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Kauno marių 60-metis šiandien yra šventė. Bet žvelgiant istoriškai ši sukaktis yra kiek 
nevienareikšmiška, nes dėl elektros energijos ir bendrosios pažangos 1959 m. užtvenkus 
Nemuną buvo negrįžtamai sunaikinta keliasdešimt gyvenviečių, kas tiesiogiai paveikė kelių 
šimtų jose gyvenusių žmonių likimus. Svarbiausia, kad neišvengiamoje istorijos tėkmėje be-
sikeisdamos bendruomenės išlieka, nes jas vienija ir palaiko bendra kultūrinė atmintis. Todėl 
Rumšiškių bendruomenės iniciatyva atgaivinti miestelio centre esantį vandens fontaną – gra-
žus pavyzdys, kaip šių metų Lietuvos muziejų kelio temos „Lietuvos kraštovaizdžiai“ potemė – 
vandenų kultūrinė atmintis – gali savotiškai „sugrįžti“ ir tokiais netikėtais bet labai prasmingais 
pavidalais.
 

NeMuNAS Ir JO SLėNIS

Nemunas (baltarus. Нëmaн, latv. Nemuna, lenk. Niemen, prus. Mīmeli, rus. Hemaн, vok. Memel, 
žemait. Nemons) – didžiausia ir ilgiausia Lietuvos upė. Ji prasideda Baltarusijoje, ištekėdama iš 
Pinsko pelkių, 45 km į pietus nuo Minsko, ir per Lietuvą nukeliauja iki pat Baltijos jūros. Bendras 
upės ilgis 937 km. Iš jų 426 km Nemunas teka per Baltarusiją, 359 km – per Lietuvą, dar 17 km 

nemuno virsmas 
kauno mariomis: 
istorinė apžvalga

Vytautas Budvytis
1

Kaišiadorių muziejaus 
muziejininkas
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– Lietuvos siena su Baltarusija ir 99 km – Lietuvos siena su Rusijos Federacijos Kaliningrado sriti-
mi. Teka pro Gardiną, Druskininkus, Kauną, Jurbarką ir įsilieja į Kuršių marias. Turi per 50 intakų. 
Nemuno baseino plotas 97 863 km², iš jų 46 695 km² yra Lietuvoje, o tai apima 71,5 % Lietuvos 
teritorijos.1 Todėl ne veltui Nemunas dažnai vadinamas Lietuvos upių Tėvu.

Nors apie Nemuno vardo etimologiją vieningos nuomonės tarp mokslininkų nėra, tačiau žymus 
geografas Česlovas Kudaba (1934–1993) rašo: „Nemunas, matyt, labai senas, gal net neolitinių 
laikų žodis. Pvrigijo jis tuo metu, kai paupės gyventojai nuvokė visą jo tėkmę, nes Nemunas visa-
me savo ilgyje vadinamas vienu vardu. Tuo tarpu, pvz., Neris, Šventoji, Žeimena ir kitos šiaurinių 
apylinkių upės turi skirtingus vardus aukštupiuose ir žemupiuose. Taigi Nemunas, matyt, nuo 
pat pradžių buvo lietuviškos grupės genčių gyvenimo ir bendravimo „stuburas“.2

1 Nemunas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. XVI: Nah–Om. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2009. P. 224–225.; Nemunas // http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija (žiūrėta 2019 10 
30)

2 Kudaba Č. Kur Nemunas teka. Vilnius: Mintis, 1970. P. 12.

Vytautas BudVytis

[1. ILIUSTRACIJA (metrika): Nemunas ties Darsūniškiu (Kaišiadorių r.). Belaukiant „Nacionalinės 
ekspedicijos: Nemunu per Lietuvą“. 2016 m. liepos 5 d. Vytauto Budvyčio nuotr.]

http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Nemunas
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Lietuvių santykis su Nemunu, kaip ir su kitomis upėmis, visų pirma yra emocinis, 
jausminis, sakralinis. Nemunas apdainuotas liaudies dainose ir sakmėse, vaizduotas 
dailininkų paveiksluose. Nuo Antikos laikų upė buvo gyvybės šaltinis, žmonių ir dievų 
ryšio simbolis.

Tekėdamas per Lietuvą Nemunas formuoja nuostabią gamtą ir jos vaizdus, todėl jau nuo seno 
jis ne tik traukė įvairius keliautojus bet virpino ir menininkų vaizduotę. Nemuną raižiniuose ir 
piešiniuose vaizdavo Tomas Makovskis (1575–1630) bei Napoleonas Orda (1807–1883), o literatas 
Vladislovas Sirokomlė (tikrasis vardas ir pavardė – Liudvikas Kondratovičius, 1823–1862) dar 1861 
m. parengė kelionių užrašus apie Lietuvos gamtą, kultūros paminklus ir žmones – „Nemunas 
nuo versmių iki žiočių“. Nemunui savo posmus skyrė ir poetai, tarp kurių ir mūsų klasikai – Jonas 
Mačiulis-Maironis (1862–1932), Jonas Aistis (tikroji pavardė Aleksandravičius, 1904–1973), Salomėja 
Nėris (1904–1945), Paulius Širvys (1920–1979). Na, o šiemet Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas išleido Eugenijos Ulčinaitės išverstą ir parengtą Adomo Šrėterio Sileziečio (apie 1525–
apie 1572)  poemą „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ (1553 m.)3, dedikuotą šalies valdovo 
dvariškiui Mikalojui Tarlai, kuris Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto 
Augusto pavedimu 1548–1570 m. atliko Nemuno valymo darbus.

Žmonių gyvenimo pėdsakai slėnyje abipus Nemuno aptinkami dar gerokai iki Kristaus gimimo 
– jau iš akmens ir žalvario amžių. Žinomos Darsūniškio, Dabintos, Dovainonių, Žemųjų Petrašiū-
nų, Pakalniškių, Laumėnų, Jakštonių, Pirmųjų Žiegždrių stovyklavietės ir gyvenvietės, taip pat 
Kapitoniškių ir Rumšiškių senkapiai. Archeologinius žvalgymus ir tyrimus nuo XX a. pradžios 
čia yra atlikę archeologai Tadas Daugirdas (1852–1919), Liudvikas Kšivickis (1859–1941), Eduardas 
Volteris (1856–1941), Konstantinas Jablonskis (1909–1960), Ona Navickaitė-Kuncienė (1926–1999), 
Regaina Volkaitė-Kulikauskienė (1916–2007), čia taip pat yra dirbę A. Tautavičius, P. Kulikauskas, 
M. Michelbertas ir kiti tyrinėtojai. Na, o vėlesnius, kovų su kryžiuočiais laikus, liudija iki šiol išlikę 
Pakalniškių, Vieškūnų, Samylų, Dovainonių, Lašinių, Visginų piliakalniai. Jų tarpe paminėtinas 
ir garsusis senųjų Rumšiškių piliakalnis Kokalnis, kuris nuo 1959 m. dar kelis metus kovojo, bet 
ilgainiui nebeatlaikė nelygios kovos su žmogaus patvenktu Nemuno vandeniu. 

Taigi, Nemuno slėnyje lietuvių gyventa jau nuo seno. Tik apie senųjų gyvenviečių tinklą iki pra-
sidedant kryžiuočių žygiams į Lietuvą duomenų yra nedaug. Manoma, kad iki XIII a. pabaigos 
abu Nemuno krantai buvo apgyvendinti beveik vienodai. Tik kairiajame krante gyvenę jotvingiai 
(sūduviai) buvo kryžiuočių išžudyti ar paimti į nelaisvę. Kai kurie jų nuo nelaimių perbėgo į de-
šinįjį upės krantą. Nukariauti sūduviai nebuvo prijungti prie Ordino, tačiau čia gyventojų beveik 

3 Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną (išvertė ir parengė Eugenija Ulčinaitė). 
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

Vytautas BudVytis
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[2. ILIUSTRACIJA (metrika): Nemuno slėnis ties Laumėnais (Kauno r.). Tolumoje – Pažaislio 
vienuolynas. Apie 1958 m. Nuotrauką pateikė Alvydas Vaitkevičius.]

neliko, ošė tik neapgyvendintos girios. O dešiniajame upės krante gyvenę lietuviai ruošėsi kry-
žiuočių puolimams, pylė piliakalnius, statė pilis, plėtojo ūkį.

Vidurio Nemuno pakrantėse miestai, miesteliai, gyvenvietės su pilimis kūrėsi jau nuo XIV a. Dar-
sūniškis (pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1371 m.), Rumšiškės (1382 m.), Vaišvyda-
va (1384 m.), Šlienava (1387 m.), Birštonas (XIV a. pabaiga), turėjo svarbią strateginę reikšmę iki 
pat Žalgirio mūšio (1410 m.). Lietuvos urbanistikos istoriko prof. Algimanto Miškinio (1929–2015) 
teigimu, po šio mūšio Nemuno gyvenvietės ir pilys pamažu prarado tą karinę–strateginę reikš-
mę, tačiau ėmė kilti ūkiškai. Tai įtakojo susisiekimas upėmis, jau buvę vieškeliai. Vienos gyven-
vietės plėtėsi sparčiau, kitos nyko4.

Gyvenviečių kūrimasis ypač sustiprėjo XV a. antroje pusėje. Tada imta intensyviai apgyvendinti 
Sūduvą, įkurti Prienai, Balbieriškis. Per Valakų reformą (XVI a. viduryje) buvo kuriamas valakinių 
kaimų tinklas abiejose Nemuno pusėse. Taip atsirado nauji ir buvo pertvarkyti Ašmintos, Pakal-
niškių, Vieškūnų, Jakštonių, Viršužiglio, Arlaviškių, Lapainios, Šilėnų, Šikonių, Margininkų ir kiti 

4 Cit. iš: Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį. Kaunas: Naujasis lankas, 2014. P. 12–13.; taip pat 
žr.: Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. II tomas. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai. I 
knyga. Vilnius: Kultūros paveldo centras, 2002. P. 12.

Vytautas BudVytis
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kaimai. Įdomu, jog tuo metu susiformavęs gyvenviečių tinklas faktiškai nepakito iki pat XX a. 
vidurio, nors kilo karai, kuriuos lydėjo gaisrai, epidemijos, taip pat buvo vykdomos žemės refor-
mos.

Istorijos vingiuose Nemunas, kaip pastebi Nemuno slėnio gyvenviečių istorijos tyrinėtojas Sta-
nislovas Abromavičius, čia gyvenančiu žmones daugiau skyrė nei jungė. Tai atsitiko dėl to, kad 
Užnemunė atiteko įvairiems užkariautojams, o dešinioji pusė, pilių ir pilaičių nusėta, įnirtingiau 
priešinosi kryžiuočiams. Net XX amžiuje ta įtaka jautėsi, o vienos pusės žmonės kitus vadino ne 
visai maloniai jiems skambėjusiu žodžiu – zanemunčikais (užnemuniečiais)5.

5 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 13.

[3. ILIUSTRACIJA (metrika): Rumšiškių miestelis prieš 
perkėlimą. XX a. 6 dešimtmetis. Kaišiadorių muziejus.]

Vytautas BudVytis
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Didelį vaidmenį Nemuno pakrančių apgyvendinimui, kaimų, miestų ir miestelių atsiradimui tu-
rėjo miškai. Kauno marių pakrančių miškai šiandien driekiasi dabartinių Kauno, Kaišiadorių ir 
Prienų rajonų žemėse. Tai Panemunės, Pažaislio, Norkūnų šilai, Dubravos, Rumšiškių girios, Alks-
niakiemio, Dabintos, Varkališkių miškai. Iš viso priskaičiuojama apie 93 tūkst. ha miškų. Senieji 
verslai, susiję su Nemunu ir mišku, paliko pėdsakus ir kaimų vietovardžiuose, atkeliavusiuose iš 
seniausių laikų: Būdos, Anglininkai, Rūdupis, Smolnica. Dervą (smalą) ir terpentiną varė iš senų 
pušinių kelmų. Produkcija buvo populiari, nes naudojama laivų, trobesių statyboje, kalvystėje.
Iš kitų panemunės kaimų gyventojų užsiėmimų paminėtinas rąstų gabenimas Nemunu sieliais. 
Dar 1253 m. popiežiaus Inocento IV bulėje pažymėta, kad Nemunu plukdomi sieliai, kurie išliko 
kasdieniniu reiškiniu šio regiono panoramoje iki pat XX a. vidurio. Tai buvo pelningas verslas, 
tačiau daugiau pirkliams, o ne jų plukdytojams. Ant kiekvieno sielio plaukdavo po 2–3 ir daugiau 
sielininkų. Rąstai būdavo sutvirtinti lynais, grandinėmis, kartimis, jų ilgis – iki 100 metrų. Vargino 
sielininkus Nemuno posūkiai, rėvos, seklumos, sūkuriai.

Per XV–XVI a. buvo eksportuojama daugiausiai labai brangi mediena: vančosai (aptašyti trijų 
briaunų ąžuoliniai balkiai, su apvalia ketvirtąja briauna su žieve), šulai vyno ir alaus statinėms, 
ąžuolinės sijos ir lentos. Paklausūs buvo iš kietųjų lapuočių medžių išdeginti pelenai potašui 

[4. ILIUSTRACIJA (metrika): Rumšiškės ir piliakalnis Kokalnis po 
miestelio pastatų perkėlimo. 1959 m. Kaišiadorių muziejus.]

Vytautas BudVytis
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(techniniam kalio karbonatui) ruošti. Visa tai buvo gaminama kaimeliuose, kurie vadinti būdi-
niais. Jie buvo paplitę siaurame panemunės ruože. Tokia ūkinė veikla alino miškus. Pavyzdžiui, 
iš 1 ha miško buvo pagaminama tik 1 tona pelenų, o iš 60 tonų pelenų – tik 1 tona potašo. Tai yra 
vienai tonai potašo pagaminti reikėdavo paaukoti net 60 ha miško! O naujai atsodintas ar savai-
me užžėlęs jaunuolynas tinkamu eksploatuoti tapdavo tik maždaug po šimto metų6. 

Jau nuo XV a. miškuose taip pat buvo gaminama derva, anglis, degutas, terpentinas. 

Prekyba Nemunu gerai atsispindi ir to meto Švedijos bažnyčios veikėjo, diplomato ir rašytojo 
Olauso Magnuso (Magnus, 1490–1557) Jūrų ir šiaurės kraštų žemėlapyje, sutrumpintai vadina-
mame „Carta marina“ (liet. „Jūrų žemėlapis“), kurio pirmosios kopijos buvo išspausdinto Veneci-
joje 1539 m. Šiame 1: 1 700 000 mastelio žemėlapyje pirmą karą detaliau pavaizduota ir Lietuva7. 
Miestai: Klaipėda (Memel), Varniai (Varna), Tauragė (Tanragh), Vindburgas/Vintborg – nebeeg-
zistuojanti kryžiuočių pilis), Kaunas (Cavn), Vilnius (Vilna). Stambesniu masteliu pavaizduoti Lie-
tuvos Vytis ir Lenkijos karalystės herbai, abiejų valstybių valdovas Žygimantas. Dešinėje pusėje 
išvardytos iš „Skandinavijos kilusios“ tautos, tarp kurių ir žemaičiai. Įdomu, jog gana tiksliai at-
vaizduotas Nemunas  ir Neris  (FlvVil). Taip pat gana tiksliai pavaizduoti net trijų tipų lietuviški 
prekybiniai laivai – vytinės (naves frumentarie – kairiau Vilniaus). Ir paaiškinta: „Statomi javams 
laivai, kurie išplaukia upėmis pro Gdanską į Ispaniją, Prancūziją, Angliją, Olandiją“. 

Tokiu būdu, jau nuo XV–XVI a. ir ypač nuo XVII a. išsiplėtė prekyba ir prekių gabenimas Nemuno 
upe. Minėtasis Adomas Šrėteris Silezietis „Giesmėje apie Lietuvos upę Nemuną“ rašo:

„Nemunas vingiais plačiais, prasidėjęs nuo Gardino sienų,

Per Lietuvos žemes teka uolėta vaga.

Teka pro Kauno vietas, pirkliams be galo patogias, 

Ir pasiekia toliau, Prūsija, tavo laukus.

Jis netinkamas buvo laivams, negalėjo juo plaukti

Ir dėl uolingų daubų, ir dėl aštrių akmenų.

6 Ten pat. P. 13–15.

7   Olaus Magnus // Visuotinė lietuvių enciklopedija https://www.vle.lt/Straipsnis/Olaus-Magnus (žiūrėta 
2019 10 30) 

Vytautas BudVytis
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[...]

Tas, kuris akmenis tik, nenaudingą naštą, maitino,

Tinkamas plaukti dabar plukdo visókius turtús.

Jis įvairias prekes pilnais laiveliais gabena

Ir kaimynų kraštams atveža maisto apsčiai.

Darbas šitas tikrai Karalystės iždą papildys

Ir lietuviams taip pat teiks kuo didžiausios naudos. 

Kiek benorėtų kartu driadės ir žalios napėjos,

Jų nė viena išskaičiuot visko tikrai nepajėgs.

Ten, kur Nemunas savo krantus šaltuosius suvaržo,

Tárla turi dabar kaimus derlingus greta.

Ponui jie duoti galės gausesnių nei senovėje vaisių,

Nemunas atsidėkos, daugel gėrybių atneš.

Kaip ten bebūtų, tokia dorybe šlovės nupelnytos 

Jau niekada nenustelbs atlygio jokio vertė“8.

Prie Nemuno (Rumšiškėse, Darsūniškyje, Aukštojoje Panemunėje) buvo grįstos krantinės ar 
prieplaukos su sandėliais. Žinoma, kad XIX a. viduryje Rumšiškėse išlikusiame prieplaukos mūri-
niame pastate buvo įsikūrusi raštininkų mokykla, kurioje 1851–1853 m. mokėsi būsimasis poetas 
ir vyskupas Antanas Baranauskas (1835–1902)9.
Na, o žvejyba Nemune ir jo intakuose žmonės užsiimdavo jau nuo neatmenamų laikų. Smulkes-
nieji žvejai žvejodavo iš valčių žeberklais, traukdavo kūlinius (kulinys – prietaisas žuvims gaudyti, 
žvejų samtis, graibštas) didesniuose Nemuno intakuose ar pačiame Nemune. Susibūrę į artelę, 

8 Adomas Šrėteris Silezietis. Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną... P. 46, 49.

9 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 19.

Vytautas BudVytis
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dažniausiai paryčiais traukdavo prie valčių pritvirtintus tinklus po keletą kilometrų, patogioj vie-
toj sustoję, žuvis surinkdavo ir vežimu parveždavo į savo kaimą, kur ją pardavinėdavo.
Nemunas – didžiausia ir ilgiausia Lietuvos upė – keliauja mūsų krašto lygumomis, o prie jos pri-
siglaudęs kadaise bėgo senas vieškelis, žvyru dengtas, o vietomis (dažniausiai per miestelius, 
didesnius kaimus ar šiaip pavojingesnėse vietose) – akmenimis grįstas. Kelias buvo nutiestas 
panemune, kur būriavosi dauguma krašto gyvenviečių. Šie du faktoriai senovėje turėjo didelę 
reikšmę miestų ir miestelių bei pilių tinklo panemunėje augimui10. 

Jonas Aistis savo 1934 m. esė „Graudi pasaka apie miestą“, paskelbtoje jo knygoje 
„Dievai ir smūtkeliai“, apie senąjį Vytauto Didžiojo laikus menantį vieškelį rašė:

„Seniai, labai seniai drauge su Nemuno sukria vaga vingiavo vieškelis 
nuo Kauno į Trakus, Vilnių, į Gardiną... ne Kaune jo pradžia – ne Trakuose. 
Ne Vilniuje ir ne Gardine jo galas. Ilgus amžius jį tiesė gausios lietuvių tautos 
kartos; jis senas, kaip sena lietuvių tauta [...] Ilgas tasai vieškelis buvo. Daug amžių 
ir daug kunigaikščių jį tiesė. Sako, kad jis prasideda Baltijos marių geltonose smilty-
se, kad jis baigiasi Juodųjų marių bangose. Juo ėjo ir važiavo didžiųjų kunigaikščių 
pulkai ir gurguolės. Juo ėjo svetimų šalių vaizbūnai ir pasiuntiniai [...] Praėjo daug lai-
ko, daug Nemuno vandens nutekėjo, daug vaizbūnų pravažiavo, o bajorai daug mi-
daus ir žaliojo vyno išgėrė, daug laisvų lietuvių badų ir marų metais laisva valia bau-
džiavos jungą ant pečių užsidėjo, bet vieškelis vis dar buvo vieškelis, vis dar iš Kauno 
į Vilnių pro Trakus vedė [...] Bet laikai ir papročiai keitėsi. Vieškelis nyko, o Nemunas 
vis plaukė, nors, sako, jau ne taip platus, ne taip vandeningas kaip kadais [...] Aštrūs 
akmenėliai, rupus žvyras, Nemuno vaga, sakais ištepta vytinė, lynas ir basomis kojo-
mis įsirėžę dzūkai. O krantai krantai! Šilas mėlynuoja, o vaga kaip dantytas pjautuvas 
žvilga. Beržais apsodintu Vilniaus vieškeliu ketvertu pagreičiui sukinkytų širmų žirgų 
važiavo bajoras. Geležinkeliu, papuoštam vagone, važiavo rusų valdininkas ir galvojo, 
kaip išplėšti iš dūminių pirkelių lietuvišką maldaknygę. Plentu ėjo varomi į Sibirą ir 
Kaukazą rekrutai. Jų broliai žagrėmis arė ponų laukus, o jų vartus vargas kilnojo...“11.

Nuo Darsūniškio ar Birštono iki Kauno, kur dabar tyvuliuoja marios, nuskendo ar dalį savo že-
mių atidavė daugiau nei trys dešimtys miestelių, bažnytkaimių, kaimų, arba liko ten jų žemė, 

10 Ten pat. P. 18.

11 Aistis J. Dievai ir smūtkeliai // Aistis J. Milfordo gatvės elegijos: Eseistika. Dievai ir smūtkeliai: Atsimini-
mai. Laikas ir žmonės: Publicistika. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991. P. 96–99.
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istorija, atmintis. Kairėje Nemuno pusėje: Darsūniškis, Lapainia, Juodkošiai, Visginai, Garmiš-
kės, Dabinta, Kračkiemis, Rūčkakiemis, Gojus, Barevičiai, Apsuona, Pastrėvys, Lašiniai, Kapito-
niškės, Rumšiškės, Aštragas, Gastilonys, Jakštonys, Salamenka, Rudmena, Žiegždriai, Senieji 
Neveronys, Apnarai, Vieškūnai, Pažaislis, Varniai. Kairėje – Bačkininkėliai, Guogai, Piliuona, Arlaviškės, 
Leonavas, Kampiškės, Šilėnai, Dvareliškės, Samylai, Mozūrai, Kalniškės, Laumėnai, Pakalniškiai, Zui-
kinė, Raguoliai12. 

12 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 22–23

[5. ILIUSTRACIJA (metrika):Kauno marių 
vandeniu užlietų gyvenviečių schema. 

Iliustracija iš: Abromavičius S. Nuskendusio 
slėnio istorija. Kaunas: Naujasis lankas, 2005. P. 152.]
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Žinoma, idėja užtvenkti Nemuną buvo patraukli kai kuriose vietose gyvenusiems kauniečiams, 
nes gyvenimas prie upės visada grasino nemalonumais ir nelaimėmis. Per 1936 m. potvynį 
apsemtos Marvelės, Kęstučio, Maironio gatvės ir Senamiestis, Naujamiestis. Vandens lygis 
buvo pakilęs 2 m, o kai kuriomis gatvėmis irstytasi valtimis. 1946 m. Nemuno ir Neries santa-
koje susidariusi 4,5 m aukščio ledų sangrūda, o ėmusi tirpti tvindė miestą: sugriovė 10 namų ir 
apgadino dešimtis senamiesčio pastatų, buvo net žuvusiųjų13.

Nemuno užtvanka garantavo, kad tokių potvynių daugiau nebus, jo perteklius bus kaupiamas 
suformuotame vandens telkinyje. Deja, pastebi S. Abromavičius, niekas neskaičiavo materiali-
nės ir moralinės kainos, kai beveik 750 šeimų neteks sodybų, jiems bus primesta sunki dalia, o 
po vandeniu atsidurs vienas iš gražiausių gamtos kampelių...14

KAuNO hIDrOeLeKTrINėS STATYbA

Dar 1909 m. Peterburgo Kelių instituto profesorius G. Merčingas, vadovavęs Rusi-
jos komisijai vandens jėgoms ištirti Lietuvoje, atliko tyrinėjimo darbus ir pasiūlė tris 
vietas hidroelektrinei ant Nemuno statyti, panaudojant Birštono kilpų galią. Kol vyko 
parengiamieji darbai, prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas, subyrėjo Rusijos imperija.

Lietuvai atkūrus valstybingumą inžinierius Steponas Kolupaila (1892–1964) taip pat domėjo-
si Birštono kilpa bei galimybe užtvenkti Nemuną. Visgi, Kauno hidroelektrinės statybos viziją 
galutinai suformulavo inžinierius Jonas Smilgevičius (1894–1984), kuris ekonomiškai pagrindė 
statybos vietas Birštone, Kaune ties Pažaisliu ir prie Jurbarko teikdamas, kad tai leis kelis kartus 
atpiginti tada brangią elektros energiją, gaminamą belgų kompanijos valdomose šalies šilumi-
nėse elektrinėse. Statistika byloja, kad belgai naujų elektrinių statybą įvairiomis priemonėmis 
blokavo15. Deja, iki Antrojo pasaulinio karo ir Lietuvos okupacijos praktiškai hidroelektrinės idėja 
nebuvo įgyvendinta

Prie hidroelektrinės statybos idėjos buvo sugrįžta Lietuvą jau inkorporavus į Sovietų Sąjungos 
(SSRS) sudėtį. Sovietinės institucijos jau nuo 1947 m. domėjosi Nemuno vandens ištekliais buvo 

13 Ten pat. P. 23.; Randakevičienė I. Gyvenimai, likę po vandeniu // http://www.voruta.lt/ (žiūrėta 2019 11 01)

14 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 23.

15 Ten pat. P. 33.
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parengta kompleksinė jų panaudojimo schema16. Žinoma veikė ir to meto propagandinis veiks-
nys apie neva „Seną lietuvio svajonę pažaboti Nemuną“.

Čia būtina paminėti ir vieną Lietuvos energetinės sistemos kūrėjų inžinierių Antaną Gruodį 
(1905–1978), prisidėjusį ir prie Kauno hidroelektrinės statybos iniciavimo. Tokiu būdu 1948 m. 
viename iš Maskvos projektavimo institutų buvo paruošta Kauno hidroelektrinės statybos kon-
cepcija. Praėjo dar šešeri metai, kol SSRS Ministrų Taryba patvirtino šios statybos projektinę 
užduotį: patvankos aukštis – 44 m, bus sukaupta 460 mln.  m³ vandens, instaliuotos elektrinės 
galingumas – 90 MW (keturi agregatai po 22,5 MW). Jėgainė per metus turėjo pagaminti 390 
mln. kWh elektros. Svarbu, jog pagal 1956 m. paskelbtą vadinamąją šeštojo penkmečio direkty-
vą buvo numatyta šalyje elektros energijos gamybą padidinti net 1,8 karto.

16 Brazauskas A. Ir tuomet dirbome Lietuvai. Faktai, atsiminimai, komentarai. 
Vilnius: Knygiai, 2007. P. 25.

[6. ILIUSTRACIJA (metrika): Kauno hidroelektrinė nuo marių pusės. 
1960 m. Stanislovo Lukošiaus nuotr. Kauno miesto muziejus.]
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Hidroelektrinės darbo projektą paruošė „Hidroenergoprojekt“ Maskvos skyrius (grupės vadovas 
E. Abramčikas, vyresniosios inžinierės T. Nadeždina, T. Somoljanova ir kt.), kitų projekto dalių 
autoriai D. Chrenovas, E. Abramčiukas. Būsimų marių plotas – 63,5 kv. km, planuota užlieti apie 
0,1 % Lietuvos teritorijos. Į projektavimo darbus įsijungė ir daugelis Lietuvos projektavimo, sa-
nitarinės priežiūros, architektūros, kultūros paveldo institucijų, skaičiuotos išlaidos ir būsimos 
pajamas, poveikis liaudies ūkiui, gamtai, kompensuotini nuostoliai kolūkiams už negautas pa-
jamas, įkainuota nukeliamos sodybos, apmatuoti iškertami sodai, uogynai, krūmai, skirtos lėšos 
nuajiems kaimams ir gyvenvietėms įsikurti. Kauno pilitechnikos instituto mokslininkai atliko 
laivybos įrenginių hidraulikos tyrimus, Lietkelprojektas suprojektavo hidroelektrinės statytojų 
gyvenvietę Petrašiūniuose.

Statyba pradėta 1955 m., sukūrus naują statybinę organizaciją, pavaldžią SSRS elektrinių staty-
bos ministerijai. Specializuotus darbus vykdė 6 subrangovinės organizacijos, daugiausiai iš Mas-
kvos. Užsakovo funkcijas atliko naujai sukurta Kauno hidroelektrinės statybos direkcija, kurios 
vadovu buvo paskirtas gabus inžinierius ir organizatorius Vladas Stukas. Statant elektrinę, reikė-
jo iškasti 5 mln. m³ grunto, supilti 3,5 mln. m³ žemių. Pastatyta betono gamykla, panaudota 252 
tūkst. m³ betono ir gelžbetonio. Jau po metų, tai yra 1956 m. gegužės men., pradėti užtvankos 
statybos darbai, o pompastiškai, su dideliu mitingu 1957 m. spalio 23 d. tuometiniai sovietinės 
Lietuvos vadovai A. Sniečkus, J. Paleckis, M. Šumauskas elektriniais vibratoriais suplūkė ir paklo-
jo pirmąjį kubinį metrą betono.

1956 m. pabaigoje prasidėjo ir būsimų marių dugno paruošimo darbai. Iš trisdešimt trijų kaimų 
buvo nekelta apie 880 sodybų, pavienių pastatų, iš jų 741 sodyba, buvusi dabartinio Kauno ma-
rių regioninio parko teritorijoje (su valstybei priklausančiais pastatais, tačiau neįskaitant kolūkio 
turto), triskart tiek pagalbinių statinių, šulinių. Viso minėtini 45 kaimai, nukentėję po Nemuno 
užtvenkimo – t. y. su tais, kurių sodybos nebuvo nukeltos, tačiau buvo užtvindytos jų žemės). 
1956–1957 m. sukurtos Kauno miesto ir rajono, Kaišiadorių, Prienų ir Jiezno rajonų įkainavimo ko-
misijos, kurioms vadovavo tų rajonų vykdomųjų komitetų pirmininkų pavaduotojai. Jos matavo 
pastatus (buvo mokama savininkams už pastato tūrinį vienetą), vaismedžius (pagal jų kamieno 
storį), vaiskrūmius (už vienetus), uogynus (kvadratinius metrus)17. 

1958 m. prie Darsūniškio supiltas 4 km ilgio ir 4 m aukščio pylimas, apsaugantis gyvenvietę nuo 
Nemuno vandens, kurio lygis gerokai pakilo pastačius Kauno hidroelektrinę.

Vandens telkinys buvo projektuotas pramoninei žvejybai, būsimajame dugne neturėjo likti ne 

17 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 36–39.; Mes statome Kauno HES (1959 m. vasario–
balandžio mėn.). Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959. P. 11–24.25.
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tik kelmų, didesnių riedulių, buvo iškasami net durpynai, lyginamos kalvelės, užkasami grioviai, 
kad netrukdytų žvejams traukti tinklus. Problema tapo, pasak S. Abromavičiaus, kaimo kapinai-
čių nukėlimas, nerado ant kalno vietos pakėlės kryžiai ir kita religinė tautodailė, Kampiškių ba-
žytėlė, kapinių koplytėlės. Tik Rumšiškių bažnyčia, varpinė, bei kapinių koplyčia jos klebono kun. 
Jono Žemaičio (1904–2001, palaidotas Rumšiškių bažnyčios šventoriuje) pastangomis ir dėl to, 
kad pastatai buvo XVIII–XIX a. respublikinės reikšmės architektūriniai paminklai, buvo perkelti. 
Perkėlimą su jo samdomais darbininkais atliko pats klebonas, tačiau valstybė skyrė dalį pinigų 
perkėlimo darbams atlikti18.

Jau 1956 m. pavasarį, dar prieš Kauno politechnikos instituto (KPI) hidrotechnikos specialybės 
diplominio darbo gynimą, pagal paskyrimą Kauno hidroelektrinės statybos direkcijoje pradėjo 
dirbti ir būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas (1932–2010). Kol nepra-
sidėjo darbai pačiame Nemune, jaunasis inžinierius turėjo užsiimti organizaciniu ir kontrolės 
darbu, kurį per 2,5 savo darbo elektrinės statybose metų atliko sąžiningai ir profesionaliai. 

18 Ten pat.

[7. ILIUSTRACIJA (metrika): Rumšiškių bažnyčia ir varpinė. Apie 1930 m. 
Nuotrauka iš Danutės Šinkūnaitės – Kepežinskienės rinkinio.]
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Savo tarybinių metų atsiminimų knygoje „Ir tuomet dirbome Lietuvai“ A. Brazauskas rašo:

„Iš šio pobūdžio susikirtimų norėčiau išskirti vieną, įvykusį kur kas vėliau, 
klojant elektrinės pamatus. Tuomet darbų kokybei buvome ypač priekabūs 
– juk visa tai atsidurs po vandeniu. Viena vertus, po kurio laiko bus nebeįma-
noma ištaisyti broko, o kita vertus, kad ir menkiausias aplaidumas galėjo kada 
nors virsti tragedija – užtvankos griuvimu. Žemiau juk Kaunas! Kartą tamsų lapkričio 
vakarą nusileidau į pamatų duobę ir stebėjau, kaip vyksta nepertraukiamas betona-
vimas. Jau buvau sukaupęs tam tikrą kontrolės patirtį, ir man pasirodė, kad betono 
skiedinys įtartinas – ir konsistencija, ir spalva lyg kitokie. Pasakiau savo nuomonę 
darbininkams, ir šie taip pat pritarė, kad kažkas negerai. O juk hidrotechniniam be-
tonui keliami ypatingi reikalavimai! Labai sunerimau. Nuskubėjau į betono paruoši-
mo mazgą, laipiojau po agregatus, ir nustatėme, kad sugedęs dozatorius paduoda 
tik trečdalį nustatyto cemento kiekio. Tai buvo tikras skandalas! […] Man užsispyrus, 
statybos valdyboje kilo didžiulis triukšmas – juk velniop lekia planai, grafikai, socialis-
tinio lenktyniavimo rodikliai. Kažkas už viską turės atsakyti. Tačiau nebuvo kur ding-
ti. Ilgiau negu mėnesį darbininkai daužė brokuotą betoną. Patyrėme didelių nuos-
tolių, tačiau tas darbas pagaliau buvo atliktas kokybiškai. Vėliau esu pagalvojęs: gal 
tas prastenės kokybės betono inkliuzas, sudarantis mažytę elektrinės pamatų dalį, ir 
nebūtų turėjęs kokios nors įtakos, bet ir tada buvau, ir dabar esu ramus, kad atlikau 
inžinieriaus pareigą, kad buvo išvengta bent mažiausios rizikos. Esu įsitikinęs, kad ir 
kiti inžinieriai taip elgėsi [...]“19.

Kauno hidroelektrinės statytojai buvo Kauno hidroelektrinės statybos valdybos viršininkas Ni-
kolajus Luchnevas, statybos vyriausiasis inžinieriaus Serafimas Levšinas, inžinieriai Jonas Vela-
niškis, Stasys Danila, Romualdas Charūnas, Sebastijonas Bagdonavičius, Algirdas Jaras, Petras 
Kaziūnas, Vytautas Kinderevičius, Stasys Latauskas, Julius Pakalniškis, Aleksandras Urbonas, 
Klemas Skuodis, Petras Janulevičius ir kiti. Iš jų R. Charūnas ir P. Kaziūnas vėliau statė Kruonio 
hidroakumuliacinę elektrinę (jos statyba pradėta 1978 m., o pirmoji turbina paleista 1992 m.). 

Reikia pasakyti, kad Kauno hidroelektrinė faktiškai ir nulėmė Kruonio hidroakumuliacinės elek-
trinės pastatymą, nes Kauno marios buvo panaudotos kaip šios elektrinės žemutinis baseinas. 

19 Brazauskas A. Ir tuomet dirbome Lietuvai... P. 28–31.
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  [8. ILIUSTRACIJA (metrika): Kauno hidroelektrinės statytojai pasitarimo 
metu: vyr. inžinierius S. Levšinas (antras iš dešinės), vyr. darbų vykdytojas K. Skuodis 

(pirmas iš kairės), betonavimo vyr. darbų vykdytojas P. Janulevičius, I-os aikštelės viršininkas 
J. Velaniškis, statybos laboratorijos viršininkas Ivanovas ir II-os aikštelės viršininkas P. Kaziūnas. 

Iliustracija iš: Nemunas keičia vagą (apie Kauno HES statybą). Kaunas: Kauno miesto Vykdomojo 
komiteto kultūros skyriaus Ekskursijų biuras, 1959. P. 59.]
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Be to, Kauno marios iš dalies įtakojo ir vieno didžiausių Europoje muziejų po atviru dangumi – 
Lietuvos liaudies buities muziejaus – vietos parinkimą buvusio Pievelių kaimo teritorijoje (šalia 
dabartinių Rumšiškių), nes pirmojo ir ilgamečio šio muziejaus direktoriau Vytauto Stanikūno 
liudijimu tuometė valstybinė komisija pasirinko muziejui „gražią vietą šalia Rumšiškių prie Kau-
no marių“, kur tuo metu veikė Kauno Jablonskio mokyklos pionierių stovykla (maždaug toje 
vietoje, kur dabar stovi muziejaus karčema)20.

Nuo 1959 m. pavasario baigiamą statyti hidroelektrinę organizuotai, ekskursijomis, galėjo ap-
lankyti iš anksto užsiregistravusios žmonių grupės (apie 1961–1962 m. vienoje tokių ekskursijų 
dalyvavo ir būsimasis profesorius bei Kovo 11-osios Aktos signataras, tuomet dar istorijos insti-
tuto aspirantas, Bronislovas Genzelis). O kaunietis fotografas Stanislovas Lukošius (1906–1997) 
reguliariai vykdavo į elektrinės statybas ir jas kruopščiai foto dokumentavo.

20 Budvytis V. Muziejininkas, kaip bitė, turi nuolat judėti: Vytautui Stanikūnui – 90 // Gimtasai kraštas. 
2015/8. P. 67.

[9. ILIUSTRACIJA (metrika): Kauno hidroelektrinė iš oro. Tolumoje – Kauno 
marios ir Pažaislio vienuolyno architektūrinis ansamblis. 

2019 m. 15min.lt / Eriko Ovčarenko nuotr.]
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1959 m. liepos 21 d. Nemunas buvo galutinai „simboliškai“ užtvenktas – susidarė Kauno ma-
rios. 1960 m. balandžio 18 d. įjungtos visos keturios hidroelektrinės turbinos. 1960 m. vasario 8 d. 
įjungtos beveik visos 110 kV elektros tiekimo linijos – Kauno hidroelektrinės energiją gavo Prie-
nai, Marijampolė, Sovetskas (Tilžė), Šilutė ir Klaipėda. 1975 m. jėgainės galia padidinta iki 100,8 
MW (kokia yra iki šiol). 2010 m. elektrinė buvo rekonstruota – 25 metams pratęstas jos eksploa-
tavimo laikas, padidintas patikimumas ir efektyvumas. 2014 m. jai suteiktas Kauno Algirdo Bra-
zausko hidroelektrinės vardas. Šiandien Kauno hidroelektrinė ne tik toliau sėkmingai gamina 
elektros energiją, bet yra ir saugomas Lietuvos Respublikos strateginės reikšmės objektas.

ruMšIšKIų MIeSTeLIO perKėLIMAS

Jau 1958 m. vasarą prasidėjo didžioji senojo Rumšiškių miestelio 2 km kelionė iš būsimų marių 
dugno ant kalno – į Byliškių, Vajakiškių, Vosyliškių, Užtakų kaimų teritorijas. Kiekvienam mieste-
lio gyventojui, priklausomai nuo trobesių tūrio, medžių skaičiaus, buvo išmokėtos kompensaci-
jos. Daugelis kėlėsi tuos pačius statinius, nes jie buvo gerų rąstų, statyti tik prieš dešimtmetį, kiti 
kėlė mūrus. Naujoje miestelio vietoje buvo pastatyta nauja mūrinė 2 aukštų vidurinė mokykla, 
paštas, ambulatorija, parduotuvė. Na, o senasis Rumšiškių mokyklos pastatas buvo pervežtas į 
Mičiūnus (Nemaitonių sen., Kaišiadorių r.), kur jis apmūrytas stovi iki šiol21. 

Iš Rumšiškių miestelio buvo nukelta 112 gyvenamųjų namų (asmeninės nuosavybės teisėmis 
priklausė 87 gyvenamieji namai), kuriuose gyveno 356 žmonės, taip pat 236 ūkio pastatai, iškirsti 
ar perkelti 1883 vaismedžiai, 324 vaiskrūmiai. Didžiausius sodus turėjo P. Savickas (118 vaisme-
džių), P. Šimkūnas (94), J. Dementavičius (84), K. Šabanauskas (76), P. Asilavičius (64)22.

Užliejamoje teritorijoje atsidūrė ir medinė XVIII a. Rumšiškių bažnyčia. Kaip jau minėta, pamin-
klosaugininkų ir tuometinio Rumšiškių klebono J. Žemaičio rūpesčiu vertingą architektūros pa-
minklą nuspręsta išsaugoti ir perkelti į aukštutinėje Nemuno terasoje kuriamą naują Rumšiškių 
miestelį. Bažnyčia perkėlimo darbai prasidėjo 1959 m. vasario mėnesį. Perkėlimo darbus vykdė 
Mokslinių restauracinių gamybinių dirbtuvių Kauno aikštelė; architektūrinę priežiūrą atliko inži-
nierius A. Urbštas23.

21 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 148.

22 Ten pat.

23 Jankevičienė A. Rumšiškių Šv. Mykolo arkangelo bažnyčios ir varpinės architektūra // Liaudies kultūra. 
2002/5. P. 42.; Urbštas A. Rumšiškės bažnyčia (Perkėlimo darbų trumpa apžvalga) // Kaišiadorių muziejaus 
Jono Aisčio ekspozicijos Rumšiškėse mokslinis archyvas.

Vytautas BudVytis
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Keliant pastatą, teko jį išardyti, pervežti ir vėl surinkti. Prieš ardant visi elementai buvo sužymėti. 
Darbai vyko pavasarinio polaidžio metu, todėl į statų molingą kalną automašina negalėjo už-
važiuoti. Teko sukti aplinkiniu keliu ir vietoj 200 ar 250 m sukarti apie 18 km. Ilgi sienojai ir sijos 
į kalną buvo užtempti arkliu24. Kartu buvo perkelta, taip pat spėjama XVIII a. statyta, bažnyčios 
varpinė bei XIX a. pastatyta miestelio kapinių Šv. Onos koplyčia. Bažnyčios perkėlimas kainavo 
407 598 rublius (341 420 rublių skyrė valstybė, kitus suaukojo parapijiečiai)25.

24 Ten pat.

25 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 125.

[10. ILIUSTRACIJA (metrika): Rumšiškių bažnyčios perkėlimo darbai. 1959 m. 
Iliustracija iš: Urbštas A. Rumšiškės bažnyčia 

(Perkėlimo darbų trumpa apžvalga).]

Vytautas BudVytis
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Iš Užtakų kaimo kilęs rumšiškietis Antanas Dementavičius (g. 1936 m.) prisimena:

„Užtakuose buvo apie 10–20 trobų. Mes nesikėlėm iš jūros [marių – V. B.] 
dugno, bet mes čia buvom – čia buvo gimtinė. Tėvai Domicelė ir Juozas De-
mentavičiai. Buvom penki šeimoje. Jauni išmirė: vienas aštuonių metų, o kitas – 
dviejų. O aš buvau pagrandukas – likau jauniausias iš brolių. O Albina tai yra vyriau-
sia. Aš kėliau jas [Rumšiškes – V. B.]: kapus kėliau, viską. Kapai buvo didžiuliai, klevai 
baisiausi – siaubas koki buvo. Sprogdino tolu [tolas – sprogstamoji medžiaga – V. B.] 
juos, rovė iš apačių, viską. O mes kasėm dugnus. O aš kapeikas gavau – labai rusai 
gerai mokėjo už tai. O ką, vaikeli, tu nematei – prie bažnyčios liepa tokia baisiausia 
buvo. Tai tolu kaip ją užsprogdino, tai kap rovė, tai į padanges viskas išėjo. Liepė 
mumi išbėgioti, atsitraukti [...] Semia, semia, semia tiktai. Aš ty dalyvavau. Jūros apa-
čia mumi reikėjo tvarkyt. Valyt jūros dugną. „Čia bus vanduo“ – buvo pareikšta [...] 
Rumšiškės buvo ty apačioj. O mes buvom čia viršuj. Aš viską žinau kaip tą jūrą tvėrė. 
Valėm ty tuos dugnus, kėlėm tuos nabašnykus kapų – gerai mokėjo. Tik eina ty tas 
vanduo, semia visas Rumšiškes, laukus padarytus mūsų. Aš mačiau ir savo rankom 
dirbau. Sėmė turbūt kokį mėnesį. Mes jiem [žmonėm] padėjom išsikelti, ir valdžia 
padėjo. Reikėjo kapus iškelti – bijojo, o aš nebijojau, dirbau. Kolchoze uždarbių nebu-
vo, o ty mokėjo. Kolchoze man darbadienių nurašo, o aš tekinas in pakalnę su kas-
tuvu lakiu. Va, liuks klebonas buvo Žemaitis. Ateis va čia užgiedos, tai mes užgirsim 
visi. O tai vyras buvo – rinktinis. Jisai Rumšiškes atkėlė, bažnyčią [...] Jis labai gerai 
laikė viską“26.

Įdomu, jog dar Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčioje, geležies virbų dėžėje, rasti nežinomo 
XVII a. kilmingojo palaikai su brangaus metalo vainiku. Jo kaukolė ir kiti kaulai buvo priraišioti 
prie metalinių virbų ir užlakuoti lako antspaudais. Vėliau palaikai buvo užmiršti. Antrą kartą rasti 
1958 m., kai bažnyčia buvo keliama į naująją miestelio vietą. Manoma, kad šie palaikai susiję su 
1655–1661 m. carinės Rusijos invazija į Vilnių bei jo apylinkes. Galbūt tada kažkokio kilmingojo 
palaikai galėjo būti pervežti iš Vilniaus ir čia paslėpti. Šie palaikai bei kiti tuo metu po bažnyčia 
rasti karstai buvo perkelti į naujųjų Rumšiškių kapines27.

26 Iš autoriaus pokalbio su Antanu Dementavičiumi (g. 1936 m., Užtakų k.), užrašyto 2013 m. sausio 13 d. 
Rumšiškėse.

27 Abromavičius S. Nauji Rumšiškių bažnyčios istorijos puslapiai // Kultūros priemenė. 2006 m. gruodis. 
P. 15.; Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia // http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija (žiūrėta 
2019 10 29)

Vytautas BudVytis
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Nemuno vandeniui apsėmus senąsias Rumšiškes, neapsemtos liko tik dvi kalvelės, kurios virto 
Kauno marių salomis. Vienoje iš salų vanduo išplovė įvairių geležinių ir žalvarinių daiktų, puodų 
šukių. Šiuos daiktus aptiko vietiniai moksleiviai ir apie juos papasakojo Rumšiškių vidurinės mo-
kyklos istorijos mokytojui Aloyzui Jakūnui (1927–1991). 1961 m. rudenį mokytojas A. Jakūnas apie 
radinius pranešė Istorijos institutui. 1961 m. lapkritį minėtoje saloje atlikti bandomojo pobūdžio 
archeologiniai kasinėjimai. Salos šiaurės vakariniame pakraštyje ištirtas 26 m² plotas: surasta 
10 kapų. Dalis jų buvo suardyti. Kasinėjimai buvo tęsiami 1962–1963 m. Buvo ištirtas apie 1400 
m² plotas, kuriame rasti 255 nedegintų ir 5 sudegintų mirusiųjų kapai. 1970 metais archeologas 
Vytautas Urbanavičius senkapio medžiagą paskelbė knygoje „Rumšiškėnai XIV–XVI amžiais“28. 
Senkapiai datuojami XIV a. pabaiga – XVI a. Pagal kasinėjimų duomenis, rumšiškėnų vidutinė 
gyvenimo trukmė buvo apie 35 m. Senatvės sulaukdavo nedaugelis. Buvo didelis vaikų mirtin-
gumas. Ūgis nedidelis: vyrų – 154–168 cm, moterų – 152–157 cm. Įdomu, jog pagal rastas kaukoles 
buvo rekonstruoti ir kelių čia gyvenusių žmonių veidai. Vėliau senkapio tyrinėjimai buvo tęsiami 
ir 1976–1977 m.

28 Urbanavičius V. Rumšiškėnai XIV–XVI amžiais. Vilnius: Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos insti-
tutas, 1970.

[11. ILIUSTRACIJA (metrika): 
XV–XVI a. rumšiškietės moters veido 

rekonstrukcija. Iliustracija iš: Urbanavičius 
V. Rumšiškėnai XIV – XVI amžiais. Vilnius: 

Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos 
institutas, 1970. (59 pav.)]
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Deja, užtvenkus Nemuną, specialiai nesusiprasta sutvirtinti ir apsaugoti nuo sunykimo Rumšiš-
kių miestelio simbolio Kokalnio (Kaukokalnio, Kaukopilio, Aukokalnio), buvusio vakarinėje mies-
telio dalyje, Pravienos upelio dešiniajame krante, apie 600 metrų nuo santakos su Nemunu. 
Senovėje Kokalnyje degė signaliniai laužai, įspėdami kitas pilis apie pavojų. Nors dar iki marių 
vandens išsiliejimo jis Pravienos upelio potvynių metu buvo gerokai apardytas, tačiau kalnas 
dar kelis metus kovojo su Nemuno vandens galybe, kol galiausiai pasidavė ir buvo nuplautas29.

KuLTūrINėS ATMINTIeS pALAIKYMAS

Kauno marioms su pakrantėmis 1992 m. rugsėjo 24 d. buvo suteiktas regioninio par-
ko statusas. Šios valstybės saugomos teritorijos tikslas yra išsaugoti unikalų žemutinės 
Kauno marių dalies kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. 
Parko plotas – 10 221 ha, didžiausią dalį užima vanduo – 51 %, miškai – 38 %. Jis apima pla-
čiausiai išsiliejusią marių dalį Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų teritorijose. Vaizdingas 
Kauno marių pakrančių reljefas, vertingi želdiniai ir geras susisiekimas sudaro palankias sąlygas 
rekreacijai. Devyniuose parko draustiniuose saugoma prie marių prieinančių sengirių likučiai su 
turtinga augmenija ir gyvūnija, į marias įtekančių upelių hidrografinė struktūra su tikrais fior-
dais virtusiomis įlankėlėmis, didžiomis atodangomis, ypač retų Lietuvoje žinduolių – didžiųjų 
miegapelių – populiacija, pelkėjančiais nendrynais apaugusių marių pakrančių vandens paukš-
čiais. Kauno marių regioniniame parke galima susipažinti su daugiau kaip 20 kultūros ir gamtos 
paveldo objektais, iš kurių žymiausi – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės kancleriui Kristupui Zi-
gmantui Pacui (1621–1684) funduojant XVII–XVIII a. statytas ir Lietuvos Baroko perlu vadinamas 
Pažaislio vienuolyno architektūrinis ansamblis, 1966 m. įkurtas Lietuvos liaudies buities muzie-
jus Rumšiškėse, S. Nėries memorialinis muziejus Palemone, 1959 m. iš marių dugno perkelta 
Rumšiškių bažnyčia ir varpinė ir kt.

1997 m. įsteigta Kauno marių regioninio parko direkcija. Direkcijoje dirba specialistai, kuriems 
rūpi šios saugomos teritorijos praeitis, dabartis ir ateitis. Nuo pat direkcijos gyvavimo pradžios 
buvo pradėta rinkti kraštotyrinė, etnografinė medžiaga apie Kauno marių apylinkes, užtvin-
dytus kaimus. „Unikaliausia tai, – pasak direkcijos direktorės Nijolės Eidukaitienės, – kad šios 
saugomos teritorijos didžioji dalis istorijos liko po vandeniu. Prieš išsiliejant marioms, Nemunas 
ramiai vingiavo savo amžių tūkstančius metų skaičiuojančia vaga. Slėnyje ošė miškai, žaliavo 

29 Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 120, 127.; Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologi-
jos sąvadas. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2009. P. 145–149.
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pievos, sruveno upeliai, vingiavo keliai ir keleliai, savo gyvenimus gyveno žmonės“30.

Suprasti šios saugomos teritorijos išskirtinumą galima apsilankius Kauno marių regioninio par-
ko Lankytojų centre (Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno r.), kuriame įrengta moderni ekspo-
zicija. Nemuno virsmas mariomis – pagrindinė ekspozicijos tema, jungianti turtingą ir dramatiš-
ką iškeltų kaimų istoriją ir ryškiausius XX a. Lietuvos kraštovaizdžio pokyčius.

Senųjų Rumšiškių kultūrinė atmintis gražiai atsispindi rumšiškiečių darbuose. Dailininkės Sta-
sės Karčiauskienės tapyboje (1988 m. darbas „Senosios Rumšiškės“ ir kt.) bei su ypatingu kruopš-
tumu Vytauto Aleksandro Markevičiaus 1993 m. pagamintame senųjų Rumšiškių makete31, sau-
gomame Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijoje Rumšiškėse. 

Tai pat būtina paminėti iš senųjų Rumšiškių kilusį ir daugybę metų visų marių vandeniu užlie-
tų Nemuno slėnio gyvenviečių istoriją ir paveldą tyrinėjantį rašytoją, kraštotyrininką Stanislovą 
Abromavičių, kurio darbais plačiai remtasi ir šiame straipsnyje. Gerbiamas S. Abromavičius savo 
sukauptą gausią keliasdešimties „nuskendusių“ gyvenviečių istorinę, kultūrinė, etnografinę me-
džiagą yra paskelbęs ne tik straipsniuose bet jau ir dviejose solidžiose knygose – „Nuskendusio 
slėnio istorija“ (2005) bei „Sugrįžimas į nuskendusį slėnį“ (2014).

Dar kalbant apie senųjų Rumšiškių istoriją reikia paminėti, jog Kaišiadorių muziejus, bendradar-
biaujant su istorinių kostiumų specialiste archeologe dr. Daiva Urbanavičiūte-Steponavičiene, 
2013 m. įgyvendino istorinių kostiumų atkūrimo pagal Kaišiadorių rajono archeologinė medžia-
gą projektą. Jo metu vyro ir moters XV–XVI a. apranga su papuošalais buvo atkurta remiantis 
būtent Rumšiškių senkapio medžiaga. 

Graži kultūrinės atminties palaikymo tradicija yra susiformavusi kasmetiniuose bendruomenės 
susirinkimuose Anglininkuose (Kruonio sen., Kaišiadorių r.), į kuriuos dėl Kauno hidroelektrinės 
Nemuno patvenkimo dar 1957 m. atsikėlė dalis Dabintos, Kračkiemio, Ručkakiemio gyventojų. 
Šiemet – 2019 m. rugpjūčio 24 d. – numatomas jau 15-asis susitikimas Anglininkuose su kraštie-
čiais iš Apsuonos, Barevičių, Dabintos, Garmiškių, Kračkiemio, Ručkakiemio ir Visginų.

Vandenų kultūrinė atmintis – tai ir dainos iš Kauno marių dugno: Samylų bendruomenės 
folkloro ansamblis „Samylų senolės“ (ir jų vaikaičiai), puoselėjantis prisiminimuose vis dar gyva 
gimtųjų Šilėnų, Dvareliškių, Raguolių, Žiegždrių, Mozūrų, Dobilijos ir kitų kaimų gyvensenos 

30 Cit. iš: Abromavičius S. Sugrįžimas į nuskendusį slėnį... P. 6.

31 Budvytis V. Senųjų Rumšiškių maketas: autoriaus Vytauto Markevičiaus atsiminimai // Kaišiadorių 
muziejaus mokslinis archyvas (KšM MA). B. 847. P. 1–2.
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atmintį bei pagarbą seniesiems papročiams, tautosakai, šiemet buvo ypatingai įvertintas. 
Vilniaus rotušėje 2019 m. kovo 15 d. už Kauno marių užlietų gyvenviečių dainavimo tradicijos 
puoselėjimą Samylų bendruomenei iškilmingai įteiktas Lietuvos nematerialaus kultūros 
paveldo sertifikatas.

[12. ILIUSTRACIJA (metrika): Vytauto Budvyčio pranešimo „Nemuno virsmas Kauno 
mariomis: istorinė apžvalga“, skaityto konferencijoje „Nemuno virsmas mariomis“ 

(Kauno marioms – 60 metų) Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse 
2019 m. birželio 28 d., piešinys-konspektas. Piešinio autorė – Giedrė Godienė.]

Vytautas BudVytis
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KaUno MariŲ 
KrantŲ DinaMiKa

2

rimas žaromskis

Nuo seniausių laikų žmonės svajojo Nemuną 
pajungti savo poreikiams. Labiausiai to norėjo upeiviai, 

kuriuos erzino Nemuno kilpos, o šiandieninių marių dugne 
ir gausybė rėvų: Velnio tiltas, Velnio pirtis ir kitos. 

Rimas Žaromskis
Geografas ir okeanologas 

habil. dr.
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Upė čia ne kartą valyta nuo akmenų. Jie buvo iškeliami, sprogdinami, bet vėl ir vėl atsirasdavo 
ten, kur upės nuolydis buvo didesnis už vidutinį (apie 3 cm/km). XIX a. upė imta vertinti iš ener-
getikos pozicijų. Dar caro laikais buvo parengti užtvenkimo ties kilpomis projektai, kuriuos ren-
gė prof. Henrikas Merčingas.

Tarpukario Lietuvoje taip pat buvo parengtas ne vienas toks projektas. Pinigų juos įgyvendinti 
trūko, be to, iškildavo ir svarbiausias klausimas: o kam reikia tiek daug tos elektros?

1951 m. Maskvos „Hidroprojektas“ pateikė 9 HE kaskados ant Nemuno projektą. Pirmoji šioje 
kaskadoje Kauno HE pradėta statyti 1955 m.

Be to, dar minima: upės transportinių savybių pagerinimas, 
žuvininkystė. 1959 m. Nemunas buvo patvenktas, o 1960 m. 

vandeniu užsipildė visas upės slėnis. 

Tvenkinio kūrimo tikslai: 
– Energijos gamyba;

– Kauno miesto apsauga nuo potvynių;
– Rekreacija.

Didžiausias gylis – 24,6 m
Marių plotas – 63,5 km²

Vandens tūris – 462 mln.m³
Patvankos aukštis – 20 m

rimas žaromskis
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Kauno marių batimetrinė schema, 
dalinai paaiškinanti intensyviausios krantų 

abrazijos vietas. Be to, tokios krantų atkarpos dažnai 
plyti priešais vyraujančius V – PV krypčių vėjus ir bangas.

rimas žaromskis
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rimas žaromskis

Per pirmąjį dešimtmetį krantai traukėsi aktyviausiai: 
net iki 65 m. Ypač sparti arda buvo ten, kur bangų 

veikiamas krantas teturėjo 1–1,5 m aukštį. Tokių 
ruožų buvo ties Girionimis, Rumšiškių įlankoje 

ir kitose vietose. Aukštesni krantai per tą 
laiką atsitraukė 8–20 m.Vyraujančių litodinaminių procesų 

pasiskirstymo schema. 1 – ryški kranto arda; 
2 – vidutinė arba periodiška arda; 3 – litogeninės 

medžiagos akumuliacija; 4 – litogeninės ir 
organogeninės medžiagos akumuliacija; 5 – dinaminei 

pusiausvyrai artimi kranto ruožai. 
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rimas žaromskis

GIrIONIų KrANTAS
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rimas žaromskis

SuTvIrTINTA KrANTO 
ATKArpA ruMšIšKIų įLANKOJe

GrAbucIšKIų pApLūDIMYS
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rimas žaromskis

Krantas vystosi ardant 
kyšulius ir užpildant įlankėles.

KruNOS TILTO įLANKA
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rimas žaromskis

KruNOS TILTO įLANKA

Uolės hidrografinio 
draustinio klifas.
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rimas žaromskis

KrANTų 
LANDšAfTINIAI 

prOfILIAI

Jei būtų pastatyti visi 8 hidroagregatai pagal projektą, vandens lygio kaita siektų 65 cm, bet 
realiai prie ir taip kaitaus vandens lygio, kaitos amplitudės siektų 1-1,2 m.
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Dirbant 3-4 hidroagregatams, drastiškų krantodaros pokyčių neįvyko, bet kai kurie kranto ruožai 
buvo visiškai pertvarkyti.

Kruonio HAE projektinė galia 1600 MW. Pirmasis hidroagregatas paleistas 1992 metais, 4-asis – 
1999 metais. Vienas agregatas dirba apie 200 MW galia ir perpumpuoja apie 200 m³/s vandens 
(Nemuno debitas ties HAE apie 250 m³/s. Viršutinis baseinas yra 106 m virš marių lygio, jame 
telpa 40,7 mln.m³ vandens (1/11 dalis marių tūrio).

Statant HAE visai 
pertvarkytas marių dugnas.

rimas žaromskis
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Naujai supiltas marių krantas 
Lašinių kalno pusėje 1995 m.

Supiltinio kranto 
fragmentas 2000 m.

Marių vandens lygis dirbant HAE 
keičiasi ne tik visoje ežerinėje jų dalyje, 

bet ir upinėje (Darsūniškis).

Šiandien HAE labai naudinga ir kaip pikinė, ir kaip rezervinė elektros tiekėja, nes energosis-
temoje avarijos gana dažnos, o ši elektrinė be papildomos galios paleidžiama maždaug per 
2 minutes.
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vanDEnŲ atspinDYs 
poEtŲ KŪrYBoJE

3

Vanduo, vandenys lietuviams yra labai svarbūs: kraštovaizdžio dalis, gyvybės šaltinis, 
ramybės oazė, poetinė metafora. Vanduo turi daug jėgų, galių ir atmintį.  Lietuvių poe-
zijoje vanduo – įvairių formų – užima labai svarbią erdvę: pradedant Baltijos jūra, mariomis, 
po to upėmis ir upeliais, ežerais ir šaltiniais. Poezijoje vanduo yra ir labai konkretus: tikslaus 
kraštovaizdžio pavadinimas, yra ir apibendrintas tik kaip vanduo – poetinis vanduo – tai palygi-
nimas, metafora... 

Čia noriu glaustai paminėti du poetus, susijusius su Nemuno ir  Kauno marių regionu, patyrinėti 
jų kūrybą,  analizuodama vandenų temą ar siauriau – vandenų atmintį. Poetas Jonas Aistis (ti-
kroji pavardė Aleksandravičius) matė ir Nemuną, ir žinojo apie Kauno marias, jam buvo įdomu, 
bandė įsivaizduoti, klausinėjo laiškuose, kaip atrodo tas didus vandens telkinys, užliejęs jo gim-
tąjį kaimą. Tuo tarpu Salomėja Nėris su vyru Bernardu Buču 1937 m. pasistatė namą maždaug 
trys kilometrai nuo Nemuno, Palemone, tačiau apie marias poetė nieko nesuspėjo sužinoti. Kai 
marios buvo formuojamos, specialistai matavo, stebėjo, skaičiavo, kad  baltojo Bučų namelio 
neužlietų vanduo. Ir J.Aistis, ir S.Nėris, atsidūrę labai toli nuo savo namų, minėdavo ir didžiuosius 
vandenis, ir mažuosius upelius, „įliedavo“ juos į savo poeziją kaip brangius vaikystės bei jaunys-
tės prisiminimus. J. Aistis, gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, vardijo savo gimtinės 
upeliukus: Pravieną, Žiglą, o Nėris Rusijoje – Širvintą. Čiurlenantis mažo upeliuko vanduo poe-
tams tarsi saugo atmintį.

Aldona Ruseckaitė
poetė, prozininkė, 

muziejininkė
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JONAS AISTIS (1904 – 1973). Susižavėjimo vandeniu pirmuosius įspūdžius poetas prisiminė 
visą gyvenimą ir aprašė straipsnyje „Poesis et veritas“1. Jis pasakoja, kas įkvėpė parašyti eilėraštį 
„Fedra“ (A.R . – graikų kalbos būdvardis – giedras) 1934 m. birželio 30 d., kai dar gyveno Kaune. 
„Vanduo man visada giedras. O giedras jis štai dėl ko: man dažnai motina pasakodavo, kaip 
vieną pavasarį Nemuną varė. Man tada buvo du nepilnu metu, ir aš nieko neprisimenu. Motina 
mane ant rankų nusinešusi parodyti Nemuno, saulėje varomo. Sako, aš buvau taip tuo vaizdu 
susidomėjęs, kad negalėjęs akių atplėšti. Motina dėl to taip manęs prisispyrusiai ir klausdavo, ar 
prisimenu. Matydamas, kad ją tas vaizdas rišo su kažkokiu labai šviesiu atsiminimu, sakydavau: 
taip, mama, lyg pro dūmus, bet prisimenu. Jai tas mano melas, mačiau, buvo mielas, nes ji vis 
pridurdavo: aš jau tada buvau tikra, kad tas spindintis vanduo tau visam gyvenimui pasiliks at-
mintyje... Nemačiau, o liko, nes kiekvieną kartą, kai man tik rašte prireikia vandens, aš jį semiuosi 
vis iš to paties šaltinio – iš tos mano motinos legendos...“ (2).  Citata iš eilėraščio„Fedra“:

Tą vakarą ištvino upės, / Tą vakarą krantuos netilpo, / O saulė užmarin be rūpesčio 
/ Nuėjo aukso tiltu..
Tą vakarą laivai neskendo / Ir gailiai nekrykštė žuvėdros, / Tekėjo džiaugsmas tik 
pavandeniu, / Tekėjo džiaugsmas giedras...

Kokia vandens atmintis liko Aisčio eilėraščiuose, parašytuose išvykus iš Lietuvos, jau gyvenant 
prisiminimais? Pripažintina, jog Aistis nėra „vandeninis“ poetas, vandens įvaizdžių jo lyrikoje pa-
lyginus su kitų yra gana nedaug, tačiau vandenų kraštovaizdis yra aiškus, įvardintas, geografinis. 
Bene labiausiai įprasmintas  didžiosios vaikystės upės Nemuno vardas rinkinio pavadinime „Ne-
muno ilgesys“ (1947, JAV). Šio rinkinio eilėraščiai parašyti jau svetimose žemėse – Prancūzijoje, 
Jungtinės Amerikos Valstijose.  Pirmasis rinkinio eilėraštis „Nemuno ilgesys“ primena Maironio 
eilėraštį „Vakaras ant ežero Keturių kantonų“, kuriame Maironis, žiūrėdamas į Šveicarijos eže-
rą, ilgisi Dubysos, Aistis gi mato: „Atlantas! O platus ir lėkštas - / Akyse ašara karti sužvilgs... / 
Ir Nemunas, kaip andai Mačiui Kėkštui, / Ateis regėjime ir pasiilgs“. Šiame eilėraštyje iš vaiz-
dinių išnirusi Nemuno tėkmė sukelia begalinį Tėvynės ilgesį, jokie vandenynai negali pakeisti 
gimtosios upės grožio. Įdomu, jog eilėraštis „Nemuno ilgesys“ pažymėtas ilgu rašymo periodu: 
Grenoblis, 1940.09.15 – Atlantas, 1946.01.11.  Straipsniuose Aistis yra prisipažinęs, jog neturėjo ypa-
tingos fantazijos, įsivaizdavimo, jis rašė tarsi atkurdamas matytus vaizdus, o ypač brangūs buvo 
prisiminimai iš vaikystės laiko. Eilėraštis „Gimtinė“, parašytas Prancūzijoje 1944 m. gruodžio 9 d., 
ir yra pats geriausias poeto gimtojo kraštovaizdžio pavyzdys, atplaukiantis iš Tėvynės per tolimą 
erdvę. Šiame eilėraštyje suskamba ir Kokalnis, „šalimais tekėjus Praviena raudona“, ir tolimi šilai, 
ir „Žigla, melsvai nujuodus“, ir tėvo kalvė, vaikystės langas. Eilėraštis tarsi autobiografija. Anot 
V.Kubiliaus, „Aistis lipdė embleminį Lietuvos vaizdą – savotišką medalioną, kurį emigrantas galė-

1 Jonas Aistis. Milfordo gatvės elegijos, Vilnius, 1991, str.: Poesis et veritas, psl. 323;
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tų pasiimti ir neštis su savimi.“ 2Gimtasis kraštovaizdis pro mažą „ketvirtainį langą“ 
į Kokalnio piliakalnį, į kurį Aleksandravičiukai stačiu šlaitu kopdavo tarytum laiptais,  

o jo papėdėje tekėjo sraunus Pravienos upelis, dešinysis Nemuno intakas, varantis iš 
miško rūdymų rausvus vandenis, tolumoje spindėjo Nemuno vaga ir Žiglos upelis – kairysis 

Nemuno intakas. Kartais eilėraščiuose kas nors vyksta Panemuniais: „Panemuniais vis baltos 
drobės balo...“, „ Panemunės paversmių, graužo nederlingo / skurdi žemelė, mėlyna šilais“. Šis 
kraštovaizdis pasiliko ir giliai nugulė Aisčio vaizdinėje atmintyje. Kai buvo statoma Kauno hidro-
elektrinė ir poeto gimtosios pievos tapo mariomis, laiškuose seseriai Mikalinai jis klausinėjo apie 
naujus vandenis – Kauno marias. Pats neįsivaizdavo, kaip atrodo tos marių pakrantės – klausė, ar 
ten kas auga, ar galima pabraidyti pakraščiais... Jam buvo viskas, kas susiję su gimtosiomis vie-
tomis, įdomu ir svarbu. Sesuo stengėsi tuos vaizdinius perteikti žodžiais. Viename interviu Aistis, 
paklaustas, ar jaučia neigiamą tremties įtaką jo kūrybiniams polėkiams, atsakė, kad jaučiąs, kad 
jeigu būtų gyvenęs gimtajame krašte, padaręs keletą kartų daugiau nei padaręs emiragnto 
sąlygomis, ir prisipažino, kad jo kūryba ir visas įkvėpimas einąs iš tėviškės krašto ir jo žmonių.

Kaip jau minėta, Aisčio poezijoje daugiau konkretaus vandens kraštovaizdžio, bet eilėse yra ir 
abstrakčių metaforų: „vanduo akmenyse...“, „lyg žaibai žaibavo, lyg vanduo tekėjo...“, „o kažkur 
vanduo, šnekus neišpasakytai, / Nepalaujamai užklakdamas klegėjo...“, „Šniokščia vandenys 
ištvinę / Liejas per krantus...“

J. Aistis grožėjosi ir vertino lietuvių liaudies dainas, kartais ir pats parašydavo panašių eilėraščių. 
Štai 1950 m. sukurtas eilėraštis „Rauda“ atliepia liūdnąsias liaudies dainas: „Teka Nemunėlis / 
Liūdnas ir nusekęs, / verkia našlaitėlė / Ašarom aptekus...“ 

Apibendrinant galima teigti, kad mūsų upių tėvas Nemunas – dažniausias vandens kraštovaiz-
džio objektas J.Aisčio kūryboje.

SALOMėJA NėRIS (1904 – 1945). S. Nėries jaunystės eilėraščių vandens kraštovaizdžiui reiktų 
atskiro nagrinėjimo, tačiau šį kartą verta pakalbėti apie paskutinį poetės rinkinį, parašytą Rusi-
joje – Penzoje, Ufoje, Maskvoje – pavadinimu „Prie didelio kelio“. Kai 1941 m. birželio 22 d.  S.Nėris 
pasitraukė į Rusiją, tai tik 1944 m. rugsėjo 29 d. sugrįžo į Lietuvą, praleidusi toli nuo Tėvynės 
daugiau nei tris ypatingai sunkius metus. Šį eilėraščių rinkinį ji pamatė paskutinį savo gyvenimo 
mėnesį ligoninėje, pavadinimu „Lakštingala negali nečiulbėti“ (1945) ir žiauriai cenzūruotą.3

Salomėja Nėris ir vandenų atmintis, kai gimtinės kraštovaizdis pulsuoja iš labai toli. Poetės 
vandenų telkiniai yra trys: Baltijos jūra, Nemunas ir gimtoji Širvinta. Visi giliai įsėdę į atmin-

2 Vytautas Kubilius. Jonas Aistis, Vilnius, 1999, psl.197;

3 Salomėjos Nėries parengta autentiška eilėraščių knyga „Prie didelio kelio“ buvo išleista tik 1994 m.
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tį ir sąmonę. Visi šie vandenys Salomėjai buvo labai artimi, nuspalvinę gyvenimą. 
Pro gimtuosius namus Kiršų kaime (Vilkaviškio raj.)  tekėjusi Širvinta kėlė malonius 
vaikystės, paauglystės prisiminimus. Juodvi su seserimi Onute vasaromis maudydavosi 
upėje, paskui, pasislėpusios žolėje, plepėdavo, kol išgirsdavo mamos balsą, šaukiantį namo. 
Tad Maskvoje –vienišybėje, tolybėje, sielvarte –  ji parašė eilėraštį „Širvinta“ (1943) : „upė šaltuo-
nėlė - / Mano Širvinta / Rudenio lapelių / Mirga priberta... /... / Mano ten vaikystė / kaip gėlė trapi 
/ Dūdeles žilvyčio / suko paupy... / Žvaigždės ten byrėjo / Vasaros naktim, / Ten vanduo žiūrėjo 
/ Tamsžalėm akim... / Kur gi ta upelė - / Mano Širvinta? / Kur baltų takelių / Žemė suminta?“ 
Tiek daug klaustukų šiame eilėraštyje! Deminutyvai, trumpa eilutė ir melodingumas labai pri-
mena liaudies dainą. Širvinta įsipynusi ir į eilėraštį „Donelaitis“ (1943) : „Miestai ir miškai, upelio 
krantas: / Tilžė, Lazdynėliai, Širvinta - / Prūsų Lietuva! Kur miega Mantas, / Kur palaidota narsi 
tauta.“ Čia Širvinta tarsi jungia Salomėjos Nėries ir Kristijono Donelaičio žemes.

Baltijos jūra S.Nėriai buvo artima nuo jaunystės, ji kasmet vasarodavo prie Baltijos, ją traukė 
vandens stichija, poetė tapatinosi su jūros šėlsmu. Būdama 21-erių parašė eilėraštį „Jūra, jūra“!: 
„Apkabina mane bangos - / Ir liūliuoja, ir myluoja, / Bangos supa, bangos myli, / Laisvė jūroj 
begalinė!”

Rusijos tremtyje Baltijos jūra sutapatinama su Tėvyne. Eilėraštyje „Vėl sniegti“ (1942)  rašo: „Prie 
Baltijos – gimtinės jūros, / Lyg veidą glosto man banga... / Ne – ašaros vien teka sūrios: / Tė-
vynės ilgesio liga. /.. / Gyvenimo atsisakyti? - / Tik nevergaut, / tik nevergaut! / Jei nepagysiu, 
pasakykit, / Kaip ja, vienintele, sirgau...“ Eilėraštyje „Myli tėviškę lietuvis“ (1943) pamini Baltiją, 
tarsi norėdama nubrėžti Lietuvos geografiją: „Kur Baltijos banguoja jūros, / Kur senas Vilnius 
ant kalvos, -/ Milžinkapiai nutilę, niūrūs / Ten saugo vardą Lietuvos...“ Santykyje su Baltijos jūra 
nebėra jaunystės asmeniškumo, Baltijos jūra – toli paliktos Tėvynės svarbi, mylima dalis, kelianti 
skausmingus prisiminimus ir begalinį ilgesį. 

Vis tik daugiausia į eilėraščius yra nugrimzdęs Nemunas, netgi Nemunėlis, kaip pagrindinė 
Lietuvos kraujo arterija, kaip neatsiejama raiškos metafora. Salomėja Bačinskaitė su Nemu-
nu artimiau susipažino atvykusi studijuoti į Kauną, studentai vaikštinėdavo upės pakrantėmis, 
plaukiodavo valtele, skirdavo pasimatymus. O paskui, po Panevėžio laikotarpio, su mylimu vyru 
Bernardu Buču Palemone gavo sklypą, statėsi namą. Nemuno bangos teliuskavosi už trijų kilo-
metrų. Kažin, ar tada ji turėjo laiko dažnai nueiti iki šios upės? 1937 metų  rudenį gimė sūnelis. 
Paskui sovietinė okupacija, karas. Po karo į Palemoną nebegrįžo, apsigyveno Kaune. Tačiau Ne-
muno vardas eilėraščiuose išliko lyg gimtųjų namų sinonimas, apgobtas meile ir ilgesiu. 
Netgi mažybiškai – Nemunėlis... Eilėraštyje „Odisėja“ (1943):  „Žydrioji Nemunėlio juosta / Ir ta 
baltapilė kalva... / Ak, pamatyt brangiausią uostą, / Kuris vadinas Lietuva!” Eilėraštyje „Kur bal-
tas miestas“ (1942, Ufa): „Dieną ir naktį – tartum šešėlis / Skrisiu ir skrisiu – niekur nesėsiu. / Kur 
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baltas miestas, kur Nemunėlis / Ten aš nutūpsiu, ten pailsėsiu.“  Abu šie eilėraščiai orientuoti 
į begalinį Lietuvos ilgesį, skausmingą  troškimą greičiau sugrįžti į Tėvynę, ir Nemunas čia tarsi 
mylimas pasiilgtas vaikas tampa Nemunėliu... Mažybiškai vadinamą Nemuną Nemunėliu gali-
ma rasti liaudies dainose, bet poetų kūryboje gana retai, o Aistis ir Nėris taip jį vadino. Eilėraštyje 
„Myli tėviškę lietuvis“ (1943): „Juk myli tėviškę lietuvis / jausmu kaip Nemunas giliu! / Kaip Margi-
riai, Gražinos žuvę, / Byloja pelenas pilių“.  Taigi meilės jausmas tėviškei gali būti toks gilus kaip 
Nemunas, tada jis yra ypatingas... S.Nėries klasikos šedevras „Lauk manęs“ (1942) prasideda: 
„Nemune ledai išplauks, / Obelys pabals... Tikriausiai ir Salomėja Nėris, kaip ir Aistis, buvo ma-
čiusi Nemuno ižą, tik žinoma, jau būdama suaugusi. Eilėraštis „Vilnelė“ (1944 07 10): „Vilnele, bėk 
į Viliją / o Vilija – į Nemuną... / Sakyk: tėvynę mylime / Labiau mes už gyvenimą. /... / Sesuo žydrio-
ji, Vilija, / skubėk, skubėk į Nemuną! / Sakyk, kad laisvę mylime / Labiau mes už gyvenimą.“
Sovietų kariuomenė vokiečius iš Vilniaus išstūmė liepos 13 d. Šitos pergalės Salomėja Nėris 
labai troško ir laukė, nes norėjo kuo greičiau  iš Maskvos sugrįžti į savo Tėvynę. Vilija  turi 
įtekėti kuo greičiau į Nemuną – vandenys tarsi taip pat prisideda prie taikos, jie turi 
nunešti svarbias žinias  į Tėvynę pirmiau nei grįš jie, karo išklydėliai...
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