá, taigi,
bûtø apie pusantro metro. Ir
susiliejo Maurø eþeras su kai-
myniniais  eþerais: su Kir-
saièiu, Ðventaièiu, Dargainiu,
Dauba, Kisainiu.

Senojo Angerburgo vaizdelis (litografija)
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Pakilæs eþerø vanduo vis-
gi neapsaugojo prûsø Ange-
tetës nuo plienu apsikausèiu-
siø kryþiuoèiø.

Bet tai tiktai viena hipo-
tezë. Jos silpnybë glûdi tame,
kad kai kurie istorikai teigia,
jog vanduo pakilo ne tiktai
Maurø eþere, bet ir visuose
kituose. Net ir tuose, kurie su
Maurais nesisiekia.

Kodël ten pakilo vandens
lygis?

Pagal kità hipotezæ, ant
Angarapës buvo pastatyta
uþtvanka daug vëliau - ðeðio-
l iktajame ð imtmetyje, kad
Angerburge buvo pastatyti du
malûnai. Raðoma, kad prieð
tai dabartinio Maurø eþero
dugnu buvo nutiestas grástas
kelias ið kaimo Kal iki baþnyt-
kaimio Wægielsztyn (vok. En-
gelstein). Visa nelaimë, kad
iki ðiol niekam nepavyko at-
rasti nei tos uþtvankos, nei to
kelio liekanø.

Pagal treèià hipotezæ, vi-
suose Didþiuosiuose galindø
kraðto eþeruose - Maurø, Nie-
gotino ir Sniardvø - vandens
lygis pakilo iðkirtus miðkus.
Tada lietaus ir  tirpstanè io
sniego vandenys pradëjo
tekëti tiesiai  á eþerus ir tokiu

bûdu pakilo vandens lygis.
Bet pastarøjø metø tyrimai

rodo,  kad Mozûrø  kraðto
eþerø vandens lygis ir toliau
kyla. Tai rodo, kad yra kaþko-
kia visai kita ðio reiðkinio
prieþastis. Bet apie tai – kiek
vëliau.

***
Taigi, 1379 metais Vinri-

chas von Kniprodë iðplaukë á
Maurø eþero platybes.

Paèiame eþero viduryje
pamatë didþiulæ salà. Ðios sa-
los vardas - Upalty. Ji yra pati
didþiausia eþero sala visoje
Lenkijoje - 67 hektarai ploto.
Jos vardas turbût taip pat yra
prûsø, vadinasi - baltø kilmës,
taèiau kà ðis þodis reiðkia, taip
iki ðiandien ir neþinome.

Jei Didysis magistras Vin-
richas fon Kniprodë bûtø ke-
liavæs keturiais ðimtais metø
vëliau, salos vidury, tarp senø
aukðtø liepø, bûtø pamatæs
rûmus. Tai grafø Lendorfø
(vok. Lehndorf) vasaros rû-
mai. Dar devynioliktojo ðimt-
meèio pabaigoje ðie rûmai sto-
vëjo nepaprastai graþaus parko
vidury. Rûmuose buvo árengtas
puikus restoranas ir vieðbutis,
o Didþiaisiais eþerais plaukiojà

laivai èia vis uþsukdavo ir iðla-
ipindavo bûrius turistø.

Dvideðimtojo ðimtmeèio
pradþ ioje rûmai kaþkodël
pradëjo nykti, griûti ir ðiuo
metu, tarp tankiø dilgëliø, ga-
lima aptikti vien tiktai pamatø
liekanas.

Jeigu Didysis Ordino ma-
gistras bûtø keliavæs XIX-
ajame ðimtmetyje, netoli di-
delës Upalty salos bûtø pa-
matæs ir maþytæ salelæ, kurià
þmonës vadindavo „Pira-
midþiø sala”.

XVIII-tojo  ð imtmeè io
pradþioje ðioje saloje grafas
Lendorfas savo bièiulio, gra-
fo Donnersmarkto garbei pa-
statë trylikos metrø aukðèio
piramidæ. Joje vëliau buvo
palaidoti grafo Donnersmark-
to palaikai.

Ne vienintelë tai piramidë
ðiame kraðte. Panaði iki ðian-
dien stovi ðiek tiek á ðiauræ,
prie pat Kaliningrado srities
sienos, Rapa kaime. Pastaro-
joje iki ðiandien ilsisi grafø
Fareinheitø ðeimos palaikai.

Kodël ðiame galindø krað-
te atsirado statiniai, panaðûs
á senovës Egipto piramides?

Priminkime.  Aðtuoniolik-
tame ðimtmetyje Vokietijoje
vieðpatauja romantizmo epo-
cha. Pasireiðkë ji ne tik mene,
bet ir þmoniø filosofijoje, gal-
vosenoje.

Vokieèiai (ir ne tiktai jie)
pradëjo gyvai domëtis antiki-
niais amþiais - senovës Babi-
lonu, Graikija, Egiptu. Pra-
dëjo net tikëti, kad, jei miru-
sio þmogaus kûnà palaidos pi-
ramidës formos pastate, jis
nesuirs ir ilgus deðimtmeèius
iðsilaikys sveikutëlis. Todël
grafai pradëjo laidoti savo ar-
timøjø palaikus piramidës for-
mos mauzoliejuose.

Piramidë Maurø eþero sa-
loje iki ðiø  dienø  taip pat

Vokiečių ir rusų karių, kritusių Pirmajame pasauliniame kare kapina-
itės ties Šventaičio ežeru (Schwenzait See)
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neiðliko. Jà sugriovë eþero
bangos!!! Ar tai reiðkia, kad
Maurø eþere vanduo vël pa-
kilo?

Kai kurie autoriai teigia,
kad yra bûtent taip, kad jis
kyla maþdaug po keturis mili-
metrus per metus, ir per pa-
staruosius penkis ðimtus metø
pakilo net dviem metrais.

***
Groþëdamasis  Maurø

eþero platybëmis, Vinrichas
fon Kniprodë plaukia ties ry-
tiniu jo krantu. Staiga, pa-
matæs tankiame nendriø mið-
ke siaurutæ properðà, liepia
vairininkui pasukti ten laivà.
Á jà áplaukus, prieðais keliau-
tojø akis atsivërë kito eþero
þydrynë. Tai Ðventaitis. Vieni
já laiko Maurø eþero álanka,
kiti - atskiru eþeru.

Kas  norëtø já savomis aki-
mis pamatyti, tegul ið Suvalkø
miesto pasileidþia keliu á va-
karus, Olðtino miesto link.
Privaþiavæs Didþiøjø galindø
eþerø kraðto sostinæ Leciø
(dabar Giþicko), privalo pa-
sukti á ðiauræ ,  Wægorzewo
(Kryþ iuoè iø  Angerburgo)
miesto link. Sukoræs apie 22
kilometrus labai geru keliu,
iðniræs ið nedidelës giraitës,
kairëje pusëje pamatys di-
dþiulá eþerà, kurio  kitas  kran-
tas tolumoje beveik susilieja
su horizontu. Tai ir bus Ðven-
taitis.

Lenkai já vadina Świæcaj-
ty. Vokieèiai vadino Schwan-
zaitsee, arba Schwintsee. O
kaip já  vadino pirmieji ðio
kraðto gyventojai galindai?

Tiksl iai  neþ inome, bet
galëjo já vadinti „Svintassa-
ran”.  Prûsiðkas þodis „swint”
reiðkë ðventà, o „assaran” -
eþerà.

Senøjø, pagoniðkøjø prû-
sø, taip pat ir lietuviø gamtos

pasaulis nebuvo toks nuobo-
dus kaip dabar. Jø giraitës
buvo pilnos gerøjø deiviø ir
laumiø.  Senuose, storuose
àþuoluose gyveno garbingai
mirusiøjø kariø vëlës. Aukðto-
se, puoðniose liepose slëpësi
graþiø ðviesiaplaukiø moterø
sielos. Bûta ðventø eþerø ir
upiø, kuriuose taip pat gyve-
no mirusieji ir kuriuose neva-
lia buvo þvejoti. Taip bent
raðo vokieèiø istorikas Ðneide-
raitis (Schneiderait). O viskas

aplinkui kuþdëjo paslaptingus
þodþius.

Aiðku, viso ðito  negirdëjo,
nesuprato ir suprasti negalëjo
Kryþiuoèiø ordino Didysis
magistras Vinrichas fon Kni-
prodë, su kuriuo kartu pasi-
leidome ðion kelionën. Jam
prûsø kultûra ir  tikëjimas
buvo visiðkai svetimi. Jis èio-
nai atvyko ið saulëto Harco
(Harz) kalnyno ne prûsø dei-
viø ir vaidiluèiø klausytis, bet
kalaviju ir ugnim galindus,
sûduvius, þemaièius ir lietu-
vius priversti tikëti Kristumi.
O, gerai progai pasitaikius,
Kryþiuoèiø ordinas laimëtø
teutonø valstybei kelis ðimtus
tûkstanèiø kvadratiniø kilo-
metrø naujø plotø.

Jei Vinrichas fon Kniprodë

ðiuo eþeru bûtø plaukæs dviem
ðimtmeèiais vëliau, sakykim
XVI amþiuje, netoli vakarinio
Ðventaièio eþero kranto, ties
kaimu Kal, ant neaukðtos kal-
vos,  bûtinai bûtø  pamatæs
daugiau kaip dviejø metrø
aukðèio keturkampá stulpà ið
raudonø degtø plytø. Ant to
stulpo,  ant visø keturiø jo
ðonø, juodais daþais suraðytà
kraupià istorijà, kuri galbût
nutiko ðioje vietoje.

Kas gi è ionai atsitiko?

Gruodþio mënuo ëjo á pabai-
gà.  Vokieèiai ir kitatauèiai
ðventë „jaunikaièiø dienà”.
Vakarop, èia stovinèion me-
dinën pirtin, áëjo du jaunuoliai
ir dvi merginos. Uþsidaræ du-
ris, iðsiëmæ ið pintiniø vynà ir
valgá, pradëjo linksmintis.

Toks „paleistuvavimas”
negalëjo likti nenubaustas.
Apie pusiaunaktá ant raganos
ðluotos atskrido pats nelaba-
sis. Su ragais, su kanopomis,
su ilga uodega. Atsineðë jis
pragariðkos ugnies ir padegë
pirtá,  prieð  tai  merginoms
sprandus nusukæs .

Sudegë pirtis, sudegë abu
jaunuoliai, o kaimo Kal gyven-
tojai toje vietoje pastatë ðá
mûriná stulpà ir apraðë kraupià
istorijà, kad visus kitus áspëtø.

Angerburgo pilis ir prieplauka XX a. pradžioje
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Bet mums, keliaujantiems
po ðá kraðtà, svarbiausia yra
ne tiek legenda, kiek tai, kad
istorija ant kiekvienos stulpo
sienos uþraðyta vis kita kalba.
Ant vienos lotyniðkai - tai
bûtø lyg ir suprantama, nes tai
baþnyèios kalba. Ant kitos
vokiðkai. Tai irgi suprantama,
nes tuomet èia vokieèiø kalba
buvo oficiali. Bet ant treèios
sienos istorija uþraðyta len-
kiðkai, o ant ketvirtos... lietu-
viðkai.  Kà  tai  galëtø
reikðti?

Galëtø tai reikðti tik-
tai vienà - kad kai ðis
stulpas buvo statomas,
o tai buvo XVI amþius,
ðiame kraðte, ðalia vo-
kieè iø,  gyveno dar ir
lenkai,  ir  l ietuviai .
Prieðingu atveju, kam
bûtø reikëjæ raðyti áspë-
jimà lietuviðkai, jeigu
nieks bûtø nemokëjæs
to uþraðo perskaityti.
Quatsch (nesàmonë) -
pasakytø vokieèiai.

Lietuviø èia tikrai
gyventa.  Ir  ne tiktai
XVI-me ð imtmetyje,
bet ir kur kas vëliau. Ðis
kraðtas - tai vadinamoji
Maþoji Lietuva. Kaþkur
èia ëjo lietuviø ir lenkø
kalbinë riba.

Lietuviø kalba An-
gerburge iðnyko turbût
aðtuonioliktame ðimt-
metyje, lenkø iðsilaikë
ilgiau, bet ir toji iðnyko.

Paslaptingas mûrinis stul-
pas iki ðiol tebestovi ant ka-
lvos, senose, jau keli ðimt-
meèiai nenaudojamose kapi-
naitëse. 1916 metais po ðá
kraðtà keliavæs lenkø kraðto-
tyrininkas ir geografas Mie-
czysław Orłowicz dar matë
lenkiðkà ir lietuviðkà uþraðà.
Apie tai jis paraðë turistinia-
me vadove.Po Antrojo pasau-

linio karo áskaitomas buvo jau
tiktai vokiðkas uþraðas. Ilgai-
niui ir tas tapo neáskaitomu.
Ir tiktai 2007 metø geguþës
18 dienà Wægorzewo kultûros
darbuotojai prie ðio stulpo
pritvirtino keturias marmuri-
nes lentas su uþraðu keturio-
mis kalbomis:  lotynø ,  vo-
kieèiø, lenkø ir lietuviø. Ir vël
ties Wægorzewo miestu rasime
lietuviðkà raðtà.

Ant kitos aukðtos ir sta-

èios kalvos prie pat Ðventaièio
eþero po Pirmojo pasaulinio
karo vokieèiai buvo árengæ
kapines  tame kare kritusiems
kariams. Aukðtas geleþinis
kryþius. Akmeninë tvora ir
terasos, vedanèios eþero link.
Ið èia atsiveria turbût graþiau-
sias vaizdas á Maurø ir Ðven-
taièio eþero platybes, á pusia-
salius, á gilias álankas.

Iki ðiandien kapinaitëse

iðliko vos kelios deðimtys ku-
kl iø  kariniø  antkapiø .
Daþniausiai juose uþraðyta ;
„unbekannte Soldaten” (neþi-
nomi kariai), taèiau kur ne
kur rasime ir pavardes. Tarp
jø - kelios lietuviðkos. Tai
Maþosios Lietuvos sûnûs ,
paðaukti á kaizerinæ kariuo-
menæ ir 1914 metais paguldæ
galvas ð iame nuostabiai
graþiame galindø kraðte.
Ðito Vinrichas fon Kni-

prodë neþinojo ir þinoti
negalëjo, nes - priminki-
me - po ðá kraðtà jis ke-
liavo 1379 metais.

Negalëjo jis þ inoti
dar keliø,  mums labai
ádomiø  istoriniø  mo-
mentø.
Ðtai devynioliktame

ðimtmetyje ant rytinio
aukðto Ðventaièio eþero
kranto, ant kalvos, vadi-
namos „Jaegerhoehe”
(medþiotojø aukðtuma)
Angerburgo miesto gy-
ventojai pastatë vasar-
namá. Mediniai, graþûs,
be nereikalingo puoðnu-
mo pastatai. Geras re-
storanas, patogûs vieð-
buèiai. Kai kas ðià vietà
net kurortu vadino.

Vasarà  è ionai su-
vaþiuodavo vasarotojai,
o þiemà ant uþðalusio
eþero vykdavo buriavi-
mas rogëmis. Net ir Eu-
ropos èempionatas èia

buvo surengtas.
Bet mums ádomu dar vie-

na: 1940 metø vasarà, Lietuvà
okupavus bolðevikams, èionai
buvo atveþtas ir apgyvendin-
tas Lietuvos prezidentas An-
tanas Smetona su ðeima ir pa-
lyda.(Apie tai jau esu raðæs).

Ir  pats  Smetona,  ir  jo
bièiuliai, nors formaliai inter-
nuoti (ákalinti), plaukiodavo
valtimi po ð iuos eþerus.

Šiemet į Kal kaimo (ties Węgorzewo mie-
stu) paslaptingąją koloną buvo grąžintas

lietuviškas užrašas
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Aplankydavo ir kariø kapines.
Pats Smetona stebëdavosi,
kiek  daug èia ilsisi jaunø vyrø,
grynø gryniausiomis lietu-
viðkomis pavardëmis. A. Sme-
tonos biografas A. Merkelis
raðo, kad prezidento palydos
nariai lankësi ir pas garsius
Steinorto (lenkiðkai Sztynort)
rûmø savininkus, grafus Len-
dorfus (Lehndorf).” - ( ...)
Vieno eþero saloje” - raðo A.
Merkelis - „buvo kultûringas
grafo Lamsdorfo ûkis. Ten ne
vienà kartà buvo nusiyræ Va-
luðiai ir sugráþæ pasakojo A.
Smetonai, kà buvo regëjæ ir
girdëjæ. Ádomus tame ûkyje
buvo Galindø kraðto muzie-
jus, ásteigtas grafo Lamsdor-
fo, didinga ðventoji Perkûno
giria su ðimtameèiais, o gal ir
tûkstantmeèiais àþuolais. Gra-
fo giminiø bûta didþiøjø se-
novës tradici jø  ir  gamtos
gerbëjø...(...)”

Tiek raðo A. Merkelis - A.
Smetonos biografas.

Aiðku, autorius supainio-
jo pavardes. Tai bûta ne grafo
Lamsdorfo, nes tokio ðiose
apylinkëse ið viso negyventa,
bet grafo Lendorfo pilaitë.

Atrodo, kad A. Merkelis,
raðydamas apie muziejø salo-
je, taip pat kaþkà supainiojo.
Muziejaus  ir Perkûno giraitës
tikrai bûta, bet ne saloje, o
bûtent prie pat Steinorto
rûmø.

Dabar gyvenantys è ia
þmonës nedaug  þino apie patá
„Jaegerhoehe” kurortà. Ku-
rorto pastatø jau seniai nebër,
jie sudegë paskutiniojo karo
metu. Toje vietoje  vëliau buvo
árengtas kempingas, o ant senø
kurorto pamatø pastatytas
prastos kokybës restoranas
„Rusalka”.

Apie Antano Smetonos
gyvenimà èia niekas neþino.
Net ir Angerburgo (Węgorze-

wo) Liaudies muziejuje, kur
tikrai sukaupta daug l i te-
ratûros, apie Lietuvos prezi-
dentà  Smetonà  niekas ne-
girdëjæs.

Bet mes, pasigroþëjæ nuo-
stabiomis apylinkëmis, prisi-
minæ ðá bei tà mums, lietu-
viams,  svarbaus,  kartu su
Ordino magistru vël gráþkime
á  Maurø eþero platybes.

***
Jei  Vinrichas von Kni-

prodë bûtø gyvenæs dvideðim-
tame ðimtmetyje, jei savo van-
dens kelionæ bûtø atlikæs ne
1379 metais ,  bet,  tarkim,
1998-siais, vakariniame Mau-
rø eþero krante,  ties kaime-
liu Mamerki (vok. Mauerwald
-Maurø miðkas), toje vietoje,

kur prasideda garsusis Mo-
zûrø kanalas, bûtø pamatæs
kelias deðimtis gelþbetoniniø
bunkeriø, pasislëpusiø aukðtø
lapuoèiø miðke.

Pilkos piramidës su nukir-
stu virðumi. Gelþbetoninës
sienos daugiau kaip dviejø
metrø storumo. Kiekviename
bunkeryje dvi angos ir ilgas,
siaurutëlis koridorius. Abiejo-

se koridoriaus pusëse - nedi-
delës kameros. Ðalia pira-
midþiø kaþkokie pastatai, pa-
naðûs  á  garaþus arba á
sandëlius. Geleþinës durys ant
galingø vyriø iki ðiandien iðli-
kusios sveikutëlës.

Mëgo vokieèiai piramidës
formos pastatus, taèiau ðios
nebuvo skirtos nei Egipto fa-

Jaegerhoehe vasarnamis ties Angerburgo miestu. Jame 1940 metais
gyveno Lietuvos prezidentas Antanas Smetona su šeima ir palyda.

Dabar toje vietoje stovi restoranėlis
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raonams, nei grafams laidoti.
Ir ne aðtuonioliktojo ðimt-
meèio romantikai jas pastatë.
Pastatë jas þmonës vilkëjæ ru-
dais marðkiniais ir besisvei-
kinæ dviem þodþiais: „Heil
Hitler!”.

Pradëta ðias hitlerines „pi-
ramides” statyti 1940 metø
rugsëjyje, o baigta kitø metø
geguþyje. Darbø tempai buvo

tikrai áspûdingi. Bet ir vykdë
juos ne bet kas, o pati didþiau-
sia Europoje darbo organiza-
cija - Todo organizacija (Todt
Organisation).

Kokiems tikslams turëjo
tarnauti ðis betoninis „pira-
midþiø miestelis” ant Maurø
eþero kranto?

Norëdami rasti atsakymà
á ðá klausimà, pavartykime
keletà naujausios istorijos va-
dovëlio puslapiø.

1938 metai. Hitleris uþima
Austrijà. Tais paèiais metais
Èekijà ir Klaipëdà.

1939 metø rugsëjo 1 dienà
puola Lenkijà ir po keliø sa-
vaièiø jà parklupdo.

Bet nacionalsocialistø  fiu-
reriui to negana. Jis paþadëjæs
vokieèiø tautai, kad ji, kaip
garbingiausia ir vertingiausia
tauta visame pasaulyje, valdys

visà Europà - nuo Atlanto iki
Uralo.

Kad ðá paþadà iðtesëtø, rei-
kia uþkariauti bolðevikinæ So-
vietø Sàjungà.

Ir nors 1939 metø vasarà
Ribbentropas ir Molotovas
sudarë nepuolimo paktà, vo-
kieè iai neatsisakë Rusi jos
puolimo planø. Vokietijos ar-
mijos (Vehrmachrto) genera-

linis ðtabas dar intensyviau
ruoðia „Barbarosos” planà.
TSRS puolimà Hitleris nu-
matë 1941 metø pavasará.

Bet karo frontui vadovau-
ti ið Berlyno tikrai bûtø ne-
lengva. Tada Hitleris nutaria
politinæ ir karinæ Vokietijos
vadovybæ perkelti arèiau bûsi-
mo fronto, arè iau Rusi jos
sienø.

Goerlitz (lenkiðkai Gier-
loþ) miðke, netoli Rastenbur-
go (dabar Kætrzyn) miesto
árengiamas bunkeriø kom-
pleksas paèiam Hitleriui ir jo
partiniam (NSDAP) ðtabui.

Bet visos kitos tarnybos ir
þinybos taip pat privalo bûti
kuo arèiau fiurerio. Todël èia,
Mauervalde (Mauerwald),  ant
Maurø eþero kranto, skubiai
statomi keisti „egiptietiðki”
pastatai, kuriuose  greitai  ási-

kurs Sausumos karo pajëgø
vyriausioji vadovybë (OKH).
Vieta buvo pasirinkta tikrai
patogi ir, palyginus, saugi. Ið
rytø pusës jà „dengia” vadina-
ma Didþiøjø Eþerø átvirtinta
zona, na, ir patys eþerai.

Bet svarbiausia - arti iki
Hitlerio buveinës. Vos 18 ki-
lometrø ,  ir  tie geru kel iu.
Mauervaldo objektas gal net
didesnis uþ patá  Hitlerio „vil-
ko lizdà”. 250 hektarø plote
buvo pastatyta daugiau kaip
200 ávairios paskirties pastatø,
tame skaièiuje - 34 pastatai ið
gelþbetonio. Pasirûpinta èia
viskuo, net suomiðkomis pir-
timis, kinoteatrais ir restora-
nais.

Mes dar turësime progos
kartu su Didþiuoju magistru
Vinrichu fon Kniprode pake-
liauti po ðá nuostabiai graþø
kraðtà, bet apie tai paraðysiu
kitame „Ðaltinio” numeryje.

 Eugenijus PetruðkevièiusŠiame name, Angerburgo mieste, 1912-1914 metais gydėsi Ieva
Simonaitytė
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PRÛSØ  ILUVA
Visi, kas tik vaþiuoja ið

Alenðteino (Olsztyn) á Kara-
liauèiø (Kaliningrad), valstybi-
næ Lenkijos-Rusijos sienà ker-
ta ties miestu Bagrationovsk.
Ðis vardas atsirado tiktai

po Antrojo pasaulinio karo,
po to, kai Ðiaurës Rytprûsiai
atiteko Tarybø Sàjungai. Tuo
bûdu norëta pagerbti rusø ge-
nerolà Bagrationà. Mie-
sto centre ð iam caro
Rusijos karvedþiui pa-
statytas paminklas.
Prieð daugelá amþiø ðio-
je vietoje, deðiniàjame
Pasmaros upës (dabar
Maiskaja) krante, bûta
mûsø giminaièiø prûsø
notangø gyvenvietës. Ar
bûta ir medinës pilaitës,
neþinia. XIII ðimtmetyje
notangø kraðtà uþkaria-
vo kryþ iuoè iai .  Tada
pirmà  syká  buvo pa-
minëta vietovë Eylau
vardu. Lietuviai ir len-
kai vietovæ vadindavo
Ilava, arba Iluva. Kai
pieèiau buvo ákurdintas
kitas miestas Ilavos var-
du (dabar Iława, á vaka-
rus nuo Alenðteino), ðià
notangø Ilavà pradëta
vadinti Preussisch Eylau
(Prûsø Iluva).

Iluvos pilis ákurta 1325-
1326 metais. Jos statybai pa-
rinkta plokðèia kalva, ið trijø
pusiø apsupta pelkynø ir van-
dens telkiniø. Rytiniame sta-
tinio sparne tikriausiai buvo
ávaþiavimo vartai, pietinëje
dalyje – pilies koplyèia, o ðiau-
rinëje - sanitarinis bokðtas -
iðvietë. Antrame aukðte bûta
vienuolyno valgyklos, posë-
dþiø salës, miegamøjø kamba-
riø ir kryþiuoèiø valdininko –

pflegerio patalpø. Kitos patal-
pos buvo skirtos ûkiniams
tikslams.

Kryþiuoèiø ordino vals-
tybës laikais pilis - pflegerio
buveinë - vykdë administraci-
nio centro funkcijas bei tvir-
tovës, ginanèios ið pietø regio-
no sostinæ – Karaliauèiø. Da-
bar þ inomos dvideð imties

kryþiuoèiø pflegeriø pavardës.
Tarp jø Konrado Valenrodo,
didþiojo Kryþiuoèiø ordino
magistro, 1391-1393 metais.

1429 metais uþ karo nuo-
pelnus pilis padovanota Hen-
rikui  von Plauenui,  tam
paèiam, kuris apgynë Marien-
burgo pilá nuo lenkø-lietuviø
kariuomenës puolimo 1410
metais.  Jo giminës herbas
vëlesniais laikais tapo miesto
herbo sudëtine dalimi. Vëliau

pilis dar ne kartà keitë ðeimi-
ninkà. Joje buvo seniûno, po
to karaliaus domeno valdybos
buveinë. XVIII amþiuje Hen-
riettenhof pavadinimu ji pate-
ko á privaèias rankas. XIX a.
pradþioje pilis labai nukentëjo
per gaisrà, kadangi po jo ne-
buvo atstatyta. Laikui bëgant
beliko tik griuvësiai.

Iki ðiø laikø iðliko pa-
grindinës pilies pamatai
bei visiðkai iðsaugoti go-
tikos sti l iaus grûdø
sandëliai. Ðiuo metu ren-
giami viso pilies ansam-
blio architektûros planai,
kad ateityje galima bûtø
já pritaikyti turistø porei-
kiams.

Iluvos  rajono terito-
rijoje yra  vietø, susijusiø
su þinomais visoje Euro-
poje Napoleono karais.
Ðalia Prûsø  Yluvos
prancûzø kariuomenë,
vadovaujama paties Na-
poleono, 1807 metø va-
sario 7 ir 8 d., susitiko
mûðyje su rusø armija,
kuriai vadovavo marðalas
Levinas Benningsenas.
Rusams paramà suteikë
prûsø korpusas, vado-
vaujamas Antono L’Es-
tocqo.

Yra iðlikæs paminklas ðiam
mûðiui atminti. Jis buvo pa-
statytas mûð io penkias-
deðimtøjø metiniø proga. Pa-
minklas stovi apie 1 km nuo
miesto, pietryèiø pusëje, Len-
kijos-Rusijos sienos link. Tai
aukðtas obeliskas, pagamintas
ið smiltainio, neogotikos sti-
liaus formos, papuoðtas meda-
lionais su susivienijusiø prieð
Napoleono armijà kariuome-
niø vadø, t. y. Benningseno,

Nauja cerkvė Yluvos (dabar Bagrationovsk)
mieste
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L’Estocqo bei Christopho Fri-
deriko Dierickio – 1-osios di-
vizijos vado prûsø korpuse,
atvaizdais. Paminklo ðonuose,
ant lafaetø,  pastatytos dvi
XIX amþiaus antrosios pusës
patrankos. Paminklo projek-
tas sukurtas Frideriko Stiule-
rio dirbtuvëje, pagal karaliaus
Frideriko Vilhelmo IV suma-
nymà.

1822 metais èia lankæsis
didis lietuviø bièiulis, etnogra-
fas Eduardas Gizevijus, vëliau
raðë:  “iðvydæs  baþnyè ios
bokðtà, prisiminiau Napoleo-
nà ir varpininkà,vos nenutren-
kusá pasaulio uþkariautojo
nuo staèiø varpinës laiptø”.
Toliau E. Gizevijus raðo: “Èia,
prie vartø, pamaèiau du akme-
ninius ðulus, vaizduojanèius
barzdotø þmoniø galvas ir li-
kusius gal dar ið pagoniðkø
laikø”.

1999 metais Iluvos (Ba-
grationovsko) kraðto istorijos
muziejaus bei Paryþiaus Napo-
leono centro pastangomis ant
namo, esanèio ðalia Landsber-
go (dabar Centralnaja)
gatvës, paþymëto 19  numeriu
ir esanèio dalimi pastato, ku-
riame 1807 m. vasario 7-17 d.
buvo pagrindinë vyriausioji
Napoleono bûstinë, uþkabin-
ta atminimo lenta. Ðis namas
nuo seno buvo vadinamas
„Napoleono namu”.

Iluvos (Bagrationovsko)
kraðto istori jos muziejuje
Prûsø Iluvos mûðiui taip pat
skirta didelë ekspozicija, ku-
rioje, tarp kita ko, pamatysi-
me maketà su mûðá vaizduo-
janèiais ðvininiais abiejø ar-
mijø kareiviais. Muziejuje taip
pat yra daiktai, menantys ka-
reiviø buvimà: Prûsijos ir Ru-
si jos monetos ,  geleþ iniai
kryþeliai ,  kapðeliai  (pini-
ginës), uniformø sagos. Visa
tai buvo surasta archeologiniø

tyrimø mûðio vietoje metu.
Muziejaus iniciatyva imta
ruoðti mûðio inscenizacijas.
Jos vyksta jau kelerius metus,
jose dalyvauja gyvosios istori-
jos grupës ið Rusijos, Lenki-
jos, Lietuvos ir Baltarusijos.

Be to, muziejaus ekspozi-
cijose yra eksponatø, susiju-
siø su prûsø (notangø) istori-
ja ir kultûra bei naujausia Ba-
grationovsko miesto istorija.

Muziejus taip pat organi-
zuoja laikinas parodas, pamo-
kas muziejuje vaikams ir jau-
nimui bei ekskur-
sijas po miestà ir
apylinkes istori-
jos paminklø ke-
liais.

Ir  dar viena
s m u l k m e n a :
deðimt kilometrø
á pietus nuo Ilu-
vos (Bagrationo-
vsko), jau Lenki-
jos teritori joje,
deðiniàjame Prû-
sos upës krante,
stûkso Beisele-
dos pi liakalnis.
Tai Didþiojo prû-
sø sukilimo prieð
k r y þ i u o è i u s
vado,  Herkaus
Manto tëviðkë.
Dabar v ietovë
lenkiðkai vadina-
si  Bezledy.

Bagrationovsko krað-
to istorijos muziejus
Kaliningrado g-vë 10,
Bagrationovsk,
tel .  0074015632084,
el. paðtas:
bagrmus@rambler.ru

Senos architektûros Iluvo-
je iðlikæ nedaug. Rusai pristatë
daug bjauriø betoniniø namø
(panaðiai pasielgë ir lenkai
Alenðteino (Olsztyn) vaivadi-

joje). Taèiau vienas pastatas
ryðkiai iðsiskiria ið kitø pilkø
masës. Tai neseniai pastatyta
bizantietiðko-rusiðko stiliaus
cerkvë. Tiesa, ji nelabai deri-
nasi nei su vokiðka, nei su ru-
siðka sovietine aplinka, taèiau
jà reikia laikyti „naujøjø lai-
kø“ simboliu.

Ið lenkø kalbos vertë:
Vytautas Batvinskas
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