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Klaipėdiečiai sausio 1-ąją paminėjo 
Kristijono Donelaičio gimtadienį

Nukelta į 15 p.

Šilutės muziejuje bus eksponuojamas 
unikalus dokumentasArūnas TRUKANAS, VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorius, Klaipėda

Iki lietuvių literatūros klasiko Kristi-
jono Donelaičio 300-ųjų gimimo metinių 
jubiliejaus liko vieni metai. Susirinkusieji 
klaipėdiečiai juokavo, kad dar turi savyje 
stiprybės. Mat po neramios Naujųjų metų 
nakties ne kiekvienas gali ryžtis, o neretai 
ir atsiprašyti svečių, kad galėtų dalyvauti 
bendroje šventėje, kuri tradiciškai jau vyksta 
25 metus iš eilės... 

Sausio 1-ąją Klaipėdoje buvo paminėtos Kristijono Donelaičio gimimo metinės

Juk į šią neformalią šventę nėra siun-
čiama įprastų pakvietimų. Įpratome prie 
kasmetinių prof. Pranciškaus Narušio 
birbynės garsų, skelbiančių K. Donelaičio 
pagarbos renginio pradžią. Simboliška, kad 
šioje Klaipėdos vietoje jau keli šimtai metų 
skamba pučiamųjų instrumentų muzika. Re-
miantis J. Tatorio istorinių tyrimų medžiaga, 

Vienas iš vertingiausių Šilutės muzie-
jaus filiale – Švėkšnos muziejuje – saugomų 
raštijos eksponatų yra Trečiasis Lietuvos 
Statutas lenkų kalba. Jis išspausdintas 
1693 m. Vilniaus akademijos spaustuvėje. 

Lietuvos Statutai – tai trys teisinių do-
kumentų rinkiniai, teisynai, apibrėžę Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinės 
sistemos pagrindą. Jie sudaryti tada, kai 

Restauruotas Trečiasis Lietuvos Statutas

Radinys namo palėpėje
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Kaip savi  šaudo 
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Alvydas BUTKUS
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Kęstutį Kazį Šimą

Raimondas JANKŪNAS

Mokslo ir tautos tarnas 
Vaclovas Biržiška

Povilas ŠKLĖRIUS 

Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms

Sukilimas lietuvininkų žemėje
Vytautas ŠILAS, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas, Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas 2013 m. yra 
paskelbęs Klaipėdos krašto atgavimo metais. 
Šių metų sausio 15 d. buvo paminėtos Klai-
pėdos krašto atgavimo 90-osios metinės. 

1923 m. sausio 15 d. sėkmingai baigė-
si sukilimas prieš šio krašto Prancūzijos 
valdymą. Kodėl kalbame apie šiaurinės 
Mažosios Lietuvos dalies, Klaipėdos krašto 
atgavimą, o ne, pavyzdžiui, apie šio krašto 
prisijungimą? Juk kai kas iki šiol mano, kad 
Mažoji Lietuva niekada nepriklausė Lietu-
vos valstybei. Tiesa yra kitokia.

Mažosios Lietuvos branduolys yra 
Skalvos (abipus Nemuno žemupio) ir pie-
čiau esančios Nadruvos žemės. Mažosios 
Lietuvos senieji gyventojai – lietuvininkai 
(vakariniai lietuviai). 1620 m. išspausdinta-
me Konstantino Sirvydo lenkų-lotynų-lie-
tuvių kalbų žodyne nėra termino „lietuvis“ 
yra „lietuvininkas“! Kai Lietuvos didysis 
kunigaikštis Algirdas žygiavo į rusų žemes, 
Pskovo metraštininkas parašė, kad „atjojo 
Algirdas su savo lietuvininkais“. Būtent 
Mažosios Lietuvos lietuviai išlaikė tą lietu-
vininkų savivardį, o Didžiojoje Lietuvoje jis 
buvo prarastas. Mažoji Lietuva, taigi ir jos 
dalis, vėliau pavadinta Klaipėdos kraštu, yra 
buvus pavaldi Lietuvos karaliui Mindaugui. 
Jį, kaip ir visą Mažąją Lietuvą, savo žeme 
laikė Lietuvos didieji kunigaikščiai Algir-
das, Kęstutis, Vytautas. Klaipėdos kraštas, 
nepaisant kelių šimtų metų vokiečių vals-
tybių valdymo, išliko lietuviškas iki XX a. 
pradžios. Remiantis 1919 m. Versalio taikos 
sutartimi jis buvo atskirtas nuo Vokietijos ir 
turėjo atitekti Lietuvos valstybei. Tačiau jis 

Per Klaipėdos krašto atgavimo 90-ųjų metinių minėjimą Klaipėdoje š. m. sausio 15 d. 
kalba LR Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas

buvo pavestas administruoti Prancūzijai.
Konferencijoje svarbiausius Vokietijos ir 

Rusijos imperijų valdytų žemių klausimus 
sprendė D. Britanijos, Prancūzijos ir JAV 
atstovai D. Loidas Džordžas (Lloyd Geor-
ge), Ž. Klemenso (George Clemenceau) ir 
T. Vilsonas (Thomas Wilson). Tvirta ranka 
konferencijai vadovavo prancūzų premjeras 
Ž. Klemensas. Jį labai palaikė D. Britanijos at-

stovas. Deja, prezidentas Vilsonas sutiko su 
jais ir savo pažado lietuviams netesėjo. Pran-
cūzui Ž. Klemenso didžiulę įtaką darė lenkų 
nacionalistų šovinistų lyderis R. Dmovskis 
(Roman Stanislaw Dmowski). Pasirengus 
pirmajai Pietryčių Lietuvos okupacijai, kad 
taip pradėjus įgyvendinti Juzefo Pilsudskio 
didžiosios Lenkijos kūrimo planą, jis 1919 m. 
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Žmogus buvo palikęs arklį nakčiai, o tas 
arklys įėjo ir įsmuko. Velnias eina pro šalį ir 
žiūri, kad arklys įkritęs į tą mulvę (purvą).

Velnias jau praėjo pro ežeriuką ir pagal-
vojo: „Ateis žmogus, ras įkritusį arklį ir sakys: 
„Ar velnias tą arklį ten įnešė!“ Taip sakant, 
kaltė klius jam, velniui. O ežeras skaidrus, tai 
bus matyti, kad nuskendęs arklys.

Todėl velnias grįžo atgal ir, ištraukęs arklį 
ant kranto, nuėjo.

Ir vėl pagalvojo, kad ateis žmogus, pama-
tys išsipurvinusį arklį ir pasakys: „Ar velnias 
tą arklį taip išpurvino?“ Tad velnias grįžta 
atgal ir ima plauti arklį skaidriame ežerėlio 
vandeny. 

Plovė, plovė, kol arklys vėl tapo švarus, 
ir vėl pagalvojo, kad ateis žmogus, pamatys 
šlapią arklį ir sakys: „Ar velnias tą arklį su-
šlapino?“

Ir pradėjo velnias džiovinti arklį su savo 
ugnimi, o kad labai stengėsi, tai vietomis ir 
nusvilino, vietomis ir pradegino skūrą. O tuo 
metu su brizgilais atėjo žmogus vestis arklį. 
Pamatė subjaurotą arklį ir pasakė: „Ar velnias 
tą arklį sumaitojo?“ ir čia pat pamatė dar te-
besisukinėjantį velnią, tai ir užriko jo: „Ką tu 
padarei su mano arkliu? Aš dabar su tavim 
atsiskaitysiu!“ Velnias nusigando ir klausia, 
kam jam reikalingos tos virvės rankose.

– Nutvėręs įmesiu į ežeriuką ir su ta 
virve užrauksiu ežeriuką, kad niekados ne-
beišlįstum.

Čia velnias ne juokais išsigando ir siūlo 
žmogui pinigų, kad tik paliktų jį gyvą.

– Gerai, – sako žmogus. Jis turėjo užsidėjęs 
ant galvos skrybėlę, tai nusimovė, padėjo ją 
ant žemės ir sako: „Pripilk ją pilną pinigų, 
tai tau nieko nedarysiu.“ Velnias sutiko. O 
žmogus, kai velnias nuskuodė atnešti pinigų, 
iškasė gilią duobę, tokią skylę, ir uždėjo skry-
bėlę, su prapjautu dugnu.

Atbėgo velnias  su pilnu pinigų katiliuku, 
atrodė, kad turės užtekti pripilti pilną skrybė-
lę, ir dar liks, o čia tik dzin-dzingt nuskambėjo 
pinigai į duobę, o skrybėlė tuščia.

– Na, na, greičiau sukis, – šūktelėjo žmo-
gus nustebusiam velniui. – Nešk pinigus, o 
tai gyvas neliksi. Ir taip velnias nešė ir nešė, 
o duobės vis dar negalėjo pripilti.

Būtų galima baigti, kad pripildė ir viskas, 
bet sako, kad negalėdamas pripildyti skrybė-
lės velnias turėjo dar daug kitų darbų atlikti, 
bet kokių nebeprisimena.

To ežeriuko dabar nebėra. Prieš kokius 30 
metų, sako, dar buvo, gal dar ir vėliau, bet kai 
išdalino į kulionijas [1934 m.], tai ten nebebuvo 
reikalo vaikščioti.

Pagal Jonių* ribą augo trys milžiniškos 
žieminės obelys, labai našios. Bet uogų ir 
vaisių anksčiau prieš kokius 60–50 metų visai 
nevertindavo.

Beveik kiekvienas turėdavo po sodą ir kol 
būdavo ant medžių, tol turėdavo, ir kiaules 
šerdavo; kas neturėdavo, nusipirkdavo kokį 
puspūrį už labai mažus pinigus.

Buvo trys minkštinės obelys, kurias turėjo 
tėvo motina ant išimtinės paėmusi, o vaikai 
vis norėdavo tų obuolių raškyti, o ta draudė. 
Kartą Jonas įsilipo į obelį, o senolė Elzė atėjo 
su blakšta (kartele), tas ir šaukia: „Mama!“, nes 
nebegali išlipti, o sėdėti ir bijo, kad į užpakalį 
neįdurtų.

Obuolių mažai kas žiemai pasidėdavo, 
tai po Kalėdų būdavo skanu. Senolė ir tada 
vaikams duodavo. Supildavo obuolius tuos, 
kurių vasarą ir rudenį negalėdavo valgyti, 
su bulvėmis kartu ir paskui valgant dar 
bulvėm atsiduodavo, bet žiemą tai būdavo 
labai gardu.

O vieną kartą kokį dešimt centnerių į 
kaupą, panašiai kaip bulves, sudėjo.

Buvo ir trys saldinės obelys. Vienos nedi-
deli, kitos labai dideli, permatomi obuoliai. 
Kartą seseriai Marei (dab. Kundrotienei), kad 
krito ant pakaušio, ta ir pradėjo žliumbti.

– Neverk, neverk, atiduosiu tau tą obuo-
lį, – pajuokavo kažkas iš namiškių, o ta ir 
nutilo.

Kur buvo daržinė, ten buvo krygės, tokios 
nedidelės mėlynos uogos su kauliukais, pana-
šios į pliūmes (slyvas). Jos buvo labai našios, 
kad šakos su uogomis pradėm (tiesiog) nulūž-

davo. Mažai kas jas valgydavo. Kai rudenį 
pribyrėdavo daug ant žemės, tai su grėbliu 
sugrėbdavo ir kiaulėms sušerdavo.

Dar ir dabar tebėra cibulinė obelis, taip 
vadinama, kad obuoliai būdavo apkibę 
lyg cibulės (svogūnai) pynėmis. Kiti vadina 
vynine.

Dėdė Jonas dar lyg pro miglą prisimena 
senąją trobą, sukiužusią, susmegusią į žemę, 
kuri buvo sode panašiai taip pasisukusi kaip 
jo pusbrolio Mikelio Gocento naujasis staldas 
(tvartas).

Žydai pavasarį išsinuomodavo sodus, o 
paskui sukvietę kokias bobeles, vaikus, skin-
davo uogas, daugiausiai vyšnias. Reikėdavo 
skinti su kotuku, turbūt, kad sultys neišbėgtų 
ir greit nepagestų. Vežimą išklos paklodėmis, 
pririnks pilną ir nuveš į Naumiestį parduoti 
žydams virti uogienei, tikriausiai už niekus ir 
atiduodavo. O skynėjai prisivalgydavo uogų 
iki soties. Teko ir jam vyšnias skinti.

*Joniais arba Dėde buvo vadinamas tėvo 
Augusto brolis Jonas, gyvenęs gretimai.

Jono J. Gocento kalba (viena iš 50 parašy-
tų įvairiomis progomis), pasakyta Ramučių 
evangelikų liuteronų bažnyčioje 1963 m. 
liepos 21 d. pamaldose

Varpo graudenimas
Žeme, žeme, žeme, klausyk Viešpaties 

Dievo žodžio! (Jeremijo 22, 29)
Pon` Jėzau, tu saulelė,
Tikroji man šviesa,
Duok manąją dušelę,
Kuri labai griešna,
Griekų tamsoj nerimti,
Bet ją naujai atgimti.
Negink man maldą tą. (Giesmynas, 232, 1)

Gimiau aš Gardame ir augau tenai iki 
Pirmojo pasaulinio karo, o tada išėjau duonos 
bei laimės ieškotis. Anos mano jaunystės metų 
patirtis bei kai kurių aplinkybių įspūdžiai 
mano širdyje paliko pėdsakų visam mano 
gyvenimui.

Nors Gardamą ir Ramučius jungia tas 
pats Tenenio upelis, ir nors paukščių keliu 
tarpe jųjų tiktai apie penketas kilometrų, 
tačiau juos anuo metu skyrė dviejų imperijų, 
Rusijos ir Vokietijos, siena, ginkluotų sargybų 
užtvertas rubežius. Ir nors gardamiškiams, 
kurių vien pačiame Gardame tada buvo visa 
dešimtis evangelikų šeimų, niekados neteko 
Ramučių bažnyčios lankyti, nei asmeniškai 
su ramutiškiais bendrauti, o vis dėlto juos 
jungė, nors akimis ir nematomas, o tačiau 
galingas, tikėjimo, vilties ir meilės ryšys, nes 
vieni ir antri garbino ne tiktai vieną ir tą patį 
Viešpatį Dievą, bet ir meldėsi iš vienų ir tų 
pačių lietuviškų knygų, giedojo vienas ir tas 
pačias evangeliškas giesmes.

Ir, štai, mano senolei, mano tėvo motinai 
Elzei Gocentienei [Klovikei, mirė 1908 XI 
20 – A. Ž.], artinosi mirties valanda, ir jinai, 
gulėdama mirties patale, geidavo kunigo 
Paskutiniajai Vakarienei šiame pasaulyje. 
Mes priklausėme, kaip ir dabar tebepriklau-
so evangeliškieji gardamiškiai, Naumiesčio 
bažnyčiai, kurią kunigiškai aptarnavo kas 
trys mėnesiai kartą iš Tauragės atvykdamas 
kunigas. Ano meto prastais keliais, arkleliais, 
iš už 50 kilometrų, iš Tauragės, paprastiems 
žmonėms, kad ir taip nepaprastam, bet 
skubiam reikalui iškviesti bei parsigabenti 
kunigas nebeįmanoma buvo. Ir ką bedarą? 
Visų šiame atsitikime sielvartaujančiųjų buvo 
nutarta mėginti vykti kunigo į Ramučius, 
nors neturint tam reikiamo leidimo rubežių 
(valstybės sieną) peržengti.

Ir ką gi? Pasisekė. Anuo metu buvo kiti, 
tauresni laikai, itin dvasiniam reikalui kiti su-
pratimai, negu dabar mūsų dienomis. Kunigą 
prie ligonės rusiškasis per rubežių praleidimo 
punkto prižiūrėtojas Voveryse sutiko praleisti 
ir kunigas visų džiaugsmui bei suraminimui 
atvyko.

Tada prie ligonės, švenčiant Šventąją 
Vakarienę, buvo kunigo drauge su visais da-
lyviais širdingai pagiedota ana giesmė „Pon` 
Jėzau, tu saulelė“, kurios pirmąjį posmelį 
pradžioje sugiedojome.

Tai buvo didinga ir graži dvasios atgaivos 
diena, kuri savo nepaprastumu įsmigo ir 

man, ano meto berniūkščiui, giliai sąmonėn ir 
pasiliko brangia ir iki šiai dienai, nes, be viso 
kito, aš, berods, iš viso tada pirmąjį kartą savo 
gyvenime pamačiau kunigą, visų gerbiamą, 
branginamą ir tada taip širdingai laukiamą.

Nors Ramučių bažnyčios ir netekdavo 
lankyti, nors gardamiškiams jinai ir nemato-
ma buvo, o vis dėlto ir gardamiškiuose ji savo 
atliko, nes palankiu oru jos melodingo varpo 
skambesys pasiekdavo ir gardamiškių ausis 
ir dievobaimingai, šventai džiuginančiai bei 
paguodžiančiai nuteikdavo širdis. Tas gražu-
sis varpo gaudesys geriausiai buvo girdimas 
Gardamo vadinamuose Valakuose, vasaros 
metu dirbant laukuose, skelbiant šeštadienio 
bei savaitės pabaigos vakarą.

Ir šiandien, taigi po pusės šimto metų, jei 
anas varpas prabiltų, jį atpažinčiau, išskir-
čiau iš kitų varpų gaudesio, nes ir šiandien 
jo grakštus, meilingas ir melodingas banga-
vimas nei mano ausyse nei širdyje nėra dar 
išdilęs, ir aš, prisiminęs anuos laikus, tartum 
šiandien girdžiu jo žavingą graudenimą.

1956 metais, rudenį, man teko garbės ir 
laimės Ramučių bažnyčioje, užbaigiant evan-
gelizacijos savaitę, pamaldosna įsijungti.

Vykstant iš Klaipėdos į Ramučius dau-
giausia mane jaudino ir džiugino toji mintis, 
kad aš ir vėlei ir dargi dabar iš arti išgirsiąs 
ano varpo žavingąjį gaudesį, kuris anais me-
tais mane jauną bernaitį dvasiškai auklėjo, 
graudeno bei guodė.

Ir ką gi aš atvykęs bažnyčion išgirdau, ir 
įlipęs bokštan ir pats savo akimis pamačiau: 
bažnyčios priešų piktos rankos šitam varpui 
buvo išplėšusios šerdį ir jisai nuskriaustas ir 
likęs nebyliu tylėjo.

Betgi Ramučių bažnyčia po Pirmojo 
pasaulinio karo beturinti įsigijusi ir kitą dar 
didesnį varpą, kuriam niekšų rankos nepa-
jėgusios nė šerdies išplėšti ir šis, turėdamas 
savyje pranašo Jeremijo 22 perskyrimo 29 
skirsnelio įrašą, gaudė: „Žeme, žeme, žeme, 
klausyk Viešpaties Dievo žodžio!“

Besą ir vargonai išplėšti. Kas buvo atsitikę, 
tą bažnyčios sargė Sabalienė susigraudinusi 
pasakojo man. Vos Antrojo pasaulinio karo 
bangai pro Ramučius pragriaudėjus, atvykę 
„tikrieji“  krikščionys iš Žemaitijos, berods, 
iš Pajūrio ar Pajūralio parapijos bažnyčią 
nusiaubę – išsiplėšę vargonus ir visa kita 
susigrobę, ką galėję paimti. Norėję ir varpus 
išsikabinti, bet nepajėgę, tai tik tam varpui, 
kuris nuskriaustas, dabar nebylys, išplėšę 
šerdį. Ir visa ką suplėšę išsivežę, atseit, „Dievo 
garbei!“ savo bažnyčioje pavartoti.

Buvo jau vėlyvo rudens darganota diena. 
Brėško vakaras ir pamaldos ilgai nusitęsė į 
tamsią naktį. Lauke kiaurai buvo šlapia, keliai 
bei takeliai įmurę. Po gūsio lietaus nuo baž-
nyčios stogo teškėjo vanduo, pūtavo šlapias 
vakaris. Ne tiktai dangus debesimis buvo 
aklinai užmūrytas iki žemės, bet ir žemėje 
nesimatė jokios švieselės. Naktis gūdėjo.

Pamaldoms pasibaigus žmonės gaubstėsi 
ir skirstėsi. Ruošėsi namolei ir jaunuoliai cho-
ristai ir choristės, kurie savo puikiu giedojimu 
pritardami gitaromis grožino pamaldas. Man 
pasidarė baugu ir neramu dėl šio nekalto ir 
gražaus jaunimo. Kaip jie sugrįš tokią baisią 
naktį namo. Juk tik vienas kitas iš pačių Ra-
mučių, o visi kiti iš tolimesnių kaimų ir net 
iš Šilutės jų tarpe buvo. Čia reikalinga neuž-
miršti, kad anais dar ne taip tolimais po karo 
ir visokios maišaties metais naktimis keliuose 
bei atšaliose vietose slankiodavo ir švaistėsi 
visokios padugnės ir visokių negandų atsi-
tikdavo su žmonėmis.

Aš patariau vietiniams pernakvinti savo 
draugus bei drauges ir nepaleisti juos į tokią 
bjaurią ir pavojaus pilną naktį.

Ir ką gi? Vienas tų jaunuolių, jaunas vai-
kinas, kuris, berods, šilutiškis buvo, ryžtingai 
atsikirto: „Dievas su mumis – mes nieko 
nebijome!“

Aš savyje sarmatijaus, kad mano, tartum 
subrendusio krikščionies, tikėjimas ir pasiti-
kėjimas Dievu toli gražu ne tolygus anų jau-
nuolių tikėjimui bei pasitikėjimui, kuriuos aš 
tą vakarą savo pasakytajame žodyje raginau 
ir graudenau laikytis prie Viešpaties Dievo 
ir nepamesti kelio dėl takelio. Tačiau, antra 
vertus, ir nepaprastai apsidžiaugiau aš tokiu 

jaunimu, kokio dar savo gyvenime nebuvau 
sutikęs.

Tada aš grįždamas namo, o ir sugrįžęs, 
palygindamas aną girdėtą jaunuolio kelių 
žodžių vieno sakinio atsitiktinai pasakytąjį 
pamokslą su savuoju, kuriam buvau ir pa-
siruošęs, ir visą valandėlę kalbėjau, radau 
savąjį menkesniu ir mažiau patraukliu, negu 
ano jaunuolio.

Nuo to tamsaus, šlapio ir pavojingo, o 
tačiau gražaus ir palaimingo vakaro nutekėjo 
į amžinybę jau eilė metų.

Daug kas šioje parapijoje pasikeitė. Tūluo-
sius ano meto parapijiečius Viešpats Dievas 
pašaukė pas savęs – jų išvargusius kūnus 
priglaudė kapinės.

Tebūnie lengva jiems tėviškės kapinių 
žemelė!

Betgi didžiausioji gyvosios parapijos dalis 
per šį laikotarpį iškeliavo į Vakarus, ieškoda-
miesi ramesnės vietos bei gardesnės duonos. 
Suprantama, pasilikusiuosius tas nedžiugina, 
nes bepasiliko mažas, skurdus būrelis vietos 
gyventojų – savo tėvų bei protėvių žemės, 
savo bažnyčios, savo kapinių ištvermingiau-
siųjų mylėtojų. Betgi, pulkeli menks, nenusi-
mink – tau Dievas guldosi aplink: Viešpats 
Jėzus Kristus graudena ir guodžia: „Nesibijok, 
tu mažoji kaimene; nes jūsų Tėvui pamėgo 
jums duoti karalystę!“ (Luko 12, 32).

1970 XII 22–23 d. viešėjau pas dėdę Joną 
Klaipėdoje, o grįžęs užrašiau jo pasakojimą 
apie tėviškę Gardame.

Senoji troba stovėjo toje vietoje, kur 
paskiau buvo skūnia (daržinė), tik arčiau 
vieškelio, galu į jį. Buvo plūkto molio asla bute 
(koridoriuje), kuris dalijo, turbūt, į dvi dalis 
trobą. Medinė, šiaudais dengta, matyt, tokia 
žema, kad lankstis (kartis) buvo pritvirtintas 
ant aukšto, o pro lubas padaryta skylė ir 
prakišta virvė, ant kurios pakabintas lopšys. 
Martynas, Augustas ir Jonas gimė senojoje 
troboje. Jis prisimena, kad jam gulint lopšyje, 
virvė, kuri skylėje trynėsi, ir kažkoks šapas 
ar spalis įkrito į akį, bet niekas nieko nerado, 
o akis ėmė balti. Tai paskui Traknienė (tokia 
Nausėdienės pravardė) liežuviu išlyžo. O 
ta akis paskui silpnesnė buvo, o dabar – sti-
presnė už kitą yra. Prisimena kaip, turbūt, 
prieš Kalėdas kepė pyragą ir iš trobos nešė 
į klėtį, kur dabar troba yra. Matyt, didelis 
vyras buvo, kad nešė patį mažiausią rundiną 
(apvalų) kepaluką. Ir gerai ėjo, tik prie klėties 
paslydo, o tas kepalukas iškrito ir nuriedėjo 
po klėtim, kur buvo galima net palįsti, (...). 
Senojoje troboje buvo virš lango lentynos, 
kur būdavo skustuvas ir kokie vaistai sudėti, 
tai vis smelsdavosi ten pažiūrėti. Ta lentyna 
vadinosi palyčia. Palei tvorą su Dėde (Joniais) 
augo slyvos ir vyšnios.

Tęsinys kitame numeryje
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Mažoji Lietuva

Jonas Jurgis Gocentas ir sesuo Marta 
Žemaitaitienė Gardame, apie 1960 m.
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Pabaiga

Viešvilė. IV d. Gyvenvietės
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Senosios Viešvilės likimo simbolis – dar vieno sudegusio tradicinio statinio liekanos buvusios 
lentpjūvės plotuose. 2002 m. spalio mėn.

Viską gerokai pakeitė Pirmasis pasauli-
nis karas: jau pirmaisiais metais viešviliškius 
užgriuvę išbandymai, kai apie ketvirtį vietos 
žmonių Rusijos kariuomenė ištrėmė į Rytus, 
kai daugybė likusiųjų žiemą slapstėsi aplin-
kinėse giriose, slėpdamiesi nuo okupantų. 
Tik po bolševikinės suirutės daugumai trem-
tinių pavyko iš Rusijos grįžti į gimtinę, čia 
aptinkant įvairias netektis ir nuostolius. 

1925 m. surašant gyventojus, Viešvilėje 
(be vyriausiosios girininkijos) dar aptikta 
1410 žmonių. Tada valdyti 1102 ha žemės 
(tuos plotus sugebėta kiek praplėsti po 
1905 m.). Prieškarinės Lietuvos Respublikos 
laikais Viešvilė priklausė naujajai Pagėgių 
apskričiai. Tuomet veikė Viešvilės valsčius 
su savo raštine, policijos nuovada ir teismas, 
paštas ir mokykla.

1939 m. Viešvilėje tebegyveno 1174 
žmonės. Po Žilių (su 1942 gyventojais), 
Smalininkų (1321), Kraupiško (1263) tai tebe-
buvo viena didžiausių gyvenviečių naujoje 
Tilžės–Ragainės apskrityje.

Tebeveikė didžioji Viešvilės lentpjūvė, 
kuriai iki 1943 m. vadovavo Andrius Sku-
čas. Prie besiplečiančios įmonės susikūrė 
darbininkų gyvenvietė, statyti gamybiniai 
bei administraciniai trobesiai.

Dar 1930 m. lentpjūvės teritorijoje pradė-
ti garsiojo Švedkalnio archeologiniai tyrimai. 
Ten buvo aptikti Skandinavijos vikingų 
kapai, kur įkapėms buvo dedami vikingų 
kardai ir Šiaurės Vakarų Europai būdingos 
puošmenos.

Jau minėta į lentpjūvę nutiesta siaurojo 
geležinkelio atšaka. Didelės lentpjūvės 
(kur kasmet būdavo apdorojama iki 40000 
kietmetrių medienos) produkcija būdavo 

išplukdoma ir Nemunu. Tam į pakrantę 
buvo nutiesta dar viena geležinkelio linija, 
pastačius tiltus per senvages ir prieplauką 
pjautinės medienos pakrovimui į baržas ir 
kitus laivus.

Gamybiniai reikalai pindavosi su lietu-
viškaisiais ir baltišku paveldu. Įdomu, kad 
lentpjūvės įkūrėjo E. Hildebrandto žentas 
buvo Adolfas Stepaitis, o vaikaitis – Verneris 
Stepaitis, ilgam apsigyvenęs Viešvilėje ir 
ten susilaukęs dviejų vaikų – būsimo pro-
fesoriaus Jurgeno ir Lotaro – pokariu apsi-
gyvenusių Kanadoje. Taip senos baltiškos 
pavardės per Viešvilę pasklido po pasaulį.

Didžiojoje lentpjūvėje dirbo 100 nuo-
latinių ir dar 250 sezoninių darbininkų. Jų 
sąrašuose mirga lietuviškos krašto lietuvi-
ninkų ar atvykėlių iš Didžiosios Lietuvos 
pavardės: Albertas Preikšaitis, F. Vosylius, 
G. Žilaitytė, E. Rodaitytė, F. Melinaitis, 
V. Kundrus ir kiti.

Baltiškasis paveldas pynėsi daugumoje 
Viešvilės šeimų, kartais slepiamas, tikriau-
siai, vokiškų ar kitokių svetimų pavardžių. 
Pavyzdžiui, paskutinis Viešvilės burmistras 
(meras) V. Gotšalkas, 1944 m. rudenį su 
kitais pasitraukęs į Vakarus, buvo vedęs 
Elą Radvilaitę (Radziwill) iš Aukšgirių 
kaimo. Beje, jo tėvas V. Gotšalkas praeityje 
buvo vedęs kitą Radvilaitę – Emiliją. Taip 
Mažojoje Lietuvoje gyvuodavo formaliai 
vokiškos šeimos, per kartų kartas besimai-
šydamos su vietos lietuvininkais. Tiesa, 
priverstinės germanizacijos laikais daugeliui 
baltiškos kilmės žmonių teko įprasti kalbėti 
vokiškai, pamiršti nemažai senųjų tradicijų 
ir papročių. 

Lietuviškasis Viešvilės paveldas tirpo 

ir sovietinės okupacijos laikais. Antai vieš-
viliškio Jurgio Ruslio sūnus Hansas (gimęs 
1921 m. ir mokęsis vietos mokykloje) pokariu 
įsijungė į Lietuvos partizanų būrį ir ten žuvo, 
kovodamas su sovietiniais okupantais.

Nebetęsiant begalinio Viešvilės netekčių 
naujaisiais laikais sąrašo, kai pražuvo ir 
senieji gyventojai, ir senojo gyvenimo pėd-
sakai, dar paminėtume Atgimimo laikus, kai 
gausūs krašto išeiviai pradėjo įvairiai remti 
savo gimtinę, atskiras įstaigas ir žmones. Se-
nosios Viešvilės likimu rūpinosi Algimantas 
Liaudaitis, jau minėtoji Danutė Daugirtienė 

ir kiti apylinkių šviesuoliai, padėję tirti bu-
vusio gyvenimo liekanas.

Autoriaus nuotr.
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Lietuva tapo integralia Vidurio Europos 
dalimi. Statutai buvo naudojami Lenkijos 
ir Livonijos teismuose. Trečiasis Lietuvos 
Statutas buvo išsamiausias iš visų trijų 
Lietuvos Statutų ir galiojo 250 metų (iki 
1840). 1649 m. pagal Lietuvos Statutą buvo 
tiesiogiai redaguojamas Rusijos teisynas. 
1588 m. karalius Zigmantas Vaza suteikė 
privilegiją III Lietuvos Statutą spausdinti 
rusų ir lenkų kalbomis, bet tik 1614 m. 
pasirodė III Lietuvos Statuto lenkiškas 
vertimas. 

Statutą Švėkšnoje, Bažnyčios gatvėje 
esančio namo palėpėje, rado ilgametis 
pedagogas, kraštotyrininkas, Švėkšnos są-
jūdžio narys Petras Čeliauskas, kuris tame 

Šilutės muziejuje bus eksponuojamas 
unikalus dokumentas

name nuomojosi kambarį. Žinoma, kad 
pastatas priklausė Lietuvos Nepriklauso-
mybės Akto signataro Kazimiero Stepono 
Šaulio seseriai. Vertingas radinys buvo 
saugomas 1969 m. Petro Čeliausko įreng-
tame Švėkšnos mokyklos muziejuje, kuris 
1993 m. tapo Šilutės muziejaus filialu.

Iki šių dienų išlikęs III Lietuvos Statutas 
buvo prastos būklės: odinis viršelis purvi-
nas, briaunų srityse ir kampuose oda nu-
dilusi, nugarėlės srityje trūko nemažų odos 
fragmentų. Lapai buvo purvini, apiplyšę, 
nuo drėgmės susibangavę, susiraukšlėję, 
trūko fragmentų. 2012 m. Šilutės rajono sa-
vivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija skyrė lėšų šiam dokumentui res-

Atkelta iš 1 p.

tauruoti. Restauravimo darbus atliko Lietu-
vos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos 
Dokumentų konservavimo ir restauravimo 
centro restauratorės Aldona Nikienė ir 
Dalia Udrienė. Knyga buvo išvalyta, lapai 
ištiesinti, įplyšimai suklijuoti, fragmentai 
atkurti, rekonstruotas įrišimas.

Restauruotas III Lietuvos Statutas bus 
eksponuojamas nuo 2013 m. vasario 15 d. 
parodoje „Eksponatai – laikmečio liudi-
ninkai“. Laukiame Jūsų Šilutės muziejuje 
(Lietuvininkų g. 36). 

Inga RADAVIČIŪTĖ, 
Šilutės muziejaus vyriausioji fondų saugotoja 

Edvardo Judženčio nuotr. Trečiasis Lietuvos Statutas prieš restauraciją

Trečiasis Lietuvos Statutas prieš restauraciją Restauruotas Trečiasis Lietuvos Statutas
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Lietuvos istorijos parodijos

Kaip savi  šaudo (tiksliau – spjaudo) į savus
Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Vytauto Didžiojo universiteto Letonikos centro vadovas, asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas, Kaunas

Gal ir atsibodusi ši tema, tačiau ryškėja 
vienas įdomus aspektas – Lietuvoje yra du 
atkaklūs spjaudytojai į savo šalies istoriją, 
kurie šiaip jau turbūt nesusėstų prie ben-
dro stalo.

Vienas jų – VU istorikas ir Lietuvos TV 
šoumenas, kiekviena patogia proga kartojan-
tis Varšuvos kolegų nuomonę, kad 1920 m. 
spalio mėn. jokios Lenkijos intervencijos 
į Lietuvą nebūta, kad L. Želigovskis esą 
surinkęs vietinius „senlietuvius“ ir patrau-
kęs vaduoti Vilniaus iš litvomanų, arba 
„naujalietuvių“ [2]. Tai buvęs ne karas, o 
viso labo vietinių tarpusavio „konfliktas 
dėl Vilniaus“, kur, pagal tokią logiką, „savi 
šaudė į savus“. „Senlietuviai“ atkovoję iš 
„naujalietuvių“ Vilnių bei visą Rytų Lie-
tuvą, bet pavadinę ją Vidurio Lietuva su 
aliuzija į tai, kad senoji Rytų Lietuva (t. y. 
Baltarusija) ir Vakarų Lietuva (t. y. dalis 
Dzūkijos, šiaurinė Suvalkija, Kėdainių, 
Panevėžio, Utenos Aukštaitija ir visa 
Žemaitija) dar galinti sulaukti tokio pat 
„išvadavimo“.

Nepaaiškinta tik smulkmena – nuo kada 
šitie „senlietuviai“ staiga virto lenkais: 
ar po Giedraičių-Širvintų mūšio 1920 m. 
lapkričio 17–21 d., ar po okupuotojo krašto 
aneksijos 1922 m.

Kad šios pasakos būtų baisesnės, 
klausytojai pagąsdinami, jog priešingu 
atveju Vilnių ir visą Lietuvą būtų vėl 
okupavę iš jos jau išvyti bolševikai, ir 
Lietuva būtų sulaukusi Baltarusijos likimo 
[2]. Žodžiu, šaudėm jus, litvinai, todėl, 
kad bolševikai jūsų nepakartų. Naivesnis 
klausytojas turbūt pamanys, jog Latvijos 
ir Estijos sovietinė okupacija įvyko ne 
1940 m., o 1922 m., nes, matot, Lenkija į 
buvusius savo „Infliantus“ kariuomenės 
taip ir neįvedė. Netgi priešingai – pasisiūlė 
latviams padėti 1919–1920 m. išvaduoti 
bolševikų užimtą Latgalą. Padėti padėjo, bet 
nepamiršo ir išeiti, Rėzeknę su Daugpiliu 
palikusi Latvijai. Turbūt tam, kad „tuoj pat“ 
užimtų bolševikai?

Šiaip jau istorikai vengia samprotavimų 
„kas būtų, jei būtų“, tačiau šį kartą jie 
sutartinai daro išimtį. Tiek Varšuvoje, tiek 
kai kurie Vilniuje.

Kitas Lietuvos okupacijos neigėjas yra 
politikas, garsaus bolševikų kolaboranto 
anūkas su visa savo bendrapartiečių 
kompanija, Lietuvoje kartojančia Maskvos 
politrukų nuomonę, kad 1940 m. birželį 
jokios TSRS intervencijos nebuvo: Lietuva 
savo noru įsileidusi Raudonąją armiją, o 
šalies aneksija 1940 m. rugpjūtį buvęs tik 
savanoriškas jos įstojimas į „brolišką TSRS 
tautų šeimą“, iš kurios „prieš liaudies 
valią“ Lietuvą 1990 m. išplėšę „sąjūdistai-
landsbergistai“, 1991 m. sausio 13-ąją 
surengę dar ir parodomąjį pasišaudymą 
„savų į savus“.

Šio politiko bendraminčiai irgi turi 
baubų nepatikliesiems pagąsdinti – jie 
pasakoja, kad 1940 m. birželį Raudonoji 
armija avansu išgelbėjo Lietuvą nuo 
hitlerinės okupacijos. Ir jei ne „broliška 
TSRS pagalba“ 1940 m. bei po karo, sako 
jie, tai mes, lietuviai, būtume sukūrenti 
krematorijumuose arba geriausiu atveju 
suvokietinti. Vėl ta pati giesmė: okupavom, 
trėmėm, šaudėm tam, kad neokupuotų, 
netremtų ir nešaudytų kiti. Suprask, 
visos kitos Europos šalys, kurias aplenkė 
Raudonosios armijos „išvadavimas“ ir 
vėlesnė „nesavanaudė TSRS globa“, dabar 
yra arba sudegintos, arba suvokietintos.

„Kaip galima okupuoti 
save pačius?“

Toks retorinis klausimas pastaruoju metu 
dažnai metamas lenkų Lietuvoje diskusijose 
su oponentais. Atsakymas paprastas: 
galima, ir visai nesunkiai – tereikia atsivesti 
kitos šalies kariuomenę ir jos generolus. 
Panašiai „save“, t. y. Latviją, 1919 m. 
okupavo bolševikiniai latvių raudonieji 
šauliai, o 1938 m. Lenkijos padedamas 
„save“ okupavo lenkakalbis Čekoslovakijos 
Tešinas bei Vokietijos padedami vokiškieji 
Čekoslovakijos Sudetai. Pastarųjų aneksija 
buvo palaiminta iš anksto Miunchene. Ir 
palaimino ją tuometinės Europos šalių 
vadovai, diplomatai. Vilniaus okupacijos 
neigėjai ir aneksijos teisintojai turbūt laikosi 
nuomonės, jog, sulaukus tokio palaiminimo, 
Čekoslovakijos Sudetų aneksija buvusi 
legitimi, kaip ir ankstesnė Vilniaus krašto.

Dar pagraudenama, kad ir J. Pilsudskis, 
ir L. Želigovskis buvo kilę iš Lietuvos – 
Pilsudskis, girdi, net litvinu titulavęsis. 
Vadinasi, jie „vadavę“ savo tėvynę. Kaip 
čia neprisiminsi, kad panašiai savo tėvynę 
Gruziją 1921 m. „išvadavo“ gruzinas 
J. Džiugašvilis-Stalinas, o 1938 m. savo 
tėvynę Austri ją „išvadavo“ austras  
A. Šiklgruberis-Hitleris. Kiek iš viso to 
gero turėjo valstybingumo netekę gruzinai 
su austrais, komentuoti turbūt nereikia. 
Kaip ir to, jog kiekviena tauta visais laikais 
turi savo periferiją, t. y. savo mankurtus ir 
kvislingus.

Savąją Lietuvos istorijos versiją anas 
istorikas bei jo sekėjai pateikia kaip vieną iš 
galimų „naratyvų“. Tiksliau kaip lenkiškąjį 
naratyvą „na Litwie“. Minėtojo politiko 
istorijos „naratyvas“ yra rusiškasis. „В 
Литве“. Abu šių „naratyvų“ ruporus vienija 
bendras bruožas – pastangos skleisti kitoje 
šalyje sukurtą Lietuvos istorijos versiją, 
naudingą tai šaliai. Ir Lietuva nesipriešina. 
Bet pamėginkit Rusijoje skleisti prancūzų 
„naratyvą“ apie jų nacionalinio didvyrio 
Napoleono Bonaparto pastangas „išvaduoti“ 
prancūzakalbę Rusijos diduomenę nuo 
patvaldystės ar kultūrinio atsilikimo. Jums 
pasakys, kad Rusijoje jis joks didvyris, 
joks civilizacijos nešėjas, tik okupantas. 
Pamėginkit Lenkijoje pasekti pasakas apie 
gerus Švedijos ketinimus XVII a. išvaduoti 
Lenkiją nuo konservatyvios katalikybės ir 
duoti germaniškos visuomeninės tvarkos 
pavyzdžius, kokius ji davusi užvaldytiems 
Livonijos kraštams. Arba vėlgi rusams 
papasakoti apie kilnius buvusio Maskvos 
gynėjo generolo A. Vlasovo tikslus su 
milijonine hitlerininkų prižiūrima rusų 
armija (ROA) „vaduoti“ Rusiją nuo 
stalinizmo. Jus išvarys iš šalies. O Lietuvoje 
viskas atvirkščiai. Kai viena Šalčininkų 
moksleivė paskelbė savo rašinį „Lenkijos 
okupacijos pasekmės Rytų Lietuvai“, 
lenkiškoji Lietuvos spauda ėmė klykauti: 
„Tai šmeižtas! Nebuvo jokios okupacijos! 
Kokia ji lenkė, jei taip sako! Lietuviškos 
mokyklos žaloja lenkų vaikus!“ 

Vienas iš Rusijos ambasadorių Latvijoje 
V. Kaliužnyj yra pasakęs, jog pilietybę čia 
gauti rusams trukdąs ir Latvijos istorijos 
egzaminas, kuriame reikalaujama pripažinti 
1940 m. Latvijos okupacijos faktą, o tai 
jau esąs ruso sielos prievartavimas, nes 
istoriją rusas mokęsis iš kitokių vadovėlių. 
Įdomu, iš kokių gi vadovėlių už Lietuvos 
pinigus mokosi Lietuvos lenkų vaikai, jei 
želigovskinės okupacijos pripažinimas 
sukelia tokią nepasitenkinimo audrą? 

 

Sesės dvynės – 
Rusija ir Lenkija

Rusijos ir Lenkijos ideologus vienija senos 
paternalizmo ir didžiavalstybinio šovinizmo 
tradicijos. Ši rusų savivoka tarsi yla iš maišo 
kyšojo TSRS himno, 1943 m. pakeitusio 
„Internacionalą“, pirmosiose eilutėse: „Союз 
нерушимый республик свободных / Сплотила 
навеки Великая Русь“ („neišardomą laisvų 
respublikų sąjungą amžiams subūrė didžioji 
Rusia“). Tačiau akivaizdžiai deklaruoti 

šovinizmo bolševikai vengė, netgi tramdė 
save įvairiais potvarkiais. Vis dėlto vienur 
kitur prasprūsdavo teiginiai apie iškilią rusų 
tautos misiją kultūrinant aplinkines tautas 
ir gelbstint jas Rusijos glėbyje nuo negerų 
kitų kaimynų.

Lenkai atvirkščiai – XX a. pradžioje, 
kuriantis nacionalinėms valstybėms, visur 
ir visada pabrėždavo savo pranašumą 
prieš kaimynines tautas. Kaip rašo lenkų 
istorikas Kšyštofas Buchovskis (Krzysztof 
Buchowski), lenkų istoriografijoje buvo 
beveik visuotinai laikomasi interpretacijos, 
kad „renegatai litvomanai išgalvojo 
tautiškumą, kuris iš tikrųjų niekada 
neegzistavo“ [1, 107], o „šiuolaikinė lietuvių 
literatūrinė kalba, sukurta litvomanų, yra 
dirbtinai išgalvota“ [1, 108]. Todėl net 
pilsudskiniame federacijos projekte buvo 
numatyta laikytis lenkiškumo persvaros 
principo, o į pakraščių tautas, tarp jų ne tik į 
lietuvius, bet ir į baltarusius bei latvius – buvo 
žiūrima kaip į atsilikusias, nesubrendusias 
valstybingumui, todėl nevertas turėti savo 
valstybę [1, 183]; bandymai priešintis 
Lenkijos ekspansijai buvo laikomi tų tautų 
nebrandumo požymiu [1, 217]. Nenuostabu, 
kad visos kaimyninės tautos tokio lenkų 
projekto iš tolo kratėsi. Lenkų nacionalistai 
būsimojoje Lenkijos valstybėje lietuviams 
buvo numatę tautinės mažumos statusą 
[3, 125]. Siauresniuose Lenkijos ir Lietuvos 
unijos atnaujinimo projektuose pirmaujanti 
pozicija irgi buvo numatyta lenkams; 
etninės Lietuvos teritorijoje tai turėję būti 
vietiniai lenkai – dvarininkai, dvasininkai, 
karininkai, mokytojai ir kt. Ne be pagrindo 
J. Pilsudskiu pasibaisėjo iki tol buvęs 
unijos šalininkas J. Herbačiauskas – laiške 
M. Riomeriui savo pokalbį su „Valstybės 
Viršininku“ 1919 m. gruodį apibūdinęs 
taip: „Jis nekenčia etninės Lietuvos“ [5, 
347]. Natūralus lietuvių priešinimasis 
tokioms idėjoms ir lietuviškumo žlugdymo 
perspektyvai Lenkijos visuomenę siutino 
ir skatino planuoti intervenciją – jos planai 
buvo atvirai diskutuojami [1, 209-213]. 
Kartu buvo ciniškai stebimasi „nedėkingų 
lietuvių“ antilenkiškomis nuotaikomis 
Lietuvoje.

Įdomi dar viena anų laikų detalė: 
1919 m. rudenį Lenkijoje nuspręsta stiprinti 
diplomatinį spaudimą Lietuvai ir pradėti 
antilietuviškos propagandos kampaniją, 
kurios tikslas – diskredituoti Lietuvos 
Vyriausybę bei remti visas opozicines 
apraiškas Lietuvoje [1, 191; 220]. Kaip 
matom, ši Lenkijos politikos tradicija turi 
beveik 100 m. istoriją, kad ir su tam tikrais 
pertrūkiais.

Turėdamos iš esmės panašias federacinių 
valstybių vizijas ir norą atkurti buvusias 
imperijas, Lenkija su Rusija ėmė stumdytis 
alkūnėmis regione. Iš pradžių pasisistumdyta 
dėl vadinamųjų „buferinių teritorijų“ – 
Lietuvos ir Latvijos, tačiau 1920 m. kovo mėn. 
Lenkija metė iššūkį pačiai Rusijai – pradėjo 
puolimą Maskvos (ir Kijevo) kryptimi. Pasak 
rusų šaltinių, J. Pilsudskis savo programą 
maksimum apibūdinęs taip: „Mano svajonė – 
nužygiuoti iki Maskvos ir ant Kremliaus 
sienos užrašyti: Rusiškai kalbėti draudžiama!“ 
[6]. Iki Maskvos jis nenužygiavo, bet Kijevą 
buvo užėmęs. Tačiau gegužės mėn. rusai 
perėjo į kontrpuolimą ir liepos mėn. nuvijo 
lenkus iki pat Varšuvos. Kaip žinom, rugpjūtį 
bolševikai prie Varšuvos buvo sumušti. 
Antrą kartą žygiuoti Maskvos ar Kijevo link 
Pilsudskis vis dėlto nesiryžo – pasitenkino 
Vakarų Ukraina, Rytų bei Pietų Lietuva ir 
gretimos Baltarusijos dalimi. Rusų revanšas 
įvyko 1939 m. rugsėjo 17 d.

Du svetimos lazdos galai

Trečioji regiono valstybė, ilgą laiką 
turėjusi imperinių ir mesijinių ambicijų, yra 
Vokietija. Bet pralaimėjimas II pasauliniame 
kare ją nuo tokių ambicijų išgydė ir, 
atrodo, ilgam. Savo XX a. pirmosios pusės 
ideologiją Vokietija traktuoja kaip klaidą, 
atvedusią šalį ir visą Europą į 1939–1945 
m. tragediją.

L e n k i j o s  i r  R u s i j o s  i m p e r i n ė s 
ambicijos niekur nedingo, tik įgavo kitokį, 
šiuolaikiškesnį pavidalą. Lenkijos įstojimas 
į ES ir NATO tų ambicijų ir šovinistinų 
nuostatų nepanaikino. Lenkijoje jos įvilktos į 
„kresų politikos“ maršką, Rusijoje – į „Rusų 
pasaulio“ organizacijos veiklą. Tiek Lenkija, 
tiek Rusija pateisina savo tarpukario 
politiką kaimyninių šalių atžvilgiu, skiriasi 
tik tos politikos interpretacijos ir įvykdyto 
smurto prieš kaimynus argumentai. Ar 
nesusimąstoma, kur tokios papelijusios 
savivokos sklaida Lietuvoje gali nuvesti? Į 
Lenkijos ir Rusijos politikos Baltijos regione 
panašumus jau pradėjo atkreipti dėmesį ir 
Latvijos pareigūnai [4].

Sudėti šių dviejų nuomonių į vieną 
nepavyks net jų apologetams. Mat tie, 
kurie neigia lenkiškąją okupaciją, pripažįsta 
sovietinę, o neigiantys sovietinę okupaciją 
pripažįsta lenkiškąją. Ir kiekviena pusė 
gąsdina visuomenę antrosios šmėklomis: 
pirmieji vaizduoja Lenkiją kaip Lietuvos 
gynėją nuo Rusijos, antrieji Rusiją pateikia 
kaip Lietuvos gynėją nuo Lenkijos. Ir 
vieni, ir kiti kaip saugumo garantą siūlo 
daryti nuolaidas savo adoruojamos šalies 
kaprizams, o žioplesni politikai užkimba 
ant šito masalo, nesuvokdami, kad mažos 
šalies bet kokia nuolaida didelei šaliai yra 
prekiavimas savo valstybingumu.

Antra vertus, kas gali paneigti, kad po 
to, kai Smolenske apsikabino Donaldas 
su Vladimiru, o Vilniuje – Valdemaras su 
Irina, gali apsikabinti ir šių dviejų skirtingų 
istorijos „naratyvų“ propaguotojai? Ir dviejų 
okupacijų tema dings iš Lietuvos istorijos 
vadovėlių. Gali net atsirasti dar vienas – 
vokiškasis „naratyvas“, paneigsiantis 
kaizerinę ir hitlerinę Lietuvos okupaciją. 
Svarbu, matot, kad būtų kuo daugiau 
„onaravių naratyvų“. Ir nė vieno, telkiančio 
ir budrinančio Lietuvos visuomenę. 

Klausimas tik toks – ar tie „naratyvų“ 
autoriai ir spjaudytojai ant Lietuvos istorijos 
tikrai yra savi?
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Lietuvių ir lenkų santykių epizodas

Pirmuoju dalyku daugelis numatytų 
Kaune žmonių dėl rinkimų abėjos nėra Var-
šuvoje, o ir iš esamų pav. maršalo greičiausia 
nematysiu, nes Užsienių Reikalų Ministerijoje 
man aiškiai čia pasakyta, jog kiek galėsiu su 
Zaleskiu14 ir  Dobruckiu15 ministeriais kalbėtis, 
tiek Pilsudskis16 „Užsienio korespondentų“ 
nepriėmęs. Manau jį pasiekti netiesioginiu 
keliu. Ministerijoje mane labai gražiai priėmė: 
spaudos skyriaus viršininkas Libickis17  ir jo 
padėjėjas Litaueris18 , o taip pat kauniečiams 
žinomas Tarnovskis19, kuris vienas tiktai iš trijų 
tesikalbėjo politikos klausimais, jis pavaduoja 
Maskvon išvažiavusį Holuvką20 , kuris čia 
užima Lukoševičiaus21  vietą – žodžiu, aiški 
kryptis. T. [Tarnovskis] kryžiavosi Poną Juozą 
[Pilsudskį] niekad nenorėjusį pulti Lietuvos, 
emigrantus [plečkaitininkus] palaikantį iš 
mielaširdingumo, nejaugi lietuviai tikį „Ly-
dos pavojumi“ ir t. t., bet kartu metė mintį 
man įstrigusią, jog susitarus galima būtų, esą, 
abejose pusėse likviduoti panašias nukreip-
tas – Lietuvoj prieš Lenkiją, o Lenkijoje prieš 
Lietuvą – organizacijas... Suprantu, jog turima 
omenyje, „Vilniui Vaduoti Sąjungą“22, kas są-
ryšy su mano asmeniu, „Eltos“ taip nevykusiai 
pabrėžta, čia keistokai atrodo!

Rytoj pusryčiausiu su Babianskiu23 ir 
Tarnovskiu – man daro įspūdžio, jog B. 
[Babianskis] ministerijoje savas žmogus. 
Marijonas Svechauskis24 ministerijoje ne-
tarnaująs. Iš ministerijos mane nuvežė pas 
prof. Handelsmaną25, kaip politiką, o kartu 
ir istor. [istoriką] filos. [filosofijos] fakulteto 
dekaną. Šitas šį kartą kalbėjo apie universiteto 
dalykus, vis tik – neįdomiai palietęs, mano 
nukreiptas, politiką. Su juo kartu nuėjom ten 
pat  universitete pas rektorių kun. Šlagovskį26 
(rodos, tokia pavardė), kuris pažįsta Būčį, 
Česnį, Grigaitį, Maironį, Dambrauskį. Beje, 
kažkodėl Libickis stengėsi man vis nurodinėti 
opozicijos grūpių atstovus, su kuriais patarė 
pasikalbėti – pažymėjęs juos, visgi nurodžiau, 
kad aš nesuinteresuotas labiausiai su opozicija 
kalbėtis... Toliau Jonynui neįdomu.

Popiet nuėjau pažįstamus lankyti, bet 
labai nevykusiai: Sakalauskių27 neradau na-
mie, paklydau bevaikščiodamas Koszykowa 
gatve, kur gyvena Dambrauskiai, bet čia kad 
ir atidaviau p. [...] laišką, tik gavau susipažint 
su vyriausiu sūnumi: abudu Dambrauskiai 
Zakopanėje prie susirgusio šiltine vaiko. Jau-
nas Dambrauskis daro [...] įspūdį.

Dar kiek pavaikščiojęs, grįžau namo – bu-
vau Maršalkovskoj, kuri turi pradžią, bet 
galo, rodos, neturi, Krakowskie Przedmieście, 
Nowy Świat, Aleją Jerozolimską ir kitose 
svarbiausiose gatvėse. Judėjimas labai didelis, 
daug gyvumo, greitumo, bet miestas, kad ir 
turi daug 6–7 aukštų namų lyg ir nėra gražus. 
Tvarka gera, slidu gatvėse dėl automobilių 
iščiuožto kelio, jų daugybė, bet labai nemalo-
niai čirpia, yra daug ir vežikų. Užimas didelis, 
bet mano kambarys labai ramus. Viešbutis 
priskiriamas prie gerųjų, bet turi daug trūku-
mų. Knygynų ar jų maža ar jie nesvarbiose 
gatvėse. Šiaip viskas labai pigu. Automobilis 
iš stoties apvažiavo pusė miesto ir paėmė 
apie 3 litus. Numeris viešbuty apie 9 litus.Yra 
gatvėse driskių ir prašančių. Publika maždaug 
kaunietiškai pasirėdžiusi. Mes esam mažesni 
bet nemenkesni.

Na bučiuoju Tave labai, labai su [...].

[Antraštėje]
„Aido“ redakcijoje man pasakyta, jog ku-

riuos numerius per Kubiliūtę prašiau atsiųsti 
mano kronikai, praėjusią savaitę išsiuntę.

1928.I.29 Broniuček mano! Šiandien 
sekmadienis, tai neturėjau jokių politinių 
kalbų, tik ėjau per pažįstamus: buvau pas 
Straševičius28 priešpiečiuose, pas Sakalauskius 
pietuose ir pas Stanevičius29 arbatoje. Pirmdu 
pasimatymu neįdomu nei Tau nei man. Leo-
nas žilas. Leonienė sakosi nervų neatsigavusi 
nuo Liūsios mirties, rūpinasi jos sūnumi savo 
anūku. Du kitu Leono vaiku – neįdomiu, 
ypačiai Lionis. Pasirodo, jog Vanda dažnai 
ten užeina, kaip Elia sako, esanti artimiausia 
jiems ir brangiausia. Jie (Elia) nesupranta, 

kodėl tarp Viktoro ir Vandos nutrūkę; aš ne-
aiškinau. Beje – iš Šveicarijos Viktoras jiems 
parašęs platų laišką apie save ir apie mus 
visus. Sutikau pas juos Jokubo [?] Stanevičiaus 
(mirusio, kaip ir jo žmona) sūnų mokinį, kuris 
skundėsi, jog į jo laiškus p. Benadiktas Tomaše-
vičius30 neatsakęs. Daktaras Sarcevičius31 miręs 
prieš 3 metus. Elia trumpai apsikirpusi, kiek 
pražilusi, bet ne senutė. Butą turi gražų. [Spe-
cialus, matyt, sutartas skirties ženklas tekste.] 
Mačiau ten tiek profesorių, profesorienių, 
jaunuomenės – obojętna publiczność [lenk. 
abejinga publika]. Žinoma, visokių Lietuvai 
palankumo išreiškimų, išskyrus Vilniaus 
dalybą, kuris esąs aiškus. Dejuoja žmonės jog 
lietuviai esą nesukalbami, nenusimaną esą 
vokiečių ir sovietčikų tampomi, ir vėl Volde-
maras32, Voldemaras. Kliudę kunigai. Lenkai 
visados pripažindavę lietuvių kultūrą ir Lie-
tuvos nepriklausomybę. Visi labai Lietuvoje 
su lietuviais lietuviškai kalbėję. Rėmę mūsų 
judėjimą. Žodžiu – idilija. 

Ir tokios idilijos aš girdžiu kiekviename 
žingsnyje, išskyrus Užsienio Reikalų Minis-
teriją, kuri vis dėl to labiau orientuojasi, jog 
visaip kaip lietuvius veikiant negalima betgi 
nesiskaityti su faktu, jog lietuviai neišsižadės 
Vilniaus. Čia tiktai p. K [...], grįžęs iš Kauno, 
kad ir pripažino visus lietuvius, net kairiau-
sius, neišsibodint Vilniaus, betgi netikint jo 
gauti ir žiūrint į jį kaip į niekados nepasie-
kiamą Sioną! Gražiai su juo Kaune mūsiškiai 
kalbėjo!! [Sutarto skirsnio ženklas žymi šio, 
matyt, Biržiškai svarbaus teksto pabaigą.]

Na Broniuček, o dabar labanakt – mie-
gok ramiai dėl manęs, nieko man neatsitiks, 
varškinuką valgu, neprisvalgu: tik nemėgstu 
viešbučių dvasios! Ar mergaitės sveikos? Ar 
gausiu iš Jūs kokią žinelę ligi ketvirtadie-
nio-penktadienio: išvažiavimo iš Varšuvos į 
Krokuvą? Bučiuoju Tave ir špuntes stipriai, 
stipriai.

 Tavo Myk[olas]  

1928.I.29. 
Mamuček mano brangusis! Аr tarpinin-

kauji tarp manęs ir Ministerijos? Tikėk, kada 
aš čia belakstydamas politikos dalykais, vis 
dėlto menkas esu korespondentas, nes vis apie 
jus prisimenu, kas kartais man ir kliudo. Tik 
šiaip vis lakstau ir lakstau. Vakar (šeštadienį, 
28) iš ryto buvau toli pas Sakalauskį-Vanagėlį, 
pas kurį turėjau pavalgyti; abudu Sakalauskiai 
tebekalba lietuviškai. Vytis ligi mano atėjimo 
buvo atversta į sieną, atėjus pasukta į mane. 
Iš ten turėjau eiti konferuoti Užsienio Reikalų 
Ministerijoje. Čia Litaueris telefonavo į visas 
puses, rūpindamasis man būsimuosius pasi-
matymus, antradienį su manim kalbėsis Za-
leskis. Pilsudskis, pasak laikraščių, dieną prieš 
mano atvažiavimą išvažiavo į Krinicą – neži-
nau, ar besulauksiu. Koscialkovskis33 serga. 
Daugybė kitų išvažinėję rinkimams. Atėjo 
„Epokos“ korespondentas, kuriam nesutikau 
duoti jokio politinio pasikalbėjimo nei savo 
nuomonių, o tik įspūdžius iš važiavimo (ne 
visa dar sakiau). Pasisveikinau su Puzina34, ku-
ris 1920 m. taip mane spaudoje koliojo, o iš L. 
išgirdęs mano pavardę, spruko kažkur, dabar 
esąs prancūzų laikraščio redaktorius ar ben-
dradarbis. Aplankiau kaip dziennikarz [lenk. 
žurnalistas] prezesą Syndykatu dziennikarzy 
[žurnalistų sindikato pirmininką] Zdzislovą 
Dębickį – „Tygodnik Ilustrowany“35 redakto-
rių, kuris dėkojo už aplankymą, bet su juo ne-
vedžiau jokių politikos kalbų, nes tai paprastas 
literatas (jau rozmówki literackie) – žinoma, 
daug mums linkėjimų ir jokio supratimo (rado 
mane esant gudo {baltarusio} tipo). Toliau apie 
2 val. kalbėjaus su radca Grabianskiu [turbūt 
tarėjas iš URM], kuris įrodinėjo jog reikia 
skirti Lietuvos ir Lenkijos santykius iš viso 
nuo Vilniaus dalyko, kuris šiuo tarpu negalįs 
būt išspręstas Lietuvos naudai, tuo tarpu kai 
santykiai gali būt naudingi mums sutvarkyti ir 
ateityje palengvins palankų Lietuvai Vilniaus 
išsprendimą – condominium, sferų padalini-
mo ar net ir visiško Lietuvai atidavimo formo-
je. Jis kaip ir kiti minėjo, jog Lenkija vengsianti 
Vilniaus savo notose ir suprantanti Voldemaro 
taktiką kaip provokavimą. Paskui apie 5 val. 

priešpiečiams su Tarnovskiu, kuris neradęs 
Babianskio. Tarnovskis panašiai kalbėjo, tik 
labiau apsipažinęs su derybų eiga – 1920 m. 
taręsis su Jurgučiu36 Varšuvoj, buvęs Ženevoj 
ir kt. Dabar jam Jurgutis pasakęs ne kaip poli-
tikas, jog ekonominiai santykiai būtų Lietuvos 
naudai; tą patį Galvanauskas37 pasakęs Brian-
dui38. Voldemaro nekenčiąs Briandas, kuris, 
Zaleskio pritariamas, pakvietęs Voldemarą 
Paryžiun piliulės pasaldyti (przyjechał W. 
do Genewy po jedno, a otrzymał coś innego) 
[lenk. Voldemaras atvyko į Ženevą vieno, gavo 
kita] o šis niekus pripasakojęs žurnalistams, 
nekenčiąs ir Strezemanas39, aż drży ze złości na 
wspomnienie Waldemara [lenk. net dreba iš pyk-
čio suminint Voldemarą] (šis bene žadėjęs jam 
„karo“?!; iš viso V. [Voldemaras] visų lenkų 
linksniuojamas. Pilsudskis pats vedąs politiką, 
jam nieks neturįs įtakos, jei bent Pristoris40. 

Tęsinys kitame numeryje

14 Augustas Zaleskis (1883–1972) – 1926–1932 
m. Lenkijos užsienio reikalų ministras. Po Antrojo 
pasaulinio karo iki mirties ilgametis LR prezidentas 
išeivijoje.

15 Gustavas Dobruckis (1873–1943) – 1927–1928 
m. tikėjimo reikalų ir švietimo ministras. Biržiška po-
kalbiuose bandė paveikti ministrą, siekdamas lietuvių 
švietimo reikalų Vil-niaus krašte pagerėjimo.  

16 Juzefas Pilsudskis (Józef Klemens Piłsudski, gimė 
1867 m. Zalavo dvare Švenčionių rajone, sulenkėjusio 
Lietuvos bajoro šeimoje; mirė 1935 m. Varšuvoje) – revo-
liucionierius ir valstybės politinis veikėjas, Lenkijos 
maršalas. 1926–1935 m. valdė autokratiškai.

17 Konradas Libickis (1891–1980) – 1927 m. Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos 
skyriaus viršininkas. 1929–1934 m. Lenkijos ambasa-
dorius Estijoje.    

18 Stefanas Litaueris (1892–1959) – 1927 m. Užsienio 
reikalų ministerijos Informacijos ir spaudos skyriaus  
darbuotojas, paskui ir jo viršininkas. 4 dešimtmetyje 
Lenkijos telegrafo agentūros (lenk. trumpinys – PAT) 
korespondentas, karo metais – jos direktorius Londone. 
Demaskuotas kaip tarybinis šnipas. 

19 Adamas Tarnovskis (Tarnowski, 1892–1956) – 
grafas, Užsienio reikalų ministerijos sky-riaus virši-
ninkas. 1944–1949 m. Lenkijos vyriausybės išeivijoje 
užsienio reikalų ministras. 1946–1947 m. vedė derybas, 
inicijuotas pasiuntinio Vaclovo Sidzikausko, dėl ben-
dradarbiavimo su Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo 
komitetu išeivijoje.  

20 Tadeušas Holovko (Tadeusz Hołówko, 1889–
1931) – lenkų politikas, II Žečpospolitos politinis 
veikėjas, publicistas. Pilsudskio artimas bendradarbis, 
vienas iš Lenkų karinės organizacijos (lenk. trumpinys 
– POW) steigėjų. Lenkų-ukrainiečių susitarimo ir 
dialogo su ukrainiečių tautinėmis jėgomis šalininkas, 
susijęs su prometėjininkų judėjimu. Žuvo Truskaveco 
vietovėje, nužudytas ukrainiečių nacionalistų (Dmy-
tro Danilyšyno ir Vasilo Bilaso) iš OUN (Ukrainiečių 
nacionalistų organizacija). 

21 Juliušas Lukasevičius (Juliusz Łukasiewicz, 
1892–1951) – Užsienio reikalų ministerijos Rytų 
skyriaus vadovas (1922–1926). 1926–1929 m. pasiun-
tinys Rygoje, 1931–1932 m. Vienoje, o 1933–1934 
m. Maskvoje. Vėliau (1934–1936) Lenkijos ambasa-
dorius Maskvoje (TSRS ir Lenkijai pakėlus įstaigų 
rangą iki ambasadų). Nuo 1936 m. liepos 20 d. iki  
1939 m. lapkričio 7 d. Lenkijos ambasadorius Pa-
ryžiuje. 

22 Vilniui vaduoti sąjunga – visuomeninė orga-
nizacija, veikusi 1925–1938 m. Propagavo Vilniaus 
(krašto) atgavimo idėją, rėmė Vilniaus krašto lietuvių 
kultūrinę veiklą. Nuo 1928 iki 1938 m. leido žurnalą 
Mūsų Vilnius. 

23 Aleksandras Babianskis (1853–1931) – iš Lietuvos 
kilęs advokatas, karininkas, publicistas. Lenkijos ir Lie-
tuvos susitaikymo šalininkas, memorandume premjerui 
Ignacui Paderevskiui pasisakė prieš abiejų šalių unijos 
idėją. Jam nuolat priekaištauta dėl per didelio nuoširdu-
mo su Lietuva. Mirė Varšuvoje, palaidotas Lietuvoje. 
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24 Marianas Svechovskis (Świechowski, 1882–
1934) – Vilniaus Seimo ir II Lenkijos Respub-likos Stei-
giamojo seimo delegatas, tautinis ir politinis veikėjas, 
publicistas. Žurnalo Głos Wilna vyriausiasis redaktorius, 
Vilniaus informacijos biuro vadovas, Kauno krašto 
laikinojo politinio komiteto veikėjas, masonas. 

25 Marcelis Handelsmanas (1882–1945) – įžymus 
istorikas, Varšuvos universiteto Huma-nitarinių mokslų 
fakulteto dekanas (1927–1934), Tarptautinių problemų 
tyrimo draugijos pirmininkas.     

26 Antonis Šlagovskis (Antoni Szlagowski) – kuni-
gas, 1927–1928 m. Varšuvos universiteto rektorius. 

27 Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis (g. 1863 Ka-
lesninkuose Alytaus aps. – m. 1938 Varšuvoje, palaido-
tas Vilniuje, Rasų kapinėse) – lietuvių pedagogas, rašy-
tojas, aušrininkas, spaudos darbuotojas. Mokytojavo 
Berznyke, Lomžoje. Varšuvos lietuvių veikėjas.

28 Atrodo, čia turimas omenyje Janas Vaclavas 
Straševičius (Jan Wacław Straszewicz, 1891–1975) 
– lenkų inžinierius, Varšuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojas, Lenkijos inži-nierių sąjungos steigėjas. 
Draugystės su Lietuva sąjungos steigėjas. Savo noru 
išmoko lietuviškai, gynė lietuvius Varšuvos spaudoje 
nuo žurnalo Ilustrowany Kurier Codzienny puolimų, 
susijusių su Bocianskio akcija (jį mini R. Mackonis).   

29 Leonas Stanevičius (Staniewicz, 1871–1951) – 
inžinierius elektrotechnikas, Varšuvos ir Peterburgo 
aukštųjų mokyklų dėstytojas, 3 dešimtmetyje Varšuvos 
politechnikos mokyklos rektorius. Vedęs, žmona Elvyra 
Marija, vaikai – Liudvika, Elvyra, Leonas.  

30 Benediktas Tamoševičius – susisiekimo ministras 
LR VIII ministrų kabinete.

31 Henrikas Sarcevičius-Sarcinskis (Henryk Sar-
cewicz-Sarciński, g. 1865) – gydytojas, prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą ilgametis Lenkijos socialistų partijos 
veikėjas Balstogėje ir Vilniuje. 1907 m. rusų valdžios 
iškeltoje politinėje byloje jį gynė advokatas T. Vrublev-
skis, kurio padėjėju buvo M. Biržiška. 

32 Augustinas Voldemaras (g. 1883 Dysnoje Tve-
rečiaus vls. – m. 1942 Maskvoje) – tarpukario Lietuvos 
politinis veikėjas, istorikas, pirmosios Vyriausybės 
vadovas. Vertinamas prieštaringai. Mums rūpimu 
laikotarpiu (1926 gruodžio 17 – 1929 rugsėjo 23) vado-
vavo XIV Ministrų kabinetui ir buvo užsienio reikalų 
ministras.

33 Marianas Zindramas-Koscialkovskis (Zyndram-
Kościałkowski, 1892–1946) – kilęs iš Lietuvos Želigov-
skio „maišto“ dalyvis, pilsudskininkas. 1928 m. Vilniaus 
krašto delegatas į Seimą. 1935–1936 m. premjeras.   

34 Juzefas Puzina (Józef Puzyna, 1878–1949) – isto-
rikas, tyrimų sritis – lietuvių-rusėnų kunigaikščiai. 
Literatūrinius kūrinius pasirašydavo slapyvardžiu Wej-
dawutas. Pirmojo pasaulinio karo metais Lenkų tautinio 
komiteto narys. 1928 m. Užsienio reikalų ministerijos 
leidžiamo informacinio pobūdžio žurnalo Messager 
Polonais redaktorius. 

35 Tygodnik Ilustrowany – 1859–1939 m. Varšuvoje 
leistas iliustruotas kultūrinis visuomeninis žurnalas. 
Nebuvo susijęs su jokiomis politinėmis jėgomis, 
paskelbė daug literatūros kūrinių ir istorinės medžiagos. 
Vyriausiuoju žurnalo redaktoriumi nuo 1918 iki 1929 m. 
buvo Zdislavas Dembickis (Zdzisław Dębicki).    

36 Vladas Jurgutis (1885–1966) – kunigas, eko-
nomistas, finansininkas, pedagogas, profe-sorius, 
akademikas.

37 Ernestas Galvanauskas (g. 1882 Zizonyse Vabal-
ninko vls. – m. 1967 Eks le Bene Prancūzijoje) – lietuvių 
inžinierius, politikos ir visuomenės veikėjas. 1924–1927 
m. Lietuvos atstovas Londone. 1939–1940 m. Lietuvos 
finansų ministras.

38 Briand.
39 Gustavas Strėsemanas (Gustaw Stresemann, 

1878–1929) – Vokietijos kancleris ir užsienio reikalų 
ministras. Tuo metu (1928 01 25) Berlyne vedė derybas 
su Lietuvos premjeru Voldemaru.  

40 Aleksandras Blažejus Pristoras (Aleksander 
Błażej Prystor, 1874–1941) – lenkų politikas, premjeras, 
pulkininkas, masonas. 1929–1930 m. darbo ir socialinės 
apsaugos ministras, 1930–1931 m. pramonės ir prekybos 
ministras. Vienas pagrindinių sanacijos laikotarpio po-
litikų, Pilsudskio artimas bendradarbis. Vadinamosios 
pulkininkų grupės narys. Nuo 1931 m. gegužės 27 d. iki 
1933 m. gegužės 9 d. premjeras.   

Mykolas Biržiška su šeima
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Partizanų kompromitavimas ir demonizavimas

Kartais čekistai 
a p g a u d a v o 
p a r t i z a n u s 
r a f i n u o t o m i s 
p r o v o k a c i j o m i s 
i r  s u š a u d y d a v o 
n e k a l t u s  a r  n e t 
s a v o  r ė m ė j u s . 
Pvz., Eržvilko vlsč. 
sušaudė talkininkus 
stambius ūkininkus 
P. Navardauskienę 
ir sūnų Joną (17 m.). 
Pasak L. Laurinsko, 

partizanų vadu tapęs smogikas F. Gaubtys-
Vytautas apgavo kovotojus pasakydamas, 
kad iš apygardos gautas įsakymas sunaikinti 
Jankauskų ir Šegždžių šeimas (LKP, d. 7, 
p. 656).

„Knygoje“ žaidžiama ir senukų žudymo 
„korta“. Pvz., rašoma, kad Panevėžio apsk. 
gyventojas Juozas Budrys sušaudytas, nors 
buvo ligotas senukas. Šiam „senukui“ 
tebuvo 60 m. Tuo netiesiogiai daroma 
užuomina apie humaniškus baudėjus, 
nors jie 1945-05-27 Lovelkojų k. (Rokiškio 
apsk.) nužudė 80 m. Mataušą Gurbininką ir 
14 m. moksleivę Vandą Jakulytę, 1954-10-04 
Gibaičių k. (Šiaulių r. ) – 80 m. Stasį Juozaitį. 
1944-12-24 Magūnų k. NKVD kareiviai 
durtuvais užbadė 80-metį Antaną Astiką, 
Klepočiuose sudegino invalidą Juozą 
Muzikevičių ir 65 m. Adomą Baranauską 
(K. Kasparas, min. veik., p. 246–247). 
1945 m. Kurkliečių k. baudėjai sudegino 
5 ūkininkų sodybas, tarp jų ir 90-mečio 
Juliaus Vaičiaus. Jis buvo nušautas bei 
įmestas į degantį namą. Zarasų krašte 
Medinio gryčioje kortomis lošusius 4 
senukus išsivedė ir sušaudė. Nepaliko 
ir mažo ūgio, kuproto Prano Daubaro. 
1951 m. Tauragnų apyl. baudėjai, užpuolę 
Čibirų sodybą, nušovė iš po lovos ištrauktą 
senutę ir ant malkų pasodintą nėščią 
šeimininkę (APP, 2008; 254, 882). O kiek 
panašių žmogžudysčių visoje Lietuvoje?! 
Prisimintina, kad partizanų baudžiamasis 
statusas draudė mirties bausme bausti 
senukus ir vaikus. Raskite sovietiniuose 
teisės aktuose kažką panašaus! 

Priešiškumui partizanams skiepyti, juos 
kriminalizuoti plačiai buvo panaudojamos 
žiauraus bausmių vykdymo pramanytos 
istorijos, scenos. Bėgant metams, keitėsi 
taktika, akcentai. Anksčiausiai (1964) 
išleistoje „Dzūkijoje“ vengta rašyti apie 
aukų kankinimą, sodybų deginimą. Šiame 
leidinyje nurodytos Alytaus r. sudegintos 3 
sodybos. Lazdijų ir Varėnos rajonuose – po 
dvi. Kaip rašoma „Dzūkijoje“, tik vienas 
žmogus (Alovės apyl. pirmininkas) buvo 
žiauriai nukankintas, kitas užmuštas kuolu. 
Matyt, kol buvo gyvas partizanų atminimas, 
neišblėsę Klepočių ir kitų kaimų  sodybų 
deginimo per okupanto baudžiamąsias 
akcijas vaizdai, vengta erzinti žmones.

1968 m. pasirodžiusiose „Pėdose“ 
g r i e b t a s i  p a v e i k e s n i o  p a r t i z a n ų 
demonizavimo ginklo – įrašų apie aukų 
kankinimus, likusius našlaičius. Gausėjo 
ir  sudegintų sodybų, lavonų. Kaip 
rašoma „Pėdose“, per 10 m. Tauragės r. 
nuodėguliais virto 6, Jurbarko, Raseinių 
ir Šilalės rajonuose – po 4, Šilutės r. – 3 
sodybos. Iki galo nėra aiškūs padegėjai.

Iš „Pėdų“ neperkėlus į „Knygą“ daugelio 
partizanų „aukų“, su „kankiniais“ šuo ant 
uodegos tikriems žudikams nunešė ir 
žiaurumus. Be to, sudarytojai išbraukė 
dalį kankinimo scenų, bet įrašė naujas. 
Net keista, kad jie nesusigundė Pociaus 
„ištransliuota“ į viešąją erdvę čekistų 
raštuose rasta siaubinga Lazdijų apsk. 
Vytautų k. gyventojo L. Gervelio (kitur – 
Garvelio) nužudymo (1946-11-06–07) 
istorija. Esą jam partizanai surišo rankas, 
nupjovė ausis, nosį, liežuvį, išdūrė akis (M. 
Pocius, min. veik., p. 218). Pocius aiškina(si): 
„Apskritai kankinimų partizanai netoleravo, 
savo aukų lavonų neniekino, todėl šį atvejį 
reikėtų laikyti išskirtiniu ekscesu.“ Žino, 

ką daro. Skaitytojų atmintin įstrigs ši scena, 
o ne teoretizavimai. Beje, šios kankinimo 
scenos nėra net „Dzūkijoje“. Pocius 
užsimena apie L. Ge(a)rvelio verbavimą 
informatoriumi. Tai kelia įtarimą, kad už 
nesutikimą tapti šnipeliu jam buvo žiauriai 
atkeršyta, nužudyta žmona, 24 m. dukra 
ir 4 nepilnamečiai vaikai. Atrodo, kad ši 
klastotė tiražuojama. Pasak „Knygos“, 
tą pačią naktį Vytautų k. buvo nužudyta 
ir Liudviko Červelio šeima (7 asmenys). 
Sutampa ne tik Červelių ir Gervelių šeimų 
narių skaičius, bet ir jų lytis. Nurodoma, 
kad ši informacija paimta iš KGB archyvinės 
bylos. Apie Červelio šeimos nužudymą 
rašė ir S. Laurinaitis („Tiesa“, 1984-01-24). 
Jo paskvilyje Černelis nukankintas lygiai 
taip kaip Gervelis. Laurinaitis pastarojo net 
nemini. O „Knygoje“ Červelio „pasigailėta“, 
nerašoma apie jo kankinimą. Bent jau 
suslėptų melo galus.

Tiesa, „Knygos“ sudarytojai nusirašo 
iš paskvilių ne visas klastotojų sukurptas 
žiaurias žudynių scenas. Antai po 1944-12-12 
Panemunio puolimo suimto ir partizanų 
sušaudyto Rokiškio apsk. komjaunimo 
veikėjo S. Timofejevo tėvas davė (1952-03-
24) parodymus, kad jo sūnui buvo iki pusės 
perpjauta gerklė, sutriuškinti žandikauliai, 
subadytos strėnos („Archyviniai dokumentai 
apie nacionalistų antiliaudinę veiklą“, V., 
1962, p. 191). Taip pat esą tuomet žvėriškai 
buvęs nužudytas aktyvistas P. Aleinikovas: 
iš delnų išpjauti raumenys, galva sudaužyta, 
ant krūtinės uždėtas 30 kg akmuo. Kuriant 
partizanų, žiaurių žudikų, įvaizdį buvo 
pasitelkiamos vaizdinės priemonės, pvz., 
sukurpiamos ekspozicijos muziejuose. 
Leipalingio kraštotyros muziejuje buvo 
įrengta ekspozici ja 1949-06-18 neva 
partizanų nužudytai Gailiūnų pradinės 
mokyklos mokytojai Adelei Uselytei (21 m.). 
Joje buvo padėtas daiktinis „įrodymas“ – 
beržinė lazda, kuria ji buvusi užmušta. 
Rašytojas Romas Sadauskas išsiaiškino, jog 
mokytoją nužudė stribai. Ją, nakvojusią pas 
draugę, išsivedė tariamai pas partizanus 
nepažįstamas žmogus. Tėvams buvo 
pranešta, kad jų dukrą nužudė banditai, 
parodė pamiškėje į duobę įmestą jos lavoną, 
šalia numestą lazdą. Galva buvo nukapota 
ir padėta prie kojų (A. Garmutė „Tėvo 
vasara“, p. 242). Nepaisant to, „Knygoje“ 
mokytoja – partizanų auka, nors be įrašo 
apie kankinimus. Tas pats S. Laurinaitis 
šiurpino „Tiesos“ skaitytojus, kad „banditų 
gaujos“ vadas Kalpokas prisipažinęs, 
jog pasmerktuosius kankindavę vinių 
prikaltose statinėse, Kalpokienei ir jos 
šešiems vaikams nukirto galvas. „Knygoje“ 
šių „kankinių“ net nėra.

Štai tokiomis tiesomis 40 m. buvo 
nuodijama mūsų sąmonė! Dabar vėl 
griebiamasi to paties.

Iš emgėbistų raštų į „Knygą“ perkelta 
Vilaičių k. gyventojo F. Buivido, žmonos ir 
dukros užbadymo šakėmis ir peiliu scena. 
Vyras nužudytas net bėgantis. Partizanai 
nebuvo tokie idiotai, kad vaikydamiesi lauke 
keltų triukšmą ir prisišauktų kareivius ar 
stribus. Rezistentų prisiminimuose rašoma, 
kad vengiant triukšmo kartais pasmerktieji 
būdavo pakariami ar  pasmaugiami. 
Beje, „Knygos“ sudarytojai perkūrė 
savo pirmtakų pramanus. Mat „Pėdose“ 
parašyta tik apie to kaimo įgaliotinio Juliaus 
Buivydo nukankinimą (1947), o jo šeimos 
nužudymas datuojamas 1948-05-21 diena. 
O „Knygoje“ jis nužudomas be šeimos 
ir nekankinant. Kankinių vaidmeniui 
sukuriami antrininkai – F. Buivido šeima. 
Štai iki ko nusirita klastotojai! Jų teigimu, 
partizanai kartais aukas užkapodavę 
kirviais, pjūklais nupjaudavę lavonų 
galvas, kojas. Galvų kapotojais buvo 
vaizduojamas net kunigas Z. Neciunskas. 
Tai iš represinių struktūrų „repertuaro“, 
kirviais „darbuotis“ ypač buvo pamėgę 
stribai. Literatūroje rašoma apie tai, kaip 
jie savo aukų, civilių gyventojų nukirstomis 
galvomis net „serviravo“ stalą.

Pirmiausiai į jaunimo, būsimų kartų 
jausmus nusitaikyta tokiais įrašais: 
„nušautas šūviu į akį“, „nužudytas trimis 
šūviais į galvą ir širdį“, „iš pasalų“, 
apie nušovimą gulinčių, miegančių. Čia 
sudarytojai demonstruoja aiškiaregystės 
galias. Antraip, kai nėra žinių net apie 
nužudymo laiką ir vietą, kaip galima žinoti, 
kas ir už ką taip padarė, ar nužudytasis 
gulėjo ar miegojo. Turbūt partizanų 
žiaurumų temą apvainikuoti  siekta 
Juostininkų k. (Anykščių r.) 16-metės Stefos 
Kudzevičiūtės ir jos tėvų nužudymo istorija. 
Esą mergaitei buvę išluptos akys, nupjautos 
krūtys. Atrodo, ištraukta iš A. Mitrofanovo 
rašinio „Valstiečių laikraštyje“ (1988-11-
29). Susipažinkime su šiuo autoriumi. Iki 
1940 m. ilgus metus dirbo samdiniu, vėliau 
tarnavo milicijoje, nuo 1956 m. tvarkė 
represuotųjų reabilitavimo dokumentus 
(tarnavo KGB?), gavo LSSR nusipelniusio 
teisininko vardą. Toks „nešališkas“ 
liudytojas rašė, kad, atlėkę į žudynių vietą, 
M. Kudzevičienę rado leisgyvę, pasislėpusią 
tarp malkų, jos vyrui „bezmėnu“ buvo 
sutrupinta galva, o dukrai ne tik išluptos 
akys ir nupjautos krūtys, bet į lyties organus 
įgrūstas surūdijęs durklas (kaip kitaip!). 
„Knygoje“ pastarasis momentas išleistas 
tikriausia etikos sumetimais, šeimininkui 
nesutrupinama galva, bet žūsta jo žmona. 
Taigi Mitrofanovo paskviliu ne visiškai 
pasitikima, selektyviai pasirenkamas 
„saldainiukas“ – paauglės ar jos lavono 
išdarkymas. Jis Kudzevičius vadina 
Kuzevičiais, nenurodo tikslios žudynių 
datos, mini 1945 m. Matę tokį sukrečiantį 
vaizdą negalėtų jo pamiršti iki gyvenimo 
pabaigos. Per daug viskas supainiota 
ir žudynių braižas nepartizaniškas, 
kad patikėtum. Įtarimus stiprina ir tai, 
kad šįkart nebuvo pasinaudota KGB 
medžiaga. Galop daug apie šio asmens 
liudijimų „patikimumą“ byloja faktas, jog į 
„Knygą“ neįrašytos Mitrofanovo paminėtos 
partizanų „aukos“ – Raguvos gimnazijoje 
už kojų pakarti 11 m. M. Trofimas ir 12 m. 
Povilas Giedrius. Tikriausiai Mitrofanovo 
rašliava atsirado pagal užsakymą duoti 
atkirtį Atgimimo metais pradėjusių rodytis 
objektyvių publikacijų partizanine tema 
autoriams.

Pažymėtina viena „Knygos“ keistenybė: 
maždaug nuo raidės „F“ beveik nelieka 
įrašų apie kankinimus. Iškart iššaunant 
bjauriausio purvo salvę tikėtasi priblokšti 
skaitytojus. O gal ir baigėsi fantazijos 
atsargos ar buvo įvykdytas kažkoks 
normatyvas?

Iš mirties vykdymo scenų ir detalių 
kuriamas vaizdas apie išvien poškėjusius 
šūvius, beatodairišką žmonių grupių, šeimų 
žudymą, žudymą bet kur, bet kokiomis 
aplinkybėmis be priežasties. Žudomi 
grybaujantys, riešutaujantys, uogaujantys, 
žvejojantys, muzikuojantys, besimeldžiantys, 
dirbantys žemę, einantys į šokius ar iš 
jų grįžtantys, besimaudantys pirtyje, 
besisvečiuojantys, einantys į biblioteką, 
einantys pirkti duonos. Šaudomi saviškiai 
ir atvykėliai iš Baltarusijos, Rusijos; kalviai, 
siuvėjai, batsiuviai... Kas čia beįsidėmės, 
kad, pvz., tikrai ar tariamai partizanai 
nušovė po vieną grojantį, besimeldusį, ėjusį į 
biblioteką. Siūlyčiau į „nekaltų“ aukų sąrašą 
įrašyti ir lageriuose galą gavusius išdavikus. 
Neatsitiktinai mirga marga martirologiniams 
leidiniams nebūdingų detalių, kaip antai: 
nušautas ūkiniame kieme, name, kieme, 
tarpduryje, lovoje, pro langą, važiuojant 
dviračiu ir t. t. 

„Knygoje“ nenurodoma, kad ne taip retai 
aktyvistai pasipriešindavo ginklu, žūdavo 
jie ir mirties nuosprendžio vykdytojai. 
Kaip rašoma čekistų raštuose, 1946-04-
16 partizanams užpuolus Joniškio vlsč. 
(Švenčionių apsk.) aktyvisto Mečkovskio 
namus, jis pasipriešino, nušovė 2 partizanus 
ir žuvo pats. 1945-11-22 partizanus šūviais 
pasitiko Mielagėnų vlsč. sekretorius 
Šriūbėnas ir  sūnus,  buvo nukautas 

sekretorius ir partizanas, kiti jo draugai 
pasitraukė (LYA, f. 3377, ap. 1, b. 79, l. 68–
69). Žinoma, žuvę besipriešinantys netelpa į 
nekaltų civilių aukų schemą. Dažnai civiliai 
žūdavo per partizanų susišaudymus su 
stribais, kareiviais. Pvz., 1945-04-04 Alantos 
vlsč. Mediniškių k. į S. Rancevo namus 
ėjusius partizanus pasitiko juose buvusio 
stribo ir karininko šūviai. Per susišaudymą 
žuvo stribo I. Rancevo tėvas, brolis ir žmona 
(K. Strazdas „Ukmergės krašto laisvės kovų 
keliais“, K., 2011, p. 62). Partizanai neturėjo 
tikslo jų žudyti.

Psichologiškai labai paveikus būdas 
demonizuoti partizanus yra nužudymo 
istorijos kartotinis įrašymas prie kiekvieno 
šeimos nario. O jei taikosi viena po kitos 
sunaikintos šeimos, pasiekiamas stulbinantis 
efektas. „Knygos“ sudarytojai atsisakė 
„Pėdų“ rengėjų nuostatos vardyti mirtimi 
nubaustų asmenų likusius gyvus vaikus. 
Pvz., „Pėdose“ rašyta, kad, žuvus stribui 
P. Dromantui, liko 9 vaikai, P. Vidučio 8 
vaikai tapo našlaičiais, kolūkio pirmininko 
B. Jurgilo – 7, kolūkio vadovo J. Stanevičiaus – 
4. Dabar susivokta, jog antipartizaniškų 
nuostatų kurstymo požiūriu nenaudinga 
minėti našlaičius, trukdo įtvirtinti mitą 
„partizanai – vaikžudžiai“.

Žiaurių partizanų paveikslas būdavo 
paryškinamas pasakojimais, paskviliais apie 
atgrasią jų išvaizdą. Ryšininkei, apsimetusiai 
nemačiusia partizanų, nežinančia, kaip 
jie atrodo, stribai aiškino, kad jie apžėlę, 
gauruoti, nesiprausę, murzini... (AŽPP, 
p. 289). Metų metais tai į žmonių galvas 
kalė propagandistai, įvairūs rašeivos. Šią 
klišę perėmė ir skleidė kino kūrėjai (net 
šiais laikais reklamuojamo, tituluojamo 
lietuviška kino klasika), kai kurių pjesių 
autoriai. Žinoma, gražiai atrodyti negalėjo 
žuvę kovotojai, kurie prieš tai buvo ne 
vieną dieną baudėjų blokuoti, persekiojami, 
išsigelbėjimo ieškojo tūnodami pelkėse, 
grioviuose, slėpdamiesi po samanomis, 
šakomis, ilgai nevalgę ir negėrę, aprūkę 
šūvių, sprogusių granatų ir dūminių 
užtaisų dūmais, arkliais ar sunkvežimiais 
žeme vilkti į miestelius... Iš melo botago 
vijėjų nelauktina paaiškinimo, kodėl šimtai 
merginų tuokėsi su tomis gauruotomis 
pabaisomis, tūkstančiai dirbo ryšininkėmis, 
apskalbdavo, apmegzdavo, kūrė juos 
heroizuojančias dainas. Kodėl anuomet 
didžiausia žmogaus užgaule laikytas jo 
pavadinimas stribu? Ir kodėl, pasibaigus 
kovoms, ne partizanai, o daugybė stribų 
pabėgo į Karaliaučiaus kraštą?!

Nacionalinis pasipriešinimas ilgai 
išsilaikė todėl, kad jį įvairiopai rėmė tautos 
dauguma, ypač kaimiečiai, o partizanų 
vadovybė sugebėjo jį centralizuodama 
tramdyti žudynes, savivalę ir sąskaitų 
suvedinėjimą. Partizanus galima apmeluoti, 
bet išliks juos heroizuojančios dainos, 
prisiminimai. Būtų gerai prisiminti, su 
kokiomis instrukcijomis 1944 m. įžengė į 
Lietuvą NKVD kariuomenė. Viena jų suteikė 
visišką veikimo laisvę: „Jei šūvis pasigirsta 
iš kokios nors kaimo sodybos, ją reikia 
sunaikinti minosvaidžių ugnimi be jokio 
artimo kontakto.“ Ir naikino! Nesulaukus 
jokio šūvio. NKVD kariauna apšaudė iš 
minosvaidžių kaimus Kauno, Švenčionių ir 
kt. apskrityse. Neklausdami pavardės šaudė, 
badė durtuvais ir peiliais aptiktus savo 
namuose, sutiktus, dirbančius, bėgančius 
beginklius vyrus ir net vaikus. Mirtinai 
kankino vyrus, moteris ir vaikus. Nebuvo 
pasigailėjimo sužeistiems ar į nelaisvę 
pasidavusiems partizanams. Žudė ir kankino 
su pasismaginimu bei didžiavosi. Vienas 
čekistas atviravo: „O man tada gaudyti 
banditus tapo gera ir lengva. Nesinorėjo 
miego, nejaučiau nuovargio <...>, nešalta 
buvo rankoms... Viena mintis kamavo 
– gaudyti juos ir gaudyti“ (K. Jevseičikas 
„Giltinės sutramdymas“, V., 1989, p. 95). 
Ne gaudė, o žudė. Žinoma, kankinant 
suimtuosius, rankos tikrai nešalo.

Vladas Terleckas
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Prisimenant Kęstutį Kazį Šimą
Vilniečių ainių klubas

Raimondas JANKŪNAS, Vilnius
Trijų karalių vakarą, sausio 6 d., Vilniaus 

rotušėje tradiciškai susirinko Vilniečių ai-
nių klubo nariai. Vakaro metu klausėmės 
smuikininkės Rusnės Mataitytės ir jos vai-
kų – pianisto Ryčio ir smuikininkės Austėjos 
Juškaičių – grojimo, aktoriaus Jurgio Dama-
ševičiaus skaitomos poezijos, prisiminėme 
ilgametį klubo pirmininką Kęstutį Kazį 
Šimą, kurį klastinga liga pakirto 2012 m. 
spalio 16 d. 

Klubo nariams buvo pristatyta dalis 
Kęstučio kūrybinio palikimo – jo darytos 
Vilniaus  nuotraukos. Kęstutis yra pasakęs: 
„Gimiau ir užaugau Vilniuje – senojoje 
Lietuvos sostinėje. Didžiuojuosi, kad visą 
gyvenimą praleidau ir esu susijęs su  juo. 
Didžiuojuosi, kad jame didžiąją   gyvenimo 
dalį praleido ir mano Tėvas, eilinis mokyto-
jas. Didžiuojuosi, kad jis mane išmokė gerbti 
visus, nepriklausomai nuo tautybės, vilnie-
čius, mylėti ir grožėtis miestu. Turbūt Tėvo 
rašomojo stalo stalčiuje gulintys negatyvai 
paskatino dar vaikystėje imtis fotoaparato 
ir fiksuoti gimtąjį miestą.“ 

Kęstutis buvo Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos narys nuo 1996 m., surengė per 
20 personalinių parodų Vilniuje, Čikagoje 
(JAV), Herninge (Danija) ir kitur. Svarbiau-
sios parodos skirtos gimtajam Vilniui:

1992 m. „Vilnius. Bernardinų kapinės“, 
Balerupas (Danija).

1995 m. „M. K. Čiurlionis ir Vilnius“, 
Vilnius, Čikaga.

1995 m. „77 žingsniai nuo Šiuolaikinio 
meno centro“, Vilnius.

1998 m. „Atgimstantis Vilnius“, Vilnius.
1999 m. „XX a. Vilnius“, Vilnius.
2009 m. „Užsilikęs Vilnius. Kalvarijų 

gatvė“, Vilnius ir kt.
Kęstutis daugiausia fotografavo senąjį 

Vilnių, tačiau jo fotografijos naujoviškos 
savo problematikos platumu, išraiškos 
priemonėmis. Jis stengėsi parodyti Vilniaus 
praeitį ir dabartį, istoriją ir mistinę dvasią. 
Nors iš pirmo žvilgsnio fotografijos atrodo 
paprastos ir aiškios, tačiau jų stilius inte-
lektualus. Norėdamas atkreipti dėmesį į 
svarbiausius dalykus, Kęstutis nuotraukas 
sujungdavo į ciklus, nes jam tai padėdavo 
pabrėžti svarbiausią mintį. Savo fotografijų 
cikluose jis pereina nuo dabarties į praeitį ir 

atvirkščiai – iš praeities į dabartį. Jo nuotrau-
kose užfiksuoti vaizdai suprantami ne tik 
buitine reikšme. Pavyzdžiui, nuotraukoje 
Vilniaus miesto siena ar namas, parašytas 
net jo adresas, tačiau nuotrauka ne tik užfik-
suoja konkretų vaizdą, bet turi ir netiesiogi-
nę – simbolinę reikšmę. Konkretūs vaizdai ir 
simbolinės reikšmės Kęstučio fotografijose 
tarsi susilieja. Pavyzdžiui, jo fotografuotoje 
sienoje galima matyti tik konkrečią sieną, 
turinčią adresą ar vietą Vilniaus mieste. Bet 
norint joje galima pamatyti ir judėjų Raudų 
sieną (pavyzdžiui, „Sušaudytų sienų“ cikle), 
kiemo sieną, apjuosiančią gimtąjį namą, ar 
savo Gyvenimo sieną, kurią mes statome 
nuo pat gimimo. 

Kaip pažymėjo Kęstučio kūrybą prista-
tęs jo draugas Raimondas Jankūnas, Kęs-
tučio miesto fotografijų ciklai – tai ir noras 
parodyti, kaip šiuolaikiniame globaliame, 
kartais žiauriame ir ciniškame pasaulyje 
būna sunku tarp savo pačių pasistatytų 
Sienų. 

Ar fotografuodamas Vilniaus sienas 
Kęstutis prisimindavo 1982 m. sukurtą 
Alano Parkerio filmą pagal garsiosios anglų 
roko grupės „Pink Floyd“ albumą „Siena“ 
(„The Wall“), kur pagrindinis herojus 
Pinkas nuo pat vaikystės statė aplink save 
Sieną, nes taip jį paveikė žiauri visuomenė, 
tėvo žūtis, nekompetentingi mokytojai ir jų 
juodas humoras, patyčios, jo paties nuosta-
tos ir moralė? Pinkas tampa roko muzikan-
tu, kurio koncertai primena nacių mitingus: 
Pinkas nori pastatyti juos prie sienos ir 
vaizduotėje sušaudyti. Pinkas teisiamas ir 
teisėjas paskelbia nuosprendį – nugriauti 
Sieną. Siena griūna ir už jos pasirodo ki-
toks gyvenimas: laimingos šeimos, draugų 
kompanijos, poros, laikančios viena kitos 
rankas...o sugriuvusios Sienos plytas žaisli-
nėmis mašinėlėmis veža vaikai, kurie ir vėl 
pradeda statyti savo mažas Sienas. 

O gal prisimindavo 1963 m. Justino 
Marcinkevičiaus sukurtą vadinamąją mies-
to poemą „Siena“ apie moters gyvenimą, 
prabėgusį prie vieno kiemo, vieno miesto, 
vieno likimo Sienos? 

Sunku pasakyti, ką Kęstutis įsivaizdavo 
fotografuodamas Vilniaus sienas, bet jis 
skaitydavo ir puikias J. Marcinkevičiaus 

eiles, pasiklausydavo ir intelektualiosios 
„Pink Floyd“ muzikos. Tad jo fotografijų 
pristatyme „Miesto sienos“, Raimondas 
Jankūnas, naudodamas audiovizualines 
priemones, pamėgino sujungti Kęstučio 
Vilniaus sienų fotografijas su J. Marcinke-
vičiaus ir „Pink Floyd“ „Sienomis“. Vaiz-
duotėje nuotraukos tarsi nušvito naujomis 
spalvomis, įgavo gilesnę prasmę. 

Galima būtų kalbėti ir apie daugelį kitų 
išskirtinių dalykų, kurie yra jo fotografijo-
se, tačiau tuo privalo įsitikinti kiekvienas, 
pats peržiūrėjęs nors ir mažą dalį Kęstučio 
nuotraukų. Jaukų Trijų karalių vakarą 
Vilniečių ainių klubo nariai įdėmiai žvelgė 
į Kęstučio fotografuotas senąsias Vilniaus 
sienas, kuriose menotyrininkas Alfonsas 
Andriuškevičius yra įžvelgęs ypatingą 
tiek medžiaginiu, tiek ir dvasiniu požiūriu 
„šiaurišką švytėjimą“. 

Kęstučio nuotraukose vyrauja ne emo-
cijos, o logika ir intelektas. Gal todėl, kad 
pats būdamas meninės prigimties, vis dėlto 
buvo matematikas. Jo nuotraukose matyti 
matematiškai logiški vaizdai, bet dažnai 
prabyla abstrakcijos. Be „Sienų“ per visą 
Kęstučio fotografinę kūrybą eina ir kiti 
įvaizdžiai: „Vartai“ „Arkos“, „Antkapiai“ 
(pavyzdžiui, cikle „Bernardinų kapinės“), 
„Namai“ (pavyzdžiui, Kalvarijų gatvės 
namų nuotraukos, demonstruotos 2009 m. 
parodoje Rotušės rūmuose). Nors įprastinė 
jų reikšmė yra konkreti ir aiški, bet jais reiš-
kiami įvaizdžiai – platūs ir daugiareikšmiai. 
Jie iš vieno konkretaus vaizdo išauga iki filo-
sofinių apmąstymų, pavyzdžiui, autentiškų 
antkapių su lenkiškomis, žydiškomis ar lie-
tuviškomis pavardėmis Vilniaus kapinėse, 
medinės architektūros Kalvarijų gatvėje, 
senųjų Vilniaus sienų ar net ypatingos Vil-
niaus dvasios, miesto auros išsaugojimo 
ateities vilniečių kartoms. 

Tačiau fotografijos – tik epizodas iš 
Kęstučio kūrybinio palikimo, kurį suda-
ro ir keletas knygų mūsų istorijos tema: 
apybraižos, ekslibrisai, humoristiniai dar-
beliai, demonstruoti ir anekdotų sostinėje 
Gabrove. Buvęs aktyvus Sąjūdžio dalyvis 
Kęstutis 1996 m. išleido apybraižų knygą  
„Devyni mėnesiai iki Sąjūdžio“, o 2006 m. 
Onos Šimaitės vaikaitis Kazys Kęstutis Ši-

mas išleido knygą, skirtą šviesios atminties 
Onai Šimaitei, gelbėjusiai Vilniaus žydus 
nacių okupacijos metais, atminti. 

Kęstutis buvo atsidavęs daugiataučiam 
Vilniui, jo istorinės atminties išsaugojimui 
ir nūdienai. Jo pastangos savo tiesioginiu 
darbu, visuomenine veikla, knygose ir 
fotografijose įamžinant Vilniaus praeitį ir 
dabartį, gerinant čia nuo seno gyvenančių 
tautų – lietuvių, lenkų, žydų, tarpusavio su-
pratimą, griaunant tarpusavio bendravimo 
sienas tarp jų, tikrai neliko nepastebėtos…

Turbūt visiems, kaip ir Kęstučiui, dažnai 
norėjosi nugriauti, perlipti ar pereiti per tas 
Gyvenimo sienas, kaip Šaltojo karo metais 
norėjosi nugriauti Berlyno sieną, pasižiūrėti, 
kas yra už jų. Jei tikėtume sapnais, perlipti 
sieną reiškia teigiamas permainas, kliūčių 
nugalėjimą. Džiugu, kad prie to prisideda, 
tiesa, jau be Kęstučio, Vilniečių ainių klubo 
veikla – tokie renginiai kaip šis, surengtas 
Trijų karalių vakarą, suartinantys vilniečius, 
griaunantys izoliacijos sienas.

Kaip poetui ar aktoriui kalba yra kal-
bėjimo džiaugsmas, muzikantams muzika 
yra grojimo džiaugsmas, taip fotografui 
nuotrauka yra fotografavimo džiaugsmas, o 
žiūrovams – nuotraukos, kaip ir muzika bei 
aktoriaus skaitomos eilės – tai apmąstymai 
ir prisiminimai. O kiek daug jų būta tą gražų 
vakarą Vilniaus rotušėje! 

„Visur akmuo.
Kodėl visur akmuo?
Gal akmenys –
suakmenėję paukščiai?”. 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Žinoma mes pavargstam.
Žinoma, mes ir klystam.
Tačiau nenusigręžkime nuo Sienos,
o stenkimės ją suprasti.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Prie suaižėjusios
 ir belangės 
seno namo sienos 
 metai ir epochos
 buvo prisiglaudę.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Nauja diena 
prisiglaudė prie Sienos. 
Pakilo saulė
 ir įšildė mūrą.“
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Ant Sienos liko mažas, menkas ruožas
šviesos ir šilimos – 
jau greit ją visą
šešėlis užvaldys.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Trumpa automato serija
 perbėgo Sieną
lyg istorijos puslapį – 
ir sukniubo kažkas, 
bekeldamas žvaigždę į žemę.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“) 

„Tasai,
kurs buvo nupieštas ant Sienos,
kuris gyveno amžinoj tamsoj,
jos nepaleido.”
(Justinas Marcinkevičius „Siena“) 

„Pro ašaras jinai regėjo Sieną
ir gyvulį – 
grėsmingą, baisų, didelį.
Dabar jis ruošėsi išeit iš Sienos.“
(Justinas Marcinkevičius „Siena“) 

Nežinojo,
sapnuoja
ar, gal būt, ir iš tikrųjų
per Sieną perėjo.
Anapus buvo
plati, saulėta pieva.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

„Jis atskrenda
ir trenkiasi į Sieną,
 į kietą, šaltą, 
abejingą Sieną.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)                                       

„Ir viskas baigėsi. 
Užgeso Siena.
Lyg didelis ekranas.“ 
(Justinas Marcinkevičius „Siena“)

Kęstutis Kazys Šimas
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Pristatyta „Tremtinių namų“ Dainos mylėtojų 
klubo kompaktinė plokštelė„Leiskit į Tėvynę“ 

Viktorija VAINEKYTĖ, specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ socialinė darbuotoja, Vilnius
Vėlyvą 2012 m. rudenį specialiųjų so-

cialinės globos namų „Tremtinių namai“ 
Dainos mylėtojų klubui sukako 10 metų. 
Daivos Čičinskienės vadovaujamo klubo 
dainos visus šiuos metus skambėjo per 
įvairias šventes, minėjimus, taip pat dai-
nininkai koncertavo mokyklose, kituose 

globos namuose, vaikų darželiuose. Kei-
tėsi kai kurie nariai, bet daina nenutilo ir 
džiugino šalia esančiųjų širdis. Pačioje 2012 
m. pabaigoje klubas išleido pirmą ir labai 
laukiamą kompaktinę plokštelę „Leiskit į 
Tėvynę“, į kurios pristatymą „Tremtinių 
namuose“ 2013 m. sausio 3 d. susirinko visa 

namų bendruomenė bei svečiai iš Vilniaus 
miesto Socialinės paramos centro.

Už atsidavimą, kantrybę, gražų daina-
vimą, kūrybinį indėlį „Tremtinių namų“ 
direktorė Jolanta Bielskienė įteikė padėkas 
ir visų vardu dėkojo dainos mylėtojų klubo 
vadovei Daivai Čičinskienei  ir visiems esa-

miems bei buvusiems klubo nariams. 
„Tremtinių namų“ Dainos mylėtojų 

klubo nariai labai dėkoja visiems prisidėju-
siems prie kompaktinės plokštelės „Leiskit 
į Tėvynę“ atsiradimo. 

Violetos Čeplinskienės nuotr.

„Tremtinių namų“ Dainos mylėtojų klubas Direktorė Jolanta Bielskienė dainininkams įteikia padėkas 

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 1 (262)
Kordovanas su šv. Ambraziejaus atvaizdu

2012 m. pabaigoje Trakų istorijos 
muziejus įsigijo unikalų eksponatą 
– kordovaną su šv. Ambraziejaus, 
gelbėjančio puolusias sielas, tapybi-
ne scena. 

 Kordovanas (kordobanas, kordi-
vanas) – tai odos apmušalai sienoms, 
baldams ir kitiems dirbiniams puoš-
ti. Taip vadinami dažniausiai Kor-
doboje (Ispanija) gaminami ožkų, 
avių, veršelių odos dirbiniai. Tapyti, 
auksuotais įspaudais odos lakštai 
gaminami iš atskirų odos palų ir su-
renkami į atskiras menines visumas. 
Dažniausiai oda buvo skirta praban-
giai rūmų sienų puošybai. Kordobos 
odos kambariai buvo įrengiami val-
dovų, didikų ir vyskupų rūmuose. 
Tokį pavyzdį galime matyti Vavelio 
rūmuose Krokuvoje.

Pristatomo, Italijoje, Lombardijos 
regione pagaminto, 42x56 cm dy-
džio kordovano dailininkas nežino-
mas. Dirbinys, kurio tapybinė scena 

įkomponuota turtingame barokinia-
me reljefi niame kartuše, datuojamas 
XVII a. pab. – XVIII a. I ketv. Rel-
jefi nė uždanga su gausiais kutais, 
atidengia kartuše įkomponuotą trijų 
pakopų kompoziciją. Debesų sos-
te matome sėdintį vyskupą, vilkintį 
raudona kapa ir mitra, dešinėje lai-
kantį knygą, kairėje vyskupo pasto-
ralą; žemiau debesų komponuoja-
mas angelas, besistengiantis išgelbėti 
pragaro ugnyje degančias sielas. 
Neabejotinai fi gūra vaizduojama 
debesų soste yra vienas iš Bažnyčios 
mokytojų – teologų, kurių doktrina 
remiasi krikščionybė, mat dažnas jų 
ikonografi nis atributas yra knyga. 
Romos katalikų bažnyčia iki šiol yra 
paskelbusi 33 Bažnyčios mokyto-
jus, iš jų 18 yra vyskupai. Bažnyčios 
mokytojo garbės vardas suteikiamas 
nuo 1298 m. Romos katalikų bažny-
čioje keturi šventieji – Grigalius I, 
Ambraziejus, Augustinas ir Jeroni-

mas – vadinami „šlovingaisiais Baž-
nyčios mokytojais“. 

Sprendžiant atributavimo proble-
matiką, Bažnyčios mokytojų sąrašas 

sutrumpėja atskyrus Rytų Bažnyčios 
mokytojus ir tuos Bažnyčios moky-
tojus, kurie paskelbti jais po maž-
daug 1725 m., t.y. vėliausios galimos 
šio meno kūrinio sukūrimo datos. 
Kadangi meno kūrinys sukurtas 
Italijoje, tikėtina, kad kordovano ta-
pybinėje scenoje yra vaizduojamas 
vienas iš „šlovingųjų Bažnyčios mo-
kytojų“ Milano vyskupas šv. Ambra-
ziejus (340-397).

Nors aptariant meno kūrinį nau-
dojamas plačiai paplitęs Kordobos 
odos terminas, tačiau šį meno dirbi-
nį galėjo pagaminti ir Lombardijos 
regiono meistrai, kūrinyje akivaiz-
džiai matomas odos reljefo kompo-
zicijos amatininkiškumas, tuo tarpu 
tapyba yra pakankamai profesionali.

Kordovano odos Ispanijoje pasi-
rodė dar IX a. iš arabų kraštų Šiau-
rės Afrikoje. XIV a. jų gamybos 
technika mažai kito – ant plokštės 
užtempiama drėgna oda ir medinė-

Kordovanas. Italija, XVII a. pab. -  XVIII a. pr.
V. Neliubino nuotr.

mis formomis 
suformuojamas 
įvairių formų 
spaustinis relje-
fas, vėliau oda dažoma, auksuojama, 
lakuojama. Aukščiausią šių dirbinių 
kokybę pasiekė Flandrijos Brabanto 
meistrai, tačiau nuo 1504 m. garsiau-
sias centras susiformavo Mechelene. 
Pagaminti aukšto reljefo meninę 
odą – tai daug pastangų reikalaujan-
tis darbas. Odos dirbinių kaina ir į 
madą ateinantis damastas pakeitė 
situaciją. XVIII a. II pusėje šie pra-
bangūs manufaktūriniai dirbiniai 
nebegaminami, juos pakeitė kartūno 
apmušalai ir spausdinti popieriniai 
tapetai. 

Įsigytas naujas eksponatas puikiai 
papildys Trakų istorijos muziejaus 
Sakralinio meno ekspoziciją.

Rinkinių apskaitos ir saugojimo
skyriaus vedėja Irena Senulienė

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 2 (263)

Šaukšteliai, puošti  Klaipėdos herbu
2013 metus Lietuvos Respublikos 

Seimas paskelbė Klaipėdos krašto 
atgavimo metais. Šių metų sausio 
mėnesį sukanka 90 metų Klaipėdos 
sukilimui (1923 m. sausio 10-15 d.), 
kuriam pasibaigus po daugelio metų 
uostas ir Klaipėdos  kraštas sugrįžo 
Lietuvai.

 Klaipėdos pilis buvo pastatyta 
1252 m. rudenį. Šią statybą iniciavo 
Livonijos ordino magistras Eber-
hardas fon Zeine (Eberhard von 
Seyne) ir Kuršo vyskupas Heinri-
chas tarp Nemuno ir Danės upių. 
Taip buvo įkurta Klaipėdos kom-
tūrija, kuri 1328 m. perėjo Prūsijai. 
Lietuviškas Klaipėdos vardas pirmą 
kartą minimas Vytauto laiške 1413 
m. Po Napoleono pergalės prieš 
Prūsijos karalių Frydrichą Vilhelmą 
III, 1807-1808 m. Klaipėda buvo lai-
kinoji Prūsijos sostinė. 

Klaipėda yra seniausias savival-

dos miestas dabarti-
nėje Lietuvos terito-
rijoje. Šiam miestui 
Liubeko teisės suteik-
tos 1258 m. Klaipėda 
turi ir vieną seniausių 
heraldinių ženklų. 
Klaipėdos herbas ži-
nomas iš XV a. I p. 
dokumento – 1446 m. 
lapkričio 5 d. Klaipė-
dos miesto burmistro 
ir tarybos laiško Liu-
beko miesto burmistrui ir tarybai.

Bėgant amžiams Klaipėdos herbas 
kito mažai. 1992 m. liepos 1 d. Lie-
tuvos Aukščiausiosios Tarybos Pre-
zidiumas patvirtino Klaipėdos herbo 
etaloną, kurį pagal senuosius pavyz-
džius sukūrė dizaineris Kęstutis Mic-
kevičius. Raudoname lauke auksinė 
dantyta mūro siena su trimis bokš-
tais. Vidurinysis bokštas aukštesnis, 

trijų aukštų su atvertomis durimis. 
Kiti du bokštai mažesni, karkasiniai. 
Aplink bokštus išdėstytos keturios 
auksinės  penkiakampės žvaigždutės, 
skydo papėdėje –  auksinės spalvos 
laivo korpusas.

2012 m. Mažosios 
Lietuvos istorijos mu-
ziejus ir Klaipėdos uni-
versitetas organizavo 
Klaipėdos herbo ir vė-
liavos parodą, kurioje 
pirmą kartą išsamiai 
pateikti įdomūs ekspo-
natai iš Lietuvos ir už-
sienio muziejų, bibli-
otekų bei archyvų. Su 
parodos medžiaga ga-
lima susipažinti išleis-

tame kataloge „Klaipėdos tapatumo 
ženklai antspaudas, herbas, vėliava“.

Trakų istorijos muziejus šiai par-
odai paskolino kelis eksponatus su 
Klaipėdos herbu. Ne visi ekspona-
tai pateko į minėtą leidinį, tad pri-
statome kelis eksponatus dabar. Tai 
–  saugomi muziejaus rinkinyje trys 
sidabriniai šaukšteliai, puošti   spal-
votais Klaipėdos miesto vaizdais ir 

Šaukšteliai, puošti Klaipėdos miesto herbu ir 
vaizdais. Vokietija, XX a. pr. O. Ševeliovo nuotr.

herbu. Dviejų 
šaukštelių sam-
teliuose nupieš-
tas Klaipėdos švyturys. Viename 
iš jų yra užrašas vokiečių kalba: 
WEISSER LEUCHTURM (ŠVY-
TURYS). Trečio šaukštelio samtely-
je pavaizduota prieplauka su trimis 
burlaiviais ir tekstas vokiečių kalba: 
Festungsgraben (Prieplauka). Šaukš-
telių koteliai užsibaigia spalvotu 
Klaipėdos herbu ir užrašu: MEMEL. 
Šaukštelių svoris nuo 11 iki17 gra-
mų, ilgis 112-121 mm, visų praba 
800, bet skirtingi meistrai – EP, MF 
ir SM. Šaukšteliai, pagaminti Vokie-
tijoje XX a. pradžioje, buvo vertingi 
suvenyrai turistams ir meniškai at-
likti   juvelyriniai  dirbiniai.

 
Trakų istorijos muziejaus direktorius 
Virgilijus Poviliūnas
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

Išrašas iš Daugailių filijinės bažnyčios metrikų kny-
gos Nr. 26 apie bajoro Jono Steponavičiaus gimimą 

ir krikštą. LMAVB RS F 342 – 13642. L. 6 

 Toliau mokslus tęsė Sankt Peterburgo 
dvasinėje akademijoje (1903–1905)46 parašė 
magistro disertaciją apie Kanto mokslą, 
įgydamas teologijos magistro laipsnį (1905). 

Čia įvairiais tautiniais klausimais diskutuo-
davo su lenkais. 1906 m. buvo įšventintas 
į kunigus47 (yra autorių, nurodančių 1902 
metus48). 

Seminarijoje ir akademijoje buvo labai 
pamaldus. Per atostogas, kaip teigia kun. J. 
Čepėnas,  kasdieną važinėjo į Daugailių pa-
rapiją šv. Mišioms. O nuo tėviškės – Zokorių 
kaimo iki Daugailių apie 10 km. Po Mišių 
ilgai sėdėdavo klausykloje, klausydamas 
išpažinčių. 

1905–1912 m., kaip rašo savo biografi-
joje, J. Steponavičius filosofijos, gamtos ir 
sociologijos mokslus mokėsi Miunchene ir 
Leipcige49. 

1908 m. balandžio 15 d. kunigą J. Stepo-
navičių ištiko didelė netektis – dėl cukraligės 
mirė motina50.

Pasak dr. A. Katiliaus, kun. J. Stepona-
vičius Miuncheno Liudviko Maksimilijano 
universitete sociologijos ir filosofijos stu-
dijoms 1908 m. gavo 100 rub. „Motinėlės“ 
draugijos išmoką51. Tad Vokietijoje  kun. J. 
Steponavičius studijavo šešerius metus52. 
Pas prof. Wilhelmą Wundtą klausė peda-
gogikos, psichologijos ir eksperimentinės 
psichologijos kursus, iš šios srities pas 
minėtą profesorių parašė daktaro diserta-
ciją „Untersuchung der Herstellung der 
subjektiven Gleichheit bei der Methode  
der mittleren Fehler unter Anwendung der 
Registriermethode“53 („Subjektyvios lygybės 
nustatymas, remiantis vidutine paklaida 
ir vartojant registravimo metodą“), kuri 
buvo išspausdinta žurnale „Psychologis-
che Studien“ VIII ir išleista atskira knygele 
Leipcige 1912 (44 p.). Darbas gerai įvertintas 
ir Lietuvoje54. 1912 m. kun. J. Steponavičius 
pripažintas filosofijos daktaru. Jis taip pat 
gavo ir dailės magistro laipsnį55. Grįždamas į 
Lietuvą be gimtosios lietuvių kalbos mokėjo 
dar 6 užsienio kalbas: rusų, lenkų, vokiečių 
lotynų, prancūzų56. 

Darbas Lietuvoje
šv. Jonų bažnyčios 

vikaras Vilniuje

1912 m. grįžęs iš Vokietijos57 buvo 
paskirtas Vilniaus Šv. Jono bažnyčios vi-
karu – komendoriumi (klebonu dirbo kun. 
Antanas Černiauskas). Kun. J. Steponavičius 
išgarsėjo kaip puikus pamokslininkas, kėlęs 
parapijiečiams lietuvybės, doros, moralės, 
gerų darbų, patriotiškumo vertę58. Čia jis 
parodė patriotizmo:  bekalėdodamas surado 
480 lietuvių (prie parapijos buvo užsirašę 
tik 23)59, iškovojo lietuviškas gegužines pa-
maldas nuo 6 val. ryto Šv. Jonų bažnyčioje 
lietuvaitėms tarnaitėms, kad jos į Mišias ga-
lėtų ateiti miegant ponams60. Šį faktą pateikė 
ir spauda: Trečiadienį, gegužės 1 d. 6 val. rytą 
bus pirmos lietuvių gegužinės pamaldos Šv. Jonų 
bažnyčioje61. Deja, šios Mišios su didžiuliais 
lenkų trukdžiais, kurie plačiai aprašyti to 
meto spaudoje, buvo aukotos tik du rytus. 
Išaiškinta, kad tie trukdžiai vykdyti Vilniaus 
dekano kun. A. Černiausko nurodymu62.

Sužinoję, kad lietuviams bus aukojamos 
šv. Mišios, 1913 m. gegužės 1 d., trečiadienį, 
lenkai susirinkę prieš 6 val. giedojo (rėkė) 
lenkiškai  ir trukdė kun. J. Steponavičiui 
aukoti šv. Mišias. Antrąją dieną dekano 
kun. A. Černiausko kreipimasis iš sakyklos 
į lenkus buvo neryžtingas ir nereiklus, tad 
jie nesiliovė triukšmavę bažnyčioje ir trukdė 
lietuviams aukoti šv. Mišias ir gegužės 2 
d. Ir abu rytus po Mišių jie kėlė triukšmą 
mieste. O gegužės 2-ąją prieš vakarines 
lenkų gegužės pamaldas susirinkęs Šv. Jonų 
bažnyčios namų kieme lenkų davatkų būrys, lyg 
sočiai nekultūringai pasityčiojęs iš lietuviškos 
vizitinės kortelės, primuštos prie kun. Stepona-
vičiaus durų, ėmė paskui akmenimis laidyti į jo 
duris ir jo kortelę sudraskė. Tam barbarų darbui 

paliudyti turime taip pat žmonių. Maža to, kelios 
lenkės davatkos, pamačiusios kun. Steponavičių 
einantį nuo altoriaus su Švenčiausiuoju pas 
ligonį, išdrįso bažnyčioje, Švenčiausiojo aki-
vaizdoje, velniuoti, tyčiotis, jog girdi „szatan 
wclelony niesie Pona Boga“ (Velnias Viešpatį 
Dievą neša). Ar bereikia didesnio bažnyčios 
iškoneveikimo – išbjaurojimo!63.

Lenkų triukšmas pasiekė ir Vilniaus 
gubernatorių Piotrą Veriovkiną (1861–1946), 
kuris pasiuntė policmeisterį pas vyskupijos 
valdytoją prel. Kazimierą Mikalojų Michal-
kevičių (Michalkiewicz) (1865 02 01–1888 10 
23–1940 02 16), kad keliom dienom uždarytų 
bažnyčią, kol iš dvasinės ir pasaulietinės 
vyresnybės sudarytas komitetas (Sąjunga 
lietuvių kalbos teisėms ginti Vilniaus vys-
kupijos bažnyčiose) sugalvos kaip apsaugoti 
lietuvių teises.

Vyskupijos sekretorius Julijonas Stec-
kevičius pranešė vyskupijos administrato-
riaus sprendimą: dėl triukšmo nebeaukoti 
šv. Mišių lietuviams Šv. Jonų bažnyčioje 
ir bažnyčią atidaryti kaip ir anksčiau – tik 
prieš 7 val. ryte64. Nors gegužės 3 d. rytą 
vėl prisirinko lenkų, tačiau bažnyčia buvo 
uždaryta ir saugoma policininkų, tad lietu-
viams susirinkus, jie buvo ganėtinai ramūs. 
Nors bažnyčią lietuviams uždarė, tačiau 
tos pačios dienos vakare, ji buvo atidaryta 
lenkams, kad jie galėtų melstis gegužinių 
pamaldų metu.

Šie įvykiai, plačiai aprašyti lietuvių 
spaudoje65, pasiekė Varšuvą, buvo aprašyti 
lenkų spaudoje66. Apie Šv. Jonų bažnyčios 
reikalus – lenkų neleidimą aukoti lietuviams 
pamaldų kalbėjo ir kun. Juozapas Laukaitis 
Rusijos valstybės Dūmoje67, lietuvių kalbos 
apgynimui išleista knygelė „Šv. Jono bažny-
čia ir lietuvių kalba Vilniuje“68.

Dr. kun. J. Steponavičiaus nemalonumus, 
patirtus iš lenkų, mini ir dr. kun. Juozapas 
Čepėnas69. 

Lenkai kėlė skandalą ir dėl vienos pa-
rapijietės lietuvės, kurią laidojo dr. kun. 
J. Steponavičius: ją lydint į kapus nuo Šv. 
Jonų bažnyčios iki Aušros vartų giesmės 
buvo giedamos lenkiškai, nuo Aušros vartų 
iki kapų – lietuviškai. Tik giminaitės, orga-
nizavusios laidotuves griežtas pasakymas, 
kad giedota pagal jos norą, sulaikė nuo 
tolesnių, dr. kun. J. Steponavičiui grėsusių, 
nemalonumų70.

Tačiau po Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje 
skandalų, kaip rašo A. D. inicialais įsivar-
dijęs autorius, sodžiuose lenkuojantys ėmė 
gėdytis lenkų vardo, o lietuviai galutinai 
pradėjo skirti lenkus nuo lietuvių71.

Birželio viduryje dr. kun. J. Stepona-
vičius buvo išleistas dviems mėnesiams 

atostogų72, reikia manyti, išvyko į savo 
gimtinę, Zarasus, kur lenkai irgi priešinosi 
lietuvių kalbai.

Lenkinimą Zarasuose ir lenkų keliamus 
skandalus prieš lietuvių kalbą istoriškai 
apžvelgė Liudas Gira (1884 08 27–1946 07 
01)73. Jis mini, kad vietos gyventojai jau 
1907 m. rinko parašus žemaičių vyskupui 
dėl lietuvių kalbos įvedimo. Surinko jų 450. 
Tačiau, nenorėdami užbėgti klebonui Juo-
zapui Žilinskui (1860–1883–1934 09 27) už 
akių, parapijiečiai kreipėsi į jį, prašydami 
raštą perduoti vyskupui. Klebonas prašymo 
nepriėmė, sakydamas, kad jis ir pats galįs 
įvesti lietuviškus pamokslus.

Kaip rašo L. Gira, vikaras kun. Jonas 
Deveikis (kitur rašyta Debeikis) (1873 06 
24–1898 05 30–1933 11 12) 1908 m.  pradėjo 
sakyti pamokslus ne tik per atlaidus, bet ir 
kas ketvirtą sekmadienį (vadinamą „bros-
tvinį“, kada pamaldos laikomas iškilmingai 
su Švenčiausiuoju ir procesija). 1909 m. 
kun. J. Deveikį iškėlus, lietuviški pamokslai 
sakyti rečiau, o 1912 m. vikaru atkėlus kun. 
Henriką Šumaną (1888–1911 02 27–1914 07 
13) – visai panaikinti, nustota lietuviškai 
katechizuoti vaikus. Nors kun. H. Šumanas 
mokėjo lietuviškai, tačiau iš principo šia 
kalba nekalbėjo...

46 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 2 a. p.
47  Elenchus omnium Ecclesiarum et universi ceri 

provinciae  Ecclesiasticae Lituanae pro anno Domini 
1927. P. 164. 

48 Pašauktas mylėti artimą. Kunigo dekano Vytauto 
Kapočiaus sukakčiai prisiminti 1976–2001 / Parengė Laima 
Riaubiškienė. Utena. 2001. P. 213.

49 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 2 a. p., 11.
50 Indrašius V. Antalieptės kraštas. III dalis. Miestelio 

ir vietovių istorinės apybraižos. Vilnius: Lietuvos 
nepriklausomųjų rašytojų sąjunga. 2010. P. 651.

51 Katilius A. „Motinėlės“ draugija Kaune // Kauno 
istorijos metraštis. Kaunas. 2006. T. 7. P. 99.

52 Iks. Bibliografija / Viltis. Visuomenės, literatūros 
ir  politikos laikraštis. 1913. Vasario 8 (21). Nr. 16. P. 2. 
(R. Laukaitytė rašo, kad  Vokietijoje J. Steponavičius 
studijavo 1910–1912 m.; ši data pakartota ir knygoje 
„Pašauktas mylėti artimą. Kunigo dekano Vytauto 
Kapočiaus sukakčiai prisiminti 1976–2001 / Parengė Laima 
Riaubiškienė. Utena. 2001. P. 213).

53 „Untersuchung der Herstellung der subjektiven 
Gleichheit bei der Methode  der mittleren Fehler unter 
Anwendung der Registriermethode“. Tokiu titulu 
1912 m. pabaigoje pasirodė teologijos magistro kun. J. 
Steponavičiaus disertacija už kurią Liepcigo universitete 
jam suteiktas filosofijos daktaro laipsnis. Slapyvardžiu 
„Iks“ pasirašęs asmuo pristato ir kun. J. Steponavičiaus 
darbo vadovą prof. Vilhelmą Wundtą, iškelia disertacijos 
svarbą, mini kunigo studijų metus (1908–1912). 

Prof. V. Wundtas – vienas didžiausių to metu 
psichologų ir filosofų. Jis gydytojas, ilgą laiką profesoriavo 
Heidlberge, tačiau susidomėjęs psichologija, visas jėgas 
nukreipė šiai sričiai. 1875 m. Leipcigo universiteto pakvie-
stas čia dirbo iki mirties.  Įsteigė pirmąjį eksperimentinės 
psichologijos institutą, kuriame atliko svarbių mokslo 
darbų tyrinėjant žmogaus dvasinius pokyčius. Kaip 
gamtos tyrinėtojas psichologijos srity nutiesė tvirtus fi-

ziologijos pagrindus. Vėliau į tyrinėjimus įjungė filosofijos 
sritį (logiką, etiką), įvedė induktyvų metodą, pritaikęs 
eksperimentus ir matavimo metodus žmogaus dvasinei 
buklei tyrinėti. Savo darbais psichologiją pastatė ant tvirtų 
nesugriaunamų pamatų. Wundtas sudarė ištisą mokslo 
šaką, kurią padedant gausiems mokiniams, tobulino. Tų 
mokinių tarpe ir lietuvis kun. Jonas Steponavičius (rašoma 
vienas lietuvis).

Recenzentas apgailestauja, kad su dr. J. Steponavičiaus 
veikalu negali supažindinti laikraščiuo skaitytojų, nes di-
sertacijso tema itin speciali, be to, nėra lietuviškos psicho-
logijos terminijos. Apie šio darbo naujoves, galėtų spręsti 
tik specialistas psichologas. Tačiau šio darbo vertę liudija 
ne tik dviejų mokslininkų Wundto ir Wirtho sprendimu 
daktaro laipsnio suteikimas, bet  ir jo publikacija svarbiame 
žurnale, skirtame psichologijai „Psichologische Studien“. 
Mokslininkų požiūris į kun. J. Steponavičiaus tyrinėjimą, 
kaip į labai rimtai, sumaningai ir sąžinigai atliktą darbą, 
teikianti jam garbės Žr.: Iks. Bibliografija. // Viltis. 1913. 
Kovo 13 (26). Nr. 30. P. 2.

54 Jakštas A. // Draugija. 1913. T. 19. Nr. 75. P. 
299–301; Iks. Bibliografija // Viltis. 1913. Kovo 13 (26). 
Nr. 30. P. 2..

55 [Autorius nenurodytas]. Mūsų paveikslai. D-ras 
kun. Jonas Steponavičius // Tėvynės sargas. Lietuvių 
krikščionių demokratų savaitraštis. 1921. Gruodžio 30. 
Nr. 52. P. 532.

56 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 2 a. p.
57 [Autorius nenurodytas]. Sugrįžo // Aušra. 1913. 

Sausio 10. P. 10.
58 Pašauktas mylėti artimą. Kunigo dekano Vytauto 

Kapočiaus sukakčiai prisiminti 1976–2001 / Parengė Laima 
Riaubiškienė. Utena. 2001. P. 213.

59 P.K. Lietuvių nuoskaudos Vilniuje  // Viltis. 1913. 
Kovo 10. Nr. 29. P. 1.

60 [Autorius nenurodytas]. // Viltis. 1913. Balandžio 21 
(gegužės 4). Nr. 45. P. 3.

61 [Autorius nenurodytas]. Kronika. Vilniuje //  Viltis. 
1913. Gegužės 1 (14). Nr. 49. P. 3.

62 [Autorius nenurodytas]. Dėl kun. Černiausko iškėlimo 
// Viltis. 1913. Gruodžio 20 (sausio 2). Nr. 156. P. 3.

63 Ld. St. Lenkų skandalai Vilniuje Šv. Jono bažnyčioje 
// Viltis. Gegužės 8 (21). Nr. 52. P. 2.

64 Steckevičius Julius. Vilniaus lietuvių gegužės pamal-
dų epilogas // Viltis. 1913. Gegužės 8 (21). Nr. 52. P. 1.

65 [Autorius nenurodytas]. Kronika. Vilnius // Viltis. 
1913. Gegužės 1 (14). Nr. 49. P. 3; [Autorius nenurodytas]. Iš 
santykių su lenkais // Viltis. 1913. gegužės 3 (16). Nr. 50. 
P. 1–2; Ld. St. Lenkų skandalai Vilniuje Šv. Jono bažnyčioje 
// Viltis. 1913. Gegužės 3 (16). Nr. 50. P. 1–2; Gegužės 5 
(18). Nr. 51. P. 1; Gegužės 8 (21). Nr. 52. P. 1–2; Iks. Šv. Jono 
bažnyčia ir lietuvių kalba Vilniuje // Viltis. Gegužės 29 
(birželio 11). Nr. 61. P. 1–3; V. Vilniaus endekus ima neri-
mas // Viltis. 1913. Birželio 23 (liepos 6). Nr. 72. P. 1.

66 [Autorius nenurodytas]. Lenkų sutartinė lietuviams 
slėgti // Viltis. 1913. Gegužės 22 (birželio 4). Nr. 58. P. 1.

67 Kun. Laukaičio kalba, pasakyta gegužės 20 d. valst. 
Dūmoje // Viltis. 1913. Gegužės 26 (birželio 8). Nr. 60. P. 
1; Kun. Laukaičio kalba valstybės  Dūmoje 1913 06 12 // 
Viltis. 1913. Birželio 19 (liepos 2). Nr. 70. P. 1.

68 Viltis. 1913. Birželio 28 (liepos 11). Nr. 74. P. 1.
69 Čepėnas J. Sacerdos in Aeternum. Velaikių Juozelio 

atsiminimai. Kaunas: Lututė. 2010. P. 475–477.
70 [Autorius nenurodytas]. Iš santykių su lenkais // 

Viltis. 1913. gegužės 3 (16). Nr. 50. P. 1–2.
71 A. D. Sodžiaus gyvenimas // Viltis. 1913. Liepos 

12 (25). Nr. 80. P. 1.
72 [Autorius nenurodytas].  Bažnyčios žinios // Viltis. 

1913. Birželio 19 (liepos 2). Nr. 70. P. 4.
73 Gira L.  Lenkininkų skandalai Ežerėnuose //  Viltis. 

1913. Liepos 16 (rugpjūčio 8). Nr. 86. P. 1–3;  Liepos 28 
(rugpjūčio 10). Nr. 87. P. 1–3; Liepos 31 (rugpjūčio 13). 
Nr. 88. P. 2–3.
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Kelkime istorinę vėliavą! Tik kurią?!
Violeta RUTKAUSKIENĖ, Čikaga, JAV

Valstybės vėliava yra kiekvienos šalies 
piliečius vienijantis simbolis, įkūnijantis vals-
tybės statusą, esmines jos vertybes, tikslus 
bei siekius. Kiekviena šiuolaikiška valstybė, 
besididžiuojanti turtinga istorine praeitimi, 
šalia savo valstybės oficialios vėliavos turi 
ir daugybę margaspalvių istorinių vėliavų, 
kurios smagiai plazdėdamos, reprezentuoja 
šalies istoriją, kartu atspindėdamos  įvairius 
valstybės raidos etapus, epochas, dinastijas 
ar svarbius istorinius įvykius.  

Lietuva taip pat grįžta prie šių tradicijų. 
1990 m. atkūrus nepriklausomą Lietuvą, sku-
bėta atkurti  lietuviškus tautiškai istorinius 
simbolius, taip pat ir vėliavą, tačiau  išlaikyti 
istorinį tęstinumą, susiklosčiusias tradicijas 
mažai kam rūpėta. Paskelbus Trispalvę vals-
tybine, nesugebėta ar nenorėta sugrąžinti ir 
anoje nepriklausomoje Lietuvoje naudotos 
istorinės vėliavos su Vyčiu ir Gedimino 
stulpais. Tautoje jai buvo prigijęs Vytautinės 
vėliavos vardas. Kodėl buvo išardyta gra-
žiai tarpukaryje užsimezgusi Trispalvės ir 
Vytautinės tradicija, kodėl nenorėta jos tęsti, 
o  skubėta kurti dvi naujas – prezidentinę 
ir dabartinę su Vyčiu, tuo atsiribojant nuo 
anos Lietuvos ir valstybės tradicijų, istorinio 
tęstinumo, lieka iki šiol nepaaiškinta.  

„Kelkime istorinę, nes ji svarbesnė, už-
grūdinta istorijos...“, – ragina kabinetiniai 
specialistai ir jų talkininkai, nors puikiai žino, 
kad toji dabartinė, šių dienų istorikų pristato-
ma vėliava yra naujadaras, su istorija mažai 
ką turintis bendro, viso labo tik dailininko 
ir istorikų fantazijos kūrinys, imituojantis 
istorinius laikus, tik nežinia kuriuos?..

Istorinė vėliava neišlikusi

Įteisinus naują istoriškai niekuo nemo-
tyvuotą vėliavą, jau keliami pasiūlymai – iš-
plėsti šios naujos istorinės vėliavos paskirtį 
bei naudojimą. Netgi yra planų ją įteisinti 
kaip valstybinę, siekiant nustumti Trispalvę, 
visai nesibodint ir nesijaudinant, kad toks 
žingsnis prieštarautų 1918 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės Aktui, dėl jo tektų keisti 
ir Konstituciją. Kam reikalinga ši priešprieša, 
sunku suprasti.

1918 m. Nepriklausomybės Aktas skelbia, 
kad Tautos Taryba atkurianti nepriklauso-
mą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų valstybinių 
ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. 
Jau vien tai mums turėtų būti rimtas signa-
las, net didžiai gerbiant ir vertinant istorinę 
vėliavą, jos nekelti į valstybinį lygmenį, o 
palikti tik istoriniame... Realiai toks istorikų 
nusistatymas (kaprizas) iškelti istorinę vėlia-
vą į valstybinės lygmenį prieštarautų ir LR 
Konstitucijai, kurios net keliuose punktuose 
pabrėžiama, kad Lietuva yra savarankiška ir 
demokratinė valstybė, o valstybės vėliavos 
spalvos – geltona, žalia, raudona („Lietuvos 
Konstitucija“, Vilnius, 2012, p. 12). Ar tik dėl 
kelių istorikų kaprizo keisime Konstituciją? 
Patikėkite, neatrodo rimtai, o juo labiau 
valstybiškai.

Liūdnoka konstatuoti faktą, tačiau realiai 
neturime nei vienos iki mūsų dienų išlikusios 
ankstyvesniųjų laikų istorinės vėliavos pa-
vyzdžio, nors žinovai ir teigia, kad apie ją ga-
lime spręsti iš išlikusių negausių aprašymų ar 
nedaugelio ikonografinių vaizdinių. Vienas 
iš šaltinių, aprašantis mūsų istorinę vėliavą, 
yra lenkų istoriko Jano Dlugošo (Jan Długosz) 
fragmentinis vėliavos nupasakojimas Žalgirio 
mūšio aprašyme. Tik ar juo galime pasikliau-
ti? Ar tikrai turėdami tokią gražią ir garbingą 
istoriją, teturime tik vieną vienintelę istorinę 
vėliavą? Atsisukime į praeitį, gal ji padės, ką 
daugiau suvokti....

Istorinės vėliavos ištakos

Žinių apie mūsų protėvių naudotas vėlia-
vas turime labai nedaug.  Gerokai daugiau 
informacijos yra apie atskirų ženklų (simbo-
lių) naudojimą. 

Kad lietuviai nuo seno naudojo raitelio 
(Vyčio) ženklą, mums byloja archeologiniai 
radiniai, liudijantys, jog mūsų protėviai 

jau X–XI a. puošėsi amuletais su raitelio 
atvaizdais.

Istorikai mini tariamą neišlikusį karaliaus 
Mindaugo antspaudą, kuriame pavaizduotas 
raitelis su pakeltu kalaviju, rankoje laikomu 
skydu. Kitas išlikęs iki mūsų dienų Mindau-
go antspaudas neturi raitelio, o tik sėdinčio 
valdovo atvaizdą. Dėl šio antspaudo tikrumo 
yra daug abejonių, tad sunku ką pasakyti 
apie Mindaugo laikais naudotus simbolius, 
juo labiau apie vėliavas.

Husyno metraštis mini, kad Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytenio (1293–1316) že-
mių herbas buvęs šarvuotas raitelis ant žirgo 
su pakeltu kalaviju. Apie vėliavą jokių žinių 
dar negirdėti. Išlikęs 1338–1341 m. Nariman-
to-Glebo Gediminaičio antspaudas (plomba) 
taip pat liudija apie raitelio atvaizdą. Istorikai 
žino 1366 m. neišlikusį kunigaikščio (kara-
liaus) Algirdo antspaudą, kuriame aprašomas 
šarvuotas raitelis ant žirgo. Šarvuotas raitelis 
ant žirgo yra matomas ir vėlesnių Lietuvos 
valdovų Jogailos, Kaributo, Lengvenio, 
Skirgailos, Vytauto ir kitų didikų antspau-
duose, tačiau, pasak heraldikos specialisto 
dr. E. Rimšos, šie antspaudai simbolizavo 
tik patį didįjį kunigaikštį, o ne jo valdomą 
valstybę ar teritoriją. 

Pirmosios vėliavos apipintos 
legendomis

Pirmasis mūsų protėvių karaliaus Vai-
devučio (Witowudi) vėliavą ir herbą 1529 m. 
aprašė ir atvaizdavo vokiečių kronikininkas 
Simonas Grunau „Prūsijos kronikoje“. Vė-
liava atrodė taip: penkių uolekčių ilgumo, 
trijų uolekčių platumo balta drobulė, kurioje 
pavaizduoti ligi pusės stoto trys vyrai mėly-
nais drabužiais: vienas kaip jaunas žmogus, 
be barzdos, su varpų vainiku ant galvos, 
linksmas – jis buvo javų dievas ir vadinosi Pa-
trimpas (Potrimppo). Antras buvo kaip piktas 
vidutinio amžiaus vyras, jo veidas buvo lyg 
ugnis, o karūna iš liepsnų, barzda jo buvo 
garbanota ir juoda, ir jiedu žiūrėjosi į kits kitą, 
koks kuris besąs, vienas linksmai šypsąs iš 
antrojo rūstumo, o antrasis pasipūtęs pykčiu. 
Trečias paveikslas vaizdavo seną vyrą su ilga 
žila barzda ir jo spalva buvo visai kaip numi-
rėlio, jis buvo vainikuotas balta skara, susukta 
kaip į turbaną, jis iš paniūrų žiūrėjo į anuos 
du ir vadinosi Patulas (Patollo). O toje vietoje, 
kur buvo skydas, stovėjo pasistiebę du balti 
žirgai, ir jie laikė skydą savo tarpe, o skyde 
pavaizduotas iki pusiau stoto žmogus, tik jo 
galva kaip lokio su pražiotais nasrais. 

Prieš 200 metų šią vėliavą jau minėjo isto-
rikas Teodoras Narbutas, vėliau Simonas Dau-
kantas „Lietuvos istorijoje“, rašydamas, kad 
mūsų protėvių karių pulkai turėjo savo vėliavą 
arba papartį, kuriame paveikslas Dievų, daug 
kartų gyvulių, žvėrių ir balsių arba literų buvo 
išrašytas, ką galėjo dar regėti ir paskesniujų 
laikų karėse (S. Daukantas „Lietuvos istorija“, 
Plimutas, JAV, p. 72). Č. Gedgaudas knygoje 
„Mūsų praeities beieškant“ mini Vyties ar 
prūsų Vyties vėliavą, kurioje atvaizduoti 3 
dievai: Perkūnas, rūstusis karo dievas Varys ir 
pavasario atgimimo ir mokslo dievas Balonis 
(1972, Meksika, p. 261–262). Čia pat duodama 
nuoroda į dr. Aleksandro Račkaus knygą 
„Guthones“ (1929), leistą Amerikoje. Šios vė-
liavos vaizdai ir aprašymas puošia  beveik ir 
dabartinių istorikų rašytus  Lietuvos istorijos 
vadovėlius ir istorinius darbus. 

Lietuviai vėliavų srityje 
niekuo neatsiliko

Vokiečių ordino pilyje Marienverderyje 
išlikęs maždaug 1333 m. kolonos kapitelio 
reljefas, kuriame vaizduojama kryžiuočių ir 
lietuvių kova. Lietuvių kariai vaizduojami 
panašiai kaip ir riterių. Vienas lietuvių karys, 
kaip ir kryžiuočių, laiko vėliavą, ant kurios 
nesimato jokių ženklų. Sunku ką nuspręsti 
apie pačią vėliavą, tik galima konstatuoti 
faktą, kad lietuviai vėliavų srityje niekuo 
neatsiliko nuo kryžiuočių...

1337 m. kronikininkas Vygandas Mar-
burgietis aprašo, kad 1337 m. kautynėse prie 
Bajerburgo (Veliuona) kryžiuočių lankininkų 
vadas Tilmanas Zumpachas ugnine strėle 
sudegino lietuvių vėliavą ir mirtinai sužeidė 
Trakų karalių. Nors kronikininkas nenupasa-
kojo, kaip ji atrodė, tačiau galėtume suprasti, 
kad vėliava turėjo tam tikrus Trakų karaliaus 
skiriamuosius ženklus (E. Rimša „Heraldi-
ka“, Vilnius, 2004, p. 76). 

1352 m. vyko Belzo pilies puolimas. 
Vengrų Dubnicos kronika rašo, kad po įnir-
tingo Belzo  pilies puolimo jos vadas Jurgis 
Narimantaitis sutiko su Vengrijos karaliaus 
Liudviko prašymu nuo pilies bokštų nuimti 
lietuviškas vėliavas, kuriose atvaizduotos 
žmonių galvos su juodais  plaukais. Ir kaip 
rašo istorikas, heraldikos žinovas dr. E. Rim-
ša, sunku pasakyti, kam tos vėliavos priklau-
siusios: Jurgiui Narimantaičiui, Kęstučiui 
ar kokiam kitam Lietuvos kunigaikščiui. 
Ką reiškė  žmonių galvos? (E. Rimša „He-
raldika“, Vilnius, 2004, p.76). Gal apie šią 
vėliavą kalba ir S. Grunau, S. Daukantas ir 
Č. Gedgaudas, tiek ir kiti istorikai anksčiau 
minėtuose darbuose.

1394 m.  vokiečių kronikininkas mini 6 
iš Vytauto atimtas vėliavas. Kitoje vietoje 
kronikininkas mini žuvusius „500 ginkluotų 
vyrų, buvusių su Vytauto vėliava“ (Romas 
Batūra, Deimantas Karvelis „Kovų istorijos: 
nuo seniausių laikų iki XX amžiaus“, I knyga, 
Vilnius, 2009, p. 29). Kaip ji atrodė, nerašo, 
bet mes apie ją sužinosime netrukus iš  kitų 
šaltinių. 

Į mūšį – su šv. Jurgio vėliava

Daugiau informacijos apie lietuvių vė-
liavas mus pasiekia tik iš XV a. Per Žalgirio 
mūšį Lietuvos kariuomenėje buvo 40 Vytauto 
pulkų: 10 pulkų turėjo vėliavas su Gedimino 
stulpais. Tai rinktiniai Vytauto dvaro pulkai. 
30 – su Vytimi (šarvuotu raiteliu) – šauktiniai 
įvairių Lietuvos žemių kariai. Nepriklauso-
mos Lietuvos (1918–1940) šios abi istorinės 
vėliavos atgijo Vytautinės, Prezidentinės 
vėliavos pavyzdžiu. Vėliava buvo keliama 
prie prezidentūros Kaune ir Vytauto Di-

džiojo karo muziejaus bokšte, jomis puoštas 
prezidento automobilis. Gaila, kad atkūrus 
dabartinę prezidento instituciją, ši istorinių 
laikų vėliava nebuvo sugrąžinta, skubėta kur-
ti naują, mažai kuo istoriškai motyvuotą.

Žalgirio mūšyje abiejuose jungtinės 
kariuomenės pusėse plevėsavo ir šv. Jurgio 
vėliava. Pirmieji mūšį pradėjo Vytauto pulkai 
su šv. Jurgio ir priekinės sargybos vėliavomis 
(R. Batūra „Lietuvos laisvės kovų vietos“ 
(lankstinukas), Vilnius, 2010, p. 4). Albertas 
Vijūkas-Kojalavičius „Lietuvos istorijoje“ 
rašo, kad Vilniaus, Trakų, Žemaitijos, Nau-
gardo ir Volynės pulkai, praradę kariuome-
nės vėliavą su šv. Jurgio atvaizdu, atsidūrė 
didžiausiame pavojuje (A. Vijūkas-Kojala-
vičius „Lietuvos istorija“, Vilnius, 1989, p. 
380). Iki šiol istorikai nėra paaiškinę šv. Jurgio 
vėliavos reikšmės ne tik Žalgirio mūšyje, bet 
ir mūsų istorijoje.  

Kur istorinė Lietuvos vėliava?

Platesnių žinių apie istorines Žalgirio 
mūšio lietuvių vėliavas pateikia lenkų 
istorikas J. Dlugošas XV a. antroje pusėje 
parašytoje Lenkijos karalystės kronikoje 
(„Roczniki czyli kroniki sławnego Króles-
twa Polskiego“, Varšuva, 1982, p. 107). Čia 
jis rašo, kad visi Vytauto pulkai naudojo 
raudonas vėliavas. Ant 30 buvo išsiuvinė-
tas šarvuotas raitelis su iškeltu kalaviju, 
jojantis ant balto, kartais juodo, kitur bėro 
arba obuolmušio žirgo. 10 vėliavų turėjo 
išsiuvinėtus ženklus, kurių jis nemokėjo 
nupasakoti ir aprašyti, todėl juos nupiešė, 
bet netiksliai. Tai buvę Gediminaičių stulpai. 
Lenkų kronikininko duomenimis, vėliavos ir 
pulkai vadinosi žemių vardais. Jų paminėta 
18: Trakų, Vilniaus, Gardino, Kauno, Lydos, 
Medininkų, Smolensko, Polocko, Vitebsko, 
Kijevo, Pinsko, Naugardo, Bresto, Volko-
vysko, Drogičino, Melniko, Kremeneco ir 
Starodubo. Kai kurios vėliavos (tas pats ir 
pulkai) buvo vadinamos tiesiog kunigaikš-
čių Lengvenio, Kaributo, Jurgio (Lengvenio 
sūnaus) vardais, kurie Vytauto nurodymu 
jiems vadovavo. Kurią iš jų galėtume vadinti 
ta vienintele istorine, galutinai nėra aišku. 
Taip pat sunku suprasti, kokie ženklai buvo 
vaizduojami raitelio skyde: Vytauto nau-
doti Gedimino stulpai ar Jogailos dvigubas 
kryžius.

Šiuolaikiniai tyrinėtojai, aprašydami 
Žalgirio mūšį, mini ir kitas vėliavas, kurių 
nepaminėjo  lenkų kronikininkas J. Dlugo-
šas. Visai gali būti, kad mūšyje Vytauto ka-
riuomenės priešakyje plevėsavo ir Vytauto 
heraldinė, ir jo dinastijos vėliava. Tai pastebi 
kai kurie mūšių specialistai, tai iš dalies pa-
tvirtina vėliau jau bažnytiniame Konstanco 
suvažiavime Ulricho Richentalio kronikoje 
užfiksuoti 2 iki šiol mūsų istorijai mažiau 
žinomi herbai, kaip tyrinėtojai sako, daili-
ninko perpiešti nuo Konstanco suvažiavimo 
dalyvių vėliavų. 

Lietuvos kario žalvarinis raitelio pakabutis, 
XI–XII a. iš Didviečių kapinyno

Vaidevučio (prūsų) herbas. 1548 m. Prūsijos 
kronika, rašyta 1529 m. dominikonų vienuolio 
Simono Grunau, mini apie 500 m. gyvenusius 

Brutėnijos (Parusnės) viešpatį Brutenį 
ir karalių Vaidevutį  – Vytautą, jo vėliavą 

bei mūsų protėvių dievus

Prūsų vėliava ir herbas XIII a., Karaliaučiaus 
miesto muziejus Duisburge (Vokietija)
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Vaikų periodikos istorija

Istorinės vaikų periodikos aktualijos
2002-aisiais, esant tariamam sunkmečiui, 

nustota leisti bene profesionaliausią žurnalą 
vaikams „Genys“. Kodėl taip nutiko? Ar dėl 
to galima ,kaltinti istoriją? Koks Jūsų ryšys 
su vaikų spauda? Romas Vorevičius klausia 
buvusios „Genio“ žurnalo redakcijos vedė-
jos Sofijos Sasnauskaitės, beveik 25-erius 
metus dirbusios vaikų spaudoje. 

Šį mano darbo laikotarpį reikėtų skirti 
į dvi dalis: dešimtmetis  „Lietuvos pionie-
riaus“ laikraščio, vėliau – „Genio“ žurnalo 
redakcijoje. 

Pagal metus aišku, kad darbo pradžia 
buvo „anuomet“, kai vaikams skirti lei-
diniai priklausė LLKJS (Lietuvos Lenino 
komunistinė jaunimo sąjunga) komitetui. 
Nepaisant to, vaikams skirti leidiniai tikrai 
buvo visaverčiai, juose vyravo žodžio ir 
vaizdo dermė. Kartais ir muzikos, nors 
tokių galimybių, kaip dabar, neturėjome. 
Paprasčiausiai spausdindavome dainos 
žodžius ir gaidas... Stengėmės skatinti vaikų 
ir darbuotojų kūrybiškumą, meilę Lietuvai, 
gimtajam kraštui.  

1990-ųjų lapkričio pabaigoje buvo įkurta 
akcinė bendrovė „Lietuvos rytas“. Laikraštis  
„Komjaunimo tiesa“ virto „Lietuvos rytu“, 
o žurnalas „Genys“ perėjo šios bendrovės 
priklausomybėn. 

Įvykis, sudavęs skaudžiausią smūgį šiam 
žurnalui, taigi, ir vaikų periodikai, buvo AB 
„Lietuvos rytas“ atsisakymas jį leisti. Tai 
atsitiko 1998-aisiais. Kuo pagrįsti? Manau, 
vien abejingumu mūsų vaikams, jų periodi-
nei spaudai. Nepaisant „sunkmečio“, pinigų 
krepšinio komandai, televizijos studijai kurti 
ir kt. bendrovė rado... 

Skaudžiausia tai, kad buvo sudarytos 
aplinkybės neva „Genys“ nepatrauklus, 
netinkamas naujiesiems laikams. Mes, jo 
redakcijos darbuotojai, buvome įdarbinti ki-
tuose „Lietuvos ryto“ padaliniuose. „Genio“ 
leidybą perėmė jo vyriausiasis redaktorius 
Vytautas Račickas. Pajutęs, kad rinkos 
sąlygomis nepajėgs derinti savo rašytojo 
kūrybos ir žurnalo leidimo, jį perdavė leidy-
klai „Žalmedis“. Vyriausiąja redaktore tapo 
Raminta Kudarauskienė. Deja, rinka įveikė ir 
milijoninių pelnų negalinčius duoti „Genį“ 
bei  „Žalmedį“... Kam tą akimirką rūpėjo 
daugiametes tradicijas turėjęs ,,Genys“?

K. Marukas (Marijonas Krasauskas), 
Martynas Vainilaitis, Stasys Jusionis, Gin-
tarė Adomaitytė, Vytautas Račickas... šių 

asmenybių kūryba ir talentas ugdė šalies 
jaunąjį skaitytoją. 

Ne tik šių. Poetų Eduardo Mieželaičio, 
Justino Marcinkevičiaus, Jono Strielkūno, Si-
gito Gedos, Ramutės Skučaitės, o Atgimimo 
laikais – Vytės Nemunėlio (Bernardo Braz-
džionio), Leonardo Žitkevičiaus, prozininkų 
Vytauto Tamulaičio, Vytautės Žilinskaitės, 
Emilijos Liegutės, Danieliaus Mušinsko, 
Selemono Paltanavičiaus, dailininkų Rasos 
Dočkutės, Rimos Stasiūnaitės, Irenos Geniu-
šienės, Arvydo Pakalnio, Vitalijaus Suchoc-
kio ir begalės kitų. Pažymėčiau ir spausdintą 
vertingą vaikų kūrybą. Juk daugelis dabar-
tinių žodžio talentų rašė ir ,,Geniui“, kurį į 
rankas paimdavo ir kaimynai, ir mažesni 
broliukai ar sesutės. Tikėdavome, kad mes 
esame nesvetimi ir vaikų tėveliams... Tikrai 
nestigome prenumeratorių.

Per įsimintinus Sausio 13-osios įvykius 
taip pat teko būti kartu su ,,Geniu“... Ar 
verta buvo taip rizikuoti? 

Šie istoriniai įvykiai mums prasidėjo 
keliomis dienomis anksčiau, kai ginkluoti 
desantininkai įsiveržė į „Tiesos“ redakciją, 
sumušė Nepriklausomybės Akto signatarą 
Zigmą Vaišvilą ir pasklido po visus  Mai-
ronio gatvėje buvusios leidyklos kiemus. 
Redakcijos patalpose (Bernardinų sk. 8) tada 
likome dviese su menine redaktore Romual-
da Verygaite, mat vyriausiajam redaktoriui 
V. Račickui ir atsakingajam sekretoriui 
M. Vainilaičiui ten būti trukdė susitikimai 
su skaitytojais ar ligos... 

Nejauku būdavo eiti kiemais į spaustu-
vę: beveik kiekviename kampe stovėdavo 
ginkluotas desantininkas... Bet žurnalą leisti 
reikėjo. Vaikai jį gavo visus metus, tegu 
plonesnį, gal prastesnio popieriaus... Blo-
kada... Bet menininkų kūryba nesuprastėjo. 
O rizika?..  Ji buvo visur iki pat Maskvos 
rugpjūčio pučo... 

Prašyčiau priminti skaitytojams XX a. 
pabaigos vaikų periodiką. Ar „Genys“ 
turėjo stipresnių konkurentų? 

Sakyčiau, konkurentų, deja, nebuvo. 
Vyresniųjų klasių mokiniams žurnalas 
,,Moksleivis“, jaunesniems – „Žvaigždutė“, 
o „Genys“ – jauniausiems. Jame net buvo tu-
riningas skyrelis (atvertimas) „ABC“, skirtas 
ir mokyklos nelankantiems vaikams. 

Gal galėtumėte įvertinti literatūrine 
prasme šių dienų vaikų leidinius?

Vaizdas, manyčiau, nykokas. Prekybos 
centruose, spaudos kioskuose prekiaujama 
beveik vien UAB „Egmont Lietuva“, „Jūsų 
Flintas“, „Ekspress.lt“ produkcija. Tebūnie 
ten ir „Mergaitė“, „Princesė“, ir smagus žur-
nalas visiems, kas myli gyvūnus „Ausytės 
ir uodegytės“, ir pašėlęs berniukų žurnalas 
„Flintas“. Bet dvasinės atgaivos, sutikite, 
juose nerasime. Nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos Vaikų literatūros centre 
randame per 30 vaikams skirtų periodikos 
leidinių. Deja, tik keli jų verti didesnio dėme-
sio: „Meškutis Tadas“, „Vakaro žvaigždelė“, 
„Bitutė“, „Lututė“, „Tipu tapu“ . Pastarąjį, 
neseniai pradėtą leisti žurnaliuką, galima 
rasti spaudos kioskuose ir parduotuvėse. 

Jūsų rankos lietė tūkstančius vaikų 
laiškų. „Genys“ spausdindavo ne visus... 
Ar dabartiniam mokiniui „Genys“, kurio 
seniai nebėra, galėtų būti tvirtos, harmo-
ningos asmenybės ugdytoju?  

Be abejo, visų laiškų spausdinti nega-
lėjome. Bet kiekvienas adresatas gaudavo 
išsamų atsakymą, kodėl jo rašinėlis, piešinys 
ar eilėraštis nebus spausdinamas. Tačiau 
nemaža dalis vaikų kūrybos patekdavo į 
spaudą. Būdavo net tokių eilėraštukų, kurie 

puikuodavosi žurnalo viršelio nugarėlėje, 
meniškai įkomponuoti į dailininkų drobę... 

Skyrelis „Parašiau eilėraštuką“, pirmojo 
žurnalo „Genys“ vyriausiojo redaktoriaus 
Liudo Dovydėno paskelbto vaikų kūrinėlių 
konkurso apie knygnešius (1990) darbai, 
tikrai praturtino leidinį. 

Tai, kad „Genys“ galėtų ugdyti harmo-
ningą asmenybę, man tarsi patvirtino iš 
„Šviesos“ leidyklos gautas laiškas, kuriame 
pranešta, kad trys rašinėliai, kadaise spaus-
dinti „Genyje“, vėliau – mano pažintinėje 
knygelėje „Pirmieji žingsneliai“, bus įtraukti 
į mokytojo knygą „Pupa“. 

Gera būtų, kad vaikučių tėveliai, moky-
tojai atkreiptų dėmesį į tai, ką skaito jų vai-
kas ar mokiniai... Na, o drąsiai pasvajodama, 
norėčiau, kad ,,Genys“ atgimtų, kad vaikų 
spaudoje būtų daugiau suaugusiųjų atsa-
komybės vaikams, mažiau grafomanijos ir 
užsienietiškų taršalų... Ugdykime skaitantį, 
išprususį žmogų!

Linkiu gražių ir prasmingų vaikiškų 
tekstų, o šiomis dienomis ,,Geniui“ būtų 
sukakę 70 metų...

Kalbėjosi Romas VOREVIČIUS

,,Genio” 500-ojo numerio išleidimo minėjimas, 1994 m. kovo mėn. Iš kairės į dešinę: 
atsakingasis sekretorius Martynas Vainilaitis, redakcijos vedėja Sofija Sasnauskaitė, meninė 

redaktorė Irena Meištaitė  (tada – Jagėlienė), vyriausiasis redaktorius Vytautas Račickas

Pro memoria

In memoriam 
Leonardui Poviliūnui

(1919–2012)

2012 m. gruodžio 18 d., eidamas 94 
metus, mirė medicinos mokslų daktaras, 
„Lietuvos valsčių“ serijos monografijų ir 
kituose leidiniuose publikuotų straipsnių 
autorius Leonardas Poviliūnas.

Leonardas Poviliūnas gimė 1919 m. 
Voroneže (Rusija), karo pabėgėlių žemaičių 
šeimoje. 1920 m. su tėvais grįžo į Lietu-
vą. 1940 m. baigė A. Smetonos gimnaziją 
Ukmergėje, 1950 m. – Medicinos fakultetą 
Vilniaus universitete. 

Dirbo Lietuvos rajonuose chirurgu. Nuo 

1960 m. iki 1990 m. dirbo gydytoju onkologu 
Respublikiniame onkologijos dispanseryje 
(dab. Vilniaus universiteto Onkologijos 
institutas), atestuotas pirmosios kategorijos 
chirurgu. Dirbdamas apsigynė disertaciją 
„Kai kurie onkologinių ligonių operacinės 
rizikos laipsniai onkologijoje“, kuri 1999 m. 
nostrifikuota į medicinos mokslų daktaro 
disertaciją. Vėliau dirbo onkologu kon-
sultantu Vilniaus miesto universitetinėje 
klinikinėje (6-ojoje), Naujamiesčio (3-iojoje) 
ir kitose poliklinikose. 2000 m. savo noru 
išėjo į pensiją.

Rašė mokslinius bei publicistinius 
straipsnius apie mediciną, taip pat apysakas 
į Lietuvos ir užsienio („Tėviškės žiburiai“, 
Kanada) spaudą. Buvo keturtomės „Ma-
žosios Lietuvos enciklopedijos“ Sveikatos 
apsaugos ir Sporto skyrių vedėjas ir daugelio 
jos straipsnių autorius. 

Didelė dalis kūrybos tebeliko rankraš-
čiuose, kurie, tikimės, ateityje pasieks skai-
tytojus. „Versmės“ leidyklos bendruomenės 
vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Velio-
nio artimiesiems ir visiems, pažinojusiems šį 
talentingą, darbštų ir nepaprastai atsakingą 
žmogų.

„Versmės“ leidyklos inform.

Pirmasis metų ženklas – 
žemaičių krikštui

Pirmasis šių metų pašto ženklas apy-
vartoje pasirodė sausio 5 dieną. Jis skirtas 
žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės 
įsteigimo 600-osioms metinėms paminėti. 

Pirmąjį šių metų pašto ženklą sukūrė 
dailininkas Mindaugas Gribauskas. Pašto 
ženklas išleistas 80 tūkst. tiražu, jo nomina-
las – 2,45 Lt. 

Pašto ženkle vaizduojamas pirmasis 
žemaičių vyskupas Motiejus Trakiškis 
bei Lenkijos miesto Sosnoveco katedroje 
esančios Vlodzimiežo Tetmajerio (Włodzi-
mierz Tetmajer) freskos „Lietuvos krikštas“ 
fragmentas. 

Kartu su pašto ženklu išleisti ir pirmosios 
dienos vokas bei suvenyrinis lapas. Šešta-
dienį, sausio 5 d., pašto korespondencija, 
apmokama naujuoju pašto ženklu, Telšių 
centriniame pašte buvo antspauduojama 
pirmosios dienos datos spaudu.

Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas 
ir Lenkijos karalius Vladislovas Jogaila, no-
rėdami priartinti LDK prie Vakarų Europos 
kultūros, 1387 m. pradėjo krikštyti Lietuvą 
pagal Romos katalikų apeigas, tačiau dėl 
tuo metu susiklosčiusių istorinių ir politinių 
aplinkybių Žemaitija liko nepakrikštyta. Jo-
gailos ir Vytauto iniciatyva žemaičių krikštas 
buvo pradėtas tik 1413 m., o baigtas 1417 m., 
įsteigiant Žemaičių vyskupystę.

Krikštytojai plaukė laivais Dubysos upe, 
o kelionę baigė pėsčiomis prie Luokės ant 

Šatrijos kalno. Per kelionę buvo pakrikštyti 
keli tūkstančiai žemaičių.

Pabaigti žemaičių krikštijimo misijos 
1417 m. į kraštą atvyko Konstanco bažny-
tinio susirinkimo legatai – Lvovo arkivys-
kupas Jonas ir Vilniaus vyskupas Petras. 
Jie įsteigė Žemaičių vyskupystę su centru 
Medininkuose (dabar – Varniai) ir paskyrė 
pirmąjį žemaičių vyskupą Motiejų Trakiškį. 
Vytauto iniciatyva Varniuose buvo pastatyta 
Šv. Aleksandro bažnyčia.

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus bus 
minimas 2013 metais Telšiuose, Žemaičių 
Kalvarijoje ir Varniuose.

Pašto ženklas, skirtas žemaičių krikšto ir 
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600-osioms 

metinėms paminėti
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Mokslo ir tautos tarnas Vaclovas Biržiška
Povilas ŠKLĖRIUS, Vilniaus universiteto Leidybos magistro studijų programos studentas, Vilnius

Vilniaus universiteto profesorius Vla-
das Žukas, daugiau kaip 40 metų dirbęs 
universitete, net ir išėjęs į užtarnautą 
poilsį nenustoja dirbti, tirti, rašyti ir leisti 
knygas. 2012 m. rudenį pasirodė dar viena 
mokslininko knyga – „Gyvenimas knygai: 
Vaclovas Biržiška“1. 

Profesorius naujausiame veikale 
neatitrūksta nuo bene svarbiausios savo 
domėjimosi srities – knygos istorijos. 
Ilgus mokslinės veiklos metus paskyręs 
lietuviškos knygos istorijai ir biblio-
grafijai, autorius šįkart pristato didelės 
svarbos darbą apie vieną iškiliausių 
Lietuvos XX a. pirmosios pusės kultūros 
ir mokslo veikėjų – Vaclovą Biržišką. 
Jis neslepia – šios knygos parengimas 
vyko labai ilgai ir komplikuotai. Pradėjęs 
nuosekliai rinkti informaciją dar 1954 m., 
kai Vilniaus universitete pradėjo dėstyti 
lietuvių bibliografijos kursą, V. Žukas 
sovietiniais metais tokio darbo nebūtų 
galėjęs publikuoti, nes tada V. Biržiška 
režimo buvo nutylima asmenybė. Galima 
džiaugtis, jog V. Žuko ilgus metus trukęs 
darbas pagaliau išvydo dienos šviesą 
reikšmingos knygos pavidalu.

Naujajame veikale „Gyvenimas kny-
gai: Vaclovas Biržiška“ autorius lakiai 
suglaudžia ir apibendrina surinktą in-
formaciją apie herojaus gyvenimą, jo 
kultūrinę ir mokslinę veiklą, darbą uni-
versitetuose, bibliotekose, jo svarbų įnašą 

bibliografijos ir knygotyros mokslams, 
lietuviškų enciklopedijų kūrimo istorijai. 
Be veiklos analizės, V. Žukas skaitytojui 
taip pat siūlo susipažinti ir su V. Biržiškos 
asmenybe, rašo apie jo žmogiškuosius pri-
valumus, charakterio ypatumus, požiūrį į 
šeimą ir visuomeninius interesus. Tai vi-
lioja skaitantįjį ir ragina neatsitraukti nuo 
knygos, kurioje yra beveik 600 puslapių. 
Iki šiol tokio universalaus veikalo apie 
nepriklausomos Lietuvos mokslininką 
labai trūko. 

Originalus ir skvarbus tyrėjo žvilgsnis 
atskleidžia visą, gana ilgą V. Biržiškos gy-
venimą. Knygos struktūra leidžia užduotį 
vykdyti labai nuosekliai: jos rutuliojimas 
pradedamas nuo Biržiškų šeimos istorijos, 
jo gimimo, ir palaipsniui, chronologiniu 
principu rašoma apie profesoriaus išsila-
vinimą, permainingame amžiuje patirtus 
sunkumus ir sprendimus, mokslinę ir kul-
tūrinę kūrybą. Knygos autoriui pavyksta 
proporcingai paskirstyti dėmesį visiems 
V. Biržiškos gyvenimo ir veiklos etapams: 
veikale yra užtektinai informacijos tiek 

Prof. Vladas Žukas

Prof. Vlado Žuko knygos „Gyvenimas knygai: 
Vaclovas Biržiška“ viršelis

Prof. Vlado Žuko knygos sutiktuvės VU Senato salėje 2012 m. gruodžio 7 d.

apie V. Biržiškos akademinį ir visuomeni-
nį darbą Lietuvoje, tiek ir jo tąsą išeivijoje, 
apžvelgiama ir jo pokariu neišvengiamoje 
tremtyje vykdyta tautinė, mokslinė ir 
kultūrinė misija, kurios nesustabdė net 
skaudūs artimų žmonių ir tiriamojo darbo 
tėvynėje pagrindų praradimai. 

Monografija parašyta gera moksline 
kalba. Joje nerasime daugiažodžiavimo, 
pašalinių temų narpliojimo. V. Žuko 
naudojami terminai taiklūs, atitinka da-
bartinės terminijos reikalavimus. Autoriui 
sėkmingai pavyko išvengti tarptautinių 
terminų pertekliaus. Tekste sutinkamos 
ir citatos (autorystė visada nurodoma), 
tačiau jų tekste ne per daug, jos naudo-
jamos saikingai ir tik tada, kai siekiama 
pagrįsti mintis ir faktus, kurie pagilina 
ir praplečia suvokimą apie V. Biržiškos 
mokslo išliekamąją vertę.  

V. Žukui parengti argumentuotą ir 
išsamų, kontraversijų nekeliantį veikalą 
leido kvalifikuotas požiūris į šaltinių ir 
literatūros kiekį ir kokybę. Daugiausia 
naudotasi archyviniais, bibliografiniais, 
memuariniais ir ikonografiniais šaltiniais. 
Labai didelė archyvinių šaltinių dalis 
naudojama pirmąjį kartą, todėl jie tyrimui 
suteikia neabejotino naujoviškumo. Tam 
tikra dalis šaltinių pateikiama ir kaip ilius-
tracinė medžiaga (daugiausiai – fotografi-
jos), kuri puikiai dera prie kūrinio teksto. 
Visa iliustracinė medžiaga, panaudota 

knygoje, yra tinkamai dokumentuota, 
netkartoja teksto turinio, o jį praplečia. 
Iliustracinės medžiagos nėra per daug, 
todėl ji neapsunkina skaitymo. 

Monografijoje yra ir pagalbinių tekstų. 
Veikalo pabaigoje pateikiamos dvi rody-
klės – iliustracijų ir asmenvardžių, kurios 
gerokai palengvina informacijos paiešką 
monografijoje. 

Naudojantis knyga negalima nepa-
stebėti jos kokybiško apipavidalinimo. 
Šis leidinys  architektonikos požiūriu yra 
profesionaliai sumaketuotas, atsakingai 
parengtas spaudai ir kokybiškai išleistas. 
Galbūt vienintelis priekaištas sunkaus 
darbo iš V. Žuko pareikalavusiai mono-
grafijai būtų kiek neužbaigta pratarmė. 
Joje pasigendama tyrimo tikslo, iškeltos 
problemos ir jos aktualumo aptarimo. 
Skaitant pratarmę neaišku, kokiai varto-
tojų auditorijai autorius skiria šį darbą. 
Taip pat nėra nieko užsiminta apie meto-
dus, kuriuos rengdamas knygą naudojo 
mokslininkas: veikale įkūnytas ir vaiz-
džiai atskleistas tyrimo eigos ir turinio 
formavimo metodiškumas yra didelis 
darbo privalumas. Juk jį skaitys ne tik 
profesionalai mokslininkai. 

1 ŽUKAS, Vladas. Gyvenimas knygai: Vaclovas 
Biržiška. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 
2012. 582 p.: iliustr., asmen. rod., iliustr. rod., 
atsklandų rod. ISBN 978-609-459-101-3.

Nuomonės, diskusijos, komentarai

Aš šios „malonės“ nepriimu 
Ryšardas MACEIKIANECAS, Vilnius

Iš per televiziją girdėtos Juozo Berna-
tonio kalbos galima spręsti, kad Lietuvos 
lenkams faktiškai bus primestas dvigubas 
pavardžių rašymas asmens dokumentuo-
se, o vietovėse aplink Vilnių, kurios tar-
pukario laikotarpiu buvo jėga prijungtos 
prie Lenkijos, užrašai bus rašomi dviem 
kalbomis – lietuvių ir lenkų, todėl neį-

manoma tylėti, žinant, ką tai lems vietos 
gyventojams.

Tai, mūsų nuomone, bus toliau vykdo-
mas šių teritorijų ir čia gyvenančių žmo-
nių izoliacijos procesas ir visiškas jų pali-
kimas elgtis kaip tinkama tamsiausiam ir 
priešiškam pasaulėliui, sukurtam akcijos 
veikėjų ir sovietinių kolūkių „deržimor-
dų“, veikiančių prisidengus demokratijos 
ir lenkiškumo gynėjų kaukėmis.

Ir, matyt, neatsitiktinai Seimo Žmo-
gaus teisių komiteto pirmininku buvo 
išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) veikėjas, buvęs kolūkio „Lenino 
priesakai“ pirmininkas Leonardas Tal-
montas, o Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto vicepirmininku – Michal 
Mackevič, buvęs laikraščio „Czerwony 
Sztandar“ („Raudonoji vėliava“) partijos 
komiteto sekretorius, Maskvos visuome-
ninių mokslų akademijos prie SSKP CK 
auklėtinis. Regis, tam, kad būtų užtikrinta 
visiška teritorijos kontrolė ir prie pat iš-

takų užgniaužiamos bet kokios, net men-
kiausios, nepasitenkinimo reakcijos.

Tokie iš anksto pokomunistų primeta-
mi sprendimai lems gilėjantį priešiškumą 
kiekvienam Lietuvos lenkui netgi be jo 
kaltės, bus sudaryta atviro ir slepiamo 
permanentinio konflikto atmosfera, taip 
dar labiau stabdant šio ilgus metus ap-
leisto, LLRA veikėjų valdomo regiono 
plėtrą, sukuriant lauką, tinkamą tiktai 
„patriotiniams pasirodymams“(…).

Tokios „malonės“ iš Juozo Bernatonio, 
Valdemaro Tomaševskio, Gedimino Kir-
kilo, Viktoro Uspaskich ir į juos panašių 
veikėjų rankų, teikiamos dalijantis grobį 
po rinkimų, kai siekiama įgyti paramą 
tolesniam valstybės užvaldymui, priimti 
negaliu, ji įžeidžia mano orumą, tad šiuo 
būdu išreiškiu savo protestą.

Tokie sprendimai etniškai mišrioje 
aplinkoje šiandien gali būti priimami ne 
„padarant laimingus“ iš anksto sovietiniu 
pavyzdžiu, o tiktai abišaliu diskusijose 

apsvarstytu susitarimu ir tokiomis sąly-
gomis, kai pasiektas tam tikras kultūros 
lygis ir konkrečios tautinės grupės pajuto 
poreikį plėtoti kultūrinį kūrybingumą 
viena ar kita kalba. Viešieji užrašai šioje 
situacijoje galėtų būti tiktai pasiekto tam 
tikro kultūros lygio rezultatas ir įrodymas, 
o ne atvirkščiai.

J. Bernatonio nuomonė, pateikta aiškiai 
visų Lietuvoje dabar valdžią perimančių 
pokomunistų vardu, kelia nemalonius 
jausmus ir dėl kitos priežasties. Jo teigi-
nys, kad šie veiksmai bus derinami su 
kaimynine Lenkija, įrodo, kad Lietuvos 
lenkų jie nelaiko visateisiais Lietuvos 
piliečiais, tad ir toliau į juos bus žiūrima 
kaip į įkaitus tarpvalstybinėse varžybose. 
Tai liudija ir tą dalyką, kad pokomunistai 
ir koalicija nelaiko savo šalies, Lietuvos 
Respublikos, suverenia valstybe.

Šaltinis: www.pogon.lt

Knygotyros istorija

Ryšardas Maceikianecas
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ši vieta XIX a. pradžioje buvo skirta vietinių 
muzikantų koncertams. O 1837 m. jau čia 
koncertavo „Harmonija“, profesionali pučia-
mųjų instrumentų muzikos atlikėjų grupė, 
atliekanti užsienio ir vietinių kompozitorių 
kūrinius. Birbynės garsai pasklinda uždaroje 
kultūrinio komplekso erdvėje ir tarsi nukelia 
visus į praeitį. Po šventinio šurmulio visi 
džiaugiasi keistais tylos intarpais, lyg ir 
teigiančiais, kad niekas nesikeitė...

Ir pats pirmasis paminklas K. Done-
laičiui, jau prieš keturias dešimtis metų 
pastatytas Klaipėdoje skulptoriaus Petro 

Deltuvos, vėl sukvietė miestiečius sveikini-
mams, linkėjimams bei gražioms ir didin-
goms kalboms. 

Ir šimtmečio senumo susiglaudę pastatai, 
tarsi formuodami aikštę, tarytum saugomi 
didingo Donelaičio biusto, šiandieną laukia 
mūsų visų pagalbos. 

Erdvėje skambėjo Klaipėdos dramos tea-
tro aktoriaus Aleksandro Šimanskio gražūs 
sveikinimo žodžiai: „Sveiks, sveteli margs, 
šiąnakt Naujuosius sutikęs, o šįryt atėjęs 
Donelaitį prisiminti.“

Dr. Aleksandras Žalys kvietė jau pra-

dėti ruoštis 300 metų gimimo jubiliejaus 
sutiktuvėms, kurios turėtų būti didingos, o 
kalbas vainikavo Klaipėdietis iš didžiosios 
raidės, Seimo narys dr. Eugenijus Gentvilas, 
džiaugdamasis Lietuvių kalbos senumu, 300 
metų Donelaičio palikimu ir dar senesniais 
kalbos klodais. „Turėtume ir mes kažką 
įsipareigoti, – kalbėjo dr. Eugenijus Gentvi-
las. – Įsipareigokime, pritraukime daugiau 
jaunimo, švieskime juos ir kvieskime...“

O Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim-
nazijos studentai, padedami direktoriaus 
Stasio Ruibos, pamalonino visus Donelaičio 

kūrybos ištraukomos, jaunatviška dvasia ir 
iškilmingomis bei šventiškai žaviomis savo 
mokyklos atributikos juostomis.

Ir kaipgi šis klaipėdietiškas savaiminis 
renginys galėtų įvykti be fotomenininko, 
kraštotyrininko Bernardo Aleknavičiaus? 
Vos spėjantis paspausti ranką kelis šimtus 
kartų, Bernardas randa laiko patikslinti, 
paaiškinti, priminti. Juk prieš 25 metus pa-
gerbti K. Donelaičio susirinko vos septyni 
šviesuoliai...

Autoriaus nuotr.

Klaipėdiečiai sausio 1-ąją paminėjo Kristijono Donelaičio gimtadienį
Arūnas TRUKANAS, VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra“ direktorius, Klaipėda

Atkelta iš 1 p.

Vilniaus Žvėryno gimnazijos projektinė veikla
Mokyklų gyvenimas

Orinta BUNDONIENĖ, Vilniaus Žvėryno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, projekto koordinatorė, Vilnius
Vilniaus Žvėryno gimnazijoje įvykdyti 

du Vilniaus miesto projektai „Eko drąsa“ 
(koordinatorė Vilniaus Žvėryno gimnazijos 
lietuvių k. mokytoja Orinta Bundonienė) 
bei „Sportas ir aplinkosauga“ (koordi-
natoriai – Vilniaus Žvėryno gimnazijos 
lietuvių k. mokytoja Orinta Bundonienė 
ir kūno kultūros mokytojas Arūnas Bun-
donis), skiriami Vilniaus m. Žvėryno gim-
nazijai, Žvėryno bendruomenei ir kitoms 
Vilniaus m. mokykloms bei bendruome-
nėms, su kuriomis bendradarbiaujama 
organizuojant įvairius aplinkos apsaugos 
renginius. Abu projektai organizuoti Vil-
niaus m. savivaldybės tarybos Aplinkos 
komiteto ir Žvėryno gimnazijos mokytojų 
iniciatyva. Žvėryno gimnazijoje kasmet 
organizuojama daug aplinkosaugos ren-
ginių (viktorinos, sveiko gyvenimo būdo 
ir aplinkosaugos propagavimui bei sau-
gaus elgesio mokymui skirtos prevencijų 
savaitės, paskaitos, diskusijos, žaidimai 
mokiniams, tėvams/globėjams, Žvėry-
no bendruomenei, gimnazija dalyvauja 
aplinkos švarinimo akcijoje „Darom“, res-
publikiniame projekte „Vaikų ir jaunimo 
olimpinis ugdymas šalies mokymo įstaigo-
se 2011–2015 metais“, Vilniaus m. projekte 
„Žaisk futbolą ir būk sveikas“ ir kt.). 

Vykdant laimėtus projektus 2012 m. 
lapkričio 24 d. Vingio parke buvo organi-
zuotos tarpklasinės 5-ų klasių orientacinin-
kų varžybos, kurias koordinavo ir Orinta 
Bundonienė, varžybas organizavo kūno 
kultūros mokytojai Aldona Kasiulynaitė 
ir Arūnas Bundonis. Į varžybas susirinko 
gausus būrys penktokų, juos atlydėjo mo-
kytojai ir sirgaliai. Po atkaklių mokinių 
pastangų buvo iškovotos prizinės vietos.  

I vietą laimėjo 5a klasės komanda; 
II vietą – 5c klasės ir jungtinė berniukų 
komandos, III vietą – 5b klasės komanda. 
Mokiniams ir mokytojams buvo įteiktos 
Vilniaus m. savivaldybės tarybos Aplinkos 
komiteto ir Žvėryno gimnazijos padėkos, 
medaliai, tortai ir atminimo dovanėlės.

Gruodžio 5 d. Žvėryno gimnazijos aktų 
salėje vyko projekto „Sportas ir aplinko-
sauga“ tarpmokyklinė 5-ų klasių viktorina 
„Eko drąsa“, kurią organizavo Vilniaus 

Žvėryno gimnazijos mokytojai: Orinta 
Bundonienė, Arūnas Bundonis ir Vidman-
tas Kančiauskas. Viktorinoje dalyvavo net 5 
mokyklų (Vilniaus S. Stanevičiaus viduri-
nė mokykla, Vilniaus Žvėryno gimnazija, 
Vilniaus M. Mažvydo progimnazija, Vil-
niaus „Sietuvos“ vidurinė mokykla, Vil-
niaus „Žaros“ vidurinė mokykla) 5-okai. 
Šventės pradžioje Žvėryno gimnazijos fol-
klorinis ansamblis „Dolija“, vadovaujamas 
mokytojos Vilijos Vaitkienės, pasveikino 
dalyvius, mokytojus ir svečius. Viktorinos 
dalyviai parodė savo ekologines žinias, žy-
mėjo, kuo sportas yra naudingas žmogaus 
sveikatai, komentavo, kaip tinkamai elgtis 
gamtoje. Juk būtent jie, mūsų mažiausieji, 
kurs švarią ir saugią mūsų aplinką – mūsų 
miestą Vilnių, mūsų Lietuvą.

Po atkaklios, įdomios ir įnirtingos 
kovos dalyviai pasidalino vietas. I vietą 
iškovojo Vilniaus M. Mažvydo progim-
nazija (mokytoja Rūta Cvirkienė), II vietą 
– Vilniaus Žvėryno gimnazija (mokytojai 
Orinta Bundonienė ir Vidmantas Kančiaus-
kas), III vieta atiteko Vilniaus „Sietuvos“ 
vidurinei mokyklai ( mokytojai Violeta 
Sabaliauskienė ir Romas Darafėjus), pa-
skatinamoji vieta skirta Vilniaus S. Stane-
vičiaus vidurinės mokyklos penktokams 
(mokytoja Ina Fondienė) ir padėkas už 
dalyvavimą pelnė Vilniaus „Žaros“ vidu-
rinės mokyklos penktokėliai (mokytojos 
Ilona Cibulskienė ir Tatjana  Tomaševičie-
nė). Mokiniai ir juos rengę mokytojai ap-
dovanoti Vilniaus m. savivaldybės tarybos 
Aplinkos komiteto ir Žvėryno gimnazijos 
diplomais, piniginiais prizais, saldžiomis 
atminimo dovanėlėmis.

Visą gruodžio mėn. vyko plakato ir 
fotonuotraukų, rašinių, „Drąsiausios eko 
idėjos“ konkursai, kuriuose buvo pakviesta 
dalyvauti 10 miesto mokyklų 5-12 klasių 
moksleiviai.  

Rašinių konkurso rezultatai
Konkurse dalyvavo 19 mokinių iš įvai-

rių Vilniaus mokyklų.
I vieta skirta Patricijai Babrauskaitei, Vil-

niaus Pilaitės gimnazija, ir ją parengusiai 
lietuvių kalbos mokytojai Ingai Masonai-
tei-Katilienei. Darbas bus spausdinamas 

laikraštyje „Žaliasis pasaulis“. II vieta 
skirta Urtei Markūnaitei, Vilniaus Žvėryno 
gimnazija, ir ją rengusiai mokytojai Orin-
tai Bundonienei. III vieta skirta Arvydui 
Baronui ir Vingailei Baronaitei, Vilniaus 
Žemynos gimnazija, ir juos parengusiai lie-
tuvių kalbos mokytojai Jolantai Bumblaus-
kienei. Už pademonstruotą platų literatūrinį 
kontekstą skiriamos padėkos Vilniaus Simono 
Stanevičiaus vidurinės mokyklos moki-
nėms Kamilei Vyšniauskaitei ir Karolinai 
Grajauskaitei (mokytoja Ina Fondienė). Už 
dalyvavimą konkurse padėkos ir atminimo 
dovanos skirtos Deimantei Aidietytei ir 
Gabijai Sasnauskaitei, Vilniaus Žemynos 
gimnazija (mokytoja Jolanta Bumblaus-
kienė).

Plakatų konkurso rezultatai
I vieta Laurynas Vaitkus 2 F klasė, Že-

mynos gimnazija (mokytoja J. Bumblaus-
kienė). II vieta Pavel Šmeliov 10 A, Vilniaus 
„Žaros“ vidurinės mokykla (mokytoja 
Tatjana Tomaševičienė). III vieta Kotryna 
Žukauskaitė 3D, Žvėryno gimnazija (mo-
kytoja Sigita Milisevičiūtė).

Paskatinamosios vietos
Kotryna Račkauskaitė 7A, Žvėryno 

Vilniaus Žvėryno gimnazijos penktokai, orientacinių varžybų dalyviai

gimnazija (mokytoja J. Kokštaitė). Dina 
Novikova 5A, Vilniaus „Žaros“ vidurinės 
mokykla (mokytoja Ilona Cibulskienė).

nuotraukų konkurso rezultatai
I vieta Arnas Urbanavičius, Pilaitės 

gimnazija, ciklas „Iš arčiau“ (mokytoja 
Inga Masienaitė-Katilienė). II vieta Min-
daugas Masaitis, Ic, Pilaitės gimnazija, 
Igc klasė (mokytoja Inga Masienaitė-Ka-
tilienė). III vieta Karolis Nemeika 2Gi klasė, 
Vilniaus Žemynos gimnazija, „Eko žmo-
gutis“ (mokytojos Jolanta Bumblauskienė, 
Evelina Macijauskienė).

Projektinėje veikloje dalyvavo daug 
Žvėryno gimnazijos mokytojų: kūno 
kultūros mokytojai A. Bundonis ir A. 
Kasiulynaitė, lietuvių k. mokytojai O. 
Bundonienė, S. Milisevičiūtė, biologijos 
mokytojas V. Kančiauskas, dailės mo-
kytoja J. Kokštaitė, socialinė pedagogė 
L. Jankauskienė. Sudarytos specialistų 
vertinimo komisijos, kurios išrinko geriau-
sius darbus. Moksleiviai, laimėję prizines 
vietas, ir juos konkursui ruošę mokytojai 
bus apdovanoti. 

Arūno Bundonio nuotr.

Bažnytinio paveldo muziejuje veikia paroda 
„Lukiškių Dievo Motina. Kad būtų atvilgytos su-
diržusios širdys“, kurioje pristatomas seniausias 
Lietuvoje (XV a. pab.–XVI a. pr.) stebuklingas 
Dievo Motinos atvaizdas.

Rašytiniai šaltiniai liudija, jog šią ikoną iš karo 
su Maskva apie 1649 m. į savo Dumblio dvarą 
atsivežęs Lazdijų seniūnas, Lietuvos artilerijos 
generolas Motiejus Korvinas Gosievskis (†1683). 
Jo sūnus Vincentas Gosievskis dovanojo ją Seinų 
dominikonams, o šie – Vilniaus Lukiškių Šv. Pilypo 
ir Jokūbo dominikonų vienuolynui.

Parodoje rodoma 1737 m. išleista prie paveikslo 
patirtų stebuklų knyga „Mistinis fontanas“, pa-
teikiama detali Lukiškių Dievo Motinos istorija, 
ikonografiniai tyrimai, vaizdžiai parodyta restau-
ravimo darbų eiga.

Paroda veiks iki 2013 m. balandžio 30 d.

Bažnytinio paveldo muziejaus inform.

Paroda „Lukiškių Dievo Motina. 
Kad būtų atvilgytos sudiržusios širdys“

Lukiškių Dievo Motina

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus – Butauto 

knygą „1918 m. Nepriklauso-
mybės Akto signataras Donatas 
Malinauskas“. 

Knygą galima nusipirkti Lie-
tuvos knygynuose bei Vilniaus 
centriniame, „Humanitas“ kny-
gyne, bei www.patogupirkti.lt 

bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt
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Nauja evangelizacijos forma Visų 
Šventųjų parapijoje Vilniuje

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Lietuvos katalikų bažnyčios puslapis

2012 m. gruodžio 23 d. Vilniaus Visų 
Šventųjų bažnyčioje po šv. Mišių klebonas 
kun. Vytautas Rapalis kalbėjo apie ką tik 
pasirodžiusią knygą „Su šventa Kalėdų 
dvasia...“ (su kompaktine plokštele), kurią 
sumąstė ir parengė bažnyčios vargonininkė, 
mišraus choro vadovė Aida Baliukevičienė. 
Tai knyga, leisianti kiekvienam individualiai 
ar kartu šeimoje giliau pažinti, įsigilinti į 
Evangeliją, pajusti Dievo meilę ir pabandyti 
atsakyti į iškeltus klausimus. Tai bandy-
mas pasiekti žmogaus širdį ir protą nauja 
išraiškos forma. Galima teigti, kad knyga 
„Su šventa Kalėdų dvasia...“ nauja evange-
lizacijos forma.

Aidos Jasiukonytės-
Baliukevičienės studijos

Aida Jasiukonytė (gimė 1979 m. gegužės 
8 d.), baigusi Panevėžio 13-osios vidurinės 
mokyklos 9 klases, įstojo į Panevėžio kon-
servatorijos fortepijono klasę. Čia per trejus 
metus (1994–1997) baigusi vidurinę  moky-
klą, Aida 1997 m. įstojo į tuometinį Vilniaus 
pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos 
edukologijos universitetas) studijuoti muzi-
kos (2001 m. su pagyrimu apgynė muzikos 
bakalaurą, įgydama pedagogo kvalifikaciją). 
1998 m. įstojo į Gamtos mokslų fakulteto 
vakarinį skyrių (2002 m. jai buvo suteiktas 
VPU geografijos bakalauras, pedagogo kva-
lifikacija). Energingoji Aida studijavo ne tik 
dvi specialybes, bet ir dainavo VPU dainų 
ir šokių ansamblyje „Šviesa“,  vokaliniame 
džiazo ansamblyje pas Artūrą Noviką.

Be to, beveik 5 mėnesius stažavosi užsie-
nyje: 2000 m. rugsėjo–2001 m. sausio mėn. 
Suomijoje, Helsinkio universitete gilinosi į 
mokytojų rengimą.

Apgynusi muzikos bakalauro laipsnį su 
pagyrimu tęsė studijas ir per 2001–2003 m. 
parengė ir su pagyrimu apgynė VPU muzi-
kos edukologijos magistro laipsnį.

Aida mokydamasi dviejuose fakultetuo-
se gebėjo ir dirbti: įgijusi muzikos, o po metų 
geografijos mokslų bakalaurus kurį laiką 
dirbo Juozo Masiulio (1864 03 07–1940 03 26) 
knygyne vyr. kasininke. Vėliau VPU – labo-
rante. Paskui įsidarbino Vilniaus turizmo ir 
prekybos verslo mokykloje, kurioje nuo 2002 
m. rugsėjo mėn. jau dešimtus metus dėsto 
geografiją. 2007 m. birželio 21 d. A. Baliu-
kevičienė įgijo geografijos vyr. mokytojos 
kategoriją. 

Vargonininkės darbas 
bažnyčioje

Sužinojusi, kad Visų Šventųjų parapija 
ieško vargonininko ir choro vadovo, Aida 
išdrįso kreiptis į Visų Šventųjų bažnyčios 
kleboną kun. Vytautą Rapalį ir, jam sutikus, 
nuo 2002 m. ėmė vadovauti mišriam bažny-
čios chorui (choras gieda 12 val. sekmadienio 
šv. Mišiose ir per įvairias šventes – iškilmin-
gose šv. Mišiose) bei vargonuoti vakarais 
šv. Mišiose, aukojamose lenkų bei lietuvių 
kalbomis. Šiuo metu Aida pavaduoja ir cho-
ro „Skliautai“ vadovę. Choras „Skliautai“ 
bažnyčioje gieda rytais du sekmadienius, be 
to, važiuoja giedoti į kitas parapijas (choro 
prezidentas susitaria dėl išvykų į aplinkines 
parapijas).

Mokymo(si) rinkinys 
„Gamtinė geografija“

Dėstydama geografiją Vilniaus turizmo 
ir prekybos verslo mokykloje vyr. mokytoja 
A. Baliukevičienė per ilgus metus įgijo ne-
mažą praktiką, sukaupė daug medžiagos. Jos 
rezultatas – 2012 m. spalio mėnesį pasirodęs 
mokymo(si) rinkinys „Gamtinė geografija“ 
(išleido „Versmė“, vadovas Petras Jonušas, 
140 p.), skirtas 11–12 klasės mokiniams. 

Leidinys apima visą mokyklinės gamti-

nės geografijos kursą. Jame pateiktas aiški-
namasis tekstas, praktinės ir savikontrolės 
užduotys, temos diskusijoms, nuorodos į 
interneto tinklapius. Naudojamas temos 
pasiekimų įsivertinimas pagal „šviesoforo“ 
metodą. Prieduose pateikiami reikalavi-
mai ir vertinimo kriterijai, kaip teisingai 
parengti pristatomąjį darbą bei referatą. 
Vienas iš leidinio tikslų, kaip sako jos autorė: 
Leidinys – palengvinimas mokiniams – jiems 
nebereikės konspektuoti ir kopijuoti praktinių 
užduočių.

Įžangoje autorės A. Baliukevičienės 
įrašyta:

Jūsų rankose – gamtinės geografijos moky-
mo(-si) rinkinys (toliau MR), skirtas 11–12 kl. 
mokiniams. Šis leidinys parengtas remiantis 
geografijos vidurinio ugdymo bendrosiomis 
programomis, išsilavinimo standartais, naujau-
sia metodine literatūra ir autorės pedagogine 
patirtimi.

Šia knyga siekiama įtvirtinti ir papildyti mo-
kinių geografines žinias, suformuoti atitinkamus 
gebėjimus, įgūdžius, taip pat norima pagerinti 
mokinių savarankišką darbą, naudojant įvai-
rius geografinės informacijos šaltinius: spaudą, 
knygas, žemėlapius, informacines technologijas, 
televiziją.

MR naudojami simboliai Jus nukreips į 
temos aiškinamąjį tekstą, kur bus svarbu gebėti 
analizuoti tekstą, rasti jame svarbiausius daly-
kus, sieti jo turinį su žemėlapiais, schemomis, 
diagramomis, iliustracijomis. Naujos sąvokos, 
terminai, geografiniai pavadinimai, kuriuos Jums 
reikia žinoti, MR paryškinti kitu šriftu.

MR esantys klausimai, praktinės, tiria-
mosios užduotys padės geriau perprasti kurso 
medžiagą.

Atlikdami savikontrolės užduotis įsitikinsite, 
ar gerai išmokote skyrių ar temą.

Taip pat Jūs čia rasite nurodytas temas 
savarankiškiems individualiems ir grupiniams 
darbams, siūlomas temas diskusijoms, problemų 
sprendimui, komunikavimui, parengtas papildo-
mas užduotis smalsiesiems. Prie kai kurių temų 
yra nuorodos į internetinius puslapius.

Temos pabaigoje savo daromą pažangą, rem-
damiesi savistaba, įvertinsite patys pasiekimų 
„šviesofore“, t. y. atsižvelgdami į tai, kaip supra-
tote temą ir atlikote užduotis, pažymėkite savo 
darbą žalia („supratau, gebu puikiai“), geltona 
(„nesu tikras, kad viską supratau ir gebu“) arba 
raudona („nesupratau“) spalva.

Priede pateikiami reikalavimai ir vertinimo 
kriterijai, kaip teisingai parengti pristatomąjį 
darbą, referatą.

Sėkmės moksle!
Šis sėkmingas leidinys skatino naujiems 

kūrybiniams sumanymams. 

„Su šventa Kalėdų dvasia...“

Kaip pati Aida pasakoja, netikėtai vieną 
naktį kilo mintis: ne tik idėja, pavadinimas, 
bet ir vizuali išraiška naujo leidinio „Su 
šventa Kalėdų dvasia“, skirto kalėdiniam 
laikotarpiui. Tai balta knyga – sterili – Šventa 
Kalėdų Dvasia au aukso įrašu ir juostele, 
įdomiai sumąstytu turiniu.

Aida kreipėsi į kleboną Vytautą Rapalį. 
Jis dėmesingai išklausęs Aidos viziją, entu-
ziastingai pritarė. Vizijos tapsmui realybe 
dar tikslintasi pas specialistą – prof. Alfonsą 
Motuzą, kuris pritarė  idėjai ir pasidžiaugė, 
kad ji bus įgyvendinta. 

Klebonas kun. V. Rapalis kalbėjosi su 
s. Marija Katiliūte – žinoma poetės Lacrimos 
vardu.  Gavo jos leidimą publikuoti (per-
spausdinti) kai kuriuos jos eilėraščius.

A. Baliukevičienė pagalbos kreipėsi į 
kunigą Kęstutį Dvarecką – šis sutiko įsi-
jungti į darbą. Kunigas parengė klausimus 
ir intencijas.

Visų palaiminta ir paskatinta, o svarbiau-
sia, moraliai palaikoma, Aida ėmėsi darbo.

Pirmajame knygos lape įrašas: Kai metų 
virsmas pasiekia gruodį, o tamsa užleidžia savo 
vietą plintančiai šviesai – ateina slaptinga Šventų 
Kalėdų dvasia...

Tegul ji sušildo užgautas širdis, paguodžia 
sužvarbusias sielas ir stiprina tikėjimą – Gyveni-
mu (plg. Jn 14, 6), savo artimu, savimi...

Skiriama Tikėjimo metams.
Aida norėjo, kad knygos įžanga nebūtų 

tokia, kaip įprasta – ieškojo originalumo. 
Tad leidinyje nėra anotacijos, nes, pasak 
sumanytojos, siekta, kad kiekvienas skaitan-
tysis pajustų svarbiausias kiekvienos dienos 
dalis: Evangeliją, apmąstymą, klausimą ir 
maldą. Skaitantysis turi pats įžvelgti, ką 
siekta knygoje paliudyti. Ten, kur nėra spe-
cialaus pamąstymo , įdėti unikalūs Lacrimos 
posmai.

Aida kalba, kad labai norėjo įtraukti 
bažnytinį chorą – jo atliktos ir į kompaktinį 
diską įrašytos giesmės subrandino patį cho-
rą, tarpusavio santykiai tapo daug šiltesni. 
Bažnytinio choro diskas buvo įrašinėjamas 
gruodžio mėnesio pirmo savaitgalio vaka-
rais ir naktims.  

Knyga apima laikotarpį nuo Kūčių iki 
Trijų karalių. Kiekvienai dienai yra parinktas 
Evangelijos tekstas (jų ieškojo pati Aida), 
Evangelijos pamąstymai (jie parinkti iš www. 
bernardinai.lt arba įdėti Lacrimos posmai), 
klausimai ir intencijos (juos, kaip minėta, 
parengė kun. Kęstutis Dvareckas). Kiekviena 
diena užbaigiama giesme: knygoje ne tik 
giesmės žodžiai, bet ir natos. Galima giedoti 
iš natų arba galima klausyti šių giesmių 

įrašų, esančių knygos pabaigoje įdėtame 
kompaktiniame diske.

40 p. knygą „Su šventa Kalėdų dvasia...“ 
išspausdino UAB „BSPB“.

Ši knyga, kaip kalba kleb. V. Rapalis, 
parengta pagal 2012 – „C“ metus, tad gali-
ma bus rengti „A“ ir „B“ metams. Klebonas 
džiaugiasi, kad Aida turi idėją parengti 
panašias knygas, skirtas Kryžiaus keliui ir 
Velykų laikui. Tad autorei tenka palinkėti 
Dievo įkvėpto kūrybinio užmojo ir kantry-
bės, tęsiant naujos evangelizacijos formos 
įgyvendinimą.

Gaila, kad šiuo leidiniu nebegalės pa-
sidžiaugti vienas iš Aidos brolių Laurynas 
(Viešpats jį pašaukė į Amžinybę 2010 m.), 
tačiau juo gėrėsis kitas brolis Limantas, 
1936 m. gimęs tėvelis Stasys, mama Viktorija 
(gim. 1940 m.), vyras Pavelas Baliukevičius 
(Pavel Baliukevič), 2004 m. gimusi dukra 
Dominyka ir 2009 m. gimusi Agata.

Reikia tikėti, kad nauja evangelizacijos 
forma – knyga „Su šventa Kalėdų dvasia...“, 
paskleista Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčio-
je, sulauks atgarsio ir kitose Lietuvos švento-
vėse, paskatins kūrybinei veiklai, įdomiems 
sumanymams, kaip skleisti Dievo Žodį... 

Nuotr. iš asmeninio 
autorės archyvo

Visų Šventųjų bažnyčioje su knygos autore (viduryje). 
Iš kairės: vikarai – kun. Kęstutis Dvareckas ir kun. Albert Bortiak, knygos autorė 

Aida Baliukevičienė, parapijos klebonas kun. Vytautas Rapalis ir kun. Juozapas Minderis

Knygos „Su šventa Kalėdų dvasia...“ autorė Aida Baliukevičienė (viduryje) su Visų Šventųjų 
bažnyčios patarnautojais. Iš kairės: Marytė Venskienė su ką tik išleista knyga, 

knygos autorė Aida Baliukevičienė ir zakristijonas Juozas Leiša
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  Klaipėdos krašto sukilimo vadovai. Šalia M. Jankaus stovi A. Smetona

kovo 3 d. kartu su Ž. Klemenso iškėlė Ryt-
prūsių pasidalijimo klausimą. Siūlyta Kara-
liaučiaus kraštą prijungti prie Lenkijos, patį 
Karaliaučių paskelbti laisvu miestu, o likusią 
Mažosios Lietuvos šiaurinę dalį, Klaipėdos 
kraštą, tiesa, su Tilže ir Ragaine, atiduoti 
būsimai Lietuvos autonomijai.

Paryžiaus sutartimi savo etnines te-
ritorijas iš pasaulinį karą pralaimėjusios 
Vokietijos imperijos besąlygiškai atgavo 
Prancūzija, Belgija ir Lenkija. Šia sutartimi, 
kurią pasirašė ir Vokietija, Mažosios Lietu-
vos šiaurinę dalį, Klaipėdos kraštą, buvo 
numatyta grąžinti Lietuvai. Jos 99 straipsnis 
aiškino, kodėl Klaipėdos krašto negalima 
palikti Vokietijos suverenumui – nes „šis 
kraštas visada buvo lietuviškas [...] ir ypač 
dėl to, kad „Klaipėdos uostas yra vienintelis 
Lietuvos išėjimas į jūrą“. Priminsiu, kad tuo 
metu Palangą ir Šventąją valdė Latvija ir 
grąžino juos Lietuvai pagal 1921 m. sienos 
sutartį (už trigubai didesnio ploto kompen-
saciją prie Daugpilio). 

Deja, „Klaipėdą ir aplinkinį kraštą“ buvo 
apsispręsta perduoti ne Lietuvai, o Antantei, 
nes „lietuvių teritorijos statusas dar nėra 
nustatytas“, t. y. Lietuvos valstybė nėra 
pripažinta de jure. To meto Lenkijos užsienio 
politikai skleidė opiniją, kad yra nepajėgūs 
turėti savo valstybę. Formaliai Klaipėdos 
krašto perdavimas jos teisėtai savininkei 
Lietuvai buvo susijęs su jos tarptautiniu 
pripažinimu. 

Lietuvos situacija buvo sudėtinga. 
1918 m. deklaravusi ir netrukus atgavusi 
savo nepriklausomybę Lietuva beveik 
vienu metu trijuose frontuose kovojo už 
jos išsaugojimą – šiaurėje prieš Latvijoje 
dislokuotus baltagvardiečių bermontininkų 
pulkus, rytuose – prieš bolševikinės Rusijos 
ir pilsudskinės Lenkijos intervenciją. 

Klaipėdos kraštą perėmusi Prancūzija 
Lietuvą tik 1920 m. ir tik de facto. Su Lietuvos 
pripažinimu de jure neskubėjo ne tik ji, bet ir 
D. Britanija. O JAV politikai vis dar  tikėjosi, 
kad bolševikinė valdžia Rusijoje žlugs ir 
Lietuva grįš į Rusijos sudėtį todėl Lietuvos 
Vyriausybę (ne valstybę !) pripažino tik de 
facto. Maža to, Prancūzijos ir ją palaikiusios 
Didžiosios Britanijos pastangomis buvo 
įteisinta antroji Lenkijos Pietryčių Lietuvos 
su valstybės sostine Vilniumi okupacija 
(D. Kerzono linija).  

Prancūzija pasiekusi, kad Klaipėdos 
kraštas būtų perduotas jos globai, norėjo 
bet kokia kaina priversti Lietuvą susijungti 
su Lenkija į vieną valstybę, kurioje Lietuva 
turėtų kultūrinę autonomiją, o Lenkija gro-
tų pirmuoju smuiku ir valdytų Klaipėdos 
uostą. Šiam tikslui pasiekti turėjo pasitar-
nauti laisvos Klaipėdos valstybės – Freištato 
įkūrimas. Beje, ir tuomet, kai Prancūzija 
1922 m. gruodžio 22 d. pripažino Lietuvos 
Respubliką de jure, perduoti Klaipėdos 
kraštą Lietuvai ji visai nesirengė. Dar mėnuo 
ar du ir Freištato sumanymas būtų buvęs 
įgyvendintas. 

Mažlietuvių lyderiai, siekdami įgy-
vendinti Tilžės Akto (Deklaracijos) siekį 
„priglausti Mažąją Lietuvą prie Didžiosios 
Lietuvos“ bandė derybomis įtakoti įvykius. 
Atvykę į 1922 m. spalio 3–4 d. Paryžiuje 
vykusią Ambasadorių konferenciją Mažo-
sios Lietuvos tautinės tarybos delegacija 
(E. Simonaitis, V. Gaigalaitis, A. Brakas, 
J. Stikliorius, J. Labrencas ir M. Reisgys) 
pareikalavo, kas antantiečiai atsiribotų nuo 
Freištato sumanymo. Ambasadorių konfe-
rencijai nieko nenusprendus, mažlietuviai 
Erdmonas Simonaitis, Jokūbas Stikliorius, 
Jurgis Brūvelaitis, Martynas Jankus, Jonas 
Vanagaitis ir Vilius Šaulinskis iškėlė su-
kilimo prieš Klaipėdos krašto valdytojus 
idėją.

Vienų Mažosios Lietuvos lietuvių pajėgų 
ir pastangų akivaizdžiai buvo per maža. V. 
Simonaitis, J. Brūvelaitis ir J. Stikliorius pa-
prašė paramos iš Lietuvos valstybės. Rašyto-
jas Vincas Krėvė-Mickevičius pažadėjo jiems 
Lietuvos šaulių talką ir tarpininkavo slaptose 
derybose su Lietuvos ministru pirmininku E. 
Galvanausku. Parengiamieji sukilimo darbai 
vyko lygiagrečiai Kaune ir Klaipėdos krašte. 
1922 m. gruodžio 18 d. Mažosios Lietuvos 

tautinės tarybos nariai, slaptai susirinkę 
Klaipėdoje, suformavo šešių žmonių Vyriau-
siąjį Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetą. Į 
jį įėjo: M. Jankus, J. Strėkys, J. Lėbartas, J. Va-
nagaitis, V. Šaulinskas, J. Brūvelaitis. Buvo 
įkurta 12 Gelbėjimo komiteto skyrių: Šilutėje, 
Pagėgiuose, Katyčiuose, Lauksargiuose, 
Plaškiuose, Rukuose, Priekulėje, Rusnėje, 
Kintuose, Smalininkuose, Sauguose, Dovi-
luose. J. Brūvelaitis įkūrė slaptą vietos šaulių 
rinktinę, V. Šaulinskas – jaunalietuvių kuo-
pą. Buvo rengiami mitingai prieš Freištatą, 
už jungimąsi su Lietuva. 1923 m. sausio 4 d. 
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komitetas paskelbė atsišaukimą „Klaipėdos 
gyventojai!“, kuriuo kvietė remti komiteto 
politiką ir kreipėsi pagalbos į „brolius lietu-
vius Lietuvoje ir Amerikoje“. Šilutėje sausio 
9 d. pirmą kartą viešai susirinkęs Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komitetas, kuriam va-
dovavo M. Jankus, paskelbė manifestą apie 
valdžios perėmimą Klaipėdos krašte į savo 
rankas. Jame, beje, buvo pastebėta: „Lenkai 
laiko užgrobę mūsų tautos žilą sostinę Vil-
nių. Bet jiems to negana. Jie nori Nemuno 
ir uosto.“ Sukilimui pritarė ir organizacinę-
karinę paramą jo vykdymui suteikė Lietuvos 
Vyriausybė. Komitetas mobilizavo apie 
300 mažlietuvių sukilėlių, kuriems buvo 
pavesta žvalgyba, nepatikimų policininkų 
nuginklavimas, policijos ir administracijų 
būstinių sargyba.

Naktį į sausio 10 d. Klaipėdos krašto 
administracinę sieną peržengė sukilėlių 
talkininkai iš Lietuvos valstybės: 455 šauliai, 
apie 300 vyresniųjų klasių gimnazistų, 40 
karininkų ir paskutiniu momentu pasti-
prinimui pakviestų civiliais apsirengusių 
584 kareivių – savanorių iš reguliariosios 
kariuomenės – iš viso beveik 1400 kovotojų 
(trys kovinės grupuotės). Kovinių operacijų 
strategu ir vadovu buvo Lietuvos slaptosios 
tarnybos viršininkas Jonas Polovinskas-Bu-
drys. Savo bolševikiniu stiliumi į prasidėjusį 
sukilimą reagavo Lietuvos komunistai. Jų 
Centro Komiteto atsišaukime randame to-
kius žodžius: „Šalin Kauno budelių kruvini 
nagai nuo Klaipėdos! Šalin Jankaus partiza-
nai banditai!“

Sausio 15 d. naktį sukilėliai atakavo 
uostamiestį. Klaipėdos krašto vyriausiasis 
komisaras Gabrielis Petisnė (Jean Gabriel 
Petisnè) su visa apsauga pasidavė. Buvo 
pasirašytos paliaubos ir iškelta trispalvė 
Lietuvos valstybės vėliava. 

Sukilimas likvidavo lenkų ir prancūzų 
politikų sunarpliotą Gordijaus mazgą. 
Sunkų sukilimo rezultatų įteisinimo darbą 
atliko Lietuvos diplomatai. Taip sutelktomis 
Lietuvos šaulių, karių savanorių ir pačių 
lietuvininkų pastangomis 1923 m. sausio 
15 d. sukilimas sėkmingai baigėsi. Lietuvos 
valstybė atgavo Klaipėdos žemę ir tapo 
jūrine valstybe.

Klaipėdos krašto sukilimas buvo dide-
lės tarptautinės reikšmės politinis įvykis. 
Kadangi šio sukilimo dalis karinis žygis 
buvo suplanuotas Kaune, kai kas, menkin-
damas mažlietuvių rolę, teigia, jog krašto 
prijungimą „įvykdę Lietuvos šauliai ir kariai 
savanoriai“. O lietuvininkai?  Tik stebėjo įvy-
kius? Jei taip, tai kodėl po 1939 m. Klaipėdos 
krašto anšliuso naciai griebėsi ypač nuožmių 
represijų prieš lietuvininkus? Kaip tuomet 
suprasti karinio Klaipėdos krašto sukilimo 
žygio vado Jono Budrio teiginį: „Nebūtų 
Simonaičio, nebūtų ir 1923 m. sukilimo.“

Naciai keršijo už sukilimą. Pagal iš 
ankšto parengtą sąrašą 1939 m. kovo 23 d. 
masiškai imta suiminėti „šlykščiausius 
lietuvininkus“ (Abscheuliche Litauer). 
Klaipėdos kalėjimas, net jo koplyčia tapo 
perpildyti areštantų. Uždaryti buvę Direkto-
rijos pirmininkai E. Borchertas, E. Simaitis ir 
E. Simonaitis, visuomenės veikėjai J. Stiklio-
rius,  J. Kybrancas, J. Vanagaitis, mokytojai 
A. Brakas, M. Lačytis, J. Purvinas, M. Slaža, 
žurnalistas J. Grigolaitis, banko tarnautojas 
J. Plonaitis. Iš viso apie 200 asmenų.

Apkaltintieji „tėvynės Vokietijos išdavi-
mu“ išvežioti po Tilžės, Ragainės, Įsruties, 
Karaliaučiaus kalėjimus. Galiausiai – į 
mirties lagerius. Koncentracijos stovyklose 
atsidūrė ne tik Erdmonas Simonaitis, o 

ir tokie mažlietuvių visuomenės veikėjai 
kaip Mikas Šlaža, Jonas Grigolaitis, Vilius 
Mačiulis, Vilius Gailius, Martynas Reisgys, 
Eduardas Simaitis, Maksas Kiupelis, Jonas 
Purvinas, Albertas Janušaitis, Martynas 
Kėkštas bei daugelis kitų. Kaip matome, 
nukentėjusių už Mažąją Lietuvą lietuvininkų 
buvo labai daug. 

Jei nebūtų surengtas Klaipėdos krašto 
sukilimas, šio Lietuvos valstybė šio krašto 
neturėtų. Kas jį valdytų? Kaskart išgirstame 
rusų nacionalsocialistų kliedesius: Klaipėda 
turi priklausyti Rusijos Federacijos Kalinin-
grado sričiai. Neturi! Pagal 1945 m. Potsda-
mo susitarimą visos teritorijos Vokietijos 
aneksuotos po 1939 m. sausio 1 d. turi būti 
grąžintos tų teritorijų valstybėms (šeiminin-
kėms). Taigi, Lietuvos valstybei priklausęs 
Klaipėdos kraštas turėjo būti grąžintas jai, o 
ne Sovietų Sąjungai! 

Garbė visiems Klaipėdos krašto sukili-

Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms

Sukilimas lietuvininkų žemėje
Vytautas ŠILAS, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas, Vilnius

Atkelta iš 1 p.

mo dalyviams, padėka jo organizatoriams, 
sukilėlių rėmėjams, visiems pasiryžusiems 
dalyvauti gana rizikingame Klaipėdos kraš-
to išlaisvinimo žygyje! Kartu (!) kovojusių 
lietuvininkų ir Lietuvos Respublikos sava-
norių, 1923 m. sukilimo dalyvių dėka turime 
tai, ką turime – Klaipėdos kraštą, į Pasaulio 
kultūros paveldo sąrašą įtrauktą Kuršių ne-
riją, o Lietuvos ekonomikai labai reikalingą 
Klaipėdos uostą valdome mes patys, bet 
ne svetimi. Klaipėdos krašto sukilimas yra 
istorinio teisingumo atkūrimo žygis. Ši viena 
lemtingiausių Lietuvos istorijos datų greta 
Mindaugo karūnavimo, Žalgirio mūšio, 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėtinų 
svarbių dienų turėtų būti iškilmingai mini-
ma visoje Lietuvoje.

Arūno Trukano ir Mažosios Lietuvos 
istorijos fondo archyvo nuotr.

Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas ir jo bendradarbiai. Sėdi iš kairės: 
V. Šaulinskis, J. Lėbartas, komiteto pirmininkas M. Jankus, J. Vanagaitis. Stovi iš kairės: 

St. Darius, A. Ivaškevičius, A. Marcinkevičius, J. Pronckus. 1923 m. sausio 19 d.

Garbės karių rikiuotė
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Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dirbantys 
virtuvėje. norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ Trakuo-
se ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas puo-
selėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti vestuves, 

jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukacines pamokėles 
ar  įmonės renginius bei kitas Jums svarbias šventes.

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „šim-

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, go-
muriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Kitas „Vorutos“ numeris išeis 2013 m. vasario 2 d.

Dėmesio
Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 

Kreiptis tel. 8 528 51266; mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

Dėkojame
Nuoširdžiai dėkojame Pagėgių krašto draugijai „Sandūra“  (pirmininkas 

Viktoras Milašauskas) už „Vorutos“ laikraščio prenumeratą Pagėgių savivaldybės 
viešosios bibliotekos filialams.

Beje,  Pagėgių krašto draugija „Sandūra“ tęsia Bitėnų spaustuvininko, leidėjo 
ir valstybės veikėjo Martyno Jankaus tradicijas – leidžia žurnalą „Rambynas“. 
Dėkojame p. Viktorui Milašauskui už kilnią dovaną ir skaitytojams, kurie skaito 
„Vorutą“ ir „Rambyną“ bei domisi Mažosios Lietuvos istorija.

„Vorutos“ redakcija

Pradėtas leisti spalvotas žurnaliukas 
„Magnificat vaikams“

„Magnificat vaikams“ – žurnalas, skirtas 
7–12 metų vaikams. Jis lydės vaikus litur-
ginių metų ritmu (7 numeriai per metus), 
bus puikus vadovas šv. Mišiose ir tikėjimo 
kelyje, padės rengtis Pirmajai Komunijai ir 
ves iki Sutvirtinimo Sakramento.

VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują 
2013 m. Trakų bažnyčios kalendorių. 
Kviečiame įsigyti Trakų bažnyčioje, 

Vilniaus centriniame, „Katalikų pasau-
lio“ knygynuose arba teirautis 
el. paštu buhalterija@voruta.lt

ir padovanoti savo artimiesiems. 
Įsigyjant redakcijoje, kaina – tik  6 Lt.

Skaitytojų 
dėmesiui!

Minėjimų metai Lietuvoje
Kaip žinia, metai gali turėti daug vardų. LR Seimas 2013-uosius yra paskelbęs net 

šešių skirtingų progų minėjimo metais. Taigi 2013-ieji yra:
1. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno (sukanka jų skrydžio per Atlantą 80-osios 

metinės),
2. Sveikatingumo (siekiant skatinti visuomenės sveikatingumą),
3. Tarmių (norint išlaikyti gyvą tarmių tradiciją),
4. 1863 metų sukilimo (minimos 150-osios sukilimo metinės),
5. Edukologės Meilės Lukšienės (100-osios profesorės gimimo metinės),
6. Klaipėdos krašto atgavimo (atgavimo 90-metis) metai.
Kiekvienas iš šių vardų buvo parlamentarų priimtas atskiru nutarimu. Vieni dar 

ankstyvą praėjusių metų pavasarį, kiti vasarą, o paskutiniai – gruodį. Užsienio reikalų 
komiteto nariai yra sugalvoję ir pasiūlę naujiesiems metams ir septintąjį vardą – Vilniaus 
geto atminimo (šiemet sukaks 70 metų nuo jo likvidavimo), tik iki 2012-ųjų pabaigos 
Seimas nespėjo jo priimti. Tikimasi tai padaryti per pratęstą sesiją sausį.

Pasklaidžius istorijos puslapius ir pavarčius įžymių žmonių biografijas minėtinų 
įvykių ar bent progų švęsti galėtume rasti dar daugiau. Jau pradėtos švęsti Žemaitijos 
krikšto jubiliejaus metinės (600 metų!). 2013-aisiais sukaks taip pat 750-osios Mindaugo 
nužudymo (mirties) metinės, 450-osios Martyno Mažvydo bei 400-osios Mikalojaus 
Daukšos mirties metinės. Iš šiuolaikinių asmenybių minimos kad ir 75-osios Norberto 
Vėliaus gimimo metinės. Žodžiu, švęsti ir minėti galima dar daug ką. Tik ar visas metines 
būtina įteisinti ir metų vardu?

Šaltinis: www.punskas.pl
Dėl Alberto Šaduikio mirties nuoširdžiai 

užjaučiame šeimą ir artimuosius

„Vorutos“ redakcija

Dėl poeto Stasio Stacevičiaus mirties 
nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius.

„Vorutos“ redakcija

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
100-asis jubiliejus

Kviečiame į lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečio minėjimą, 
kuris vyks 2013 m. sausio 31 d. (ketvirtadienį) Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje (Arsenalo g. 3, Vilnius). Šv. Mišios bus aukojamos Visų Šventųjų 
bažnyčioje 9 val. Konferencijos pradžia – 11 val. 

Po ilgos ir sunkios ligos į Amžinybę iškeliavo kunigas 
Algimantas Keina (1937 02 21 – 2013 01 16). Šis aktyvus 

kovotojas už Laisvę savo pavyzdžiu ir tikėjimu įkvėpė tautie-
čius ginti Lietuvos Nepriklausomybę. Ne kartą dėl to buvo 
persekiotas ir tardytas, tačiau nepasidavė ir visą gyvenimą 

liko ištikimas dviem idealams: Bažnyčiai ir Tėvynei. 
Dėl kunigo Algimanto Keinos mirties užjaučiame 

artimuosius ir tikinčiuosius. 

Lietuvos Sąjūdžio taryba


