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ĮŽANGA
 Memuarinė literatūra atsirado Lenkijoje Renesanso laikais, tačiau tik XVIII 
amžiuje šios rūšies literatūra galutinai ištobulėjo. Be abejonės, tam didelę įtaką turėjo 
naujoji Apšvietos epochos mintis.1 Savo veikale Stanislovas Kostka Potockis2 apie 
memuarus rašė:
 „Atsiminimai sudaro tą literatūros rūšį, kur rašytojas neturi tikslo pranešti 
apie viską, kas nutiko atsiminimus apimančiame laikotarpyje, bet tik aprašyti įvykius, 
kuriuose pats dalyvavo arba kurie su juo susiję, arba išaiškinti kokio nors asmens 
poelgius, arba kokio nors įvykio aplinkybes, kurios yra jo memuarų tema. Jo pareiga 
nėra rimto ir pagarbaus tono, nuo kurio nutolti netinka istorikams, išlaikymas. Jis 
turi visišką laisvę kalbėti apie save patį, pasakojant ir apie kasdieniškus, ir apie 
juokingus atsitikimus. Tos rūšies literatūrai pirminė būtina sąlyga yra memuarų 
lengvumas ir patrauklumas; kad būtų pranešta apie įdomius bei naudingus dalykus. 
Šitai labiausiai tinka tiems, kurie mėgsta rašyti apie save ir kurie laiko svarbiais 
visus įvykius, kurių dalyviais buvo jie patys.“3

 Prisiminimų skaitymas padeda skaitančiajam suprasti jų autoriaus pasaulį, 
dalyvauti jo gyvenime, pažinti praeitį, kurioje šis gyveno, asmenis, su kuriais 
bendravo, aplinką, kurią pažino ir įsiminė.4 Profesorius [p. Jonas Eustachijus

1   J. Štachelska [Sztachelska] „Memuarinė literatūra. Iš termino ir rūšies istorijos XIX
amžiuje“ iš „Palenkės studijos [Studia Podlaskie]“, 2013, t. 21, p. 149.

2   Stanislovas Kostka Potockis [Stanisław Kostka Potocki] (g. 1755 metais Liubline, m.
1818 metų rugsėjo 14 d. Vilanove) – Eustachijaus Potockio, Karūnos [Lenkijos karalystės] 
taurininko [dvaro titulas] ir Marianos Kentsek [Kątsek] sūnus, Aleksandros Liubomirskos 
[Lubomirskiej-Liubomirskaitės], Elžbietos Izabelės Čartoryskaitės-Liubomirskos [z 
Czartoryskich-Lubomirskiej (Liubomirskienės)] dukters vyras. Dalyvavo Seimo darbe 
kaip Liublino vaivadijos deputatas. 1782 m. išrinktas Nuolatinės tarybos [aukščiausias 
Abiejų Tautų Respublikos valdymo organas] nariu, o 1790 m. jam patikėtos Karūnos 
artilerijos generolo majoro pareigos. Uošvės įtakoje prisidėjo prie politinės krypties, 
vadinamos „Familija“ [t. y. Čartoriskių grupuotės]. Po Abiejų Tautų Respublikos 
žlugimo, 1797 m., grįžo į Prūsijai atitekusią [A. T. Respublikos] dalį, kur perėmė 
Vilanovo dvaro valdymą. Varšuvos kunigaikštystės laikais [1807–1813 m.] priklausė 
Valdančiajai komisijai, vėliau, 1809 m., buvo paskirtas [kunigaikštystės] Valstybės 
tarybos ir Ministrų tarybos pirmininku. Po Napoleono žlugimo grįžo į Lenkijos karalystę 
[Lenkijos Kongreso karalystė – 1815 m. Vienos kongreso nutarimu iš didesniosios dalies 
Varšuvos kunigaikštystės teritorijos sukurta, nominaliai savarankiška, faktiškai Rusijos 
valdoma valstybė], vėl apsigyveno Vilanove ir užėmė Tautinio švietimo skyriaus vadovo 
pareigas. Vėliau jam buvo patikėtos Religinių konfesijų bei Visuomeninio švietimo 
komisijos ministro pareigos, o nuo 1818 m. jis tapo Senato pirmininku. Savo politinės 
karjeros metu Potockis daug keliavo, lankėsi Italijoje, Austrijos imperijoje, Didžiojoje 
Britanijoje, Prūsijos ir Saksonijos karalystėse. Paliko gausų literatūrinį palikimą. Žr. B. 
Grochulska „Potockis Stanislovas Kostka“ iš „Lenkų biografinis žinynas [Polski Słownik 
Biograficzny, toliau – LBŽ]“, t. 28, Vroclavas–Varšuva–Krokuva 1984–1985,
p. 158–170.

3    S. K. Potockis „Apie iškalbą ir stilių [O wymowie i stylu]“, t. 4, 2 d., Varšuva 1815,
p. 188–189.

4    J. Štachelska, minėtasis veikalas, p. 159–160.
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(Jan Eustachy) buvo įžymus Lenkijos pediatras, chirurgas, klinikos vadovas] 
Kosakovskis [Kossakowski] pradėjo rašyti savo atsiminimus antrojoje XX amžiaus 
pusėje, tačiau jų turinys siejasi [tik] su XIX amžiaus pabaiga ir XX amžiaus pradžia. 
Prisiminimų autorius pažymėjo, kad jie susiję išimtinai su vaikystės prisiminimais. 
Šių prisiminimų pradžiai jis pasirinko 1903 metus, kada jam tebuvo tik 3 metukai, o 
jų pabaiga apima 1910-uosius. Užrašai atspindi kasdienį mažo berniuko gyvenimą 
gimtajame Vaitkuškyje: jo namus, aplinką, šeimą, draugus, tarnus, mokymąsi, 
žaidimus ir pramogas. Kosakovskis taip pat aprašė tėvo mirtį 1905 metais bei 
Vaitkuškio dvaro gyventojų kasdienybę po tėvo mirties. Šiuo metu profesoriaus 
Kosakovskio „Vaikystės metų užrašai“ yra saugomi Kosakovskio fondo archyve 
Varšuvoje.
 Šie prisiminimai yra vertingas istorinis šaltinis susipažįstant su buvusių 
Abiejų Tautų Respublikos pakraščių [kresy] dvarininkų gyvenimu. Įdomus memuarų 
papildymas – autoriaus piešiniai: dvaro ir jo aplinkos, įvairių kambarių schemos, 
Vaitkuškyje vykusių pramogų ir žaidimų atvaizdai ir pan. Memuarų rašymą nutraukė 
1966 metų rugsėjo 25 d. profesorių ištikęs dešiniosios kūno pusės paralyžius. 
Kosakovskio dukra taip prisimena tėvo darbą jam rašant atsiminimus:

 „Mano prašymu tėvas ėmėsi rašyti savo vaikystės metų prisiminimus, skirtus 
mano sūnui Pavelui [Paweł]. Surašė keliasdešimt puslapių storame juodraštiniame 
sąsiuvinyje, savo rankraštį iliustruodamas planais, piešiniais ir fotografijomis. 
Nebaigė savo prisiminimų dėl ligos – toliau tegalėjo skaityti (visomis jam žinomomis 
kalbomis), bet negalėjo kalbėti ir rašyti (išskyrus skaičius ir parašą). Jau ligos metu 
paprašė, ką su dideliu vargu supratau, kad jam atneščiau tuos, Pavelui rašytus, 
prisiminimus. Tai buvo neįtikėtina: tėvas, atidžiai žiūrėdamas į kiekvieną rankraščio 
puslapį, kruopščiai kopijavo kiekvieną teksto raidę ir darė naujas iliustracijas! 
Atrodytų, jog būtų buvę daug paprasčiau atspausdinti tėvo prisiminimus spausdinimo 
mašinėle, tačiau tėvas pageidavo tai padaryti pats ir manau, kad tai buvo nuostabu – 
tas darbas, kurį jis atliko kopijuodamas, buvo tarsi nesutikimo su nepagydoma liga 
pareiškimas, jos tragiškų pasekmių nepripažinimas. Tad egzistuoja du rankraštiniai 
mano tėvo vaikystės metų prisiminimų originalai.“5 

 Išlikę užrašai rodo, kad prisiminimai turėjo būti tęsiami, deja, išliko tik 
dalykų, kurie turėjo būti aprašyti antrajame profesoriaus prisiminimų tome, sąrašas.6

5      S. Kosakovska-Šanajca [Kossakowska-Szanajca] „Užrašai anūkams [Zapiski dla wnuków]“,
Varšuva 2009, p. 293.

6     Tolesnis prisiminimų planas: „1. Kun. Bobrovskis [Bobrowski] – Pašilės klebonas (pran-
cūzų kalbos pamokos – jo sesuo ir panelė Jakovič [Jakowicz]); 2. Ponas Skalskis [Skals-
ki] – [Vaitkuškio dvaro] prievaizdas; 3. Pulko orkestras, pulk. (1900–1906) (pulkininkas 
Krištopenka [Krysztopeńka]); 4. Pristavas, uriadnikas, gubernatorius; 5. Miško sklypai; 
6. Kova su paveikslais; 7. Derybos biliardinėje. Šapirova, Fogelevičiova [Szapirowa, 
Fogelewiczowa]; 8. Mano tėvas – Vaitkuškio Taikos teisėjas [S. K. Kosakovskis buvo 
Ukmergės apskrities garbės Taikos teisėjas]; 9. Dudas [dvaro tarnas neūžauga]; 10. Po-
čobutai [Poczobutty]; 11. Vengrai su skryniomis; 12. Vaitkuškio bokštas; 13. Miramare 
[vadinamoji pilis-rūmai, esanti netoli Triesto, Italijoje. Miramare išvaizda buvo pavyz-
džiu XIX a. viduryje perstatant Vaitkuškio rūmus]; 14. Prakalba vyskupui (mano); 15. 
Romeris [Riomeris ?; Romer] – geografas, rašytojas; 16. Ponas Pauli ir jo mirtis Vaitkuškyje; 17. 
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 „Užrašai“ anksčiau jau buvo spausdinti. Pirmąjį kartą – 1999 metais [žurnale] 
„Magazyn  Wileński“.7 Šio žurnalo 2–5 numeriuose ponia Alvida Antonija Bajor 
išleido Kosakovskio prisiminimų fragmentus, deja, tas leidimas nebuvo reikiamai 
paruoštas, ištaisytas, be Jono Eustachijaus piešinių. Antrąjį kartą jie buvo išleisti 
2009 metais. Profesoriaus dukra Sofija Kosakovska-Šanajca [Zofia Kossakowska-
Szanajca] įdėjo šiuos prisiminimus į savo knygą „Užrašai anūkams“. Autorė neatliko 
mokslinės teksto analizės, nepanaudojo piešinių. Be to, kai kuriuose fragmentuose 
tekstas keistas, taisytas, kartais net pašalintas. Tie iškraipymai daugiausia susiję su 
Jono Eustachijaus motinos šeimos aprašymu.8 Todėl, nepaisant dviejų ankstesniųjų 
bandymų, šis leidimas yra labiausiai atitinkantis originaliuosius „Vaikystės metų 
užrašus 1903–1910”, kuriuose be autentiško teksto pateikti ir profesoriaus piešiniai.

٭٭٭
 Jonas Eustachijus Kosakovskis yra kilęs iš senos bajorų giminės, buvo 
Seimo deputatų, senatorių, generolų, Miestų Galvų, heraldikų, šambelionų 
palikuonis. Kosakovskiai, būdami Naktikovo herbo bajorais, įsirašė į jį savo devizą: 
„SUAVITER IN MODO, FORTITER IN RE“, ką galima būtų išversti kaip „Romus 
gyvenime, ryžtingas veikloje“. Šiais žodžiais galima apibūdinti ir jo gyvenimą bei 
veiklą.

[Kalėdinis] Pašventinimas ir [Kalėdų] eglutė; 18. Arklių ir karvių vardai, duoti pagal par-
davėjų vardus. Radvilos [Radziwiłłowie]; 19. Užmušti mirtinai ir nemirtinai; 20. Kelionės 
į Varšuvą; 21. Pageležiai, pakavimas, [kelionės] skrynios, Jonava ([geležinkelio] stotis); 
22. „Rošės” [Roś] stotis; 23. Varšuva–Chinčas [Chincz] (vežiminės pavadinimas); 24. 
Graff (pavadinimas) žaislų parduotuvė Novy Šviat [Nowy Świat] g. 19; 25. [Kosakovskių 
rūmų Varšuvoje] Namas. Pokylių salė. Pokyliai – trūkę kauliukai. Revizija (pagundos su 
kolegomis); 26. Svečiai, paženklinanti gimnastika; 27. Tėvas, kviečiantis svečius Novy 
Šviat g. 19 rūmuose; 28. Bronislovas Botalas [Bottał]; 29. Šambelionas [rūmų titulas] La-
chnickis [Lachnicki]. Lazienkos [Varšuvos parkas]; 30. Kelionės į Lazienkas; 31. Vizitai; 
32. Branickių namai – Ksaveras Branickis [Branicki]; 33. Mutnianskio [Mutniańskiego] 
vaistinė; 34. 1905 [metų] susirėmimai. Dėdulės San Klero [St. Claira], kaip anglų konsu-
lo, užpuolimas; 35. Ponia Sofija Mostving [Zofia Mastwingowa] ir Iza Morštyn [Morsz-
tyn]. Balionėliai pas Sofiją Mastvingovą; 36. [Mergaičių] Pensionatas pas ponią Anelę 
Skačkovską [Skaczkowskiej], pagal ankstesnį vyrą Jastšembovską [Jastrzębowskiej]; 
37. Chrapovickiai [Chrapowiccy]. Vrenča [Wręcza – dvaras]. Voldemaras Chrapovickis 
[Chrapowicki]; 38. Tetulė Kity. Lempickiai [Łempicki] (sveikata – gimdyvės); 39. Novy 
Šviat g. 19 (Jurgis Bovšycas [Jerzy Bowszyc], Sychalecas ir ponia Sychalcova [Sychalec, 
Sychalcowa], sargas Stanislovas); 40. Egzaminai pas Chžanovskį [Chrzanowski]; 41. Po-
nas Raciborskis [Raciborski]; 42. Mano tėvo kabinetas (Novy Šviat g. 19 [rūmuose]); 43. 
Pompėjos kambarys (Novy Šviat g. 19); 44. Išvykos (Karlsbadas, Paryžius, Nica, Olive-
tas); 45. Ponia Edziatovič [Edziatowicz]; 46. Viktoras Kosakovskis; 47. Marilė Chrapo-
vicka; 48. Motinos mirtis (gydytojas Goždzickis, profesorius J. Kosinskis, gydytojai: Sto-
ževskis, Chelmonskis, Zielinskis, Pavinskis [Goździcki, Kosiński, Stoźevski, Chełmonski, 
Zieliński, Pawiński]; 49. Prof. Krynskis [Kryński]; 50. Motinėlė Gruščinska [Gruszczyńs-
ka] – [našlaičių] Prieglauda“. Žr. Kosakovskio fondas Varšuvoje [toliau – KFV], „Tolesnis 
vaikystės metų užrašų planas [Dalszy plan Notatek z lat dziecięcych]“.

7     A. A. Bajor „Iš Jono Kosakovskio prisiminimų“ iš „Magazyn Wileński [Vilniaus žurnalas]“,
1999, Nr. 2–5.

8    S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 64–134.
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 Jonas Eustachijus Kosakovskis gimė 1900 m. gegužės 6 d. Varšuvoje, 
Kosakovskių rūmuose Novy Šviat gatvėje. Jono tėvas – Stanislovas Kazimieras9 – 
plačiai žinomas ir vertinamas heraldikas bei fotografas, motina – Sofija Bover de San 
Kler [Zofia Bower de Saint Clair]10 – kilusi iš bajoriškos škotų San Klerų [Saint Clair] 
giminės. Stanislovas Kazimieras taip aprašė sūnaus gimimą savo „Prisiminimuose...“: 
„[...] gegužės 6-ąją, 1 valandą dienos, iš Aukščiausiojo Malonės mums gimė sūnelis, 
kuris iškart po gimimo svėrė 13 svarų [apie 5,3 kg (!)]“.11 Pirmąsias savaites po 
gimimo Janis [Janio]12 praleido Varšuvos rezidencijoje [rūmuose]. Ten, rūmų 
koplyčioje, gegužės 29 d. kun. Antanas Marmo [Antoni Marmo] ir pakrikštijo 
mažąjį grafaitį, suteikdamas jam Jono Eustachijaus Karolio Antano Stanislovo [Jan 
Eustachy Karol Antoni Stanisław] vardus. Į krikšto tėvus jam buvo parinkti garsių 

9    Stanislovas Kazimieras Aleksandras Kosakovskis (g. 1839 metų liepos 3 d. Vaitkuškyje,
m. 1905 m. lapkričio 4 d. ten pat) – Stanislovo Felikso – senatoriaus, slaptojo patarėjo, 
caro rūmų šambeliono bei paskutiniojo Lenkijos karalystės heraldijos [Heraldikos komi-
sijos] pirmininko ir Aleksandros de Laval de la Lubreri [de Laval de la Loubrerie] sū-
nus. Stanislovas Kazimieras mokėsi namuose [išlaikė Gardino gimnazijos baigiamuosius 
egzaminus, tikriausiai, eksternu], gavo puikų išsilavinimą. 1858 m. pradėjo pareigūno 
karjerą heraldijoje, Lenkijos karalystės Valstybės tarybos administracijoje. 1874 m. jis 
buvo išrinktas pirmuoju Ukmergės Miesto Galva [Miesto Galva (taip pagal tuometinius 
Rusijos imperijos įstatymus oficialiai vadinosi asmuo, einantis aukščiausias pareigas 
miesto administracijoje) S. K. Kosakovskis išrinktas 1879 m., be to, Ukmergės miestas 
vienokia ar kitokia forma rinktus vyriausiuosius administracijos asmenis (vaitus, burmis-
trus, Miesto Galvas) turėjo nuo pat XVIII a. pabaigos]. Stanislovas Kazimieras buvo tris 
kartus vedęs: Aleksandrą Karoliną Chodkevič [Chodkiewicz-Chodkevičiūtę], Michaliną 
Zaleską [Zaleskytę] ir Sofiją Bover de San Kler [Zofia Bower de Saint Clair]. Mirė Vait-
kuškio rūmuose, palikdamas gausų palikuonių būrį. Surinko daug senovinių manuskriptų 
ir dokumentų, savo gyvenimą aprašė dviejų tomų memuaruose. Žr. KFV, S. K. Kosa-
kovskis „Praeities prisiminimai, surašyti vaikams ir anūkams [Wspomnienia z przeszłości 
spisane dla dzieci i wnuków; toliau – „Praeities prisiminimai“]“, t. 1, 2; K. Dvoračekas 
[Dworzaczek] „Kosakovskis Stanislovas Kazimieras [Kossakowski Stanisław Kazimi-
erz]“, LBŽ, t. 14, Vroclavas–Varšuva–Krokuva 1968–1969, p. 287–288.

10   Sofija Bover de San Kler [Zofia Bower de Saint Clair] (g. 1869 metais Jasuose, Molda-
vijoje [dabar – Rumunijoje], m. 1911 m. gruodžio 1 d. Varšuvoje) – Aleksandro Boverio 
de San Klero ir Pranciškos Klingert dukra. Ankstyvoje vaikystėje neteko tėvų, jaunos 
aristokratės auklėjimu rūpinosi Aleksandra Broel-Pliater [Broel-Plater], Stanislovo Kazi-
miero Kosakovskio sesuo. 1893 metais ištekėjo už grafo Stanislovo Kazimiero, pagimdė 
jam du vaikus: Jadvygą ir Joną Eustachijų. Mirė 1911 m. Varšuvoje. 1912 m. sarkofagas 
su jos palaikais parvežtas į Vaitkuškį, kur ji ilsisi greta vyro [Pašilės kapinėse]. Istorinės 
medžiagos apie Zdenkos [malonybinis Sofijos vardas, vartotas šeimos aplinkoje] gyve-
nimą išliko nedaug. Žinoma, kad ji turėjo problemų su širdimi, kas ir galėjo tapti viena 
iš staigios jos mirties priežasčių. Žr. M. Klempertas [Klempert] „Aleksandra Chodkevič, 
Michalina Zaleska, Sofija Bover de San Kler – moterys iš Stanislovo Kazimiero Ko-
sakovskio nuotraukų“ iš kn. „Privatus lenkų gyvenimas XIX amžiuje. Lenkės „Moters 
portretas“ epochos realijose [Życie prywatnie Polaków w XIX wieku „Portret kobiecy“ 
Polki w realiach epoki]“, t. 1, redaktoriai M. Korybutas-Marciniakas, Z. Zbžezniakas 
[Korybut-Marciniak, Z. Zbrzeźniak], Lodzė–Olštynas 2014, p. 218–223.

11   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 755.
12   Janis [Janio] – šeimoje visuotinai vartotas mažybinis Jono [Jan] vardas.
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aristokratiškų giminių atstovai bei Kosakovskių šeimos nariai. Pirmoji krikštatėvių 
pora – kunigaikštis Karolis Radvila13 iš Taujėnų14 bei Marija Rožė Radvilienė,15 
kuri iškilmėse pavadavo savo motiną – Mariją Branicką.16 Antrojoje poroje buvo 
Juozapas Kosakovskis17 – vyriausiasis Stanislovo Kazimiero sūnus bei vyriausiasis 
Jono Eustachijaus brolis ir Kotryna Lempicka.18 Trečioji pora – Mykolas 
Stanislovas19 – antrasis Stanislovo Kazimiero sūnus su graf. Marija Chodkevič [Maria 
Chodkiewicz-Chodkevičiūtė]-Kosakovska,20 ketvirtojoje poroje – Stanislovas 
Chrapovickis21 ir Jadvyga Kosakovska,22 o paskutiniąja pora buvo Juozapas 

13  Karolis Vilhelmas Radvila [Radziwiłł] (g. 1848 metais Polonečkoje [lenk. Połoneczka,
baltar. Полонечка], m. 1904 m. Taujėnuose) – Konstantino Mikalojaus [Konstanty Mi-
kołaj] Radvilos ir Adelės Siestžanek-Karnickos [Siestrzanek-Karnickiej] sūnus.

14   Taujėnai – miestelis bei palivarkas Ukmergės apskrityje, Lietuvoje [dab. miestelis, seniūnijos
centras, Ukmergės rajono savivaldybėje]. Žr. J. Kžyvickis [Krzywicki] „Taujėnai“ iš 
„Lenkijos Karalystės ir kitų slavų kraštų geografinis žodynas [Słownik geograficzny 
Królewstwa Polskiego i innych krajów słowianskich – toliau LKGŽ]“, t. 12, red. B. Chle-
bovskis [Chlebowski], Varšuva 1892, p. 439.

15
    Marija Rožė [Maria Róża] Radvilienė (g. 1863 metų spalio 8 d. Paryžiuje, m. 1941 m. 

Romoje) – Nesvydžiaus ordinatė [nedalomo dvaro savininko žmona], šeimoje vadinta 
„Bišete“ [pranc. Bichette – stirnelė], kunigaikščio Jurgio Fridricho Radvilos žmona.

16
   Kunigaikštytė Marija Adelė Sapiegaitė [Sapieżyna] – grafienė Branicka (g. 1848 metų 

rugsėjo 18 d. Paryžiuje, m. 1919 m. gruodžio 10 d. Kijeve) – Vladislovo Mykolo Branickio 
[Branickiego] žmona.

17    Juozapas [Józef] Kosakovskis (g. 1866 metų spalio 24 d. Varšuvoje, m. 1916 m. birželio 4 d.
Sankt Peterburge) – vyriausiasis Stanislovo Kazimiero ir jo pirmosios žmonos Aleksandros 
Chodkevič sūnus, Marijos Chodkevič [Chodkevičiūtės] vyras. Po tėvo mirties – Didžiosios 
Berastavicos [Wielka Brzostowica, dab. – Baltarusijoje, Gardino sr.] dvaro savininkas.

18   Kotryna [Katarzyna] Lempicka (g. 1830 metais Sankt Peterburge, m. 1907 m. spalio 11 
d.) – Stanislovo Felikso Kosakovskio ir Aleksandros de Laval de la Lubreri duktė, Sta-
nislovo Lempickio žmona.

19
   Mykolas Stanislovas [Michał Stanisław] Kosakovskis (g. 1883 metų lapkričio 26 d. 

Varšuvoje, m. 1962 m. Brvinove) – Stanislovo Kazimiero Kosakovskio ir jo antrosios 
žmonos Michalinos Zaleskos sūnus, Lyduokių dvaro Ukmergės apskrityje savininkas 
[Lyduokių dvarą M. S. Kosakovskis įsigijo tik 1908 m. – 8 metai po brolio krikštynų]. Po 
tėvo mirties paveldėjo dvarus Rusijos imperijoje. Žr. T. Ciešliakas [Cieślak] „Kosakovs-
kis Mykolas Stanislovas“, LBŽ, t. 14, p. 282.

20
     Marija Chodkevič-Kosakovska [Maria Kossakowska z. d. Chodkiewicz] (g. 1868 metų spalio 25 d. 

Jampolyje, m. 1965 m. Romoje) – Jono Karolio Gustavo Chodkevičiaus [Jana Karola Gustawa 
Chodkiewicza] ir Oktavijos Falkovskos [Falkowskiej-Falkovskaitės] duktė, Juozapo Kosakovskio 
žmona.

21
    Stanislovas Kazimieras Chrapovickis [Stanisław Kazimierz Chrapowicki] (g. 1881 metų 

vasario 19 d. Varšuvoje, m. 1949 m. Čenstakavoje) – Vladimiro Chrapovickio ir Marijos 
Kosakovskos [Kosakovskytės] sūnus, Stanislovo Kazimiero anūkas.

22   Jadvyga Kosakovska [Kosakovskytė] (g. 1894 metų kovo 21 d. Vaitkuškyje, m. 1912 m.
Lyduokiuose) – Stanislovo Kazimiero Kosakovskio ir jo trečiosios žmonos Sofijos Bover de San 
Kler duktė. Jadvyga vaikystę praleido Vaitkuškyje. Mergaitė pakrikštyta kovo 29 d. namų koplyčio-
je [Vaitkuškio rūmuose]. Sakramentą suteikė kunigas kapelionas Pavlovskis [Pawłowski]. Krikšta-
tėviais tapo: Aleksandra Broel-Pliater ir Aleksandras Montvila [Montwiłł], Gabrielė Kosakovska 
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Chrapovickis23 su Lili Kosakovska.24 Į krikštynas taip pat atvyko giminės ir draugai.25

 Birželyje Kosakovskiai paliko Varšuvą ir išvyko į Vaitkuškį,26 kur išbuvo iki 

[Kosakovskytė] ir Mykolas Stanislovas Kosakovskis. Jadvisios [Jadwisia – šeimoje naudotas ma-
lonybinis vardas] gyvenimas praėjo gimtajame Vaitkuškyje ir Varšuvos rūmuose. Kartu su tėvais ir 
jaunesniuoju broliu buvo išvykusi į Italiją. Po tėvo mirties Šeimos tarybos nutarimu jai buvo paskir-
ti globėjai, o po motinos mirties, 1911 metais, jauniausios sesers globa užsiėmė jos brolis Mykolas 
Stanislovas, kuris pasiėmė jaunąją grafaitę į Lyduokius, savo dvarą. Jadvyga mirė 1912 m. vasario 
23 d. Palaidota Vaitkuškyje [Pašilės kapinėse]. Žr. KFV, S. K. Kosakovskis  „Praeities prisimini-
mai“, t. 2, Kosakovskių šeimos archyvas Varšuvoje [Archiwum Rodzinne Kossakowskich w War-
szawie; toliau – KŠAV], Lyduokių Linija [Linia Nidocka; toliau – LL], Lyduokiai – svečių 
atvykimo ir išvykimo knyga [Nidoki – księga przyjazdów i wyjazdów gości].

23   Juozapas Chrapovickis [Józef Chrapowicki] (g. 1887 metų balandžio 2 d. Varšuvoje, m. 
1946 m. kovo 27 d.) – Vladimiro Chrapovickio ir Marijos Kosakovskos [Kosakovskytės] 
sūnus, Stanislovo Kazimiero anūkas.

24  Liudvika [Lili] Kosakovska [Kosakovskytė] (g. 1893 metų liepos 25 d. Didžiojoje
Berastavicoje, m. 1978 m. lapkričio 10 d.) – Juozapo [Józefa] Kosakovskio ir Marijos
Chodkevič-Kosakovskos duktė, Jurgio Ursyno-Niemcevičiaus [Ursyn-Niemcewicz] žmona.

25  „Chodkevičiai: Julija Sofija [Chodkievicz Julia Zofia] ir Karolis, Bronislovas Bufalas 
[Buffał], Marija Čarnomska [Czarnomska], Feliksas Čackis [Czacki], Stanislovas Ciechano-
vieckis [Ciechanowiecki], Vladimiras Chrapovickis su žmona ir vaikais, Julija Dalen [Da-
hlen], Karolis Bžozovskis [Brzozowski] su dukra Pelagėja, Aleksandra Komaraitė-Gavrunska 
[Gawrónska z Komarów], kunigaikštienė Vanda Jablonovska [Jabłonowska], Juozapas Ižyc-
kis [Józef Iżycki] su žmona, Konstantinas [Konstanty] ir Viktoras Kosakovskiai, Aleksandras 
Klobukovskis [Aleksander Kłobukowski], Kazimieras Keselis [Aleksander Kessel], Natalija 
ir Stanislovas Lasockiai [Lasoccy], Ana ir Vladislovas Lubienskiai [Lubieńscy], Lempickiai: 
Kity, Alka ir Vladislovas, graf. Elena [Helena] Mikorska, Marija Olizaruvna [Olizarówna], 
Stefanija Marikonytė-Pliaterova [z Mariconich Platerowa], mano sesuo Aleksandra Pliater, 
Gustavas Pšezdeckis [Przeździecki], kun. Marmo, panelė Protasevič [Protasewicz], Marija 
Pojavska [Pojawska], Radvilos: Karolis, Jurgis [Jerzy Fryderyk], Bišetė, Pusi, Aba [Anto-
ni Albrecht Wilhelm – Antanas Albrechtas Vilhelmas], Karoliukas ir Leonas bei Motiejus 
[Maciej] Radvila, Sievrukas [Siewruk] su žmona, Vladimiras Suzinas, graf. Marija Valevska 
[Walewska], mano sūnus Juozapas su žmona, Liucija Valevska [Valevskaitė] – bar. [-onienė] 
Zachert, Edmundas, Elena ir Aliunia San Kler‘ai [St. Clair‘owie], dr. Urbanovičius [Urbano-
wicz], Sofija Švietlinska [Świetlińska], dr. Kurtz‘as, Marija Počobut, iš viso, kartu su mumis, 
80 asmenų.“ Žr. KFV, S. K. Kosakovskis  „Praeities  prisiminimai“,  t. 2,  p. 775–776.

26   Vaitkuškis – Kosakovskių šeimai priklausantis dvaras, esantis Ukmergės apskrityje [dab. 
gyvenvietė Ukmergės r. savivaldybėje], Lietuvoje. 1764 m. Mykolo Skorulskio [Skorulski] 
parduotas giminaičiui Mykolui Kosakovskiui – Kauno apskrities pastalininkui [pareigy-
bė], vėlesniam  Vitebsko vaivadai. Vaitkuškio dvarui priklausė Vaitkūnų, Skominų, Mie-
lionių, Miegučių kaimai bei Iglos ir Punto [Igła i Punta] ežerai. Be to, Mykolas nusipirko 
Antakalnio dvarą su Mašnių, Paprėniškių ir Graužiečių kaimais. Už visus šiuos pirkinius 
M. Kosakovskis sumokėjo 160 tūkst. lenkiškų zlotų [auksinų]. Šio Vaitkuškio palivarko 
žemės plotas buvo apie 2800 dešimtinių [apie 3059 ha]. Žr. J. Kžyvickis „Vaitkuškis“, 
LKGŽ, t. 13, red. B. Chlebovskis, Varšuva 1893, p. 767–768; Lietuvos mokslų akademijos 
biblioteka Vilniuje [toliau – LMAB], F-110-5, „Vaitkuškio dvaro su Deltuvos, Juozapavos, 
Antakalnio palivarkais Vilniaus apskrityje, o Simaniškių – Upytės apskrityje, iki gyvos 
galvos administruojamo Gerb. Ponios Grafaitės Liudvikos Potockytės [Pani Ludwiki z 
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lapkričio. Ten buvo parinktos mažojo grafo globėjos-auklės – Onutė [Anulka],27 
Adomienė [Adamowa]28 bei Barborytė [Barbarka], kuri buvo Jono Eustachijaus 
numylėtinė:

 „Vaitkuškyje iškėlėme [1903 metais] jo numylėtos auklės Barborytės 
vestuves, kurių metu visą naktį šokta buvusiame teatre. Atsisveikinimo su aukle 
akimirka buvo labai skausminga. Bažnyčioje Janis stovėjo tarp jos ir sužadėtinio, 
o iki mūsų išvykimo į Varšuvą Barborytė turėdavo kasdien atvažiuoti iš savo 
kaimo porai valandų pas Janį, o vėliau išvažiuoti su mumis keliems mėnesiams į 
Varšuvą.“29

 Nuo to laiko Janiu rūpinosi tik Onutė ir Adomienė.
 Tarp 1901 ir 1905 metų tėvai, keliaudami į užsienį, kartu veždavosi ir 
Joną Eustachijų. 1901 metų rugpjūčio 12 d. jie išvyko į Heistą Belgijoje. Prie 
keliautojų prisijungė: Gabrielė,30 Mykolas Stanislovas, Jadvyga, Valerijonas 
Meištavičius,31 Antanas Ilnickis32 bei dvi auklės. Pagrindinis kelionės tikslas – 
susitikimas su Vladislovu Zaleskiu33 – antrosios Stanislovo Kazimiero žmonos

Graffów Potockich] – Grafienės Kosakovskos, Lietuvos Didžiosios Medžioklienės [t. y. 
Didžiojo Medžioklio (dvaro titulas) žmonos] Dokumentų Registro Knyga. [Dvarą] Pavel-
di nepilnamečiai jos palikuonys: sūnus Stanislovas, dukterys Juzefa [Józefa], Pelagėja ir 
Adelaida Kosakovskiai, Lietuvos medžioklaitis ir medžioklaitės. [Testamentas] Sudary-
tas ir surašytas 1813 Metais Mykolo Smolskio [Smolskiego], buvusio Lietuvos Iždo Pa-
reigūno, prižiūrint [dvaro paveldėtojų] globėjams Lietuvos Didžiajam raštininkui [dvaro 
titulas] Gerb. Benediktui Marikoniui [Marykoni], buvusiam Lietuvos Gvardijos pėsti-
ninkų vadui Grafui Ignotui Tyzenhauzui, brigados generolui buvusioje Lietuvos armijoje 
Juozapui Kosakovskiui bei Laikinojo Lietuvos Departamento asesoriui Tomui Umiastov-
skiui [Tomasz Umiastowski]; [dokumentas] apima Vaitkuškio ir Antakalnio dvarų pirki-
mo iš Skorulskių sąlygas bei Grafų Kosakovskių šeimos paveldėjimo epochą“, Paketas 
(sąsiuvinis) 30, k. 92v, KŠAV, Berastavicos Linija [Linia Brzostowicka – toliau BL], kn. 
1, Svarbiausių testamento punktų išrašas.

27   Jos atvaizdas žinomas iš Stanislovo Kazimiero Kosakovskio darytų fotografijų.
28

   Tikriausiai kalbama apie Vaitkuškio kamerdinerio Adomo Košciukevičiaus [Adama 
Kościukiewicza] žmoną.

29   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 822.
30   Gabrielė Kosakovska (g. 1882 metais Vaitkuškyje, m. 1939 m. Varšuvoje) – Stanislovo 

Kazimiero Kosakovskio ir jo antrosios žmonos Michalinos Zaleskos duktė, Pavelo 
Gurskio [Górski] žmona.

31    Valerijonas Meištavičius [Walerian Meysztowicz] (g. 1893 metų birželio 24 d. Pajuostyje, 
m. 1982 m. gegužės 9 d. Romoje) – Aleksandro [Aleksandra] Meištavičiaus ir Sofijos 
Kosakovskos [Kosakovskytės] sūnus, Stanislovo Kazimiero anūkas.

32   Antanas Ilnickis [Antoni Ilnicki] – Vaitkuškio dvaro valdytojas-prižiūrėtojas.
33   Vladislovas Mykolas Zaleskis [Zaleski] (g. 1852 metų gegužės 26 d. Veliuonoje, m. 1925 m.

spalio 5 d. Romoje) – Zenono Zaleskio ir Gabrielės Dombrovič [Dombrowicz-Dombrovi-
čiūtės] sūnus, Antiochijos patriarchas. Paliko daug užrašų, knygų ir albumų, pasakojančių 
apie gyvenimą Antiochijoje ir Indijoje, kur jis pragyveno apie 30 metų. Žr. Varšuvos 
arkivyskupijos archyvas, šifras 125, Vladislovo Mykolo Bonifaco Zaleskio palikimas.
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Michalinos34 broliu. Be to, mažajam grafaičiui reikėjo gydymo,35 nes tuo metu jis 
sirgo diarėja.36 

 1904 metų lapkričio 6 d. buvo surengta kelionė į Italiją. Į ją išvyko: Stanislovas 
Kazimieras, Zdenka,37 Alka38 ir Vladislovas,39 Lempickiai, Jadvyga, Jonas, panelė 
Slugocka [Sługocka], ponas Krajevskis,40 panelė [Marija] Siviec, dr. Mackevičius 
[Mackiewicz], virėjas Stanislovas Plavskis [Pławski] ir Onutė.41 Visos kelionės aprašymą 
savo „Prisiminimuose“ patalpino Stanislovas Kazimieras, šios kelionės fragmentų yra ir 
Jono Eustachijaus „Užrašuose“. Be to, J. E. Kosakovskis 1900–1910 m. lankėsi Hagoje, 
Vienoje, du kartus pabuvojo Prancūzijoje ir tris kartus Karlsbade [Karlovi Varuose].42

34   Michalina Zaleska (g. 1855 metų rugpjūčio 20 d. Veliuonoje, m. 1890 m. rugpjūčio 15 d.
Varšuvoje) – Zenono Zaleskio ir Gabrielės Dombrovič duktė, Antiochijos arkivyskupo 
Vladislovo Zaleskio sesuo. Dešimt metų buvo atsidavusia ir ištikima Stanislovo Kazi-
miero žmona, net mirties patale adresavusia savo paskutinius žodžius vyrui: „Aš mirštu, 
gerai tai jaučiu, kiek turėjau jėgų, kovojau su mirtimi, kovojau vyriškai, nes troškau gy-
venti dėl tavęs ir dėl mūsų vaikų. Tačiau neįmanoma atsispirti Dievo nuosprendžiams. 
Dėkoju Tau už laimę, kurią man suteikei ir apie kurią niekados net nesvajojau, taip pat 
dėkoju Tau už rūpinimąsi ir pasišventimą man baisios ligos metu. [...] Juk taip yra pa-
saulyje, kad skausmas ir liūdesys, džiaugsmas ir linksmybė keičia vienas kitą.“ Ją palai-
dojo Povonzkų kapinėse Varšuvoje, pirmosios žmonos – Aleksandros Chodkevičiūtės 
kape, kur ilsisi iki šiol. Buvo labai mylima Stanislovo Kazimiero vaikų iš pirmosios jo 
santuokos – Juozapas ir Sofija paliko prisiminimus apie savo pamotę: „Po ketverius su 
puse metų trukusių ilgamečių kančių baigė gyvenimą, palikdama visą giminę giliame 
liūdesyje. Pavyzdinga žmona, jautriausia motina, kupina tauriausių jausmų moteris, kur 
tik galėjo, visomis jėgomis rėmusi varguolius, ką reikia laikyti ypač dideliu nuopelnu, 
nes, būdama sunkia ligone, negalėjo vykdyti tų mielaširdystės darbų taip, kaip būdama 
sveika. Neapsakomai mylėdama savo vaikučius, gyveno daugiausia dėl jų – dėl jų ir 
vyro troško gyventi. [...] Vyriškai grūmėsi su nepermaldaujama liga, nenorėdama mažų 
vaikų palikti našlaičiais, [...] paliko dėkingą atminimą vyro, vaikų, giminaičių, namiš-
kių ir įvaikių, kuriems buvo ne pamotė, o tikra motina, širdyse.“ Literatūra ir rašiniai 
apie Zaleskos gyvenimą bei veiklą kalba nedaug. Žr. KŠAV, LL, „Nuo leidyklos“ iš kn. 
„Eilės [Utwory]“, p. 5–10; KVF, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, M. 
Klempertas, min. veik., p. 203, 223.

35   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 785.
36   Virškinamojo trakto infekcija, vadinamasis kelionių viduriavimas.
37   Taip šeimoje buvo vadinama trečioji Stanislovo Kazimiero žmona Sofija.
38    Aleksandra Kosakovska (g. 1863 metų kovo 2 d. Rygoje, m. 1938 m. kovo 3 d. Varšuvoje) – 

Stanislovo Kazimiero Kosakovskio ir jo pirmosios žmonos Aleksandros Chodkevič-Ko-
sakovskos dukra, Vladislovo Lempickio žmona.

39
   Vladislovas Lempickis (g. 1854 metų liepos 27 d. Polone, m. 1933 m. rugpjūčio 14 d. 

Varšuvoje) – Ignoto Lempickio ir Marijos Tiškevič-Lohojskos [Tyszkiewicz-Łohojskiej – 
Tiškevičiūtės-Lahojskienės] sūnus, Aleksandros Kosakovskos vyras.

40   Juozapas Krajevskis [Krajewski] – fotografas, S. K. Kosakovskio pagalbininkas fotolabo-
ratorijoje Vaitkuškio dvare. 1896 m. Vaitkuškyje vedė Eleną Levicką [Helena Lewicka]. 
Žr. J. Mulevičiūtė „Vaitkuškis“, Kaunas 2015, p. 14.

41   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 856.
42   Ten pat, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p.1.
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 Iš pirmojo Jono Eustachijaus gyvenimo laikotarpio, t. y. nuo 1900 
iki 1905 metų, išliko mažo berniuko, matyto giminaičių ir draugų akimis, 
aprašymai. Baronienė Sofija Harting43 rašė: „Janis su šviesiais kaip linai, 
auksiniais plaukučiais ir išdidžiu, kaip iš prosenelių portretų, veideliu.“44 
Stanislovo Kazimiero laiške sūnui Mykolui Stanislovui skaitome: „Tokiu lipšniu 
ir meiliu darosi, kad visus pradžiugina ir pralinksmina savo čiauškėjimu.“45 
Be to, Stanislovo Kazimiero rinkiniuose išliko Jono Eustachijaus fotografijos, 
kuriose jis užfiksuotas kartu su šeima, draugais, Vaitkuškio svečiais bei pramogų 
ir kelionių po Europą metu.
 Vaitkuškyje Stanislovas Kazimieras kartu su žmona nurodė perkelti 
vaikų kambarius į buvusį jo sesers Aleksandros Broel-Pliater,46 mirusios 1901 
metais, kambarį. Mykolas Stanislovas 1903 metais rašytame laiške tėvui išreiškė 
nepasitenkinimą tokiu nutarimu:47 

 „Jadvisia tikriausiai ne dėl higieninių priežasčių buvo perkelta į tą 
kambarį. Nes ankstesniame jos kambaryje išaugo Tėčio karta, pirmieji Tėčio 
vaikai, antrosios santuokos vaikai ir niekada nebuvo kalbos apie to kambario 
nesveikumą. Tad reikia atsižvelgti į kitą priežastį, būtent, kad Jadvisia buvo 
perkelta tam, jog būtų arčiau gyvenamosios namo dalies. O dabar prašau atkreipti 
dėmesį į tai, jog, iš vienos pusės, Jadvisia yra arčiau, o iš kitos pusės – į visus 
mano motyvus ir prašau man parašyti, kokia yra Tėtės nuomonė ir sprendimas 
šiuo klausimu. Tai pirmas tokios rūšies mano prašymas, o jo esmė tokia: pagal 
kambario fotografijas galima Varšuvoje užsisakyti senovinius tapetus, galima vėl 
surinkti tuos baldus, kurie dabar išskirstyti po visus rūmus – vienu žodžiu, galima 
įrengti tą kambarį ir padaryti ji tokį, koks jis buvo anksčiau, man brangus, ir 
tegul jis bus svečių kambariu visiems, kurie jaučia tokius pat jausmus, kaip aš. 
Tai, ką aš kalbu apie tetos Pliater miegamąjį, susiję ir su dangišku salonėliu, juo 
labiau, kad Vaitkuškiui būtent tokio salonėlio ir trūksta.“48 
 Savo atsakyme tėvas subarė Mykolą Stanislovą, pavadinęs jo elgesį 
savimeiliu, patikslino, kad grafienė Pliater pati siūlė grafui perkelti tuos 
kambarius į tą [rūmų] vietą. Tam sprendimui įtakos turėjo ir jo paties sunki 
liga bei negalėjimas vaikščioti. Šalia to, laiške Stanislovas Kazimieras atkreipė 
[Mykolo Stanislovo] dėmesį į pagarbą tradicijoms bei artimųjų, kurių neteko, 

43   Sofijos Bover de San Kler draugė.
44   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 856.
45    Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius [toliau – VUB RS], Mykolo Stanislovo 

Kosakovskio rinkinys [toliau – MSKR], F1–F524, k. 22a, 1903 metų vasario 21 d. Stanislo-
vo Kazimiero laiškas iš Vaitkuškio Mykolui Stanislovui.

46    Aleksandra Broel-Pliater [Broel-Plater] (g. 1831 metų birželio 24 d. Sankt Peterburge, m. 
1901 m. gruodžio 21 d. Varšuvoje) – Stanislovo Felikso Kosakovskio ir Aleksandros de 
Laval de la Lubreri duktė, Zigmanto Broel-Pliaterio žmona.

47
    Vaikai iš pirmosios ir antrosios Stanislovo Kazimiero santuokų nesižavėjo jo trečiąja žmona.

Kai kurie net atvirai kalbėjo apie nepalankumą grafienei. Mykolas Stanislovas tikriausiai 
manė, jog nutarimas perkelti dviejų jauniausiųjų šeimos atstovų kambarius buvo pamotės 
sprendimas.

48
     KŠAV, LL, J. Kosakovskis „Mykolas Stanislovas Kosakovskis (1883–1962)”, Mykolo

Stanislovo laiškas tėvui Stanislovui Kazimierui 1903 metais.
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tarp jų tetos ir motinos,49 atminimo išsaugojimą. Be šio, piktoko, jaunesniojo 
sūnaus poelgio įvertinimo, Stanislovas Kazimieras pažymėjo, kad jis saugo 
amžinai išėjusių asmenų atminimą.50 Nuo to laiko vaikų kambariai, kurie atliko 
ir mokymosi patalpų vaidmenį, buvo vidurinėje rūmų dalyje, greta salono ir 
valgomojo.
 Jauniausioji Kosakovskių karta mokėsi namuose. Jonas Eustachijus 
užbaigė namų mokslus [Vaitkuškio ir Lyduokių dvaruose] 1915 metais, vėliau 
mokėsi Žitomiro [Ukraina] gimnazijoje. Jo ir tėvo užrašų dėka galima atkurti 
dienotvarkę, kuri galiojo Vaitkuškio rūmuose: 

„7.00 – Kėlimasis;
8.00 – Pusryčiai;
9.00–11.00 – Rytinės pamokos;
11.30–11.45 – Pertrauka, kambarių vėdinimas;
11.45–13.00 – Pusiaudienio pamokos;
13.00–4.00 – Pietūs;
14.00–4.30 – Poilsis;
14.30–7.00 – Pasivaikščiojimai, buvimas gryname ore;
17.00 – Pavakariai;
17.30–9.30 – Pamokų ruoša;
19.30–20.00 – Laisvas laikas;
20.00 – Vakarienė;
21.00 – Vakarinis tualetas, poteriai, miegas.“51

 Joną Eustachijų bei jo seserį mokė keturios rūmuose įdarbintos mokytojos: 
Žana Ventlez [Jeanne Vantelaise], Adelė Slugocka [Sługocka], panelė Chžanovska 
[Chrzanowska] ir Jadvyga Volikovska [Wolikowska].52 Jos mokė skaityti, rašyti, 
lenkų bei prancūzų kalbų, dėstė istoriją, skaičiavimą, gramatiką bei tikybą. Išskyrus 
Žaną Vantel, šios mokytojos mokė Joną Eustachijų iki pat jo išvykimo į gimnaziją.
 Kai 1905 metais mirė Stanislovas Kazimieras, Janiui tebuvo penkeri metai. 
Jau kelios dienos iki grafo mirties į Vaitkuškį suvažiavo jo giminės. Nuo 1904-
ųjų jau nuolat gyvendamas gimtajame šeimos dvare, S. K. Kosakovskis didžiausią 
dėmesį skyrė savo šeimai. Paskutiniai jo prisiminimai iš to laikotarpio dažnai susiję 
su sūnumi: 

 „Mano didžiausias džiaugsmas – mano mažasis Janis. Ateina vakare su 
[naktiniais] marškinėliais į tėvelio lovą ir puikiausiai pramogauja: moko mane 
prancūziškai, verčiasi kūliais; ne kartą guliausi anksčiau, kad prailginčiau tą 
malonumą, nes tai – vienintelė mano nedrumsčiamo džiaugsmo akimirka.“53 
 Be to, paskutiniuose savo pokalbiuose su vyresniaisiais sūnumis 
Stanislovas Kazimieras prašė, kad jie pasakotų apie jį jauniausiems šeimos 

49   Mykolo Stanislovo motina buvo antroji Stanislovo Kazimiero žmona Michalina Zaleska.
50   VUB RS, MSKR, F1–F524, k. 38–38a, S. K. 1903 metų laiškas M. S. iš Vaitkuškio.
51     KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 1, p. 92; J. E. Kosakovskis „Vaikystės 

metų užrašai 1903–1910“, p. 57–59.
52   Savo mokytojas Jonas Eustachijus aprašė „Vaikystės metų užrašuose“.
53   KFV, S. K. Kosakovskis „Praeities prisiminimai“, t. 2, p. 898.
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nariams, nes pastarieji negalėjo kartu su juo praleisti tiek laiko ir taip jį pažinti 
kaip vyresnieji.54

 Po grafo mirties buvo padalytas jo palikimas, kurį sudarė Vaitkuškio,55 
Liachovičų,56 Didžiosios Berastavicos57 raktai [klucz – tradicinis, senovinis dvaro 
valdų pavadinimas], kasyklos, žemės Rusijoje bei rūmai Varšuvoje. Vaitkuškis 
testamentu paliktas Jonui Eustachijui ir Mykolui Stanislovui. Tačiau Stanislovas 
Kazimieras, išsakydamas savo paskutiniąją valią, pageidavo, kad šeimyninis dvaras 
atitektų jauniausiajam sūnui, o vyresniajam [t. y. Mykolui Stanislovui] – dvarai 
Rusijoje, kuriuos jis vėliau galėtų parduoti ir įsigyti [Vaitkuškio] kaimynystėje 
esančias žemes bei rūmus: 

 „Pageidauju, kad mano trečiasis sūnus Jonas Eustachijus, kaip jauniausias, 
paveldėtų Vaitkuškio raktą, kur yra rezidencija, kurioje užaugo visi mano vaikai, tiek 
iš pirmosios, tiek ir iš antrosios santuokų, ir kurioje, kaip trokštu, užaugtų vaikai iš 
trečiosios santuokos.”58 

 Baigus palikimo tvarkymo reikalus, giminės išsivažinėjo, o Janis, Jadvyga 
ir jų motina Sofija pasiliko Vaitkuškyje. 1905–1911 metus Jonas Eustachijus 
praleido gimtajame Vaitkuškyje, nors neretai su motina išvykdavo į Varšuvą arba 
į savo brolių dvarų sodybas: Mykolo Stanislovo Lyduokius59 bei Juozapo Didžiąją 
Berastavicą.60

 1911–1912 metais Joną Eustachijų užgriuvo kelios didelės tragedijos. 1911 
metų gruodžio 1 d. Varšuvoje mirė jo motina. Buvo palaidota šeimyniniame kape 
Povonzkų kapinėse, bet 1912 m. birželio 22 d. jos palaikai buvo perkelti į Vaitkuškį 
ir atgulė Pašilės kapinėse šalia vyro. Deja, bet keturi mėnesiai iki grafienės palaikų 
pargabenimo, [į tą patį laidojimo rūsį Pašilės kapinėse, šalia tėvo, buvo paguldyta ir] 
vasario 23 d. Lyduokiuose nuo skarlatinos ir difterijos mirė[-usi] Jono Eustachijaus 

54   Ten pat, J. Kosakovskis „Paskutinės Tėčio [gyvenimo] akimirkos ir mirtis“, p. 4.
55  Vaitkuškio raktą [klucz – tradicinis, senovinis dvaro valdų pavadinimas] sudarė Vaitkuškio, 

Deltuvos, Juozapavos, Antakalnio, Antakalniuko [Antakólek], Volnamyšlio [Wolnamyśl], 
Kosakų [Kossaki], Naujųjų Miegučių, Senųjų Miegučių, Barboriškių palivarkai, Bžozuv-
kos [Brzozówka], Boruvkos, Novosiolo [Nowosioła], Šeibokų, Alkonių [Alkany] bajor-
kaimiai bei Iglos ir Punto ežerai. Žr. ten pat, Svarbiausių Stanislovo Kazimiero Korvi-
no-Kosakovskio testamento nutarimų išrašas, p. 1.

56
   Liachovičų [Lachowicze – balt. Liakhavichy] raktas: Liachovičų miestelis ir Senųjų

Liachovičų, Ožyvičų, Žerebkovičų, Zubielevičų, Holdovočų, Myslobožės, Litvos ir Vo-
dziažynos palivarkai. Žr. ten pat.

57  Didžiosios Berastavicos [Wielka Brzostowica] raktas: Didžiosios Berastavicos miestelis, Tetrevkos, 
Liudvinuvo, Ivaškovicų, Stanislavovo, Berastavičianų, Berastavicos ir Pielažyno palivarkų. Žr. ten pat.

58   KŠAV, BL, Stanislovo Kazimiero testamento nuorašas, p. 2.
59   Lyduokiai [Nidoki] – miestelis Ukmergės apskrityje [dab. Ukmergės rajono savivaldybėje],

Lietuvoje. Anksčiau priklausė generolui Henrikui Vojnickiui, iš kurio 1908 metais dvarą 
nusipirko Mykolas Stanislovas Kosakovskis. Žr. J. Kžyvickis „Lyduokiai“ iš LKGŽ, t. 7, 
red. B. Chlebovskis, V. Valevskis [Walewski], Varšuva 1886, p. 38.

60   Miestelis Gardino apskrityje, Gardino gubernijoje [dab. Gardino sritis, Baltarusija,
Berastavicos rajono centras]. Kadaise priklausė Chodkevičiams, Potockiams. Žr. F. Suli-
mierskis [Sulimierski] „Berastavica“ iš LKGŽ, t. 1, Varšuva 1880, p. 422.
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sesuo Jadvyga61 [...]
 Netekęs dviejų artimiausių žmonių, kitą dieną po motinos perlaidojimo, 
Jonas Eustachijus Vaitkuškio rūmų koplyčioje priima Šventąją Komuniją. Į šį 
iškilmingą aktą atvyko šeimos nariai bei draugai, tarp jų ir Radvilos [Radziwiłłowie] 
iš Taujėnų, Daugėlos [Dowgiałłowie], Montvilos [Montwiłłowie].62 
 Po motinos mirties Jonas Eustachijus apsigyveno pas brolį Lyduokių dvare. 
Brolis Mykolas Stanislovas globojo Janį 1912–1915 metais [bei vėliau].63

Iš [Jono Eustachijaus] gyvenimo Lyduokiuose laikotarpio išliko keli linksmi 
atsitikimai, kuriuos Sofija Kosakovska-Šanajca pateikia savo  knygoje:
 „Kaip visada per daug užsiėmęs, kad laiku spėtų į rūmų koplyčią, kur visą 
gegužę kasdien buvo skaitoma litanija Dievo Motinai (vadinamoji Loreto litanija), 
pavėlavęs stovėjo prie atverto lango ir kai susirinkusiųjų koplyčioje choras kalbėjo: 
„Melskis už mus!“, mano tėvas su tam tikru pavėlavimu ir tyčia kita tonacija, 
diskantu kartojo: „Melskis už mus!“, kas prajuokindavo gausius dėdės vaikus ir – 
ką čia slėpti – taip pat ir suaugusius.“64

 Kitas atsitikimas iš to paties laikotarpio yra susijęs su jo, kaip klapčiuko 
[ministranta], patarnavimu:

 „Kartą su kitais berniukais, prieš pat Šv. Mišių pradžią, mano tėvas, užuot 
buvęs zakristijoje ir laukęs ateinant kunigo, žaidė kamuoliu. Kai ateinantis kunigas 
pamatė savo klapčiukus azartiškai žaidžiant kamuoliu, atėmė jį ir liepė tuojau 
pat eiti į zakristiją. Prasidėjo Šv. Mišios. Atėjo momentas, kai klapčiukai turėjo 
paduoti kunigui flakonėlį su vandeniu rankoms apiplauti, tačiau kažkaip pavėlavo 
tą padaryti. Kunigas juos pašnibždomis subarė: „Paduok vandenį!“ Berniukai, taip 
pat pašnibždomis, atsakė: „Atiduok kamuolį!“65 

 Kai Jonui Eustachijui sukako 12 metų, jis ėmė domėtis tiksliaisiais mokslais, 
ypač biologija.  Vyresnysis brolis pasakojo, jog jis mokėdavo vietiniams berniukams, 
kad šie dalyvautų jam skrodžiant varles, kurias vėliau slėpdavo savo kambaryje.66 
 Nuo 1915 metų Jonas Eustachijus lankė Valstybinę filologinę gimnaziją 
Žitomire,67 kurią baigė 1918 metais. Į šią mokyklą jis išvažiavo kartu su pusbroliu 
Dominyku Daugėla.68 Nuomojosi kambarį pas profesorių Kosickį. Visas finansines 
išlaidas, susijusias su mokslais ir kasdieniu gyvenimu, apmokėdavo brolis Juozapas 
Kosakovskis – Stanislovas Kazimieras savo testamente nurodė, kad jo vyriausiasis 
sūnus bus atsakingas už Janio išlaikymą ir mokslus. Tam buvo skiriama 1200 
rublių kasmet, pradžioje išmokant juos motinai, o po jos mirties – broliui Mykolui 
Stanislovui. Tie pinigai turėjo būti išmokami iki Jono Eustachijaus mokslų pabaigos 

61   KŠAV, LL, Lyduokiai – svečių atvykimo ir išvykimo knyga.
62   Ten pat.
63   KVF, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1.
64   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 49.
65   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 49–50.
66   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 49.
67   Žitomiras – miestas Ukrainoje, Žitomiro srityje.
68  Dominykas Oktavianas Pšemyslavas [Przemysław] Daugėla (g. 1900 metais, m. 1919 m.) –

Dominyko Daugėlos ir Onos Chodkevičiūtės sūnus.
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arba iki tol, kol jam sukaks 27 metai.69 Apie J. E. Kosakovskio mokymosi gimnazijoje 
laikotarpį žinių yra mažai. Žinoma tik, kad jis priklausė harcerams [lenkų skautams].70 
 Baigęs mokslus Žitomire, Jonas Eustachijus [suirutės buvusioje Rusijos 
imperijoje sąlygomis] stengėsi grįžti į Varšuvą. Kelionės metu buvo sugautas 
petliūrininkų,71 kurie norėjo jį sušaudyti. Jis išliko gyvas tik todėl, kad sutiko stoti 
į jų gretas. Prasidėjus karo veiksmams Ukrainos rytuose, petliūrininkai išvyko į 
frontą. Kosakovskis kariauti nenorėjo, tad bandė pabėgti, buvo sugautas ir vežamas 
saugant sargybai, bet už du rublius [?-  mažai tikėtina, kad pokarinės infliacijos ir 
neaiškių valdžios struktūrų sąlygomis tokia suma ką nors sudomintų. Greičiausiai J. 
E. Kosakovskis turėjo išsaugojęs keletą auksinių caro penkrublių ar dešimtrublinių] 
papirko sargybinį, kuris jam leido iššokti iš traukinio. Kurį laiką klaidžiojo Slavutos72 
apylinkėse, neturėdamas lėšų pragyvenimui.73 Vėliau sutiko 5-ąjį Zaslavo ulonų 
pulką,74 ir įstojo į jį. Būdamas Varšuvoje, pranešė broliui apie savo norą atlikti karinę 
tarnybą.75 Savo dienoraštyje Mykolas Stanislovas pažymi Jono Eustachijaus vidinę 
permainą, įvykusią jam išvykus iš Žitomiro:

 „Prieš dešimt metų Janis Kosakovskis, vienintelis savo motinos (mano 
pamotės) sūnus, dėl neva labai silpnos sveikatos buvo lepūnėlis. Daugiau negu 
priklausė, namuose buvo visa ko ašimi, buvo lepinamas, vežiojamas į šiltus kraštus. 
Buvo nervingas, nesikeldavo anksčiau kaip 11 val., nes negalėdavo užmigti iki 1 
val. nakties. Motina dėl jo drebėdavo, jei tik jis išeidavo iš namų, jei apsivilkdavo 
nepakankamai šiltą paltą ar getrus. O dabar tas pats 19-metis Janis jau keli metai 
šturmuoja gyvenimą, baisiausiomis sąlygomis baigia mokslą, prasibrauna per 
pavojus, nepamesdamas juose galvos, pats žino, kur yra jo pareiga.“76 

 Sunki gyvenimo patirtis – [matytos] maždaug 4 tūkstančių žydų skerdynės 
Žitomire, savanoriškas sanitaro darbas, kurio metu teko iš suskaldytos kaukolės 
išimti smegenis ir padėti ant žuvusiojo krūtinės – atvedė jį į tai, kad tarnyba savo 
kraštui tapo labai svarbia devyniolikmečio gyvenimo dalimi.77 Pats jis tuo metu 

69   KŠAV, BL, Stanislovo Kosakovskio testamento svarbiausių nutarimų išrašas, p. 2.
70   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 50.
71   Petliūrininkai – Ukrainos politiko Simono Petliūros [siekusio nepriklausomos Ukrainos 

valstybės] šalininkai, tuo metu veikę Ukrainoje.
72   Slavuta [Sławuta] – miestas Ukrainoje, Chmelnickio srityje.
73   Lenkijos mokslų akademijos archyvas Varšuvoje [toliau – LMAAV], šifras 4, t. 11, Mykolo

Stanislovo Kosakovskio dienoraštis, p. 411.
74  5-asis Zaslavo ulonų pulkas – Lenkijos Armijos formuotė, susikūrusi 1918 metais

Mazovijos Minsko [Mińska Mazowieckiego] apylinkėse. Pulkas daugiausia kovėsi rytų 
fronte. Pirmuoju pulko vadu buvo papulkininkis Stanislovas Sochačevskis [Sochacze-
wski]. Žr. T. Kruševskis [Kruszewski] „5 Zaslavo ulonų pulkas kovose dėl nepriklauso-
mybės“ iš „Ostrolenkos mokslo draugijos moksliniai sąsiuviniai [Zeszyty Naukowe Os-
trołęckiego Towarzystwa Naukowiego]“, 1989, sąs. 3, p. 33–40 ir kt.

75   Mykolo Stanislovo dienoraštyje yra rašoma, jog Jonas Eustachijus iš pradžių stojo į 7-ąjį
ulonų pulką, vėliau jis mini 5-ąjį pulką. Šiuo atveju padaryta klaida, nes Kosakovskis 
tarnavo tik 5-ajame pulke, apie ką rašo savo gyvenimo aprašyme.

76   LMAAV, šifras 4, t. 11, Mykolo Stanislovo dienoraštis, p. 411.
77   Ten pat.
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patvirtino: „Dabar esu visiškai tikras dėl mano tarnybos Tėvynei tikslų.“78 
 1919 metų gegužę Jonas Eustachijus pateko į karininkų mokyklą, nors tam 
ir priešinosi. Įsakymas dėl jo perkėlimo [į mokyklą] buvo parengtas Dominyko 
Daugėlos79 – vieno iš teisėtų jo globėjų – dėka.80 Pats Janis, nepatenkintas tokiu 
dėdės poelgiu, viename iš pokalbių su broliu pareiškė: 

 „Pasistengiau, kad mane iš [karininkų] mokyklos vėl nusiųstų į frontą. Aš 
ten nebegalėjau kęsti. Kaipgi taip? Mano draugai kelias savaites kovėsi, mano pulko 
vadas Stanislovas Sochačevskis su revolveriu rankoje atėmė iš priešo kulkosvaidį, 
buvo sužeistas į galvą, neteko akies, o aš tuo tarpu, net neuostęs parako, turiu 
naudotis protekcija [karo] mokykloje, kuriai neturiu jokio pašaukimo, užimdamas 
labiau to vertų vietą. Dominykas Daugėla man atvirai prisipažino, kad, prieš mano 
valią pasiųsdamas mane į mokyklą, norėjo mane apsaugoti nuo fronto pavojų... Aš 
žinau, kad, būdamas nepilnamečiu, turiu jums paklusti, bet prašau neversti daryti to, 
kas, mano nuomone, yra niekšybė.“81 

 1920 metų kare Jonas Eustachijus kovojo fronte Berezinos apylinkėse.82 
 Palikęs armiją, 1920 metų rudenį pradėjo medicinos studijas Varšuvos 
universitete. Išsaugota palikimo dalis – Vaitkuškio Kosakovskių ir Laval‘ių giminių 
sidabras bei brangenybės83 – suteikė jam galimybę sumokėti už mokslus. Studijų 
laikotarpiu, 1921 metais, jo globėjas [D. Daugėla] ragino savo globotinį gelbėti 
tėvo palikimą – Vaitkuškio dvarą, tačiau tai reiškė Lenkijos pilietybės atsisakymą 
ir tapimą Lietuvos [Respublikos] piliečiu. 1921 metų vasario 4 d. laiške Dominykui 
Daugėlai Jonas Eustachijus parašė, kad negali to padaryti, nes jaučiasi esąs lenkas ir, 
net atsižvelgdamas į savo tėvo atminimą bei jo skiepytas vertybes, [kol kas] negali 
sugrįžti į Lietuvą.84

78   Ten pat.
79  Dominykas Daugėla (1867–1933) – Stanislovo Daugėlos ir Idalijos Potockos sūnus. 

1893 metais vedė grafaitę Oną Chodkevičiūtę. 1905 m. Stanislovas Kazimieras Kosa-
kovskis paskyrė jį Jadvygos ir Jono Eustachijaus Kosakovskių bei Vaitkuškio dvaro glo-
bėju. Žr. A. Bonieckis [Boniecki] „Lenkijos Herbynas [Herbarz Polski]“, t. 4, Varšuva 
1901, p. 395.

80   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik. p. 51.
81   LMAAV, šifras 4, t. 11, Mykolo Stanislovo dienoraštis, p. 476.
82   Ten pat, t. 6, p. 95.
83   Daugelis iš tų vertingų daiktų pražuvo Varšuvos sukilimo metu 1944 metais.
84    „Mylimas Dėdule. Šiandien gavau Dėdulės laišką, rašytą š. m. sausio 25 dieną. Pirmiausia 

turiu padėkoti Dėdulei už gerumą ir rūpestį dėl Vaitkuškio, tačiau, deja, jokiu būdu nepa-
jėgiu atlikti to, ką Dėdulė man pataria. Apsvarstęs visus „už“ ir „prieš“, priėmiau galutinį 
ir tvirtą sprendimą, kurį pasistengsiu trumpai Dėdulei išdėstyti. Prieš tai turiu pažymė-
ti, kad mano sprendimo rezultato nenulėmė niekas kitas ir niekas man nepatarinėjo, nei 
šeimos nariai, nei draugai. Priešingai, netgi ne kartą sutikdavau priešingą mano pažiū-
roms nuomonę. Tai, ką nutariau, nutariau visiškai savarankiškai, neįtakojamas niekieno 
įkalbinėjimų, įtakos ar patarimų. Reikalas yra toks: sugrįžimas į Lietuvą pirmiausia yra 
susijęs su Lietuvos pilietybės priėmimu, taigi su galimybe būti pašauktam į [Lietuvos] 
kariuomenę, kas man, lenkui, tuo labiau lenkų kareiviui, yra visiškai nepriimtina, nes tuo 
pat metu būti dviejų valstybių piliečiu, dar nesureguliavus [tarp jų] santykių, yra visiškai 
neįmanoma. Kas susiję su manimi, tai dar kartą pareiškiu, kad visada buvau, esu ir būsiu 
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 Pirmaisiais medicinos studijų metais Jonas Eustachijus susipažino su 
savo būsimąja žmona, vyresne už save, Stanislava Rynkovska [Rynkowska].85 
Po ketverių pažinties metų, 1924 m. rugsėjo 20 d., Jonas ir Stanislava susituokė 
Varšuvoje.86 Greitai po vedybų gimė vaikai: Eustachijus Kazimieras [Eustachy 
Kazimierz] – 1925 metų rugsėjo 27 d., Sofija Marija [Zofia Maria]– 1927 metų 
rugsėjo 8 d. bei Barbora Gabrielė [Barbara Gabriela] – 1929 metų vasario 9 d.
 Baigęs mokslus universiteto Medicinos skyriuje, kur įgijo Bendrojo gydymo 
daktaro laipsnį, Jonas Eustachijus 1928 metais pradėjo dirbti Volskio ligoninės [w 
Szpitalu Wolskiego] tuberkuliozės skyriuje; dirbo ten septynis mėnesius. Kitus 
dvejus metus, nuo 1929 iki 1930 metų, dirbo Varšuvos universiteto chirurgijos 
2-ojoje klinikoje, vėliau – chirurgijos skyriaus vyresniuoju asistentu Varšuvos 
vaikų ligoninėje, kur po ketverių darbo metų tapo chirurgijos skyriaus jaunesniuoju 
ordinatoriumi. 1937 metais perėmė chirurgijos skyriaus vedėjo pareigas Varšuvos 

visų pirma Lenkas. Jei jausčiausi Lietuviu, nebūčiau  stojęs į lenkų kariuomenę, nesėdė-
čiau dvejus metus fronte, o jau anksčiau būčiau stengęsis sugrįžti į savo Tėvynę [do swej 
Ojczyzny], tuo metu dar ramią, ir ten ramiai leisčiau nerūpestingą gyvenimą. Kadangi iki 
šiol esu Lenkijos piliečiu ir pavaldiniu, dabar staiga keisti pilietybę, netgi gimtojo lizdo 
išgelbėjimui, laikau ne tik priešingu sąžinei dalyku, bet netgi dalyku, metančiu tamsų 
šešėlį visai mūsų giminei, protėvių atminimui, visu pirma Tėvo, kuris ilsisi Vaitkuškyje, 
atminimui. Tad turiu ir toliau likti Lenkijos Respublikos piliečiu. Reikalas atrodytų visai 
kitaip, jei santykiai tarp Lenkijos ir Lietuvos būtų sureguliuoti, tada, žinoma, galėčiau 
sugrįžti kaip lenkas, kaip į savo dvarą grįžtantis savininkas, neatsisakau, tada galbūt ga-
lėčiau priimti Lietuvos pilietybę, tačiau dabar, kai esant dabartiniams [tarpvalstybiniams] 
santykiams yra tikimybė būti pašauktam kovoti prieš saviškius, – niekada! Neginčiju, 
kad prarasti Vaitkuškį, su kuriuo susiję tiek prisiminimų, kurį taip mylėjo mano Tėvas, 
yra neapsakomai sunku, tačiau geriau taip, negu vėliau visą gyvenimą sau prikaišioti, 
kad dėl naudos pasielgiau priešingai padorumo taisyklėms bei prieš savo įsitikinimus ir 
sąžinę. Dėdule, rašote, kad visas mano gyvenimas bus sulaužytas, bet su tuo nesutikčiau. 
Juk ne aš vienas esu tokioje padėtyje, juk yra ir tokių, kurie niekados dvarų neturėjo, o vis 
tik [kažkaip] verčiasi, kodėl aš turėčiau būti išimtimi, kuriam, jei niekas nepateiks visko 
gatavo, teks iškrypti iš gyvenimo kelio? Aš apie save, turiu pripažinti, geriau galvoju. Na, 
bet palikim tai. Turiu vilties, kad Dėdulė nesupyks ant manęs už tai, ką pasakiau, o turėjau 
tą pasakyti, nes juk kartą reikia išsiaiškinti ir aiškiai nuspręsti, kas esu. Mes su Dėdule 
todėl vienas kito nesuprantame, nes Dėdulė jaučiasi ir yra Lietuvis, o aš jaučiuosi ir esu 
Lenkas, todėl tai, ką nutariau, yra vienintelis ir paskutinis atsakymas, dėl kurio, Dėdulė 
gali manim tikėti, niekada neapsigalvosiu. Tai man yra labai nemalonu, tačiau kitos išei-
ties nematau. Todėl dar kartą širdingai dėkoju Dėdulei už triūsą, skirtą man, už tiek darbų 
ir pastangų iš Dėdulės pusės dėl Vaitkuškio išgelbėjimo, tačiau išties negaliu duoti kitokio 
atsakymo.“ Žr. LMAAV, šifras 4, t. 7, Mykolo Stanislovo dienoraštis, p. 44. [Vaitkuškio 
dvaro žemė buvo Lietuvos valdžios nacionalizuota žemės reformos metu, bet dvaro rūmai, 
dalis kitų pastatų ir žemės plotai aplink juos (apie 130 ha) iki pat 1940 m. sovietinės oku-
pacijos nominaliai išliko Jono Eustachijaus nuosavybe. Pats jis nei tarpukaryje, nei po 
karo Vaitkuškyje nesilankė. Keli metai iki karo Vaitkuškyje apsilankė (atvykę per Latviją) 
jo žmona su sūnumi.]

85  Stanislava Rynkovska [Stanisława Rynkowska] (g. 1897 metų gegužės 8 d. Vulce 
[w Wólce], m. 1981 m. lapkričio 30 d. Varšuvoje) – Liudviko ir Karolinos Rynkovskių 
duktė. Žr. KFV, sutrumpintas Stanislavos Rynkovskos mirties liudijimas.

86   Ten pat, Jono Eustachijaus Kosakovskio ir Stanislavos Rynkovskos vedybų liudijimas.
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pediatrijos klinikoje, kurioje dirbo iki pat II pasaulinio karo pradžios.87

 Karo metu dalyvavo Terespolio gynyboje. Jo dukters užrašuose aprašytas 
tėvo atsisveikinimas su šeima: „Kaip per sapną pamenu mamos atsisveikinimą 
su išeinančiu į karą tėvu. Tėvas – [apsivilkęs] karininko uniforma, su kepure – 
konfederate avietinės spalvos apvadu – gydytojo ženklu.“88 Pakliuvęs vokiečių 
nelaisvėn, pateko į Malaševičių89 [karo belaisvių] stovyklą. Grįžęs į Varšuvą, 
vėl perėmė savo pareigas ligoninėje.90 1940 metų liepos 3 d. į Kosakovskių 
namus Bednarska g. 2291 įsiveržė vokiečių kareiviai. Jonas Eustachijus, kaip ir 
daugelis kitų gydytojų, buvo suimtas ir uždarytas į Paviaką [Pawiak – Varšuvos 
kalėjimas].92 

 „Kai 1940 metų vasarą vokiečiai atėjo jo paimti iš namų, kai tėvą areštavo 
gestapas, žiūrėjome, kaip tėvas, saugomas sargybinių, išeina pro vartus, kaip 
neatsisukdamas atsisveikinimui kilsteli skrybėlę ir sėda į policijos automobilį.“93 

 Iš Paviako Kosakovskis sugrįžo 1940 metų rugpjūčio 7 d.94 
 Dar tais pačiais metais jis pradėjo dirbti vaikų chirurgu Pediatrijos klinikoje 
[įsikūrusioje] Litevska [Litewska] gatvėje Nr. 16. Vokiečiams užėmus šį pastatą, 
ligoninė persikėlė į Šliska [Śliska] gatvę, kur tęsė darbą. Visu karo laikotarpiu Jonas 
Eustachijus savo pareigas ėjo šioje ligoninėje.95 Be to, jis dirbo ir pedagoginį darbą – 
dėstė slaptuose kursuose: Zaorskio mokykloje [w Szkole Zaorskiego] bei Raudonojo 
kryžiaus slaugių mokykloje.96

 1944 metų rugpjūtyje prasidėjo Varšuvos sukilimas. Iš namų Bednarska 
gatvėje Jonas Eustachijus išėjo į ligoninę gelbėti nukentėjusiųjų ir sužeistųjų. Joje 
liko iki pat spalio 2 d. [spalio 2-ją sukilėliai kapituliavo].97 Visą laiką ligoninėje jam 
talkino žmona ir dukros, kurios taip pat dalyvavo sukilime.98

 1945 metų rugsėjyje Varšuvoje įvyko gydytojų pediatrų susitikimas (atvyko 
apie 10 asmenų), kurio tikslas buvo aptarti būsimųjų Lenkijos medicinos darbuotojų 
ruošimą. Susitikime buvo nutarta įkurti Lenkijos pediatrijos draugiją, kurios nariu 
tapo ir J. E. Kosakovskis.99 1947 metais Varšuvos universiteto Gydymo skyrius 
suteikė Jonui Eustachijui, kaip chirurgijos docentui, habilituoto daktaro mokslo 

87   Žr. J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1.
88   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 150.
89   Malaševičiai [Małaszewice] – gyvenvietė Terespolio valsčiuje, Bialsko apskrityje, Liublino 

vaivadijoje.
90   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1.
91   Namas pirktas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje už pinigus, kuriuos J. E. gavo pardavęs 

savąją rūmų Novy Šviat g. 19 dalį.
92   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1.
93   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 154.
94   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p.1.
95   Ten pat.
96   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 286.
97   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1–2.
98   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 244–255.
99   KFV, S. Viernicka [Wiernicka] „Prisiminimai apie profesorių Joną Kosakovskį“, p. 1.
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laipsnį. Šiam laipsniui gauti jis pateikė mokslinį darbą „Nurodymai naujagimių ir 
kūdikių chirurginėms procedūroms pagal asmeninę praktiką“.
 1948 metais J. E. Kosakovskis buvo pakviestas bendradarbiauti su Rokfelerio 
fondu.100 Fondo dėka J. E. Kosakovskis šešis mėnesius stažavosi Šveicarijos ir 
Prancūzijos klinikose, kur galėjo susipažinti su naujausiais pasiekimais vaikų 
chirurgijos srityje.
 Grįžęs į Lenkiją, toliau dirbo vaikų chirurgu. 1950 metais Lenkijos 
sveikatos ministras101 paskyrė jį šalies vaikų chirurgijos specialistu ekspertu, šias 
pareigas jis ėjo 10 metų. Tuo pat metu jis buvo ir laikinai einantis vedėjo pareigas 
Medicinos akademijos Vaikų chirurgijos klinikoje. 1951 metų balandžio mėn. 
[Varšuvos universiteto] Gydymo skyriaus taryba išrinko J. E. Kosakovskį Medicinos 
akademijos Vaikų chirurgijos skyriaus vedėju. Spalio 1 d. Sveikatos ministras102 
suteikė jam ekstraordinarinio profesoriaus laipsnį. Tikrojo profesoriaus laipsnis J. E. 
Kosakovskiui buvo suteiktas 1959 metų sausio 1 d.103 
 Profesorius Kosakovskis paliko 7 mokslinius darbus, skirtus vaikų 
chirurgijai: „Nurodymai naujagimių ir kūdikių chirurginėms procedūroms“ – 
[pateiktas] 1949 m.; „Pagrindinės žinios apie vaikų chirurgiją“ – 1950 m.; „Vaikų 
chirurgijos klausimai kasdieninėje praktikoje“ – 1951 m.; „Apie nuo gimimo luošą 
vaiką“ – 1952 m.; „Vaikų chirurgija“ – 1953 m.; „Vaikų chirurgija“ – 1953 m.; „Vaikų 
chirurgijos klausimų apybraiža“ – 1965 m. bei keliolika mokslinių straipsnių.104 
 Savo gydytojo karjeros laikotarpiu Kosakovskis daug kartų buvo išvykęs į 
studijas užsienyje: Daniją, Olandiją, Prancūziją, Angliją, Italiją, JAV ir Kanadą.105 
Tos studijos leido jam patobulinti Lenkijos vaikų chirurgiją. Be to, [Varšuvos 
universiteto] Gydymo skyriaus tarybos teikimu J. E. Kosakovskis buvo deleguotas į 
Medicinos akademijos Senatą.106

 Nuo 1954 metų Jonas Eustachijus, be savo profesinių pareigų ir mokslinės 
veiklos, atsidavė kūrybinei aistrai – ėmėsi tapybos ir nedidelių formų skulptūrų 
drožinėjimo. Profesorius daugiausia tapė įvairias religines scenas: Madonas, Dievo 
Motiną su kūdikėliu Jėzumi, Paskutinę vakarienę, Nukryžiavimą... Jo tapybinė 
technika buvo sukurta jo paties:

 „Savo tapybos techniką, priešingą visoms priimtoms taisyklėms, tėvas 
sugalvojo pats. Jis tapė nedidelius paveikslėlius kitoje fotopopieriaus pusėje, 
naudodamas vandenyje mirkomas „Carandache“ firmos pasteles, kas suteikė 
piešiniams puikią intensyvią spalvą. Kontūrai būdavo nubrėžiami tušu. Paauksuoti 

100   Rokfelerio fondas įkurtas 1913 metais Niujorke. Organizacijos įkūrėjas – Džonas Rok-
feleris [John Rockefeller]. Fondas remia sveikatos tarnybas, medicinos mokslo vystymą-
si, kovoja su badu, skatina kultūrinę veiklą. Fondo atstovai remia žymius mokslininkus, 
skirdami jiems stipendijas moksliniams tyrimams.

101   Tadeušas Michejda – Lenkijos sveikatos ministras [Minister Zdrowia] 1947–951 m.
102   Ježis Štachelskis [Jerzy Sztachelski] – Lenkijos sveikatos ministras 1951–1956 m.
103   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 1–2.
104   Ten pat, p. 104.
105   Jonas Eustachijus paliko ir du tomus atsiminimų apie savo mokslines keliones. Žr. ten 

pat, J. E. Kosakovskis „Mokslinės kelionės (1931–1939 metai)“, t. 1; ten pat, „Kelionės 
užrašai“, t. 2.

106   Ten pat, p. 2.
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ar pasidabruoti paveikslai buvo tapomi radiatoriams skirtais, dažų parduotuvėje 
pirktais, dažais arba dažais, pirktais kosmetikos parduotuvėse. Baigus tapyti, 
kiekvienas paveikslėlis būdavo padengiamas kokiu nors laku, taip pat pirktu 
kosmetikos parduotuvėje.“107 

 Jonas Eustachijus savo dailės darbus eksponavo daugelyje parodų Lenkijoje 
ir užsienyje. 1962 metais dalyvaudamas Tarptautiniame medicinos istorijos kongrese 
Varšuvoje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje demonstravo 33 savo tapybos 
darbus. Tais pačiais metais vyko ir IV Medikų fotografijos paroda Varšuvoje, kurioje 
Kosakovskis pristatė 12 fotografijų. Iš užsienio parodų verta paminėti Tarptautinę 
medikų menininkų parodą [Eksposizione Internazionale del Medico Artista] Turine, 
kur Jonas Eustachijus demonstravo spalvintą akmens skulptūrą „Madona“108 bei 
tapybos darbą „Keramikos kompozicija [Composizione di ceramickie]“. 1973 metais 
Varšuvoje surengta personalinė Kosakovskio darbų paroda. Šiuolaikinio meno 
galerijoje „Ruch“ buvo pristatyti 153 jo tapybos darbai bei 24 dažytos skulptūrėlės. 
1977 metais Nacionalinis muziejus savo Piešinių skyriui nupirko aštuonis Jono 
Eustachijaus spalvotus piešinius.109

 Remiantis šeimos prisiminimais, atrodo, kad Jono Eustachijaus šeimyninis 
gyvenimas buvo sėkmingas – mylinti žmona, trys vaikai. Karo metais netekusi 
namo Bednarska gatvėje, Kosakovskių šeima iš pradžių apsigyveno Novogrodzka 
[Nowogrodzka] gatvėje, vėliau – Maršalkovskos [Marszałkowska]. Paskutinis 
jų butas buvo Hoža [Hożej] gatvėje, namo numeris 40. Jono Eustachijaus dukra 
prisimena, kad jos tėvai, netekę viso turto abiejų pasaulinių karų metais, niekada iki 
galo taip ir neįsirengė savo buto, išskyrus [apstatymą] pačiais pagrindiniais baldais 
ir kitais būtinais dalykais.110

Iš savo vaikystės meto Sofija Kosakovska-Šanajca tėvą prisimena visada 
sėdintį prie rašomojo stalo, dirbantį. Pamena, kad labai mėgo lankytis jo kabinete 
bei kalbėtis:

 „Kai ateidavau pas tėvą, jis parodydavo man vietą foteliuke palangėje, šalia 
rašomojo stalo. Labai mėgau apsilankymus pas tėvą – jie visada būdavo kažkokie 
išskirtiniai, jis visada man ką nors parodydavo, tai kažkokią knygą, tai įdomų daiktą, 
ištrauktą iš bedugnių rašomojo stalo stalčių, tai kokį nors naują savo piešinį ar 
skulptūrėlę. Pasakojo įvairias istorijas, dažniausiai iš Klinikos gyvenimo, kažkokius 
anekdotėlius, papokštavimus.“111 

 Kosakovskių namuose vykdavo daug draugiškų susitikimų, laisvų pokalbių, 
po kurių kai kurie asmenys su profesoriumi užsidarydavo jo kabinete asmeniniams 
pokalbiams.112 Nemėgo, kai į jį kreipdavosi „Ponas grafe“, visada kartodavo, jog 
„Grafas Kosakovskis“ Varšuvoje negyvena, o gyvena tik „Daktaras Kosakovskis“.

107   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 288.
108   Ta skulptūra pavogta ir negrįžtamai dingusi.
109   KFV, J. E. Kosakovskis „Gyvenimo aprašymas“, p. 3–4.
110   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 277–278.
111   Ten pat, p. 279.
112   Ten pat.
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 1966  metų rugsėjo 25 d. Joną Eustachijų ištiko dešinės pusės paralyžius.113 
Kelių mėnesių gydymas bei reabilitacija leido stabilizuoti jo būklę, tačiau paralyžius 
nebepasitraukė. Nepaisant to, Kosakovskis tęsė savo dailės užsiėmimus. Nemėgo 
būti pasyviu įvykių stebėtoju.
 J. E. Kosakovskis buvo įvairių prestižinių gydytojų draugijų nariu: Lenkijos 
chirurgijos draugijos, Varšuvos chirurgijos draugijos, Lenkijos pediatrijos draugijos, 
Lenkijos ortopedijos ir traumatologijos draugijos, Varšuvos gydytojų draugijos, 
Varšuvos mokslo draugijos, Lenkijos Raudonojo kryžiaus aukščiausiosios valdybos, 
spaudos leidinių „Lenkijos chirurgijos apžvalga“ ir „Gydytojų žinios“ redakcijų 
nariu. Priklausė ir Tarptautinei chirurgų, Tarptautinei širdies ir kraujagyslių chirurgų, 
Didžiosios Britanijos vaikų chirurgų ir Tarptautinei pediatrų draugijoms.
 Už pasišventimą ir atsidavimą Lenkijos vaikų chirurgijai 1949–1965 
metais J. E. Kosakovskis buvo daug kartų apdovanotas: Lenkijos Atgimimo ordino 
kavalieriaus kryžiumi, Krokuvos Mokslų akademijos gydymo skyriaus apdovanojimu 
už monografiją „Nurodymai naujagimių ir kūdikių chirurginėms procedūroms“, 
Sveikatos ministerijos apdovanojimu už darbus vaikų chirurgijos srityje, Lenkijos 
Liaudies Respublikos 10-mečio medaliu, Darbo vėliavos II laipsnio ordinu, Lenkijos 
Raudonojo kryžiaus I laipsnio garbės ženklu, Narsiųjų kryžiumi, Lenkijos valstybės 
tūkstantmečio ženklu.114

 Jonas Eustachijus mirė 1979 metų kovo 14 d. Varšuvoje.115 Buvę 
bendradarbiai, profesoriaus mokiniai Varšuvoje, Išganytojo bažnyčioje ir klinikoje 
Litevskos gatvėje, įrengė dvi atminimo lentas su užrašu „Profesorius Jonas 
Kosakovskis 1900–1979. Lenkijos vaikų chirurgijos kūrėjas“116 

 Sunku keliais sakiniais apibūdinti žmogaus gyvenimą ir kūrybą, ypač 
tokios žinomos ir vertinamos asmenybės, kuri didžiąją savo gyvenimo dalį pašventė 
tarnystei kitiems. Vis tik atrodo, jog Stanislavai Viernickai savo prisiminimuose apie 
J. E. Kosakovskį pavyko tai padaryti: „Žmogus visada formuoja laikmetį, kuriame 
gyvena. Tačiau mažai kas iš mūsų sugeba sukurti ilgalaikes vertybes, išeiti už savęs 
ir virš savęs... Jis tai sugebėjo.“117 
 2008 metais buvo sukurtas filmas apie Jono Eustachijaus Kosakovskio 
gyvenimą ir  kūrybą: „Jonas Kosakovskis – portreto eskizas“,118 kuriame gilintasi į 
profesoriaus asmenybę, siekta pažvelgti į ją iš arčiau. Čia verta pateikti pasisakymus 
asmenų, kurie filme pasakojo apie jo gyvenimą, vertybes bei kūrybą. Ana Branicka-
Volska [Ana Branicka-Wolska] apie savo dėdę pasakojo:

 „Apskritai dėdulė buvo didelis autoritetas. Kalbėdavo trumpai, sustodamas, 
glaustai ir labai rimtu tonu. Kartais didžiausius sąmojus pasakodavo taip rimtai, 
kad po to juoko pliūpsniai aidėdavo iš visų pusių. Jis visada kalbėdavo labai rimtai. 
Buvo rūstus. Mes jo visi truputį bijodavome. Į visus žvelgdavo surauktais antakiais ir 
veriamai į visus žiūrėdavo, nors buvo neišpasakytai geras. Tačiau apskritai reikėjo 

113   KFV, Informacija, susijusi su Jono Eustachijaus Kosakovskio liga.
114   Ten pat, „J. E. Kosakovskio gyvenimo aprašymas“, p. 2–3.
115   Ten pat, sutrumpintas Jono Eustachijaus Kosakovskio mirties liudijimo nuorašas.
116   S. Kosakovska-Šanajca, min. veik., p. 294.
117   KFV, S. Viernicka, min. veik., p. 3.
118   Režisierė Anira Vojan [Wojan].
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labai stengtis, kad nesielgtum su juo pataikūniškai. Tačiau jis buvo labai kuklus 
ir aš manau, kad jis visada nutraukdavo tuos, kurie imdavo elgtis su juo kažkaip 
išskirtinai.“

 Vairuotojo Adomo Branickio duktė Barbara Rovicka [Rowicka] prisimena 
Jono Eustachijaus apsilankymus Vilanove: 

 „D-rą Kosakovskį pamenu, nes jis visada atvažiuodavo siauruoju 
geležinkeliu. Iš lėto eidavo į rūmus, apsidairydavo šalia gazono119 [...] ir visada 
dalyvaudavo vakarienėje. Čia visada būdavo kalbama: atvažiavo daktaras 
Kosakovskis. Aš pamenu daktarą kaip labai padorų ir rimtą žmogų. Buvo labai 
aukštas ir labai dalykiškas.“

 Maja Komorovska-Tiškevič [Maja Komorowska-Tyszkiewicz], dirbusi su profeso-
riumi Kosakovskiu vaikų skyriuje, apie jo, kaip gydytojo darbą, kalbėjo:

 „Pamenu Profesorių koridoriuje, kai jis vaikštinėdavo tuo koridoriumi prieš 
operacijas. Pamenu, kaip užsukdavo įvairiu dienos ir nakties metu, ir tai buvo puiku, 
nes visi žinojo, kad profesorius gali ateiti kiekvieną akimirką. Jo santykiai su vaikais 
buvo puikūs, ne tokie, sakyčiau, kaip kitų suaugusiųjų, kurie kalbasi su vaikais 
paskubomis ar norėdami kažkaip pamėgdžioti vaiką. Jis [su vaiku] kalbėdavo, 
kaip man atrodė, kaip su visai suaugusiu asmeniu. Traktavo vaikus rimtai ir vaikai, 
manau, tai jautė.“

 Prisiminimais apie bendrą darbą pasidalino ir daktarė Kristina Vysocka 
[Wysocka]:

 „Labai sunku apie tai kalbėti, nes tai buvo nepakartojamas žmogus, jau 
nekalbant apie jo pomėgius, kurie žinomi: ir poezija, ir tapyba, ir skulptūra [...] Kad 
ir kas su juo būtų dirbęs, niekada jo nepamirš.“120 

 Profesoriaus dukra Sofija įkūrė Kosakovskio fondą. Jo tikslas yra padėti 
sergantiems vaikams bei išsaugoti Jono Eustachijaus Kosakovskio – žmogaus, 
formavusio laikotarpį, kuriame gyveno, atminimą.

***
 Norėčiau širdingai padėkoti Anirai Vojan ir Pavelui Šanajcai-Kosakovskiui, 
kurie leido man susipažinti su šiais prisiminimais bei rėmė mane kiekviename 
darbo su tekstu etape. Dėkoju profesoriui Norbertui Kasparekui [Kasparek] už 
paramą ir vertingus patarimus. Taip pat dėkoju ponui Macijui Radvilai, kuris leido 
susipažinti su savo šeimos fotografijomis. Dėkoju Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
muziejaus Kaune direktoriui Osvaldui Daugeliui ir direktoriaus pavaduotojai Nijolei 

119   Gazonas – didelis žolynas priešais rūmų fasadą, dažniausiai stačiakampio,  apskritimo 
ar elipsės formos.

120
  Visi prisiminimų fragmentai iš filmo „Jonas Kosakovskis – portreto eskizas“. Žr.

http://www.youtube.com/watch?v=o5zPCRD9yhc, 12 II 2016.
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Adomavičienei už supažindinimą su rinktinėmis Stanislovo Kazimiero Kosakovskio 
fotografijomis, esančiomis Kauno muziejaus fotografijų kolekcijos dalimi, taip 
pat atskiriems asmenims: p. Michalui Kosakovskiui ir p. Anai Kosakovskai bei p. 
Malgožatai Ruiz. Nuoširdžiai dėkoju ir Renatai Preuss,  kuri visą savo laiką skyrė 
„Užrašų“ skaitymui ir teisingam jų surašymui. Šių visų asmenų dėka šis leidinys ir 
atiduodamas į skaitytojų rankas.
       Mateušas Klempertas

LEIDĖJŲ PASTABOS
 „Užrašų“ autorius, užrašydamas savo prisiminimus, savo tekstą dalija į 
atskirus skyrius ir poskyrius. Dabartinis leidimas kai kuriuose teksto fragmentuose 
turi naujus atskirų dalių pavadinimus, kas pažymėta kursyvu. Be to, kai kuriose 
vietose ilgi teksto fragmentai padalinti, įvedant naujas pastraipas.
 Sutvarkyta teksto skyryba bei ištaisytos aiškios rašybos klaidos. Kai kuriuose 
sakiniuose buvo būtina taisyti teksto stilistiką. Visi pakeitimai padaryti atsižvelgiant 
į XIX amžiaus II pusės bei XX amžiaus šaltinių tekstų publikavimo taisykles.
 Visi ženklai //, autoriui tarnavę skliaustais, pakeisti apvaliais skliausteliais. 
Kai kurie brūkšneliai „-“, tekste atstoję kablelius, pakeisti tikrais kableliais. 
Suvienodinta valandų rašyba, pvz.: 1130 – 11.30, 12ta – 12.00, kilometrų – km, 
metrų – m, centimetrų – cm, bei sutrumpinimų, t. rkš. pakeista į tai reiškia, n.b. į 
nb [lot. nota bene – pastaba], p. p. į pp [pp – po pusiaudienio, t. y. dienos metu]. 
Dar tekste sutvarkyta senovinį mandagumą reiškianti rašyba: vietoje Grafas – 
grafas, Grafienė – grafienė, Teta – teta. Visos leidėjo pastabos ar taisymai patalpinti 
laužtiniuose skliaustuose.
 Tekste suvienodinta geografinių pavadinimų ir vietovių rašyba, vartojant 
lenkiškus pavadinimus.
 Be to, įdėti originalūs Jono Eustachijaus Kosakovskio piešiniai, kurie be 
meninių privalumų, leis skaitytojui pamatyti autoriaus prisimenamas vietas ir 
įvykius. Šios knygos pirmosios dalies pabaigoje reprodukuoti keli Jono Eustachijaus 
darbai, kurie atspindi jo tėviškę – Vaitkuškį. Paskutinę dalį sudaro fotografijos, 
kurios iliustruoja aprašytas vietas, pastatus, patalpas, asmenis bei įvykius.

VERTĖJO PASTABOS
 Stambius J. E. Kosakovskio atsiminimų fragmentus, išspausdintus žurnale 
„Magazyn Wileński [Vilniaus žurnalas]“, jau teko versti, tad vyliausi, jog dėl šio 
įdirbio knygos vertimas nebus labai sudėtingas. Deja, pasirodė, jog žurnale spausdinti 
tekstai, lyginant su čia pateiktais autentiškais J. E. Kosakovskio atsiminimais, yra 
gana smarkiai redaguoti, tad paaiškėjo, jog racionaliau yra juos versti iš naujo, nei 
nuolat lyginti su anksčiau išverstaisiais sakiniais, vis juos taisinėjant. Džiaugiuosi, 
kad skaitytojui „sugrįžo“ daug detalių bei autentiškas prisiminimų autoriaus 
pasakojimo stilius. Čia reiktų pastebėti, jog J. E. Kosakovskis savo pasakojimuose 
neretai naudoja ganėtinai ilgus sakinius, kurie lenkiškai skamba gana sklandžiai, 
tačiau juos verčiant „susidėlioja“ į gana sudėtingas ir griozdiškas tekstines struktūras, 
kas vis tik privertė kai kuriose vietose juos skaidyti į keletą smulkesnių. Tačiau, 
pabrėžiu, tai tikrai reti ir išskirtiniai atvejai.
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 Verčiant gausias atsiminimuose ir p. M. Klemperto įžangoje bei komentaruose 
pateiktas pavardes, buvo naudojami keli principai. Senosios, istoriografijoje dažnai 
minimos, Abiejų Tautų Respublikos didikų pavardės pateikiamos remiantis istorine 
tradicija, laužtiniuose skliaustuose kursyvu užrašant knygoje pateiktą, lenkiškąją, šių 
pavardžių rašybą, pavyzdžiui: Radvilos [Radziwiłłowie], Daugėlos [Dowgiałłowie], 
Chodkevičius [Chodkiewicz] ir pan. Kitos pavardės surašytos pagal tarimą, 
laužtiniuose skliaustuose kursyvu taip pat pateikiant autentiškas rašytines jų formas, 
kartais, dėl geresnio šeimyninės padėties nusakymo, papildant jas lietuviškomis 
vedusiųjų ar mergautinių moteriškų pavardžių formomis (t. y. naudojant galūnes 
-ienė, -aitė, -ytė). Pavyzdžiui: Liubomirskos [Lubomirskiej - Liubomirskaitės], 
Liubomirskos [z Czartoryskich Lubomirskiej - Čartoryskaitės-Liubomirskienės]. 
Mergautinės lietuviškų pavardžių formos panaudojamos ir verčiant lenkiškas 
mergautines pavardes, kurios Lenkijoje pateikiamos nusakant moters kiltį iš šeimos – 
giminės: Aleksandry z Chodkiewiczów [Aleksandros iš Chodkevičių] –Aleksandros 
Chodkevičiūtės, Ludwiki z Graffów Potockich [Liudvikos iš grafų Potockių] – 
grafaitės Liudvikos Potockytės, Aleksandra Gawrónska z Komarów [Aleksandra 
Gavrunska iš Komarų] – Aleksandra Komaraitė-Gavrunska ir pan. 
 Be originaliosios pavardžių rašybos, laužtiniuose skliaustuose kursyvu 
(pasvirusiu šriftu) pateikiami ir originalūs cituojamų knygų, mažiau žinomi 
geografinių vietovių bei daiktų ar medžiagų pavadinimai, vertėjo pastebėjimai ar 
netikslumų atitaisymai bei lietuviški žodžiai, palengvinantys teksto supratimą ir 
pagražinantys jo skambesį, vienok, nesantys originaliajame J. E. Kosakovskio tekste. 
Vietomis pasitaikantys laužtiniai skliaustai su įprastu (tiesiu) šriftu įrašytais žodžiais – 
knygos sudarytojo M. Klemperto įterpiniai, esantys ir originaliame knygos tekste.
 Dar vienas pastebėjimas – po iliustracijomis su Vaitkuškio dvaro sodybos 
ir rūmų planais pateikti šių planų detalių išvardijimai. Knygos originale jų nėra – 
skaitantiems lenkiškai nėra sunku juos įskaityti pačiose iliustracijose.
 Pabaigoje norėčiau padėkoti visiems, prisidėjusiems prie knygos „Vaikystės 
metų užrašai 1903–1910“, parengimo ir išleidimo – tai tikrai didelė ir graži dovana 
Ukmergės krašto istorija bei Lietuvos bajorijos gyvenimu besidomintiems žmonėms. 
Tikėtina, kad šios knygos pasirodymas lietuviškai gerokai išplės jų ratą bei telks į 
būrį visus, ketinančius tęsti panašius istorijos tyrinėjimo bei sklaidos darbus.

29



Iliustr. 1. – Vaitkuškio salono atvaizdas. FKW [Kosakovskio fondas Varšuvoje, toliau – KFV],
Jono Eustachijaus Kosakovskio iliustracijos.

Iliustr. 2. – Kelionė su tėvais: Stanislovu Kazimieru ir Sofija į Italiją. KFV, Jono Eustachijaus
Kosakovskio iliustracijos.

30



Iliustr. 3. – Lenkijos simbolis – erelis su karūna. KFV, Jono Eustachijaus Kosakovskio
iliustracijos.
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Iliustr. 4. – Riteris Vaitkuškio rūmų fone. KFV, Jono Eustachijaus Kosakovskio iliustracijos.
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Iliustr. 5. – Riteris Vaitkuškio rūmų fone. KFV, Jono Eustachijaus Kosakovskio iliustracijos.
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Iliustr. 6. – Vyskupo Paliulionio atvaizdas. KFV, Jono Eustachijaus Kosakovskio iliustracijos.
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VAITKUŠKIS 1903–1905 METAIS

1 pieš. Vaitkuškio rūmai. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės prisiminimai 1903–1910
[rankraštis], p. 1.

 Anksčiausi mano prisiminimai apie Vaitkuškį greičiausiai yra iš 
1903–4 metų, nes tikriausiai jie yra iš Tolimuosiuose Rytuose kilusio rusų – 
japonų karo laikotarpio. Gerai pamenu kai kurių Vaitkuškio žmonių šaukimo 
į kariuomenę ir jų išvykimo į karą fragmentus, tarp kitų, artimai su mumis 
bendravusio tarno Zborovskio [Zborowskiego], ant kurio veido pirmą kartą 
gyvenime pamačiau tikrų raupų paliktus pėdsakus. Tuo laikotarpiu mano 
tėvas dar buvo gyvas, bet didžiąją laiko dalį praleisdavo vežimėlyje, nes 
dėl sunkios podagros vis mažiau galėjo judėti ir vaikščioti savo jėgomis. 
Nepamenu savo tėvo. Man įstrigo tik fragmentiški jo atvaizdai vežimėlyje, 
su languotu škotišku pledu apdengtomis kojomis arba gulinčio lovoje ir 
valgančio mano motinos ant padėklo jam atneštus pusryčius. Tiesą sakant, 
daugelį metų žiūrėdamas į šimtus įvairių Vaitkuškio fotografijų,121 jau 
praradau pojūtį, ką iš tiesų pamenu iš mano tėvo gyvenimo fragmentų, o kas 
manyje užsifiksavo išlikusių fotografijų dėka. Iš to viso laikotarpio, kurį 
jos atspindi, iš įvairių laikotarpių ir metų, [ir] iškyla nesuskaičiuojamos 
Vaitkuškio gyvenimo smulkmenos.

121
   Vaitkuškio fotografijos – Stanislovo Kazimiero ir rūmų fotografo Juozapo [Józef] Kra-

jevskio padarytų fotografijų rinkinys. 1894 metais Stanislovas Kazimieras nupirko Vait-
kuškiui fotoaparatą, kuriuo 1894–1905 metais padarė daugiau kaip 8 tūkstančius nuo-
traukų. Ta kolekcija [didesnioji išlikusių fotografijų dalis] šiuo metu saugoma Naciona-
liniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune [toliau – ČDM]. 2004 metais muziejus 
išleido Stanislovo Kazimiero fotografijoms skirtą albumą. Žr. „Grafų Kosakovskių albu-
mas“, red. E. Lukaševičiūtė, ČDM, 2004. 2015 metais išleistas dar vienas darbas, skirtas 
Vaitkuškio fotografijoms. Žr. J. Mulevičiūtė, min. veik.
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 Apie patį Vaitkuškį žinau nelabai daug, kai kas mano ausis pasiekė 
dar vaikystės metais, tad daugelis smulkmenų, susijusių su rūmais, išliko 
mano atmintyje, ko gero, beveik neiškraipytos.
 Menama, kad pavadinimas „Vaitkuškis“ kilo iš lietuvių kunigaikščio 
Kukovaičio,122 kurio įtvirtinta pilis turėjusi stovėti netoli [Vaitkuškio 
dvaro] rūmų, šalia Vilniaus trakto, tai yra labai prasto ir smėlėto kelio, 
kuris iš esančio už 1 km nuo Vaitkuškio Pašilės123 miestelio ėjo kalno, ant 
kurio stovėjo rūmai, papėde ir, staigiai pakilęs į kalną, toliau tęsėsi iki pat 
Vilniaus.
 Iš tikrųjų, kitoje Vilniaus trakto pusėje, gal už ½ km nuo rūmų, 
ant nedidelės piktžolėmis ir krūmais apaugusios kalvos, apsuptos molėta 
žeme, atleidus fantazijos vadžias, galima būtų įžiūrėti vietą, kurioje prieš 
šimtus metų galėjo būti iškilusi kunigaikščio Kukovaičio gynybinė pilis 
[kalba eina, tikriausiai, apie Pašilės (Vaitkuškio) piliakalnį, vadinamą 
Lapiakalniu – ankstyvą (I tūkst. antrosios pusės)]. Tą legendą kažkada 
patvirtino ponas Dominykas Daugėla iš Siesikų,124 mano globėjas po tėvo 
mirties bei Lietuvos ir Žemaitijos istorijos žinovas. Įdomiausia tai, kad 
patys Vaitkuškio apylinkių žmonės apie šią istoriją visiškai nieko nežinojo.
 Nuo, tiesą sakant, labai neaiškios ir miglotos Vaitkuškio pavadinimo 
kilmės reiktų pereiti prie pačių rūmų ir jų aplinkos aprašymo.
 Vaitkuškio rūmai stovėjo ant tankiai medžiais ir krūmais apaugusio 
kalno, dėl ko iš pačių rūmų nebuvo matyti plačių apylinkių vaizdo. Tik iš 
keleto namo vietų buvo galima pasižvalgyti į tolius. Vos vienas kilometras 

122   Kukovaitis [pasak istorikų, tai ne istorinė, o legendinė personalija] – Živinbuto sūnus,
lietuvių kunigaikštis, gyvenęs XIII amžiuje.

123
   Pašilė – seniau vadinta Barboriškėmis [Barbaryszkami; dokumentuose sutinkamas ir 

Barbarovo [Barbarow] pavadinimas]. Pavadinimas kilęs iš Barboros Zyberkaitės [Bar-
bary z Zyberków], Mykolo [Michała] Kosakovskio, įkūrusio Barboriškėse bažnyčią [tu-
rinčią šv. Barboros vardą], žmonos vardo. Vietovė yra Ukmergės apskrityje, Veprių vals-
čiuje [dab. Pašilė – Ukmergės miesto dalis]. Šios žemės kadaise priklausė Veprių dvarui, 
kaip palikimas, atitekęs Barborai, tuo metu Mykolo Tyzenhauzo našlei. Žr. „Barboriš-
kės“ iš LKGŽ, t. 15, red. B. Chlebovskis, J. Kžyvickis, F. Sulimierskis, V. Valevskis, 
Varšuva 1900, p. 84; S. K. Kosakovskis „Kai kurių lenkiškų giminių istorinė-genealogi-
nė monografija [Monografie hystoryczno-genealogyczne niektórych rodzin polskich]“, t. 
1,Varšuva 1859, p. 248–249.

124   Siesikai – rūmai ir palivarkas Lietuvoje, Ukmergės apskrityje [dab. Siesikai – miestelis 
Ukmergės rajono savivaldybėje, seniūnijos centras; dvaro rūmai (apie 1 km į pietus nuo 
miestelio centro) – Ukmergės krašto muziejaus skyrius, 99 metams išnuomota privačiam 
asmeniui], 18 km nuo Ukmergės. Rūmai-pilis bei ūkiniai pastatai pastatyti XIII a. [klai-
da – XVI a.]. Dvaras priklausė [Daumantų] Siesickių šeimai, vėliau Elžbieta Dauman-
taitė-Siesickaitė Siesikų dvarą, kaip kraitį, perdavė vyrui Leonui Radvilai. Dvaras buvo 
parduotas Daugėloms, kurių rankose išliko iki I pasaulinio karo [klaida – iki 1940 m.]. 
Žr. „Kunigaikščio Daumanto pilis“ iš „Visuotinis savaitraštis [Tygodnik Powszechny]“, 
1880, Nr. 48, p. 763; J. Kžyvickis „Siesikai“, LKGŽ, t. 10, red. B. Chlebovskis, V. Va-
levskis, Varšuva 1889, p. 600.
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skyrė Vaitkuškio kalną nuo Pašilės miestelio, kuriame buvo mūsų parapijos 
bažnyčia ir kapinės. Kaip jau minėjau, iš Pašilės per Vaitkuškį ėjo Vilniaus 
traktas – prastas, smėlėtas ir nepaprastai platus kelias, vedantis į Vilnių. 
Prie Pašilės miestelio tas traktas dvejinosi, viena jo atšaka vedė į Vaitkuškio 
kapines, o toliau, siaurėdama, tapdavo keliu, sukančiu į įvairius kaimus ir 
miestelius. Pagrindinis traktas ėjo per vienintelę Pašilės gatvę ir toliau vedė 
pro puikų Vaitkuškio pušyną iki Ukmergės miestelio, esančio už 5 km (o 
greičiau – varstų [varstas – 1,06 km]).125 Tas miškas vadinosi „Pivonija“.
 Vaitkuškio rūmus sudarė trys paeiliui pastatytos dalys, iš kurių 
vėliausiai – keturių aukštų bokštas. Vaitkuškio rūmų bokštą su vidurine dalimi 
jungė žemas pastatėlis su nedideliu balkonėliu [baliustrada virš sienų?] 
ir 5 langais iš privažiavimo [prie rūmų rytinio fasado] pusės, populiariai 
vadintas „priebutėliu“. Sakydamas „priebutėlis“, kiekvienas Vaitkuškyje 
žinojo, kad kalbama apie tą vienintelę vietą. Toje dalyje buvo mano tėvų 
vonios kambarys bei keletas kambarių, iš kurių buvo galima pakliūti į  
vadinamąjį koridorėlį, per kurį patekdavai į bufetą [patalpą indams laikyti] 
bei buvo galima pereiti į  vadinamąjį mano motinos buduarėlį, o kitame gale –
į biliardo kambarį ir, pagaliau, per koridorėlį būdavo pasikeliama į mansardą, 
per kurią buvo patenkama į bokštą, o per jį ir į jo viršūnę.
 Kita rūmų dalis buvo dviaukštė, nuo privažiavimo pusės užsibaigianti 
gausiais bokšteliais [viršuje]. Šioje, vidurinėje, dalyje po stogeliu buvo 
pagrindinis įėjimas [nuo privažiavimo kelio], per kurį būdavo patenkama 
į didelį prieškambarį, vadinamą „Šveicorine [Szwajcarnią]“. Toliau sekė 
tarsi laužyti rūmų fasadai, lenkta forma jungę seniausią pastato dalį su 
vėl vienaukšte jo dalimi. Ten buvo rūmų koplyčia, ilgi koridoriai, svečių 
kambariai pirmajame aukšte, archyvas, tušti kambariai, besitęsiantys iki 
pat perėjimo į šildomą šiltnamį, vadinamą oranžerija.
 Žinoma, kita rūmų dalis, nuo sodo pusės [vakarinis rūmų fasadas], 
atrodė visiškai kitaip, turėjo didelę dengtą verandą su nulipimu į parką ir 
dar du nedidelius priebučius, sujungtus su svečių kambariais. Toje rūmų 
pusėje buvo didžiulis salonas, valgomasis ir vadinamieji vaikų kambariai, 
koridorėlis ir pirmojo aukšto svečių kambariai iš sodo pusės.

125   Ukmergė – miestelis, esantis Ukmergės apskrityje Kauno gubernijoje [dab. Ukmergė – 
Ukmergės rajono savivaldybės centras]. Žr. J. Kžyvickis „Ukmergė“, LKGŽ, t. 13, red. 
F. Sulimierskis, Varšuva 1893, p. 535–541.
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1 fot. Vaitkuškio rūmai 1895 m. KFV, Vaitkuškio fotografijos, inv. nr. FK_0000000015.

 Rūmai iš privažiavimo pusės:
 A – bokštas;
 B – priestatas, jungiantis bokštą su viduriniąja rūmų dalimi;
                  [priestato viduryje] priebutis;   
 C – vidurinė, dviaukštė dalis;
 + - priekinis įėjimas – prie jo [buvo] privažiavimas – iškilus pylimėlis [dalies 
kelio paaukštėjimas], atitvertas nuo likusios kelio dalies neaukšta mūrine sienele;     
 K – koplyčios langas. Nuo tos vietos prasideda laužyta linija [išmūrytas] 
fasadas ir senosios rūmų dalys.

RŪMAI IR JŲ ARTIMIAUSIA APLINKA
 Eskizas 39 puslapyje, nors ir labai netiksliai, bet suteikia tam tikrą 
informaciją apie pagrindinių Vaitkuškio [dvaro sodybos] pastatų išsidėstymą ir jų 
artimiausią aplinką.
 Prieš rūmus, nuo privažiavimo pusės, žvyru nupiltas keturkampis plotas 
skyrė pagrindinį pastatą  nuo oficinos [ūkinės – aptarnavimo paskirties ir tarnų 
gyvenamosios patalpos], esančios už maždaug 400 [?] metrų nuo rūmų. Tos erdvės 
viduryje buvęs apvalus žolynas, apsuptas aukšta alyvų gyvatvore, sudarė centrinę 
šio kiemo dalį, aplink kurią važiuodavo ekipažai [karietos ir kitokie kinkiniai], 
tiek norintys įsibėgėti prieš efektingą ekipažo stabdymą prie įėjimo durų, tiek ir 
važiuojantys žingine po ilgos kelionės, kad leistų arkliams visiškai išprakaituoti, 
kas geriausiai vyksta arklio nevarginančio judėjimo metu. Į šį kiemą pro pievelę 
(sportinių žaidimų vietą, kur buvo vadinamasis didysis stulpas, aplink kurį, 4 virvių 
su kilpomis pagalba, įsibėgėjus buvo galima skrajoti ore) vedė įvažiavimo kelias, 
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kuris toliau, vingiuodamas kaip serpantinas, leidosi žemyn nuo Vaitkuškio kalno. 
Kalno apačioje buvo raudonų plytų vartai su Aušros vartų Dievo Motinos atvaizdu, 
per kuriuos buvo įvažiuojama į Vilniaus traktą ir į Pašilę.
 Kairėje eskizo pusėje [nupiešti] – du stačiakampiai medynai, aptverti žema 
tvorele ir tankiai apaugę kaštonais. Šias abi giraites vadino „Rojumi“, nes ten stovėjo 
Adomo ir Ievos figūrėlės.

2 pieš. Bendras Vaitkuškio pastatų planas. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės prisiminimai 
1903–1910 [rankraštis], p. 7. [plano originale raidžių, žyminčių objektus, nėra]

[A – Centrinė rūmų dalis; B – Senoji dalis; C – Oranžerija; D – Bokštas; E – Privažiavimas; 
F – Didžioji veranda; G – Oficina; H – Teatras; I – „Rojus“; J – Vaismedžių sodas; K – Kūdra; 
L – Tvenkiniai; M – Sporto ir žaidimų aikštelė; N – Įvažiavimo kelias; O – Kelias į Labus.]
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 Kitų rojaus požymių abi šios vietos neturėjo. Nuo sodo pusės – didelė 
dengta veranda ir platūs laiptai, besileidžiantys į sodą, nupilti stambiu žvyru. Priešais 
verandą – ištaigingas želdynas su [gėlių] klomba viduryje, toliau ir žemiau – kūdra, 
susisiekianti su žemiau [parke] esančiais tvenkiniais, prie kurių pastatyti tilteliai ir 
pavėsinės labai puošė kalvotą parką.
 Šalia senosios rūmų dalies, nuo sodo pusės – du mažesni, tankiai apaugę 
vynuogėmis, priebutėliai, taip pat pavaizduoti 39 psl. esančiame eskize. 
 Rūmų pastatą užbaigė ilgas įstiklintas šiltnamis, vadintas oranžerija. 
Priešais ją buvo vaismedžių sodas, kasmet išnuomojamas žydams. Visus rūmų 
sodybos daržus ir sodus tvarkė ponas Olejarčykas [Olejarczyk], pagyvenęs ponas su 
gražia žila barzda, iššukuota į dvi dalis Pranciškaus Juozapo [Austrijos – Vengrijos 
imperatoriaus] stiliumi.
 Oficinoje buvo didelis, greičiau milžiniškas, dviejų aukštų salonas, 
vadinamas teatru, daugelį metų stovėjęs tuščias, kol, pagaliau, ten buvo sukrauta 
daug knygų iš Vaitkuškio bibliotekos. Tai buvo beletristiniai skaitiniai, daugiausia 
prancūzų kalba, bei šiek tiek mokslinių knygų ir įrištų senų dokumentų. Visa tai 
buvo netvarkingai išdėliota ant žemės, ant medinių lentynų, dalis sudėta į įvairiuose 
teatro užkaboriuose stovėjusius pakus. 
 Oficinoje buvo kai kurių [dvaro] raštininkų butai, dvaro virtuvė, skalbykla 
ir kitokios ūkinės patalpos. Už oficinos augo didelis vaismedžių sodas, nuo lauko 
kelio, vedančio į mišką, vadinamą „Labais“, atskirtas dalimi parko.
 Reikia pastebėti, kad visas Vaitkuškio sodas [parkas] buvo mano tėvo labai 
detaliai apgalvotas ir įrengtas, visi tvarkymo darbai buvo atliekami ne tik mano 
tėvui prižiūrint, bet ir aktyviai jam dalyvaujant  žemės kasimo ir kituose darbuose. 
Vaitkuškio sodo įrengimas buvo grindžiamas tuo, jog nuo tos vietos, kur stovėjo 
rūmai, Vaitkuškio kalnas griovomis ir perėjomis palaipsniui leidosi į apačią iki pat 
minėtojo Vilniaus trakto, vedančio žemyn į Pašilę. Tad buvo sukurta ištisa tvenkinių, 
sujungtų užtvankomis, sistema. Užtvankos, įrengtos kaskart vis žemesniame lygyje, 
sudarė ištisą vandens sistemą, per  kurią tekėjo nedidelis upeliukas, greičiau srovelė, 
įtekanti į kūdrą, esančią aukščiausiai, kuri 39 psl. piešinyje pavadinta „Kūdra 
[Sadzawka]“. Vanduo tuose tvenkiniuose dažniausiai būdavo stovintis, padengtas 
žaliu plūdenų sluoksniu, pats vanduo kvepėjo pelėsiais ir panašėjo į juos, o vasarą 
žemesnieji tvenkiniai kartais išdžiūdavo, atidengdami pelkėtą ir pilną akmenų dugną. 
Tarp tvenkinių buvo nutiesta daug tiltelių, o įvairiuose lygiuose prie vandens ir kiek 
toliau stovėjo įvairių formų altanėlės [pavėsinės], atrodančios kaip ažūrinės dengtos 
būdelės, „grybai“, apsupti suolais, ir pan. Daugybė keliukų ir takelių fantastiškomis 
linijomis bėgo įvairiomis sodo kryptimis, vesdami prie tiltelių, altanėlių, įvairių 
kalvelių ir pan. Tvenkiniuose kartais plaukiodavo karpiai ir lynai, o tarpais tuose 
vandenyse gyvendavo tiktai varlės. 
 Vaitkuškio parkas buvo labai erdvus ir teikė dideles galimybes mėgstantiems 
pasivaikščioti. Ten, be altanėlių, buvo suoliukų, akmenų, ant kurių buvo galima 
atsisėsti, pavėsingų alėjų ir visiškai krūmais apsuptų daubų, leidžiančių pabūti 
paunksmėje. [Privažiavimo] Kelias nuo Vaitkuškio kalno, gana smarkiai žemėdamas, 
vingiavo serpantinu į apačią, iš vienos pusės palei tvenkinių sistemą, o iš kitos – palei 
kalvotą pievą, esančią šalia lazdynų miškelio, iš kurio taip pat stačiai besileidžiantis 
žemyn takelis per laukus vedė į Pašilę, užsibaigdamas prie bažnyčios. Tuo keliuku 
sekmadieniais ir bažnytinių švenčiu dienomis pėsčiomis eidavome į bažnyčią. 
 Mano tėvo pomėgis statyti tiltelius, altanėles ir kitus sodo papuošimus 
vėliau buvo perkeltas į netoliese esantį Labų mišką,  kuriame taip pat buvo nutiesti 
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pasivaikščiojimo takeliai, pastatyta daug altanėlių, suoliukų, laiptelių stačiose 
vietose ir pan.
 Viena iš mėgiamų mano tėvo pramogų buvo svečių vežiojimas po Labus ir 
miško, vietomis paversto parku, aprodymas. Iki Labų iš palivarko būdavo važiuojama 
apie 1½ km, pravažiuojant didžiulę žvyrduobę, iš kurios nuolat būdavo kasamas 
smėlis, ir įvažiuojama į kelių kilometrų ilgio laukymę, vadintą „Šveicarijos slėniu“, 
kurią supo kalvotas miškas, vadintas, kaip minėjau, „Labais“.
 Grįžtant prie artimiausios rūmų aplinkos, pridursiu, kad 39 psl. esančiame 
piešinyje tarp abiejų „Rojų“ ėjo kelias į ūkinius pastatus. Būdavo pravažiuojama pro 
geležinius vartus, piešinyje pavaizduotus brūkšneliais, ir keliu privažiuojama prie 
kluono bei kitų pastatų. [Čia kelias šakojosi:] Į dešinę ėjo kelias į arklides ir vežiminę, o 
kelias į kairę per laukus vedė į minėtąjį mišką. Tvartai buvo ir už oficinos, ir palivarke.

RŪMŲ VIDUS
 Rūmus smulkiai aprašyti galiu tik iš dalies, nes, išskyrus pagrindines 
gyvenamąsias patalpas, jau visiškai nepamenu nei daugelio vadinamųjų svečių 
kambarių, nei jų išsidėstymo, nei jų apstatymo. 
 Pradėsiu nuo pirmojo aukšto patalpų, kuriose daugiausia ir vyko [rūmų] 
gyvenimas. 

 Mano tėvų Miegamasis (pažymėtas skaičiumi 1; 4 piešinyje, 43 psl.) buvo 
pirmajame bokšto aukšte, keturkampio formos, turėjo du langus: vieną – į sodą, kitą – į 
privažiavimo pusę, dvejas duris: vienos iš jų vedė į drabužinę (pažymėtos sk. 2; 4 
pieš. 43 psl.), sujungtą su vonios kambariu, antrosios – į mano motinos buduarėlį 
(paž. sk. 27; 4 pieš. 43 psl.).

3 pieš. Sofijos ir Stanislovo Kazimiero Kosakovskių miegamasis. KFV, J. E. Kosakovskis, 
Vaikystės prisiminimai 1903–1910 [rankraštis], p. 12.

 Miegamajame stovėjo dvi šviesios ąžuolinės lovos su naktiniais staliukais šalia 
jų. Dar stovėjo klauptas [baldas maldai], taip pat iš šviesaus ąžuolo, piešinyje pažymėtas 
kryželiu. Virš jo, ant raudonu pliušu aptraukto porėmio, kabėjo Auksinis Kryžius su tikrojo 
Kryžiaus relikvijomis [t. y. Kryžiaus, ant kurio buvo nukryžiuotas Kristus, gabalėliais], 
kurios matydavosi pro apvalų stikliuką kryžiaus viduryje. Virš lovų kabėjo didelis aliejiniais 
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dažais tapytas paveikslas auksiniuose rėmuose, vaizduojantis Kristų, laiminantį Kryžių.
 Prie sienos, šalia klaupto, stovėjo baltinių spinta, priešingoje pusėje – didelė 
komoda skalbiniams.
 Tarp durų stovėjo didelė koklių krosnis. Ant sienų kabėjo daug fotografijų, keli 
šventi paveikslėliai, nuspalvinti mano senelio Čėsnos Kosakovskio,126 langus dengė 
didelės, sunkios tamsiai raudonos spalvos užuolaidos.

126
      Stanislovas Feliksas Kosakovskis (g. 1795 metų sausio 4 d. Hamburge, m. 1872 m. gegužės 26 d.

Varšuvoje) – Juozapo Dominyko [Józefa Dominika], Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
Medžioklio, ir Liudvikos Potockos [Potockiej-Potockytės], Čėsnos Potockio dukters, sūnus. 
Vaikystę praleido giminės Vaitkuškio dvare, po to su savo mokytoju kunigu Dotpule [D‘Haut-
poule] išvažiavo į Paryžių, kur mokėsi Bonaparto licėjuje. Į Lietuvą grįžo 1812 metais. Nuo 
1815 metų pradėjo karjerą Rusijos imperijos administracijoje. Darbą pradėjo Laikinosios tary-
bos kanceliarijoje, dalyvavo Vienos kongrese kaip Rusijos ambasadoriaus Karlo Poco di Borgo 
[Carlo Pozzo di Borgo] sekretorius. 1818 metais buvo išsiųstas į Romą, kur dirbo Rusijos im-
perijos pasiuntinių sekretoriumi. Grįžęs į Rusiją, už tarnybinius nuopelnus caro paskyrimu tapo 
caro rūmų šambelionu bei Lenkijos karalystės rūmų ceremonmeisteriu. Po Lapkričio sukilimo 
[1830–1831 m. sukilimas] caras Nikolajus I paskyrė jį senatoriumi ir suteikė slaptojo patarėjo 
rangą [vienas aukščiausių civilinių valstybės tarnautojų rangų pagal rangų lentelę, atitiko ge-
nerolo leitenanto laipsnį karinėje tarnyboje]. Paskutiniosios pareigos jam buvo patikėtos 1858 
metais – Stanislovas Feliksas tapo Lenkijos karalystės Heraldikos komisijos pirmininku ir ėjo 
šias pareigas iki 1861-ųjų. Be darbo valstybinėje tarnyboje, Stanislovas Feliksas rašė pjeses 
ir kitokio literatūrinio žanro kūrinius, filosofinius bei medicininius veikalus, piešė tiek pasau-
lietinės, tiek religinės tematikos paveikslus. [Savo dvaruose (pirmiausia Vaitkuškyje) stengėsi 
palengvinti baudžiauninkų padėtį: panaikino daug valstiečių prievolių dvarui, sumažino lažą 
iki dviejų dienų per savaitę, įvedė valstiečių savivaldos užuomazgą – valstiečių teismus, steigė 
prieglaudas, mokyklas valstiečių vaikams, savišalpos kasas ir t. t. Pasakojama, kad praturtėję 
Vaitkuškio dvaro valstiečiai baudžiauninkai netgi samdydavo lažo darbams atlikti aplinkinius 
neturtingus bajorus.] 1828 metų rugsėjo 4 d. Sankt Peterburge vedė Aleksandrą de Laval de la 
Lubreri, didelių turtų Rusijoje, tarp jų ir vario kasyklų bei dvarų, paveldėtoją. Be to, kaip kraitį 
Aleksandra gavo ir keletą paveikslų iš Lavalių kolekcijos, buvusios Sankt Peterburge, imperijos 
sostinėje. [Kosakovskis] Kartu su žmona vadovavo vienam iš garsiausių Varšuvos literatūrinių 
salonų, apie kurį laikraščiai rašė: „Šie namai tam tikru laiku ir tam tikromis valandomis tapdavo 
ta neutralia vieta, kur susidurdavo patys priešiškiausi gaivalai būtent tuo momentu, kai kompro-
misas būdavo galimas ir reikalingas, tačiau tie susidūrimai niekada neperaugdavo į kosmopo-
litinę asimiliaciją.“ Stanislovas ir Aleksandra susilaukė keturių vaikų: Kotrynos, Aleksandros, 
Leono (mirė vaikystėje) ir Stanislovo Kazimiero. Grafas Kosakovskis mirė 1872 metų gegužės 
26 dieną, palaidotas Tėvų Kapucinų bažnyčios Varšuvoje kriptoje. Savo „Prisiminimuose“ Sta-
nislovas Kazimieras apie tėvą parašė: „Man ne kartą teko girdėti gerai mano tėvą charakterizuo-
jantį apibūdinimą, jog jis savyje apjungė rafinuotą prancūzų markizų mandagumą su lenkų ba-
joro geraširdiškumu bei širdingumu.“ Žr. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka [toliau 
– LNMB], Kosakovskių archyvas [toliau – KA], F 99-32, Gimimo, vedybų, mirties ir vardinių 
metinės; Lietuvos valstybės istorijos archyvas Vilniuje [toliau – LVIA], KA, F 1279, ap. 1, b. 3, 
Graf. Stanislovo Kosakovskio tarnybiniai dokumentai, susiję su jo naryste [Rusijos] Valstybės 
taryboje bei Žemvaldžių kredito draugijoje; l. 8 – Grafo Stanislovo Kosakovskio tarnybiniai 
dokumentai jam pirmininkaujant Lenkijos karalystės Heraldikos komisijai; KFV, S. K. Kosa-
kovskis „Praeities prisiminimai“, t. 1, p. 472; J. Reichmanas [Reychman] „Kosakovskis Sta-
nislovas Čėsna“, LBŽ, t. 14 , p. 286–287; „A. a. Stanislovas Čėsna Fortunatas Kosakovskis“, 
„Katalikų apžvalga“, 1872 m. Nr. 25, p. 385–392; M. Klempertas „Tarp Varšuvos ir Peterburgo. 
Kosakovskių giminės narių karjeros XIX a.“ iš „Lietuva ir jos kaimynai tarpusavio santykiuose 
(XVII – XIX a.) [Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII-XIX w.)]“, red. I. Janicka, 
A. Kolodziejčikas [Kołodziejczyk], Olštynas–Gdanskas 2014, p. 142–144.
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4 pieš. [Rūmų] Pirmojo aukšto gyvenamosios dalies schema. KFV, J. E. Kosakovskis, 
Vaikystės prisiminimai 1903–1910 [rankraštis], p. 13.

[1 – Miegamasis; 2 – Drabužinė; 3 – Vonia; 4 – Koridorius; 5 – Indauja; 6 – Tarnybinis; 7 –
Biliardinė; 8 – „Šveicorinė“; 9 – Laiptai; 10 – Koplyčia; 11 – Koridorius; 12 – Koridorius; 13-23 –
Svečių kambariai; 27 – Buduarėlis; 28 – Kabinetas; 29 – Salonas [Svetainė]; 30 – Valgomasis; 31 –
Mano [J. E. Kosakovskio] kambarys; 32 – Sesers Jadvisios [Jadvygos] kambarys; 33 – Tualetas.]

 Be to, mano mama, kuri ne tik smulkmeniškai rūpinosi skalbiniais, bet ir 
kaupė juos dideliais kiekiais, kitose rūmų dalyse [taip pat] turėjo nemažai spintų, 
kuriose keliais aukštais buvo sukrauta nesuskaičiuojamas kiekis baltos patalynės, 
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staltiesių, kitų skalbinių. Daugybė nepaliestų rankšluosčių, servetėlių, didelių ir mažų, 
paklodžių ir t.t. Visa tai, suskirstyta pagal rūšį, spalvą ir išvaizdą, gulėjo ant lentynų ir 
kiekvienas komplektas buvo perrištas raudona juostele su kauliniu skridinėliu, ant kurio 
mano motinos ranka buvo užrašyta, pvz.: stalo staltiesėlių komplektas 24 asmenims 
arba: pusryčių 60-čiai asmenų komplektas ir pan. Visos tos spintos buvo užrakintos, o 
raktus (vadinamus rakteliais) mano mama nuolat nešiojo su savimi ir tik išskirtiniais 
atvejais labai trumpam juos kam nors patikėdavo, rūmuose tebuvo 1–2 asmenys, 
kuriems motina patikėdavo tuos raktus. Dar, laikas nuo laiko, tie skalbiniai būdavo 
tikrinami, perdedami, vėdinami, paprastai tam motina sugaišdavo visą dieną. Kai 
iškart po vedybų [1893 m.] mano mama, būdama labai jauna, ėmė valdyti Vaitkuškio 
rūmus, vienas iš pirmųjų jos darbų buvo nupirkti visoms samdinių šeimoms kelis lovos 
skalbinių ir baltinių komplektus ir pareikalauti, kad jie tuos baltinius nešiotų bei keistų 
bent kartą per savaitę. Tai buvo sutikta su didžiuliu pasipriešinimu ir nepasitenkinimu, 
mano motina tapo labai nepopuliaria, samdiniai daugelio [jų] ligų priežastimi laikė 
būtent tą „drakonišką“ nurodymą [dėl] dažno baltinių ir skalbinių keitimo. Bet po 
kelių metų tas dalykas Vaitkuškyje pagaliau prigijo ir netgi, kaip elementarios higienos 
bruožas, iš Vaitkuškio samdinių pirkių išplito ir į aplinkinius kaimus.
 Šalia klaupto miegamajame kabėjo daug šventųjų paveikslėlių, įrėmintas 
Leono XIII127 palaiminimas tėvams, o ant iškilusios klaupto atramos atkeliamos lentos 
buvo sudėtos maldų knygos ir knygelės. Miegamajame visada garbingoje vietoje 
kabėjo rykštė, tiksliau jos techninis patobulinimas,  vadinamieji „Kaučiuko pirštai”. 
Tai buvo trys suaugusio vyro piršto storumo rykštės iš lieto kaučiuko, kiekviena 
apie 50 cm ilgumo, sujungtos tvirta rankena iš kažkokios kietos raudonos masės, su 
įspaustu firmos, kuri tą prietaisą pagamino, pavadinimu. „Kaučiuko pirštus” mano 
motina naudodavo, kai priimdavo nuosprendį įkrėsti man ar mano seseriai Jadvisiai į 
kailį, apie ką dar priminsiu tolesnėse šių užrašų dalyse.

Drabužinė durimis buvo sujungta su mažu vonios kambariu, kitos joje 
esančios durys vedė į miegamąjį, o trečiosios – į buduarėlį (paž. sk. 27; 4 pieš. 43 psl.). 
Drabužinėje stovėjo didelis praustuvas su marmuriniu pusdubeniu, ąsotėlis, dubuo ir 
kt. 

Vaitkuškyje kanalizacijos nebuvo. Vandenį statinėmis veždavo iš labai toli 
esančio šulinio (daug metų tas pareigas atliko labai senas žmogus pavarde Skapes 
[Skapas?]). Būdavo prausiamasi vandenį pilant iš ąsotėlio. Vonioje buvo maudomasi 
tik šeštadieniais, neskaitant gydytojo rekomenduotų prausimųsi dėl sveikatos. Tos, 
viršplaninės, maudynės reikalaudavo daug papildomų pastangų ir jėgų. Nebuvo 
ir tualetų su kanalizacija. Keliose rūmų išvietėse kibiras būdavo pastatomas po 
vadinamuoju sostu, tai yra įrenginiu iš lentų su skyle viduryje, po kuria būdavo statomas 
kibiras. Garbingiems svečiams, senyvo amžiaus ar ligotiems asmenims, sergantiems 
vaikams į kambarius atnešdavo tamsiai rudais aliejiniais dažais nudažytus specialius 
skardinius kubilus, kuriuose būdavo talpinamas išimamas kibiras, uždengiamas 
skardiniu dangteliu, o antru dangteliu sandariai, tarsi uždarant kibirą į futliarą,  būdavo 
uždengiamas pats kubilas. Tokiu būdu tas kubilas, net ir būdamas pilnas išmatų, galėjo 
visą naktį stovėti kambaryje, beveik negadindamas oro, nors negalima sakyti, kad jo 
visai nesijautė. Tad dažniausiai tas daiktas nakčiai būdavo išnešamas į koridorių ar 
gretimą kambarį. 

127   Leonas XIII (Džoakino Vinčenzo Rafaelo Luidži Peči [Gioacchino Vincenzo Raphaelo 
Luigi Pecci]) – popiežius,  kurio pontifikato metai 1878–1903. 1878 metais paskelbė 
encikliką „Humanus genus [Žmonių giminė]“.
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Be praustuvo, drabužinėje stovėjo ir tualetinis staliukas su dideliu ovaliniu 
sidabriniu veidrodžiu, papuoštu Kosakovskių herbais, bei gausiu rinkiniu herbais 
puoštų kaulinių šepečių, šukų ir kt., įvairių formų krištoliniai indeliai sidabriniais 
dangteliais, skirti smeigtukams, šukoms, replėms plaukams garbanoti ir pan. Be to, 
drabužinėje kabojo chalatai, buvo sudėtos šlepetės, stovėjo daug krėslelių ir stalelių, 
leidžiančių čia užtrukti tiems, kurie tvarkė savo asmeninius reikalus, kol mano 
motina rengėsi ir šukavosi. 

 Buduarėlis (paž. sk. 27; 4 pieš. 43 psl.). Tas kambarys buvo skirtas mano 
motinai ir buvo tarsi jos kabinetas. Buduarėlis vienomis durimis susisiekė su 
miegamuoju, kitomis durimis – su drabužine, trečiomis – su mano tėvo kabinetu, o dar 
vienos durys jungė jį su vadinamuoju koridorėliu, apie  kurį pakalbėsime vėliau. Be to, 
buduarėlis iš salono pusės turėjo penktąsias duris, truputį užslėptas. Toje buduarėlio 
vietoje buvo nedidelė niša, iš kurios į saloną vedė nedidelės durys, nematomos iš 
salono pusės. Tos durys, išpjautos išsaugant salono salės sienos ornamentą, net su toje 
vietoje kabančiu paveikslu, turėjo nedidelę apvalią rankeną, kurios pasukimas leido 
atverti tas dureles ir pro jų tarpą žvelgti į salono vidų. Tos durys salono pusėje neturėjo 
jokios nišos, buvo tiesiog gabalas sienos su vyriais, vizualiai visiškai nesiskiriantis 
nuo likusios salono sienos dalies. Manau, kad tas duris be jokio specialaus tikslo, o 
tik originalumo dėlei, įrengė vienas iš rūmų statytojų.
 Buduare, tarp lango ir durų į miegamąjį, stovėjo mano motinos rašomasis 
stalas, nišoje – nedidelė sofutė ir pora taburečių bei 2 baltos spintos prie sienos 
priešingoje pusėje suknioms ir kitokiems drabužiams laikyti.

5 pieš. Grafienės Sofijos Kosakovskos buduarėlis. KFV, J. E. Kosakovskis, Vaikystės 
prisiminimai 1903–1910 [rankraštis], p. 18.
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Buduarėlio sienų apmušalai buvo rožiniai, su gėlytėmis, baldų apmušalai 
ir užuolaidos – vienodi. Spintos prie sienos nudažytos baltais aliejiniais dažais. 
Ant sienų – kelios fotografijos ir labai daug fotografijų rėmeliuose ant rašomojo 
stalo.

Kabinetas (paž. sk. 28; 4 pieš. 43 psl.) tarnavo mano tėvui darbo kambariu. 
Kabineto kampe, šonu, nugara į langus, stovėjo didžiulis rašomasis stalas. Man 
sunku išsamiai aprašyti to kambario vidų, nes nepamenu kabineto mano tėvo 
laikais [jam gyvam esant], o vėliau baldai jame buvo keičiami nesuskaičiuojamą 
daugybę kartų ir viskas čia buvo nuolat perstatinėjama. Tame kambaryje buvo 
židinėlis iš rudos spalvos glazūruotų koklių, daug labai aukštų įstiklintų spintų 
su knygomis, ant vienos iš spintų stovėjo kelios paukščių iškamšos. Be rašomojo, 
kambaryje buvo paprastas stalas, kanapa ir keletas minkštų „pagalvinių“ fotelių 
su išimamomis atramomis. Šie baldai buvo dengti žalsvu gobelenu su juodais 
piešiniais. Tame kambaryje buvo ir labai primityvus telefono aparatas su tūbele ir 
rageliu aparate bei visa baterija dėžučių su skylutėmis, iš  kurių ant įvairiaspalvių 
laidų buvo nusvirę kištukai. Skambinama buvo sukant rankeną, kas vykdavo labai 
triukšmingai, net visa medinė aparatūra drebėdavo ir atšlydavo nuo sienos. Eilė 
metalinių rutuliukų ant vyrių ritmiškai nukrisdavo, parodydami numeriukus, ką 
lydėdavo veriantis skambutis. Taip būdavo sužinoma, kas skambina į Vaitkuškį 
ir, manipuliuojant kištukais, pagaliau buvo galima [atsiliepti bei] kalbėtis, kas 
vykdavo visa gerkle rėkiant į tūbelę. Vaitkuškio telefonas buvo sujungtas su 
Ukmerge (vaistine, paštu, gydytoju dr. Mackevičiumi) bei keletu aplinkinių dvarų. 
Centrinė telefono stotis buvo Ukmergėje.

Ant tėvo kabineto sienų kabėjo daugybė fotografijų, mūsų ir kitų šeimų 
genealoginiai medžiai, mano tėvo antrosios žmonos [Michalinos] Zaleskos 
[Zaleskaitės] nuotraukos, darytos jos ligos metu, dešimtys parko, miško nuotraukų, 
grupinės svečių, vaikų įvairiame amžiuje fotografijos ir pan. Ant staliukų, lentynų, 
lentynėlių taip pat stovėjo daug fotografijų rėmeliuose.

Kabineto languose keletas stiklų buvo matiniai, ant jų kabėjo stikliniai 
fotografiniai diapozityvai su nufotografuotais vaizdais. Keli langų stiklai 
buvo raudoni ir mėlyni, kas tikriausiai buvo reikalinga mano tėvui spausdinant 
fotografijas saulės šviesos pagalba. Ant stalo stovėjo žibalinė lempa ir kelios 
pastatomos žalvarinės žvakidės su stearino žvakėmis.

Salonas. Šis, didžiausias, rūmų kambarys buvo sujungtas su tėvo kabinetu, 
mažomis durelėmis su buduarėliu, šoninėmis durimis su biliardo kambariu ir 
didelėmis durimis su valgomuoju. Salonas iš esmės buvo raudonas. Sienos 
buvo tamsiai raudonos spalvos, papuoštos šviesesniais rėmeliais, imituojančiais 
mūro iškilumus. Visi baldai buvo padengti raudonu pliušu, stalai – raudonomis 
pliušinėmis staltiesėmis. Užuolaidos, išskyrus viduriniąją, nėriniuotą jų dalį, 
šonuose buvo puoštos raudono pliušo lambrekenais [papuošimai iš audinio]. Keli 
nedideli atsikišimai priešingose sienose tarsi dalino milžinišką saloną į trečdalį, 
buvusį prie biliardo kambario, ir didesniąją dalį, buvusią tarp mano tėvo kabineto 
ir minimų atsikišimų. Langų [salone] buvo, berods, 6 ar 8, visi į sodo pusę. 
 Pagrindiniu salono akcentu buvo paveikslai, sukabinti vienas šalia kito 
nuo lubų beveik iki grindų, užėmę visas laisvas sienas. Viskas buvo sukabinta 
be jokios tvarkos, šalia labai žymių menininkų kūrinių kabėjo daug kopijų ir 
labai silpnų drobių. Tai darė įspūdį, jog paveikslai sukabinti taip, kad jų tilptų 



47

kuo daugiau, nekreipiant dėmesio į jų tematinį sugrupavimą. Čia kabėjo 2 
Felikso Čėsnos Potockio128 ir jo žmonos Mnišek [z domu Mniszchówny]129 
portretai, priklausę Batonio130 teptukui (originalai). Grupė giminės [atstovų] 
portretų – Simono Kosakovskio,131 vyskupo Juozapo Kosakovskio,132 Kotrynos 
Kosakovskos,133 Eustachijaus Kosakovskio,134 ir daugelio kitų.135 Kai kurie iš 

128
   Stanislovas Feliksas Čėsna Potockis (g. 1751 metais, m. 1805 m. Tulčyne) – Rusėnų 

vaivada, Targovicos konfederacijos šalininkas, Potockių giminės turtų paveldėtojas. 
Jono Eustachijaus Kosakovskio proprosenelis. Plačią monografiją, skirtą Potockiui, pa-
rašė Jurgis Lojekas [Jerzy Łojek]. Žr. J. Lojekas „Felikso Čėsnos palikuonys. Potockių iš 
Tulčyno likimo istorija 1799–1921 [Potomkowie Szczesniego. Dzieje fortuny Potockich 
z Tulczyna 1799–1921]“, Varšuva 1996.

129   Juozapina Amalija Mnišek [Józefina Amalia Mniszchówna] – Stanislovo Felikso Potoc-
kio žmona, Jono Eustachijaus Kosakovskio proprosenelė. Žr. ten pat.

130
  Pompeo Džirolamo Batonis [Pompeo Girolamo Batoni] – baroko ir klasicizmo 

sandūros dailininkas. Kūrė XVIII amžiuje.
131  Simonas [Szymon] Kosakovskis (g. 1741 metais Šiluose, m. 1794 m. balandžio 24 d.

Vilniuje) – Dominyko Kosakovskio ir Marijos Zabielaitės [z Zabiełłow]-Kosakovskos 
sūnus. Vyskupo Juozapo [Józef] ir Mykolo, Vitebsko vaivados, Kosakovskių Vaitkuškio 
linijos pradininko, brolis. Baro konfederacijos dalyvis, vienas iš Targovicos konfedera-
cijos atstovų Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Už krašto išdavimą jį [T. Kosciuškos 
sukilėliai] pakorė Vilniuje. Žr. V. Konopčynskis [Konopczyński] „Kosakovskis Simonas 
Martynas“, LBŽ, t. 14, p. 288–293.

132
   Juozapas Kazimieras [Józef Kazimierz] Kosakovskis (g. 1738 metų kovo 16 d. Šiluose, m. 

1794 m. gegužės 9 d. Varšuvoje) – Dominyko Kosakovskio ir Marijanos Zabielaitės-Kosakov-
skos sūnus, etmono Simono ir Vitebsko vaivados Mykolo brolis. Infliantų [Livonijos – Uždau-
guvio] vyskupas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Edukacinės komisijos narys. Baro kon-
federacijos dalyvis, vienas pagrindinių Targovicos konfederacijos atstovų. Už krašto išdavimą 
[T. Kosciuškos sukilėlių] nuteistas mirties bausme. Žr. A. Zahorskis [Zahorski] „Kosakovskis 
Juozapas Kazimieras“, LBŽ, t. 14, p. 268–272.

133 Kotryna [Katarzyna] Potockytė [z Potockich]-Kosakovska (g. 1722 metais, m. 
1803 m. Krystynopolyje) – Jurgio [Jerzy] Potockio ir Konstancijos Podbereskytės [Po-
dbereskiej] duktė. Vedybų su Stanislovu Kosakovskiu dėka tapo Kamienės kaštelionie-
ne. Stanislovo Augusto Poniatovskio priešininkė. Visada stengėsi sustiprinti Potockių 
giminės padėtį. Žr. B. Krakovskis [Krakowski] „Kotryna Kosakovska“, LBŽ, t. 14, p. 
255–259.

134  Eustachijus Kosakovskis (iš tikro – Jonas Eustachijus Kosakovskis) – Mstislavlio 
kaštelionas. Pranciškaus [Franciszka] Nikodemo ir Sofijos Valavičiūtės [Zofii Wołłowi-
czówny] sūnus. Stanislovas Kazimieras rašo, jog jis – pirmasis iš Kosakovskių, apie 1630 
m. apsigyvenęs Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje, savo dvaruose. Lietuvoje vedė 
Kotryną Dzievialtovskaitę [Dziewiałtowską]. Žr. S. K. Kosakovskis „Istorinės-genealo-
ginės monografijos [Monografie hystoryczno-genealogyczne]“, t. 1, p. 241.

135  Kosakovskių galerija – garsus jungtinis Kosakovskių ir Laval‘ių šeimų paveikslų 
rinkinys, susiformavęs 1828 m. Stanislovo Felikso Čėsnos Kosakovskio ir Aleksandros 
de Laval de la Lubreri vedybų dėka. 1858 metais grafai Aleksandra ir Stanislovas Felik-
sas perdavė ją savo sūnui Stanislovui Kazimierui. Išliko dokumentas, kuriame surašyti 
visi paveikslai, kabėję Varšuvoje, Novy Šviat gatvėje Nr. 19 buvusiuose Kosakovskių 
rūmuose. XIX a. antrojoje pusėje Stanislovas Kazimieras perkėlė galeriją [ne visą – ver-
tingiausius (Ticiano, Van Deiko, Muriljo...) paveikslus paliko Varšuvoje – vert. past.] į 
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tų paveikslų tapyti Lampi.136 Buvo daug kopijų, kai kurios iš jų darytos 
mano senelio [Stanislovo Felikso], kai kurios – San Klerų ir pan. Buvo 
Suchodolskio137 paveikslas – Napoleonas Fontenblo atiduoda savo mundurą 
gen. Kosakovskiui.138 Buvo Bakalovičiaus139 paveikslas – mūšis, kuriame 
kažkuris Kosakovskis kažką iškovoja. Mažas kunigaikščio Trubeckojaus,140 
pasirėmusio lazda, su barzda iki juosmens, po sugrįžimo iš Sibiro, portretėlis. 
Keli olandų [dailės] mokyklos vaizdeliai [nutapyti] ant skardos, kelios žanrinės 
scenos – pvz., Napoleono karų laikotarpio smuklėje, didelis mano senelio 
Felikso Kosakovskio, apsivilkusio surdutu su kažkokia žvaigžde [ordinu?], 
pasirėmusio lazda, portretas, šalia –  senelės de Laval, jo žmonos, portretas, 
du gigantiški mano tėvo ir motinos portretai, tapyti [Elenos] Eidziatavičienės 
[Helena Eydziatowiczowa – tapytoja mėgėja, tapė portretus] – mama stovi 
su baline suknia, tėvas sėdi fotelyje su laikraščiu rankoje. Tie paveikslai, 
tikriausiai labai prasti ir net bjaurūs, dengė sieną nuo lubų iki pat grindų. Be 
to, buvo daug batalinių miniatiūrų (daugiausia darytų Lenkijoje), [Mikalojaus] 
Davidovičiaus [Dawidowicz Mikolaj – g. 1863 m. Ustimovkoje (Ukraina). 
Tapytojas, piešėjas, tapė realistinius portretus. 1912 m. gyveno M. Kosakovskio 
dvare Lyduokiuose] iš nuotraukos tapytas mano tėvo portretas ir dar daug daug 
kitko. Ta paveikslų mozaika visiškai uždengė sienas. Paveikslai kabojo ant 
virvių, nutįsusių nuo paauksuotų virbų, palubėje pritvirtintų palei visas salono 
sienas.

 Baldai salone buvo įvairūs. Kampe prie lango, palei sieną, besiribojančią 
su [tėvo] kabinetu, stovėjo įstiklintas raudonmedžio servantas, kuriame 
buvo daug vadinamųjų žaisliukų, t. y. daiktų, lygiai taip gražiai ir estetiškai 
pagamintų, kaip ir [niekam] nereikalingų. Ten buvo porcelianinės lėlytės, kinai 

giminės rezidenciją – Vaitkuškį. Nuo to laiko Kosakovskių galerija aprašyta gana pavir-
šutiniškai. Žr. Valstybės archyvo Varšuvoje Pultusko skyrius [toliau – VAWPS], Rūmų 
Novy Šviat g. 19 ipotekos knyga, nekilnojamas turtas 1265A, k. 245–247, „Slaptajam 
Patarėjui grafui Stanislovui Kosakovskiui ir jo žmonai Aleksandrai grafaitei de Laval – 
grafienei Kosakovskai priklausančių paveikslų išvardijimas“; T. S. Jaroševskis [Jarosze-
wski] „Kosakovskių rūmai [Pałac Kossakowskich]“, Varšuva 1977; tas pats autorius, 
„Keletas žodžių apie Kosakovskių galeriją“, kn. „Ars Auro Prior. Studia Ioanni Białos-
tocki sexagenario dicata“, Varšuva 1981; M. Klempertas „Vaitkuškio Kosakovskių šei-
mos likimo istorija“ iš „Doktorantų susitikimai su istorija [Doktoranckie spotkania z 
historią]“, red. K. A. Kierskis [Kierski], M. Klempertas, J. E. Šličynska [Śliczyńska], 
Olštynas 2014, p. 171–186.

136
  Johanas Baptistas Lampi [Johann Baptist von Lampi] (vyresnysis) – dailininkas, 

XVIII–XIX a. sandūroje dirbęs Austrijoje.
137  Januarijus Suchodolskis [January Suchodolski] – tapytojas, batalinės tematikos pa-

veikslų kūrėjas.
138

  Kalbama apie Juozapą Antaną [Józef Antoni] Kosakovskį, generolą, imperatoriaus 
Napoleono adjutantą.

139
   Vladislovas Bakalovičius [Władysław Bakałowicz] – daugiausia portretus ir žanrines

kompozicijas tapęs XIX a. dailininkas.
140

  Sergejus Trubeckojus – Rusijos dekabristas. Jono Eustachijaus Kosakovskio sene-
lės, Stanislovo Felikso žmonos Aleksandros sesers Kotrynos de Laval de la Lubreri 
vyras.
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su linkčiojančiomis galvomis, stikliniai rutuliai su spalvotomis žvaigždėmis, 
nesuskaitomas kiekis dėžučių, dėžutyčių, dubenėlių, iš dramblio kaulo drožtų 
vamzdelių, rankenėlių nuo lazdų, skėčių ir t. t. Ta spintelė, visados užrakinta, 
buvo neprieinama niekam, išskyrus mano motiną, nes jos apatiniuose skyriuose 
buvo labai retų ir brangių žaislų rinkinys. Tai buvo prabangūs žaislai, kuriuos 
mes, tai reiškia aš ir mano sesuo Jadvisia arba vyresnieji mano tėvo vaikai,
gavo dovanų iš labai turtingų giminaičių. Tarp jų buvo, pvz., p. Marija 
Branicka iš Bialo Cerkvės,141 kuri nuolatos gyveno savo Oliveto dvarelyje šalia 
Nicos, prie Viduržemio jūros. Iš jos laikas nuo laiko gaudavome kokią nors 
prašmatnią dovaną, kuri tuojau pat atsidurdavo po užraktu, kur turėjo laukti 
mūsų pilnametystės ir, tikėtina, tarnauti mūsų vaikams, o gal ir anūkams. Ir 
iš tiesų, kaip į išdykusių, judrių ir viską gadinančių vaikų nuo 6 iki 12 metų 
amžiaus, mano ir sesers, rankas duoti žaislus, kurių vertė siekė kelis šimtus 
rublių ar net kelis tūkstančius frankų. Tai ne meno kūriniai, kad būtų galima 
išstatyti juos vitrinoje, ne tokie patvarūs, kad būtų nuolat naudojami, tad kaip 
kažkas neįprasto tegul kol kas pabūna uždaryti, o vėliau, kai vaikai paaugs, – 
bus matyti. Ta įvairių nenaudojamų, bet tam tikra prasme tikrai vertingų dalykų 
saugojimo iki geresnių laikų psichologija buvo susijusi ne tik su žaislais, 
bet ir daugeliu kitų prašmatnių dalykų, pvz., labai brangiais indų servizais, 
skalbiniais, ypač staltiesėmis, servetėlėmis ir pan.

Dabar sugrįžkime prie žaislų. Kas ten tokio buvo? Pirmiausia – mažo 
paršelio dydžio kiaulytė, padaryta puikiai ir natūraliai tiksliai. Pastatyta ant 
grindų ji imdavo judėti ir sukeldavo stulbinantį gyvo padaro įspūdį. Būtent, 
kiaulaitė judėdavo į priekį, judindama ne tik kojas. Visas jos liemuo, tarsi žalčio, 
judėjo į visas puses, judėjo galva, ausys, uodegėlė, o svarbiausia, kad nebuvo 
matyti, jog kiaulytė buvo sudaryta iš įvairių dalių. Viskas buvo aptraukta oda, 
kaip gamtoje, o mechanizmas puikiai atliko visus kūno, stuburo, galvos, galūnių 
judesius, ką papildė, puikiai pamėgdžiojant gyvą kiaulytę, veriantis žviegimas. 
Žmonės, pirmą kartą matydami tą žaislą, absoliučiai negalėjo patikėti, kad 
tai nėra gyvas paršas. Tą išmislą kažkur, kažkokioje tarptautinėje parodoje, 
už didelius pinigus nupirko Marija Branicka ir padovanojo mano mamai, 
vaikams. Taip pat ten buvo kelios puikiai padarytos lėlės, irgi keisčiausiu 
būdu judančios, kiekviena jų turėjo po nesibaigiantį prašmatniausių drabužių, 
tarp jų ir baltinių, papuoštų tikrais nėriniais, rinkinį. Toliau – geležinkeliukai, 
traukiniai, varomi tikru garu, kuris atsirasdavo mašinos katile deginant spiritą. 
Buvo servizai lėlėms iš aukščiausių porceliano rūšių, kai kurie jau labai seni, 
tiesiog muziejiniai. Įdomi buvo kryžiaus formos odinė dėžutė, maždaug 6 kv. 
cm dydžio. Ją atidarius, raudona drobe aptrauktame viduje matėsi eilė įdubimų, 
kuriuose tarsi nesesere [neseseras – dėklas, skrynelė, rankinė, skirta tam tikros 
paskirties daiktams sudėti] buvo: gal 2–3 milimetrų ilgio peiliukai, [siuvimo] 
antpirštis, adatinė ir kiti siuvimo įrankiai, padaryti iš dramblio kaulo kaip 
tikrojo nesesero įrankių miniatiūros. 

Laikas nuo laiko, per kokią nors šventę ar jei ilgesnį laiką dėl mūsų 
nebūdavo nusiskundimų, motina mus vesdavosi į saloną ir su paslaptinga veido 
išraiška atidarydavo spintą-šventovę, leisdama mums trumpą akimirką pasigėrėti 
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tų žaislų vaizdu. Žinoma, atvykus svečiams, kurie to dar nebuvo matę, taip pat 
vykdavo tų žaislų apžiūra, kas visada sukeldavo tai stebinčių susižavėjimą.

 Kitoje pusėje nuo kabineto durų, palei sieną, prie čia įrengtų durų į 
buduarėlį, stovėjo pilvotas staliukas. Ant jo buvo sustatyta daug žalvarinių 
daiktų: peleninės, žibintai, skambučiai ir varpeliai, žvakidės ir kandeliabrai 
bei storai paauksuotos žibalinės lempos. Didžiuliuose iškiliuose to staliuko 
stalčiuose laikyta šimtai Vaitkuškio fotografijų kartono [rėmeliuose], 
netvarkingai sumestų, tapusių  apžiūrų metu nuolat perverčiama krūva. 

Priešais spintelę su žaislais stovėjo raudonmedžio sofutė, vadinta 
šezlongu ir dengta raudonu pliušu, ant kurios dažnai gulinėdavo mano motina. 
Prie sofutės, apsuptas fotelių, stovėjo stalas su žibaline lempa viduryje, o ant 
jo gulėjo dideli įrišti albumai su senomis fotografijomis bei mano senelio 
piešiniais. Pastaruosiuose albumuose buvo šimtai peizažų, kurie iliustravo jo 
keliones po pasaulį. Suprantama, keliauta arkliais. Prie kiekvieno piešinio buvo 
prancūziškai ranka įrašytas paaiškinimas, kur yra šis peizažas. Kita albumų 
su mano senelio piešiniais serija – portretai, veidai, profiliai, neretai keliolika 
tų pačių veidų viename puslapyje. Svarbių asmenų atvaizdai buvo iškirpti ir 
suklijuoti į albumus, įrištus raudona oda. Gana dažnai pasikartojančiu piešinių 
motyvu buvo aštrių bruožų, bemaž paukštiškas, kunigo asketo su juoda sutana 
profilis su prierašu „l‘abbe Jacotin [abatas Jacotin]“. Tai buvo  ilgametis mano 
tėvo, kuris niekados nelankė jokių mokyklų ir mokėsi namuose, vadovaujamas 
kun. Jacotino, o vėliau pono Špačynskio [Szpaczyńskiego], kurio istorija 
reikalauja atskiro pasakojimo, mokytojas ir auklėtojas. Labai dažnai senelio 
albumuose matomas [nupieštas] Kristaus veidas, visada ta pačia išraiška. Po 
kiekvienu iš tų atvaizdų yra įrašas senelio ranka: vidi du [lot. – regėjimas 
dieną], o toliau data bei metai. Atrodo, kad mano senelis labai dažnai, įvairiu 
dienos ir metų laiku, matydavo tą veidą regėjimo forma. Tada, sujaudintas 
labai realistinio regėjimo, čiupdavo pieštuką ir piešdavo tą veidą, šimtuose 
eskizų visada vienodą. Po kiekvienu iš tų piešinių, žinoma, įrašyta vis kita 
data. Pridursiu, jog buvo ir aliejiniais dažais bei akvarele pieštų analogiškų 
Kristaus veidų, visada su užrašais: vidi du... metų. Fotografijų albumuose 
buvo sukišta daugybė nedidelių fotografijų, vaizduojančių šimtus giminaičių 
bei visai nepažįstamų asmenų, tipiškų tų laikų, kai degerotipus išstūmė 
nuotraukos popieriuje, fotografijų. Vaitkuškyje buvo ir keletas degerotipų ant 
sidabro skardos.
 Palei salono langus stovėjo dar keli stalų su foteliais komplektai, 
kampuose nedidelės sofos, ant stalų žibalinės lempos ir albumai, 
peleninės, degtukai ant metalinių postamentų. Dešinėje pusėje, prie sienos, 
besiribojančios su koridorėliu (paž. sk. 29; 4 pieš. 43 psl.), stovėjo masyvi 
sofa su paauksuotais gipsiniais papuošimais, kurie nuolat trupėjo ir byrėjo. 
Priešais sofą stovėjo didžiulis stalas su lempa viduryje, taip pat apkrautas 
fotografijų albumais. Abiejuose stalo šonuose stovėjo dvi S formos sofos su 
sėdynėmis dviem asmenims. Du žmonės, sėdintys [ant šių sofų] nugaromis 
vienas į kitą, veidais buvo vienas priešais kitą, kas leido jiems patogiai kalbėtis. 
Buvo dar keletas staliukų įvairiuose kampuose, du maži veidrodžių staliukai 
su iškiliais stalčiais, apstatyti krištolu ir bronza. Palei sieną, besiribojančią su 
valgomuoju, stovėjo didžiulis ilgas fortepijonas, priešais jį juoda taburetė ir 
juoda etažerė natoms.


