
6 pieš. Salono baldų [išdėstymo] schema. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės prisiminimai 
1903–1910 [rankraštis], p. 27.

[A [viršuje, kairėje] – Spinta su žaisliukais; B – Konsolė [prie sienos glaudžiamas 
puošnus staliukas]; C – Sofa [šezlongas]; D, E, F – Baldų komplektai su stalais ir 
foteliais; G – Komplektas su sofa, foteliais ir dviem S formos sofomis; I – Krosnis; 
H – Fortepijonas; + - Stalas, prie kurio ant sofutės sėdėdavo teta Kasia iš Liukonių.]

Valgomasis (paž. sk. 30; 4 pieš. 43 psl.). Tas didžiulis niūrus, tamsus kambarys 
plačiomis durimis buvo sujungtas su salonu. Antrosios durys vedė į biliardo kambarį, 
trečiosios – į koridorių, o iš ten į laiptų aikštelę, ketvirtosios – į vadinamuosius vaikų 
kambarius. Du dideli langai ir didžiulės stiklinės durys išėjo į didelę dengtą verandą, 
kuri vasaros metu, jei tik būdavo tinkamas oras, tapdavo valgomuoju.
 Valgomasis buvo išpuoštas Lenkijos karalių portretais. Dauguma tų portretų, 
tapytų ant drobės, buvo aprėminti siaurais tamsiais ar juodais rėmais su auksiniu 
rėmeliu vidinėje jų dalyje. Daugumos tų paveikslų dydis, kartu su rėmu, buvo 50 ant 
60 [cm]. Kalbėta, kad dalis tų paveikslų buvo tapyti Bačiarelio.142 Kiti gi kalbėjo, 
kad tai tik portretų, buvusių [karaliaus] rūmuose, kopijos, kurias atliko Bačiarelio 
mokiniai, tiesa, jam vadovaujant. Dalis portretų buvo nupiešti ant skardos, atrodo, kad 
juos tapė mano senelis. Nuo [portretų] tapytų ant drobės jie skyrėsi [portretuojamojo] 
žvilgsnio nenatūralumu, gerokai prastesnėmis spalvomis bei sustingusiomis, tarsi 
medinėmis, figūromis. Du portretai buvo labai dideli, jų dydžiai buvo 2 metrai ant 2 
½ , vienas vaizdavo karalių Stanislovą Augustą Poniatovskį, kitas Augustą Stiprųjį 
[Augustas II (valdė 1694–1733 m.)]. Galimas daiktas, kad anksčiau valgomajame 
buvo dar du karalių portretai, tokie pat dideli.

Karaliai ant sienų buvo sukabinti pagal valdymo metus, o kitose paveikslų 
pusėse buvo užrašai apie tai, ką šis paveikslas vaizduoja, bei kortelė su užrašu: „Iš 
Vaitkuškio rinkinių“.

142
   Marčelo Bačiarelis [Marcello Bacciarelli] – dailininkas, dirbęs karaliaus Stanislo-

vo Augusto Poniatovskio dvare.
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Valgomojo prietema neleido įžiūrėti smulkių tų portretų detalių – iš tolo jie 
atrodė visi vienodi, kaip barzdotų ir karūnuotų veidų, mažai besiskiriančių nuo bemaž 
juodo [paveikslų] fono, galerija. Valgomojo viduryje stovėjo didžiulis ovalinis stalas 24 
asmenims. Stalas buvo ištempiamas iki begalybės, turėjo keliasdešimt kojų, po stalo 
[viršaus] lentomis buvo pridėtinės lentos, skirtos, reikalui esant, padidinti stalviršį. Šalia 
stalo rikiavosi pinti raudonmedžio spalvos krėslai, palei sienas – kita jų dalis. Šalia sienos, 
atskiriančios valgomąjį nuo salono, stovėjo didelė sofa, dengta žalsvu raštuotu gobelenu.  
Virš jos kabėjo du didieji karalių portretai. Nišoje priešais langą dunksojo didžiulė Gdansko 
[meistrų dirbtuvių] spinta. Toje spintoje buvo laikomos staltiesės bei kiti stalo skalbiniai 
ir lėkštės, stiklinės, taurės ir kt. Ant spintos stovėjo indiškos žalvarinės lėkštės iš mano 
tėvo antrosios žmonos brolio, arkivyskupo Zaleskio, kolekcijos. Palei sieną, skiriančią 
valgomąjį nuo vaikų kambario, stovėjo Gdansko bufetėlis – jo spintelėse ir stalčiuose buvo 
laikomi stalo įrankiai, herbinės lėkštės, puodeliai stalo servetėlėms. Bufeto lentynose buvo 
išdėliotos vazos vaisiams, daugiausia bronzinės, daugiaaukštės ir labai sunkios. Šalia bufeto 
buvo įkurdintas Gdansko slėgtuvas stalo skalbiniams su sraigtine rankena, leidžiančia 
suspausti nuo stalo nuimtas staltieses ir servetėles, taip apsaugant jas nuo susilamdymo. 
Aukštos širmos šalia durų  saugojo nuo oro gūsių [skersvėjų?] iš koridoriaus. Grindys 
salone, kabinete ir valgomajame buvo parketinės, sudėliotos iš didelių įvairiaspalvių 
kvadratų, aprėmintų įvairių atspalvių šviesesnėmis juostelėmis. Kiekviename kambaryje 
parketas buvo skirtingas.

Valgomajame kabėjo didžiulė geležimi apkaustyta žibalinė lempa su baltu abažūru, 
duodavusi nelabai daug, bet šiam kambariui pakankamos šviesos. Atvykus svečiams ant 
stalo visada atsirasdavo daug kandeliabrų su stearino žvakėmis. Ant valgomojo sienos 
visados kabėjo termometras ir barometras.

Biliardo kambarys (paž. sk. 7; 4 pieš. 43 psl.). Tas kambarys jungėsi su koridorėliu 
ir patalpa indams laikyti, su valgomuoju bei kambariu, kuris Vaitkuškyje buvo vadinamas 
„Šveicorinė“ [Szwajcarnią]. Biliardinės viduryje stovėjo milžiniškas senovinis biliardo 
stalas su keturiais kailiniais maišeliais rutuliams kampuose ir dviem – šonuose. Stalas buvo 
dengtas žalia gelumbe. Palei sienas stūksojo įstiklintos bibliotekos spintos, pilnos gražiai 
įrištų knygų. Spintos būdavo užrakintos.

[Dar buvo] Pora fotelių ir staliukas prie lango, stovai biliardo lazdoms, o virš stalo 
kabojo žibalinė lempa. Ar tame kambaryje kabėjo kokie nors paveikslai, nepamenu. 

„Šveicorinė“ (paž. sk. 8; 4 pieš. 43 psl.). Tai buvo didelis holas su dviem langais, 
į kurį buvo patenkama per pagrindines įėjimo duris, apsuptas stiklinio tambūro, iš kurio per 
dvejas šonines duris buvo galima įeiti į holą. Tuo būdu žiemą būdavo išlaikoma šiluma, 
nes, įėjus pro pagrindines duris, jos būdavo uždaromos ir tik tada per šonines tambūro duris 
buvo galima patekti į patalpą. 

„Šveicorinės“ kambario grindys šachmatų lentos pavyzdžiu buvo išklotos juodai 
baltomis kvadratinėmis plytelėmis. Priešais duris, palei sieną, stovėjo milžiniškas židinys 
iš tamsiai rudos spalvos glazūruotų koklių. Iš abiejų židinio pusių ant postamentų buvo 
sustatyti ištisiniai riterių šarvai su alebardomis rankose. Viduryje – šviesaus medžio 
staliukas, pora žemų pintų fotelių, kuriuose sėdėti reikėdavo pusiau gulomis. Palei sienas 
stovėjo medinės spintų ir lentynų formos paltų kabyklos, jų apačioje – skarda apkaltos 
pertvaros kaliošams, specialūs stovai lazdoms ir skėčiams, ant sienų – keletas ragų ir šiek 
tiek ginklų, tai yra šalmų, skydų, kirvukų ir pan. Kai kas šį kambarį vadino ginkline, bet 
visuotinai prigijo pavadinimas „šveicoriškas“, kuris išliko iki pat Vaitkuškio laikų pabaigos.

	 Vaikų	kambariai (paž. sk. 31 ir 32; 4 pieš. 43 psl.), arba mano kambarys tuojau už 
valgomojo ir mano sesers Jadvygos kambarys šalia, buvo įrengti tipiškai vaikiškai. Metalinės 
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baltos lovelės, šventi paveikslėliai ir įrėmintas Pijaus X143 palaiminimas, kelios fotografijos 
ant sienos, aliejiniais dažais baltai dažytos kėdės, toks pat stalas su atlenkiamomis lentomis 
pamokoms, etažerė knygoms, dubuo prausimuisi, ąsotėlis, kibiras ir pan. 

Mano sesers kambarys buvo įrengtas panašiai: jo viduryje stovėjo stalas pamokoms, 
buvo tualetinis staliukas ir veidrodis, praustuvas, etažerė knygoms, kilimėlis šalia lovos, [ant 
sienų] šventi paveikslėliai ir Leono XIII palaiminimas mano seseriai. Vienos durelės vedė į 
išvietę, kuri mums tarnavo  ir kaip tamsus kambarys nuotraukoms  ryškinti, kitos durys – į 
koridorėlį, kuriame vaidendavosi, apie ką plačiau bus papasakota kiek vėliau.

Iš valgomojo, kaip ir iš „šveicorinės“, buvo patenkama į pagrindinę laiptinę, 
vedančią į antrąjį aukštą, į svečių kambarius. Laiptų aikštelėje, vietoje, kur laiptai sukasi, ant 
postamento stovėjo ištisiniai mažo riteriuko šarvai [pilna nedidelio ūgio kario šarvuotė] su 
alebarda, apvaliu skydu ir raudono tymo kelnėmis, kurios matėsi pro šarvus. Ant sienų po 
laiptais, ant apvalių skydų, kabėjo spalvoti garsių giminių herbai, daug vos įžiūrimų, nes buvo 
labai pajuodę, senų portretų, ginklų fragmentai, bunčiukų [medinė lazda, užsibaigianti rutuliu 
arba smaigaliu, papuoštu žemyn svyrančiais ašutais; Ukrainoje ir Lenkijoje atamano ar 
etmono valdžios ženklas], kirvukų, alebardų, skydų dalys ir pan. Laiptai buvo dažyti bronzos 
spalvos aliejiniais dažais, jų viduriu buvo ištiestas raudonai žalias kilimėlis. 

Už įėjimo į laiptinę koridorius vedė į rūmų koplyčią, o toliau šakodamasis ėjo 
pro gausius svečių kambarius į vadinamąjį archyvą bei ūkines patalpas, tarp kurių buvo ir 
virtuvės bei maisto sandėliai.

	 Koplyčioje (paž. sk. 10; 4 pieš. 43 psl.) buvo aukštas pailgas gotikinio stiliaus langas 
su įvairiaspalviais stiklais. Nedidelis altorius, virš altoriaus – daug aliejiniais dažais tapytų 
paveikslų, vienas iš jų, vaizduojantis Kristų ant kryžiaus, tapytas mano senelio. Metalinėje 
kryžiaus formos dėžutėje, neva, buvo saugoma etmono [Jono] Karolio Chodkevičiaus [Jana 
Karola Chodkiewicza] širdis, ant sienų visur kabėjo dešimtys įvairių pomirtinių [laidotuvių?] 
fotografijų, daugiausia susijusių su šeima bei Vaitkuškio gyventojais. Šalia pomirtinių mano 
bobučių, senelio, įvairių dėdžių ir tetų, kai kada ir mažų vaikų nuotraukų, ten buvo ir mano 
tėvo ant [laidotuvių] katafalko fotografija, [pakabinta] šalia p. Adomo Košciukevičiaus 
[Kościukiewicza]144 – ilgamečio Vaitkuškio kamerdinerio, nuotraukos, šalia [kabėjo] mirusio 
[dvaro] buhalterio ir bibliotekininko fotografijos ir t. t. Taigi ten buvo mirusių Vaitkuškio 
gyventojų atminimui skirta šventovė. Palei langą stovėjo didžiulė komoda arnotams ir 
bažnytiniams baltiniams, eilė klauptų, dvi klausyklos – viena didelė, spintelės formos, kita 
maža. Grindys – iš juodai baltų marmuro plokščių. Mišios koplyčioje vykdavo kartą per 
savaitę, berods, penktadieniais, o tuo metu, kai kokie nors kunigai gyvendavo rūmuose, 
mišios būdavo laikomos kasdien, jei jų gyvendavo daugiau, tai ir kelis kartus per dieną. Vis 
tik  Vaitkuškio koplyčioje nebuvo nuolat laikomo Švenčiausiojo Sakramento, nes rūmuose 
nebuvo nuolatinio kunigo.

Apie skaitlingus svečių kambarius pirmajame ir antrajame aukštuose nedaug galiu 
pasakyti, nes jų beveik nepamenu. Dalis tų kambarių buvo sunumeruoti, bet labiausiai 
reprezentaciniai buvo žymimi raidėmis, pvz., pats reprezentatyviausias kambarys rūmuose, 
[buvęs] centrinėje rūmų dalyje, antrajame aukšte virš „šveicoriško“ kambario, buvo 
[pažymėtas] raide „M“.

143  Pijus X (Džiuzepė Melkiorė Sarto [Giuseppe Melchiorre Sarto]) – popiežius, kurio 
pontifikatas buvo 1903–1914 metais. 1903 m. paskelbė encikliką „E supremi apostolatus“, 
kuri skelbė Bažnyčios atsinaujinimą Kristuje.

144  Stanislovas Kazimieras Kosakovskis po Košciukevičiaus mirties finansavo jo paminklo 
statybą, jis iki šiol stovi Pašilės kapinėse, Stanislovo Kazimiero paminklo kairėje.
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Pirmojo aukšto svečių kambariai daugiausia buvo tamsūs, niūrūs, drėgni, ant jų 
grindų ir sienų pūtėsi grybas. [Kalbas] Apie būtinybę kovoti su tuo grybu, kad jis būtų visiškai 
sunaikintas, girdėjau visu savo vaikystės laikotarpiu, bet niekad nepamenu, kad kas nors ta 
linkme būtų daroma. 

Vaitkuškio koridoriai iki 1½ metro aukščio buvo išdažyti rusvos spalvos aliejiniais 
dažais. Virš šių panèlių sienos buvo išbaltintos ir nukabinėtos šimtais juodų profilių [galvų 
siluetų] ant balto popieriaus. 

Visų, atvykstančių į Vaitkuškį, net ir trumpam, žmonių profilių gaminimo manija 
prasidėjo jau XVIII amžiuje (netgi XVII amžiuje, nes kai kurie profiliai ant visai nugeltusio 
popieriaus turėjo 1698 metų datas). Tokių, XVIII a., profilių buvo gana daug. Kaip tie 
profiliai atrodė? Tai buvo balti kartono lapai, maždaug 40 ant 50 cm dydžio, juodo popieriaus 
[juostelėmis] apklijuotais pakraščiais. Ant to kartono būdavo prilipinamas natūralaus dydžio 
profilis [galvos siluetas]. Apačioje buvo užrašas: data, metai, Vaitkuškis bei asmens vardas ir 
pavardė. Tokių profilių buvo keli šimtai, jie keliomis eilėmis kabojo ant nesibaigiančiai ilgų ir 
besišakojančių Vaitkuškio koridorių sienų. Du profiliai buvo iš XVII a. pabaigos, daug buvo 
iš XVIII amžiaus, dauguma [daryti] 1800–1880 metais, na ir pagaliau – naujieji profiliai.
 Kai kas nors atvažiuodavo į Vaitkuškį, jo visada būdavo paklausiama, ar jis jau turi 
padarytą profilį. Jei ne, kai tik būdavo uždegamos šviesos, „nusikaltėlis“ būdavo sodinamas 
profiliu į sieną, prie kurios būdavo prilipdomas baltas, o kitoje pusėje juodas popieriaus lapas.

7 pieš. Vaitkuškio koridoriaus fragmentas su profiliais. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės prisiminimai 
1903–1910 [rankraštis], p. 35.
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Po to žibaline lempa būdavo manipuliuojama tol, kol galvos šešėlis tapdavo 
aiškiai matomas baltame [popieriaus lapo] fone. Tada, „nusikaltėliui“ paliepus 
nekrutėti, būdavo nupiešiamas profilio kontūras, kuris vėliau iškerpamas žirklėmis, 
blakstienų ir plaukų vietoje popierių sukarpant siauromis juostelėmis, kad pagyvintų 
profilį. Vėliau profilis būdavo užklijuojamas ant kartono, iš juodo popieriaus 
juostelių padaromas rėmelis, surašomi užrašai ir datos, [padaroma] skylė siūlui ir 
pagal chronologiją profilis pakabinamas koridoriuje.

Pirmojo aukšto koridoriai vedė dar ir į antrąją labai stačių ir siaurų laiptų 
laiptinę, leidžiančią pakilti į antrąjį aukštą ir svečių kambarius. Už šios laiptinės 
ir kelių [koridoriaus] posūkių buvo salė, visada užrakinta, kurios spintose buvo 
laikomas senų aktų ir [kitų] dokumentų archyvas. Mano laikais jau niekas tuo 
archyvu nesinaudojo, jis buvo apleistas, netvarkingas, gulėjo dulkėse ir užmarštyje.

Toliau prieiname iki virtuvės, o po to, pastogėje, buvo perėjimas į šiltnamį, 
vadinamąją oranžeriją, kurioje žiemojo palmės, agavos ir kiti egzotiški augalai, 
vasarą puošiantys klombas sode.

Liko nepaminėta rūmų dalis šalia buduarėlio, būtent koridorėlis, 43 
puslapyje [esančioje schemoje] pažymėtas pilka spalva. Tame koridorėlyje buvo 
durys į mano motinos buduarėlį, iš kurio buvo išėjimas į  vadinamąjį priebutėlį, 
iš kurio keliais laipteliais buvo nusileidžiama į privažiavimo [prie rūmų] kiemą. 
Iš koridorėlio laipteliais, pažymėtais Nr. 4 43 psl., būdavo pakylama į vadinamąją 
palėpę, kur dažniausiai miegodavo kai kurie, neturintys šeimų, tarnai, dažniausiai 
vadinamieji bufetinės jaunuoliai. Iš palėpės buvo galima pakilti dar truputį aukščiau 
– į antrąjį bokšto aukštą, kambarį, esantį virš tėvų miegamojo. Tas kambarys, kiek 
pamenu, buvo visai neįrengtas, turėjo tris didžiulius langus, labai apdulkėjusius 
ir padengtus voratinkliais, kuriuose buvo šimtai nugeibusių musių. Kambaryje 
stovėjo kelios kušetės, o ant žemės gulėjo čiužiniai, tai buvo dažnai į Vaitkuškį 
atvažiuojančio  jaunimo nakvynės vieta. Mažais baltai dažytais laipteliais būdavo 
patenkama į panašų kambarį trečiajame [bokšto] aukšte. Tas kambarys, pilnas sėklų 
ir lapų, tarnavo kaip antrųjų langų rėmų ir [antrųjų] durų sandėlis, į kurį jie būdavo 
sunešami vasaros laikui [žiemos laikotarpiui šilumos taupymo sumetimais į langus 
būdavo įstatomi antrieji rėmai su stiklais bei antrosios lauko durys]. Ten buvo ir 
didžiulė šiukšlių krūva, nutrupėjęs tinkas ir milžiniški voratinkliais padengti plotai, 
kuriuose įstrigę kabojo šimtai negyvų musių ir mašalų. Iš to kambario stačiomis 
kopėtėlėmis būdavo užlipama iki angos lubose, uždengtos mediniu dangčiu, kurį 
reikėdavo pakelti ir nustumti į šoną. Pro šią angą buvo patenkama į tamsų kambarį, 
iš kurio kitomis kopėtėlėmis, per kitą angą lubose (taip pat uždengtą) buvo galima 
užlipti į bokšto viršų. Bokšto viršuje, kampuose, buvo keturi maži bokšteliai, tarp jų 
ėjo balta skarda dengti [mūriniai] turėklai su nedideliais tarpais, pro kuriuos į visas 
keturias puses buvo matomos tolumos. Bokšto viršus [stogas], žemos piramidės 
formos, buvo dengtas skarda, nuožulnus į visas keturias puses, jo viduryje styrojo 
keliolikos metrų aukščio smaigas, skirtas rūmų vėliavai. Nuo bokšto atsiverdavo 
labai platūs aplinkinių miškų, laukų, kapinių, Pašilės [miestelio] su bažnyčia, 
Ukmergės, toli vingiuojančios Šventosios ir kiti vaizdai. Nuo bokšto stogo viršūnės 
buvo matyti toliausiai, bet dėl stogo nuožulnumo toje vietoje buvo galima stovėti tik 
įsikibus į vėliavos stiebą. Jį paleidus, kiekvienas slydo ar bėgo stogo nuožulnumu, 
kol sustodavo atsirėmęs į [bokšto] turėklus.

Tuo ir baigiu rūmų, tiksliau – labiau apgyvendintos jų dalies, vidaus 
aprašymą. Likusių gausių patalpų išsidėstymas ir įrengimas [bei apstatymas] jau 
neišliko mano atmintyje.
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MANO TĖVO MIRTIS 1905 METAIS
 Kelios savaitės iki tėvo mirties į Vaitkuškį atvyko panelė Žana Vantlez [Jeanne 
Vantelaise] – paryžietė, turėjusi mokyti mane ir seserį prancūziškai. Nuo to laiko 
mūsų gyvenimas pasikeitė – ištisas dienas visuose rūmuose skambėjo mūsų naujosios 
mokytojos prancūziškas balbatavimas, kuri nenuilsdama uždavinėjo mums klausimus, 
kažko pageidavo, kažką draudė, organizavo žaidimus, pramogas ir be paliovos laikė 
mus ir didelę dalį tarnų nesibaigiančioje įtampoje. Ta didelio agresyvumo, nuolatinio 
kalbėjimo labai garsiai ir aiškiai, aplinkinius sakinių ir žodžių lavina užliejanti sistema, 
kurią naudodavo aukščiausio lygio mokytojai, paprastai labai greitai padėdavo įsisavinti 
svetimą kalbą, pradžioje mašinaliai, o po to jau remiantis ir gramatika bei kitais teoriniais 
dalykais. Panelė Žana labai greitai išmokė mus kalbėti, o be mūsų įtraukė [į tai ir] daug 
asmenų iš mūsų aplinkos, nekalbant jau apie tarnus, kurie po kelių savaičių prancūziškai 
pasakydavo ištisus sakinius, visiškai nesuprasdami jų prasmės. Panelės Žanos atvykimas 
į Vaitkuškį taip smarkiai pakeitė visą namų gyvenimo eigą, suteikė gyvenimui ir 
kasdieniams papročiams kažkokį [naują] impulsą ir visuose namuose prancūzų kalba 
ėmė skambėti taip, kad ja visi palaipsniui persisunkė. Deja, netrukus gyvenimas 
Vaitkuškyje apmirė ir net prancūzų kalba nustojo skambėti, nes netikėtai pablogėjusi 
mano tėvo sveikata pranašavo virš mūsų pakibsiančią nelaimę.
 Nedaug to laikotarpio smulkmenų prisimenu. Į ištuštėjusį Vaitkuškį, sužinoję 
apie mano tėvo ligą, pradėjo važiuoti mano broliai ir seserys. Mano brolis Juozapas 
iš Berastavicos, 34 metais vyresnis už mane, atvyko su žmona ir vyriausiąja dukra.145 
Kitas mano brolis, Mykolas Stanislovas, buvo vietoje, nes tuomet gyveno Vaitkuškyje. 
Vėliau suvažiavo seserys – Alka [Aleksandra] Lempicka su vyru, Gabrielė Kosakovska 
[Kosakovskytė], [Sofija] Meištavičienė [Meysztowiczowa]146 ir pagaliau [Marija] 
Chrapovicka.147 Suvažiavo ir daug mano tėvo anūkų, seserėnų bei tolimesnių giminių. 
Vaitkuškis prisipildė giminaičių.

 Kai mano tėvo būklė ypač pablogėjo, šeima laukė susirinkusi kabinete, [iš 
tėvo miegamojo] išėjo gydytojai, o į miegamąjį įėjo kamža apsivilkęs kun. Vembro 
[Wębro-Vembra(?)] – Vaitkuškio [Pašilės] klebonas su Švenčiausiuoju Sakramentu. 
Mano tėvas liko akis į akį su kunigu. Miegamojo duris uždarė. Sėdėjau su motina 
buduarėlyje šalia [tų] durų. Buvo girdėti labai garsus kunigo kalbėjimas, matyt, tėvas 
tuo metu jau prastai girdėjo. „Kodėl kunigas taip ant tėvo šaukia?“ – paklausiau 
motinos, o mama man atsakė: „Matyt, kunigas pyksta dėl nuodėmių, kurias tėvas 
padarė, bet jei kunigas čia pyksta, tai ten Viešpats Dievas visados atleidžia“. 
 Po to [į miegamąjį] įėjo visa šeima, visi suklaupė, mane pristūmė arčiau ir 
liepė pabučiuoti tėvui ranką. Visi klūpojo ir verkė, o daugybė kaimo moterų koridoriuje, 
buduarėlyje ir priebutyje giedojo šventas giesmes. Po to dar kartą įėjo gydytojai, 
tarp jų ir daktaras Petras [Piotr] Mackevičius iš Ukmergės. Buvo ir du gydytojai iš 
Varšuvos. Girdėjau mano tėvo dejones – buvo atliekamas, tais laikais labai grubiu 

145   Vyriausioji J. Kosakovskio dukra – Liudvika, vėliau Niemcevičienė [Niemcewiczowa].
146  Sofija Meištavičienė [Meysztowicz] (g. 1868 metų rugsėjo 23 d. Varšuvoje, m. 1932 m. 

Vilniuje) – Stanislovo Kazimiero Kosakovskio ir jo pirmosios žmonos Aleksandros Chod-
kevičiūtės-Kosakovskos dukra, Aleksandro Meištavičiaus žmona.

147
   Marija Chrapovicka (g. 1861 metų lapkričio 11 d. Drezdene, m. 1944 m. rugsėjo 7 d. Varšuvoje). 

Stanislovo Kazimiero Kosakovskio ir jo pirmosios žmonos Aleksandros Chodkevičiūtės-
Kosakovskos dukra. Vladimiro Chrapovickio žmona.
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būdu, skrandžio plovimas. Vakare sužinojau, kad tėvas mirė. Visko, kas vyko po jo mirties, 
jau nebepamenu. Tėvas gulėjo rūmų koplyčioje ant katafalko, paskui buvo surengtos 
laidotuvės Vaitkuškio [Pašilės] kapinėse, dalyvaujant daugybei žmonių, kaimynų, 
giminių, valstiečių ir dideliam skaičiui kunigų.
 Kapinėse labiausiai susikrimtęs buvo mano brolis Stasius Mykolas; prieš pat 
įnešant karstą į kapą [laidojimo rūsį], Stasius Mykolas raudodamas veidu prisiglaudė 
prie tėvo karsto, o juo nutekėjo mano brolio ašarų srovė. Ta laidotuvių akimirka 
labiausiai įstrigo mano atmintyje.
 Po tėvo mirties buvo daug šeimyninių susirinkimų, vykdant paskutinę 
mano tėvo valią, vyko vadinamieji padalijimai [działy]. Pagaliau visi palaipsniui 
išsivažinėjo ir belikome vieni su motina milžiniškuose ir beveik tuščiuose Vaitkuškio 
rūmuose.
 Labai smulkų paskutinių mano tėvo gyvenimo akimirkų aprašymą padarė 
mano brolis Juozapas iš Berastavicos. Deja, tas dokumentas dingo.148 Pagal tėvo 
testamentą aš paveldėjau Vaitkuškį. Mano brolis Stanislovas Mykolas gavo kažkokį 
ekvivalentą pinigais kartu su dideliu Čedajevkos ir Papūzų dvaru Rusijos gilumoje, 
Simbirsko gubernijoje. Tai buvo iš mano senelės [Aleksandros] de Laval paveldėtas 
turtas. Mano bei Vaitkuškio globėjais tapo: ponas Marijonas Pliateris iš Veprių, ponas 
Stanislovas Michalovskis – artimiausias Vaitkuškio kaimynas ir ponas Dominykas 
Daugėla iš Siesikų.149 

 Netrukus mano brolis Stanislovas pirko iš generolo Henriko Voinickio 
Vaitkuškio kaimynystėje buvusį Lyduokių dvarą su Skočiūnų [Skoczuny] ir Felinkos 
[Felinek] palivarkais ir maždaug 1908 metais ten persikėlė bei ėmė ūkininkauti. 
Kitas mano brolis, Juozapas, nuo seno gyveno Berastavicoje, Gardino gubernijoje, 
kartu valdydamas ir Liachavičų150 raktą su milžiniškais miškais.
 Po tėvo mirties gyvenimas Vaitkuškyje labai pasikeitė. Mano motina vis 
dažniau ir noriau išvažiuodavo su mumis į Varšuvą, ypač žiemą, o ne kartą vyko ir 
pas gimines į užsienį.

VAITKUŠKIO RŪMŲ VAIDUOKLIAI
 Aš nė trupučio neabejoju, kad Vaitkuškio rūmuose įvairiose vietose ir 
įvairiausiais būdais vaidendavosi. Jau nuo ankstyviausios vaikystės apie tai nuolat 
daug girdėdavau, o kas nemaloniausia,  suaugusieji ne tik tų kalbų nepaneigdavo, bet 
tam tikra prasme patys dėl to buvo labai susirūpinę. 
 Keisčiausia, o tuo pačiu ir baisiausia istorija, niekados taip ir neišaiškinta, 

148   To dokumento mašinraštis saugomas Kosakovskių fonde.
149

   Jonas Eustachijus mini ne visus globėjus. Visa mažamečių grafo vaikų globos taryba 
paminėta Stanislovo Kazimiero Kosakovskio testamente (išliko testamento nuorašas): Sofija 
Bover de San Kler-Kosakovska, Stanislovas Michalovskis, Dominykas Daugėla, Aleksandras 
Montvila bei asmuo, kurį paskirs nepilnamečio paveldėtojo motina. Žr. KŠAV, BL, Stanislovo
Kazimiero testamento nuorašas, p. 1.

150
   Liachavičai [balt. – Lyakhavichy] – miestelis, palivarkas su sena pilimi, dvaras bei 

žemės Minsko gubernijoje, Slucko apskrityje [dab. – Liachavičų rajono centras Bresto 
srityje, Baltarusijoje]. Dvaras kažkada priklausė Chodkevičiams, Sapiegoms, Masalskiams, 
Simonui Kosakovskiui – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės [Didžiajam] etmonui, vėliau 
Vaitkuškio linijos Kosakovskiams. Žr. A. Jelskis „Liachavičai [Lachowicze]“ iš LKGŽ, t. 5,
red. F. Sulimierskis, B. Chlebowskis, V. Valevskis, Varšuva 1894, p. 56–57.
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su dramatiška pabaiga, atsitiko vieną pavasarį, kai mano tėvai turėjo atvykti [iš 
Varšuvos] į Vaitkuškį vasaroti. 
 Pusiaudienį, apie 12.00 [val.], žmonės, tvarkantys rūmus [prieš grafų 
atvykimą], turėjo eiti pietauti į oficiną. Rūmų durys buvo užrakintos, atdaros 
liko tik įėjimo durys nuo vadinamosios „Šveicorinės“ pusės. Visi išėjo, tik 
keliolikos metų berniukui patarnautojui buvo nurodyta likti „Šveicorinėje“ 
prižiūrėti [šį] įėjimą į rūmus. Kai visas žmonių būrys priėjo iki pusės kiemo, 
kas nuo išėjimo iš rūmų užtruko ne daugiau kaip 2–3 minutes, rūmuose 
pasigirdo veriantys klyksmai. Visi nedelsdami bėgte pasileido į rūmus ir įpuolė 
į „Šveicorinę“. Ten buvo tuščia, vaikinuko nebuvo nė ženklo. Ilgas ieškojimas 
rezultatų nedavė. Galų gale buvo aptikti visiškai sutraiškyti jo palaikai, virtę 
mėsos ir kaulų mase, įterpti į siaurą plyšį tarp krosnies ir sienos.
 Į tą plyšį sunkiai buvo galima įkišti net plokščią delną. Niekur nebuvo 
nei kraujo, nei kovos pėdsakų. Tikrai niekas per 2–3 minutes nesugebėtų taip 
sužaloti paauglio ir įkišti jo [kūno] į tokį siaurą plyšį tarp krosnies ir sienos, 
net neištepęs krauju sienų, grindų ar dar ko nors aplinkui.
 Vietos apžiūra, prokuroro tyrimas tos paslapties neišaiškino. Tas baisus 
įvykis visiems giliai įstrigo į atmintį ir savo paslaptingumu ilgus metus kėlė 
rūmų gyventojams nerimą, o kartais ir didelę baimę, ypač mažai apgyvendintose 
rūmų dalyse. Aprašytoji istorija įvyko tik vieną kartą ir nieko panašaus daugiau 
neatsitiko. Tačiau buvo ir pasikartojančių vaiduoklių, visados vienodai 
apibūdinamų įvairių, kartais net visai apie juos negirdėjusių, žmonių. 
 Kai kuriuose pirmojo aukšto svečių kambariuose bei keliuose antrojo 
aukšto kambariuose, dažniausiai ankstyvą rytą, kai tik pradėdavo švisti, 
kambaryje, nepaisydama uždarytų durų, pasirodydavo labai aštrių veido 
bruožų senutė atsikišusia pasmakre, su pakaklėje parištu kyku, kuri triūsdavo 
kambaryje, atlikdama aibę niekam nereikalingų veiksmų. Žiūrinėdavo už 
spintos, imdavo ką nors į rankas ir dėdavo atgal, šlamėdavo senamadiška 
suknele, niekada nepažvelgdama į kambaryje esantį asmenį ir niekaip 
nereaguodama į kreipimąsi, neatsiliepdama.
 Po kurio laiko išnykdavo taip pat, kaip ir ateidavo. Tos senutės 
pasirodymas kai kuriuose kambariuose tapo pastoviu reiškiniu, niekados 
nesukėlęs siaubo ją mačiusiems asmenims, ypač svečiams, nieko apie tai 
nežinantiems ir manantiems, jog tai kokia nors anksti besitvarkanti tarnaitė. 
Įdomu tai, kad kiekvienas naujai atvykęs, neperspėtas apie šio vaiduoklio 
pasirodymo galimybę, ryte pusryčiaujant būtinai pasakodavo apie tos 
senutės pasirodymą ir visada jos išvaizdą bei drabužius apibūdindavo 
nekintamai vienodai. Tai tęsėsi ne vienus metus ir pasikartodavo beveik su 
kiekvienu atvykėliu, jei jis nakvodavo viename iš kambarių, kuriuose senutė 
vaidendavosi. 
 Visiems buvo žinoma istorija, nutikusi Vaitkuškyje pirmajai mano tėvo 
žmonai [Aleksandrai] Chodkevičiūtei [Chodkiewiczówna z domu].151 Vieną 

151   Aleksandra Karolina Chodkevičiūtė (g. 1840 metų gegužės 9 d. Mlynove [w Młynow-
ie], m. 1880 m. gegužės 6 d. Venecijoje) – Mečislovo Chodkevičiaus ir Liudvikos Oli-
zaraitės [z Olizarów] duktė. 1858 metais ištekėjo už Stanislovo Kazimiero Kosakovskio. 
Kartu su vyru ir uošviais priėmė carą Aleksandrą II Kosakovskių  rūmuose Varšuvoje; 
vėliau, 1860 metais, su vyru lankėsi Kosakovskių dvaruose Rusijoje. Žr. M. Klempertas 
„Aleksandra Chodkevičiūtė, Michalina Zaleska, Sofija Bover de San Kler“, p. 218–223.
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naktį jai prisisapnavo, jog atėjo jos senelė152 ir pasakė jai kažką svarbaus. 
Pokalbio pabaigoje ji pridūrė: „O kad nemanytum, jog tai sapnas, padarysiu 
tau ant peties kryžiaus ženklą.“ Ryte pabudusi, tėvo žmona  papasakojo jam  
savo sapną ir atidengė petį, ant kurio kuo aiškiausiai matėsi pailgas plytų 
spalvos kryžius. Tą kryžių ji turėjo iki pat mirties, jį matė daugelis asmenų, 
tarp jų ir daug gydytojų, iš kurių paminėsiu profesorių Julijaną Kosinskį 
[Juliana Kosińskiego] – Varšuvos Pagrindinės mokyklos [Szkola Główna] 
chirurgijos profesorių. Praėjus kelioms valandoms po mano tėvo pirmosios 
žmonos mirties, tas kryžius ėmė blykšti ir visiškai išnyko.

 Mano motina nuolat tvirtindavo, jog daug kartų, jai gulint salone 
šezlonge, tamsiame ir tuščiame mano tėvo kabinete ji matydavo ten ir atgal 
išilgai kambario judančias degančio papiroso žarijas. Ta švieselė ją taip 
vargindavo, jog vėliau ji, būdama salone, visada uždarydavo kabineto duris.
 Labiausiai varginančiu vaiduokliu buvo dvasia, pasirodanti mažame 
koridorėlyje už mano sesers kambario. Pasakota, kad toje vietoje rūmų 
statybos metu krintančios plytos buvo užmušta kažkokia darbininkė. Daugelį 
metų vakaro valandomis ir naktį koridorėlyje, šalia spintos, buvo matoma 
moters figūra, atkakliai stovinti ir tarsi norinti užtverti einančiajam kelią. 
Mano motina tą figūrą sutiko daug kartų, o kai vakare su žvake rankoje 
eidavo pro tą vietą kartu su manimi, visada man uždengdavo akis ranka. 
Ilgai nesupratau, kodėl ji taip daro, bet vėliau, suprasdama, jog ne visada 
vaikščiosiu šiuo keliu jos lydimas, motina man viską paaiškino. Ji man taip 
pat kalbėjo, jog ta ponia [vaiduoklė] nieko blogo nepadarys, nes, vaikams 
einant pro šalį, ji pati kartais slėpdavosi už spintos, kad jų negąsdintų. 
Mano sesuo daug metų buvo kamuojama vaiduoklio savo kambaryje. Tas 
kartojosi ištisus metus net kelis kartus per savaitę. Sesuo, eidama miegoti, 
visada užrakindavo duris į koridorėlį, du kartus pasukdama raktą. Durys iš 
koridorėlio į koridorių ir į gretimą  kambarį taip pat buvo rakinamos. Tokiu 
būdu koridorėlis būdavo užrakintas iš visų pusių. Vakare sesuo, eidama 
miegoti, nusirengdavo, prausdavosi ir šukuodavosi, apsivilkdavo chalatą 
ir klaupdavosi ant kilimėlio prie lovos vakarinei maldai. Daug kartų per 
mėnesį tuo metu pasigirsdavo aiškūs žingsniai koridorėlyje, kurie sustodavo 
prie sesers kambario durų ir po to kažkas stipriai patraukdavo durų rankeną. 
Sesuo apmirdavo iš baimės, bet nenutraukdavo maldos. Po akimirkos durys 
į koridorėlį, prieš tai užrakintos, su trenksmu atsidarydavo ir kažkieno 
žingsniai per kambarį pamažu priartėdavo prie mano sesers. Ji juto, kad 
kažkas sustoja už jos, akimirką pastovi, o po to, pasisukinėjęs kambaryje, 
išeina, uždaro duris ir dingsta koridoriuje. Tada sesuo atbėgdavo į mano 
kambarį, buvusį šalimais, drebėdama iš baimės, sėsdavosi ant lovos, po 
to kartu sugrįždavome į jos kambarį. Patikrinę ir užrakinę duris, paprastai 
atidarydavome duris į koridorėlį, kad pamatytume, kas ten darosi, o paskui, 
užrakinę duris, eidavome miegoti. Aš ne kartą girdėjau tą vaikščiojimą už 

152   Aleksandros Chodkevičiūtės – grafienės Kosakovskos senelėmis buvo: iš tėvo pusės –
Karolina Teresė Valevska [Walewska-Valevskaitė] (g. 1778 metais, m. 1846 m. vasario 14 d.
Sankt Peterburge), iš motinos pusės – Karolina de Molo (g. 1791 metais, m. 1851 m.
balandžio 6 d. Dubne).
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užrakintų durų, žingsnius ir pan. Jadvisia visados dėl to labai jaudindavosi, 
bet likdavo savo kambaryje, kurį, tiesą sakant, sunku butų buvę pakeisti į 
ramesnį, nes tolesni kambariai, būtent svečių, irgi nebuvo apsaugoti  nuo 
vaikštinėjančių vaiduoklių. Mano sesuo maldos metu niekada neišdrįsdavo 
atsisukti ir pasižiūrėti, kas už jos stovi, nors galėjo ir nieko nepamatyti. Mane 
tie dalykai smarkiai nervino, bet metai iš metų tai nutikdavo 8–10 kartų per 
mėnesį, o kartais ir dažniau, ir nieko nebuvo galima padaryti. Mano motina 
gerai apie tai žinojo ir patardavo nebijoti, melstis už mirusiųjų sielas, kad jos 
nustotų mus puldinėjusios.
 Vaitkuškio koplyčioje vakare keletą kartų pasigirdo labai stiprus 
dundesys, gerai girdimas valgomajame. Įėję į koplyčią, nieko nepastebėjome. 
Po kelių kitų tokių pat galingų detonacijų buvau įsitikinęs, jog tai tikriausiai 
etmono Karolio Chodkevičiaus, kurio širdis kabojo virš altoriaus, pokštas. 
Vieną sykį, smalsumo vedamas, pasiėmęs į kompaniją vieną vaikinuką, 
Vaitkuškio [rūmų] tarną, paslapčia nuėmėme tą širdį ir, praplėšę popierinę 
juostą, kuria buvo suklijuotos dvi širdies formos metalinės dėžutės dalys, 
išpylėme ant popieriaus iš dėžutės vidaus tamsiai rudus miltelius. Labai 
nustebau, kad taip atrodo širdis; miltelius subėrėme atgal, užklijavome 
popieriumi tarpą ir širdis koplyčioje sugrįžo į savo vietą. Ar dundesiai po to 
kartojosi, nebepamenu.                
 Dideliuose ir tuščiuose Vaitkuškio koridoriuose naktimis dažnai 
girdėjosi garsūs žingsniai, kartais pasigirsdavo dejonės ir atodūsiai bei durų 
girgždesys šalia koplyčios, nepaisant to, jog buvo žinoma ir nekart patikrinta, 
jog ten absoliučiai nieko nėra. Žinoma, tai nieko neįrodo, bet tą nuolatinę 
baimės ir nežinomybės atmosferą tie šiugždesiai vis pakurstydavo.
 Aš taip baisiai visko bijojau, kad daugelį metų, kol neužmigdavau, 
prie manęs sėdėdavo kuri nors auklė ar tarnaitė, o kartais [jos] prieš miegą 
man dar pripasakodavo apie savo išgyvenimus sutikus vaiduoklius. Vaitkuškio 
kambaryje būdavau vienas. Į antrąjį aukštą, į svečių kambarius, bet kuriuo 
paros metu nebūčiau ėjęs už jokius pinigus.
 Paskutinis įvykis su vaiduokliais Vaitkuškyje nutiko mano motinai 
maždaug 1909-aisiais, gal metai iki jos mirties, iki paskutinio jos išvykimo 
iš Vaitkuškio, į kurį ji daugiau jau niekad nebesugrįžo.
 Mama miegamajame nakvodavo viena, toje rūmų dalyje be jos 
daugiau niekas negyveno. Ten dar buvo buduarėlis, tėvo kabinetas, salonas, 
valgomasis ir tik už jų mano ir Jadvisios miegamieji.
 Kartą, apie 11.00 val. vakaro, atbėgo labai susijaudinusi mano motina 
ir nutarė iš karto su savo daiktais persikelti pas mus. Taip baisiai sunerimusios 
ir išsigandusios motinos aš dar nebuvau matęs. Mama su daiktais persikėlė į 
tą rūmų pusę, ką buvo nelengva padaryti, ypač tokiu vėlyvu paros metu. Po 
poros dienų mama man papasakojo, kas nulėmė tokį staigų jos apsisprendimą. 
Taigi, jau kelis vakarus mama rašė laiškus prie rašomojo staliuko savo 
buduarėlyje, užrakinusi duris į koridorėlį, įėjimo ir biliardinės duris. Tokiu 
būdu koridorėlis buvo užrakintas iš visų pusių, o mansardoje ir bufetinėje tuo 
metu niekas nenakvojo.
 Apie 11.00 val. mama išgirdo labai triukšmingus ir nervingus 
žingsnius koridorėlyje, po to durų trinktelėjimą ir beldimą, pasigirdo 
labai rėksmingas ir nemalonus moteriškas balsas: „Kaip, ponia Sofija 
60



Kosakovska dar čia?“
 Motina ištvėrė, balsas nutilo, o kitą dieną tas pats pasikartojo tą pačią 
valandą. Minėtąją dieną mama vėl rašė laiškus ir vėl apie 11.00 valandą 
pasigirdo žingsniai, beldimas, balsas, o po akimirkos koridorėlio durys su 
trenksmu atsidarė, kažkieno žingsniai pasigirdo jau kambaryje ir sustojo čia 
pat už mamos. Tada tiesiog jai į ausį moteriškas balsas, kaip ir anksčiau, 
suriko: „Kaip – ponia Sofija Kosakovska dar čia, ponia grafienė, ponia dar 
čia – na na!“. 
 Motina pašoko ir bėgte per kabinetą, saloną, valgomąjį atbėgo iki pat 
mūsų [kambarių] ir daugiau nebegrįžo į tą rūmų dalį.
 Tai žiupsnelis faktų ir pasakojimų iš Vaitkuškio rūmų mūrų, žinoma, 
nevisiškas ir nepilnas. Istorijas apie vaiduoklius norėčiau pabaigti kartu su 
poetu: 

  „Dar ir kiti stebuklai vyko rūmuos,
   Kažkokios paslaptingos rankos beldė mūrus.
   Krebždėjimas, sumišęs su šėtonišku juoku,
   Rūmuos aidėdavo daugkartiniu aidu...
   Bet nieko nematyt, visur tyla kurčia, 
   Girdėt tik žingsniai svečio, tolstantys nakčia,
   Pentinų čerškesys, kardo tarškėjimas,
   O gal kitokio ginklo tai žvangėjimas?
   Ir vėl girdėt trypimas, žingsniai vėl artėja,
   Tie žingsniai ne iš gyvojo pasaulio čia atėję.
   Nematomasis svečias praneša apie save
   Pelėsiais dvokiančiu ir šaltu gūsiu, kaip karste...“  

 [eiliuoto lenkiško teksto autorius – J. E. Kosakovskis, 1938 m.]
     

61



GYVENIMAS VAITKUŠKYJE PO 1905 METŲ

 Mūsų	 pamokos.	 Po mano tėvo mirties visiškai pakito Vaitkuškio 
gyvenimo eiga, didžiulis nuolat atvažiuojančių ir ilgiau liekančių svečių ratas 
labai sumažėjo, o nuolat rūmuose gyveno mano motina, aš su seserimi Jadvisia, 
na, ir asmenys, kurie mus auklėjo bei mokė. Panelė Žana Vantlez išbuvo 
Vaitkuškyje dar 1½ metų, panelė Chžanovska – jauna ir labai išsilavinusi 
mokytoja iš Varšuvos, užsiėmusi mano sesers mokymu ir, pagaliau, panelė 
Adelė Slugocka153 – labai smulki ir trapi, mažutė, daug žemesnė už mano 12-
metę seserį ir nedaug aukštesnė už mane (tuomet turėjau 7 metus). Panelei 
Adelei Slugockai tuo metu buvo jau per 50, ji turėjo labai aštrius asketiško 
veido bruožus, milžinišką šukuoseną, tarsi skrybėlaitė gulinčią ant galvos su 
didele aksomine kokarda plaukuose, bei aštrų spiegiantį balsą; mes jos labai 
bijojome, nors ji buvo angeliško gerumo ir kantrybės.

 Panelė Slugocka mokė Jadvisią ir mane, buvo labai reikli ir nenuolaidi, 
labai dažnai mušė mane per delną medine liniuote su variu apkaustytais kampais, 
ne kartą tampė mane už ausų, net statydavo į kampą, jei prireikdavo. Su tuo 
statymu į kampą panelė Adelė turėjo sunkumų, nes aš, žinoma, priešindavausi 
ir draskydavausi, o ji turėjo nedaug jėgų. Tada, matydama, kad nesusidoros, 
kviesdavo tarną, kuris padėdavo jai baudžiamojoje akcijoje be didelio noro, 
manydamas, kad ponaitis yra skriaudžiamas, liepiant jam ištisas valandas 
mokytis, užuot davus jam ramybę ir laisvą gyvenimą.
 Blogiausia būdavo, kai apie mano pasipriešinimą sužinodavo mano 
motina. Tuomet be apeliacijų turėdavau eiti į kabinetą, nuleisti kelnes, 
atsigulti ant kanapos ir, tarno Kaleniko [Kalenika] laikomas, smarkiai ir tikrai 
nesimboliškai gaudavau į kailį „Kaučiuko pirštais“, kuriuos pats asmeniškai 
turėdavau atsinešti, o paskui nunešti atgal. Tai buvo tas pats, kaip mirtininkui 
kasti sau duobę prieš egzekuciją. Dažnai labai stiprūs ir negailestingi mano 
motinos smūgiai palikdavo žymes kartu su maudžiančiu skausmu kelioms 
savaitėms. Buvau įpratęs, kiekvieną kartą gavęs į kailį, apžiūrinėti savo 
užpakalį veidrodyje, kad įvertinčiau mano kūno sužalojimo laipsnį. Neretai 
taip pat gaudavo į kailį ir mano sesuo. Turiu pripažinti, kad palaipsniui 
mūsų kūno bausmės tapo vis mažiau varginančios nepaprasto mūsų tarno 
Kaleniko pasišventimo dėka. Pagal tarnybines pareigas jis laikydavo mus, kad 
nepabėgtume nuo kanapos, nes net pagalvoti negalėjai, jog kuris nors iš mūsų 
ramiai lauktų rykščių. Taigi tas Kalenikas, kuris nežinia kodėl ir už ką labai 
mylėjo mano seserį ir mane, egzekucijos metu griebdavo mus abiem rankom 
už pasturgalio ir taip mikliai manipuliuodavo delnais, jog visi smūgiai tekdavo 
jo rankoms, dažniausiai aplenkiant mūsų kailius. Dėl to Kalenikas dažnai 
vaikščiodavo  ištinusiomis rankomis, o mes, „Kaučiuko pirštų“ nepaliesti, 
grįždavome prie mokslų, jausdami gėdą ir būdami labai sujaudinti mūsų 

153
   Adelės Slugockos gimimo data nėra tikslai žinoma. Po Stanislovo Kazimiero mirties 

ji kurį laiką liko Vaitkuškyje. Dvarą paliko tarp 1912 ir 1915 metų, kai Jonas Eustachijus 
pradėjo mokslus Žitomire. Iš Marijos Chodkevičiūtės-Kosakovskos dienoraščių matyti, kad 
ji gyveno pas Kosakovskius Didžiojoje Berastavicoje. Tikriausiai ten mokė vaikus. Mirė 
Berastavicos rūmuose 1932 metų lapkričio 11 d. tarp 3 ir 4 val. ryto. Palaidota vietinėse ka-
pinėse. Žr. KŠA BL, M. Chodkevičiūtė-Kosakovska „Dienoraštis“.
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išgelbėtojo gerumo, kurį bufete apkabindavome ir bučiuodavome, dėkodami 
už globą ir išgelbėjimą. Jis visada išsigindavo, jog nieko panašaus nedarė, 
nes kaipgi jis drįstų apgaudinėti ponią grafienę ir t. t. Sakydavo: „Matyt, tavo 
ir Jadvisios užpakaliai jau taip priprato prie pėrimo, kad kaskart vis mažiau 
rykštę jaučia“.
 Mūsų kailių pėrimas susijęs su panelės Adelės Slugockos asmeniu 
ne todėl, kad ji kada nors būtų mus įskundusi, bet todėl, kad stumdymasis 
statant į kampą, ypač mane, sukeldavo triukšmą, kuris dažnai pasiekdavo ir 
mano motinos ausis. Pridursiu, jog manęs nuvedimas ir pastatymas į kampą 
dar neišspręsdavo išlaikymo toje pažeminimo vietoje problemos. Tam panelė 
Adelė išbandė daug būdų. Tarp kitko, tarnui padedant, užstatydavo mane 
[kampe] spinta, dažniausiai sunkiąja, baltinių. Sunkių baldų stumdymas 
kambaryje, kuriame vyko pamokos, reikalavo daug pastangų, kildavo sąmyšis, 
rakandų tampymas, grindų braižymas, kuris vėliau, vilkimo pėdsakams 
panaikinti, pareikalaudavo vaškavimo, blizginimo ir pan. Tos pastangos viršijo 
trapiosios panelės Adelės fizinius pajėgumus, jau nekalbant apie tai, kad man, 
besirangant kaip žalčiui, pavykdavo išslysti iš už spintos ir sprukti, pvz., į 
sodą, mano tramdytojai nepastebint. Kai ji pagaliau nutardavo, jog bausmės 
laikas baigėsi ir liepdavo atstumti spintą, už jos manęs jau senai nebūdavo. 
Tai labai žlugdė mano mokytojos autoritetą ir ji buvo priversta imtis kitų 
represinių metodų. Paprasčiausi, suprantama, buvo tampymas už ausų ir 
mušimas liniuote per delnus. Kartais būdavau statomas į kampą sąlyginai. 
Tai atrodydavo taip: pamoka būdavo pertraukiama 10–15 minučių ir man 
paskelbiama, kad stoviu kampe. Toks sprendimas man labai tiko, tad tam, kad 
neatgrasinčiau savo mokytojos nuo tokios bausmės, visą teorinio stovėjimo 
kampe laiką verkdavau ir maldaudavau sutrumpinti tą žeminantį laikotarpį. 
Panelė Slugocka džiaugdavosi, kad dar turiu tiek ambicijų, jog dėl to šitaip 
sielvartauju, ir su visišku negailestingumu išlaikydavo 15-os minučių bausmės 
laiką. Tai visu ketvirčiu valandos sutrumpindavo mano pamoką ir tuo negalėjau 
nesidžiaugti. Su panele Slugocka mokiausi lenkų kalbos, skaičiavimo, rašiau 
diktantus ir studijavau gramatiką. Panelė Chžanovska, kuri savo grožiu, 
dideliu ūgiu ir tokia pat didele ramybe ne tik man imponavo, bet ir atimdavo 
drąsą, mokė mane Lenkijos istorijos, o taip pat truputį literatūros, naudojant 
skaitinius, įtrauktus į [gimnazijos] paruošiamosios klasės chrestomatiją. Panelė 
Slugocka, jei kartais pasitaikydavo, kad ką nors atlikdavau gerai ar ko nors 
išmokdavau, pažvelgdavo į mane pro pensnė, nustumto ant nosies galiuko, 
viršų ir sakydavo: „Visai gerai, visai gerai, mano berniuk“, kas sukeldavo 
manyje didelį pasididžiavimą.
 Prancūzų kalbos mokiausi su Žana Vantlez, dažniausiai kartu su 
ja skaitydamas arba klausydamasis jos, skaitančios Rožinėje bibliotekoje 
[Bibliothèque Rose – leidykla arba knygų serija] išspausdintus eilinius grafo de 
Segiuzo [de Sèguz] apysakų tomus: „Sofi nelaimės“ [Les malheurs de Sophie]“, 
„Gribuj sesuo [La Soeur de Gribouille]“, „Generolas Durakinas [Le Général 
Durakine]“ ir pan. Be to, [mes] su seserimi kartu su panele Žana skaitėme 
knygas iš Žydrosios bibliotekos [Bibliothèque Bleu], pvz., „Angelo sargo užeiga 
[L‘Auberge de l‘Ange Gardien]“ ir ilgą apysaką „Sans Famille“, kas reiškia 
„Be šeimos“, nors man tuomet atrodė, kad tai reiškia „100 šeimų“ [prancūziški 
žodžiai „sans“ (be) ir „cent“ (šimtas) pagal tarimą labai panašūs]. 
 Tarp mūsų mokytojų  buvo ir panelė [Jadvyga] Volikovska [Wolikowska]. 
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Tai buvo jau apie 70-ies metų senoji mano sesers Gabrielės Gurskos [Górskiej] 
mokytoja, autoritetingiausia asmenybė tikėjimo klausimais. Panelė Volikovska 
buvo labai reikli ir griežta, labai daug valandų praleisdavusi bažnyčioje bei 
koplyčioje ir smarkiai muštruodavusi visus, pirmiausia jaunus, kunigus, 
netgi jiems laikant mišias. Ji sugebėdavo garsiai atkreipti jų dėmesį į ne 
tokį tarimą, blogą dikciją ir pan. Dažnai, kai kuris nors kunigas laikydavo 
mišias, pasigirsdavo griežti panelės Volikovskos žodžiai: „Garsiau!“, „Ne 
taip greitai!“ ir pan. Tuo ji garsėjo visoje apylinkėje ir niekas net nebandė 
prieštarauti tokiems jos klero [dvasininkų] auklėjimo metodams. Jei kildavo 
kokie nors ginčai, susiję su apeigomis ar bažnyčios istorija, arba, pagaliau, 
su tikėjimo pagrindais, panelė Volikovska, nesiskaitydama net su kunigų 
nuomone, vienu beapeliaciniu sakiniu viską išspręsdavo. Manau, kad panelė 
Volikovska priklausė kokiai nors [religinei] draugijai ar nenešiojančių abitų 
[vienuolių] ordinui, o bažnytinėje hierarchijoje turėjo pasiekti ne mažesnį kaip 
vyskupo lygio rangą. Tai, be abejo, buvo labai išsilavinusi asmenybė, tikriausiai 
labai pasiaukojanti ir gera, daranti daug gerų darbų incognito [paslapčia], kas 
vėliau daug kartų paaiškėdavo. Nepaisant to, buvo neabejotina keistuolė. Jos 
nuolatinis kišimasis į klero reikalus, o kartais net į kuriam laikui Vaitkuškyje 
apsistojusių kunigų asmeninį gyvenimą, ką ji laikė savo pareiga bei misija ir 
vykdė visą gyvenimą, susilaukdavo dažnų ir gausių su tuo susijusių atkirčių.
 Panelė Volikovska, didžiausias to dalyko autoritetas, mus mokė tikybos 
ir kėlė labai aukštus reikalavimus. Kai kartą  per kelis mėnesius Vaitkuškyje 
pasirodydavo klebonas, kad mane ir mano seserį paklausinėtų tikėjimo tiesų, 
jis visada susižavėdavo mūsų giliomis ir visapusiškomis žiniomis. Tačiau 
panelė Volikovska laikė tuos pasikalbėjimus visiškai betiksliais, nes abejojo, 
ar kuris nors iš mūsų kunigų labiau už ją nusimano tuose dalykuose, kuriems ji 
pašventė visą savo ilgą gyvenimą. 
 Mūsų pamokos prasidėdavo lygiai 9.00 val. ryto, po pusryčių, ir 
trukdavo be pertraukos iki 11.30 val. Po to būdavo 15 minučių pertrauka, 
kambario vėdinimas, būtinas, nes panelė Slugocka be paliovos rūkė papirosus, 
ir toliau pamokos vykdavo iki 13.00 val. Mano sesuo tuomet mokydavosi savo 
kambaryje, o aš – savo.
 Per pietus atnešdavo paštą, kurį iš Ukmergės kasdien atveždavo 
Vaitkuškio paštininkas – žmogus, arkliuku, pakinkytu į mažą vežimą, 
važinėjęs į Ukmergę [parvežti] įvairių pirkinių ir pašto. Jis veždavo į paštą 
ir laiškus iš Vaitkuškio. Paštininkas turėjo didelį portfelio formos krepšį iš 
juodos odos, kuris buvo maždaug 4 kartus didesnis už dabartinius normalaus 
dydžio portfelius. Tame kaiščiu ir spyna užrakintame krepšyje buvo saugomi 
laiškai. Raktas nuo spynos buvo Ukmergės pašte, kur, atidarę krepšį, išimdavo 
korespondenciją [iš Vaitkuškio], įdėdavo korespondenciją į Vaitkuškį ir vėl 
užrakindavo krepšį spyna. Paštininkas atveždavo paštą ir paduodavo krepšį 
mano motinai pro langą arba atnešdavo jį į bufetą. Iš ten krepšys pietų metui 
atsirasdavo valgomajame. Mano motina turėjo antrąjį raktą nuo spynos ir 
asmeniškai atidarydavo krepšį bei išdalydavo laiškus namiškiams, o laiškus 
[skirtus] asmenims, gyvenantiems ne rūmuose, nunešdavo į bufetą, iš kur jie 
būdavo išnešiojami adresatams. 
 Mano motina visą gyvenimą labai aktyviai susirašinėjo, rašydama 
šimtams asmenų, gyvenančių šalyje ir užsienyje. Paprastai laiškų rašymui 
mano motina kasdien, dažniausiai vakare, skirdavo 2–3 valandas. Neretai 
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baigdavo 12.00 ar 1.00 val. nakties. Kasdien parašydavo mažiausiai po 10–
15 labai ilgų ir išsamių laiškų, tad nieko nuostabaus, kad ją pasiekdavo labai 
plati korespondencija iš įvairių pasaulio kampelių. Tad paštas Vaitkuškyje 
dažnai atstodavo laikraščius, kurie irgi visad atkeliaudavo, bet juose būdavo 
nedaug žinių. Laikraščių papildymui visuomet būdavo keliolika kasdieninių 
laiškų, iš kurių visada sužinodavome įvairių dalykų. Pietų metu mano motina 
visados peržvelgdavo laiškus ir svarbiausias žinias iškart prie stalo pateikdavo 
mums. Kai kuriuos laiškus ji skaitydavo prie stalo, o likusią korespondenciją  
studijuodavo savo kambaryje. Po pietų ½ valandos gulėdavome lovose, tuo 
metu mums balsu skaitydavo. Po to, maždaug iki 16.00 – 17.00 val., eidavome 
pasivaikščioti, 17.00 val. būdavo pavakariai ir iš karto po jų – pamokų 
ruošimas iki 19.30 val., tai yra iki vakarienės. Pusvalandį iki vakarienės mums 
būdavo leidžiama daryti ką norime, o po vakarienės tvarkydavome stalą ir 
užbaigdavome pamokų ruošą. Apie 21.00 val. eidavome į motinos miegamąjį 
kalbėti poterių, o jau po to – miegoti. Užgesinus šviesą ir mano globėjams 
išėjus, pro atviras duris imdavau garsiai šnabždėtis su savo seseria. Dažnai 
sėdinti valgomajame, kuri nors iš mūsų mokytojų, išgirdusi mus kalbantis, 
įpuldavo su šauksmu: „Nesikalbėti!“ ir, kas blogiausia, uždarydavo duris į 
mano sesers kambarį. Tada turėdavau truputį palaukti, vėl atidaryti duris pas 
Jadvisią ir toliau bandydavome kalbėtis, dažniausiai iki 22.00 – 23.00 val. 
vakaro, nes mus guldydavo į lovą per anksti.
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VAITKUŠKIO SVEČIAI

 Po mano tėvo mirties į Vaitkuškį atvykstančius svečius galima būtų 
padalinti į dvi kategorijas: asmenis, praleidžiančius čia ilgesnį laiką, bei svečius, 
atvykusius trumpam, tai yra keletui dienų, kartais, kas pasitaikydavo retai, 
keletui valandų. Atvykimas be nakvynės buvo retenybė, nebent kas nors, labai 
arti gyvenantis, pasirodydavo kokiose nors iškilmėse, pvz., vardinėse ar pan.

 Kasia Kosakovska
 Pradėsiu nuo viešnios, o tiksliau namiškės, tik retkarčiais išvykstančios į savo 
namus, kuri buvo visų be išimties dievinama – tai buvo mano teta Kasia Kosakovska154 
iš Liukonių,155 jau prieš daugelį metų mirusio ir mano nepažinoto dėdės Pranciškaus 
[Franciszka] Kosakovskio156 žmona. Tuo metu teta Kasia turėjo apie 70 metų, o gal 

154   Kotryna Obrijan de Lasy [Katarzyna O‘Brien de Laçy], Patriko Obrijan de Lasy ir Julijos 
von Dama [von Damme] duktė. Pranciškaus [Franciszka] Kosakovskio žmona. Iš Stanislovo 
Kazimiero užrašų matyti, kad jo tėvas surengė šias vedybas. Tos vedybos buvo sėkmingos, 
bet trumpos. Netekus vienintelio sūnaus, netrukus mirė ir Pranciškus: „Dėdės šeima neteko 
vienintelio jiems Dievo duoto sūnaus, sulaukusio 16 metų. Po to ir mūsų mylimas dėdė, 
kilnus, puikiausias žmogus, taip pat mus paliko. Vargšė dėdienė liko viena laimingos praei-
ties griuvėsiuose, tačiau, nepaisant šitiek audrų ir skausmingų išgyvenimų, Liukonys visa-
da išliko mielu žavingu prieglobsčiu, o dėdienė Pranciškienė [Franciszkowa] kaip visados 
nuoširdi, kilni, tyli, galvojanti vien tik apie kitus, iki šiol išlieka savo namų siela ir viešnagę
juose kiekvienam daro mielą ir malonią. Tuo pat metu buvo ir poetiška, ir idealia namų šei-
mininke. Gyvenime sutikdavau moterų, kurios, atrodė, tarsi niekada ir nebuvo jaunos, o apie 
dėdienę Pranciškienę galiu pasakyti, kad ji niekada nebus sena, nes gamta ją apdovanojo 
žavesiu, teikiančiu būtent tą privilegiją.“ Kosakovska turėjo didelę įtaką. Pažinojo daugelį 
rusų pareigūnų, tarp jų ir Michailą Muravjovą [Vilniaus generalgubernatorius, 1863–1864 m.
sukilimo Lietuvoje malšintojas, pramintas „Koriku“]. Sausio sukilimo [taip lenkų istorio-
grafijoje vadinamas 1863–1864 m. sukilimas] metu buvo areštuotas vienas iš Kosakovskių 
giminaičių – Jaroslavas, kurį grafienė stengėsi išlaisvinti: „Tuo metu Rygoje sužinojome 
apie Stasiaus Kozakovskio [Kozakowskiego] suėmimą bei mirties nuosprendžio paskelbimą 
Sierakauskui ir Jaroslavui Kosakovskiui. Mūsų tetulė Pranciškienė Kosakovska asmeniškai 
pažinojo Muravjovą, kai tas, prieš daugelį metų eidamas Vilniaus gubernatoriaus pareigas, 
dažnai aplankydavo Augustoveką, kur gyveno jos tėvų de Lasy šeima. Brangioji tetulė nutarė 
padaryti viską, ką galėjo, kad išgelbėtų nuo mirties nelaimingąjį Jaroslavą. Tad atvyko pas 
Muravjovą, kuris ją priėmė labai šiurkščiai, sakydamas, kad jei ji nori jo ko nors prašyti, 
turi ateiti su šviesia suknele, o ne su juoda. Tad vargšė moteriškė su drebančia širdimi, bet 
stipriu pasiryžimu išgelbėti vyro sūnėną pakartotinai atvyko pas vyriausiąjį Lietuvos virši-
ninką, apsivilkusi šviesiai, spalvotai. Šį kartą Muravjovas priėmė tetulę kuo mandagiausiai, 
dėmesingai išklausė jos prašymą ir, atsižvelgdamas į Jaroslavo amžių, siekiantį tik 20 metų 
(buvo gimęs 1843 metais), pakeitė mirties bausmę 20 metų sunkiųjų darbų, vėliau paliekant 
gyventi Sibire. Nelaimingasis Sierakauskas savo lemties neišvengė.“ Žr. KFV S. K. Kosa-
kovskis „Praeities prisiminimai“, t. 1, p. 68, 97, 328.

155
   Liukonys – miestelis ir palivarkas Vilniaus apskrityje [dab. kaimas Širvintų rajono 

savivaldybėje], iš pradžių buvęs etmono Simono Kosakovskio, vėliau Napoleono adjutanto 
Juozapo Antano Kosakovskio nuosavybe. Žr. „Liukonys“, LKGŽ, t. 5, p. 480.

156
     Pranciškus [Franciszek] Kosakovskis (g. 1815 metų rugpjūčio 30 d. Marciniškiuose, m. 

1887 m. kovo 29 d. Vilniuje) – dvarininkas, Liukonių savininkas.
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ir daugiau. Tai buvo maža, liesa senutė, anksčiau, atrodo, buvusi nepaprasto grožio 
moteris, ilgus metus gyvenusi vieniša savajame Liukonių dvare, maždaug 25 varstai 
nuo Vaitkuškio. Liukonys – senas, visai ištuštėjęs dvaras, apsuptas niūraus, tamsaus, 
dideliais medžiais apaugusio parko. Namas taip pat niūrus, pilnas gražių baldų ir meno 
kūrinių. Ankstesniais laikais Liukonys priklausė generolui Kosakovskiui157 – vienam 
iš Napoleono adjutantų. Vienos labai tamsios Liukonių parko alėjos gale stovėjo iš 
medžio išdrožta ponios de Žanli [tikriausiai Stéphanie Félicité du Crest de Saint-
Aubin, grafienė de Genlis (1746 01 25–1830 12 31), žinoma kaip Madame de Genlis, t. 
y. ponia de Žanli – garsi rašytoja ir pedagogė] skulptūra, ta ponia prieš daugelį metų su 
generolu Kosakovskiu turėjo kažkokių reikalų. Mums Liukonyse tai buvo didžiausia 
įdomybė. Įėjus į tamsią alėją, jos pabaigoje tarsi vaiduoklis stovėdavo neįprasto dydžio 
balta dama. Artėjant prie jos, išryškėdavo jos kontūrai, drabužių detalės, pagaliau, 
veidas. Visa ši figūra buvo išpjauta iš lentos ir nudažyta aliejiniais dažais.

 Teta Kasia atvažiuodavo į Vaitkuškį juoda karieta, pakinkyta keturiais labai 
gražiais ir aukštais žirgais. Tetos vežėjas buvo Juzėnas [Józenas], kuris visada dėvėdavo 
juodą livrėją su juodomis sagomis, juodą odinę kepurę su snapeliu ir nejudėdamas 
sėdėdavo ant pasostės. Priveždavo savo ponią iki rūmų, nuimdavo jos skrynutę, pririštą 
už karietos, ir įnešdavo jos daiktus į kambarį, kuriame teta turėjo gyventi.
 Teta atvažiuodavo porai dienų pasižiūrėti, kas pas mus dedasi. Ir iš karto 
visi imdavo rūpintis, kad teta neišvažiuotų. Vos tik priartėdavo jos išvažiavimo 
terminas, prasidėdavo maldavimai, kad dar pasiliktų. Teta nenoriai minėdavo šimtus 
[negalėjimo pasilikti] priežasčių, pagaliau, kai mes ir mano motina, klūpodami 
priešais ją, maldaudavome, kad pasiliktų, suminkštėdavo. O Juzėnas, truputį 
supykęs, bet turintis paklusti savo poniai, iš kurios visada betarpiškai sužinodavo, 
kad pasilieka, nuo priebučio nuvažiuodavo į arklides. Panaši procedūra vykdavo 
kas keletą dienų, tai būdavo pirmasis kovos dėl tetos Kasios užlaikymo Vaitkuškyje 
etapas. Antrojoje fazėje buvo gaunamas [tetos] leidimas Juzėnui su arkliais ir karieta 
sugrįžti į Liukonis. Teta paliepdavo jam nuvažiuoti į namus, pažiūrėti, kas ten vyksta, 
ir iškart sugrįžti. Juzėnas, mūsų apsuptas, savo ruožtu būdavo prašomas, kad greitai 
atgal negrįžtų, kad į Liukonis [apie tetą] parašysime ir pan., ko rezultatas būdavo 
toks, jog teta pasilikdavo 2, 3, 5, o kartais 7 mėnesius ir ilgiau. Tarpais Juzėnas 
pasirodydavo, atveždavo žinių iš Liukonių ir vėl ten sugrįždavo, o visi Vaitkuškio 
rūmai šėldavo iš džiaugsmo, kad teta liko su mumis.                                          
 Teta Kasia Kosakovska gyvendavo pirmajame aukšte, viename iš svečių 
kambarių, šalia koplyčios. Visada vaikščiodavo apsivilkusi juoda nėriniuota suknele 

157
   Juozapas Antanas Kosakovskis [Józef Antoni Kossakowski] (g. 1772 metais Marciniš-

kiuose, m. 1842 m. spalio 28 d. Liukonyse) – Antano Infliantų [Livonijos – Uždauguvio] 
kašteliono ir Eleonoros Straševičiūtės [Straszewiczówny] sūnus. Savo tarnybinę karjerą susiejo 
su armija. Dalyvavo 1792 m. kariniuose veiksmuose targovicininkų pusėje. Pralaimėjus T. Kos-
ciuškos sukilimui, išvažiavo į Paryžių, kur susipažino su Napoleonu Bonapartu, kuris, atvykęs 
į Lietuvą 1812 metais, suteikė Kosakovskiui brigados generolo laipsnį Lietuvos korpuse bei 
paskyrė jį savo adjutantu. Juozapas Antanas dalyvavo mūšiuose prie Smolensko, Možaisko, 
Maskvos (užėmęs miestą, Napoleonas paskyrė Kosakovskį gubernatoriumi – šias pareigas jis 
ėjo tris dienas), Berezinos, Vilniaus, Kauno [prie Kauno 1812 m. mūšių nebuvo]. Taip pat ko-
vėsi 1814 m. kampanijoje. Kosakovskis lydėjo Napoleoną Fontenblo rūmuose jo atsisakymo 
nuo sosto metu. Palikęs Prancūziją, generolas grįžo į Liukonių dvarą Lietuvoje, kur mirė 1842 
m., nepalikęs palikuonių. Palaidotas Jonavoje [bažnyčios rūsyje]. Žr. S. Kosakovska-Šanajca 
„Kosakovskis Juozapas Antanas“ iš LBŽ, t. 14, p. 276–278.
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bei apsigaubusi dideliu baltu šaliu. Rūkė daug papirosų, kuriuos pati gamindavosi 
su tabako kimšimo į gilzes mašinėlės pagalba, ir ištisas dienas, sėdėdama ant 
salono sofutės, dėliodavo šimtus ar tūkstančius pašto ženklų, kurių jai atsiųsdavo 
iš viso pasaulio. Tuos ženklus atklijuodavo [nuo vokų], rūšiuodavo, dėliodavo 
į krūveles po 100 vienetų, perrišdavo siūlu, sudėliodavo į dėžutes ir išsiųsdavo 
kažkur į Afriką, kad išpirktų negriukus [?]. [Tetos] Pirštai buvo visiškai persukti ir 
deformuoti, tikriausiai dėl reumatizmo, bet, nepaisant to, tomis rankomis ji viską 
darė [labai] tiksliai.
 Kalbėjo tyliu ir drebančiu balsu, šnekėdavo nedaug, noriai visų 
klausydavosi ir domėjosi visais dalykais, kas sudarydavo įspūdį, jog kiekvienas 
asmuo ir jo reikalai tetai labai rūpi ir domina. Todėl kiekvienas mėgo su ja 
kalbėtis, patikėti jai savo rūpesčius ir sielvartus, o ji žvelgdavo tokiu geru ir mielu 
žvilgsniu, taip kerinčiai šypsodavosi, kad visi dėl jos tiesiog ėjo iš proto, visi be 
išimties. Kiekvienam nusišypsodavo, kiekvienam pasakydavo ką nors mielo ir 
nebanalaus, niekada dėl nieko neįsižeisdavo ir visad norėdavo likti gale visų, tarsi 
šešėlyje. Nežinia, kiek valandų gyvenime aš ir mano sesuo Jadvisia praleidome 
sėdėdami greta jos, žvelgdami į jos veidą, tarsi užburti. Nemėgo ji kalbėti apie 
save ir savo reikalus, nors žinojome, kad teta patyrė daug išgyvenimų, sukilimo 
metu nedvejodavo apsilankyti pas žiauriausius caro budelius, kad išmaldautų 
sušvelninti nuosprendį nuteistajam. Jos nepaprasto grožio, mokėjimo elgtis dėka 
daugelis nuteistųjų jai turi būti dėkingi už išsaugotą gyvybę. Apie tuos reikalus 
niekad nekalbėdavo. Prie tetos lovos visada stovėdavo Dievo Motinos paveikslėlis, 
nupieštas ant porceliano. Jis buvo aprėmintas mediniu, odinio diržo su skylutėmis 
ir sagtele formos rėmeliu. Tą paveiksliuką gavau po tetos mirties, jis vėliau buvo 
pas mus Bednarska gatvėje iki pat [1944 m. Varšuvos] sukilimo, kurio metu žuvo 
kartu su kitais mūsų daiktais.
 Tetos Kasios siluetas yra neatsiejamas nuo Vaitkuškio salono, [kur] ji 
sėdėdavo ant sofutės kampe prie stalo, pažymėto piešinyje + [51psl. 6 pieš. Salono 
baldų [išdėstymo] schema], nuo ryto iki vėlyvo vakaro. Visada susikūprinusi 
ir pasilenkusi virš stalo, ant kurio keliais aukštais kilo tūkstančiai vokų ir jau 
atklijuotų pašto ženklų, kuriuos ji rūšiavo ir dėliojo į dideles dėžes. Ant stalo taip 
pat gulėdavo dėžutė su tabaku ir mašinėlė papirosams daryti, [papirosų] gilzių 
pakelis, didelė peleninė ir 2 kortų kaladės, nes teta, nors ir labai retai, leisdavo sau 
prabangą dėlioti pasjansą. Tetos rankas, neįtikėtinai išsukinėtas ir deformuotas, 
dengė megztos kojinės, prakirptos ties pirštų galiukais – tai turėjo padėti išlaikyti 
[rankų] šilumą. Teta visada už nugaros pasidėdavo nedidelę pagalvę, o po kojomis 
[mes] jai pakišdavome mažą suoliuką.
 Jau nepamenu, kuriais metais, bet tikrai prieš 1910-uosius, teta Kasia mirė 
Liukonyse. Po jos laidotuvių Vaitkuškyje pasirodė Juzėnas su tetos karieta, jos 
juodais arkliais ir pranešė apie savo atvykimą kartu su padargais ir gyvuliais, jo 
nuomone, jau niekam Liukonyse nebereikalingais, prašydamas priimti į tarnybą 
Vaitkuškyje. Ir pasiliko kartu su tetos karieta ir arkliais, o kaip tuos dalykus mano 
motina sutvarkė su Liukonių administracija, nežinau. Juzėnas mano motinai sakė, 
kad nori būti ten, kur geriausiai jautėsi jo ponia, kur ji praleisdavo daugiausia laiko 
ir kur ją taip mylėjo. „O jei Viešpats Dievas duos sulaukti, – kalbėjo Juzėnas mano 
motinai, – tai ir ponią grafienę dar į kapines nuvešiu”. Na, ir sulaukė tos akimirkos. 
Kai 1911158 metais mano motinos palaikus pervežė iš Varšuvos į Vaitkuškį, Juzėnas 

158   Grafienės Sofijos Bover San Kler-Kosakovskos palaikai į Vaitkuškį pervežti 1912 metų 
birželio 22 d., o ne 1911 m., kaip rašo autorius.
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su savo juodąja livrėja važnyčiojo laidotuvių vežimą, veždamas mano motinos 
palaikus į Vaitkuškio kapines Pašilėje.

 Vyskupas Paliulionis
 Dažnu Vaitkuškio svečiu buvo Kauno vyskupas Paliulionis,159 kuris 
paprastai atvažiuodavo vasarą kelioms savaitėms. Vyskupą visada lydėdavo keli 
kunigai, be to, jis turėjo asmeninį tarną Joną, kuris buvo gana neįprasta asmenybė. 
Vyskupas Paliulionis buvo jau solidaus amžiaus, nešiojo tamsiai mėlynus akinius ir 
labai sunkiai judėjo. Didesnę laiko dalį jis praleisdavo arba lovoje, į kurią grįždavo 
atlaikęs ankstyvąsias mišias bažnyčioje, arba fotelyje verandoje, kojas, uždengtas 
storu tamsiu vilnoniu šaliu, pasidėjęs ant [priešais] pristatyto krėslo. Vyskupo 
tarnas Jonas [Jan], žmogus jau per  šešiasdešimt, mažas, kresnas, su dideliais žilais 
ūsais, buvo ryškaus temperamento individas, labai savarankiškas, visiškai valdęs ne 
tik vyskupą ir jį lydinčius kunigus, bet palaipsniui užvaldydavęs ir visus rūmus, 
duodamas daug nurodymų, susijusių su ganytojo poreikiais. Jonas paskirdavo mišių 
laikymo valandas visiems kunigams, taip pat ir vyskupui, rūmuose nurodydavo 
valgymo laiką ir [patiekalų skaičių bei] sudėtį, netgi duodavo ženklą stotis po pietų 
nuo stalo ir darydavo dar daug ką. Iš karto po vyskupo atvažiavimo, kitą rytą, Jonas 
liepė man prisistatyti į jo  kambarį, įteikė surašytą ant lapelių visą patarnavimo 
mišioms aprašymą bei paliepė man mintinai viską išmokti per keletą dienų. Apie 
jokį nesutikimą nebuvo nė kalbos, juolab, kad mano motina jau seniai norėjo, jog 
išmokčiau patarnauti mišiose, o dabar kaip tik ir pasitaikė proga. Jonas, suprantama, 
patarnaudavo laikant mišias vyskupui. Po kelių dienų prasidėjo mano kančios. Anksti 
ryte turėdavau ateiti į kambarį pas Joną, kuris mane ištisas valandas klausinėdavo 
apie patarnavimą mišioms ir už kiekvieną mano suklydimą iškart bausdavo labai 
skaudžiai, sukdamas ausį arba tiesiog stumdydamas. Tuo pačiu metu ant mano 
galvos pylėsi visokiausi niekinantys epitetai ir pravardės. Dažniausiai tos pačios 
dienos popietę panaši repeticija kartodavosi. Ir taip kasdien. Netrukus prasidėjo 
kita mano mokymosi patarnauti mišioms fazė. Jonas savo kambaryje sudėdavo 
paeiliui visus rūbus, kuriuos kunigas apsivelka mišioms, o aš turėdavau jį aprengti, 
patempti visas raukšles, paduoti kitą rūbą, užrišti raištelius ir pan. Kai Jonas jau 
būdavo apsirengęs, [jis] pradėdavo [neva] laikyti mišias, kurių metu mokiausi, kada 
ką turiu jam paduoti, kada ką atsakyti, kada ir kaip suskambinti, kada stotis, kada 
klauptis, mokė mane nešioti knygą [Šventąjį Raštą], įpilti vandens ir pan. Žinoma, 
viskas vyko prie paprasto stalo, be taurės ir dubens, kurie likdavo koplyčioje. Šis 
mano muštravimas truko ilgai, buvo labai varginantis ir kankinantis, ypač dėl to, 
kad už visas klaidas buvo baudžiama ir gana skaudžiai. Kai šiaip taip įvaldžiau 
patarnavimo mišioms meną, Jonas liepė man su juo labai anksti ryte eiti į kambarį, 
kuriame miegojo vyskupas. Jonas įeidavo, su tarškesiu atidarydavo langines 
vyskupo kambaryje ir garsiai paskelbdavo, kad laikas keltis. Vyskupas silpnu balsu 
prašydavo palikti jį ramybėje, nes visą naktį nemiegojo. „Meluoji, – prieštaraudavo jam 

159    Mečislovas Leonas Paliulionis (g. 1834 metais, m. 1908 m.) – Kauno vyskupas. Gimė 
neturtingoje šeimoje Žemaitijoje. Mokslus pradėjo Kaune, po to išvyko į Varnius, kur įstojo į 
dvasinę seminariją. Iš seminarijos išvyko į Sankt Peterburgą, mokėsi dvasinėje akademijoje. 
Į kunigus įšventintas 1860 metais. Jam grįžus į Kauną, Popiežius Pijus X paskyrė jį aukš-
tu bažnytiniu pareigūnu, o 1863 metais Leonas XIII suteikė jam Kauno vyskupo pareigas. 
Žr. „Kunigas vyskupas Mečislovas Paliulionis“, „Šventasis laikraštis [Gazeta Świąteczna]“, 
1908, Nr. 1425, p. 2.
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Jonas, – pats mačiau, miegojai  kaip užmuštas, laikas keltis“. Vyskupas nusisukdavo 
į sieną, o Jonas, jam girdint, pradėdavo su manimi mišių repeticiją, užduodamas man 
klausimus, o paskui tardamas įvairias lotyniškas frazes, į kurias, kaip klapčiukas, 
privalėdavau atsakyti. Vyskupą tas vargino, jis visai nekreipdavo dėmesio į mano 
žodžius, bet turėdavo išklausyti visą tą pamoką, tiksliau jos pakartojimą, kurį man 
Jonas surengdavo prie vyskupo lovos. Greitai prasidėjo trečioji fazė – patarnavimas 
mišiose kartu su Jonu vyskupui, o vėliau ir jo kunigams. Kai jau šiek tiek įgudau, 
tuomet, kai Vaitkuškyje viešėdavo daug kunigų, ne kartą tekdavo patarnauti nuo 7.00 
ryto paeiliui 3–4 ar daugiau mišių. Nors tas vyko vasaros metu, per atostogas, tad 
netrukdė mano pamokoms, tačiau būdavau užimtas nuo ryto net iki pusiaudienio, 
kuo apskritai nebuvau patenkintas. Vėliau, sekmadieniais ir per didžiąsias bažnytines 
šventes, vaikščiodavau patarnauti mišiose per sumą Vaitkuškio [Pašilės] bažnyčioje, 
kas man patikdavo, ypač tai, kad būdavau dideliame raudonomis pelerinomis apvilktų 
ministrantų [klapčiukų] būryje ir mišių bei procesijų metu galėdavau skambinti 
dideliais, maloniai skambančiais varpeliais, ką labai mėgdavau.

 Su vyskupu Paliulioniu atvykdavo daug kunigų, kurie apsigyvendavo 
Vaitkuškyje: kunigas prelatas Styrovičius [Styrowicz], kunigas Žongolovičius 
[Żongołowicz], kunigas [Antanas] Bužynskis [Antoni Burzyński] – vėliau I 
Krechoveco ulonų pulko kapelionas ir kiti. 
 Pietums vyskupas Paliulionis visada atsikeldavo ir ateidavo, sėdėdavo 
mano motinai iš dešinės. Jonas su baltomis pirštinėmis stovėdavo už vyskupo ir 
įkalbinėdavo jį valgyti, drausmino visus, kad nevargintų vyskupo pokalbiais ir 
pan. Pietums pasibaigus, Jonas pirštu krepšteldavo mano motiną ir pasilenkęs 
šnabždėdavo į ausį: „Jau stokis, vyskupas nemėgsta ilgai sėdėti prie stalo“. Kunigus, 
lydinčius vyskupą, muštravo tiek Jonas, tiek ir panelė Volikovska. Jonas prižiūrėjo 
pamaldų laiką ir nuoseklumą,  valandas, kada keltis, net jaunųjų kunigų kasdieninių 
maldų kalbėjimą, kas vasarą dažniausiai būdavo atliekama vienoje iš parko alėjų. 
Panelė Volikovska prižiūrėjo kunigus pamaldų metu, o ypač skrupulingai stebėjo 
jų sugrįžimo į kambarius valandas. Paprastai jau 9.00 val. vakaro visi jaunieji 
kunigai, jei nenorėjo prieš save nuteikti panelės Volikovskos, privalėjo būti savo 
kambariuose. Daugelis tų kunigų buvo labai simpatiški, kupini gyvenimo džiaugsmo, 
jie dalyvaudavo mūsų pramogose, suposi sūpynėse, vartėsi ant trapecijos ir sukosi 
su vadinamaisiais gigantais. Tam reikėdavo atsisėsti į vieną iš keturių minkšta oda 
apsiūtų kilpų, pritvirtintų gale virvių, pririštų prie besisukančio geležinio rato, 
buvusio didelio stulpo viršūnėje. Visi 4 asmenys įsibėgėdavo ir, pasišokinėdami 
į viršų, ore apsisukdavo aplink stulpą, kam kartais prireikdavo kojomis atsispirti 
nuo žemės. Įgudus buvo sukamasi tarsi karuselėje, aukštai lekiant ore. Dažnai tie 
kunigai su besiplaikstančiomis sutanomis nemažame aukštyje skriedavo erdve apie 
stulpą, ore sukdami ratus, užlėkdami vienas ant kito, susidurdami ir pan. Prie vieno 
iš jaunųjų kunigų prikibo panelė Volikovska, įtardama, kad jis išeidinėja iš savo 
kambario jos uždraustu laiku. Tam, kad patvirtintų savo įtarimus, ji to kunigo duris 
užrėmė šepečiu su kotu, o ant jo užmovė tuščią kibirą dugnu į viršų, kas atidarant 
duris turėjo sukelti triukšmą bei tarškesį. Kunigui apie 10.00 val. vakaro prisireikus 
į išvietę, statinys su barškėjimu nukrito ant žemės, o panelė Volikovska jau turėjo 
nepaneigiamą įrodymą, jog jos įtarimai buvo pagrįsti.
 Dažnai visas būrys jaunimo kartu su mano broliu Stanislovu Mykolu 
vakarais vaikštinėdavo parke ir į tuos pasivaikščiojimus visada įtraukdavo mūsų 
kunigus, kuriuos mes paslapčia išvesdavome iš jų kambarių, nors tai vykdavo žinant 
vyskupui bei vyresniesiems kunigams, taip pat noriai dalyvaudavusiems gražiuose 
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pasivaikščiojimuose po Vaitkuškio parką. Vyskupas Paliulionis vasarą 2–3 kartus 
atvykdavo į Vaitkuškį, o po jo mirties atvažiuodavo naujasis Kauno vyskupas 
Cirtautas.160 

 Daug kunigų, net po keliasdešimt, atvykdavo mūsų parapijos atlaidų metu. 
Po pamaldų jie dažniausiai ateidavo į rūmus pietauti, kur visada būdavo paruoštas  
didelis stalas su užkandžiais. Po pietų, dažnai iki pat vakaro, jie lošdavo kortomis 
preferansą prie gausių žalia gelumbe dengtų staliukų. Tomis dienomis mums su 
seserimi buvo galima eiti miegoti vėliau, t. y. apie 9.00 val., kas mums buvo didelė 
pramoga.
 
 Gydytojai	iš	Ukmergės	
 Iš kitų svečių paminėsiu Ukmergės gydytojus. Pirmiausia, daktarą [Vitoldą] 
Urbanovičių [Urbanowicz] – maždaug 70 metų amžiaus žmogų su gražia žila 
barzda, iššukuota į dvi puses ir siekiančia žemiau juosmens. Nešiojo jis didelį žiedą 
su antspaudu ant kairiosios rankos nykščio, turėjo labai ilgus pirštus ir nagus, ant 
liemenės – auksinį laikrodį su didžiule auksine grandinėle ir buvo vienas iš nedaugelio 
gydytojų Rusijoje, turėjusių medicinos daktaro laipsnį. Daktaras Urbanovičius visada 
atvažiuodavo su žmona [Marija Urbanovič] – žemo ūgio, labai stora, apie 60 metų 
amžiaus moterimi. Jos plaukai buvo visiškai balti, tačiau labai tankūs, susukti į didelį 
kuodą, kyšantį viršuje beveik vertikaliai. Veidas, ypač skruostuose, buvo išvagotas 
mėlynų gyslelių tinkleliu, kas iš tolo sudarydavo raudonio įspūdį. Ponia daktarienė 
buvo labai linksma, visada juokėsi, niekad neįsižeisdavo, kai mūsų jaunimas, o ypač 
mano brolis Mykolas Stanislovas dažnai krėsdavo jai pokštus, tiesa, nepiktus. Visada 
linksmai sutikdavo visas išdaigas, puikiai jautėsi tarp jaunimo, todėl visi ją labai 
mėgo, o ir ji Vaitkuškyje gerai jautėsi. Todėl paprastai jos vyras po kelių valandų 
vizito grįždavo prie savo užsiėmimų Ukmergėje, o ponia daktarienė Urbanovič 
dažnai pasilikdavo pas mus Vaitkuškyje keletui dienų, o kartais ir keletui savaičių.
 Kitas gydytojas buvo daktaras [Petras] Mackevičius. Visuotinai buvo 
laikomas puikiu gydytoju, užsiiminėjo terapija, akušerija bei chirurgija. Turėjo didžiulį 
autoritetą. Aukštas, plikas, su mažais ūsiukais ir maža barzdele, kalbėjo nedaug, 
buvo labai uždaras, bet visados kiekvienam mokėjo padėti, visados skubėdavo pas 
kiekvieną bet kuriuo metu, mokamai arba nemokamai, ir visur būdavo sutinkamas 
su  giliausia pagarba ir pasitikėjimu. Buvo nuolatinis mūsų šeimos gydytojas, niekad 
Vaitkuškyje nenakvodavo, bet visados daug ką padarydavo. Daugelis turtingųjų 
gyventojų laikė Mackevičių aukščiausia instancija ir niekam nešaudavo į galvą 
kviestis gydytojus iš didesnių miestų, nebent tokio konsiliumo reikalaudavo [pats] 
Mackevičius. O kadangi jis buvo kuklus ir labai sąžiningas, tai dažnai siūlydavo 
konsiliumus. Daktaras Mackevičius dalyvavo Tolimųjų Rytų kampanijoje Japonų 
karo metu, turėdamas kapitono laipsnį, ir dažnai mums savo įspūdžius, tiesą sakant, 
labai lakoniškus, pasakodavo, kai jo būdavo prašoma.           
 Dar Ukmergėje buvo daktaras [Raimundas] Labutis [Łabudź] – su didžiuliais 
geltonais „karčiais“ ir geltona barzda – irgi laikytas geru gydytoju. Buvo dar daktaras 
Kacen-Elenbogenas [Katzen-Elenbogen], žydas, laikytas puikiu pediatru, ir daktaras 
Volkas [Wołk] – ginekologas ir chirurgas, turėjęs didžiulę kolekciją svetimkūnių, 
išimtų iš savo pacienčių makščių ir gimdų. Ukmergėje buvo ir keli felčeriai, seni 
ir barzdoti. Atvažiuodavo statyti taurių bei skiepyti, daryti injekcijų ir t.t. Pagaliau 

160
   Gasparas Feliksas Cirtautas (g. 1841 metais, m. 1913 m.) – Žemaičių vyskupas 

1910–1913 m.
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dantistas – daktaras Šelkinas [Szelkin] – paprastai atvažiuodavo su savo dantų gręžimo 
mašina ir likdavo Vaitkuškyje 4–5 dienoms. Įsikurdavo su savo instrumentais tėvo 
kabinete ir tvarkydavo visus iš karto, kam reikėjo dantisto pagalbos.

 Montvilos
 Iš kitų Vaitkuškio svečių paminėsiu ponus Montvilas [Montwiłłow] iš 
Antakalnio, esančio už kelių kilometrų. Ponas [Aleksandras] Montvila161 buvo 
[Ukmergės apskrities] bajorų vadovu [maršalu – marszałkiem] ir mirė bemaž tuo 
pat metu, kaip ir mano tėvas. Jo žmona [Vanda Brochocka] irgi netrukus mirė, o jų 
vaikai, tuo metu jau suaugę, lankydavosi Vaitkuškyje ir draugavo su mano broliu ir 
seserimi Jadvisia, nes aš tuo metu dar buvau per mažas. Montvilos turėjo tris dukteris – 
vienos vardas buvo Marija, antrosios – Alina, o trečiosios vardo jau nebepamenu.162 
Sūnūs Stanislovas ir Vladislovas buvo mano brolio Mykolo Stanislovo bendraamžiai. 
Visi Montvilos buvo šviesūs blondinai, visi buvo aukšti, tiek panelės, tiek vaikinai 
labai patrauklūs, visada raudonskruosčiai, net po daugelio metų jų gaivi, persiko 
spalvos oda atkreipdavo dėmesį. Visi turėjo duobutes skruostuose, aiškiai matomas 
besijuokiant, truputį šveplavo. Buvo puikiai išauklėti, ramūs, santūrūs, visiems 
mandagūs ir labai paslaugūs. Montvilų giminė garsėjo visoje Lietuvoje iš geriausios 
pusės. Jie visi buvo laikomi labai solidžiais žmonėmis, visų gerbiami. Ilgiausiai, iki 
trečiojo dešimtmečio, pažinojau poną Stanislovą, kuris buvo vedęs p. Komorovskio 
našlę. Stanislovas Montvila visiems laikams išlaikė savo jaunatvišką odą, duobutes 
ant skruostų, jam ant veido beveik neaugo plaukai ir jis atrodė kaip didžiulė vyriškai 
persirengusi panelė.

 Kai mirė ponia maršalkienė Montvilienė [Montwiłłowa], į gausiai 
susirinkusius laidotuvininkus bažnyčioje kreipėsi kun. klebonas iš Pabaisko 
miestelio, taip pavadinto dėl toje vietoje vykusio kažkokio Napoleono kariuomenės 
mūšio [mūšis įvyko 1435-09-01 tarp pretendentų į LDK sostą, kunigaikščių 
Švitrigailos ir Žygimanto Kęstutaičio kariuomenių]. Tas klebonas iš Pabaisko – labai 
storas ir raudonskruostis – panaudojo netikėtą retorinį posakį. Atsistojo sakykloje 
su didžiule balta nėriniuota kamža, lengvai nusilenkė, nusišypsojo susirinkusiems ir 
pradėjo: „Ar neatpažįstate manęs, gedulingieji klausytojai? Juk tai aš – maršalkienė 
Montvilienė – stoviu prieš jus. Ar pameni, Vladuk, kaip tave savo krūtimi išpenėjau? 
O tu, Stasiau, pameni, kaip tave rūpestingai slaugiau, tau sergant skarlatina?” ir 
t.t. Įspūdis buvo pritrenkiantis. Galingos povyzos raudonveidis kunigas su labai 
primenančiu Montvilas veidu, kalbėdamas kaip velionė ir išskaičiuodamas visus jos 
nuopelnus, sukėlė didelį sujudimą tarp klausytojų, kurių daugelis šluostėsi ašaras 
iš tramdomo juoko, nepaisant didelio liūdesio dėl tokios mylimos ir gerbiamos 
maršalkienės netekties. Tos [klebono] kalbos ir laidotuvių atpasakojimą netrukus po 
jų išgirdau iš brolio Mykolo Stanislovo.

 Stanislovas Michalovskis
 Ponas [Stanislovas] Michalovskis [Michałowski], kaip jau minėjau, kartu 
su ponu Marijonu Pliateriu ir dėde Dominyku Daugėla buvo mano globėju po 

161    Aleksandras Montvila (g. 1845 metų gegužės 3 d., m. 1908 m. liepos 11 d.) – Stanislovo 
Motiejaus [Stanisława Macieja] ir Aleksandros Daugėlaitės [Dowgiałło] sūnus. Ukmer-
gės apskrities bajorų vadovas ir garbės teisėjas. Žr. T. Žychlinskis [Żychliński] „Lenkų 
bajorijos metraštis [Rocznik szlachty polskiej]“, 27 [leidimo] metai, p. 75.

162   Trečiosios dukters vardas – Aleksandra.
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tėvo mirties. Ponas Michalovskis, nepamenu jo dvaro pavadinimo (Paleonpolis?), 
kalbėdavo labai kapotais, trumpais posakiais, nuolat mirksėdavo ir turėdavo 
kankinantį veido trūkčiojimą [tiką]. Vaitkuškyje buvodavo gana retai, tačiau labai 
domėjosi mano asmeniu ir dvaro reikalais, buvo labai dalykiškas ir lakoniškas, 
laikomas labai teisingu žmogumi. Nieko iš jo šeimos nepamenu.

 Marijonas Pliateris
 Ponas Marijonas Pliateris [Marian Plater]163 iš Veprių dvaro buvo visiškai 
plikas, turėjo didžiulius šviesius ūsus, labai ilgus nagus, buvo labai lėtas, kalbėjo 
pro nosį,  buvo trumparegis ir laikytas mokytu enciklopedistu. Turėjo jauną ir labai 
gražią žmoną164 (berods, iš Holynskių giminės), kuri draugavo su mano seserimi 
Jadvisia. Kalbėta, kad ponas Marijonas Pliateris iš atminties gali pasakyti visų 
popiežių valdymo datas, kas man nepaprastai imponavo. Ištisas dienas sėdėdavo prie 
knygų, paskendęs skaityme. Buvo nepaprastas istorijos žinovas, turėjo Vepriuose 
didžiulę biblioteką, į kurią nieko neįleisdavo ir kurią asmeniškai valydavo. Buvo 
kalbama, jog šilkine nosinaite jis šluostydavo kiekvieną apdulkėjusį knygos puslapį. 
Taigi, buvo visai  nuo pasaulio ir gyvenimo atitrūkęs bibliofilas, o Vaitkuškyje irgi 
visą laiką leido archyve (visiškai nesutvarkytame) arba bibliotekoje, vartydamas 
senas knygas ir pergamentus. Pokalbis su juo man būdavo labai varginantis, nes 
kalbėdavo lėtai ir neaiškiai, košdamas ir pasverdamas kiekvieną žodį, o jo šnekos 
buvo tokios protingos, jog, aišku, nieko nesuprasdavau. 

 Jo žmona Vaitkuškyje puikiai pramogaudavo, buvo linksma, besišypsanti 
ir, atrodo, labai pasiilgusi bet kokių kontaktų su žmonėmis. Vepriuose prie ežero 
dunksojo labai niūrus ir visiškai tuščias namas, apsuptas didžiulio seno parko. Ponas 
Marijonas nuolat skaitydavo, o jo žmona užsiiminėjo rankdarbiais, namų ūkiu bei 
dairydavosi svečių, [deja], retai atvykstančių, labai ilgėdamasi kelionių ir susitikimų 
su žmonėmis.

 Kontautai
 Netoli Vaitkuškio gyveno Kontautų [Kontowttowie] šeima – visa jų giminė, 
bet po tėvo mirties su jais nesusitikdavau ir visiškai jų nebepamenu.

 Daugėlos
 Daugėlos [Dowgiałłowie] gyveno Siesikuose, senoje pilyje, 
stovinčioje prie didžiulio, 5 km ilgio, ežero. Siesikai buvo mūsų svajonių ir 
dūsavimų kraštas. Ten visados būdavo pilna jaunų žmonių, nes be Daugėlų 
šeimos vaikų vasarai atvažiuodavo daug jaunimo bei gausūs pono [Dominyko] 
Daugėlos augintiniai. Siesikai – tai ežeras, valtys, plaukiojimas, jodinėjimas, 
pasivaikščiojimai, žaidimai, pramogos, vakarais šokiai arba įvairiais 
instrumentais berniukų atliekami koncertai. Mums nebūdavo didesnio 
malonumo, kaip pabuvoti Siesikuose, o to dvaro, jo gyventojų, jų papročių 
ir apskritai viso jų gyvenimo būdo aprašymui prireiktų labai plataus, šimtų 
puslapių reikalaujančio, skyriaus. Todėl praleisiu pačių Siesikų aprašymą, ką 
jau atliko patys Daugėlos, o paminėsiu Daugėlas tik kaip Vaitkuškio svečius. 

163   Marijonas Steponas [Stefan] Pliateris (g. 1873 metų birželio 22 d. Švėkšnoje, m. 1951 m.
spalio 24 d. Vilniuje) – Adomo Alfredo [Adam Alfred] Pliaterio ir Genovaitės Puslovskos 
[Genowefy Pusłowskiej] sūnus. Rusijos imperatoriaus rūmų kamerjunkeris.

164   Liudvika Marija Holynskaitė [Hołyńska].
73



Dėdė Dominykas Daugėla, didelio ūgio ir milžiniško pilvo ponas, su ūsais 
ir didele barzda, bei jo žmona teta Anulka (Chodkevičiūtė) – žemutė, liesa, 
smulkutė, sudarė su dėdule nepamirštamą porą. Daugėlos atvažiuodavo 
su vaikais, tai yra su Stasiuku, Karoliu, Kociumi [Kociem], Dominykėliu, 
Oskaru, Titia (Oktavija) ir Jolanta. Atvykdavo arkliais, įkinkytais į du 
vežimus, o jaunimas kartais atjodavo. Siesikų arkliukai, maži margi 
žemaitukai, nepaprastai stiprūs ir ištvermingi, nors negražūs, garsėjo visoje 
apylinkėje. Daugėlos visada važinėdavo žingine, kad nenuvargintų arklių ir 
išvengtų nelaimės. Kažkada, važiuojant nuo Vaitkuškio kalno, Siesikų arkliai 
pasibaidę nutempė vežimą, kuriame važiavo teta Anulka Daugėlienė, ir vos 
per plaukelį jo nesudaužė į mūrinius Vaitkuškio vartus. Nuo to laiko Daugėlų 
šeima pakalnėje išlipdavo iš vežimo ir pėsčiomis eidavo iki mūsų rūmų. Taip 
pat, pėsčiomis, eidavo ir išvažiuodami – įsėsdavo į vežimą tik ant trakto, taip 
vadinto Vilniaus vieškelio.

 Radvilos                                           
 Labai dažni Vaitkuškio svečiai buvo ir Taujėnų Radvilos 
[Radziwiłłowie]. Ankstesniais laikais, kai turėjau 5–6 metus, Vaitkuškyje 
buvodavo senasis kunigaikštis Karolis Radvila ir jo žmona165 kartu su jau 
suaugusiais vaikais: 40 metų amžiaus Konstantinu,166 kiek jaunesniu Janušu167 
bei Taida,168 keliais metais vyresne už mano seserį Jadvygą. Kartais ir mes su 
motina nuvažiuodavome į Taujėnus. Taujėnų rūmai buvo labai dideli, gyvenami 
daugiausia pirmajame aukšte. Kambariai dideli, apstatyti senais baldais, pilni 
paveikslų – daugiausia Radvilų giminės portretų. Nuotaika rūmuose buvo 
rimta, netgi niūri – dideli ir ilgi koridoriai su akmeninėmis grindimis, tarnai 
su herbais papuoštomis livrėjomis bei vienintelis svetimas asmuo – maža ir 
liesa anglė Mis Kingston – senoji jau suaugusių [Radvilų] vaikų mokytoja. 
Iš jų, berods, tik kunigaikštytė Taida mokėjo [kalbėti] angliškai. Tuo tarpu 
Mis Kingston išmoko lenkiškai, kas Konstantinui ir Janušui Radviloms gerokai 
palengvino susikalbėjimą su ja. Kažkurio niūraus koridoriaus gale gyveno dar 
dvi senutės įnamės, viena iš jų tvarkė vadinamąjį maisto sandėliuką. Pas jas 
visada eidavome su džiaugsmu, nes kiekvieną kartą mus vaišindavo, žinoma, 
po valgio [rūmuose] įvairiomis uogienėmis ir saldumynais, kas mums labai 
patikdavo. Kunigaikštis Karolis mirė beveik tuo pat metu, kaip ir  mano tėvas, 
tad jį atsimenu mažai. Buvo aukštas, žilas, turėjo ūsus ir nelabai didelę žilą 

165    Jadvyga Stefanija Broel-Pliater [Jadwiga Stefania Broel-Plater] (g. 1848 metų kovo 30 d., m.
1929 m. rugpjūčio 11 d. Liubostronėje [w Lubostroniu].

166   Konstantinas Radvila (g. 1873 metų spalio 15 d. Taujėnuose, m. tarp 1944 ir 1945 m. 
Taškente [kitais duomenimis – Sibire, medžiotojų kolūkyje]) 1912 m. vedė Jadvygą Janiną 
Holynskaitę.

167
   Janušas Radvila buvo ne Karolio Vilhelmo, bet Ferdinando Radvilos ir Pelagėjos 

Sapiegaitės [Sapieżyny] sūnus, XII Klecko ordinaras [paveldimo nedalomo dvaro savi-
ninkas], Taujėnų Radvilų giminaitis. Tikruoju [Karolio Vilhelmo] Radvilos jaunesniuoju 
sūnumi buvo Jonas Karolis (g. 1877 metų balandžio 18 d., m. 1922 m. lapkričio 28 d.), 
1901 m. vedęs Izabelę Vodzicką [Wodzicka-Vodzickaitę].

168   Taida Radvilaitė [Radziwiłł] (g. 1882 metų spalio 5 d., m. 1971 m. lapkričio 16 d. Švie-
bodzine [Świebodzinie]).
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barzdą, nešiojo akinius. Kunigaikštienė Karolienė – maža ir visiškai žila, 
drebančia galva  kalbant – mirė daug vėliau ir ją žymiai geriau pamenu.

  Taujėnai buvo mums patrauklūs dėl kelių priežasčių. Pirmiausia jie 
garsėjo labai gražiais arkliais ir dideliu jų skaičiumi. Visoje apylinkėje buvo 
žinomi grakštūs ir balti kaip sniegas kinkomieji anglų–arabų veislės arkliai, 
su kuriais, įkinkytais į gražias Radvilų herbais papuoštas karietas, Radvilos 
važinėjo į vizitus. Be jų, kunigaikštis Konstantinas turėjo dar daugybę [kitų] 
kinkomųjų ir jojimui skirtų žirgų. Jis gyveno mažame rūmų fligeliuke, nuo 
viršaus iki apačios nukabinėtame [žvėrių] ragais, šernų galvomis, paukščių 
iškamšomis ir pan. Ant sienos kabėjo ginklai, o ant specialių pastovų buvo 
sustatyta keliasdešimt medžioklinių šautuvų, štucerių, karabinų ir kitų 
medžioklei skirtų [šaunamųjų] ginklų. Toje karalystėje nuolat būdavo ir kelios 
dešimtys gražių vižlų – airiškų seterių [medžioklinių šunų veislė] – labai gražių, 
apaugusių ilgais, banguotais, auksinio kaštono spalvos plaukais, tiksliau, 
kailiu. Kunigaikštis Konstantinas, nors nelabai didelio ūgio ir šlubas dėl blogai 
suaugusios medžioklės metu sulaužytos kojos, buvo atletiško kūno sudėjimo ir 
įvardijamas stipriausiu žmogumi Lietuvoje. Vasarą ir žiemą jis keldavosi 5.00 
val. ryto, visada apjodavo palivarkus ir dvaro ūkį, viskuo ten domėdavosi ir 
užsiimdavo, o likusiu laiku labai dažnai ir ilgai medžiodavo, netgi stambius 
žvėris, pavyzdžiui, šernus, o kelis kartus gyvenime, atrodo, yra užmušęs ir 
lokį.
 Kunigaikštytė Taida – aukšta, labai miela ir patraukli, nors buvo 
daugiau vyriško sudėjimo, labai žavėjosi arkliais ir jodinėjimu, taip pat 
užsiėmė ūkiniais [dvaro] reikalais ir nuolat jodinėdavo ar važinėdavo mažu 
ir lengvu fajetonu, pakinkytu puikiais arkliais. Gyveno viršutiniame rūmų 
aukšte, kur užlipdavo labai stačiais, į kopėčias panašiais laiptais, apsupta ištiso 
būrio baltų foksterjerų. Ji taip pat gana dažnai medžiodavo. Vienas iš mūsų 
mėgiamų užsiėmimų buvo sviedinio mėtymas nuo laiptų į apačią, kai visas 
spiečius foksterjerų nepaprastai vikriai tarsi lavina risdavosi laiptais žemyn, 
kad sučiuptų ir atneštų kamuolį [atgal].   
 Taujėnuose žirgais jodavome į ilgas iškylas. Kunigaikštytė Taida visada 
jodinėdavo moteriškai [specialiame balne, neapžergusi žirgo], su ilga amazone 
[jojimo drabužis], o mums duodavo labai gerus, neretai sunkiai suvaldomus 
žirgus, tad šuoliuodavome paskui ją po lankas ir laukus, peršokdami griovius, 
pinučių tvoras ir pan., kartais nukrisdami, bet visada laimingai. Tos jodinėjimo 
pramogos persikėlė ir į Vaitkuškį, kuris garsėjo turbūt blogiausiais visoje 
apylinkėje arkliais. Tad kai Radvilos, dažniausiai kunigaikštytė Taida, atvykdavo 
į Vaitkuškį, jie atsivesdavo ir keletą pabalnotų žirgų iš Taujėnų ir tada visą jos 
buvimo [čia] laiką tęsdavosi mūsų pasijodinėjimai kartu su ja po Vaitkuškį. 
Kunigaikštis Konstantinas taip pat atvykdavo, bet žymiai rečiau ir dažniausiai 
ekipažu [karieta], visada ir visur [važiuodavo] ten, kur vykdavo medžioklės. 
Kunigaikštis Konstantinas praktikavo gana spartietišką gyvenimo būdą, daug 
dirbo, valgė kukliai, per visą didžiojo pasninko laikotarpį pasninkaudavo, net 
savo vizitų metu, valgydamas tik patiekalus be riebalų ir, žinoma, tuo metu net 
neprisiliesdamas prie alkoholio.   
 Dažnai svečių viešnagės metu kieme vykdavo jėgos ir vikrumo 
demonstravimai, kuriuose dalyvaudavo ne tik svečiai, bet ir būriais viską 
stebintys samdiniai. Vykdavo bėgimo, šuolių į aukštį, per ugnį varžybos ir pan. 
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Kai [Vaitkuškyje] viešėdavo kunigaikštis Konstantinas, jis kilnodavo sunkumus, 
sveriančius jau nepamenu kiek pūdų [pūdas – 16,38 kg], kurių niekas kitas 
nesugebėdavo pajudinti iš vietos, tuo demonstruodamas nepaprastą savo jėgą 
ir sukeldamas žiūrovų susižavėjimą. Kartą, vienos iš tokių demonstracijų metu, 
berods, mano brolio dvare Lyduokiuose, kunigaikštis Konstantinas, vadintas 
tiesiog Toteku [Totek], nusimetė švarką, pasilenkė, abiem rankom suėmė kažkokį 
nepaprastai didelį svorį, kurį sudarė du didžiuliai geležiniai rutuliai, uždėti ant 
geležinio skersinio, smarkiai įtempė raumenis, jam ant skruostų iššoko gyslos, 
akių baltymai vos neišvirto iš orbitų, ir, įtempęs visas jėgas, jis atplėšė svorį nuo 
žemės bei, drebėdamas visu kūnu, pakėlė jį iki juosmens. Pasigirdo plojimai, 
visi negalėjo atsistebėti. Po akimirkos kunigaikštis nuleido svorį ant žemės 
ir, gaudydamas kvapą, ėmė giliai kvėpuoti. Jam buvo atnešta stiklinė vandens 
atsigerti. Tuo momentu iš besidžiaugiantį atletą supančios minios išlindo 
kukliai atrodantis valstietėlis, priėjo prie svorio, pažiūrėjo ir paklausė: „Ar tai 
taip sunku?“ „Na, pats pabandykite“, – kažkas jam atsakė. Valstietis sugriebė 
skersinį dešine ranka, labai lengvai pakėlė jį, po to porą kartų ranką su svoriu 
pakėlė virš galvos ir nuleido, taip padarė tris kartus ir paguldė svorį ant žemės, 
šalia apstulbusių žiūrovų, pasakęs: „Ne, tai ne taip sunku“. 
 Mano brolio dvare dirbo aukšta, liesa ir laiba panelė Marija [Maria] 
Koch. Silpnos sveikatos ir ligota asmenybė. Kartą, per piemenėlių mišias, 
jai pasidarė silpna ir ji parkrito. Kunigaikštis Radvila čiupo panelę Koch ant 
rankų, pakėlė ir, persimetęs per petį, išnešė iš bažnyčios. Čia paguldęs ją ant 
žolės ėmė  gaivinti.
 Po keleto dienų mano brolis nupiešė tą sceną – atletiško kūno sudėjimo 
Radvila su permesta per petį laiba nualpusios panelės Marijos Koch figūra, o 
po piešiniu parašė: „Ursus Radvila gelbsti Ligiją Koch“ [kalbama apie epizodą 
iš H. Senkevičiaus romano „Quo vadis“, kuriame stipruolis Ursus Romos 
Koliziejaus arenoje nuo laukinio jaučio išgelbsti ir iš arenos išneša mirčiai 
pasmerktą krikščionę merginą Ligiją.]. Tas piešinys iki [I pasaulinio] karo 
pradžios buvo saugomas specialiame albume Lyduokiuose.
 Suprantama, jog aukščiau paminėti Vaitkuškyje buvoję asmenys buvo 
tik nedidelė dalis mūsų svečių, tiesiog juos įsiminiau geriausiai. Apie kitus man 
rašyti nelengva, nes pasakojimai apie juos tikrai bus nelabai tikslūs.

 Ponas Monkevičius
 Į Vaitkuškį, be kaimynystėje gyvenančių žmonių, atvažiuodavo nemažai 
svečių ir iš toli, daugelis iš jų pas mus apsigyvendavo ilgėliau. Daugiausia pas 
mus buvodavo ponas Mankevičius [Mąkiewicz] iš Varšuvos, beveik kasmet 
pasilikdavęs Vaitkuškyje vasarai. Tai buvo jau tikrai senyvas ponas su dideliu 
pilvu, jį pamenu visados sėdintį fotelyje ir abiejų [ant pilvo] sunertų rankų 
nykščiais sukantį malūnėlį bei nuolatos kartojantį: „Svarbiausia gyvenime 
daryti tai, ką nori. Aš keliuosi, kada noriu, darau tai, ką noriu, sėdžiu, ant ko man 
patinka, pasiliksiu čia tiek, kiek man patiks ir išvažiuosiu, kai panorėsiu.“ Ko 
gero, jis buvo [savotiškas] maniakas, tačiau labai geraširdis, visų mėgstamas, 
niekam dėl nieko netrukdantis, o jo siluetas taip suaugo su Vaitkuškio rūmais, 
jog, kai jo nebūdavo, visi jo kažkaip pasigesdavo. Daug visko pripasakodavo, 
ko gero, tuose pasakojimuose buvo nemažai improvizacijų ir išgalvotų dalykų, 
bet ponas Monkevičius visai netroško, kad jo kas nors būtinai klausytų, ir 
sugebėdavo ištisas valandas pusbalsiu kalbėtis pats su savimi.                                                                   
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 Kazimiera Bujakovska
 Labai dažna viešnia buvo panelė Kazimiera Bujakovska [Bujakowska-
Bujakovskaitė], Druskininkuose gyvenančios mano motinos sesers, vadinamosios 
tetos Mimi [Marijanos]169 vyro, daktaro [Valero] Bujakovskio [Walerego 
Bujakowskiego] sesuo. Panelė Kazimiera daug metų dirbo pašte Varšuvoje, 
kalbėjo pro nosį, rengėsi labai keistai ir visada buvo daugelio jaunimo juokų 
ir pašaipų objektu, turėjo „takso“ pravardę. Taip atsitiko todėl, kad panelė 
Kazimiera kažkada, besiginčydama dėl kažkokio šuns veislės, įrodinėjo, jog tai 
taksas. Po to dar daugelį dienų su nepaprastu užsispyrimu į kiekvieną kieno nors 
jai pasakytą žodį atsakydavo: „O aš sakau, kad tai taksas“. Taip ir prilipo ta 
pravardė. Varšuvoje ji buvodavo pas mus beveik kasdien ir taip pat tapo tarsi 
namiške, kurios nebūdavo [namuose] tik retkarčiais.

 Mano motinos seserys ir brolis
 Dažnai atvažiuodavo ir mano motinos seserys. Teta Antanina Vujcicka 
[Wójcicka]170 – vaistininko171 iš Supraslio172 žmona, jauniausioji mano motinos 
sesuo. Teta Vujcicka visuomet išprašydavo iš mano motinos daug visokiausių 
drabužių, baltinių ir t. t. Ir iš karto visus gautus daiktus išdalydavo bet kam, [tiesiog 
tam] kad šiame reikale būtų judėjimas. Tą bruožą teta išsaugojo iki pat gyvenimo 
pabaigos, užsiiminėdama laikinu gėrybių perskirstymu, išprašant iš vienų ir 
atiduodant kitiems. Teta buvo labai linksma, be natų grojo fortepijonu, švilpavo, 
dainavo įvairias dainas, piešė, tapė, gerai žinojo anglų, prancūzų, vokiečių, 
bei, blogiausiai, lenkų kalbas. Užsukdavo netikėtai, staiga išvažiuodavo, visur 
užmegzdavo daug pažinčių, gyveno nuolat judėdama, be jokio konkretaus plano, 
kažkokį pusiau klajoklišką gyvenimą, labai dažnai keisdama gyvenamąją vietą.

 Mano motinos brolis, dėdulė Edis Boveris San Kleras,173 buvęs Didžiosios 
Britanijos vicekonsulas Varšuvoje, Rygos politechnikos instituto auklėtinis, labai 
gabus žmogus, puikiai piešiantis, ypač karikatūras. Jis dažnai lankydavo Daugėlų 
šeimą Siesikuose, kur gerai jautėsi tarp tenykščio gausaus jaunimo. Dėdulę labai 
mėgo senasis ponas Stanislovas Daugėla.174 Dominyko tėvas – apie 80 metų amžiaus 
senukas – beveik aklas ir silpnai judantis. Visados, kai atvažiuodavo dėdė Edis, 
ponas Daugėla liepdavo kinkyti arklius į karietą, kurion sėsdavo kartu su juo, ir 
išvažiuodavo kelioms valandoms pasivažinėti. Netgi vasarą karieta būdavo aklinai 
uždaryta, su uždarais langais, kad nebūtų skersvėjų. Visą laiką ponas Daugėla be 
paliovos rūkydavo cigarą po cigaro, o dėdulė dusdamas sunkiai ištverdavo visą tą 
pasivažinėjimą. Nepaisant to, dėdulė labai mėgo važinėti į Siesikus ir leisti laiką 

169    Marijana Bover San Kler [Marianna Bower Saint Clair] (g. apie 1870 metus, m. 1944 m. 
Druskininkų apylinkėse).

170   Antonina Vujcicka (g. 1880 metų birželio 2 d. Teplice [Teplitz], m. 1956 m. rugsėjo 1 d. 
Vielkopolskos Gožove [Gorzowie Wielkopolskim]).

171   Jonas Vincentas Vujcickis.
172   Supraslis [Supraśl] – miestas Palenkės vaivadijoje, Baltstogės apskrityje. 
173   Aleksandras Edmundas Boveris de San Kleras (g. apie 1875 metus, m. 1966 m.).
174

   Stanislovas Daugėla (g. 1822 metais Siesikuose, m. 1905 m. vasario 15 d. ten pat) – 
Dominyko Daugėlos ir Marijos Broel-Pliater sūnus, Idalijos Potockos [Potockytės] vyras, 
Siesikų savininkas. Žr. A. Bonieckis, min. veik., p. 395.
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su tenykščiu jaunimu, visados didesnę vasaros dalį praleisdavo pas Daugėlas 
Siesikuose.

 Iš kitų mano motinos seserų kartais atvažiuodavo teta Pelagėja Kesel 
[Pelagia Kessel]175 iš Varšuvos su dvejetu vaikų – Zigmantu ir Zosia. Taip pat teta 
Helenka Moravska [Morawska]176 – žmona labai nedoro žmogaus, kuris paliko ją 
sunkiausiomis aplinkybėmis su šešetu vaikų be pinigų, o bet kokia materialinė pagalba 
tetai buvo neveiksminga, nes kiekvieną jai duotą grašį ji nedelsiant atiduodavo vyrui, 
kuris pas ją reguliariai ateidavo pinigų. Kai ji neturėdavo ko jam duoti, – mušdavo 
ją ir vaikus. Nepaisant to, teta niekad nesiskundė dėl savo likimo, niekados nieko 
neprašė, su dideliu orumu ištverdavo didžiausius sunkumus. Gyvendama kažkur 
Pavyslėje [Powiśle – Varšuvos senamiesčio dalis], pusrūsyje, niekados nenorėjo kartu 
su vaikais visam laikui persikelti pas mus. Jos vyras – ponas Adolfas Moravskis pas 
mus pasirodydavo retai, o aš jo labai bijojau, nes kartą, sakoma, jis pagrasino mano 
tėvui, kad jeigu [tėvas] jam nuolat neduos pinigų, jis suorganizuos mano pagrobimą 
ir tada pareikalaus išpirkos. Tad tetos situacija buvo nepataisoma, nes ji, su vaikais 
gyvendama didžiausiame skurde, visados stodavo vyro pusėn.    

 Atvažiuodavo ir  teta Aliunia Brodovska [Brodowska],177 taip pat labai įtartino 
asmens žmona, berods, notaro pagal profesiją. Atvykdavo su dviem sūnumis – Juozapu, 
sergančiu kaulų džiova ir vaikščiojančiu su korsetu, bei Oliu, truputi jaunesniu. 
Tetulės Brodovskos vyras iššvaistė visą jos kraitį, užsiėmė kažkokiais įtartinais 
reikalais ir beveik niekad pas mus nesirodydavo. Taip liūdnai atrodė mano motinos 
giminė, iš kurios tik dėdulė San Kleras buvo visiškai išlaikantis pusiausvyrą, nors 
jis, be abejonės, buvo originalus ir nepaprastas žmogus. Dėdulė nuo 14 metų 
buvo auklėjamas mano tėvo sesers, tetos Pliaterienės [Platerowa], gyvenusios 
dvare, vadintame „Dykuma  [Pustynia – dvaras netoli Kraslavos (dab. Latvija), 
tuometinėje Vitebsko gubernijoje]“. Ponia Pliaterienė visiškai nesiorientavo, kokiu 
būdu reikėtų rūpintis berniuko švietimu, tad neduodavo jam jokių užsiėmimų ir 
suteikdavo visišką laisvę. Kai dėdulė kelis kartus kreipėsi į ją, [sakydamas] kad 
norėtų mokytis kaip kiti, teta Pliaterienė nuvedė jį į biblioteką ir pasakė: „Turi čia 
daug knygų, sėsk ir mokykis, niekas tau netrukdo“. Kokiu būdu dėdulė vėliau pateko 
į mokyklą, o po to į Rygos politechnikos institutą, nelabai žinau, tačiau faktas, 
jog mokslus baigė, nors pats turėjo skirti tam daug pastangų. Anglų kalbą išmoko 
tik Varšuvoje, kai gavo tarnybą Didžiosios Britanijos Konsulate, kur jam buvo 
duotas labai trumpas terminas tai kalbai išmokti, kas jam vis tik pavyko. Lenkiškai 
visuomet kalbėjo prastai, su kažkokiu svetimšaliams būdingu akcentu, nepaisant 
to, kad lenkų kalbos išmoko žymiai anksčiau negu anglų. Toks, atrodytų, keistas 
tetulės Pliaterienės požiūris į dėdulės mokslus buvo tos epochos ir aplinkos, kurioje 
ji gyveno, rezultatas. Jos brolis, mano tėvas, niekados nelankė jokios mokyklos 
[išlaikė Gardino gimnazijos egzaminus, tikriausiai, eksternu], mokėsi namie, daug 
keliavo ir šitaip įgijo išsilavinimą, kurio jam gyvenime visiškai užteko, o istorijos 

175   Pelagėja Bover de San Kler-Kesel [Kessel] (g. apie 1873 metus, m. 1963 m. rugpjūčio 
8 d. Varšuvoje) 1898 metais ištekėjo už Kazimiero Keselio, palaidota Varšuvos Povonzkų 
kapinėse.

176   Elena Sofija [Helena Zofia] Bover de San Kler-Moravska [Morawska] (g. 1870 metais 
gegužės 21 d., m. 1959 m. rugpjūčio 15 d.) – Adolfo Moravskio žmona.

177
   Aleksandra Bover de San Kler-Brodovska [Brodowska] (g. apie 1870 metus, m. 1923 

spalio 14 d.) – Pavelo Brodovskio žmona.
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srityje bei vėliau heraldikoje ir teisėje mano tėvas ne tik gerai orientavosi, jis 
buvo laikomas kai kurių iš minėtųjų dalykų itin puikiu žinovu. Tad teta Pliaterienė 
panaudojo dėdulei tuos pačius mokslo metodus, kuriais naudojosi mano tėvas, 
tiesa keliais dešimtmečiais anksčiau už dėdulę San Klerą.

 Apskritai [kalbant] apie Vaitkuškio svečius, tai mano tėvo laikais jų 
Vaitkuškyje lankydavosi būriais, o po tėvo mirties Vaitkuškio gyvenimas tapo 
daug kuklesnis ir tylesnis.

 Kasdienės Vaitkuškio rūmų pramogos
 Dažna Vaitkuškio pramoga buvo namiškių ir svečių persirenginėjimas 
įvairiausiais rūbais. Rūmų palėpėje stovėjo labai daug kaustytų skrynių ir 
ryšulių, iki viršaus pripildytų įvairiausių kostiumų. Tai buvo Krokuvos [t. y. pietų 
Lenkijos] tautiniai drabužiai, čigoniški rūbai, įvairiausios suknelės ir vyriška 
apranga, mundurai, įvairių spalvų frakai, skraistės, skrybėlės, trikampiai galvos 
apdangalai su plunksnomis, kaukės, įvairių fasonų batai, pentinai, kontušai 
[senoviniai ilgi bajorų drabužiai] ir pan. Ten buvo drabužių tiek suaugusiems, 
tiek vaikams. Viskas buvo storai apiberta naftalinu, niekad nevėdinta ir nevalyta, 
neretai su kandžių  pragraužtomis skylėmis, vietomis apipeliję, išblukę ar 
nusitrynę. Nežinau, kokia buvo tų kostiumų kilmė. Manau, kad jie daugelį metų 
buvo kaupiami kaukių baliams [maskaradams], mėgėjiškiems spektakliams ir 
pan. Dalis tų apdarų buvo specialiai pasiūti, dalis pirktų ar atvežtų iš įvairių 
kraštų, kai kurie labai seni drabužiai buvo dėvėti tikrai senais laikais. Labai 
dažnai tiek namiškiai, tiek atsitiktiniai svečiai persirenginėdavo dėl įvairiausių 
priežasčių, o kartais ir be jų, tiesiog šiaip sau, kad ir grupinėms nuotraukoms. 
Mano tėvas žavėjosi fotografija, pats padarė daug nuotraukų. Vaitkuškyje buvo ir 
nuolatinis mano tėvo fotografas, ponas Juozapas [Józef] Krajevskis, kuris padarė 
labai daug nuotraukų ir dirbo įvairius darbus fotolaboratorijoje. Vaitkuškio 
fotografijos buvo gaminamos milžiniškais kiekiais, klijuojamos ant specialių 
kartonų, įrėmintų auksiniais krašteliais, su įspaustu auksinėmis raidėmis 
įrašu „Vaitkuškis [Wojtkuszki]“. Ant daugelio kartonų buvo įspausti ir įvairių 
fotografijų parodų apdovanojimų, paskirtų mano tėvui ir ponui Krajevskiui, – 
aukso ir sidabro medalių – atvaizdai. Kiekvienas iš fotografijose figūruojančių 
svečių gaudavo dovanų visą ciklą nuotraukų iš jo viešnagės Vaitkuškyje. To 
dėka Vaitkuškio nuotraukų kiekis vis augo, jų galėjai aptikti šimtuose namų –  ne 
tik krašte, bet ir užsienyje.                                     
 Nuo karo laikų, kai žuvo nemažai fotografijų, iki pat šios dienos [1963 m.] 
iš daugelio žmonių ne kartą esu gavęs, kartais netgi anonimiškai, Vaitkuškio 
fotografijų. Taip man pavyko surinkti tam tikrą jų skaičių, nepaisant to, kad tiek 
daug laiko praėjo nuo tų laikų. Tad išliko rūmų ir daugelio jų kambarių, parko, 
miško, apylinkių, atskirų asmenų ir daugybės žmonių grupių, tarp kurių ne 
kartą pasitaiko Vaitkuškio gyventojų ir svečių su įvairiais, pačiais keisčiausiais 
drabužiais, fotografijų. Ponas Krajevskis nuolatos gyveno Vaitkuškyje su žmona, 
ponia Helcia ir dukrele Amelija – išblyškusia ir ligota. Fotografuodavo didžiuliu 
senovišku aparatu su armonikėle ir gumine nuspaudžiama kriaušaite, sukeliančia 
pneumatinį mygtuko paleidimą. Fotografuojantysis apdengdavo aparatą ir 
savo galvą juoda drobule, sustatydavo fotografuojamą grupę ant demblio, 
tai trukdavo labai ilgai ir siaubingai visus vargindavo. Vakarais nuotraukas 
darydavosi į lėkštę įpiltos ir uždegtos magnezijos blyksnių pagalba, [tada] 

79



fotografuojamų veidų išraiškos visados būdavo neįprastos. Vaitkuškyje buvo ir 
didelių ant drobės nutapytų paveikslų, vaizduojančių rūmų fragmentus ar Vaitkuškio 
apylinkių peizažus – jie dažnai sudarydavo foną, ypač grupinėms nuotraukoms. 
Fotografijas spausdindavo rėmeliuose [džiovinamuose] saulėje, tai trukdavo ištisas 
valandas ir būdavo labai primityvu. Nepaisant to, daugelis Vaitkuškio fotografijų 
buvo puikios, dažnai turėjo didelę meninę vertę, ypač ryškiai ir aiškiai išeidavo rūmų 
vidaus smulkmenos. Reikia pastebėti, kad nepaisant to, jog nuotraukos buvo darytos 
labai paprastais būdais, palyginus su dabartine fotografijos technika, po daugiau kaip 
60–70 metų tos fotografijos išliko nepasikeitusios – neišbluko, nepagelto ir palieka 
ką tik padarytų įspūdį, kas liudija aukštą [foto] popieriaus ir techninio parengimo 
klasę. Ponas Krajevskis, žemutis ponas su geltona barzda, labai mielas, netgi žavus, 
buvo visiškai atsidavęs savo, fotografo, darbui, kuriam pašventė ilgus metus. Kelis 
kartus su mano tėvu bei visa [fotografijos] aparatūra buvo išvykęs į užsienį. Su visa 
mūsų šeima, berods, 1903 ar 1904 metais praleido kelis mėnesius Italijoje, Sicilijos 
Palerme. Po mano tėvo mirties ponas Krajevskis su šeima persikėlė į Ukmergę, kur 
įsikūrė nuolatinai, įkūręs nuosavą fotografijos įmonę, turėjusią didelį pasisekimą 
[pastebėtina, kad ant Krajevskio fotoateljė darytų fotografijų įrėminimų neretai 
būdavo įrašas „Wojtkuszki“, nes Krajevskis naudojo dar nuo grafo laikų užsilikusias 
fotokorteles. Taip pat naudojo S. K. Kosakovskio testamentu jam paliktą Vaitkuškio 
fotolaboratorijos įrangą: instrumentus, aparatus, Vaitkuškio rūmus vaizduojantį tapytą 
ekraną-foną. Priešingai nei teigia prisiminimų autorius, Krajevskio veikla Ukmergėje 
nebuvo sėkminga].
 Vienas iš ne tik Vaitkuškio namiškių, bet ir svečių užsiėmimų, mano motinai 
vadovaujant, buvo serbentų drebučių gamyba. Ta veikla žavėdavo visus bei užimdavo 
visą dieną nuo pat ryto. Pirmiausia visi eidavo į daržą ir į pintinę pririnkdavo didžiulį 
kiekį serbentų, kuriuos atsinešdavo į verandą arba valgomąjį. Po to kiekvienas gaudavo 
dubenį arba gilią lėkštę ir šakutę. Serbentus šakute nukrapštydavo nuo kotelių, ta pačia 
šakute sutrindavo į vientisą masę. Ši masė būdavo pilama į sietus, uždėtus ant didelių 
varinių dubenų, o masė toliau trinama, kol sietuose likdavo tik kauliukai ir odelės. 
Kitas būdas – supilti serbentų košę į drobinius maišelius, kuriuos spaudžiant ir gręžiant 
lyg baltinius virš dubens, juose likdavo tik odelės ir sėklos kaip ir pirmuoju atveju. 
Serbentų skystis tam tikra proporcija buvo maišomas su cukrumi, o po kelių valandų 
supilstomas į mažas stiklinaites, kurios kelioms dienoms buvo pastatomos įsaulyje. 
Saulėje skystis stiklinaitėse sutirštėdavo, pavirsdavo drebučiais. Vėliau stiklinaitės, 
iki viršaus pripildytos drebučių, būdavo uždengiamos vaškuotu popieriumi, popierius 
apvyniojamas virvele, o visi pagaminti drebučiai pernešami į maisto sandėlį. Reikia 
pabrėžti, kad tai buvo drebučiai, pagaminti nenaudojant želatinos ir neverdant. 
Paprastai drebučiams pagaminti, jei būdavo pakankamai saulės, užtekdavo 2–3 dienų. 
Jei saulės nebūdavo, sultys nesutirštėdavo ir gaminys nepavykdavo.
 Prie nuolatinių Vaitkuškio pramogų priklausė kelionės arkliais į artimus miškus 
ar palivarkus. Dažniausiai būdavo važiuojama į Labus, kur ant žolės „Šveicarijos 
slėnyje“ ar gausiose pavėsinėse aplinkiniame miške būdavo rengiamos gegužinės. 
Vaitkuškio vežiminėje buvo labai daug vežimų ir įvairiausių bričkų, karietų, kabrioletų, 
nuo labai senoviškų iki pačių naujausių. Kelionėms dažniausiai būdavo naudojamos 
vienkinkės puskarietės [linijki] – tiek didelės, tiek mažos. Didelė puskarietė buvo 
neįprastas mažas vežimas, kuriame ant dviejų suolų su atrama kojoms sėdėdavo po 
10–15 asmenų,  nugara vieni į kitus. Priekyje buvo pasostė, ant kurios už vežėjo buvo 
2 vietos, o vežimo gale – dar 2–3 vietos, sėdintiems nugara į vežėją. Šis, daugiau nei 
netikęs, škicas gali duoti supratimą apie aprašytą puskarietę.
80



8 pieš. Didžioji puskarietė. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės prisiminimai 1903–1910 
[rankraštis], p. 94.

 Kitokia buvo mažoji puskarietė – ilga išskobta lenta ant keturių ratų, ant 
kurios, apžergę ją kojomis, sėdėdami važiavo keletas asmenų, kojomis laikydamiesi 
vienas už kito, o priekinis vadeliojo.
 Vyresni asmenys važiuodavo bričkomis, kartais atvirais lando [keturvietė 
karieta atviru viršumi], buvo ir lengvi 2 asmenims skirti vežimaičiai, į kuriuos 
buvo kinkomi poniai. Jaunimas jodavo ant didelių arklių arba ponių, ar netgi ant 
asiliuko, ant kurio dažnai ir aš jodavau.
 Vaitkuškyje vykdavo ir mėgėjiški spektakliai, vadinamieji „gyvieji 
paveikslai”, kartais šokiai ir baliai, bet retai. Dažniau vykdavo draugiški žaidimai, 
vienas iš jų – vadinamasis dženkis [dżenkis]. [Žaidimo metu] Buvo spėliojama, po 
kieno ranka paslėpta moneta – spėjantysis turėdavo iš eilės visų, sėdinčių aplink 
stalą ir laikančių rankas ant jo, pakelti plaštakas, kad po paskutiniąja pakelta 
ranka ir būtų [ieškoma] moneta. Jei jis monetą surasdavo anksčiau, pralaimėdavo 
ir turėdavo už tai išpildyti kitų žaidžiančiųjų pageidavimus. Šiek tiek baisokas, 
bet labai populiarus žaidimas buvo tempimas už kojos. Jame būtinai turėdavo 
dalyvauti tie, kurie nieko apie šį žaidimą nežinodavo. Žaidžiantieji susėsdavo 
ant stalo, kojas nuleisdavo žemyn ir uždengdavo jas pledu taip, kad matytųsi tik 
batai. Vienas iš žaidėjų sėdėdavo taip, kad viena jo koja kabėdavo ore, o kita jis 
rėmėsi į grindis, kojas irgi uždengęs pledu. Šalia jo pakeltos kojos, pavyzdžiui, 
dešiniosios, buvo dedamas kairės kojos batas su kojine, prikimšta skudurų. Nieko 
apie tai nežinantis asmuo įeidavo į kambarį ir gaudavo užduotį – kiekvienam 
[sėdinčiajam] paeiliui patraukti už bato. Kai prieidavo prie prikimštos kojos ir 
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patraukdavo už bato, „koja“ pasilikdavo jo rankose. Paprastai žmogus surikdavo iš 
netikėtumo, o kartais, stipriau patraukęs už kojos, griūdavo atbulas, abiem rankom 
laikydamas dirbtinę koją. Šis nesudėtingas pokštas visada pavykdavo 100 proc., 
žinoma, jei žaidžiantysis nežinojo šio triuko.
 Labai puiki pramoga buvo skiepijimas nuo raupų. Paprastai tam išrinkdavo 
kokią nors jauną panelę, liepdavo jai apnuoginti ranką, uždengdavo jai akis ir 
tuomet, dažniausiai mano motina, akvareliniais dažais kiek aukščiau alkūnės ant 
neva skiepijamo asmens rankos odos piešdavo akis, nosį ir lūpas. Po to ranka 
būdavo apvyniojama bintais ir vystyklais taip, kad bintai įrėmindavo nupieštą 
veidą, o ranka būdavo pribintuojama prie kūno. Visa tai sudarydavo ant rankos 
laikomo kūdikio vaizdą ir visada sukeldavo daug juoko visiems, netgi vyresniems 
žmonėms. 
 Vaitkuškyje niekada nebuvo teniso, todėl buvo žaidžiamas labai madingas 
kriketas, serso [žaidimas, žaidžiamas ridenant lankus], muštukas ir t.t. 
 Jaunimas kartais slapčia nuo mano motinos kur nors ant kalno atlikinėjo 
spiritinius seansus, kurie, deja, niekados nepavykdavo. Taip pat neprisimenu, 
kad Vaitkuškyje būtų plaukiojama laivais čia esančiuose gausiuose tvenkiniuose. 
Kūdroje buvo senas ir amžinai skęstantis plaustas, grimztantis į dugną, vos 
pabandžius pastatyti ant jo koją, o viename iš tvenkinių plūduriavo kažkokia 
vandenį praleidžianti valtelė, į kurią niekada niekas nesėsdavo, nes plaukti ji 
neturėjo jokių galimybių.
 Dar viena, jau mano vieno asmeninė pramoga, buvo pasivažinėjimas 
dviračiu, kurio niekados neturėjau. Vienok, kartais man pavykdavo jį pasiskolinti 
iš girininko – pono Styrovičiaus [Styrowicza]. Tada labai džiaugdamasis 
apvažiuodavau visus tvirtesnius sodo keliukus, nes privažiavimas prie rūmų 
buvo taip storai nupiltas smėliu ir žvyru, kad nebuvo nė minties, jog ten galėtų 
pravažiuoti dviratis.

NUOLATINIAI OFICINOS GYVENTOJAI IR ĮNAMIAI
 
 Erazmas Špačynskis
 Ilgamečiu Vaitkuškio įnamiu, kurio nepažinojau, nes mirė dar prieš man 
gimstant, buvo ponas [Erazmas] Špačynskis [Szpaczyński], buvęs mano tėvo 
mokytojas ir auklėtojas. Pasibaigus mano tėvo mokslams, ponas Špačynskis 
pasiliko Vaitkuškyje. Pradžioje [jis] truputį izoliavosi nuo žmonių, o vėliau priėjo 
iki to, kad nustojo išeidinėti iš savo kambario ir nieko ten neįsileisdavo. Atrodo, kad 
niekad neatidarydavo ir langų. Tokia situacija tęsėsi keliolika metų. Vaitkuškyje 
buvo nemažai tokių, kurie niekados gyvenime nematė pono Špačynskio. Pagaliau 
jis tapo visai nematomu. Kasdien ponui Špačynskiui būdavo atnešamas maistas 
ir paliekamas prie jo kambario durų, o jį atnešęs asmuo tuojau pat nueidavo. Po 
akimirkos, matyt, pro rakto skylutę patikrinęs, ar nieko nėra, ponas Špačynskis 
greitai atidarydavo duris, pasiimdavo jam paliktą maistą, o kartu pastatydavo indus 
nuo ankstesnio valgymo. Analogiškai būdavo pakeičiami kubilai su išmatomis. 
Hermetišką Vaitkuškio kubilą su dvigubu dangčiu ponas Špačynskis išnešdavo už 
durų į koridorių, o vietoje jo pasiimdavo jam atneštą jau ištuštintą kubilą. Su švariu 
ir purvinu prausimosi vandeniu jis darydavo taip pat, nors, atrodo, kad ponas 
Špačynskis sunaudodavo tik labai mažą jo kiekį. Visai neturėjo noro praustis, nes 
visai nesirodydavo žmonėse, o pats, matyt, nejuto poreikio atsigaivinti vandens ir 
muilo pagalba.
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 Ponas Špačynskis daugeliui Vaitkuškyje tapo legendiniu asmeniu, kurio 
buvimas buvo žinomas, tačiau kurio niekas akyse nematė. Kai kurie neregėjo jo 
niekados, kiti, tarp kurių ir mano tėvas, jo nematė ilgus metus. Pasitaikydavo, 
kad prie užtrauktų pono Špačynskio langų tykodavo kaimo merginos ar vaikinai, 
mėgindami pro kokį nors plyšį pamatyti paslaptingąjį senolį, nors jo siluetą ar 
šešėlį. Visiška pono Špačynskio vienatvė tęsėsi ilgus metus ir visi kažkaip prie 
to priprato. Pokalbiuose niekas neminėdavo jo pavardės, sakydavo tiesiog „jis”: 
„Jis šiandien nevalgė”, „Jis vaikščiojo po kambarį ir stukseno”, „Jam į kambarį 
nunešta tas ir anas“ ir t.t. Po ilgus metus trukusios tokios tylos atėjo kažkurių 
metų gegužės 8-oji. Visa mano tėvo, kuris tą dieną šventė vardadienį ir, berods, 
gimtadienį [Stanislovo Kazimiero gimtadienis – liepos 3 d. Ar šios abi datos 
Vaitkuškyje visada būdavo švenčiamos kartu, ar tai tik prisiminimų netikslumai, 
kol kas yra neaišku], šeima sėdėjo prie šventinio stalo valgomajame. Žinoma, 
buvo abu mano broliai Juozapas ir [Mykolas] Stanislovas, seserys: Chrapovicka, 
Lempicka, Meištavičienė ir Gabrielė [būsimoji Gurskienė, tuomet dar paauglė], 
mano tėvo vaikų žmonos ir vyrai, kai kurie anūkai, kaimynai ir tolimesni 
giminės. Tėvo gimtadieniai būdavo švenčiami labai iškilmingai. Visada būdavo 
daug svečių, giminių ir kaimynų, krėslas ir stalas būdavo puošiami gėlėmis ir 
girliandomis, visados į kambarį būdavo įnešamas didelis kartonas, įrėmintas 
žalumynais. Ant to kartono didelėmis raidėmis būdavo užrašomas tėvo amžius, 
pavyzdžiui: „Tegyvuoja 60 metų!” [„Wivat 60 lat!”]. Jau ritualu tapo šeimyninių 
fotografijų darymas ta proga – tėvo, sėdinčio viduryje (o prie jo kojų – lentelė 
su užrašytais metais), aplinkui – gausūs giminės ir draugai. Taigi vieną iš tokių 
dienų, vaišių metu, staiga koridoriuje pasigirdo kažkieno sunkūs žingsniai 
ir stuksenimas, niekam negirdėti, prisiartino prie valgomojo durų. Visi nutilo 
ir klausėsi. Staiga su trenksmu atsidarė durys ir jose pasirodė aukštas žilas 
senolis su žila barzda iki juostos, apsirengęs kažkokiu senoviniu ilgu surdutu, 
apjuostu paauksuota juostele, labai nutrintu ir dėmėtu. Senolis rėmėsi medine 
lazda ir atrodė lyg vaiduoklis. Visi nustebo, nes nekilo abejonės, kad tai ponas 
Špačynskis. Pirmą kartą po daugelio metų [jis] apleido savo irštvą ir netikėtai 
pasirodė valgomajame. Matyt, kažkokios labai svarbios aplinkybės privertė jį 
išeiti iš savo atsiskyrėlio celės. Visi tylėdami ir įsitempę žiūrėjo į tą nepaprastą 
žmogų. Ponas Špačynskis lėtu ir oriu žingsniu, remdamasis į grindis lazda, 
lėtai stūmėsi link mano tėvo, nekreipdamas į nieką nė mažiausio dėmesio. 
Tėvas atsistojo ir prisiartino prie buvusio mokytojo. Špačynskis drebančiomis 
rankomis apglėbė jį, suspaudė jo galvą ir didingai pabučiavo į kaktą, tuo metu, 
kai mano tėvas bučiavo jo ranką. „Stasiau, – tarė Špačynskis, – šiandien yra 
tavo gimtadienis, tad linkiu tau sveikatos. Atėjau su tavimi atsisveikinti, nes 
tai jau paskutinieji mano gyvenimo metai”. Po tų žodžių ponas Špačynskis 
pasišalino tuo pačiu didingu, sunkiai nelanksčiu žingsniu ir po akimirkos dingo 
už kambario durų. Dar kurį laiką girdėjosi tolstantys pono Špačynskio žingsniai 
ir vis tylesnis jo lazdos stuksenimas į grindis. Kaip man pasakojo mano sesuo 
Lempicka, pono Špačynskio pasirodymas daugeliui padarė sukrečiantį įspūdį. 
Daugeliui šventės dalyvių tai buvo niekados nematyta legendinė asmenybė, apie 
kurią, vienok, dažnai buvo kalbama. Valgomajame stojo ilga tyla, o mano tėvo 
akyse iš susijaudinimo  pasirodė ašaros. Ir iš tikrųjų po kelių mėnesių ponas 
Špačynskis apleido šį pasaulį, kaip jis ir nujautė, o iš vienišiaus irštvos išneštas 
jo kūnas buvo palaidotas Vaitkuškio [Pašilės] kapinėse. Jo mirties aplinkybės 
man visiškai nežinomos.
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Adomas Košciukevičius
Vaitkuškyje gyveno ir ponas Adomas Košciukevičius [Adam 

Kościukiewicz] – lyg ir kamerdinerių šefas [vyresnysis], bet tiksliau jį būtų 
galima pavadinti rūmų maršalka [maršalu]. Jis vadovavo visiems gausiems 
rūmų tarnams ir buvo artimas mano tėvo draugas. Tai buvo gražaus sudėjimo 
senyvas ponas su ūsais, išoriškai gana panašus į mano tėvą, visada vaikščiojęs 
su elegantišku tamsiu surdutu, vadovaujantis kasdieniniam rūmų gyvenimui ir, 
suprantama, didiesiems [svečių] priėmimams. Mirė truputį anksčiau už mano 
tėvą [1904 m.]. Jo žmona, ponia Adomienė [Adamowa], – maža, smulki senutė 
su juoda nėriniuota kepuraite, visados apsivilkusi juoda suknele, daug metų 
gyveno oficinoje kartu su dviem suaugusiomis dukterimis, turinčiomis vidurinį 
ir aukštąjį išsilavinimą. Viena iš jų ištekėjo už pono Damanskio [Domanskiégo], 
su kuriuo turėjo daug vaikų. Antroji ištekėjo gana neįprastai, ypač tiems 
laikams. Ji padavė į laikraštį vedybų skelbimą su pageidavimais, kokius savo 
būsimojo vyro privalumus norėtų matyti. Kalbėjo, kad ji tai padarė juokais. 
Bet po poros savaičių to vedybinio skelbimo dėka Vaitkuškyje pasirodė jaunas 
kažkokio cukraus fabriko direktorius, inžinierius Napieralskis ir prisistatė 
Košciukevičių šeimai. Labai patiko ir tėvams, ir dukrai, ši taip pat pabudino 
jame stipriausią jausmą ir po kelių sužadėtuvių mėnesių įvyko jų vestuvės. 
Žinau, kad po daugelio metų tai vis dar buvo laimingiausi sutuoktiniai, turėjo 
daug vaikų ir jiems viskas sekėsi kuo puikiausiai.                    

 Zdybickiai
 Savita buvo ponų Zdybickių [Zdybiccy] šeima. Jis – 1863 metų 
sukilėlis, apie 70 metų amžiaus, aukštas, kaulėtas, nepaprastai liesas su ilgais 
žilais plaukais ir reta garbanota barzda. Visados vaikščiojo su tabako spalvos 
surdutu, nukarusiu žemiau kelių, su dviem atlapais nugarinėje dalyje, kur buvo 
ir kišenė, iš kurios jis išsitraukdavo didžiulę languotą nosinę, skirtą šluostytis 
nosiai po uostomojo tabako pašniaukštimo. Ponas Zdybickis buvo nepaprastai 
kultūringas ir labai taktiškas, turėjo truputį gergždžiantį ir tarsi drebantį balsą. 
Ištisas valandas gražiai grodavo smuiku ir noriai pasakodavo apie sukilimą, 
rodydavo fechtavimo, ieties mėtymo bei arklio valdymo būdus – laba spalvingai 
ir plastiškai, su daugeliu smulkmenų pasakojo apie sukilėlių kovas Lietuvoje. 
Ponia Zdybicka, daug vyresnė už jį, maža, putli senutė, visada nešiojo peleriną, 
o ant galvos nėriniuotą kyką. Ponas Zdybickis, kažkada buvęs buhalteriu, tuo 
metu jau nebedirbo. Zdybickiai turėjo dvi dukteris – viena, vyresnioji, buvo 
ištekėjusi ir gyveno atskirai nuo tėvų. Antroji, jaunesnioji, panelė Stanislava – 
buvo tarsi mano motinos sekretorė, gal netgi kažkas daugiau, nes mama labai 
ja pasitikėjo ir patikėdavo jai absoliučiai viską. Panelė Stanislava rašė laiškus, 
tvarkė Ukmergėje finansinius reikalus, prižiūrėjo įvairius daiktus ir aktus, 
buvo niekados nenuilstanti, aktyvi nuo ryto iki vėlyvos nakties. Kalbėjo daug 
ir nepaprastai greitai, todėl jaunimas, o ypač mano brolis Mykolas, iš jos, nors 
ir nepiktai, šaipydavosi. Būtent ji įpuolė kartą pas mano motiną su šauksmu: 
„Ponia, Janis užlipo ant spintos ir vaidina popiežių, nenoriu jam trukdyti, 
bet gali nukristi ant grindų! Prilaikiau spintą, kad nenukristų, ką turiu daryti 
toliau?” Aš tikrai tuo metu žaidžiau popiežių, gal kaip prisiminimą apie mano 
vizitą į Romą, kur sėdėjau ant popiežiaus Pijaus X kelių. Pamenu tai tarsi per 
miglą.
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GYVENIMAS ROMOJE, PALERME IR VENECIJOJE

 Dar priminsiu apie mūsų gyvenimą Romoje mūsų šeimos kelionės į Italiją 
metu, kai kelis mėnesius praleidome Sicilijoje, Palerme, priminsiu kelias tos 
kelionės smulkmenas, kurias truputį pamenu, bet daugiau žinau iš mano motinos bei 
sesers [Alkos [Aleksandros] Lempickos pasakojimų. Kas dalyvavo toje kelionėje? 
Keliavo mano tėvas ir motina, aš ir mano sesuo Jadvisia, Alka Lempicka su vyru 
Vladislovu. Mus, žinoma, lydėjo ponas Krajevskis su fotoaparatais bei daktaras 
Kurtzas [Kurtz] iš Varšuvos – akušeris, kuris padėjo man ateiti į pasaulį (1900 
metų gegužės 6 d., apie 13.00 val.). Be to, su mumis važiavo ir panelė Marija 
Siviec [Siwiec], mūsų tuometinė auklė (1903 m.), Vaitkuškio virėjas Stanislovas ir 
viena iš Vaitkuškio tarnaičių, kurios pavardės neprisimenu. 
 Daktaras Kurtzas buvo mūsų šeimos draugas – neaukštas ir labai judrus 
ponas su barzdele, turėjo labai rėksmingą balsą ir nepakentė panelės Siviec, ką 
gerai pamenu. Visados sakydavo apie ją „toji Siviec” ir visados turėjo jai daugybę 
pretenzijų, daugiausia dėl mūsų vaikiškos higienos.
 Kai atsirado kelionės į Italiją ir Romą projektas, panelė Siviec ištisas 
savaites vakarais mezgimo kabliukais iš baltai avietinių vilnos siūlų mezgė 
konfederatę [lenkų kareiviška keturkampė uniforminė kepuraitė be snapelio] – 
aviečių spalvos, su baltu lampasu apačioje. Į klausimą, kam tai daro, lakoniškai 
atsakydavo: „Dovanai Šventajam Tėvui Pijui X”. Pagaliau konfederatė buvo 
užbaigta. Netrukus mes išvažiavome į Italiją. 
 Kai atvykome į Romą, kur turėjome praleisti keletą savaičių, mano tėvas 
ėmė stengtis gauti privačią audienciją pas šventąjį Tėvą – sau, šeimai bei mus 
lydintiems asmenims. Kadangi tėvas Romoje turėjo daug pažinčių, beje, ir tarp 
Vatikano pareigūnų, bei paramą savo svainio, arkivyskupo [Vladislovo] Zaleskio – 
antrosios mano tėvo žmonos (Zaleskos [Zaleskaitės]) brolio, kuris daug metų 
praleido Ceilone bei, regis, buvo Antiochijos patriarchu, tad netrukus, po 10–14 
dienų, jam pavyko tą audienciją gauti. Tada mano tėvas pasakė panelei Siviec: 
„Na, panele, turiu gerą žinią – rytoj turėsime audienciją pas Šventąjį Tėvą, tad 
panelė galės jam padovanoti savo konfederatę”. Visus apėmė nustebimas, kai 
panelė Siviec  šia žinia visai nesusidomėjo ir abejingai, nenutraukdama kažkokio 
užsiėmimo, sausai atsakė: „Dėkoju, bet šia proga neketinu pasinaudoti”. Visi suko 
galvas, kas galėjo tapti tokio jos nusiteikimo priežastimi, ir bijojo, kad kuo nors 
panelę Siviec įskaudino. Įkalbinėjo ją, kad būtinai eitų kartu su mumis, tačiau veltui 
– panelė Siviec užsispyrusiai laikėsi savo sprendimo. Viskas paaiškėjo rytojaus 
dieną. Kai mūsų šeima su tėvu priešakyje įžengė į privatų Pijaus X kabinetą, ant jo 
rašomojo stalo gulėjo panelės Siviec konfederatė, jos asmeniškai jam įteikta vos ne 
kitą dieną po mūsų atvykimo į Romą. Panelės Siviec, niekados iki tol nebuvusios 
Romoje ir nemokėjusios užsienio kalbų, ryšiai ir kontaktai „šventosiose“ sferose 
pasirodė galingesni už mano tėvo galimybes. Ji gavo audienciją pas popiežių vos 
per kelias dienas, mums atvykus į Romą. Kaip ji tai padarė ir kokiais keliais, liko 
jos paslaptimi.
 Užbaigiant mūsų audiencijos pas popiežių aprašymą, pateiksiu dar kelias 
to vizito smulkmenas, kurias iš tiesų pamenu, nors ir miglotai, o kai ką apie 
tai žinau tik iš motinos ir sesers Lempickos pasakojimų. Pamenu atvažiavimą 
į Vatikaną išsinuomotu ekipažu, perėjimą per daugelį milžiniškų kambarių, 
kuriuose, be popiežiaus gvardiečių, stoviniavo dvasininkai ir daug ponų su 
juodais kostiumais, ordinais ir perpetėmis, o po to – įėjimą į didelį kambarį, 
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kuriame ant kažkokios pakylos sėdėjo popiežius. Visi suklaupė, Šventasis Tėvas 
suteikė palaiminimą, o paskui susirinkusiųjų paklausė, kas čia, tarp mūsų, yra 
švenčiausias ir Dievui mieliausias. Mano motina atsakė, kad [tai yra] Šventasis 
Tėvas, mano sesuo Lempicka – kad jos vyras (nežinau, ar taip buvo iš tiesų, bet 
taip man pasakojo), o Pijus X liepė mano motinai atvesti mane prie jo, pasodino 
mane ant kelių, paglostė ir pasakė: „Štai tas vaikas yra Dievui mieliausias, nes dar 
nesuterštas nuodėme”. Po to visi nuėjo į šalia buvusį popiežiaus kabinetą, kuriame 
jis atsisėdo prie rašomojo stalo, išdalijo dėžutėse medalius su jo atvaizdu, pasirašė 
daugybę palaiminimų, o taip pat, nežinau, tada ar vėliau, leidimą mano tėvui, jo 
vaikams ir anūkams laikyti namuose šventas mišias. Tą dokumentą saugojome iki 
1944-ųjų, iki Varšuvos sukilimo, kurio metu jis sudegė kartu su namu Bednarska 
gatvėje. Tad nieko keisto, kad jau būdamas truputį vyresnis ir iš motinos bei 
seserų sužinojęs apie išskirtinį popiežiaus Pijaus X dėmesį mano asmenybei, 
žaisdavau popiežių. Užlipdavau ant spintos [apsivilkęs] baltais marškiniais ir 
dalindavau palaiminimus bei visuotinius atleidimus susirinkusiems prie spintos, 
kurie anaiptol mano autoriteto negerbė ir, nutempę mane nuo spintos, vesdavo pas 
motiną, ši bardavo mane ir baudė: pirmiausia už lipimą ant spintos, nuo kurios 
galėjau nukristi, o be to, už apsimetinėjimą popiežiumi, kas, jos manymu, negalėjo 
būti žaidimų objektu. Žinoma, mano motina negalėjo suprasti, jog tą darydavau 
rimtai ir įsijautęs. Į Šventojo Tėvo vaidmenį įsijausdavau taip pat, kaip kitais 
atvejais į Napoleono ar net Aleksandro Makedoniečio, o tai sukėlė rimtų pasekmių 
ir atsiliepė kai kurių Vaitkuškio paveikslų būklei bei vientisumui, bet apie tai 
papasakosiu kitoje vietoje [gaila, bet patirtas insultas nebeleido įvykdyti šio 
pažado, kuris, tikriausiai, turėjo būti aprašytas prisiminimų tęsinio skyriuje 
„Kova su paveikslais“ (žr. 6 išnašą)]. 
 Palerme gyvenome keletą mėnesių. Tos viešnagės fragmentai, tiesa, 
labai migloti, išliko mano atmintyje. Pirmiausia, pilnos gatvės asiliukų, įkinkytų 
į gražius įvairiaspalvius dviračius vežimėlius, kuriais važinėjo vietiniai žmonės. 
Tie nepaprastai spalvingi, ištapyti įvairiaspalviais raštais vežimėliai atrodė labai 
gražiai. Porą tokių miniatiūrinių sicilietiškų [žaislinių] vežimėlių atsivežėme 
kaip suvenyrus ir jie buvo laikomi salone, garsiojoje mano motinos spintoje, 
kurioje buvo saugomi vertingiausi žaislai. Vladislovas Lempickis, mano sesers 
Alkos vyras, susilaužė koją ir, berods, du mėnesius gulėjo sugipsuotas. Pamenu 
rūkstančio Vezuvijaus vaizdą, kai kelionės atgal metu apsilankėme Neapolyje, po 
to – Veneciją, o joje baisius uodus, dėl kurių lovos būdavo dengiamos užuolaidomis 
iš gazo [tikriausiai retos, tinklelio tipo medžiagos apsisaugoti nuo uodų]. Taip pat 
pamenu Šv. Morkaus aikštę ir balandžių lesinimą žirniais, parduodamais pailguose 
popieriniuose maišeliuose. Pamenu, kaip toje aikštėje balandžiai apspito daktarą 
Kurtzą ir apteršė jo skrybėlę, kas įamžinta vienoje iš mano tėvo ir pono Krajevskio 
darytų fotografijų. Apskritai iš tos kelionės, daugiausia iš Palermo, buvo parsivežta 
daug nuotraukų, kurios buvo įtrauktos į Vaitkuškio fotografijų rinkinius. Pagaliau, 
pamenu, berods, Florencijoje, apsilankymą kažkokioje stiklo gamykloje, kur čia 
pat buvo daromi dekoratyviniai stikliniai rutuliukai su spalvingais įrašais, kurių po 
to daug turėjome Vaitkuškyje.       
 Grįžtant prie Vaitkuškio, reiktų paminėti dar kelis ten buvojusius asmenis. 
 Visų pirma, tai dailininkas ponas Davidovičius, žinomas portretistas, 
važinėjęs po dvarus, kuriuose praleisdavo po keletą mėnesių, o kartais [vėliau] 
ir vėl sugrįždavęs. Ponas Davidovičius tapė portretus iš natūros, bet kartais ir iš 
fotografijų, taip pat kopijavo šeimyninius portretus.
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