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GYVIEJI ARCHYVAI

Iðeivijos dovana tëvynei
Ðiemet sukanka 60 metø, kai Bostone (JAV) buvo iðleistas „Lietuviø enciklopedijos“ pirmas tomas
atvyko á JAV, susirado darbà Brukline, Pranciðkonø
spaustuvëje.
„Darbininko“
laikraðèio redakcijoje bevartant
„Spaudos fondo“
1931-1933 metais
iðleistà „Lietuviðkosios enciklopedijos“ (jos leidimà
ties deðimtu tomu
nutraukë Antrasis
pasaulinis karas ir
okupacija) pirmà
Juozas Kapoèius, „Lietuviø enciklopedijos“ tomà, J. Kapoèiui
kilo mintis iðleisti
leidëjas
„Lietuviø encikloaigiantis Antrajam pedijà“. 1952 metø birþelá jis
pasauliniam karui, susitiko su „Lietuviðkosios
1944 m. vasarà, á Va- enciklopedijos“ vyriausiuoju
karø Europà ið Lietuvos plûs- redaktoriumi prof. Vaclovu
telëjo nuo gráþtanèiø sovieti- Birþiðka, dirbusiu Kongreso
niø okupantø besitraukianti bibliotekoje, Vaðingtone. Grákaro pabëgëliø banga. Tarp jø þæs á Bruklinà, „Darbininko“
buvo daug politikos, kultûros laikraðtyje iðspausdino skelbiir meno veikëjø, kuriems vë- mà, kad „Lietuviðkoji encikliau leista persikelti á JAV. lopedija“ atgaivinama Ame1944 m. á Vokietijà pasitrau- rikoje, ir kvietë visus lietuvius
kë spaustuvininkas ir leidëjas prisidëti prie jos leidimo. JuoJuozas Kapoèius. 1949 m. jis zas Kapoèius Bostone ásigijo
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nuosavà spaustuvæ ir ten perkëlë visus leidybos darbus. Jis
subûrë apie 80 ávairiø skyriø
redaktoriø, bendradarbiø,
kurie dirbo be atlyginimo, suformavo redakcijà bei redaktoriø komisijà. „Lietuviø enciklopedijos“ vyriausias redaktorius Vaclovas Birþiðka
per Amerikos Balsà kreipdamasis á savo tautieèius kalbëjo: „Ðis darbas skiriamas Lietuvai ir visiems lietuviams pasaulyje. Su ðiuo kultûriniu
ginklu mes bandome praverti geleþinæ uþdangà. Laisvoje
Amerikoje mes atliekame tai,
ko jûs negalite namie.“
1953 metø rudená pasirodë
pirmas „Lietuviø enciklopedijos“ tomas. Bostono lietuviø raðytojø klubas surengë iðkilmingà jo pristatymà, kuriame dalyvavo gausus bûrys visuomeniniø, politiniø organizacijø atstovø, kultûros ir
spaudos darbuotojø.
„Mes, politiniai emigrantai,
XX amþiaus barbarø iðvyti ið
namø, dedame plyteles savo
Tautos kultûros paminklui. Ið
skaitytojø laukiame pritarimo

ir paramos“, - raðë prof. Steponas Kolupaila „Lietuviø
enciklopedijos“ pirmo tomo
priede. Ten pat prelatas Jonas
Balkûnas akcentavo: „Jeigu
enciklopedijos iðleidimas savajame kraðte yra didþiulis
tautai kultûrinio subrendimo
egzaminas, tai josios sukûrimas tremtyje yra tiesiog epochinis amþiais neþûstàs laimëjimas. Jokia kita tauta pasauly, bûdama tremtyje, neiðleido enciklopedijos...“
„Lietuviø enciklopedijos“
pirmo tomo priede pateiktos
ir amerikieèiø mintys apie ðá
leidiná: „Lietuviams ðioje ðalyje enciklopedija yra istorinis
ávykis. Bet jis yra reikðmingas
taip pat ir amerikieèiams. Tai
atskleis lietuviø ðiame kraðte
laimëjimus: tiek dabartiniø,
tiek ankstesnës kartos“; „Enciklopedijos tikslas yra parodyti tautieèiams anapus geleþinës uþdangos, kad Lietuvà
sukûrusi dvasia tebëra gyva ir
kad tebëra viltis, jog nepertolimoje ateityje Lietuva vël bus
nepriklausoma“; „Kuklus ðiø
pasiðventusiø mokslininkø

bûrelis liudija, kad laisvajame
pasaulyje tiesa dar turi savo
prasmæ. Jø vilties ir ryþto þodis ateisianèiose kartose gaivins ir stiprins lietuviðkà dvasià“.
Lietuviø enciklopedijos leidykloje Bostone 1953-1985
metais buvo iðleisti 37 „Lietuviø enciklopedijos“ tomai.
Vieno tomo apimtis ~ 544
puslapiai. Be visuotinei enciklopedijai bûdingos informacijos, pateikta labai daug þiniø
apie Lietuvà, jos istorijà ir
þmones, daugiausia apie lietuviø iðeivijà. Visa enciklopedija iðleista uþ parduodamà tiraþà gaunamomis lëðomis.
Enciklopedijos leidimà, teikdami informacijà, iliustracijas
ir kità medþiagà, rëmë daugelis lietuviø iðeivijos inteligentø. Anot J. Kapoèiaus,
„Lietuviø enciklopedijos“ leidyba ið viso kainavo apie 1,5
mln. JAV doleriø. Vietoj planuotø 20, iðëjo 37 tomai (du
– papildymø). „Lietuviø enciklopedijos“ pagrindu 19701978 metais buvo iðleista ir Simo Suþiedëlio redaguota ðe-

ðiatomë „Encyclopedia Lituanica“ anglø kalba.
„Lietuviø enciklopedija“
sovietmeèiu buvo laikoma
specialiuose bibliotekø fonduose ir nedaug kas galëjo
naudotis. Lietuvai atgavus nepriklausomybæ, uþsienyje gyvenantys lietuviai pradëjo rûpintis, kad ði enciklopedija
pasiektø Lietuvà ir bûtø prieinama visiems skaitytojams.
Jie savo lëðomis pirko ðios enciklopedijos komplektus ir
siuntë Lietuvos bibliotekoms.
Varënos vieðoji biblioteka
taip pat gavo „Lietuviø enciklopedijos“ du komplektus,
kurie saugomi skaityklos bei
Bibliografijos, informacijos ir
kraðtotyros skyriaus knygø
fonduose.
Ðiame daugiatomiame leidinyje pateikta daug informacijos apie Varënos kraðtà, jo
istorijà, miestelius ir kaimus,
þymius kraðtieèius, iðeivijos
raðytojus Onà BalèiûnienæTamulevièiûtæ, Balá Graþulá,
poetus Zigmà Gavelá ir Rokà
Þidþiûnà (Þidanavièiø).
Elena GLAVICKIENË
Varënos vieðosios
bibliotekos bibliografijos,
informacijos ir kraðtotyros
skyriaus vedëja

Senajai Varënai – 600 metø

Varënos þydëjimo laikotarpis XIX amþiaus Varëna spaudos puslapiuose
Lietuvai esant carinës Rusijos sudëtyje, Varëna, kaip
Vilniaus gubernijos dalis, tapo valsèiumi. Valsèiaus branduolá sudarë kaimiðkoji Varënos seniûnija su miesteliu.
Svarbiausios ðio laikotarpio
datos bei ávykiai pateikti informaciniuose leidiniuose:
„Maþoji lietuviðkoji tarybinë
enciklopedija“ (t. 3, 1971, p.
686), „Lietuviðkoji tarybinë
enciklopedija“, (t. 12, 1984,
p.84) „Lietuviø enciklopedija“
(t. 33, Boston, 1965, p. 121),
K. Misius, Romualdas Ðinkûnas „Lietuvos katalikø baþnyèios: þinynas“ (1993), ,,Raktai á Lietuvos miestelius“ ir kt.
XIX amþiaus laikotarpis iðsamiau nuðviestas knygoje „Varëna istorijos kelyje“ (sudarytoja R. Þepkaitë, 2002), iðeivijos istoriko Bronius Kviklio
enciklopediniuose leidiniuose
„Mûsø Lietuva“( I tome ) bei
,,Lietuvos baþnyèios T. 6: Kaiðiadoriø vyskupija“ (Chicago,
1987). Svarbus ðaltinis apie
aptariamojo amþiaus ávykius
yra varënio Kazimiero Sèesnulevièaus knygelë „Tarp Varënos ir Valkininko“(Chicago,
1953), Andriaus Ryliðkio
„Fragmentai ið praeities miglø: atsiminimai (Chicago,
1974) ir M. Dobuþinskio prisiminimai ( Prisiminimai, Vilnius (stovykla Varënoje) //
Proskyna, 1991, Nr. 4, p. 195).
Informacijos apie laikotarpá iki baudþiavos panaikinimo
maþai. Anot istorikës Reginos
Þepkaitës, valstieèiø gyvenimas, palyginti su laikotarpiu
iki áeinant á Rusijos sudëtá, labai pasunkëjo. Sekdami Rusija, kur baudþiava buvo daug
sunkesnë, ir Lietuvos bajorai
ëmë didinti valstieèiø prievoles, dauginti laþo dienø skaièiø, ilginti darbo dienà, pardavinëti baudþiauninkus. Nors

javai smëlingoje þemëje neuþderëdavo, bet XIX amþiaus viduryje Varëna garsëjo kuo kitu, bûtent apyniais, medumi,
grybais ir linais. Ðie produktai
daugeliui buvo pagrindinis
pragyvenimo ðaltinis“ ( B.
Kviklys Mûsø Lietuva, T. 1, p.
413) Valstieèius ypaè vargino
rekrutø ëmimas.
Padëtis ëmë keistis paskelbus baudþiavà naikinantá manifestà. Rusijos administracija, naikindama baudþiavà, Varënos smëlynø nepagailëjo,
varëniðkiams daþniausiai skyrë 98 hektarus dûmui. Naudos
ið tos þemës buvo maþai, bet
valstieèiai tapo jos ðeimininkais. Þmonës sëdavo grikius,
o visas kitas plotas buvo apaugæs puðaitëmis ar kadagiais.
1864 m., jau panaikinus baudþiavà, kaimiðkoje Varënos seniûnijoje buvo 251 valstybinis ûkininkas, t.y. buvæs valstybiniø dvarø baudþiauninkas
(Varëna istorijos kelyje, p.18).
Ûkininkai daugiausia gyveno
miestelyje savo nameliuose,
laisvai kûrësi ir ieðkojo papildomø verslø. Galima sakyti,
kad Varëna naujomis sàlygomis po truputá atsigavo. Tuo
metu Varënos miestelyje buvo 201 gryèiø (dûmø) ir gyveno 903 þmonës, ið jø 446 vyrai
ir 457 moterys. Tarp jø buvo:
11 pravoslavø, 4 mahometonys ir 251 þydai (A. Ryliðkis Ið
praeities miglø: atsiminimai“,
p. 356).
1864 metais buvo ásteigta
valdinë mokykla. (Maþoji Lietuviðkoji tarybinë enciklopedija, t. 3, p. 686).
1881 m. geguþës 5 d. kilo
gaisras, kuris siautëjo dvi dienas ir nusiaubë visà miestelá.
Sudegë visi gyvenamieji namai
ir ûkiniai pastatai. Ið Varënos beliko viena Uþumelnyèio
gatvelë, buvusi uþ Varënës

upelio. Ið Naujaulièio ir Antakalnio maþai kas liko. Sudegë ir valsèiaus mokykla, kurioje mokytojavo rusai ir mokë rusiðkai. Mokslas buvo nutrauktas trejiems metams.
1884 metais Varënos valsèius
nupirko ið vieno dvarininko
vasarnamá. Pusë to namo buvo skirta valsèiaus reikalams
(raðtinei, raðtininko butui), o
kita pusë teko mokyklai.
„Valsèiaus mokykla (narodnoje uèiliðèe) buvo didelis pastatas, erdvus ir ðviesus. Jame buvo du kambariai mokytojui gyventi ir dar du dideli kambariai: vienas mokiniams mokytis, kitas mokiniams gyventi“
– raðo atsiminimuose varënis
Kazimieras Sèesnulevièius
(Tarp Varënos ir Valkininko,
Chicago, 1953, p. 36). Mokyklos namai buvo nauji, bet nepaprastai ðalti. Kai uþeidavo
dideli ðalèiai, tai tekdavo ir
dantimis pakalenti. Mokytojo
butà, mokyklos bei raðtininko
gyvenamas patalpas apkûrendavo valsèius. Lygiai visoms
trims ástaigoms valsèius parûpindavo apðvietimà: lempø ir
þibalo. K. Sèesnulevièius savo
atsiminimuose apraðo, kokie
dalykai buvo mokomi mokykloje (aritmetika, skaitymas,
dailyraðtis), kaip elgësi mokytojas su mokiniais ir kokios
buvo mokyklà baigusiøjø privilegijos.
Miestelyje gyvenæ ûkininkai
po gaisro nesistengë savo namø atstatyti. Jø svarbesnëse
gatvëse buvusius sklypus, mokëdami gerà kainà, pirko apsukrûs gyventojai – þydai (Varëna istorijos kelyje, p. 22). Varënos gyventojai, gavæ gerus
pinigus uþ sklypus, statësi sau
namus uþ miestelio laukuose,
be tvarkos ir plano, vien tiktai
þiûrëta, kad bûtø saugu nuo
gaisro.

Varënos valsèiaus virðininku buvo virðaitis, renkamas
trejiems metams. Tikruoju
valsèiaus ðeimininku buvo raðtininkas, skiriamas valdþios
neribotam laikui. Jis turëjo
bûti provoslavas ir rusas. Atsiminimuose K. Sèesnulevièius raðo, kad ,,tuo metu Varënos valsèiaus virðaièiu (starðina) buvo varënis ûkininkas
Kazys Kaziulionis, þmogus
maþai raðtingas, bet ramaus
bûdo. Dëvëjo jis kaimiðkus
drabuþius, nesididþiuodavo
savo padëtimi, su interesantais
elgësi þmoniðkai, iðgerdamas
laikësi saiko. Virðaitis neturëjo uniformos. Jis turëjo vien
medalá, kuris kabojo jam ant
kaklo.“(K. Sèesnulevièius Varënos valsèiuje caro laikais, p.5).
Valsèiaus teismai sprendë
tik civilines bylas ir tik valstieèiø luomo þmoniø, prisilaikydami vietos paproèiø. Daugiausia bylø buvo susijusios su
þemës valdymu. Ûkis su þeme ir padargais priklausë ne
ðeimos galvai, bet visiems vyriðkiems ðeimos nariams po lygiai. Dukterys á þemæ jokiø teisiø neturëjo. Valsèiaus sueigos
(schodai) bûdavo rengiamos
perrenkant virðaitá. Buvo ir nepaprastø sueigø, kuriose bûdavo kvieèiami pavieniø arba
keliø kaimø gyventojai vyrai
aptarti þemiø suvalstybinimo
klausimà (Varënos poligonui,
geleþinkeliams ir pan.) Bene
sunkiausias ir kartu svarbiausias darbas raðtinëje buvo sudaryti karo prievolei atlikti
ðaukiamøjø sàraðus. ,,Naujokø ëmimo metu privaþiuodavo Varënon daugybë þmoniø:
tëvø, giminiø, paþástamø.
Smuklës bûdavo perpildytos.
Vieni gerdavo ið liûdesio, kiti
– ið dþiaugsmo. Þydai karèiamninkai tada labai gerai uþdirbdavo, bet ir nukentëdavo.

Neapseidavo be jø apstumdymo, o daþnai ir langø iðdauþymo“, – raðo K. Sèesnulevièius.
Varënos veidà formavo ir
ðalia ásikûræs caro armijos artilerijos poligonas. 1881 m.
kairëje Varënës upës pusëje
carinës Rusijos valdþia ákûrë
Vilniaus karinës apygardos
kariuomenës pratimø stovyklà (lagerius) su daugeliu mediniø pastatø kareivinëms ir
mûriniu dviaukðèiu puoðniu
namu karininkø klubui. O deðinëje Varënës pusëj, iðkirtus
miðkus prie Glëbo ir Aklio
eþerø árengë didelá 7x4 km artilerijos pratimø poligonà. Pas
jame tarnaujantá tëvà buvo
lemta atvykti þymiam dailininkui, Mstislavui Dobuþinskiui.
Bûtent Varënoje M. Dobuþinskis pradëjo tapyti. Savo
prisiminimuose jis raðo, jog
Varënoje ,,gyvenome nelyginant kurorte. Stovykla skendëjo þalumoje, oras buvo neapsakomo grynumo, prisotintas sakø kvapo. Pro ðalá, vinguriuodama gilios raguvos
dugnu, tekëjo upelë Varënë
staèiais smëlëtais krantais...
Vëliau ten að nutapiau vienà
ið pirmøjø ,,tikrø‘‘ savo peizaþø.“ (M. Dobuþinskis Prisiminimai, Vilnius (stovykla Varënoje // Proskyna, 1991, Nr. 4,
p. 195) Atsiminimuose M. Dobuþinskis apraðo ir patá Varënos miestelá: ,,miestelis mito ið
stovyklos ir buvo labai judrus,
namai margavo iðkabomis, kurios kartais, kaip kad siuvëjo
ar kirpëjo, buvo gana linksmos“. (ten pat, p. 195)
Varënoje, kuriantis kariuomenei, pagerëjo miestelio ir jo
apylinkiø gyventojø pragyvenimas. Mat þmonës buvo samdomi statyti kareiviniø ir gyvenamøjø namø, tiesë plentus
ir geleþinkelius. Varëniø pajamø ðaltiniu tapo ir ðoviniø tû-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

teliø bei sviediniø skeveldrø
rinkimas ðaudykloje. Èia daugiausia darbavosi moterys ir
vaikai. Vietos gyventojai pirkdavo ið kareiviø jø atliekamà
duonà, ið kariniø maisto sandëliø nelegaliai buvo galima
pigiai nusipirkti miltø, kruopø,
kitø maisto produktø. Varëniai kariðkiø ðeimoms parduodavo uogø, grybø, medaus.
Negausiuose leidiniuose
apie to meto Varënà teigiama,
kad 1889 metais Varënoje jau
buvo þydø sinagoga, vaistinë,
didelë paðto ástaiga, daugybë
krautuviø bei uþeigos namø.
Tik baþnyèia stovëjo nepasikeitusi – sena, medinë, apðepusi (1890 m. remontuota).
Klebonavo joje kunigas Vincentas Valavièius.
1894 metais pro miestelá buvo nutiestas geleþinkelis á Alytø, prie Varënos ákurta Artilerijos geleþinkelio stotis. Artilerijos stoties peronas pritaikytas patrankø ir arkliø
krovimams.
Meteorologiniai stebëjimai
Varënoje pradëti XIX a. pabaigoje. 1893 m. stoties pradinë vieta nëra þinoma, tik yra
duomenø, kad stotis dirbo 3
metus, t.y. iki 1896 m. (Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai 90, Vilnius, 2011, p. 73).
Kaip matyti ið pateiktø faktø, Varëna tada gyveno savo
þydëjimo laikotarpá. „Lenkijos
karalystës þodyne“ paþymëta,
kad baigiantis XIX amþiui
Varënoje (Orany) buvo 120
namø ir 903 gyventojai (su kariuomene – 2624 þmonës).
(Varëna istorijos kelyje, p. 25)
Negalima nepaminëti, kad
kalbamuoju laikotarpiu, 1875
m. rugsëjo 22 d., Varënoje gimë M.K. Èiurlionis.
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