
tuojau nuėjo į saugumą ir tėvas tuoj 
buvo paleistas. Grįžo labai sužalota 
sveikata ir taip nebegalėjo pasitaisyti. 
1949 m. gegužės mėnesį mirė.“

Antanas Sušinskas dirbo rūpes-
tingai. Nuo 1950 m. spalio 1 d. už 
viršytus planus būdavo pridedamos 
dienos, todėl kalinimo laikas sutrum-
pintas iki 1950 m. lapkričio vietoj 
1951 m. vasario 4 d. 

Kalbinamas pasilikti kasyklose 
dirbti ir toliau, prižadėjo nuvažiuoti 
į tėviškę, aplankyti tėvus ir sugrįžti. 
Maskvoje nusipirkęs rūbus ir batus, 
persekiojamas saugumiečių, pakeitęs 
traukinius, sugrįžo į Vilnių...

Šios įdomios knygelės papildė
muziejaus fondus drauge su sūnaus 
Sauliaus Sušinsko paskolintų foto-
grafijų, dokumentų kopijomis.

Norintieji šiuos leidinius paskai-
tyti, ras juos Pasvalio Mariaus Kati-
liškio viešojoje bibliotekoje.

Parengė muziejininkė 
Bronislava LAPINSKAITĖ

Pasvalio krašto muziejaus 
archyvo nuotraukos
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Sausį pasirodė antrasis praėjusių metų Pas-
valio krašto istorijos ir kultūros žurnalo „Šiau-
rietiški atsivėrimai“ numeris. Juo užbaigti 2019 
metai, kurie šiam žurnalui buvo sukaktuviniai, 
nes pernai šis solidus mūsų krašto leidinys mi-
nėjo 20-metį. Taip pat pernai jo visuomeninė 
redakcija įvertinta Pasvalio rajono savivaldybės 
mero padėka už reikšmingą kultūrinį indėlį gar-
sinant Pasvalio kraštą. Tad koks gi naujausias 
žurnalo numeris ir kuo jis ypatingas?  

Pirmiausia žvilgtelkim į viršelį. Jame – 
mūsų rajono Pervalkų kaime gimęs vienas 
žymiausių pokario rezistencijos poetų, pro-
zininkas, vertėjas Bronius Krivickas, kuriam 
pernai būtų sukakę 100 metų. Jo portretą sa-
vaip interpretavo jaunosios kartos kraštietis 
dailininkas Arvydas Gudas. Jo iliustracijos jau 
anksčiau yra spausdintos „Šiaurietiškuose atsi-
vėrimuose“. Ketvirtajame žurnalo viršelyje – jau 
minėto B. Krivicko novelės „Žmonijos isto-
rija“ skenuotas rankraštis. Ši novelė apskritai 
skelbiama pirmą kartą. Kaip rašo kraštietis 
literatūrologas Virginijus Gasiliūnas, novelės 
rankraštį, dabar saugomą Maironio lietuvių 
literatūros muziejuje, šiai institucijai perdavė 
Juozas Keliuotis 1971 metais. Spėtina, kad 
B. Krivickas vylėsi, jog kūrinys bus išspausdin-
tas J. Keliuočio redaguotame žurnale „Kūryba“, 
tačiau dėl neaiškių priežasčių novelė iki šiol taip 
ir nebuvo publikuota. Išsamesnio pristatymo
vertas ne tik pats B. Krivickas, bet ir jo šeimos 
narių likimai. Šios užduoties ėmėsi mokytojas 
Adolfas Talačka. 

Minėtoje novelėje dominuoja mirties tema. 
Apie juodąja mirtimi neretai vadinamą marą 
rašo ir rudenį humanitarinių mokslų daktare 
tapusi kraštietė Asta Skujytė-Razmienė: kaip 
marą įsivaizdavo lietuviai ir latviai, kuo panašūs 

ir kuo skyrėsi šių dviejų tautų įsivaizdavimai? 
„Nėra mirties, yra tik išėjimas“, – konstatuoja 
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytoja 
ekspertė Regina Grubinskienė, nekrologo, skirto 
literatei, ilgametei Diliauskų kaimo bibliote-
kininkei Konstancijai Vinkelienei, antraštei 
parinkusi vieną jos eilėraščių eilučių. Mūsų 
rajonas neteko dar vienos intelektualios, švie-
sios asmenybės ir kūrėjos. Jos sielos pasaulis 
slypėjo eilėraščiuose. „Šiaurietiškų atsivėrimų“ 
skaitytojai kviečiami šį pasaulį pažinti.

Kitame savo rašinyje mokytoja R. Gru-
binskienė pristato šviesaus atminimo fizikos 
mokytoją Bronių Bagdonavičių, kurį mokiniai 
mėgdavo vadinti Tetyte. Šis pedagogas Pasvalio 
Petro Vileišio gimnazijai atidavė 52 gyvenimo 
metus. Šiemet sukanka 15 metų, kai daugelio 
atminty ryškų pėdsaką palikusio mokytojo tarp 

mūsų nebėra. Pernai minėtos jo 100-osios gi-
mimo metinės. Trečiojoje savo publikacijoje 
mokytoja R. Grubinskienė narplioja tikrą de-
tektyvo vertą istoriją, kurios epicentre atsidūrė 
garsus rusų poetas Sergejus Jeseninas. Kas sieja 
jį, šviesaus atminimo kraštiečio poeto Mykolo 
Karčiausko šeimą ir Pasvalį? 

Svarbiu šio „Šiaurietiškų atsivėrimų“ nu-
merio akcentu tapo kelias. Pernai minėjome 
beprecedenčio įvykio – Baltijos kelio – 30-ąsias 
metines. Kelias jungia žmones, tautas, jis visuo-
met yra kažkur vedantis. Šis kelias, pavadintas 
Baltijos, tris valstybes atvedė į laisvę. Viktorija 
Jonkutė aptaria ne tik prieš tris dešimtmečius 
įvykusį reiškinį, bet ir iškilmingą jo 30-ųjų 
metinių minėjimą prie Saločių pasienio punkto. 

Savuoju – kūrybos – keliu tvirčiau žengti 
pradeda jaunoji menininkė Kamilė Krasauskai-

„Šiaurietiški atsivėrimai“ žengia į trečią dešimtį
tė. Vingiavęs per kelias užsienio šalis jis ga-
liausiai merginą sugrąžino į Vilnių. Pasvalyje 
gyvenančios režisierės, Pasvalio kultūros centro 
vaikų ir jaunimo teatro studijos „Drãma“ vado-
vės Astos Simonaitės kūrybinis kelias plačiai 
išsikerojęs, jo ribų kol kas nematyti. Į Pasvalį
ar iš jo vienaip ar kitaip vedė šešių kunigų
jėzuitų veiklos kelias. 2019 metais sukako 450 
metų, kai savo veiklą Lietuvoje pradėjo jėzuitai, 
turėję reikšmingos įtakos mūsų švietimo ir 
kultūros raidai.

Žurnale dėmesys skiriamas Nacionalinio 
Kauno dramos teatro aktoriui ir režisieriui, Kau-
no muzikos ansamblio „Ainiai“ (1991–1999) 
įkūrėjui ir meno vadovui, viešosios įstaigos 
„Teatro projektai“ įkūrėjui Petrui Venslovui, 
minėjusiam 70-metį. Jo tėviškė – tarp Nami-
šių ir Manikūnų kaimų. Kaune gyvenantis 
kraštietis interviu pasakoja apie tai, kodėl pa-
sirinko aktoriaus kelią, dalijasi mintimis apie 
svarbiausius vaidmenis, darbą su legendiniu 
režisieriumi Eimuntu Nekrošiumi, publikos ir 
aktoriaus santykį. 

Rašinių ciklą apie mūsų krašto varpus – 
žemės ir dangaus jungties simbolius, vertingus 
kultūros paveldo objektus, – tęsia istorikas 
Gražvydas Balčiūnaitis. Tai, kad ši tema svarbi 
ir nacionaliniu mastu, patvirtina pernai pabai-
goje pasirodžiusi mokslo istoriko, etnologo 
prof. Liberto Klimkos knyga „Užkopus į varpų 
bokštą“. Šiame leidinyje aptinkama ir pasva-
lietiškų akcentų. 

Numeris tradiciškai baigiamas prabėgu-
sių metų kultūrinį gyvenimą reflektuojančia 
kronika, liudijančia apie gyvybingą mūsų 
krašto kultūrinę versmę – tą verdenę, kuri vis 
neleidžia užmiršti, kad kultūra nelyginant tie 
savi marškiniai yra arčiausiai kiekvieno mūsų. 

Agnės NAUNIKAITĖS
 nuotrauka

Sausio 23 d. sukanka 15 metų 
nuo karininko, inžinieriaus, buvusio 
politinio kalinio Antano Sušinsko 
mirties. Knygoje „Lietuvos kariuo-
menės karininkai“ (t. 7, 2007, p. 230) 
pateikiama jo nuotrauka ir biografija: 

„Antanas Sušinskas gimė 1911 
m. liepos 3 d. Paberžėlių kaime, Pas-
valio vls., Biržų apskr. 1931 m. baigė 
Vilkaviškio realinę gimnaziją. 1931 
08 – 1933 09 mokėsi karo mokykloje 
Kaune, ją baigė turėdamas jaunes-
niojo leitenanto laipsnį. Paskirtas 2 
ulonų pulko jaun. karininku. 1936 

09 09 perkeltas į 3 dragūnų pulką 
būrio vadu. 1936 12 31 pakeltas į 
leitenantus. 1939 m. šaudymo var-
žybose užėmė I vietą, dažnai raitelių 
varžybose laimėdavo prizines vietas. 
1939 04 05 perkeltas į 2 ulonų pulką 
mokomojo eskadrono vyr. karininku. 
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą 
ir likviduojant Lietuvos kariuomenę, 
1940 11 15 paskirtas Raudonosios 
Armijos 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 
262 šaulių pulko būrio vadu. 1941 
02 03 suimtas Trakuose, apkaltinus 
ketinimu pabėgti į Vokietiją, kalintas 

Kaune. 1941 03 10 RA 11 armijos 
karo tribunolo nuteistas 10 metų la-
gerio ir 5 metams tremties, išvežtas 
į lagerį Vorkutlage, Komijoje. Dirbo 
kombinato brigadininku, pamainos 
viršininku, nuo 1942 m. pavasario 
– darbų vykdytoju. 1950 11 06 pa-
leistas, grįžo į Lietuvą. Nuo 1953 
m. gyveno Švenčionėliuose, dirbo 
vyr. inžinieriumi-melioratoriumi 
Melioracijos mašinų stotyje. 1992 
02 22 suteiktas dim. majoro laipsnis. 
Mirė 2005 m. sausio 23 d., palaidotas 
Pasvalyje.“

Buvo labai miela, kai į muzie-
jų paskambinęs A. Sušinsko sūnus 
Saulius pasisiūlė dovanoti išleistus 
tėvo prisiminimus. Susitikome Vil-
niuje. Dovanų gavome dvi knygeles: 
„1940-jų vasara“ (32 p.) ir „Tremtis 
į Vorkutą 1941–1950 metai“ (78 p.). 
Abi knygeles išleido Utenos spaus-
tuvė 1994 m. Tekstai įdomūs, juos 
lengva skaityti.

Brošiūroje „1940-ųjų vasara“ 
rašoma apie rusų kariuomenės įžen-
gimą į Lietuvą, jų santykius su lie-
tuviais kariškiais, įvairias naujoves, 
sunkiai suprantamas kultūringiems 
išsilavinusiems lietuviams. 

Pabaigoje skyrelyje „Prieš 60 
metų“ Antanas Sušinskas pasako-
ja apie tarnybą Klaipėdos krašte 
1934–1935 m., rinkimus į Klaipė-
dos seimelį, konfliktus su vokiečiais 
Juknaičiuose, neramumų malšinimą, 
po kurio Karaliaučiaus radijas už 
trijų dienų paskelbė, kad „leitenantas 
Sušinskas už įžeidimą arijų rasės už 
akių nuteistas sušaudyti“, o baigiama 
ši knygelė taip: „1941 m. prasidėjus 
karui, vos tik užėmę Lietuvą, vo-
kiečiai visur ieškojo manęs. Ieškojo 
tėviškėje ir tarp belaisvių, bet aš tuo 
metu gyvuliniame vagone riedėjau 
10-čiai metų į Vorkutą.“

Išgyvenimams Vorkutoje skirta 

antroji knygelė: areštas, kalėjimai 
Lietuvoje ir Rusijoje, sutikti žmonės:

„Įdomus buvo senukas gydytojas 
Savickas iš Raseinių. Jis visus mokė, 
kad duoną reikia tik čiulpti mažais 
gabaliukais, tada užteks visai dienai 
ir gerti ne taip norėsis. Laikiausi to 
jo gero patarimo.“ 

Antanas Sušinskas buvo jautrus 
(pasisiūlė nešti nusilpusio žydo Šato 
daiktus), supratingas (mokėsi rusų 
kalbos), apsukrus (rūpinosi ne tik 
savimi, bet ir nelaimės draugais), 
globojo kalinius pabaltijiečius, juos 
pasiimdavo į savo grupę. 

Labai daug rašoma apie maisto 
normas (juk maistas kaliniams toks 
svarbus!).

Kalinys A. Sušinskas rinko 
akmenis, rengė vietą ir statė aero-
dromą, nešiojo ir virino vandenį 
pirtyje, dirbo anglių kasyklose, vė-
liau – vadovaujančius darbus. So-
clenktynėse nugalėję, dovanų gavo 
vėliavą (Sušinskas net per radiją ta 
proga kalbėjo) ir penkis paršelius, 
kuriuos išbadėję kaliniai labai greitai
suvalgė. 

Kaliniai per metus galėdavo 
parašyti tik vieną laišką. „Nerašiau 
per kalinių paštą, nes dėl cenzūros 
nieko negalėjai rašyti.“ Laišką na-
miškiams išsiuntęs laisvųjų paštu, 
draugo padedamas, sužinojo, kad 
„brolis Jonas slapstosi ir bendrauja 
su partizanais, kad tėvą Pasvalio sau-
gumas vis tardo, kad pasakytų, kur 
yra sūnus Jonas. Mane pasvaliečiai 
1940 m. buvo matę raudonarmiečio 
karininko uniforma (buvau parvažia-
vęs), tai patikėjo tėvo paaiškinimu, 
kad aš rusų fronte. Nieko nelaukęs, 
parašiau Jono žmonai laišką Jono 
vardu, tarytum ramindamas savo 
žmoną. Rašiau, kad esu Vorkutoje, 
ir tikiuos, kad greitu laiku galėsiu 
parvažiuoti. Jono žmona su tuo laišku 

Karininkas A. Sušinskas.

Sušinskų šeima 1936 m.

„Čia baigėsi mano laisvo karininko Odisėja...“Kraštiečiai

Agnė GRINEVIČIŪTĖ


