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GYVIEJI ARCHYVAI

2022-ieji primins dvasininkà,
staèiusá tiltus tarp þmoniø
Prasideda 2022-ieji, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko ðimtmeèio metai
Politinis kalinys ir tremtinys buvo pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas
bei ilgametis jos vadovas. Monsinjoro K. Vasiliausko gyvenimas sutapo su svarbiausiais XX amþiaus
ávykiais, jis liudijo doroviná ir moraliná atsparumà, tvirtà pasaulëþiûrà, tarnystæ ðaliai bei jos þmonëms. Dvasininkas iki ðiol iðlieka nesuvaidintos
atjautos ir þmogiðkumo simboliu, staèiusiu tiltus
tarp þmoniø. 2022-uosius Seimas paskelbë monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.
Minint monsinjoro K. Vasiliausko gimimo ðimtmetá, Lietuvos paðtas iðleis proginá paðto þenklà.
2022 m. balandá, minint 100-àsias jo gimimo metines, Arkikatedroje bus aukojamos ðv. Miðios, o
Mokslø Akademijoje vyks minëjimas. Gedulo ir
vilties dienà, birþelio 14-àjà, monsinjoro skvere
prie ðv. Rapolo baþnyèios pastatyto riedulio vyks
ið lagerio jo raðytø laiðkø skaitymai. Birþø rajono
Vabalninko baþnyèios, kurioje buvo pakrikðtytas,
o áðventintas á kunigus 1946 m. liepos 7 d. aukojo
pirmàsias ðv. Miðias, ðventoriuje ketinama pastatyti atminimo þenklà. Minint dvasininko, palikusio ryðkø pëdsakà Lietuvos istorijoje, ðimtmetá, visoje Lietuvoje vyks diskusijos apie kunigo
vaidmená ðiandienos iððûkiø visuomenëje. Spalá, minint 21-àsias K. Vasiliausko mirties metines,
Vilniaus kunigo seminarijos klierikui bus áteikta jo vardo stipendija.
Naujøjø metø iðvakarëse visas Lietuvos mokyklas pasiekë nauja Ramunës Sakalauskaitë knygos „Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ laida su nauja
pratarme. Prof. Viktorija Daujotytë teigia, kad „tai pirmoji patikima biografija, paremta patikrintais, iðtyrinëtais, suderintais tarpusavy faktais, ir kartu tai gyvenimas, koks jis buvo“. Poetas
Rimvydas Stankevièius raðë: „Paradoksalu - nors knyga yra paraðyta veik be epitetø ir iðraiðkingø bûdvardþiø, vengiant skaitanèiajam primesti bent kokià autorës emocijà, skaitydamas jà nubraukiau ne vienà aðarà, iðtryðkusià, beje, ne dël biliûniðko graudulio ar atjautos, bet dël tiesiog
pribloðkianèios gërio ir ðventumo didybës.” Anot literatûros kritiko Valentino Sventicko, biografija nuodugni, patikima, nedaugiaþodë. Knygos autorë remiasi visais þinomais ðaltiniais, archyvais, þmoniø liudijimais. Monsinjoras ið ðios knygos þvelgia á mus ðviesus, paprastas ir klausiantis: „Ar supratote, kà pasakiau savo gyvenimu?“
Ramunë SAKALAUSKAITË

Ðiø metø kalendoriuje
2022 metø kalendoriuje numatytas 14 istoriniø datø ir asmenybiø pagerbimas
Nueinanèiais 2021 metais
tokiø progø buvo ðiek tiek
maþiau – 11.
Seimo sprendimu 2022
metai paskelbti Lietuvos
valstybës konstitucijos, Lietuvos universitetø, Jaunimo,
Krepðinio, Gyvûnø gerovës,
„Lietuvos katalikø baþnyèios
kronikos“, Sûduvos, Lietuvos karaimø, Savanorystës
metais.
2022 metai taip pat bus
Romo Kalantos, Ievos Simonaitytës, Pranciðkaus Skorinos, Jono Meko, monsinjoro Kazimiero Vasiliausko
metais.
2022 metais sukanka 50
metø nuo R. Kalantos þûties,
125 metai, kai gimë raðytoja
I. Simonaitytë, 500 metø, kai
Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje buvo iðspausdinta pirmoji knyga – Pranciðkaus Skorinos „Maþoji kelioniø knygelë“, Vilniuje buvo
ákurta pirmoji Rytø Europoje spaustuvë, 100 metø, kai
gimë avangardinio kino kûrëjas ir kino kritikas, raðytojas ir poetas Jonas Mekas.
2022 metais sukanka 100
metø, kai 1922 metais buvo
priimta Lietuvos valstybës
konstitucija – pirmoji mo-

derni, nuolatinë, demokratinio turinio Lietuvos Respublikos Konstitucija.
1922 m. vasario 16 d. Kaune buvo ásteigtas Lietuvos
universitetas, kuriame pirmà
kartà buvo pradëtos universitetinës studijos lietuviø kalba ir kuris suvaidino reikðmingà vaidmená plëtojant
universitetiná aukðtàjá mokslà visoje Lietuvoje.
2022 m. bus minimos Lietuvos jaunimui svarbios sukaktys: Lietuvos jaunimo organizacijø tarybos trisdeðimtmeèio ir Pasaulio lietuviø jaunimo sàjungos penkiasdeðimtmeèio ásteigimo
jubiliejai.
2022 metais sukaks 100
metø Lietuvos krepðiniui,
prasidëjusiam 1922 m. vykusiomis pirmosiomis varþybomis bei tais paèiais metais surengtomis Lietuvos moterø
krepðinio pirmenybëmis.
2022 metais „Lietuvos katalikø baþnyèios kronika“,
pradëta leisti 1972 metø kovo 19 dienà, minës 50-ies
metø jubiliejø.
1422 m. rugsëjo 27 d. pasiraðius Melno taikos sutartá, Sûduvos kraðtas visam laikui buvo prijungtas prie Lie-

tuvos, o 2022 m. bus ðvenèiamas Sûduvos susigràþinimo
600-metis.
2022 metais sukanka 625
metai nuo Didþiojo Kunigaikðèio Vytauto kvietimo
karaimams ásikurti Lietuvos
Didþiojoje Kunigaikðtystëje.
2022 m. balandþio 9 d. sukanka 100 metø, kai gimë
politinis kalinys ir tremtinys,
pirmasis atkurtos arkikatedros bazilikos klebonas, þinomas visuomenës veikëjas
monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.
Seimas yra paskelbæs praeitus 2021 metus Abiejø Tautø Respublikos Geguþës 3iosios Konstitucijos ir Tarpusavio áþado, Lietuvos totoriø
istorijos ir kultûros, Lietuvai
pagraþinti draugijos bei Archyvø metais.
2021-ieji metai buvo Lietuvos ir Lenkijos karo vado
Jono Karolio Chodkevièiaus, partizano Juozo Lukðos-Daumanto, kardinolo
Vincento Sladkevièiaus,
skulptoriaus Juozo Zikaro,
poeto Vytauto Maèernio,
mokslininkø Jurgio Ambroziejaus Pabrëþos ir Marijos
Gimbutienës metai.
Delfi

Ko dar neþinome apie Ûlos kraðtà
Ûkinis
kraðto gyvenimas
K. Sadovskis nustatë, kad
barèiai dëklos nemokëjo nei
1614, nei 1615 metais. Nuo
ðiø nepriemokø jie buvo atleisti, bet nuo 1617 metø
dëklà privalëjo mokëti tvarkingai.
1633 metais barèiai vël
skundësi karaliui, kad ið jø
mokesèiø reikalaujama ir
tais metais, kai jie eina statyti tiltø. Skundà tikrino
Gardino þemës teismo raðtininkas O. Kerdëjus. Ðio
sprendimas valstieèiams buvo nepalankus. Tais metais,
kai jie vyksta á karà, yra atleidþiami nuo èinèo, bet dëklà mokëti privalo. Nepatenkinti sprendimu barèiai toliau maiðtavo. Uþ tai buvo
sodinami á kalëjimà, plakami, netgi þudomi. Patys irgi
nebuvo ðventi, uþmuðë karaliaus vietininkà Stankevièiø.
Dël to vienas valstietis – Petras Paceika buvo iðvarytas ið
valsèiaus. Tik po 1637 metø
barèiai aprimo ir dël represijø, ir dël menkø savo nepaklusnumo rezultatø.
1641 metø ordinacija pateikia daug ir labai ádomiø
duomenø apie Ûlos kraðto
ûkiná gyvenimà, taèiau tai
bus nagrinëjama atskirame
skyrelyje. O XVII a. vidury7

je prasidëjo (kaip ir visai Lietuvai) didþiøjø praradimø
ðimtmetis.
1654 metais prasidëjæs karas tarp Lietuvos ir Rusijos
klostësi labai nesëkmingai
mûsø valstybei. Kaimyninës
ðalies kariuomenë buvo þymiai stipresnë ir gal ðimtà
kartø þiauresnë. Uþëmusi
1655 metais didþiàjà Lietuvos dalá Rusijos kariuomenë siaubë, degino ir naikino, kà tik galëjo sunaikinti.
Þudë ne tik þmones, bet ir
kiekvienà gyvà padarà. Jeigu egzistuoja velnio apsëstieji, tai tokie ir buvo XVII
a. viduryje Lietuvà okupavusios Rusijos kariai. Vakarinæ Lietuvos dalá tuo metu
uþëmë ðvedai.
Jokiø didesniø mûðiø Ûlos
kraðte nebuvo. Bet per já perëjo Rusijos kariuomenë. Po
keliolikos metø, kai rusø
siaubûnai ið visos valstybës
buvo iðvaryti, 1672-aisiais,
buvo atlikta ûkinë inventorizacija. Ji nustatë, kad kraðtas nepaprastai nuniokotas.7
Kaniavos dvaras buvæs rusø sudegintas, bet inventorizacijos metu jau atstatytas
senoje vietoje.
Kaniavos miestelis, 1641
m. ordinacijoje vadintas
miestu, sudegintas, þmoniø
likæ labai maþai, tik apie 10
dûmø (sodybø).
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Kaniûkø kaimas sudegintas, likæ 6 dûmai.
Krûkliø kaime iki karo buvo uþimti 6 valakai. Po sudeginimo likæ tik 4 dûmai, dirbæ vos vienà valakà.
Mikalèiûnø kaime iki karo buvo 10 valakø, ið jø 5 uþimti ir 5 laisvi, o inventorizacija randa 5 skurdþius dûmus ant 1,5 valako. Net 8,5
valako dirvonuoja.
Panoèiø kaime buvo 7 valakai. 1672 m. trys valstieèiø
dûmai dirbo vos vienà valakà.
Senkoniø kaime ið 7 valakø uþimtas ir dirbamas vos
vienas.
Liulenèiø kaime (dabar
Gudija) buvo 7 valakai, po
karo likæ tik du skudûs valstieèiø gyvenimai.
Noðkûnø kaimas nukentëjo maþiau, jame likæ tik trys
neuþimti valakai ið 8. Gal ðio
kaimo okupantai paprasèiausiai nerado?
Panaðu, kad tai buvo pati
didþiausia kraðto nelaimë
per visà jo istorijà. Stebëtis
tenka tuo metu gyvenusiø
kraðtieèiø jëga ir iðtverme,
kad jie sugebëjo prikelti
kraðtà gyvenimui, kai viskas
atrodë taip beviltiðkai.
Tæsinys. Pradþia Nr. 93, 94, 95,
97, 98, 1
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