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inome, kad po Lenkijos valstybës þlugimo 1939 metais spalio 10 dienà Lietuvai gráþo dalis Vilniaus kraðto, o 1939 metø spalio 28 d. buvo nustatyta
Lietuvos ir Sovietø Sàjungos
siena. Ta siena buvo labai keistai iðvesta. Varënos rajone ëjo
Ûlos upe, perskirdama Þiûrø,
Zervynø kaimus pusiau. Uþ
Lietuvos ribø buvo paliktos tokios lietuviðkos apylinkës kaip
Druskininkai, Marcinkonys,
Mielagënai, Ðvenèionys, Tvereèius ir kitos. Spëjama, kad
tai buvo specialiai padaryta,
mat komunistai veltui nieko
neduoda. Jie tikëjosi ið lietuviø, likusiø uþ Lietuvos ribø,
paruoðti kadrus bûsimai Lietuvos okupacijai.
Netrukus po okupacijos
aneksuojant Lietuvà 1940 rugpjûèio mënesá buvo pasiûlyta
Lietuvai sugràþinti Ðvenèioniø
rajonà ir lietuviø gyvenamas
vietoves Vydþiø, Adutiðkio,
Astravo, Varenavo ir Rodûnës
rajonuose.
Retai kur sutinkame apraðymà, kokiu bûdu buvo gràþintos teritorijos 1940 metais.
Kaip viskas vyko? Pabandysiu
priminti. 1940 m. rugpjûèio 3
d. TSRS Aukðèiausioji Taryba
priëmë ásakà dël minëtø teritorijø perdavimo ið Baltarusijos Lietuvai. Reikëjo nustatyti sienà tarp ðiø respublikø.
1940 m. spalio 1-2 dienomis
Gardine ávyko Lietuvos SSR
ir Baltarusijos SSR delegacijø derybos. Lietuvos delegacijai vadovavo J. Paleckis. Kaip
raðo amþininkai, Lietuvos delegacija atvyko á derybas nepasiruoðusi, elgësi neryþtingai.
Tuo tarpu Baltarusijos pusë,
jau metus valdþiusi tas teritorijas, buvo maþdaug nustaèiusi jø tautinæ sudëtá ir atsiveþë

Maþai þinomi Lietuvos istorijos faktai
Ne taip seniai ðventëme Lietuvos tûkstantmetá bei Lietuvos valstybës atkûrimo ðimtmetá. Ðiemet tenka
prisiminti ir skaudesnius Lietuvos istorijos faktus: birþelyje sukako 80 metø, kai Sovietø Sàjunga okupavo
Lietuvà, ir rugpjûtá – 80 metø kai ávykdë aneksijà. Tø ávykiø fone uþmirðtamas vienas faktas – Lietuvos
rytiniø þemiø susijungimas. Tad ir noriu ðiek tiek papasakoti apie tai
þemëlapius su nubrëþta nauja
siena. Lietuvai net nepavyko
iðsikovoti tø ribø, kurios buvo
nustatytos tuo TSRS AT ásaku. Uþ Lietuvos ribø liko daugelis Rodûnës, Varenavo,
Ðvenèioniø , Vydþiø, Astravo
apylinkiø. Tø vietoviø þmonës
jau buvo patyræ metus trukusià sovietinæ prievartà, todël
neprotestavo dël savo likimo.
O Lietuvos atstovai derybose
turëjo geriau atstovauti Lietuvos ir lietuviø tautos interesams. Yra þinoma, kad grafas
A. Pliateris 1890 m. surinko
duomenis apie Vilniaus gubernijos etnolingvistinæ gyventojø sudëtá. Pateiksiu keletà
duomenø ið Dieveniðkiø apylinkiø, kurios dabar yra Baltarusijos sudëtyje. Utkoniø seniûnijoje ið 461 gyventojo 455
buvo lietuviai, dabar ðitos seniûnijos 2 kaimai yra Ðalèininkø rajone, kiti – Baltarusijoje.
Kauleliðkiø seniûnijoje ið 1400
gyventojø 1093 buvo lietuviai,
299 þydai, 8 rusai, dabar visa
seniûnija – Baltarusijoje. Tokiø faktø yra labai daug.
1940 m. lapkrièio 6 d. buvo
iðleistas TSRS AT ásakas, nustatantis sienà tarp Lietuvos ir
Baltarusijos sovietiniø respublikø, o 1941 m. sausio 15d. Lietuva pradëjo administruoti
ðiuos rajonus. Tuo ir baigësi
Lietuvos þemiø susijungimas.
Mûsø istorikai visai nesidomi, kas vyko tose lietuviø gyvenamuose rajonuose tais metais, kai jie priklausë Baltaru-

sijai. Noriu apie tai paraðyti ir
papraðyti Varënos ir Druskininkø apylinkiø gyventojø papildyti ðá pasakojimà savo prisiminimais. Apie lietuviø gyvenimà tais metais raðau, remdamasis to kraðto patriotø prisiminimais. Tuos þmones noriu atskirai paminëti: Antanas
Karmonas, Albinas Cibulskas,
Valentas Ðiaudinis, Vytautas
Bielinis. Pastarasis gyvena
Alytuje, mes bendraujame,
daug kà ið jo suþinojau. Visi ðie
þilagalviai senukai, kuriø amþius sukasi apie 90 metø, dar
viskà prisimena ir nori kokia
nors forma papasakoti Lietuvos þmonëms apie tuos dalykus, kuriuos tada jiems teko
patirti. Man, kaip Dzûkijos regiono gyventojui, keista, kad
savo kraðte neturime apie tai
jokiø prisiminimø (visi iðvardinti asmenys yra kilæ ið Ignalinos ir Ðvenèioniø rajonø).
Tad noriu bent ðá tà papasakoti, kas tada vyko Lietuvos þemëse, kurios vienus metus buvo Baltarusijos sudëtyje.
Sovietø Sàjungos vadams
reikëjo parodyti, kad viskas vyko darbo þmoniø valia. Visø
pirma Vakarø Baltarusijoje
(taip buvo vadinamas kraðtas,
kurá sovietø kariuomenë uþëmë 1939 m. rugsëjo mën.)
buvo suorganizuoti rinkimai á
Vakarø Baltarusijos liaudies
susirinkimà, ir 1939 m. spalio
mënesá Balstogëje ávyko Vakarø Baltarusijos liaudies susirinkimo suvaþiavimas, aiðku,

nubalsavæs uþ susijungimà su
Rytø Baltarusija. Á Liaudies
susirinkimà buvo iðrinkta ir
apie 10 lietuviø. Ir èia buvo
pirmas netikëtumas: balsuojant dël susijungimo lietuviai
balsavo „prieð“. Tuoj pat prie
jø priëjo ið prezidiumo ir paklausë, gal jie ko nors nesuprato? Lietuviai pasakë, kad jie
nori susijungti su Lietuva. Teko perbalsuoti. Ádomu, ar tai
atsispindi suvaþiavimo stenogramose? Ið tø deðimties lietuviø dabar þinau tik vienà - tai
Izidorius Ðimelionis ið Rodûnës rajono. Gal kas þino, kas
buvo kiti?
1940 m. kovo 25 d. vyko rinkimai á Baltarusijos AT, nuo
Vakarø Baltarusijos buvo iðrinktas vienas lietuvis. Neþinome jo pavardës.
Pagal 1939 m spalio 28 d. sutartá tarp Lietuvos ir SSSR nustatytà sienà daug lietuviø gyvenamøjø vietoviø liko uþ Lietuvos ribø. Vienà okupantà
(Lenkijà) pakeitë kitas
(SSSR). Kareivëliai suvargæ,
keistomis kepurëmis su ragu,
kojos apvyniotos kaþkokiais
autais (sako – „obmotkëmis“),
visada uþguiti ir alkani. Politrukai vis giria savo valstybæ ir
kolchozus, sako, kad mes esame atsilikæ, o jie atves mus á
komunistiná rojø. Þmonës ið
pradþiø pasiðaipydavo, nes ir
anksèiau, gyvendami paribyje,
ðá tà þinojo, o dar daugiau suþinojo ið tø suvargusiø kareivëliø. Tiesa, ðiems draudë ben-

Ðiame þemëlapyje matome Lietuvos sienø kaità XX amþiuje. Ðviesiai ruda spalva paþymëta teritorija yra 1939 metais sugraþintas Vilniaus
kraðtas, smëlio spalva paþymëta Druskininkø apylinkës ir Varënos rajono dalis, Ðalèininkai su Dieveniðkëmis bei Ignalinos ir Ðvenèioniø
rajonø dalis – tai teritorijos, gráþusios Lietuvai 1940 metais

drauti su vietos gyventojais,
bet kartais pavykdavo juos
prakalbinti: ko nepadarys alkanas þmogus, tikëdamasis
gauti pavalgyti!
Toliau – daugiau. Valdþia
pertvarkë administraciná paskirstymà, ðvietimo sistemà,
konfiskavo dvarø turtà. Dviejuose ið jø ásteigë „parodomuosius“ kolûkius. NKVD
akylai stebëjo gyventojus ir
aiðkinosi, kas yra kas. Netrukus prasidëjo areðtai ir trëmimai. Per 1940 m. þiemà ávyko
2 trëmimai, neátikusius asmenis vis areðtavo ir veþë á lagerius. Okupantas intensyviai
„valë“ uþimtà teritorijà.
Gyventojai labai sunerimo.
Kas galëjo, bandë bëgti á Lietuvà, bet siena buvo saugoma
vis labiau, todël vis daugiau
bëgliø þûdavo, atsidurdavo lageriuose arba dingdavo be þinios.
Ðviesesni protai karðtligiðkai
ieðkojo iðeities. Gruodþio mënesá buvo ásteigta konspiracinë sistema, kurios tikslas – prisijungti prie nepriklausomos
Lietuvos. Apie jà plaèioji visuomenë beveik nieko neþino,
tuo labiau nieko nerasime archyvuose. Prisiminimuose –
taip pat tik spëliojimai arba
uþuominos, kad kaþkas visa
tai organizavo.
Taigi 1939 m. pabaigoje tas
kaþkas Ðvenèioniø apskrities
labai lietuviðkuose valsèiuose,
priskirtuose Baltarusijai, organizavo gyventojø paraðø rinkimà. Kiekvienam kaimui – atskiras lapas. Jame – praðymo
tekstas ir to kaimo gyventojø
paraðai. Þmonës praðë Stalino nei daug, nei maþai - jø
kraðtà prijungti prie Lietuvos.
Kaþkas tuos lapus atneða,
kaþkas surenka paraðus ir
kaþkam atiduoda. Tada þmonës dar nebuvo ápratæ skøsti
vienas kità, todël konspiracinë grandinë funkcionavo sëkmingai, ir dauguma tø paraðø
atsidûrë Lietuvos uþsienio reikalø ministerijoje, o ið ten,
spëjama, - ir pas visagalá Stalinà.
Ðvenèioniø kraðto lietuviai
jau iðsiaiðkinæ, kas buvo tie paraðø rinkëjai. Þinomi kai kuriø þuvusiø bei gulage atsidûrusiø ðios akcijos vykdytojø
vardai. Visa tai yra apraðyta
þmoniø prisiminimuose, yra
iðleistos kraðtotyrinës monografijos apie Tvereèiø, Adutiðká, Paringá ir kitas Aukðtaitijos
vietoves.
O kaip buvo Dzûkijos regione – Varënos ir Druskininkø
kraðtuose? Apie tai visiðkai
neþinoma, nekalbama ir nëra
jokiø prisiminimø, nors yra iðleistos monografijos apie Varënà ir Varënos rajonà, Zervynas, Dubièius. Pavyzdþiui,
monografijoje apie Dubièius
neraðoma, kaip ðiø apylinkiø
gyventojai norëjo prisijungti
prie Lietuvos, bet raðoma apie
tai, kad jau 1940 m. buvo

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

ásteigtas Voroðilovo kolûkis.
Kiek daugiau þinoma apie
Dieveniðkes. Keletà sakiniø
pacituosiu ið monografijos
„Dieveniðkës“ apie sovietiná
rojø. „1939 m. Tarybø Sàjunga, faðistinës Vokietijos sàjungininkë, dalá uþimto Vilniaus
kraðto gràþino Lietuvai. Lietuviðkas Dieveniðkiø valsèius ir
toliau liko svetimøjø valdþioje.
Stalino rankos brûkðtelëjimu
Dieveniðkës atsidûrë Baltarusijos TSR. Lenkø mokytojus, kuriø dalis buvo mobilizuoti á armijà, o vëliau atsidûrë belaisviø stovyklose, pradëta keisti
baltarusiø mokytojais. Lietuviø
vaikai kai kuriose mokyklose
taip pat pradëjo mokytis baltarusiø kalba. Be to, dieveniðkënai jau 1939 m. patyrë stalininius trëmimus ir NKVD terorà.
Jie vyko ir po 1940 m. rugpjûèio mënesio, kai Baltarusijos
TSR dalá lietuviðkø þemiø „graþino“ Lietuvai, kurioje jau taip
pat buvo stalininis reþimas. Tik
ðvietimo srityje, jau ápusëjus
mokslo metams, dar buvo atsiklausta dieveniðkënø nuomonës, bet tik dël dëstomos kalbos
per pamokas“. (Cituota ið monografijos „Dieveniðkës“ V.
1995, psl. 99.)
Apie Dieveniðkiø gyventojø norà iðvaþiuoti á Lietuvà minëtoje monografijoje yra tokia
publikacija, kad 1940 m. apie
geguþës mënesá buvo tariamasi su Tarybø Sàjunga dël tautieèiø persikëlimo á Lietuvà.
„Apie Baltarusijoje likusiø tautieèiø gyvenimà Lietuvos periodikoje þinuèiø beveik nepasirodydavo. Jau minëta: Dieveniðkiø kraðte þmonës irgi sujudo. Norinèiø iðvykti á Lietuvà
uþsiraðë iðtisi kaimai. Norëjo
persikelti ir tie, kurie nebekalbëjo lietuviðkai. Buvo praneðta,
kad iðvykstantiems leis pasiimti tiek daiktø, kiek tilps á vienà
veþimà. Þmonës pasidarë ilgus
veþimus ir laukë leidimo iðvykti. Lietuvoje tikëtasi, kad tautieèiai atvyks iki liepos 1 d. Deja. Lietuvai jau seniai buvo skirta vieta TSRS „sesiø ðeimoje“.
(Ten pat psl. 167.)
Ðio mano raðinio tikslas supaþindinti su maþai þinomais istorijos faktais. Apie tai
neraðoma daugiatomëje Lietuvos istorijoje, Lietuvos istorijos institutas ðiø ávykiø netyrinëja, apie juos neraðo. Nerandu jokiø straipsniø apie tai.
Vargu ar pavyks kà nors aptikti
ir Valstybës archyvuose: 1941
m. jie buvo iðveþti á Maskvà ir
pakoreguoti „kaip reikia“. Todël labai kvieèiu ypaè Varënos ir Druskininkø kraðto gyventojus atsiliepti á ðià publikacijà ir atsiøsti savo atsiminimus. Juk tai mûsø kraðto istorija. Negi suslavëjusio
Dieveniðkiø kraðto gyventojai
apie tai þino daugiau nei varëniðkiai ar druskininkieèiai?
Savo prisiminimus apie gyvenimà Baltarusijos SSR sudëtyje 1939-1940 metais galite siøsti elektroniniu adresu
gintassapoka@gmail.com arba skambinti 8 698 72308.
Taip pat galima siøsti á Varënos bibliotekos kraðtotyros
skyriø adresu kraðtotyra@varena.lt
Gintautas ÐAPOKA

