
IŠ SIMNO ISTORIJOS

1. Simno apylinkės prieš dvaro įsikūrimą

Vokiečių ordinui, rusams ir lenkams XIII amž. išnaikinus sūdu
vius ir jotvingius, visa Sūduva — Suvalkija paliko tuščia ir apaugo 
miškais 1. Tik kai kur buvo praminti keliai, kuriais Vokiečių ordino 
kariuomenė vykdavo naikinti Lietuvos pilių, pastatytų Nemuno 
pakrantėse, arba lietuvių pulkai tokiu pat tikslu eidavo į kryžiuo
čių ir lenkų žemes. Du kryžiuočių keliai i Alytų ėjo netoli Simno: 
vienas šiaurėje už Žuvinto ežero per Amalavos, Dovinės ir Peršia
kės upes, kitas pietuose pro Dusios ežerą per Obelytės upę 1 2. Ne
gana to, iš šiaurės į pietus pro Dusios ežerą ėjo kelias į Lenkiją. 
Šiose vietose dar XIV amž. galėjo būti viena kita sodyba, būda, 
kur sustodavo keleiviai ir bitininkai, atvykę iš anapus Nemuno.

Sūduvos miškus savinosi Lietuvos valdovai ir Vokiečių ordinas. 
Dėl ribų buvo tartasi 1379, 1398 ir 1404 m., bet tomis derybomis 
vis vakarinė Sūduvos dalis atitekdavo Vokiečių ordinui. Sūduvos 
ribų klausimo neišsprendė nei Žalgirio mūšis, nei imperatorius Zig
mantas. Tik Melno ežero taikoje 1422 m. buvo nustatytos Prū
sijos ir Sūduvos ribos, kurios buvo išvestos tik Zigmantui Senajam 
viešpataujant, 1529 m. 3. Kiekvienu atveju dabartinė Simno apy
linkė priklausė Didžiajai Lietuvos Kunigaikštijai, dėl to pirmieji 
sėslūs gyventojai čia galėjo kurtis gana anksti, gal net XIV amž. 
gale.

Atrodytų, kad Simnas yra paminėtas Vigando Marburgiečio 
kronikoje4, kur jis aprašo 1382 m. Vytauto pergalę prieš kry

1 J. Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, I, Kaunas 1938,1 psl. ir sek.
2 Die Littauischen Wegeberichte (Scriptores rerum Prussicarum, II, Leipzig 

1863), 689, W. 55; 696 s., W. 75 s.
3 J. Totoraitis, Ten pat, 5 psl. ir sek.
4 « Marschalkus indixit reysam contra Lithwanos anno 1382 tempore 

frigoris et nivis. Cumque terre approximaret, turbam in très divisit, prima 
cohors transiit in castrum Brist ; sėd eito abscesserat, 2a in Punnow visa est, 
3a in Aliten erectis vexillis hostilia exercebant opera undequaque : in nocte 
simul eonveniunt, quiescentes in Samenike prope Stagnum, qua nocte pascarii 
a paganis affliguntur. Quorum paganorum capitaneus Wytaut fuit, qui
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žiuočius, kuriuos jis su 300 vyrų naktį užpuolė Samenike prie ežero. 
Nors kronikos leidėjai notoje Samenike vadina Seiminiškiais, kurie 
randasi į šiaurę nuo Trakų, arba į pietryčius nuo Trakų, bet kadangi 
kryžiuočių žygis buvo daromas į Birštoną, Punią ir Alytų, tai atro
dytų, kad jie anų Seiminiškių pasiekti negalėjo. Tai lengviau galėjo 
atsitikti Sūduvoje prie Simno ežero, kur jau galėjo būti Simno dva
relis ar bent medžiotojų sustojimo vieta. Panašiai savo paliktame 
rankraštyje, skirtame turbūt Lietuvių Enciklopedijos papildymui, 
šią vietą aiškina ir a. a. J. Matusas.

Jei Simno apylinkėje anuo metu daug gyventojų dar ir nebuvo, 
tai jų daugiau turėjo atsirasti apie 1450 m. Taip verčia manyti 
ir ankstyvas šioje vietoje didelės bažnyčios atsiradimas. Ir iš 
tikrųjų, jei jau 1520 m. Simno savininkas pasiryžo statyti tokią 
didelę mūrinę bažnyčią, tai reikia manyti, kad gyventojų skaičius 
šioje apylinkėje jau buvo nemažas. Iš kitos pusės, ano meto miškų 
kolonizacijos galimybės buvo labai sunkios, dėl to dvarui ir kaimams 
įsikurti reikėjo kent kelių dešimčių metų.

2. Simno dvaras ir kaimai

Neturime žinių kada ir kaip kūrėsi Simno dvaras, nors žinome, 
kad jis priklausė didžiajam Lietuvos kunigaikščiui kaip ir Alytus. 
Manoma, kad jis pradžioje buvo medžioklės dvarelis, kaip ir į vaka
rus nuo Simno buvusieji Nemunaičiai (dabar Nemunaičių kaimas), 
ir Alytaus rūmų (dabar Buktos) dvareliai, kuriuos 1525 m. iš Mar
tyno Pietkovičiaus nupirko Gardino seniūnas Jurgis Radvila 5.

Simno istorijos pradžia surišta su Zabžežinskių šeima. Jų pro
tėvis buvo Rimvydas, kuris turėjo dvarą prie Ašmenos. Jo sūnus 
Jurgis iš Zigmanto I gavo Zabžežynos dvarą ir ėmė vadintis Zabže
žinskiu. Jurgio sūnus Jonas Zabžežinskis 1482 m. buvo karaliaus 
maršalas, 1484 m. Polocko vietininkas ir dvaro maršalas, 1492 m. 
Trakų pilininkas, 1496 m. atsisakęs Polocko vietininkystės gavo iš 
Paco Naugarduką, 1498 m. buvo dar Trakų karvedžiu, o 1498- 
1499 m. vėl Trakų pilininku 6.

Šias pareigas eidamas, nežiūrint Mykolo Glinskio intrygų, dėl 
kurių 1505 m. buvo netekęs Trakų karvedžio ir maršalo pareigų, 
Jonas Zabžežinskis įsigijo didžiojo kunigaikščio Aleksandro malonę,

cum 300 eos invasit et aliąuos occidit signanter » (Script. rer. Pruss., II t., 611 
psl. ir sek.).

5 J. Totoraitis, Ten pat, 79 ir 234 psl.
6 Ten pat, 75 psl. ir sek.
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kuris jam 1492 m. dovanojo Alytų ir Nemunaičius, 1493 m. patvir
tino iš giminių pirktus Rimovidavičių, Kniagininų ir Krivičių dvarus, 
1496 m. dovanojo dar Dubingių dvarą, o 1506 m. pridėjo pievą Pu
nios valsčiuje ir tais pačiais metais gegužės 5 d. Alytaus dvarą su 
Simno dvareliu, Dusios ežeru ir Nemunaičių dvarą užstatu už 
paskolą 7. Šį Alytaus dvaro ir Simno dvarelio dovanojimą tas pats 
Aleksandras 1506 m. birželio 16 d. medžioklininkui Martynui Kreb
tavičiui įsakė įvykdyti 8. Pagaliau 1507 m. karalius Zigmantas 
visiems laikams Jonui Zabžežinskiui patvirtino visus nuosavybėn 
gautus dvarus, tarp jų ir Alytaus dvarą su Simno dvareliu su viso
mis teisėmis į jų turtus, žemes, bajorus, tarnus, visų rūšių specia
listus ir žmones tiems dvarams priklausančius, kuriuos jam buvo 
dovanojęs Kazimieras ir Aleksandras 9.

Garsus buvo ir Jono Zabžežinskio sūnus Jonas. Jis taip pat 
ėjo daug augštų pareigų ir buvo labai turtingas. Neskaitant kitų, 
jis buvo Sūduvoje Alytaus, Simno, Nemunaičių, Metelių ir Oniškio 
savininkas. Jam priklausė visa apgyventoji Sūduva nuo Punios iki 
Merkinės. Iš savo dvarų kariuomenei jis pristatydavo 197 arklius10. 
Jis betgi, atrodo, nevertinęs savo Sūduvoje buvusių dvarų, nes 
Oniškio dvarą už 1500 lietuviškų kapų pardavė karalieniei Bonai, 
o Alytų ir Nemunaičius 1536 m. užrašė karaliui Zigmantui ir kara
lienei Bonai11.

Jonui Zabžežinskiui mirus, Simnas pagal užrašus perėjo kara
liaus ir karalienės nuosavybėn ir vėliau teko jo sūnui Zigmantui 
Augustui. Šis gi aprūpindamas savo žmoną Barborą Radvilaitę, 
1549 m. gegužės 1 d., užrašydamas kitus dvarus, užrašė jai ir Sim
ną su Meteliais ir Nemunaičiais. Šiuo užrašu karalienė nedaug 
pasinaudojo, nes 1551 m. gegužės 8 d. ji mirė, galbūt šių dvarų nė 
nemačiusi ir nieko žymesnio juose nepadariusi12. Tiesa, remiantis 
Grigaliaus Valavičiaus girių aprašymu, atrodytų, kad apie šį laiką 
per girias iš Simno į Virbalį buvo išvestas kelias, kurį iškirto Ganus 
Skopas, bet kieno įsakymu ar rūpesčiu tai padaryta autorius nepa
mini 13. Pažymėtina dar ir tai, kad paskutiniais Zigmanto viešpa
tavimo metais Simnas valstybės iždui davė 233 kapas ir 39 grašius,

7 Opisanie Dokumentów Moskov. Min. Just., 1915, 32, 383 psl. ; F. I. 
Leontovič, Akty Litowskoj Metriki (ALM), I t., 2 d., 1897, 744 n., 178 psl.,. 
759 n., 188 psl.

8 ALM, I, 2, 744 n., 178 psl.
9 J. Totoraitis, Ten pat 76 psl.
10 Ten pat, 77 psl. ir sek.
11 Wł. Pocieha, Królowa Bona, ITI t., Poznanė 1958, 65 psl.
12 J. Totoraitis, Ten pat, 78 psl. ir sek.
13 G. Wałowicz, Revizija puści perechodów zviemich, 1867, 37 psl.



148 VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M. 4*

o Lazdijų ir Simno giria su žuvininkyste 80 kapų ir 11 
grašiu14.

Apie Simną Zigmanto Augusto laikais užtinkame žinių ir Lie
tuvos Metrikos dokumentų rinkinyje, kurie liečia valakų įvedimą, 
įvairius mokesčius ir karo su Maskva dėl Livonijos metu kariuome
nės išlaikymą. Antai 1551 m. balandžio 1 d., įsakant įvesti Lietu
voje valakų sistemą, tarp išvardintų vietovių minimas ir Simnas 15. 
Du kartu, būtent, 1563 ir 1566 m., Zigmanto Augusto į Simną buvo 
atsiusti laiškai dėl sidabrinio mokesčio mokėjimo16, o 1566 m. sausio 
20 d. buvo pranešta, kad pagal 1565-1566 m. Vilniaus seimo nuta
rimą reikia mokėti pagalvę17. Gi apie įvairias pyliavas ir maisto 
kariuomenei tiekimą, minėto karo metu, į Simną buvę išsiųsta daug 
daugiau laiškų. 1563 m. rugsėjo 17 d. buvo išsiuntinėti laiškai dėl 
rugių ir avižų pyliavos ir jos pristatymo į Alytų, Simną ir Nemu
naičius18. Sekančiais metais įsakoma tėvūnams lenkų kariuomenės 
išlaikymui siusti rugius ir avižas iš Alytaus ir Simno. Gi įsakant 
valdiškiems dvarams siusti maistą vėl minima, kad jis turi būti 
siunčiamas ir iš Simno19. Net ir karui su Maskva pasibaigus, 
1565 m. rugsėjo 8 d., įsakant urėdninkams pristatyti kariuomenei 
maistą iki šv. Kryžiaus šventės, minima, kad tai turi padaryti 
Alytus ir Simnas 20.

Vėliau Simno ir Metelių dvarai atiteko karalienei Cecilijai 
Renatai, Vladislovo IV žmonai. Šiuos dvarus jai 1638 m. pavedė 
Varšuvos seimas21. Jai mirus, neaišku kokiu būdu, Simno dvaras 
teko Sapiegoms, vėliau Višnevickiams, o po paskutinio Lietuvos 
padalinimo 1799 m., Prūsų karalius Fridrikas Vilhelmas Simną 
atidavė kunigaikščiui Karoliui Beck-Holšteinui22, matyt, tuo metu 
jis buvo valdiškas dvaras. Vėliau Simno turtus: Kalesnykų ir 
Metelių dvarus su jų kaimais valdė Tiškevičiai, Godlevskis ir Miku
ličas. Šio paskutiniojo dukterį vedė Tomas Ušinskis, Kalvarijos 
apskrities komisorius ; gimus dukrai, motina mirė, bet ir duktė te
gyveno 16 metų, dėl to, nelikus įpėdinių, tie dvarai teko Ušinskiui23.

11 J. Totoraitis, Ten pat, 232 psl.
15 Litovskaja Metrika (Rus. Istor. Bibl. 30 t.) 1914, 564 psl.
18 Ten pat, 677, 870 psl.
17 Ten pat, 826 psl.
18 Ten pat, 731 psl.
18 Ten pat, 762, 783, 800 psl.
10 Ten pat, 815 psl.
11 J. Totoraitis, Ten pat, 292 psl.
82 Akiras - Biržys, Lietuvos miestai ir miesteliai, I t., Alytaus apskritis, 

Kaunas, 1931, 278 psl.
23 J. Totoraitis, Ten pat, 477 psl. ; Kun. P. Augustaitis, Seinų diece

zijos bažnyčių Monografija, Vadovas, 1911, 394 psl.
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Simno dvarelio rūmai buvo dabartinių kapų vietoje taip, kad 
sakoma, jog bažnyčios fundatorius iš jų pro atidaras didžiąsias 
bažnyčios duris matydavęs kunigą, prie altoriaus laikanti Mišias. 
Kada šie dvaro rūmai buvo nugriauti ir jų vieta paversta kapais, 
neturime žinių. Greičiausia, kad pastačius bažnyčią ir įsikūrus 
miesteliui bei dvaro žemę aplink bažnyčią išdalinus miestelio gyven
tojams, dvarininkai savo rūmus pasistatė toliau nuo Simno ir Simno 
dvarą ėmė vadinti Kalesnykais. Šis dvaras buvo didžiausias visame 
Simno valsčiuje, nes dar ir prieš išparceliavimą Lietuvos nepri
klausomybės laikais jis turėjo 434 ha. žemės24.

Simnas savo kilme yra buvęs didžiojo kunigaikščio medžioklės 
dvarelis. Jo darbams dirbti, bitėms veisti ir žuvims gaudyti čia 
buvo įkurdinti pastovūs gyventojai, o ilgainiui aplink dvarą įsikūrė 
kaimai. Kai 1506 m. didysis kunigaikštis Aleksandras Jonui Zab
žežinskiui pavedė Simno dvarelį, aplink jį jau buvo gyventojų, nes 
sekančiais metais karalius Zigmantas Simną ir kitus dvarus dovano
damas, juos atiduoda su bajorais, tarnais, kiaulininkais, baudžiau
ninkais, leičiais, arklininkais, sekėjais ir duoklininkais25. Šiuo metu 
apie Simną jau turėjo būti bent keli kaimai. Vieną jų prie Bam
benos upelio pamini Grigalius Valavičius, greičiausia tai bus dabar
tinis Bambininkų kaimas26. Jonas Zabžežinskis, 1520 m. daryda
mas Simno bažnyčiai užrašus, užrašo tris apleistas kolonijas : Ože
liškius arba Blyškius, Čiupiškius ir Černiūkiškius ir du ūkininku prie 
Dusios ežero. Iš to galima spręsti, kad aplink Simną jau buvo kai
mų, viensėdžių ir bajorų, nes ir jie minimi bažnyčios užrašų doku
mente 27.

3. Simno bažnyčia

Simno bažnyčią pastatė ir užrašais aprūpino Jonas Zabžežins
kis. Sumanęs statyti bažnyčią ir įkurti parapiją, jis 1520 m., daly
vaujant Alytaus klebonui Grigaliui ir Balbieriškio klebonui Marty
nui, padarė didelius užrašus, kaip tai matome iš Simno bažnyčios 
archyve išsilikusio dokumento nuorašo, kurio turinį atpasakojo 
Akiras Biržys ir Jonas Totoraitis28. 

24 A. Biržys, Ten pat, 304 psl.
25 J. Totoraitis, Ten pat, 76 psl.
26 G. Wai.owicz, Revizija puść, 37 psl.
27 J. Totoraitis, Ten pat, 470 psl. ; A. Biržys, Ten pat 280 psl. ir sek.
28 A. Biržys, Ten pat, 280 psl. ir sek. ; J. Totoraitis, Ten pat, 470 psl. 

ir sek.
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«Jis užrašė bažnyčiai keturis gerai įsigyvenusius ūkininkus, 
kurių du, Danylą ir Raškų, Simno mieste ir kitų du valsčiuje : Jokū
bą pas Dusios ežerą ir Mikitą Margį, su jų čyžėmis, vaisiais, medum 
ir tarnybomis, tai yra su visais mokesčiais ir pareigomis, kurias jie 
iki tol buvo ėję dvarui. Duoda vieną smuklę, kurioje laikomas 
alus ir degtinė. Dešimtinę iš Simno dvaro dirbamų laukų ir tų, 
kurie dar bus išplėšti ir įdirbti ir taip pat iš daržų ir iš visų javų, 
išskyrus avižas. Taip pat dešimtinę iš Metelių dvaro iš visų javų, 
išskyrus avižas. Dešimtinę iš Simno valsčiaus laukų, kurie dar 
bus ateityje įdirbti. Simno valsčiuje kilmingas Andrius Karnacie
jus Nackus ir jo įpėdiniai ar kiti, kurie bus į kilminguosius pakelti, 
turės duoti pėdų dešimtinę arba dešimtą saiką rugių, išskiriant kitus 
javus. Užrašo tris tuščius laukus, kurių vienas vadinasi Oželiškiai, 
antras Čiupiškiai, trečias Černiūkiškiai, su visomis jų priklausomy
bėmis, pievomis, miškeliais, krūmokšniais, vandenimis ir jų nute
kėjimais. Ir jei šitų laukų būtų kiek mūsų vietininkų atimta, 
klebonas turi atjieškoti ir laikyti taip, kaip tų žemių pirmtakūnai 
buvo laikę ».

Toliau fundatorius « duoda pievą, iš kurios būva 3 stirtos šie
no ». Negana to, nustato taksas už bažnytinį patarnavimą : «Už 
kilmingo pono laidotuves bažnyčioje turi būti duodama pusė kapos 
grašių, už kūdikio krikštą pusė grašio. Kiti sakramentai ir išpa
žintys dovanai. Už gedulingas giedotines Mišias 3 grašiai. Už 
palydėjimą į kapus su pamokslu vienas grašis ». Toliau seka kitokie 
užrašai: « Taip pat duodama medžiai ir malkos iš girios statybai 
ir namų reikalams klebonui kiek reikia; taip pat vienas saikas 
žuvies iš ežerų, du bertainukai medaus iš Simno dvaro kas metai, 
vienas akmuo gerai išvalyto vaško kas metai, ir klebonas turi aprū
pinti visus altorius žvakėmis. Taip pat laisvas malimas dvaro 
malūne be mokesčio ir be saiko. Simno ir kaimų kiekvienas šei
mininkas mokės po grašį, taip pat iš Metelių dvaro ir kaimų, kas 
metai turės sumokėti iki Trijų Karalių šventei. Taip pat laisvas 
klebonui žvejojimas visuose ežeruose. Klebonas ir jo įpėdiniai turi 
laikyti vikarą ir atlaikyti trejas Mišias kas metai: vienas šv. Mari
jos garbei, antras atgailai už nuodėmes, trečias už mirusius gimi
nes ».

Šių užrašų data yra laikoma bažnyčios pastatymo ir parapijos 
įkūrimo data, bet Augustaitis Seinų vyskupijos bažnyčių aprašyme 
sako, kad graži mūrinė Simno bažnyčia pastatyta 1526 m.29. Kuo 
jis savo tvirtinimą paremia, nepasako, bet reikia manyti, kad ir 
Simne, kaip visur senovėje, kuriant parapiją, pirmiausia būdavo

29 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
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padaromi užrašai klebono išlaikymui, o paskui, jau gavus pasau
linės ir bažnytinės valdžios leidimą ar, geriau, patvirtinimą, statoma 
bažnyčia. Taip verčia galvoti ir tai, kad donaciniame dokumente 
visai neminima klebono vardas ir pavardė, dėl to atrodo, kad Simne 
dar nebuvo nei klebono, nei bažnyčios. Bažnyčia buvo pastatyta 
vėliau, galbūt 1526 m., kaip mano Augustaitis.

Simno bažnyčia stovi ant aukšto kalnelio, tarsi pilis, prie Simno 
ežero ir Spermos upės ir gana toli matoma. Ji turi renesanso žymių. 
Pati bažnyčia yra mūrinė ir gana aukšta, trijų navų, kurias skiria 
dvi eilės stambių piliorių su gražiai atbaigtais skliautais. Sūduvos 
istorikas Totoraitis mano, kad jos statytojas Jonas Zabžežinskis ją 
tokią aukštą statė nusižiūrėjęs į Maskvoje italo architekto Fiora
venci statytas cerkves30. Vargu galima taip manyti, nes Simno 
bažnyčia nieko neturi bendro su cerkvių struktūra, nebent tik sienų 
konstrukcijos formoje.

Vilniaus vyskupijos 1674 m. vizitacijos aktuose randame pasa
kyta, kad Simno bažnyčia yra mūrinė, didelė, po Maskvos puolimo 
dar neatnaujinta, nors ir prieš tai dar nebuvo pabaigta, dėl to buvo 
patarta pabaigti bažnyčią ir aptverti šventorių31. Kodėl ji taip 
ilgai nebuvo baigta, neaišku. Neatrodytų, kad bažnyčios užbai
gimą būtų sutrukdęs tuo metu Lietuvoje įsigalėjęs protestantizmas, 
nes Simnas dažniausiai būdavo didžiojo kunigakščio nuosavybė, 
o tokiuose dvaruose protestantų įtaka buvo mažesnė kaip privačių  
didikų valdose.

Nežinome tikrų priežasčių, kodėl bažnyčios pastatu ilgai niekas 
rimtai nesirūpino, nes ji dar 1760 m. buvo apdengta šiaudais. Kele
riems metams praslinkus klebonas Pranas Antanas Bonaventūra 
Javydas ėmė remontuoti bažnyčią. Jis tada nugriovė vieną aukštą, 
aptrūnijusį bokštą ir išmūrijo du aukštus apvalius, iki 1944 m. išsi
likusius bokštelius. Napoleonui žygiuojant į Rusiją, prancūzai 
1812 m. bažnyčioje buvo įsitaisę karo ligoninę. Tada jie išdaužė 
langus, sulaužė suolus, naujų vargonų 16 dūdų pagadino, paėmė 
bažnyčiai sudėtus pinigus. Čia dar pravartu pastebėti, kad tais 
laikais šventorius buvo pinučių žabais aptvertas. Pagaliau 1823 m. 
nuplėštas šiaudinis stogas, ir bažnyčia apdengta gontais, 1844 m., 
kilus mieste gaisrui, ir bažnyčia daug nukentėjo ; po gaisro paliko 
tik mūro sienos. Ją atnaujino klebonas Glovackis, pristatydamas 
frontą, kurio pirmame aukšte — bobinčius, antrame — vargonai, 
ir pratęsdamas vidurinę navą, skirtą didžiajam altoriui. Kunigo 
Glovackio įpėdinis kun. Sebastijonas Valentinas bažnyčią apdengė

30 J. Totoraitis, Ten pat, 688 psl.
31 J. Kurczewski, Stan kościołów (Litwa i Rus, II t., 1 sąs., 57 psl.).
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skarda ir pagrindinai atremontavo, o šventorių aptvėrė akmenine 
tvora 32.

Per pirmąjį pasaulinį karą rusai išvežė tris didelius varpus, ir 
bažnyčia daug nukentėjo nuo artilerijos sviedinių. Po karo kle
bonas Vincas Šeškevičius bažnyčią atremontavo, atskilusią šiaurinę 
navą suveržė geležiniais varžtais ir nuo ežero pusės pristatė kontra
forsus, sustiprinimus, pastatė bažnyčios tarnams namus ir didelę 
parapijos salę, prie kurios įsteigė knygyną33.

Bažnyčia daug nukentėjo ir per antrąjį pasaulinį karą. 1944 m. 
vokiečiai traukdamiesi ją padegė, dėl to ji neteko savo aukštų smailų  
bokštų ir viduje daug kas buvo sugadinta. Tik 1958 m. dabartinis 
klebonas Juozas Žemaitis sutaisė bažnyčią iš lauko ir apdengė 
bokštus, bet jų tokių, kokie jie buvo anksčiau, neatstatė, dėl to 
bažnyčia išoriniai nustojo savo didingumo. Jis pertvarkė ir bažny
čios vidų : sienas ir lubas naujai išdažė ir išdekoravo. Sutaisė 
seniau buvusį Kristaus karstą ir įtaisė Betliejaus prakartelę, 
kurie dabar per Velykas ir Kalėdas įrengiami didžiajame 
altoriuje 34.

Bažnyčia dedikuota švenč. Mergelei Marijai dangun paimtajai, 
dėl to didysis altorius jai skirtas. Nuo neatmenamų laikų Simne 
labai iškilmingai švenčiama Dangun ėmimo šventė, rugpjūčio 15 d., 
į kurią net iš tolimu parapijų suvažiuoja tūkstančiai tikinčiųjų. 
Be didžiojo altoriaus bažnyčioje yra dar kiti keturi šoniniai altoriai: 
epistolės pusėje Marijos Rožinės ir šv. Vincento; evangelijos — 
švenč. Jėzaus Širdies ir šv. Antano Paduviečio. Be šių dar 
yra šv. Krikšto ir Kūdikėlio Jėzaus altorėliai, skirti Krikšto apei
goms ir aukoms. Evangelijos pusėje prie pirmojo pilioriaus stovi 
prisišliejusi grakšti sakykla, o prie kitų keturių laisvų piliorių ant 
stalelių padėti stovi procesijose mergaičių nešami altorėliai. Ne
maža yra ir įvairių vėliavų, vėlevėlių ir puošnus baldakimas. Buvo 
taip pat dideli ir galingi vargonai, bet degant bažnyčiai greičiausia 
jie bus sudegę. Vertingų meno kūrinių nėra35.

Zakristijoje seniau kabojo senas Simno vaito Jono Chmielauskio 
paveikslas, kuriame buvo šeimos herbas ir atatinkamas užrašas. 
Simno vaitu ir Metelių storosta jis buvo apie 1746 m. Bažnyčios 
rūsyje 1672 m. sausio 14 d. palaidotas Kauno maršalas Jonas Kristu-

32 J. Totoraitis, Ten pat, 471 psl. ir sek.; A. Biržys, Ten pat, 282 
psl. ir sek. ; P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl. ; Słovmik Geograficzny, X t, 
Varšuva, 1889, 614 psl.

33 J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl. Mano prisiminimai.
34 Žinios iš asmeninės korespondencijos.
35 Elenehus omnium ecclesiarum et universi cleri provinciae ecclesiasticae 

Lituaniae pro anno Domini 1940, 218 psl. Mano prisiminimai.
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pas Kielčevskis, kaip rodo pietinėje sienoje įmūryta lenta su len
kišku įrašu 36.

Pradžioje bažnyčios šventoriuje buvo kapai, bet jų dabar 
nelikę nė žymės. Tik vienas kažkokio didiko paminklas, jau gerokai 
apleistas, tebestovi šalia medinės varpinės, ir kartais smarkaus 
lietaus vanduo nutekėdamas į pakalnę išplauna vieną kitą numirėlio 
kaulą. Seniau šventoriaus pakraščiuose šlamėjo didžiuliai vešlūs 
kaštanai, liepos ir kitokie lapuočiai, kurių dabar gautoje nuotraukoje 
jau nebematyti. Klebonija su aukštu trilypiu kaminu su ūkio 
trobesiais stovėjo už plento prie Spermos upės, paskendusi sodo 
medžiuose, o vikariatas su sodeliu prisišliejęs prie šventoriaus mūro. 
Klebonijoje gyveno klebonas, o vikariate vikarai, kurių pagal fun
datoriaus užrašą visuomet būdavo vienas, o prieš pirmąjį pasaulinį 
karą ir nepriklausomybės metais du37.

4. Simno klebono įplaukos

Simno klebono išlaikymui ir vikaro samdymui, kaip matėme, 
buvo padaryti dideli užrašai. Jo pajamos šiek tiek sumažėjo, kai 
Povilas Sapiega, Simno ir Metelių dvarų laikytojas, 1619 m. kovo 
3 d. įkūręs Metelių parapiją, jos klebonui atidavė Simno klebonui 
iš Metelių dvaro užrašais priklausančią dešimtinę. Tada, kad 
Simno klebonui nebūtų skriaudos, Sapiega iš Simno dvarui mokamų  
čyžių paskyrė jam kasmet sumokėti 100 auksinų. Šį užrašą patvir
tino ir karalius Zigmantas III, kaip tai rodo to patvirtinimo nuo
rašas, kuris randasi Simno bažnyčios archyve38. Nors Metelių  
parapija ir buvo šiuo užrašu iš pasaulinės valdžios pusės įkurta, bet 
dar ilgai Simno kunigams teko aptarnauti Metelius, nes ten iš pra
džių ilgai nebuvo paskirtas klebonas39.

Pakeitus Metelių dešimtinę į 100 auksinų, Simno klebono meti
nės pajamos buvo tokios : rugių 5 statinės — 180 auksinų vertės ; 
kviečių 24/8 statinės — 143 auks. ir 15 skt.; miežių116/8 statinės
— 235 auks. ; šieno 135 (nepažymėta ko) — 135 auks. ; nuomos 
už smuklę — 200 auks.; mokesčiai už žemę — 126 auks. ; mo
kesčiai už daržus — 72 auks. ; Simno dvaro mokestis už Metelių  
dvaro dešimtinę — 100 auks. ; dešimtinė iš Butrimiškių dvaro — 
50 auks. ; metinės subsidijos — 28 auks. Viso metinių pajamų
— 1,241 auks. ir 15 skt.

38 A. Biržys, Ten pat, 282 psl. ir sek.
37 Mano prisiminimai.
38 J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl. ir sek.
39 Lietuvių Enciklopedija, XVIII, Bostonas 1959, 295 psl.



154 VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M. 10*

Vėliau 1789 m. klebono turtai buvo šitokie : 1 arklys 5 metu
— 30 rubl. vertės ; 1 arklys 6 m. — 20 rubl. ir 30 kap. ; 1 kumelė
— 19 rubl. Viso arklių 25 : keturi stoniniai, kiti darbiniai; darbo
arklių kainos nuo 10 iki 12 rubl.; kumeliukai po 4 rubl. ; veršis 
6 metų — 15 rubl. ; veršių iš viso 23 — už veršį žemiausia kaina 
4 rubl.; karvių 20, jų kaina 4 — 7 rubl. ; avių 101, visos kartu 
įvertintos — 60 rubl. ir 60 kap. ; 7 avinai, visų kaina — 11 rubl. ; 
kiaulių 23 ir paršiukų 16, jos visos įvertintos — 68 rubl. ir 60 kap.; 
žąsų 10 — 3 rubl. ; kalakutų 9 — 2 rubl. 75 kap. ; ančių 60 — 
1 rubl. ir 50 kap. ; vištų 50 — 1 rubl. ir 25 kap.; 7 kaustyti brikai 
su pakinktais — 35 rubl. ; 7 dalgiai — 3 rubl. ir 50 kap. ; du
dengti brikai — 60 rubl. ; 3 paprasti brikai — 45 rubl. ; 1 dengtos 
rogės — 20 rubl. ; 3 rogės vienkinktės — 23 rubl. ; 3 rogės dvi
kinktės — 30 rubl. ; kuliamoji mašina — 120 rubl. ; trys arpai — 
27 rubl. ; 1.000 svarų vario — 310 rubl. ; cinko 60 svarų — 9 rubl. 
Šis Simno klebono turtų ir pajamų inventorius rastas bažnyčios 
archyvo senoje knygoje40, greičiausiai tai bus nuorašas to, kurį 
klebonas siuntė rusų valdžiai po paskutiniojo padalinimo ar vysku
pijos kurijai jo pareikalavus.

Apie vėlesnes Simno klebono įplaukas ir parapijos turto vertę 
nieko nežinome. Kun. Augustaitis Seinų vyskupijos bažnyčių 
monografijoje rašo, kad «Simno klebonas valdęs 18 valakų žemės, 
pievų turėjo keliuose kaimuose»41. Kada rusų valdžios Simno 
bažnyčios užrašai buvo panaikinti ir žemė atimta, neturint po 
ranka dokumentų, negalima žinoti. Greičiausia tai buvo padaryta 
po 1863 m. sukilimo. Viena tik yra aišku, kad klebonui buvo palikta 
trobesiai ir šiek tiek žemės daržams prie kapų, o nepriklausomybės 
metais parceliuojant Kalesnykų dvarą, klebonui, kaip mažažemiui 
buvo duoti keli ha. Iš to aišku, kad Simno klebonas 1940 m. komu
nistams užėmus Lietuvą nebuvo didelis žemvaldys. Nežiūrint to 
komunistų rėžimas netik žemę, bet ir trobesius atėmė ir jau tik 
vieną be vikarų likusį kleboną iš klebonijos išvarė.

5. Simno kunigai

Labai gaila, kad esamose sąlygose negalime duoti nei pilno 
Simne dirbusių kunigų sąrašo, nei aprašyti j ų veiklos, nei patiekti 
tikinčiųjų dvasinio stovio. Parapiją kuriant ir 1520 m. užrašus 
darant, Simne klebono dar nebuvo, bet ir vėliau čia dirbusių kunigu

40 A. Biržys, Ten pat, 281 psl. ir sek.
41 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
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pavardžių nežinome. Tik 1619 m., kuriant Metelių parapiją, fun
dacijos dokumente užtinkame Simno kleboną Augustiną Snarskį. 
Vėliau metrikų knygose, kurios buvo pradėta vesti 1656 m., užtin
kame kunigų pavardžių ir daugiau42. Taip 1656 m. krikšto me
trikų knygoje yra pasirašęs kun. Mykolas Obszymskis, Smolensko 
kanauninkas, Mailovės klebonas ir Simno bažnyčios valdytojas. 
Tais pačiais metais toje pačioje knygoje yra pasirašę kun. Povilas 
Glodziesilskis ir kun. Mykolas Dambrauskis. Nuo 1656 m. per 
24 m. pasirašinėjo kun. Albertas Izdzevskis, bet neaišku, ar jis 
buvo klebonas ar vikaras, nes Leipalingio bažnyčios archyve užtin
kama, kad 1662 m. Leipalingio parapiją vizitavo Simno klebonas 
kun. Petras Sledzevskis. Išeitų, kad kun. A. Izdzevskis buvo vika
ras, arba ėjo Simne nereziduojančio klebono pareigas, kas anais laikais 
buvo dažnas reiškinys. 1688 m. Simne klebonavo Smolensko kanau
ninkas Aleksandras Gerickis. Vėliau 1689-1723 m. metrikuose ku
nigų vardai nepažymėti, o 1723-173Sm. klebonavo kun. Juozas 
Antanas Paplauskis, pas kuri vikaravo kun. Antanas Jacevičius. 
1742-1746 m. Simno klebonu buvo Aleksandras Komaros, pas kurį 
vikaravo kunigai: Jurgis Lengevičius, Adomas Ancypa ir Matas 
Petkevičius. 1746 m. klebonavo Jurgis Dunin-Girdauskis, kuris 
ilgai turėjo kovoti su Simno vaitu, neleidžiančiu naudotis malūnu 
ir norinčiu užgrobti klebono turtus. 1760 m. klebonavo Pranas 
Antanas Bonaventūra Javydas, o 1774 Vaitiekus Grimza. 1777- 
1778 m. — kunigas Liudas Misevičius, o 1778-1815 — kun. Myko
las Miškauskas, kurį palaidojo jo vikaras kun. Francūzevičius. 
1815-1845 m. klebonu buvo Ambroziejus Žigevičius, kilimo žemaitis, 
darbštus ir geras ūkininkas. Po jo 1845-1885 m. klebonavo Ambro
ziejus Glovackis, apie kurį yra užsilikusių žinių, kad buvęs geras 
lietuvis. Po šio 11 metų klebonavo Sebastijonas Valentinas, paskui 
kun. Vincas Vaičiūnas, įvedęs Simno bažnyčioje lietuvių kalbą, 
o po jo iki I pas. karo kun. Vincentas Merkevičius. Paskutiniam 
klebonui karo metu pasitraukus Rusijon, jo vieton buvo paskirtas 
kun. Vincentas Šeškevičius, išklebonavęs Simne iki antrosios bol
ševikų okupacijos, o dabar klebojauja kun. Juozas Žemaitis, gimęs 
1926 m. 43.

Kai pažvelgę į nepilną mus pasiekusį klebonų sąrašą, randame 
tiek daug lenkiškai skambančių pavardžių, tai susidaro įspūdis, 
kad Simno bažnyčios fundatorius nepasirūpino, kaip kiti ano meto 
fundatoriai, kad čia būtų lietuvis klebonas ir bažnyčioje būtų var
tojama lietuvių kalba. Iš tikro, tokios klauzulės jo fundaciniame

42 A. Biržys, Ten pat, 282 psl.; J. Totoraitis, Ten pat, 471 psl.
43 A. Biržys, Ten pat, 282 psl ir sek.
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dokumente ir nerandame, dėl to taip sunkiai tik XIX amž. gale lietu
viai teišsikovojo savo kalbą bažnyčioje.

Iš turimų žinių atrodytų, kad ir klebonai iki XVIII amž. mažai 
Simne tegyveno. Antai Mykolas Orzynskis, būdamas Smolensko 
kanauninkas ir Mailovės klebonas, kaip Simno bažnyčios adminis
tratorius tik 1656 m. čia buvo atvykęs. Šalia jo parašo kitų kunigų  
parašai metrikų knygoje verstų galvoti, kad, klebonui nesant, 
dvasines pareigas ėjo vikarai. Tai patvirtina ir tas faktas, kad 
1656-1680 m. oficialius raštus pasirašinėjo kun. Albertas Izdzevskis, 
o apie kleboną tesužinome, kai jis 1662 m. vizitavo Leipalingio para
piją. Neatrodo, kad ilgiau kaip metus Simne gyveno ir klebonas 
Aleksandras Gerickis, kitas Smolensko kanauninkas.

Nežinia, kurios priežastys klebonams trukdė gyventi savo para
pijose ir kodėl jie ėjo kelias pareigas, nes jau seniai Tridento susirin
kimas buvo tai uždraudęs, ir pagrasęs bausme netekti beneficijos, 
jei klebonas negyvena savo parapijoje. Iš Lietuvos vyskupų rela
cijų matome, kad dar šiuo metu buvo labai sunku įvykdyti šio 
Visuotinio Bažnyčios susirinkimo nutarimus, nes daug kur tekdavo 
susikirsti su bažnyčių patronais. Kadangi Simno parapija buvo 
įkurta privataus didiko, tai atrodo, kad ir vėlesniesiems Simno savi
ninkams patronato teise priklausė nominuoti kleboną. Gi sulenkėję 
savininkai klebonais galėjo skirti savo favoritus lenkus, kurie pasto
viai Simne negyveno, o jų pareigas ėjo klebonų pagal fundatoriaus 
valią samdomi vikarai.

6. Simno dekanatas

Simno parapija nuo pat savo įkūrimo priklausė Vilniaus vysku
pijai ir gana greitai susilaukė dekanato garbės. Kada, iš tikrųjų, 
Simnas tapo dekanatu, žinių šiuo metu neturime. Tik iš 1669 m. 
Vilniaus sinodo aktų sužinome, kad jau tada Simnas buvo dekanatu 
ir jam priklausė : Rudaminos, Lazdijų, Simno, Balbieriškio, Ūdrijos, 
Metelių, Seirijų, Šventežerio, Leipalingio, Veisiejų, Beržininko, Seinų 
ir Punsko parapijos44 45. Kuone šimtmečiu vėliau 1744 m. sinodo 
aktuose randame, kad prie senų prisidėjo dar naujos : Daukšių
parapija, Riečių koplyčia Ūdrijos parapijoje ir Kapčiamiesčio 
koplyčia Beržininko parapijoje 45. Prie šių J. Kurčevskis prideda 
dar Vygrių, Gudelių, Justinianų ir Alšankos koplyčias 46.

44 J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, Vilnius 1912, 568 psl.; J. Toto
raitis, Ten pat, 359 psl.

45 J. Totoraitis, Ten pat, 360 psl.
46 J. Kurczewski, Ten pat, 180 psl.
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Rašant šį straipsnį nepavyko užtikti žinių, kada Simnas prara
do dekanystę ir kada vėl ją atgavo. Kun. P. Augustaitis rašo : 
«Simne buvo to vardo dekanato sostinė, kuomet toji parapija 
prigulėjusi Vilniaus ir Vygrių dijecezijai » 47. Išeitų, kad kai Vygrių  
vyskupijos kurija 1818 m. buvo perkelta į Seinus, Simnas neteko 
dekanato teisių ir mažiausiai iki 1911 m., jei ne vėliau, jų neatgavo. 
Jis tada priklausė Kalvarijos dekanatui48. Mano atmintyje, kuri 
siekia maždaug 1919 m., Simnas jau buvo dekanatu, nes jo kle
bonas kun. Vincentas Šeškevičius buvo vadinamas dekanu.

Prieš bolševikų okupaciją ir bažnytinės santvarkos Lietuvoje 
sugriovimą Simno dekanatui priklausė 8 parapijos : Simno, Aly
taus, Krokialaukio, Krosnos, Riečių, Rumbonių, Santaikos ir Ūdri
jos. Dekanate 1940 m. buvo 26.585 sielos ir dekanu buvo anksčiau 
minėtasis kun. Vincentas Šeškevičius 49. Trumpai Simno dekanato 
parapijas yra aprašę P. Augustaitis 50 51 ir J. Totoraitis 61.

7. Brolijos ir draugijos

Simne buvo įkurta šv. Rožančiaus brolija, kuriai karalius 
Augustas III (1733-1763) dovanojo valaką žemės. Po tuo dovano
jimo dokumentu dar yra pasirašę ir sekantieji ano meto pareigūnai: 
Simno Magdeburgijos seniūnas Pranciškus Mikalojus Ksupskis, 
sekretorius Juozapas Čemeviskis, Streipunsko storosta, Simno miesto 
teismo seniūnas Juozapas Miternovskis ir Simno miesto burmistras 
Juozapas Rozickis52. Simne gyvojo ir amžinojo rožančiaus bro
lijos veikė iki bolševikų okupacijos 1940 m., bet kokių nors turtų  
ar žemės jos neturėjo. Augusto III užrašu gautą valaką žemės 
brolija bus praradusi po 1831 ar 1863 m. sukilimo. Nuo neatme
namų laikų Simne veikia ir Tretysis šv. Pranciškaus ordinas, kurį 
atgaivino ir pagal naujus reikalavimus sutvarkė klebonas V. Šeš
kevičius. Spaudos draudimo metu per «davatkas», tretininkes, 
kunigų čia buvo platinama rusų draudžiamoji spauda, gabenama 
iš Prūsų 53. Tretininkų kongregacija buvo įsitaisiusi savo šv. Pran
ciškaus vėliavą, su kuria dalyvaudavo iškilmingose procesijose.

47 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
48 A. Šapoka, Lietuvos istorija, Fellbach, 21950 (pirmas leidimas Kaune), 

449 psl.; Słownik Geograficzny, X b., 614 psl.
49 Elenchus, Ten pat, 217-219 psl.
50 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
51 J. Totoraitis, Ten pat, 470-472 psl.
52 A. Biržys, Ten pat, 285 psl.
53 A. Milukas, Spaudos laisvės ir Amerikos lietuvių organizuotis sukak

tuvės, Philadelphia, Pa. (sine anno), 92, 401 psl.
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Be šių bažnytinių brolijų dar prieš I pasaulinį karą veikė 
Žiburio draugija, kuri turėjo savo knygyną, kiek vėliau įsikūrė 
pavasarininkai, blaivybės draugija, angelaičiai, bei katalikų vyrų  
ir moterų draugijos, kurios sudarė čia ir Katalikų Veikimo Centro 
branduolį. Absoliuti Simno parapijos didžiuma buvo praktikuoją 
katalikai, nors netrūko apsileidusių ir liberalų. Nepriklausomoje 
Lietuvoje komunistuojančių vos vieną kitą tebuvo galima rasti.

8. Kova dėl lietuvių kalbos bažnyčioje

Kadangi Simno bažnyčią statė ir jai užrašus padarė sulenkėjęs, 
bet ano meto prasme lietuvis didikas, Jonas Zabžežinskis, tai, nera
dę fundacijos dokumente nė vieno žodžio apie lietuvių kalbos reikalą, 
jau anksčiau padarėme išvadą, kad jis ja ir nepasirūpino. Nežiū
rint to, prisiminus, kad tuo metu čia beveik išimtinai buvo įsikūrę 
ar tebesikūrė lietuviai dzūkai, dėl to bent jų vaikų katekizacija, 
sekmadienių evangelijų skaitymas ir šioks toks pamokslų sakymas 
turėjo būti lietuviškai. Blogiausiu atveju kunigai vikarai turėjo 
bent suprasti lietuvių kalbą, nes kitaip jie nebūtų galėję klausyti 
išpažinčių ir teikti kitų sakramentų. Padėtis pagerėjo tik tuomet, 
kai į Simną atvyko iš lietuviškų kaimų kilę kunigai, bet tai, atrodo, 
atsitiko tik XIX amžiuje.

Tai lyg ir patvirtintų, nežinia kuo paremtas kategoriškas 
A. Biržio sakinys : «Iki 1864 m. Simno bažnyčioje visos pamaldos 
buvo atliekamos lenkų kalba » 54 55 56. Tačiau su šiuo sakiniu sugretinus 
tuo pat klausimu rašiusius Augustaitį55 * ir Totoraitį56 atrodytų, 
kad išimtinai lenkų kalba buvę tik giedojimai ir tai net iki 1897 m. 
Tas pats A. Biržys, kuris matė Simno bažnyčios archyvą ir kalbėjosi 
su labai kultūringu klebonu kun. V. Šeškevičium, rašo, kad nuo 
1845 m. iki 1886 klebonavęs kun. Ambroziejus Glovackis, geras 
lietuvis57. Ką reiškia šis posakis ? Gal šis klebonas ėmęs sakyti 
lietuviškus pamokslus, ar žadinęs lietuvišką sąmonę, kuri miestiečių  
tarpe jau buvo išblėsusi, greičiausiai dėl to, kad laikė « garbe » būti 
miestiečiu ir kalbėti «privilegijuota» lenkų kalba. Gal dalinai juos 
prie to buvo paskatinęs Magdeburgo teisių gavimas, nes panašiai 
samprotauja ir Augustaitis su Totoraičiu. «Simnas Magdeburgo 
miesto teises gavo iš Zigmanto III 1626 m. sausio 2 d. Miesto gy
ventojai, turėjusieji tas teises, save ėmė laikyti lenkais»58.

54 A. Biržys, Ten pat, 286 psl.
55 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
56 J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl.
57 A. Biržys, Ten pat, 284 psl.

58 J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl.; P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.
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Sumanymas Simno bažnyčioje įvesti lietuvišką giedojimą kilo 
kun. S. Valentinui klebonaujant (1886-1897). Tada buvo pasiusta 
lietuvių delegacija pas Seinų vyskupijos valdytoją, kuris, nesant 
vyskupo, valdė vyskupiją, nes vyskupas P. Vierzbovskis buvo miręs 
1893 m., o Antanas Baranauskas tebuvo ten paskirtas tik 1897 m. 
Vyskupijos valdytojas pasiustai delegacijai davė žodišką leidimą 
lietuviškai giedoti rožančių ir kitas bažnytines giesmes. Klebonas, 
patyręs iš delegatų apie jų gautą leidimą, iš pradžių pažadėjo leisti 
lietuviškai giedoti bažnyčioje, bet prieš tai dar žadėjo pats pasikal
bėti su valdytoju. Ar jis kalbėjo, nežinia, bet atmainos giedojime 
nepadarė.

Tada lietuviai 1895 m. vasario 6 d. parašė laišką, primindami 
jo duotąjį žodinį leidimą ir nusiskundė, kad klebonas vilkinąs lietu
viškų giesmių giedojimo įvedimą ir net iš sakyklos paskelbęs, kad 
lietuvių prašymų neklausysiąs, kol negausiąs vyskupo įsakymo 
raštu. Gavęs šį raštą vyskupijos valdytojas dalyko iš irti atsiuntė 
Kalvarijos dekaną kun. Joną Žaliauską, susipratusį lietuvį 59, kuris, 
viską vietoje ištyręs, pranešė, kad jo nuomone, Simne lietuvių kalba 
pamaldas reikia įvesti, nes lietuviai lenkiškai nemoka, o maža dalis 
lenkų puikiausiai lietuviškai susikalba.

Kadangi ir po šio Kalvarijos dekano pranešimo iš Seinų kurijos 
nebuvo sulaukta jokio atsakymo, tai lietuviai kun. vikaro M. Gustai
čio paraginti ir Skovagalių kaimo daraktoriaus ir knygnešio Niko
demo Abromaičio su sūnumi Antanu lietuviškų giesmių išmokyti, 
1896 m. lapkričio 8 d. susirinkę bažnyčion pradėjo lietuviškai giedoti 
rožančių ir kitas giesmes. Dėl tokio savavališko giedojimo, klebono 
lūpomis tariant, išėjo netvarka. Tada tarp lietuvių ir lenkų kilo 
nesusipratimų, o miestelyje net muštynių 60, nes lenkai miestiečiai 
užpuldinėdavo lietuvius choristus, o lietuviai kaimiečiai juos gin
davo.

Kūdikystėje pats apie šias kovas esu daug girdėjęs iš savo 
tėvelio ir kitų. Panašiai jos aprašytos ir Antano Abromaičio nekro
loge, mirusio Brooklyne 1962 m. kovo 9 d., kur taip rašoma: «An
tanas su tėvu pirmutiniai šokosi mokytis lietuviškų giesmių ir orga
nizavo lietuvišką chorą. Simno bažnyčioje užvirė kova už lietu
viškas pamaldas ». Ta kova buvo sunki, nes jei lietuvius palaikė 
vikaras, tai lenkų pusėje stovėjo klebonas.

« Kad tai nebuvo taip paprasta, kalba faktai. Choristai repe
ticijas darydavo šeštadieniais ligi išnaktų. Bet namo eiti atskirai 
bijodavo. Tada užsidegdavo žibintus ir visi grįždavo į kaimą. 
Ypač vadovų, Antano ir tėvo, lenkai tykojo dieną ir naktį. Atrodė,

59 A. Milukas, Ten pat, 91, 94, 97, 231 psl.
60 A. Biržys, Ten pat, 284, 286 psl.
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kad tuos ramsčius išrovus, lenkybei neliktų užtvarų. Gi Antanas 
su tėvu, ypač po Velykų ar Kalėdų, net moterimis persirengę, 
kaimynų vežimais grįždavo namo. Ir vis dėlto vieną sekmadienį, 
išeinant iš bažnyčios, akmuo prakirto Antano galvą. Gerai, sakė 
žmonės, kad kraujas nebuvo pralietas pačioje bažnyčioje, tai ji 
nebuvo uždaryta » 61.

Žinios apie šitokią padėtį pagaliau pasiekė net Suvalkų guber
natorių, kuris įsakė klebonui leisti lietuviams ir lenkams giedoti 
paeiliui. Tada klebonas nusileido ir bažnyčioje sekmadieniais iš 
ryto iki pamokslo buvo giedama lietuviškai, o po pamokslo lenkiškai. 
Tas betgi lietuvių ir lenkų nenuramino : kova dėl giedojimo ėjo 
ir toliau. Iš seno Simno bažnyčioje buvo paprotys, net ir šiokia
dieniais, po šv. Mišių giedoti Viešpaties Angelas, kurį užvesdavo kuni
gas. Kunigas Gustaitis, jei matydavo bažnyčioje nors vieną lietuvį 
giesmininką visuomet užgiedodavo lietuviškai. Mano 80 m. tetos 
kazimierietės pasakojimu, vieną rytmetį kunigas ir užintonavęs lie
tuviškai, o ji viena tęsusi toliau. Šalia jos stovėjusieji lenkai pradėję 
rėkti: Cicho, cicho ! bet ji nenutilusi. Panašių atsitikimų pasakoję 
ir kiti. Šitaip dalykams esant, lietuviai, kovos dvasios vedini, net 
ir tie, kurie ir nebuvo uolūs katalikai, kasdien pamainomis vykdavo 
į bažnyčią, kad neleistų Viešpaties Angelas giedoti lenkiškai.

Lenkų padėtis labai pablogėjo, kai į Simną klebonu buvo atkel
tas kun. Vincas Vaičiūnas, mokytas ir susipratęs lietuvis. Jis 
aiškiai iš pat pradžios pradėjo palaikyti lietuvius. Tada lenkai 
1898 m. pradžioje naujam Seinų vyskupui A. Baranauskui įteikė 
skundą, kam bažnyčioje lietuviškai sakomi pamokslai ir lietuviškai 
giedama. Vyskupas, matyt, nedavė jiems patenkinamo atsakymo, 
dėl to, kai lenkai pakartotinai tais pačiais metais kovo 30 d. vėl 
įteikė skundą, tai jiems buvo leista procesijose giedoti liturgines 
giesmes. Kadangi tas lenkų giedojimas buvo labai mizernas, nes 
jų vadinamąjį chorą sudarė keli išgverusiais balsais seniai, tai jų  
giedojimas iškilmingose šventėse labai erzino visus tikinčiuo
sius.

Tada klebonas sumanė lenkiškam giedojimui padaryti galą. 
Vėlinių dieną buvo procesija ir pats klebonas lietuviškai užintovavo : 
Diena rūsti. Lenkai pradėjo giedoti lenkiškai, o lietuviai traukė 
lietuviškai. Lietuviai užrėkė lenkus ir jie nutilo. Tada vėl lenkai 
skundėsi, kad klebonas neleidžia giedoti lenkiškai. Konsistorija 
klebonui davė pastabų, dėl kurių jis kelis kartus turėjo aiškintis 62.

61 Darbininkas, 1962.III.27 d., 22 n.
62 A. Biržys, Ten pat, 286 psl. ir sek. ; ir žmonių pasakojimai.
63 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl.; J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl.
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Ilgainiui tačiau lenkų kovos energija išblėso, ir jie visai nustojo gie
doti lenkiškai.

Lenkams dar kurį laiką buvo sakomi pamokslai lenkiškai, bet 
jiems pamažu nustojus jų klausytis, dėl to kad jie patys geriau mo
kėjo lietuviškai kaip lenkiškai, jie buvo panaikinti 63. Ilgai dar 
miestiečių vaikai buvo katekizuojami lenkiškai ir sumos metu sekma
dieniais skaitoma evangelija iki pagaliau klebonas V. Šeškevičius 
apie kokius 1929 m. ją panaikino. Nebuvo daugiau ir reikalo, nes 
miestiečių vaikai, lankę lietuvišką mokyklą, suprato esą lietuviai 
ir ėmė gėdytis net to, kad jų tėvai, būdami lietuviais, save laikė 
lenkais ir bandydavo kalbėti lenkiškai.

9. Švietimas Simne ir apylinkėse

Prie Simno bažnyčios, vikariato patalpose, veikė parapijos 
mokykla. Kada ši mokykla pradėjo veikti žinių iki šiol nepavyko 
surasti. Žinome tik tai, kad joje 1782 m. mokėsi 10 mokinių, iš 
kurių vienas šlėkta, aštuoni miestiečiai ir vienas kaimietis 64. J. To
toraičio teigimu ši mokykla veikusi ir 1821 m., kurioje vaikus mokė 
vikaras, o klebonas du kartu savaitėje dėstė katekizmą 65. Ar ši 
mokykla buvo uždaryta po 1831 m. sukilimo, ar ji veikė iki 1864 m., 
irgi neturime žinių.

Uždarius parapijos mokyklą, matyt, tuoj buvo atidaryta Simne 
rusų pradžios mokykla, nes ją visuomet veikusią atsimena seniausieji 
žmonės. Kadangi per šią mokyklą skverbėsi rusifikacija ir pravo
slavija, tai kunigai draudė tėvams vaikus leisti i šią mokyklą. Ją 
lankė daugiausia miestiečių ir artimųjų kaimų vaikai. Šioje mo
kykloje mokėsi visi garsieji simniečiai: dailininkas Antanas Alek
sandravičius, poetas Ksaveras Sakalauskas — Vanagėlis ir jo brolis, 
berods, teisininkas, istorikas prof. Ignas Jonynas, pulkininkas Anta
nas Zubrys, kapitonas Vytautas Dainius, kapitonas ir operos solistas 
Ignas Ivanauskas, visi iš Simno parapijos kilę kunigai ir daugelis 
kitų ano meto šviesuolių. Įdomu yra ir tai, kad šioje mokykloje 
yra mokytojavę lietuviai mokytojai : Juozas Butauskas ir prieš 
I pasaulini karą Jonas Bendorius 66. Ši rusiška mokykla nustojo 
veikusi per I pasaulinį karą, vokiečiams užėmus Simną.

Be šios oficialios parapijos ar rusų valdžios mokyklos buvo

64 J. Kurczewski, Ten pat, 310 psl.
65 J. Totoraitis, Ten pat, 472 psl.
66 A. Biržys, Ten pat, 290 psl. ir sek.; Lietuvių Enciklopedija, žiūrėk 

pavardes.

11



162 VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M. 18*

dar privačios mokyklos. Ponai ir turtingieji ūkininkai savo vaikams 
mokyti namuose samdydavo mokytojus. Antai namuose samdytas 
mokytojas Jonas Skitarkevičius, prieš išeinant į pradžios mokyklą, 
namuose mokė poetą Ksaverą Sakalauską — Vanagėli 67. Tie tur
tingųjų vaikų mokytojai dažniausiai vaikus mokė lenkiškai. Kai
muose kartais būdavo ir tokių mokytojų, kurie savo namuose laiky
davo lyg ir bendrabučius, kuriuose žiemos metu gyvendavo ir moky
davosi tolimesniųjų kaimų vaikai. Viena tokių mokyklų veikė Sko
vagalių kaime pas jau minėtą Nikodemą Abromaitį, kur pastoviai 
gyvendavo 10-15 berniukų, kuriuos kartu su savo kaimo vaikais 
mokė pats šeimininkas. Šioje mokykloje buvo mokoma lietuvių, 
lenkų ir rusų kalbų, aritmetikos ir katekizmo 68.

Ar panašaus tipo mokyklos Simno apylinkėje veikė ir kituose 
kaimuose, žinių neturime, bet žinome, kad visuose didesniuose kai
muose mokė kaimų mokytojai, daraktoriais vadinami. Kur nė 
tokių mokytojų nebuvo, ten bent skaityti mokė motinos, pasisodi
nusios vaikus prie ratelio, dėl to Simno parapijoje nedaug tebuvo 
analfabetų. Antai dar net prieš 1880 m. iš Simno Amerikon atvy
kęs Mykolas Vališkis, kaip kun. Antanas Mikulas rašo 69, išmokė 
lietuviškai rašyti Juozą Bindoką, kuris 1885 m. grįžo į Lietuvą.

Simniečiams mokant lietuviškai skaityti ir esant nepertoliausiai 
nuo Prūsų, ir spaudos draudimo metu knygų ir laikraščių netrūko. 
Simną draudžiamąja spauda per savo tretininkes ir knygnešius 
aprūpindavo Kalvarijos dekanas kun. Jonas Žaliauskas ir jo vikaras 
kun. Adomas Grinevičius. Kun. A. Miluko teigimu, visokia lietu
viška literatūra ėjo per šių kunigų rankas. Jie, savo ištikimų treti
ninkių atgabentus, net 1 , 2, ir 3 Varpo numerių pakus pristatę į 
Simną, o iš čia jau paštu siųsdavo į kitas vietas. Iš to jau galima 
spręsti, kad ir anksčiau vyskupo Valančiaus knygos ir Aušra greitai 
pasiekdavo simniečius. Žinome taip pat, kad ir knygnešys Anta
naitis dažnai pasiekdavo Simną su uždraustomis knygomis, nes jis 
buvo įsipareigojęs aprūpinti spauda Simną, Krokialaukį, Ūdriją ir 
Miroslavą (Slabadą) 70. Čia jam padėdavo vietiniai knygnešiai 
Burba iš Marinkos ir jau minėtas Skovagalių kaimo mokytojas Ni
kodemas Abromaitis71. Šie knygnešiai lietuviškų knygų slėpimo 
punktus turėjo visuose aplinkiniuose kaimuose, net ir mano senelio 
daržinėje. Šių knygnešių dėka dar ir mano augimo dienose (1912-

67 A. Biržys, Ten pat, 290 psl.
68 Darbininkas, 1962.III.27 d. 22 n.
69 A. Milukas, Ten pat, 467 psl. Žmonių pasakojimai.
70 Ten pat, 169 psl.
71 Darbininkas, 1962.III.27 d. 22 n.
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1930) beveik kiekvienuose namuose buvo galima užtikti spaudos 
draudimo laikų knygų.

Vokiečiams I pasaulinio karo metu užėmus Simną, klebono 
kun. V. Šeškevičiaus ir kitų šviesesnių žmonių pastangomis iš oku
pacinės valdžios buvo gautas leidimas Simne ir keliuose kaimuose 
atidaryti lietuviškas mokyklas, kurios netrukus pradėjo veikti. 
Šiose mokyklose dieną mokėsi vaikai, o vakare į taip vadinamus 
kursus rinkosi jaunimas, kuris ne tik mokėsi, bet ir paruošdavo 
įvairius vaidinimus Kalėdų ir Užgavėnių proga. Tai buvo pirmieji 
kaimiečių šviesesnių pramogų užmasčiai.

Nepriklausomoje Lietuvoje prieš Simno valsčiaus padidinimą 
valsčiuje veikė 8 pradžios mokyklos : Simne 3-jų komplektų, kurių  
3-sis nuo 1927 m. veikė Pasiremių kaime ; žydų mokykla, įkurta 
1920 m., kurią lankė apie 70 žydukų; Buktininkų km., įkurta dar 
vokiečių okupacijos metu. Bambininkų km. 2-jų komplektų įsteigta 
1923 m., kurių vienas komplektas veikė Bambininkuose, antras 
Žuvintų km.; Atesninkėlių km., įkurta dar vokiečių okupacijos 
metu ; Stebulių km., anksčiau veikusi Babrauninkų kaime, įkurta 
dar vokiečių okupacijoje; Pietarių, kuri veikė Atesnykų kaime, 
įsteigta 1924 m.; Spernios — Ponkiškių km., įsteigta 1928 m. Kurį 
laiką po I pasaulinio karo Simne buvo ir lenkų pradžios mokykla, 
bet ji neilgai gyvavo 72. Turėdami tiek daug pradžios mokyklų 
simniečiai greitai pradėjo leisti savo vaikus į netolimas Alytaus, 
Lazdijų, Marijampolės ir Prienų gimnazijas, dėl to daugelis iš 
jų tapo mokytojais, karininkais, kunigais ir kitų sričių specia
listais.

10. Simnas ir jo valdžia

Simnas, kaip pradžioje minėjome, buvo tik mažas karaliaus 
dvarelis, kuris kartais tekdavo privatiems savininkams, kartais vėl 
grįždavo karaliui. Išaugus prie bažnyčios miesteliui, karalius Zig
mantas III 1626 m. kovo 2 d. Simnui suteikė Magdeburgo teises 
ir įsteigė teismą. Šis teismas Simne išsilaikė net iki Stanislovo 
Augusto Paniatovskio laikų, kuris teismą iš Simno perkėlė į Tra
kus 73. A. Biržys, lankydamasis Simne, jieškojo miesto herbo, nes 
pasak jį, «jei Simnui buvo duotos Magdeburgo miesto teisės, tai 
turėjo būti ir herbas ». Ilgai taip pat buvo ginčytasi, ar Simnas

72 A. Bibžys, Ten pat, 302 psl. ir sek. Mano prisiminimai.
73 P. Augustaitis, Ten pat, 394 psl. ; Słownik Geograficzny, X t., 

614 psl.
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yra valdžios ar privati nuosavybė 74. Tai buvo dėl to, kad pats 
Simno dvaras davęs miesteliui pradžią ėjo iš rankų į rankas.

Simno miestelio dydis ir jo gyventojų skaičius laikui bėgant 
tai pakildavo tai nukrisdavo. 1781 m. Simne buvo 1.537 gyvento
jai, 1796 m., po Lietuvos padalinimo, miestelyje buvo 103 namai, 
703 gyventojai ir tada jis buvo priskirtas Vygrių pavietui 75. 1827 m. 
Simnas turėjo 140 namų ir 1200 gyventojų 76, 1863 m. buvo 153 
namai ir 1270 gyventojų, iš kurių apie pusę žydų 77. 1889 m. Simne
buvo 229 namai ir 1722 gyventojai, valsčiaus valdyba, paštas, vai
stinė, notaro įstaiga, ir jis tada priklausė Kalvarijos pavietui 78. 
1930 m. miestelyje buvo 1000 gyventojų, iš kurių 150 žydų šeimų, 
120 medinių ir 14 murinki namų 79, 1938 m. jau buvo apie 1600 
gyventojų 80. Stebint čia įvairių autorių patiektą gyventojų skai
čių, atrodo, kad jis tik apytikris, bet neoficialus, tačiau ir iš jo 
matome, jog gyventojų skaičius svyravo tarp 1000 ir 2000. Per 
antrąjį pasaulinį karą Simno gyventojų skaičius gerokai sumažėjo, 
nes jis neteko daugelio žydų ir kitų gyventojų, deportuotų Rusijon, 
pasitraukusių į Vakarus ar žuvusių partizanų kovose Žuvinto ežero 
salose, Kalniniškės miške ir kitur.

Akiro Biržio žiniomis ir mano prisiminimu 1930 m. Simne buvo 
89 žydų krautuvės ir trys Visuomenės bendrovės krautuvės. Varto
tojų bendrovė Visuomenė įkurta 1919 m., kurioje buvo 233 nariai. 
Ji 1930 m. padarė 200.000 litų apyvartą. Miestelyje buvo 2 žydų  
vaistinės, 1 ligoninė, 2 medicinos daktarai, 1 dentistas ir 1 aku
šerė. Veikė smulkaus kredito žydų laudies bankas, įkurtas 1920 m., 
kuris 1929 m. apyvartoje turėjo 21.075.119 litų. Buvo dar Smul
kaus kredito ir Ūkininkų sąjungos bankeliai, bet jų apyvarta buvo 
nedidelė. 1930 m. pradėjo veikti ir žemės ūkio draugijos skyrius. 
Miestelyje buvo 2 viešbučiai, 1 alaus urmo sandėlis, 2 smuklės, 
1 gaisrininkų klubas, 2 svaigalų pardavimo monopoliai, 2 arbatinės, 
4 aludės. Buvo šiek tiek išsivysčiusi ir pramonė arba privatūs 
verslai : 2 batų dirbtuvės, 1 limonado fabrikėlis, 5 siuvėjai, 2 kepur
ninkai, 1 puodžius, 1 medžio apdirbimo įmonė, 1 garsi visoje apy
linkėje žemės ūkio mašinų dirbtuvė, 3 vilnakaršės, 1 linų apdir
bimo įmonė, 1 milo veltuvas ir dažykla, 2 gariniai malūnai ir viena

71 A. Biržys, Ten pat, 278 psl.
75 A. Janulaitis, Užnemunė po Prūsais, Kaunas 1928, 190 psl.
76 Słownik Geograficzny, X t., 614 psl.
77 A. Biržys, Ten pat, 278 psl.
78 Słownik Geograficzny, X t., 614 psl.
79 A. Biržys, Ten pat, 278 psl.
80 Vadovas po Lietuvą, red. P. Barkauskas ir A. Vabalas, Kaunas 

1938, 164 psl.
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aliejaus spaudykla. Nuo 1927 m. Simne įvesta elektra ir akmeni
mis grįsti šaligatviai pakeisti cementiniais.

Nepriklausomos Lietuvos laikais prekymečiai Simne būdavo : 
sekantį antradienį po šv. Petro ir Povilo, po sausio 25, po kovo 4, 
po balandžio 23, po Šeštinių, po rugpjūčio 15, po rugsėjo 8, po 
spalio 10, po lapkričio 1 ir po gruodžio 8 d. Paprastieji turgai būdavo 
antradieniais ir penktadieniais. Tuoj po I pasaulinio karo atsikūrė 
anksčiau veikusieji gaisrininkai, kurie turėjo dūdų orchestrą ir sporto 
komandą ir nemažą pramogoms salę. Be jau minėtų bažnytinių  
brolijų ir katalikiškų organizacijų, veikė daugiau ar mažiau organi
zuotai visos politinės partijos ir jų kultūrinės organizacijos : jaunimo 
sąjunga (Skovagalių km. turėjusi savo namus), jaunalietuviai, 
pradžios mokyklose vilkiukai, paukštytės ir jaunieji ūkininkai. 
Buvo ir šaulių būrys, priklausęs Alytaus rinktinei 81.

Kaip iš dokumentų parašų pastebime, Simnas didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės gale turėjo savo burmistrą ir valsčiaus viršaitį 82. 
Vėliau nežinia kada, gal po Lietuvos padalinimo, Simnui atitekus 
Prūsams, ar Varšuvos kunigaikštystės metu, o gal patekus rusų  
valdžion, miestelį ir valsčių valdė vienas viršaitis. Taip buvo ir 
vokiečių okupacijoje ir nepriklausomos Lietuvos laikais. Taigi, 
Simne valsčiaus centras buvo nuo seniausių laikų, nors viršaičių  
pavardžių kaip ir jų darbų, per karus dokumentams dingus, ir neži
nome. Pilnesnį jų sąrašą be chronologinės eilės patiekia A. Biržys 
tik nuo 1900 m. Šiuo metu Simno valsčiaus viršaičiais yra buvę : 
Jurgis Sinkevičius iš Atesnykų, Baltrus Adomaitis iš Kavalčiukų, 
Jonas Slavėnas iš Kavalčiukų, Jonas Tuinyla iš Kalesnykų, Antanas 
Šimkevičius (iš kur nepažymėta) ir Miknevičius iš Giluičių. Mikne
vičiui esant viršaičiu 1914 m. buvo pranešta, kad bus karas ir reikia 
pasiruošti mobilizacijai. Gavęs apskrities viršininko telegramą, 
viršaitis tuoj raštu pranešė seniūnams, ir jie kaimuose išklijavo karo 
paskelbimo ir mobilizacijos lapus. Tada Simne buvo 6 stražninkai 83. 
Nežinome kaip valsčius valdėsi vokiečių okupacijos metu. Grei
čiausia, kad viršaitis paliko tas pats, nes, mano atminimu, seniūnai 
buvo palikti tie patys, kurie turėjo vykdyti okupacinės valdžios 
įsakymus, ypač rekvizicijas išreikalauti.

Simne nepriklausomos Lietuvos kūrimo darbai 1918 m. ėjo 
labai gyvai. Juos uoliai rėmė parapijos kunigai: klebonas V. Šeš
kevičius ir vikaras J. Luckus, prie kurių prisidėjo karininkas Anta
nas Zubrys ir kiti susipratę lietuviai, kaip tai matome iš 1918 m.

81 A. Biržys, Ten pat, 278 psl. ir sek. Mano prisiminimai.
82 Ten pat, 282-283, 285 psl.
83 Ten pat, 293 psl. ir sek.
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įvairių susirinkimų protokolų, kurių dalį išspaudino A. Biržys 84. 
Iš jų atrodytų, kad valsčius buvo pradėtas organizuoti parapijos 
teritorijoje parapijos tarybos, kuri savo ruožtu išrinko vykdomąjį 
parapijos komitetą, kuris valsčių valdė iki buvo išrinkta valsčiaus 
valdyba su pirmuoju viršaičiu.

Vokiečiams Simną palikus be apsaugos, pirmame Simno apy
linkės piliečių susirinkime buvo nutarta steigti miliciją. Tada mie
steliui buvo išrinkti 20 milicininkų, o kaimams po 4. Ten pat, atrodo, 
buvo surasti ir atatinkami asmenys, nes protokole seka 20 milici
ninkų pavardžių sąrašas. Netrukus buvo išrinkta 48 narių taryba, 
kuri 1918 m. lapkričio 19 d. susirinkusi išrinko 7 asmenų vykdomąjį 
komitetą, kuriam pirmininkavo kun. J. Luckus, komiteto veiklai 
paruošęs trumpus nuostatus. Esant maisto trūkumui, sekančiame 
tarybos susirinkime buvo nutarta kontroliuoti iš Simno apylinkės 
javų išvežimą, kad tuo vargšų nenaudai nepasipelnytų spekuliantai. 
Tam tikslui buvo nustatyta, kad didesniam kiekiui javų išvežti 
reikalingas komiteto leidimas. Paskui buvo išklausytas grįžusio iš 
Vilniaus klebono V. Šeškevičiaus pranešimas ir nuspręsta pataisyti 
mokyklos patalpas bei pasirūpinti jų apšildymu. Į 1918 m. lapkri
čio 26 d. komiteto posėdį iš Krosnos buvo pakviesti vokiečių val
džios atstovai: leitenantas Kappe ir puskarininkis Dreifus. Pasi
kalbėjime paaiškėjo, kad komitetas iš vokiečių už pinigus gali gauti 
2000 centnerių javų ir šiek tiek prastesnių arklių, bet, komitetui 
prašant ginklų milicijai apginkluoti ir palikti telefoną, vokiečių  
pareigūnai atsisakė. Komitetas pasirūpino ir girių apsauga, ir 
maisto produktų išvežimo sutvarkymu, ir kova su banditais, jei 
tokių atsirastų. 1918 m. lapkričio 28 d. sušauktame tarybos susi
rinkime miestelio ir kaimų atstovai komitetui įteikė 14.923 rublius, 
surinktus javų pirkimui ir kitiems reikalams. Vykdomasis komite
tas skelbė ir drausmės įstatymus. Antai 1918 m. gruodžio 2 d. buvo 
nuspręsta, kad degtindarius reikia bausti 500 markių ir 2 mėnesių  
kalėjimo bausme. Šis įstatymas įsigaliojo 1918 m. gruodžio 12 d. 
ir veikė iki Lietuvos teismų įsikūrimo.

Padaugėjus darbams, į pirmąjį valsčiaus komitetą buvo išrinkti 
dar trys asmenys. Šis komitetas veikė, iki buvo išrinkta valsčiaus 
valdyba su savo reguliariu viršaičiu. Pirmasis viršaitis buvo Alek
sandras Buza iš Kalesnykų, po jo viršaičiais buvo išrinkti Aleksan
dras Abromaitis iš Bambininkų, Jonas Kupčinskas iš Giluičių, 
vėl Aleksandras Abromaitis ir paskutinis Jonas Miknevičius iš 
Giluičių.

84 Ten pat, 295-302 psl.
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11. Žemė, ežerai, upės, piliakalniai, dvarai ir katmai

Simno valsčiaus žemės paviršius ir derlingumas nevienodas: 
šiaurinė dalis žema lyguma — derlingas juodžemis; pietinė — 
ledynų sunešta aukštuma, kalvomis išvingiuota, kur užtinkama ir 
molio, ir žvyro, ir smėlio, ir ledų nušlifuotų granito skeveldrų, dėl to 
mažiau derlinga.

Simno valsčiaus ribose yra Simno, Giluičio, Žuvinto, Angininkų, 
Atesnykų ežerai, o savo pietryčių pakraščiu valsčius yra prisišliejęs ir 
Dusios ežero. Iš Dusios ežero išteka upelis Koja, kuris nuo Spermos 
dvaro gauna Sperniankos vardą ir Įteka į Simno ežerą. Iš Simno ežero 
išteka Bambena ir įteka į Žuvinto ežerą. Iš Žuvinto ežero ištekanti 
upė vadinasi Dovine, kuri įteka į Šešupę 85. Simno valsčiuje tėra 
tik vienas mažas miškelis — Kalesnykų Pošnelė, nors jis rubežiuo
jasi su Kalniniške ir Žuvinto paliomis susisiekia su Žaliąja.

Prieš išparecelavimą (1922 m.) valsčiuje buvo 13 dvarų : Pa
simnyčio, Pasiauriškės, Jenčikų, Spernios, Čininčiauninkų. Kales
nykų, Mergalaukio, Atesninkėlių, Prygos, Padusio, Seiminiškių ir 
kt. Kaimų buvo 40 : Aitvariškių, Aleknonių, Angininkų, Atesny
kėlių, Ąžuolinių, Babrauninkų, Bambininkų, Barčių, Bažavos, Buk
tininkų, Dambavaragio, Dubininkų, Giluičių, Giraitės, Gluosninkų, 
Grinkiškių, Kaimynų, Kalesnykų, Kavalčiukų, Kamisaruvkos, Lit
varnciškės, Marinkos, Mergalaukio, Metelicos, Ochotkos, Ostampo, 
Pavilionio, Ponkiškių, Prelamciškės, Prygos, Seiminiškių, Skiturių, 
Skovagalių, Stebulių, Zailių, Žuvinto ir dar keli viensėdžiai.

Skaitant dvarų ir kaimų ūkius, 1930 m. buvo 950 ūkių, su 
13.160 ha. žemės ir 7.161 gyventoju. Tais metais Simno valsčiuje 
buvo 2.764 arkliai, 3.388 galvijai, 2.050 avių ir 6,444 kiaulės 86. 
Anksčiau ūkininkai vertėsi daugiausia javų ūkiu, vėliau apie 1930 m. 
pradėjo verstis gyvulininkyste, dar vėliau stambesnieji ūkininkai 
ėmė sodinti cukrinius runkelius.

12. Simnas Lietuvos kovose

Kiek Simnas ir jo dvarai dalyvavo didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos karuose iki šiol dar neištirta, bet viena aišku, kad čia ir 
apylinkėse : Krokialauky ir Obelijoj, didžiojo kunigaikščio dvaruose, 

85 Ten pat, 304 psl.
86 Ten pat, 305 psl. ir sek., 192 psl.
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buvo laikomi valdiški žirgynai ir paprasti privatūs dvarininkai turė
davo pristatyti nustatytą skaičių apginkluotų karių 87. Jau anksčiau 
matėme, kad Zigmanto Augusto laikais, jo karo su Maskva dėl Livo
nijos metu, net kelis kartus Simnui buvo įsakytos pyliavos.

Simno apylinkėse 1863 m. veikė ir sukilėliai, yra buvę ir susi
rėmimų su rusų kariuomene. Sukilėliai dar net iki 1864 m. pavasa
rio bastėsi po miškus, kol rusai jų neišgaudė ir neiškorė. Man 
pačiam kūdikystėje vaikščiojant po Kalniniškės mišką, tėvas rody
davo medžius, ant kurių rusai buvo pakorę sukilėlius.

Šios apylinkės sukilėliams, žmonių pasakojimu, vadovavęs kaž
koks Hlasko, kurio tikros pavardės niekas nežinojo. Jo stovykla 
buvo Kudrėnų dvaro miške, Leipalingio parapijoje. Kai jis atvyko, 
sukilėlių būrys buvo nedidelis, bet jam ir sukilėliams kreipiantis į 
dvarus ir kaimus daugumas tų, kurie save laikė lenkais, dėjosi prie 
sukilėlių. Labiausiai sukilimui pritarė privačių dvarų ponai. Jie 
savo tarnus ir valstiečius prikalbėdavo eiti į sukilėlius.

Toje apylinkėje prie sukilėlių prisidėjo Račkauciškės ponas 
Tokalius, sėkmingai veikęs, kaip sukilėlių žandarmerijos vadas; 
Grinčionių ponas Grzędzinskis ; Panemunės — Volskis ir kt. Šių 
ponų visi tarnai išėjo į sukilimą. Valdiškųjų dvarų nuomininkai, 
tarp jų Seirijų Idzkauskas ir Šventežerio T. Miškauskas tik pasyviai 
rėmė sukilimą, duodami sukilėliams drabužių, maisto ir pašaro. 
Pasakotojai nežino, kaip sukilimo atžvilgiu laikėsi Veisiejų, Seinų, 
Simno ir Alytaus ponai.

Hlasko žinioje buvo visa apygarda, kuri, eidama Panemune, 
apėmė Kapčiamiestį, Seinus, Simną ir Alytų. Greitu laiku jo būrys 
išaugo iki 300 vyrų. Sukilėlių stovyklos buvo ne tik Kurdėnų, 
bet ir Dzirmiškės, Alytaus, Leipalingio, Veisiejų ir kituose miškuose. 
Sukilėliai, kiek laiko pabuvę vienoje stovykloje, keldavosi į kitą, 
kaip strategija ar atsargumas reikalavo. Stovyklų palapinės klai
džiuose miškų tankumynuose buvo gerai įrengtos ir stipriai sargybų 
saugojamos. Sakoma, Hlasko būryje buvęs ir kunigas, kuris sto
vykloje laikydavęs šv. Mišias ir klausydavęs išpažinčių. Sukilėlių  
vadas palaikė griežtą drausmę ir smarkiai bausdavo žmonių skriau
dikus.

Kai rusų papulkininkis Manockis gegužės 11d. prie Balbieriškio 
sumušė Kamiskio vadovaujamus sukilėlius ir Aguonpievėje ties Ru
dėnais gegužės 15 d. sumušė kitą sukilėlių būrį 88, tai kitas sukilėlių  
vadas Suzina, veikęs Prienų miškuose, su 800 vyrų prie Nemunaičio 
persikėlė per Nemuną ir susitikęs su Hlasko būriu, jau 400 vyrų,

87 J. Totoraitis, Ten pat, 128 psl. ir sek.
88 Sbornik rasporiaženii M. Muravieva, Vilnius 1866, 2 d., 108 psl.
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apsistojo Seirijų miškuose. Tada Suzina prie Staciškės miško su
manė sumušti besivejančius rusus. Pagal jo planą, rusai turėjo 
patekti kryžminėn ugnin, bet, kilus mūšiui, sukilėliai kažkodėl vado 
įsakymo nepajėgė įvykdyti. Hlasko, matydamas, kas dedasi, ir 
būdamas rezerve, Suzinai į pagalbą neatėjo, bet, kerdžiaus vedamas, 
Metelių ežero pakraščiu su savo būriu pasitraukė į Simno apylinkę. 
Suzina pats žuvo kovoje, o su juo ir 35 sukilėliai, kuriuos žmonės 
paskui vienoje duobėje prie kelio iš Staciškės į Mockonis palaidojo. 
Sukilėliai vieni buvo paimti rusvi, kiti išbėgiojo. Pasakojama taipgi, 
kad žuvę daug rusų. Pasak vieną pasakotoją žuvęs net jų pulko 
vadas, pasak kitą tik buvęs sunkiai sužeistas ir Alytun nugabentas 
miręs. Tas mūšis įvykęs 1863 m. birželio 29 d. 89.

Paskui dar buvę mūšių prie Simno, Šlavantų, Leipalingio ir 
kitur. Didžiausias betgi žmonių atmintyje išlikęs mūšis buvo jau 
minėtasis Staciškės pamiškėje. Po jo rusai sustojo Seirijuose, ir 
čia iki rudens sukilėliai nepasirodė. Tik rugsėjo gale kažkur nuo 
Simno į Trako miškelį atsidangino sukilėlai, matyt, Hlasko būrio 
likučiai, kurie norėjo pereiti į Bestraigiškės mišką, bet kelyje iš 
Seirijų į Veisiejus, susitikę su rusais, susikovė. Rusams vadovavo 
kunigaikštis Borotinskis, kuris 1863 rugsėjo 29 d. sumušė paskuti
nius šio krašto sukilėlius 90. Tuo ir baigėsi 1863 m. sukilimo gin
kluoti susirėmimai šiame krašte, kuriuos sekė skaudžios rusų repre
sijos.

Simno valsčius aktyviai dalyvavo ir nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės kūrimo darbe ir kovose su bolševikais ir lenkais. Sim
niečiai gyveno laimėjimų džiaugsmais, jautė pralaimėjimų pasekmes 
ir baimę, kas bus ateityje, jei Lietuvos priešai užgesys jau uždegtą 
laisvės kibirkštėlę. Simnas pačioje pradžioje davė mūsų kariuo
menei kelis narsius karininkus ir virš 100 savanorių.

Antai Antanas Zubrys iš Gluosninkų kaimo, prieš I pasaulinį 
karą mokytojas, karui baigiantis grįžęs iš Rusijos, padeda organi
zuoti Simno piliečių tarybą ir pats pirmininkauja pirmame jos susi
rinkime. Paskui stoja savanoriu į 2-jį pulką ir kaip narsus kari
ninkas vadovaudamas kuopai, kaujasi su bolševikais ir lenkais. Apie 
jam pavestus uždavinius ir kovas galime pasiskaityti J. Petruičio 
knygoje Laisvę ginant 91. Vėliau paskiriamas 1-sios divizijos štabo 
viršininku, o iš čia vyriausiojo štabo administracijos valdybos 
viršininku. Už pasižymėjimus kovose apdovanotas Vyties kry
žiumi.

89 A. Biržys, Ten pat, 386 psl.
90 Ten pat, 389 psl.
91 J. Petruitis, Laisvę ginant, I t., antra laida, J.A.V., 1952, 79 psl. ir sek.
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Kapitonas Vytautas Dainius, gimęs New Yorke, J.A.V., augęs 
Ponkiškių km., iš profesijos mokytojas, dar 1918 m. lapkričio mėne
si Alytaus apskrityje pradėjo rinkti savanorius. Vien iš Simno 
apylinkės į pirmuosius Lietuvos pulkus jis pasiuntė arti 100 sava
norių. Pagaliau 1919 m. pradžioje pats savanoriu įstojo į 1-jį 
pėstininkų pulką. Pulke dirbo valdininku, 1920 m. pakeltas į lei
tenanto laipsį, ilgesnį laiką buvo pulko adjutantu, vėliau pakeltas 
kapitonu. Apdovanotas Vyties kryžiumi ir kitokiais medaliais 92.

Bolševikams 1919 m. vasario 13 d. rytą užėmus Alytų ir žuvus 
1-jo pulko vadui karininkui Juozapavičiui, išblaškyto pulko liku
čiai — 15 karininkų ir apie 150 kareivių tą pačią dieną, 2 val. 
po pietų atvyko į Simną. Čia pavalgę pietus, 4 vai. klebonijoje 
karininkai susirinko pasitarimui. Tada karininkas Čaplikas pranešė 
esamą padėtį ir įsakė susitvarkius vykti į Marijampolę. Tuoj buvo 
pristatyta ūkininkų pastotės su rogėmis ir apie 5 val. pulko likučiai 
išvyko į Marijampolę. Kelyje jie buvo užpulti, bet tai įvyko jau 
prie Liudvinavo, Žaliosios miške 93.

Galima įsivaizduoti simniečių baimę ir pergyvenimą, kai pas
kutinieji savanoriai, pasitraukdami iš miestelio, paliko atvirą kelią 
bolševikams. Daug baimės ir skausmo patyrė tada ir šias eilutes 
rašantysis, kai naktį su kariška uniforma, su šautuvu, šoviniais 
apsikarstęs, per Nemuną ledu perbėgęs ir laukais virš 20 kilometrų  
atžygiavęs, į mūsų duris pasibeldė 17 m. dėdė savanoris, ir papasa
kojo, kad bolševikai, užėmę Alytų, gali užimti ir Simną. Su juo 
nuogąstavome visi, susirūpinę kitų dviejų jo brolių savanorių likimu, 
kurie taip pat tarnavo 1-me pulke. Laimei, Simnas bolševikų nebe
sulaukė, nes jie, užėmę Alytų ir gerokai 1-jo pulko 2-sios kuopos 
sumušti prie Jiezno, toliau nežygiavo, kol vėliau vokiečiai ir mūsų 
kariuomenė juos išvijo iš Alytaus 94.

Kovoje su lenkais Augustavo-Seinų operacijos metu 1920 m. 
per Simną eidavo didžiausias judėjimas. Tada čia stovėdavo nuo
latos kelios kuopos kareivai ir net patsai generalinis fronto štabas 
su kariuomenės vadu generolu Kotche 95. Laimei, tuomet gražiųjų 
Simno apylinkės kalnelių priešų įsiveržimas kovų lauku nepavertė, 
nes jiems iš viso šio krašto pasiekti nepavyko.

Nepriklausomybės kovoms aprimus, Simnas, kaip ir visa Lie
tuva, gyveno ramiu gyvenimu ir savo pastangomis stengėsi kelti 
krašto gerbūvį. Jis nedalyvavo nė Suvalkijos ūkininkų streike, 
gyveno ramiai iki II pasauliniam karui, kol vėl susilaukė nauju

92 A. Biržys, Ten pat, 292 psl ir sek.
93 Ten pat, 115 psl. ir sek.
94 Ten pat, 122 psl.
96 J. Petruitis, Laisvę ginant, II t., 105, 120 psl.
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okupantų : pirma rusų, paskui vokiečių ir, pagaliau, vėl rusų. Pa
jutę priespaudą, simniečiai gynėsi kartu su visos Lietuvos parti
zanais, bet nelygi jėga juos palaužė žūtbūtinėse kovose Kalniniškės 
miške ir Žuvinto ežero salose 96. Toms kovoms atminti jie paliko 
gražias Kalniniškės partizanų giesmes. Dabar Simno tautinis, 
religinis ir kultūrinis gyvenimas, svetimųjų slopinamas, skursta, 
bet jis gaivinasi geresnių laikų viltimi.

Baigdamas noriu priminti, kad šį straipsnelį rašydamas nė 
nemaniau pilnos ir išsamios Simno monografijos parašyti. Tam 
tikslui reikėtų su didesniu atsidėjimu išjieškoti visus istorinių doku
mentų rinkinius, iš jų ir archyvų išrankioti žinias, susipažinti su visa 
Simną liečiančia literatūra, išsikalbėti su dar gyvais visuomenės 
veikėjais ir Lietuvos kūrėjais ir, visa kritiškai įvertinus, imtis rašyti 
savo gimtojo miestelio istoriją. Matydamas, kad dabartinėse aplin
kybėse to padaryti negalėsiu, iš susikaupusios kartotekoje medžiagos 
ir išsilikusių atmintyje žmonių pasakojimų sumaniau bent šį tą 
parašyti, dėl to būsiu dėkingas, jei kas nors prie šio straipsnelio ką 
nors pridės, ar, kur sulydau, pataisys.

Viktoras Gidžiūnas, O. F. M.
Brooklyn, N. Y.

96 J. Daumantas, Partizanai už geležinės uždangos, Chicago 1950, 92, 
100 psl.; antras papildytas leidimas, Chicago 1962, tie patys psl.
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ResuméIn the thirteenth century Sudavia and the entire south Lithuania could not withstand the belligerent and constant attacks of the German Teutonic Knights and those of Russia and Poland. Terror-stricken Sudavians deserted their beloved soil and, by the turn of the same century, Sudavia grew into a vacant Forest. Only towards the end of the fourteenth and in the beginning of the fifteenth century Lithuanians migrated from across of the Nemunas River and once again settled down in Sudavia.Between the years of 1382-1450 one the landmarks of the early settlers certainly was Simnas with its naturally beautiful surroundings. Here the wild Forest allured the Grand Duke of Lithuania which he proclaimed as a hunting game preserve and on May 5, 1506 Grand Duke Alexander gave it as a gift to the well-known nobleman John Zabže- žinski. Zabžežinski’s son, John, in the year of 1520 made outstanding contributions to the Pastor of Simnas by having a brick church built at his own expense. Immediately this sublime gesture attracted Sudavains ; it has been recorded that by 1940 Simnas possessed nearly 2000 inhabitants. In the charter which John drew up previously for the parish there was no clause providing that the Lithuanian language be used officially in the church. Heretofore in the nineteenth century as a consequence of hard-fought battles with the polish speaking people the Lithuanian language had became compulsory in church use. From the start the parish of Simnas was incorporated in the diocese of Vilnius, then in that of Vygriai and in Seinai — under the Independent Lithuania in the diocese of Vilkaviškis. Simnas not was soon granted the honor of a deanery, however, she lost this privilege in 1818 while being part of the diocese of Seinai. The deanery had been transfered to Kalvarija but after the first world war Simnas regained its deanery. In 1940 the parish of Simnas was considered as an active one with 5785 souls. The various societies were reactivated, notably the society of the Holy Rosary and of Third Order of St. Francis which, together with some others, made up Catholic Action. All of these were ridiculed and closed in 1940 when Soviets enslaved our beloved Lithuania. Under the auspicies of the parish a school was founded
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29* IŠ SIMNO ISTORIJOS 173where in 1782 there were 10 pupils. Further it has been affirmed that still in 1821 the school was functioning. The entire scholastic curriculum had been entrusted to the assistant and the Pastor taught religion. In 1864, this school having been closed by the Russians, a Russian school was established which endured until World War I. Some of the nation-wide known Simnians were former pupils of this school: artist Antanas Aleksendravicius; poet Ksaveras Vanagelis- Sakalauskas ; history professor Ignas Ivanauskas; Col. Antanas Zubrys ; Cpt. and organizer of the freedom fighters Vytautas Dainius and many others. Under the Czar in many villages some secret private school sprung up where students were instructed in the Lithuanian language by the daraktoriai. Through able leadership of Nikodemas Abromaitis in the village of Skovagaliai to such an institution even the boarding facilities were provided. Since many Simnians knew well Lithuanian to write and to read, the forbidden books imported from Prussia by the courageous book-smugglers Abromaitis and Burba were a boost to their freedom-fight. These forbidden books consisted of the Lithuanian prayerbooks, some writings by Bishop M. Valančius, newspapers Aušra, Varpas, Apžvalga and of some other publications. When Germans occupied Simnas during the first world war, through the never- ceasing efforts of Pastor Seskevicius and with the help of some more educated people, new Lithuanian elementary schools were reopened. Also some other villiges were included under the same provisions. Graduates from these schools pursued higher studies in Alytus, Lazdijai, Marijampole and in Prienai; later on many have attained professional degrees.The first ruler of Simnas was its owner. After the errection of the church buildings the town of Simnas achieved its full growth. King Zigmantas III on March 2, 1626 accorded Simnas the title of Magdeburg with the rights of its own board of administration and of a trial in a court. However the court during the reign of King Stanislaus Augustus Paniotowski (1764-1795) was transfered to Trakai. The rights of self-management acquired a mayor was duly installed under whose authority a city administration was formed. The same type of government existed during the glorious reign of the Independent Grand Duchy of Lithuania (1795-1807) and also it prevailed during the partition of the Lithuanian Republic by Prussia (1795-1807). After the creation of the Duchy of Warsaw by Napoleon Sudavia was ceded to Warsaw and in 1815 it was partitioned into several bailiwicks. Consequently Simnas was administered by a chief of a newly created Simnas’ bailiwick. During the Regeneration Period of Independent Lithuania in 1918 an executive committee was formed in Simnas. This committee appointed 20 policemen and, in general, took care of the welfare of its people by supplying them with food and providing grain for their farms. It also issued orders banning bootleggers and forbidding distraction of the Forest. The powers of this committee endea due with the election of the chief of Simnas’ bailiwick and its committee.



174 VIKTORAS GIDŽIŪNAS, O. F. M. 30*Simnians actively participated in the wars of the Grand Duchy of Lithuania. In the manors of Krokialaukis and Obelija, bailiwick of Simnas, governmental centers were erreeted and every landowner was compelled to raise an appropriate number of warriors. Zigmantas Augustus while at war with Moscow for the possession of Livonia demanded of the farmers that a substantial quota of grain be delivered. Simnians also excelled in the struggle for the Independence of Lithuania. Several army officers and some 100 freedom-fighters bravely defended Lithuania against Bolsheviks, Bermondts and against the Poles. In 1919 Colonel Juozapavičius, leader of the first infantry regiment, was killed in action, his troops retreated; via Simnas to Marijampolė. Under the Independent Lithuania Simnians carried on a quiet life being active in the nation’s pursuit of cultural redevelopment with great emphasis on civilization. Like the rest of the country Simnas fell a victim to Cummunists at the end of Worl War II, once again the small nation overpowered by Soviets has been enslaved to the whims of Russia. But there is a dim hope that some day the innocent blood of the freedom-fighters shed for the survival of their nation will see Democratic Independent Lithuania.


