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GYVIEJI ARCHYVAI

Primirðtas mûsø kraðto ðviesuolis
1938 m. vasario 28 d. Vilniaus vaivada L. Bocianskis uþdarë „Ryto“ draugijà. Ji buvo
apkaltinta nelegalios literatûros platinimu per centrinæ bibliotekà Vilniuje, gyventojø kirðinimu prieð valstybinæ valdþià,
gaunamø lëðø ðaltinio slëpimu
ir t. t. Po Trasninko ávykio –
lenkø provokacijos 1938 m.
naktá ið kovo 10 d. á 11 d., kai
Lietuvos pasienio policininkas
Justas Lukoðevièius prie sausuma ëjusios demarkacijos linijos mirtinai suþeidë 17 metrø á Lietuvos pusæ áþengusá lenkø Pasienio apsaugos korpuso kareivá Stanislavà Serafinà
– Lietuvai priëmus Lenkijos
vyriausybës kovo 17 d. ultimatumà, Vilniaus vaivada 1939
m. geguþës 20 d. leido atnaujinti draugijos veiklà. Taèiau
vaivados nutarimas dël „Ryto“
atnaujinimo neturëjo beveik
jokios reikðmës, nes draugijos
mokyklas ir skaityklas likvidavus, jø turtas buvo praskolintas, mokytojø, skaityklø vedëjø ir kitø tarnautojø personalas iðblaðkytas. (J. Lukoðevièius kilæs ið Ignalinos r. Maksiûnø kaimo; tëviðkæ okupavus
lenkams, slapstësi, paskui perëjo á Nepriklausomà Lietuvà,
ástojo kariuomenën, per mûðá
ties Seinais 1920 m. buvo patekæs á lenkø nelaisvæ, gráþæs
partizanavo, o 1934 m. ástojo
pasienio policijon ir tarnavo
Alytaus bare. Lenkams perduotas jø kareivis S. Serafinas,
baltarusis nuo Baranovièiø,
kovo 13 d. palaidotas Marcinkoniø kapinëse ir jo kapas tebëra.)
Vis tik „Rytas“ mëgino veiklà atgaivinti. 1939 m. birþelio
25 d. ávyko visuotinis draugijos nariø susirinkimas ir jame
nutarta steigti skyrius, mokyklas, skaityklas (MAB f. 67, b.
307). T. Sukackas 1939 m. rugpjûèio 7 d. savo ir dar 9-niø vyrø vardu papraðë „Ryto“ priimti juos á draugijos narius ir
ásteigti Marcinkonyse jos skyriø. „Ryto“ pirmininkas K. Èibiras 1939 m. rugpjûèio 16 d.
paraðë „Jo Sveikatai Ponui Teopiliui Sukackui Marcinkonyse“, jog draugijos centro valdyba tos dienos posëdyje priëmë á „Ryto“ narius 10 Marcinkoniø gyventojø. Buvo priimti: Teopilis Sukackas, Vaclas
Vaðkelevièius, Pranas Jokûbauskas, Vytautas Jokûbauskas, Vincas Jevaiðis, Jonas Tamulevièius, Prano, Pranas
Ðvalkus, Petras Ðilanskas, Petras Liuolia, Mykolo, Juozas
Liuolia (MAB f. 67, b. 157/1).
Taèiau iki II pasaulinio karo
pradþios rugsëjo 1 d. skyrius
Marcinkonyse, kaip ir kitur,
praktiðkai nepradëjo veikti.
1939 m. rudená Lietuvai atgavus Vilniø, Lietuvos kariuomenës áþengimo á Vilniø dienà, spalio 28-àjà, ásteigta
XXIII Vilniaus ðauliø rinktinë, o spalio 29 d. Vilniaus lietuviø studentø sàjungos bûstinëje – 1-asis Vilniaus ðauliø
bûrys. Jam vadovavo universiteto studentas Petras Viðèinis.

Á Vilniø atsikëlæs T. Sukackas
su grupe Varënos kraðto vyrø
ástojo kandidatais á bûrá. Pasak
rinktinës vado pulkininko P.
Kauno 1939 m. gruodþio 31 d.
ásakymo Nr. 2, lapkrièio 4 d.
iðrinkta bûrio taryba; T. Sukackas iðrinktas jos pirmininko
pavaduotoju. Rinktinës vado
1940 m. sausio 24 d. ásakymas
skelbë, kad pagal Ðauliø sàjungos statuto 179 str. buvæ kandidatai (59 þmonës, Nr. 27 –
T. Sukackas) priimti á narius ir
átraukti á rinktinës ir atitinkamø bûriø sàraðus (LCVA f. 561,
ap. 18, b. 495).
Lietuvoje keièiantis valdþioms sutuoktiniai Sukackai
pasiliko gyventi Vilniuje ir abu
mokytojavo. Teofilis nuo 1939
m. gruodþio 1 d. paskirtas pradinës mokyklos Nr. 11 II laipsnio mokytoju (LCVA f. 391, ap.
10, b. 14235). Nuo 1940 m. vasario 1 d. jis buvo atleistas ið
tarnybos savo praðymu ir nuo
balandþio 1 d. paskirtas pr. mlos Nr. 1 II laipsnio mokytoju.
Paskui trumpai dirbo pr. mokykloje Nr. 4. Nuo 1940 m. birþelio 1 d. – pr. m-los Nr. 23 vedëjas. Taèiau birþelio vidury
Lietuvoje pasikeitus santvarkai, naujojo ðvietimo ministro
1940 m. rugpjûèio 20 d. ásakymu A/Nr. 107 T. Sukackas nuo
rugsëjo 1 d. perkeltas mokytoju á mokyklà Nr. 26. 1941 m.
rugsëjo 16 d. sugráþo á m-là Nr.
11 kaip jos vedëjas. Nuo 1942
m. sausio 1 d. pakeltas I laipsnio vyresniuoju mokytoju.
Pasak 1940 11 27 uþpildyto
asmens lapelio kadrams registruoti (LCVA f. R-762, ap. 2, b.
543), iki 1940 m. vasaros T. Sukacko abu tëvai Ðarkiðkëse jau
buvo miræ. Augo 4 metø sûnelis Vytenis. Kartu gyveno uoðvë Marija Peèiulienë.
Vilniaus m. Pradþios mokyklø inspekcija 1940 m. geguþës 24 d. aplinkraðèiu miesto
pr. mokyklø vedëjams visiems
VI ir VII skyriø mokiniams leido laikyti baigiamuosius egzaminus. Á egzaminø komisijas
inspektorius paskyrë savo atstovus. Á mokyklà Nr. 37 (Gedimino g. 22) atstove paskirta
pr. mokyklos Nr. 19 (Ðv. Onos
g. 3; dabar Maironio g.) mokytoja E. Sukackienë (LCVA
f. R-762, ap. 1, b. 194). Mokykloje Nr. 19 jaunesniàja mokytoja nuo 1939 m. gruodþio 1 d.
dirbusi E. Sukackienë nuo
1940 m. rugsëjo 1 d. paskirta
tos mokyklos vedëja (LCVA f.
R-762, ap. 4, b. 193). Nuo 1942
m. sausio 1 d. pakelta á I laipsnio vyresniàjà mokytojà. Savo
praðymu nuo 1944 m. sausio 1
d. nukelta mokytoja á Alytaus
apskr. Simno mokyklà (LCVA
f. 391, ap. 10, b. 14236). Vëliau,
nuo 1945 m. rudens, ketverius
mokslo metus ji dirbo Vilniaus
m. pr. mokyklos Nr. 7 Kruopø
g. 9 vedëja. Mokykla buvo dvikalbë – lietuviø ir lenkø. Taèiau nuo 1949 m. rudens mokykla Nr. 7 pertvarkyta á rusiðkà mokyklà (LCVA f. R-762,
ap. 6, b. 74, 101, 166, 377, 497).
Mokytojos E. Sukackienës pa-

vardës mokyklø dokumentuose daugiau neteko aptikti.
Vilniaus m. pradinës mokyklos Nr. 26 (Vivulskio g. 13)
mokytojas T. Sukackas 1941 m.
balandþio 25 d. raðte Vilniaus
m. Liaudies ðvietimo skyriui
praðë paskirti já I eilës pradiniø mokyklø mokytoju: 1927
m. baigæs „Ryto“ dr-jos mokytojø seminarijos 4 kursus, dirba mokytoju dvyliktus metus.
Raðto autorius rëmësi 1940 m.
rugpjûèio 8 d. „Vyriausybës þiniø“ perskyrimo Nr. 793 atitinkama eilute ir pridëjæs kaþkoká paþymëjimà Nr. 93 (archyvo byloje jo nëra). Ðvietimo
skyrius Teofilio Sukacko pareiðkimà ir asmens bylà cenzui
ir staþui nustatyti 1941 m. geguþës 7 d. persiuntë Ðvietimo
liaudies komisariatui. Pasak
Ðvietimo skyriaus raðto, praðytojas 1927 m. baigæs mokytojø
seminarijos 4 kursus, laikæs seminarijoje brandos egzaminus,
bet dël lenkø kalbos nepatenkinamo paþymio atestato negavæs; cenzà turi, tik jo paþymëjimo negavæs (LCVA f. R762, ap. 1, b. 295). Ðvietimo komisariato Pradþios ir viduriniø
mokyklø valdyba 1941 m. birþelio 1 d., gràþindama Ðvietimo skyriui T. Sukacko asmens
bylà atsakë, kad ðvietimo liaudies komisaro pavaduotojas
leido mokytojui mokëti tik II
eilës atlyginimà. Baigusiam
gimnazijos 6 klases ir mokytojø seminarijos 4 kursus bei turinèiam daugiau kaip 10 metø
darbo staþà, cenzas T. Sukackui pripaþintas.
Á Lietuvà 1944 m. vasarà sugráþus rusams, T. Sukackas ir
toliau mokytojavo Vilniuje. Pr.
m-loje Nr. 17 (Pylimo g. 4/6),
kurios vedëjas jis buvo, mokslas prasidëjo spalio 1 d. T. Sukackas II ir IV skyriams dëstë
lietuviø kalbà. Deja, dël mums
neþinomos prieþasties mokslo
metus mokykloje uþbaigë kitas jos vedëjas (LCVA f. R-762,
ap. 6, b. 33). Vilniaus m. mokytojø sàraðuose T. Sukackas
daugiau neminimas. Kuo jis
toliau vertësi, neþinome.
Sulaukæs septyniasdeðimtmeèio, T. Sukackas dar apie ðeðerius metus dirbo liftininku
Valstybiniame televizijos ir radijo komitete (1973-1980 m.).
Pasakojo, jog turi paraðæs prisiminimø. Gyveno pas sûnø.
Taèiau þinias apie þmogø slepia asmens duomenø apsaugos ástatymai. VÁ Registrø centras nesako net buvusio mokytojo mirties datos. Taip pat neþinome Teofilio Sukacko palikuoniø adresø. Su ðia „bizniu
uþsiimanèia ámone nepavyko
susiderëti dël uþmokesèio uþ
þiniø suteikimà“. Registrø
centras pirmiausia reikalauja
avanso, nors kokià informacijà suteiks, nesako; nesako ir
apie galutinæ paslaugø kainà.
Pabaiga. Pradþia Nr. 95, 96
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Po 50 metø...
Pirmasis ekologinis romanas „Liepsnelë – saulës spindulys“ pasirodë 1969 metais
Raðytojo Rimanto Budrio
girios noveliø romanas
„Liepsnelë – saulës spindulys“ yra pirmasis ir kol kas
vienintelis toks beletristinis
prozos kûrinys lietuviø literatûroje. Já galima palyginti
su garsiuoju Leonido Leonovo romanu „Rusø miðkas“, kuris buvo paraðytas
1953 m., o á lietuviø kalbà já
1956 m. iðvertë Motiejus
Miðkinis.
Þinoma, galvojant apie
unikalø Rimanto Budrio girios noveliø romanà, galima
prisiminti Vlado Dautarto
noveles ir Romo Sadausko
„Eþerënø papartá“, bet tokia átikinanti, iðskirtinë meilë miðkui ir savo kaimui, tokie þûtbûtiniai girios patriotø ir tos girios prieðø konfliktai – tiktai Rimanto Budrio romane. Jaunoji skaitytojø karta gali ið karto ir nesuprasti, apie kà èia kalbame – juk visi Lietuvos miðkai po Antrojo pasaulinio
karo buvo nacionalizuoti ir,
rodos, sunku buvo þiûrëti á
juos kaip á savus, privaèius
miðkus. Gal tikrai daug kas
Rimanto Budrio romane
idealizuota? Bet pasiþiûrëkime á tai ið arèiau, paskaitykime dokumentinius uþraðus, paklausykime prisiminimø – pamatysime, kad viskas romane yra tiesa. Labai
ryðkus ðiliniø dzûkø iðskirtinumas – tas ypatingas miðko godojimas, nesvarbu, ar
jis svetimos valstybës, ar tavo paties, ar tavo kaimyno...
Kai mes, Dzûkijos nacionalinio parko darbuotojai,
1990 – aisiais metais musteikiðkiø paklausëme, ar daug
tiesos Rimanto Budrio romane „Liepsnelë – saulës
spindulys“, tai ir jëgeris Antanas Averka, ir Musteikos
ðviesuolis Vincas Gaidys
kalbëjo tà patá: viskas tiesa,
gal tik apie eigulá Karklelá,
kurio pravardë buvo Koðë,
truputá pameluota... Romano noveles beskaitant, nesunku atsekti, kad apraðytieji Mastonys – tai Musteika, kad Vincas Èiurlys – tai
Vincas Gaidys, o Antanas
Averka panaðus á pagrindiná knygos herojø jëgerá Antanà. Na, o jau tas Koðë –
tai tikrai spalvingas girtuoklëlis, bet juk bûdavo tokiø
beveik visuose girios kaimeliuose. Nors buvo ir tikrø
patriotø, kuriems valstybinis
miðkas rodësi tikrai brangus, kolektyviðkai savas. Ir
pirmiausia èia reikia suprasti ðtai kà: sovietinë ideologija, diktuojama ið Kremliaus, Dainavos miðkuose

nebuvo tokia nuoþmi kaip
Vidurio Lietuvos lygumose.
Miðkuose neámanoma visko
sukontroliuoti. Miðko kaimeliø gyventojai net gyvulius galëdavo paslëpti raistø salose, kad nesuskaièiuotø jø tie, kurie rinkdavo
maisto produktø prievolæ
kaip mokesèius, o tø mokesèiø didumas ir priklausë nuo
gyvuliø skaièiaus sodyboje.
Visa tai iðliko vietiniø þmoniø prisiminimuose ir dienoraðèiuose. Á valstybës miðkà ðiliniai dzûkai þiûrëjo
kaip á savo. Girininkai kirtimø planus vykdydavo, bet
brangiausius medynus stengësi iðsaugoti. „Miðkotvarkos“ projektai buvo privalomi, ir vis tiek ámanoma buvo dirbti kûrybiðkai. Ir ðtai
dabar mes girdime, kad netgi tuose laisvos Lietuvos rajonuose, kur valstybiniø
miðkø yra dukart daugiau
nei privaèiø, sengirës kertamos, o plynos birþës ðliejamos viena prie kitos, nebelaukiant, kol pakils jaunuolynas. Todël ið tiesø laikas
prisiminti, kas buvo prieð 50
metø. Verslas nûnai, kaip
matyti, labiau spaudþia ástatymø kûrëjus ir kontrolierius negu tada, kai vietiniai
girininkai vis dëlto sugebëdavo apgauti rajonø valdininkus.
Pirmà syká ðá romanà perskaièiau prieð 50 metø, kai
studijø draugas Rimutis
Puodþiukaitis atveþë du ðios
knygos egzempliorius ið
Trakø knygyno. Dirbome tada labai eþeringame ir labai
kalvotame kraðte – Trakø
rajono Musteniø tarybiniame ûkyje. Mes ið karto supratome, kad Dainavos sengirës yra visai kitas pasaulis, tai ne Trakø ar Këdainiø
miðkeliai. O po dvideðimt
vieneriø metø, kai antrà
kartà skaièiau ðià knygà jau
gyvendamas Dzûkijos nacionaliniame parke, supratau kità, gal net svarbesná
dalykà: ir dabar, 1990 – aisiais, dar yra tokiø ðiliniø
dzûkø, kurie grybaudami ar
uogaudami nutolsta nuo savo kaimo net deðimt kilometrø, o ðitaip galvoja ir sako: „èia mano uogynaitis,
mano puðelaitës, mano takelis, mano ðulinëlis...“. Ðitokià gamtojautà, toká pasaulëvaizdá mums padëjo
suprasti Musteikos kaimo
gyventojai – grybautojai,
uogautojai, vilkø vilbintojai,
gamtininkai. Ir Romas Norkûnas, ir Onutë Grigaitë, ir
Vincas Gaidys, beje, apie tai
yra raðæ, ir ne vienà kartà.

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

Gi jëgëris Antanas, Rimanto Budrio knygos pagrindinis herojus, savo þmonai
Mortai, besiskundþianèiai,
kad girios paukðèiai baigia
nulesti visas vyðnias, ðitaip
sako: niekada neðausiu në
vieno girios paukðèio...
Ir ðtai skaitau dabar ðià girios noveliø knygà treèià
kartà. Kiek daug surandu
dzûkiðkø þodþiø, kurie manæs jau nestebina. Bet daug
kas iðlieka kaip tautosaka. Ir
labai gaila, kad jaunoji skaitytojø karta, o ir tie kultûros þmonës, kurie besidarbuodami Vilniuje nuoðirdþiai gina Aukðtaitijos sengires, jau sunkiai gali ásivaizduoti, kaip viskas dëjosi
Dainavos kraðte prieð 50
metø. Juk tai, kà mes dabar
skaitome kaip beletristikà
ar tautosakà, gyvenime buvo ið tikrøjø. Kai dzûkas pamatydavo miðko gaisro dûmus, nesakydavo, kad miðkas dega, o iðsigandæs lëkdavo per kaimà ðaukdamas:
„Degame..“ Nûnai visi laukia, kad atvaþiuos gaisrinës
ir uþgesins. O profesorius
Tadas Ivanauskas, jau senas
bûdamas, atvaþiuodavo á
Gudø girià ir, turëdamas licenzijà nusiðauti kurtiná,
pirmiausia klausydavosi,
kaip jis groja, o tik tada – arba ðaudavo, arba ne. Apie
tai mums prieð trisdeðimt
metø kalbëjo Musteikos
senbuvis Antanas Averka.
O Vladas Averka parodë,
kaip naktá vilbinami vilkai.
O Jonas Kilminavièius sukranksëjo mums vienà kartà savo kieme lyg tikras
juodvarnis – ir kad pasiuto
kvëkðti visi Musteikos kaimo gaidþiai! Buvo taip, tai
ne tautosaka. … Apie tai
dabar primena ir Rimanto
Budrio knyga „Liepsnelë –
saulës spindulys“.
Kas pasirûpins, kad staiga, nieko nelaukiant pasirodytø antroji ðios atmintinos
knygos laida? Kas nusiims
kepuræ? Kas prisimins, pagerbs ðilø dzûkus?
O savàjà girios noveliø
knygà prieð 50 metø Rimantas Budrys pradëjo ðitaip: „Skiriu Marcelei ir
Vincui Gaidþiams, savo bièiuliams Musteikos sodþiuje, kuriø vieðnagën atëjau
prieð daug pavasariø. Ir
kuriø namai tapo mano namais. Skiriu broliams Dzûkø ðilø medþiotojams, miðkininkams, tiems, kurie
dràsia ðirdimi godoja ir gina didá giriø gyvenimà.“
Henrikas GUDAVIÈIUS

