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Estai reikšmingai pažymėjo tos dienos 
trisdešimtmetį. Estų arba Estijos SSR Aukš-
čiausioji Taryba tada priėmė Suvereniteto 
deklaraciją, kurioje sakoma, kad Estijoje įsta-
tymo pirmenybę turi Estijos SSR įstatymai, 
o SSRS konstitucijos pataisos ir papildymai 
neturi galios, kol jų nepatvirtino ESSR AT 
ir nepadarytos atitinkamos pataisos ESSR 
konstitucijoje. Šią irgi papildė reikiamais 
straipsniais: SSRS įstatyminiai aktai įsigalioja 
ESSR teritorijoje po to, kai užregistruojami 
Estijos SSR AT prezidiumo nustatyta tvarka; 
visa žemė ir jos gelmės, vandenys ir oras 
priklauso Estijos SSR (ne SSRS!) išskirtinės 
nuosavybės teise.

Įžūlus iššūkis, be abejo. Maskvoje, Krem-
liuje, buvo labai supykusių. Pareikalavo 
atšaukti. Estai atsakė, kad šis reikalavimas 
Estijoje neužregistruotas.

Ką gi, broliai estai šiandien sako, kad tai 
jie įkalė pirmą karsto vinį nusibaigiančiai 
SSRS. Lietuvos SSR po dviejų dienų – prieš 
30 metų, lapkričio 18 dieną – galėjo padaryti 
tą patį, bet nepadarė, dar nebuvo drąsi šalis. 
Vytautui Landsbergiui iš Sąjūdžio davė 
žodį AT sesijoje, ir jis ragino nepalikti estų 
vienų.

Lietuvos Sąjūdžio analogiški projektai 
buvo parengti, išdalyti, pristatyti (J. Kup

Lapkričio 16-oji
Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas

liauskienė, V. Landsbergis) sutartam su 
vadais deputatų balsavimui, bet AMB va-
lingai tarė: „Ne. Lietuvai to nereikia.“ Estai 
tegu sau žinosi, jiems jau liepta atšaukti savo 
įstatymą. Tai kam mums tas vienadienis 
drugelis? Kad estai, nors Maskvoje liepta, 
nepaklus ir neatšauks, AMB negalėjo nė 

Prof. Vytautas Landsbergis savo namuose 
Vilniuje. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Tauta gyva, kol mena, gerbia ir įprasmi-
na. Tautos didžiavyrių nuopelnai, darbai, 
nulėmę valstybės tėkmę, išlikimą, tapatumą, 
mus įkvepia, orientuoja, įpareigoja. Leidžia 

būti unikaliems – su savo autentišku tautos 
veidu tautų vandenyne ir didele viltim, kad 
dar būsim, kaip tauta dar neišnyksim. 

Pagarbos ir atminties salvės 
Tilžės akto 100-mečio šviesoje
Ingrida JOKŠIENĖ, Pagėgių savivaldybės administracijos 
vyriausioji specialistė kultūrai

Nukelta į 6 p.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!  

Prieš 100 metų, 1918 m. gruodžio 8 d., 
vyko Vilniaus vyskupo Jurgio Matulaičio 
ingresas, suteikęs lietuviams ir Lietuvos 
Valstybės Tarybai daug vilčių. Vienas žy-
miausių Vilniaus arkivyskupijos kunigų ir 
lietuvių veikėjų kunigas Pranas Bieliaus-
kas šį ingresą aprašė savo dienoraštyje. 
Žemiau spausdinama ištrauka.

[...] Gruodžio 8 diena. J. E. vyskupo Jurgio 
Matulevičiaus ingresas Vilniaus katedroje.

Dešimtą valandą žmonių pilna Katedra. Pres-
biterijoje susirinko lenkų ponų, kunigų. Lietuvių 
kunigų daugiausia iš Merkinės dekanato. Tik 
nematyti Valstybės Tarybos ir Ministrų Kabineto 
atstovų. Jie mat sutikime nedalyvauja. Atseit dėl 
to, kad vyskupas Jurgis Matulevičius nesutikęs 
pirmą žodį tarti lietuvių kalba – užleisdamas pirmą 
vietą lenkų kalbai; nesutikęs prakalbos pasakyti 
gudų kalba; Kapitula nepaskyrė presbiterijoje kaip 
valdžios atstovams atskiros vietos. Prelatas Jonas 
Hanusevičius aštuntą valandą per mane prašė 
atvykti valdžios atstovus, bet šie atsisakė.

Kai dešimtą valandą vyskupas neatvyko, 
buvo išties susirūpinta ir tai davė peno įvairiems 
komentarams. Vieni sakė, gal vokiečiai, kiti − 
gal lenkai sutrukdė jam atvykti. 40 minučių 
pavėlavęs vyskupas pasirodė. Prie didžiųjų Ka-
tedros durų liturginiais drabužiais apsirengusį 
vyskupą pasveikino kunigas Kazimieras Michal-
kevičius lenkų kalba maždaug taip: „Witam 
Cię, czcinajdostojniejszy Pasterzu, ja w imieniu 
swojem, wita prześwięta Kapituła tej świątyni, 
wita przestara świątynia nasza. Nie mamy czem 
okazalej Cię przyjąć – dzwonów nie mamy, ani 
innych ozdób“1. „Te Deum laudamus“2.

Vyskupo Jurgio Matulaičio ingresas: 
ką apie tai rašė kun. Pranas Bieliauskas?

Vyskupas trumpai prabilo lotynų kalba. 
Prelatas Jonas Hanusevičius iš sakyklos vietoj 
bulės perskaitė paskyrimo į Vilniaus vyskupus 
dokumentą-raštą lenkų ir lietuvių kalbomis. 
Gudų kalba nebuvo skaitytas. Po to su visa pa-
lyda vyskupas nuėjo į sakyklą. Čia asistuojantis 
kanauninkas kunigas Antanas Černiauskis3 
Evangeliją perskaitė tik lenkiškai.

Vyskupas prieš lenkišką pamokslą pasveikino 
klausytojus tokiais žodžiais: „Niech będzie po-

chwalony Jezus Chrystus“. Suūžė visa bažnyčia: 
„Na wieki wieków. Amen“4. Baiminausi, ar 
atsiras kam atsakyti į lietuvišką pasveikinimą. 
Ganytojas, norėdamas būti visų suprastas, pa-
sveikino ne naujoviškai, bet senoviškai: „Tegul 
bus pagarbintas Jėzus Kristus“. Ko neverkiau 
iš susijaudinimo išgirdęs, kaip su ne mažesniu 
ūžesiu nuvilnijo „Per amžius. Amen“.

Nukelta į 4 p.
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Tilžės akto 100-mečio minėjimo dalyviai prie atidengto Atminimo ženklo Lietuvos savanoriams 
Vyčio Kryžiaus kavalieriui Jonui Šimkui ir eiliniam Jurgiui Civinskui. Astos Andrulienės nuotr.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

VšĮ „Vorutos“ fondo 2009 m. išleisto kun. Pra-
no Bieliausko dienoraščio viršelis (dail. Alicija 

Makauskaitė-Širvinskienė)
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Mažosios Lietuvos istorija

Minint Lietuvos Respublikos susikūri-
mo šimtmetį, prisimenami ir kiti anuomet 
vykę dalykai. Tais lemtingaisiais 1918
aisiais baigiantis Pirmojo pasaulinio karo 
skerdynėms, žlungant ligtolinei pasaulio 
tvarkai, Europoje ir pasaulyje vyko įvairiausi 
perversmai ir žygiai – vieni laimėdavę, kiti 
galop išblėsdavę ir likdavę vien istorijos 
specialistų prisimenamais didžiosios praei-
ties mozaikos trupinėliais. Tie metai buvo 
svarbūs ir lietuvybei – iki tol permainingai 
rusenęs tautinis atgimimas galop prasiveržė 
Vasario 16osios aktu.

Bruzdėta ir Mažojoje Lietuvoje – šimt
mečius priklausiusioje Prūsijos valstybei, 
nuo 1870 m. ir Vokietijos imperijai. Oficialiai 
žlugus tai imperijai, 1918 m. lapkričio 30 d. 
Tilžėje susibūrusi grupelė Prūsų Lietuvos 
Tautinės Tarybos narių surašė pareiškimą, 
kuriame reikalauta atlikti „priglaudimą Ma-
žosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos“.

Dar prieš penketą metų anuometinius 
įvykius ir dabar tebeplatinamame televizijos 
filme ėmė savaip aiškinti Klaipėdos univer-
siteto istorikai doc. dr. Silva Pocytė ir dr. 
Vasilijus Safronovas.

Be abejo, kiekvieno istorinio įvykio 
smulkiausias aplinkybes galima aiškintis 
beveik be galo, vis atrandant kažkokių naujų 
(ar primirštų) momentų ir t. t. Prasčiau, kai 
stengiamasi praeityje ieškoti vien kokių 
priekabių, naudingų vienoms ar kitoms 
jėgoms, nūdienos didiesiems geopolitiniams 
žaidėjams, bandantiems išklibinti jiems esą 
nenaudingos pasaulio tvarkos pamatus.

Tokiu priekabiavimo objektu tapo ir Til-
žės aktas – esą, jį pasirašinėję ne tie, negausūs 
lietuvybės gynėjai esą visai niekam neatsto-
vavę, tas raštas nežinia kur ir nežinia kieno 
surašytas ir t. t. Prisimintas ir savojo parašo 
nepadėjęs kunigas Vilius Gaigalaitis – esą 
vien dėl to tas aktas visai nieko nevertas.

Jau teko trumpai rašyti apie sudėtingas 
to veikėjo gyvenimo peripetijas – lietuvybės 
nepamiršęs vyras dešimtmečius gyveno 
kaip oficialiosios Prūsijos valstybinės Baž-
nyčios dvasininkas, privalėjęs tarnauti ne 
vien Dievui, bet ir valstybei. Kaip Prūsijos 
parlamento deputatas V. Gaigalaitis ilgai 
posėdžiavo pačiame Berlyne, likdamas men-
ka lietuvininkų atstovo mažuma gausioje 
vokiečių ir vokietkalbių politikų minioje. 
Daugelį metų balansuodamas tarp įvai-
riausių jėgų, jis (ir dėl savo būdo savybių) 
netapo ir negalėjo tapti kokiu radikaliu lie-
tuvišku revoliucionieriumi, kaip ir filosofas 
Vydūnas, taip pat nekvietęs imtis ginklo 
ir statyti barikadų. Dar prisiminkime, kad 
šie ir kiti krašto šviesuoliai nebuvo kokie 
Mažosios Lietuvos karaliai ar prezidentai, 
vienasmeniškai galėję nuspręsti krašto ateitį 
vien savuoju parašu.

Istorijos mylėtojai žino, kad dėl nepa-
lankių istorinių aplinkybių ne tik Mažojoje, 
bet ir Didžiojoje Lietuvoje XX a. pradžioje 
nebūta gausios šviesuomenės ir pakankamo 
būrio europinio masto asmenybių, pajėgusių 
tapti visos tautos vedliais, įžvelgti kraštui 
tinkamiausių ateities kūrimo kelių. Dabar 
beliktų padejuoti, kad per šimtmečius dau-
gybė gabių lietuvių numirė dar jaunystėje, 
negavę medicininės pagalbos, liko beraščiai, 

negavę išsilavinimo, nepajėgė „prasimušti“ 
per anuometines socialines kliūtis ir visą 
kitą. Taip užgriuvus 1918 m. ir atsiradus 
naujoms istorinėms galimybėms, ne visur 
būta tam pasirengusių asmenybių, galėjusių 
tapti neginčijamais savo krašto vadais.

Minėti Tilžės akto kritikai teigia, kad 
saujelė lietuvybės gynėjų tada visai neat-
spindėjo Mažosios Lietuvos daugumos 
gyventojų nuotaikų – esą tiems buvę geriau 
tapti vokiečiais nei kažkokiais lietuviais. 
Tačiau pasaulio istorijos mėgėjai žino, kad 
retai kada praeityje vadovautasi vien kokios 
vietovės žmonių nuotaikomis – pasikeitus 
aplinkybėms užaugdavusios naujos kartos 
neretai pritapdavo prie kitokių vystymosi 
krypčių. Ilgainiui svarbesniais likdavo tik 
nesutaikomi etninių grupių prieštaravimai, 
sudraskydavę ištisas imperijas, galop jų 
tautoms išsibėgiojant savais keliais. Galima 
fantazuoti, kad kitaip susiklosčius pasaulio 
istorijai, atskiros lietuvių tautos dalys būtų 
galėjusios vėl suartėti, įveikdamos ilgaamžės 
atskirties pasekmes, draugiškai susiburda-
mos į vieną valstybę. Tilžės akto kritikai 
prikiša, kad to rašto signatarų esą niekas 
oficialiai nerinkęs, kad tie negalėję kalbėti 
visų Mažosios Lietuvos žmonių vardu. Pri-
siminkime, kad susiklosčiusioje įdomiosios 
istorijos industrijoje prirašyta begalės tekstų 
apie „neatleistinas istorines klaidas“ vieno 
ar kito krašto praeityje – esą kažkada kažkur 
pasielgta ne taip, pažeistos vienos ar kitos 
tuometinės taisyklės, todėl vėlesni veiksmai 
esantys visai neteisėti (esą teisė negali remtis 
neteisingais pamatais). Taip pusiau rimtai 
gali būti užginčijamas daugelio šalių (nuo 
Rusijos iki JAV) egzistencijos teisėtumas – 
esą kažkada ten kažkas padaryta ne taip. 
Taip elgiamasi ir dabartinių hibridinių karų 
bei propagandinės kovos laikais – esą galima 
kažką aptikus įrodinėti, kad tokia Lietuvos 
Respublika atsiradusi neteisėtai – kažką gal 
pažeidžiant. Taip iškapstoma, kad anuomet 
ne visai teisingai rinkti vieni ar kiti atstovai 
viename ar kitame valsčiuje, kad kai kas 
visai nepatekęs į išrinktuosius ir t. t. Tokių 
priekabių galima atrasti begales.

Tačiau vienų laimei, kitų nelaimei „istori-
ją rašo nugalėtojai“. Šiandien net ir labiausiai 
pakvaišę revanšistai, siekiantys vėl įsigalėti 
pasaulyje, nedrįsta viešai siūlyti, kad visas 
praeities palikimas būtų staiga likviduotas, 
taip esą ištaisant „istorines klaidas“, panaiki-
nant esą neteisėtai egzistuojančias valstybes 
ir vėl viską pradedant „ant tuščio lapo“.

Anuomet nepaprastai pasisekė 1918 m. 
susikūrusiai Lietuvos Respublikai, jos 
kaimynėms ir daugeliui kitų kraštų. Ano 
chaoso laikais, neišvengiant visokių smul-
kesnių klaidų ir nesėkmių, vis tik sugebėta 
susikurti ir gana puikiai gyvuoti, kol ne-
užgriuvo neįveikiamos galybės, atėmusios 
mūsų šalies nepriklausomybę ir laisvojo 
gyvenimo teikiamas galimybes. Šiandien 
turėtume pasidžiaugti ir Tilžės aktu – ne 
tiek smulkmeniškai ieškodami jo ydų, kiek 
stebėdamiesi, kad anais nelengvais laikais 
Mažojoje Lietuvoje atsirado būrelis pasiryžė-
lių, kurie drąsiai pasisakė už lietuvybę, nors 
ir ne visada sulaukdami pritarimo.

Minėtieji Tilžės akto kritikai bando įro-

dyti, kad anuometiniai lietuvininkų veikėjai 
tebuvo vien Didžiosios Lietuvos marionetės, 
gaudavusios iš ten nurodymus ir juos pa-
klusniai įgyvendindavusios. Tai vėlgi žino-
ma hibridinio karo strategų logika – įvairiais 
kanalais Rusijos propaganda skelbia, kad 
visokius Kremliui nepalankius žygius (nuo 
Kovo 11osios iki Ukrainos Maidano) vykdę 
tik esą JAV ir kitų Vakarų imperialistinių 
jėgų samdiniai, o ne „liaudies masės“, kad 
visa tai tebuvo prasimanyta kažkokiuose 
Vakarų kenkėjiškuose centruose.

Rimčiau studijuojantys tų laikų padėtį 
lietuviškose žemėse vargu ar manytų, kad 
Didžiojoje Lietuvoje, kur taip nelengvai tverta 
sava valstybė, dar būtų pajėgta planuoti ištisą 
lietuvišką imperiją, kišantis į gretimų kraštų 
gyvenimą, kad kas nors būtų turėjęs pajėgų 
ir lėšų klibinti pačios Vokietijos didvalstybės 
pamatus. Taip suniekinamas ir nemažas 
būrys lietuvininkų veikėjų, nuoširdžiai tikė-
jusių lietuvybe ir jai pasiaukodavusių. Pro-
rusiškiems propagandistams skelbiant vien 
tendencingas žinias apie Mažosios Lietuvos 
praeitį, nutylima daug paprastų to krašto 
lietuvininkų, gal nepasižymėjusių kokiais 
ypatingais žygiais, bet tylomis tebesilaikiusių 
savųjų protėvių papročių ir iš senolių pavel-
dėtos gimtosios kalbos.

Minėti kritikai šaipėsi iš Tilžės akto – esą 
jis buvęs suregztas vien siekiant apgauti 
Pirmojo pasaulinio karo nugalėtojus, įteigti 
jiems, kad esą egzistuoja kažkokia Mažoji 
Lietuva su savo neva lietuviškais siekiais. 
Tyčiotasi – esą tie lietuvininkų veikėjai už-
delsę ir taip pasivėlinę – pasaulio galingieji 
viską nusprendę be jų.

Kodėl Tilžės aktas parengtas tik 1918 m. 
pabaigoje, nors Didžiojoje Lietuvoje daug 
anksčiau atsirado Vasario 16osios aktas? Tik 
kokie visiški neišmanėliai galėtų manyti, kad 
dar tebegyvuojant Vokietijos imperijai, jai 
kariaujant (ir dar pasiekiant gana reikšmingų 
pergalių), tais karinės padėties laikais kokie 
tos valstybės protingi piliečiai būtų užsiėmę 
viešu valstybės griovimu. Tokiam savižudiš-
kam žygiui negalėjo ryžtis menka lietuvi-
ninkų mažuma, negausus būrelis lietuvybės 
gynėjų, ilgai pratintų prie prūsiško paklus-
numo. Didysis virsmas vyko tik 1918 m. 
lapkričio mėnesį žlugus Vokietijos imperi-
jai (atsistatydinus jos valdovui (kaizeriui) 
Vilhelmui II) ir kapituliavus tos valstybės 
karinėms pajėgoms. Sugriuvus ligtolinei 
tvarkai, aktyvesni lietuvininkai kaip tik gana 
greitai ėmė organizuotis, tą patį lapkričio 
mėnesį paskelbė ir patį Tilžės aktą.

Į praeitį žiūrintys iš Maskvos Kremliaus 
pozicijų tyčiojasi – tas Tilžės aktas buvęs be-
vertis popierėlis, kurio sukūrimo aplinkybės 
neaiškios, jo nepaisė nei Vokietija, nei kitos 
pasaulio galybės. Esą tik vėliau „lietuviš-
kieji buržuaziniai nacionalistai“ tą raštą 
mitologizavę ir naudoję savai propagandai, 
nukreiptai ir prieš esą teisėtą Karaliaučiaus 
krašto užgrobimą, ilgalaikę sovietinę ir ru-
sišką okupaciją.

Iš tiesų Tilžės aktas lietuvybės gynėjams 
ilgai buvo reikšmingas simbolis (kaip ir Va-
sario 16oji, Žalgirio mūšis ir kiti įsimintini 
Lietuvos istorijos momentai). Visai natūralu, 
kad daugumai tautiečių visa tai buvo ir 

tebėra svarbu 
kaip tautinės 
savimonės ir 
mūsiškės is-
torijos gairės 
(tegu ir kiek 
mitologizuo-
tos, romanti-
zuotos ir pan.). Užgriuvus nacistiniam, o vė-
liau sovietiniam terorui, Antrojo pasaulinio 
karo baisybėms, iš savo tėviškių į Vakarus 
pasitraukę ar Sibiro sniegynuose atsidūrę 
lietuvininkai galėdavo guostis tų lietuviškų 
simbolių prisiminimais, smulkmeniškai 
nenaršydami buvusių įvykių užkulisių, 
kažkada įvykusių nesklandumų ir pan. Kelis 
dešimtmečius Tilžės akto sukaktis būdavo 
paminima po pasaulį išsisklaidžiusiuose 
išeivių būreliuose, tokiais paminėjimais 
rūpindavosi išeivijoje susibūrusios lietuvių 
ir lietuvininkų organizacijos.

Suprantama, kad XX a. totalitarinių 
režimų ir tuomet ištobulintos propagandos 
patirtį perėmusios Lietuvai ir Vakarams 
priešiškos jėgos stengiasi susilpninti kaimy-
nines ir kitas tautas, skatindamos abejones 
jų susikurtais tautinės savimonės modeliais. 
Patogu kapstytis praeityje, ten vis neva at-
randant įrodymų, kad ne viskas vykę taip 
sklandžiai ir aiškiai, kaip kad daugumai 
šiandien atrodo. Tokie „atradimai“ keliauja 
į galingas valstybinės propagandos maši-
nas, plaunančias smegenis savo aukoms – 
štai, žiūrėkite, tikroji praeitis buvusi visai 
ne tokia, tas ar anas veikėjas anuomet pa-
sielgęs ne visai taip, tada gal buvę kokių 
nors išskaičiavimų ar savų interesų, daryta 
klaidų ir t. t.

Ne visiems lengva suvokti, kad realus 
gyvenimas visada susidėdavo iš daugybės 
įvairiausių, neretai ir prieštaringų momen-
tų, kad beveik visur persipindavę skirtingi 
siekiai ir kitkas. Vis tik ir tame begaliniame 
vis nesibaigiančios žmonijos istorijos chaose 
išties būta kam nors reikšmingų dalykų (kad 
ir apipainiotų visokiomis prieštaringomis 
smulkmenomis ir pan.). Sąmoningesniems 
lietuvybės mylėtojams Tilžės aktas vis tik 
liks nemenkas paguodos ženklas, liudijantis, 
kad po ilgų nutautinimo ir nutautėjimo laikų 
lietuvininkų krašte vis tik atsirado būrelis 
drąsių pasiryžėlių, viešai pareiškusių, kad 
Mažoji (ar Prūsų) Lietuva esanti lietuviška, 
kad joje esama norinčiųjų „glaustis“ su kita 
lietuvių tautos dalimi.

Civilizuotoje visuomenėje visokiausios 
istorijos studijos nėra draudžiamos, ten vi-
sada galima aiškintis visas buvusių įvykių 
detales (neslepiant nepatogių dokumentų 
uždaruose fonduose ir pan.). Vis tik svarbiu 
išlieka objektyvumo kriterijus – sąžiningi 
tyrėjai stengiasi atskleisti ir viešai apibūdinti 
kuo daugiau tiriamojo reiškinio aspektų, o 
ne vien kai kam naudingus ar neva sensa-
cingus momentus.

Tenka tikėtis, kad tarp daugybės vis 
atskleidžiamų istorijos smulkmenų nebus 
pamiršta ir tikroji Tilžės akto prasmė ir reikš-
mė, kad antilietuviški žygiai nebebus taip 
mielai finansuojami ir populiarinami, kad 
Klaipėdos universitetą garsins ne vien pro-
rusiški veikėjai ir jų propagandinė veikla.

Ar Tilžės aktas buvo bevertis?
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Lapkričio 25 d. bendruomenė, parapija, 
kraštiečiai kvietė visus atvykti į Naująjį 
Daugėliškį (Ignalinos r.) ir Radeikiškes 
(Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r.) 
pagerbti Lietuvos kariuomenės jos 100-
mečio proga. 

Lietuvos kariuomenės 100ųjų metinių mi-
nėjimo šventė prasidėjo šv. Mišiomis Naujojo 
Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčio-
je, kurias aukojo klebonas Bernardas Augaitis. 
Daugėliškiečiai buvo nustebinti kariuomenės 
vado dėmesiu renginyje įsakymu paskyrus 
dalyvauti Lietuvos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamento Pilietiškumo 
ugdymo skyriaus vyriausiąjį specialistą mjr. 
Donatą Mazurkevičių. Mjr. D. Mazurkevičius 

Lietuvos kariuomenės istorija

Lietuvos nepriklausomos valstybės kariuomenės 100-mečiui
Birutė RAGINYTĖ-ŽEMAITIENĖ, „Vilnijos“ ir Lietuvai pagražinti draugijų narė, Vilnius

Renginio dalyviai ir „Vilnijos“, Lietuvai pagražinti draugijų narė Birutė Raginytė-Žemaitienė prie savo iniciatyva ir lėšomis Radeikiškėse (Ignalinos 
r.) pastatyto paminklo, skirto Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-mečiui ir laisvės kovotojams, Rytų Lietuvos patriotams. 2018 m. lapkričio 25 d.Nukelta į 6 p.
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1920 m. Lenkijos įkurta „Vidurio Lietuva“ 
greitai buvo prijungta prie Lenkijos. Iki 1991 m. 
Vilniaus ir Šalčininkų „lenkų nacionaliniai 
rajonai“ buvo sujungti į teritorinę Vilniaus 
krašto autonomiją, kuri panaikino 1990 m. 
kovo 11 d. aktą ir prašė M. Gorbačiovą įvesti 
tiesioginį valdymą ir armiją. Šiandien (2018 m. 
gruodžio 6 d. – red. pastaba) 16.45 val. Seime D. 
Šakalienė teikia „Tautinių mažumų įstatymo“ 
projektą, kuris valstybėje vėl gali sukompli-
kuoti padėtį.

Seimo Teisės departamentas nurodė, 
kad projekto tekste dominuoja tik tautinėms 
mažumoms priklausančių asmenų teisių 
bei jų atžvilgiu turimų valstybės pareigų 
įtvirtinimas ir nesama jokių nuostatų, skirtų 
tautinėms mažumoms priklausančių asmenų 
pareigoms įtvirtinti. Tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisinės padėties re-
glamentavimas negali apsiriboti vien tik šių 
asmenų teisėmis, ignoruojant jų pareigas. 
Antai tautinėms mažumoms priklausantys 
asmenys, kaip ir visi kiti asmenys, privalo 
gerbti ir laikytis Lietuvos Respublikos Kons-
titucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų asmenų 
teisių ir laisvių, tautinėms mažumoms pri-
klausančių asmenų teisių įgyvendinimas ne-
suderinamas su tautinės, rasinės, religinės ar 
socialinės neapykantos, prievartos kurstymu, 

šmeižtu ar dezinformacija. Jų interesai gali 
būti priešpriešinami Lietuvos valstybės, ku-
rios teritorijoje atitinkamos tautinės mažumos 
gyvena, visos visuomenės, pilietinės Tautos 
bendriems interesams, o tautinių bendrijų 
steigimas ir veikla negali prieštarauti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir įstatymams.

Projekto 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte 
įtvirtinta absoliuti tautinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisė viešai, žodžiu ir 
raštu vartoti tautinės mažumos kalbą, gauti 
ir skleisti informaciją tautinės mažumos 
kalba. Vertinant šią nuostatą, atkreiptinas 
dėmesys į Konstitucinio Teismo formuo-
jamos doktrinos nuostatas dėl valstybinės 
kalbos ir tautinės mažumos kalbos vartojimo 
(2006 m. gegužės 10 d. nutarimas). Šiame 
nutarime Konstitucinis teismas konstatavo, 
kad „[...] konstitucinis valstybinės kalbos 
statusas reiškia ir tai, kad valstybinė kalba 
yra privalomai vartojama tik viešajame 
Lietuvos gyvenime; kitose gyvenimo srityse 
asmenys nevaržomai gali vartoti bet kokią 
jiems priimtiną kalbą. Nagrinėjamos konsti-
tucinės justicijos bylos kontekste pabrėžtina, 
kad oficialių dokumentų rašymas valstybine 
kalba nepaneigia tautinėms mažumoms save 
priskiriančių piliečių teisės rašyti, skaityti ir 
bendrauti bet kokia kita kalba, jeigu tai ne-

Nuo vasario švietimo ir kultūros įstai-
gos, bendruomenės ir draugijos organizavo 
renginius, skirtus Lietuvos nepriklausomos 
valstybės šimtmečiui, buvo prisiminti svar-
biausi istorijos įvykiai ir žmonės, prisidėję 
prie valstybės kūrimo ir stiprinimo. Lapkritis 
skirtas tautos patriarchui Jonui Basanavičiui 
ir Lietuvos kariuomenės gimimo šimtmečiui. 
1918–1923 m. savanorių judėjimas – unikalus 
reiškinys Lietuvos istorijoje, nulėmęs tautos 
likimą. Kartu su valstybe savanoriškais 
pagrindais atsiradusi kariuomenė apgynė 
tautos laisvę ir nepriklausomybę, suteikė 
tvirtybės ir pasitikėjimo kuriant krašto ūkį 
ir kultūrą. Kariuomenės diena – proga pri-
siminti savanorių kovas, dar kartą aplankyti 
išlikusias jų kapines. Vilkaviškio rajono Šei-
menos seniūnija, Alvito kaimo ir mokyklos 
bendruomenės turi tradiciją lapkričio 23-ąją 
Savanorių kapinėse pagerbti savanorių at-
minimą ir paminėti Lietuvos kariuomenės 
įkūrimo sukaktis. Šiemet toks renginys 
Alvito kapinėse vyko jau 20-ąjį kartą.

Alvito civilinėse kapinėse išlikusios nuo 
Pirmosios Respublikos laikų vienintelės Sū-
duvoje savanorių kapinės, kuriose palaidota 
keturiolika šio krašto savanorių. Kapinės 
įsteigtos 1936 m. Alvito šaulių ir būrio vado 
kapitono Vlado Tarasonio rūpesčiu. Tada 
buvo palaidoti pirmieji šeši savanoriai:  
A. Beržinis, J. Domantas, V. Andziulis,  
J. Mekšriūnas, A. Kavaliauskas, J. Storpirštis, 
vėliau čia atgulė dar aštuoni Tėvynės gynėjai. 
1937 m. už žmonių suaukotas lėšas buvo 
pastatytas paminklas. Pirmosios Respublikos 
laikotarpiu savanorių kapinėse vykdavo šau-
lių ir moksleivių patriotiniai renginiai ir ka-
riuomenės minėjimai. Paminklas ir kapinės, 
atlaikę karo ir sovietinio paminklų naikinimo 
negandas, didingai stovi ir dabar, traukda-
mi kapinių lankytojų dėmesį. Rudeniškoje 
rimtyje darniai išsirikiavę keturiolika vieno-

dų kryžių – kaip 
prieš 100 metų 
kariai rikiuotė-
je, kovojant už 
L i e t u v o s  n e -
priklausomybę 
frontuose su bol-
ševikais, lenkais, 
bermontininkais. 
Apie Vilkaviškio 
krašto savano-

rius, jų dalyvavimą kovose ir likimą medžia-
gą surinko muziejaus darbuotoja Danutė 
Ardzijauskaitė, 2009 m. išleido „Savanorių 
vardyną“. Apie Alvito krašto Laisvės kovo-
tojus surinkta gausi dokumentinė medžiaga, 
parengtas kraštotyrinis darbas (aut. Elena 
Rupeikienė – red. pastaba), jų atminimas pa-
gerbtas mokyklos muziejaus ekspozicijoje. 
Šiais metais ruošiantis Kariuomenės dienai 
Šeimenos seniūnijos darbuotojai pasirūpino 
savanorių kapų ir paminklo atnaujinimu.

Iš Vilkaviškio krašto į besikuriančią Lie-
tuvos kariuomenę savanoriais išėjo daugiau 
nei tūkstantis jaunų vyrų, iš jų – 95 alvitiečiai. 
Kovose žuvo 146 mūsų rajono kariai, tarp 
jų 29 Alvito valsčiaus savanoriai. Pasibaigus 
Nepriklausomybės kovoms daugelis sava-
norių grįžo į gimtąsias vietas, gavo žemės, 
kurioje kūrė savo sodybas ir ūkininkavo. 
Juos gerbė kaimynai, kai kurie tapo kaimų 
seniūnais, Pijus Grumblys dirbo policijoje. 
Baigiantis Antrajam pasauliniam karui į Va-
karus pasitraukė P. Kulikauskas, J. Miliauskas. 
J. Norkevičius, J. Sakalauskas. Sovietiniai 
okupantai į Sibirą ištrėmė J. Liaudinską,  
P. Grumblį, J. Jankauską, J. Žakelį, P. Čeple-
vičių, P. Sakalauską. J. Baniulis ir Albinas 
Iešmanta buvo paimti į Raudonąją armiją, 
pasiekė net Berlyną. Kaimo senoliai prisimena, 
koks nuoširdus žmogus ir puikus bitininkas 
buvo Vincas Bikauskas, kaip pokariu mina 
sužeidė Joną Bukauską ir jis vežant į ligoninę 
mirė, kokie darbštūs šeimininkai, linksmi 
dainininkai ir muzikantai buvo Jurgis Čižaus-
kas ir Petras Stumbrys. Alvitiečiai prisimena 
sunkų Petro Čeplevičiaus, Juozo Liaudinsko, 
Prano Sakalausko, Viktoro Šūmakario likimą. 
Aukodami sveikatą ir gyvybę jie kovojo kaip 
savanoriai, sovietiniais laikais ištvėrė politinių 
kalinių ir tremtinių dalią, netekę sveikatos 
anksti mirė. Jono Dambrausko, gyvenusio 

Patunkiškių kaime, sūnus Juozas (slap. Straz-
das) kovojo partizanų gretose, žuvo 1948 m. 
netoli gimtinės. Savanoris Pijus Danilevičius 
buvo darbštus ir nagingas ūkininkas, geras 
kaimo siuvėjas. 

Ligi šiol seni alvitiečiai prisimena Jurgio 
Česnavičiaus (1901–1919) artimųjų kančias: 
tėvai 1919 m. gavo pranešimą, kad Jurgis 
dingo mūšyje, bet jie sūnaus dar ilgai laukė, 
tikėjosi, kad sugrįš, iš kariuomenės grįžusių 
vyrų vis klausinėjo, gal ką girdėjo apie jų Jur-
gutį. Valdžia dingusio savanorio tėvams skyrė 
Maldėnų kaime pusę hektaro žemės – pusę 
hektaro žemės už sūnaus gyvybę! Česnavičiai 
neilgai džiaugėsi gautąja žeme – tėvas mirė 
prieš karą, o motina karo metais. 

Ilgiausiai gyveno šimtametis Albinas 
Iešmanta (1897–2001). Jis ištvėrė du karus – 
Lietuvos nepriklausomybės kovas ir Antrąjį 
pasaulinį karą, dalyvavo Berlyno šturme, 
buvo sužeistas, pragyveno visus valdžių pa-
sikeitimus ir sulaukė, globojamas gailestingų 
žmonių, net 103 metų. Šeimenos seniūnijos 
ir bendruomenės rūpesčiu A. Iešmanta – 
paskutinis savanoris – 2001 m. palaidotas 
Alvito savanorių kapinėse.

Alvito kraštui tenka garbė turėti moterį 
savanorę. Tai kaimo siuvėja Uršulė Pailickaitė, 
g. 1893 m. Dūmelių k. Ji gyveno Čyčkuose, 
domėjosi politika, labai džiaugėsi Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Nors artimieji at-
kalbinėjo, o kaimynai net šaipėsi, su pirmąja 
savanorių grupe ji pasiekė Kauną. Kadangi 
daugiau moterų nesusirinko, ją paleido, pa-
liekant savanorių sąrašuose. Vėliau kaimiečiai, 
vieni pavydėdami, kiti pašiepdami, Uršulę 
vadindavo savanore. Savo šeimos nesukūrusi 
Uršulė gyveno su tėvais, dirbo kaimo siuvėja. 
1948 m. juos išvežė į Sibirą, iš kurio Pailickai 
nebegrįžo. Kiti savanoriai ramiai nugyveno 
savo kraštuose, užaugino šeimas, vaikus 

išauklėjo tikrais patriotais. Juos prisimena 
vaikaičiai.

Prieš 20 metų pirmą kartą Vilkaviškio 
krašto muziejaus ir Alvito pagrindinės 
mokyklos pakviesti Savanorių kapinėse 
susirinko moksleiviai, parapijos, aplinkinių 
kaimų atstovai. Ir taip jau 20 metų kasmet, 
lapkričio 23iąją, nuo mokyklos kapinių link 
žygiuoja įspūdinga kolona: moksleiviai su 
vėliavomis, gėlėmis ir fakelais, uniformuotų 
Vilkaviškio rajono šaulių ir savanorių gretos. 
Renginio dalyvius visuomet nudžiugina da-
lyvaujantys rajono savivaldybės ir Šeimenos 
seniūnijos atstovai, Marijampolės Vytenio 
pulko kariai. Ilga darni kolona rodo, kam ir 
kiek svarbi krašto praeitis. Anksčiau Savano-
rių kapinėse susirinkdavo nemažas būrelis 
savanorių artimųjų ir vyresnių miestelio 
gyventojų, prisimenančių kaimynystėje gy-
venusius Tėvynės gynėjus. Slenkant metams 
šis būrelis mažėja, tačiau dalyvių gausa iš-
lieka – Savanorių pagerbimo pareigą perima 
jaunimas – jau ketvirta ar penkta karta. Alvi-
to krašte gyvenusius savanorius prisimena 
jų palikuonys, vyresnės kartos gyventojai ir 
istorinės atminties saugotojai. 

Lapkričio 23 d. organizuota eisena nuo 
Alvito pagrindinės mokyklos į Savanorių kapi-
nes, prie paminklo vyko Lietuvos kariuomenės 
dienos minėjimas ir savanorių pagerbimas. 
Renginyje dalyvavo laivo „Sūduvis“ įgulos 
atstovai, Dainavos apygardos I rinktinės kariai, 
savanorių giminės, bendruomenės nariai, gro-
jo Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų orkestras. 
Po renginio prie Alvito bendruomenės namų 
kariai supažindino su ginklais ir amunicija, 
bendruomenės šeimininkės renginio dalyvius 
pavaišino kaimiška koše.

Nuotr. iš Suvalkijos (Sūduvos) kultūros 
centro-muziejaus fondų

Vincas Bikauskas

Lietuvos kariuomenės istorija

100-osios Lietuvos kariuomenės metinės Vilkaviškio rajone
Elena RUPEIKIENĖ, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus darbuotoja

susiję su Konstitucijos apibrėžta valstybinės 
kalbos vartojimo sritimi [...]“. Atsižvelgiant 
į tai, siūloma tikslinti 3 straipsnio 2 dalies 
3 punktą, jame nurodant, kad teisė viešai 
vartoti tautinės mažumos kalbą garantuo-
jama, jeigu tai neprieštarauja Valstybinės 
kalbos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatoms, 
reglamentuojančioms valstybinės kalbos 
vartojimą viešai.

Lietuvos Respublikos tautinių mažumų 
įstatymo projektas HIIP1696 prieštarauja 
LR Konstitucijos 14, 29, 37 straipsniams, iš 
dalies naikina Valstybinės kalbos įstatymą ir 
etninių lietuvių žemių vardyną, keičia keturis 
Vyriausybės nutarimus. Projekte siūloma 
už 700 000 eurų iškraipyti vietovių, gatvių, 
valstybės įstaigų pavadinimus, kurti lenkų, 
rusų teritorinę autonomiją, kenkti Lietuvos 
identitetui, integracijai, saugumui. LR Kons-
titucinis Teismas, 30 000 piliečių peticijoje 
įspėjo nesikėsinti į valstybinę kalbą. Prašome 
šį įstatymo projektą atmesti arba iš jo išbraukti 
1.2, 5, 6, 7 straipsnius ir redaguoti kitus. 

Prieškonstitucinį valstybinės kalbos įsta-
tymo Nr. I779 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo 
projektą HIIP1697 prašome atmesti, nes vad. 
Tautinių mažumų (= bendrijų) įstatymas 
negali būti viršesnis už Konstituciją ir Vals-
tybinės kalbos įstatymą.

Valstybinė lietuvių kalba

Trečią kartą kuriama Vilniaus krašto autonomija
Habil. dr. Kazimieras GARŠVA, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas 

Padėka
„Vorutos“ redakcijos darbuotojai, redak-

cinės kolegijos nariai, publikacijų autoriai 
ir laikraščio skaitytojai nuoširdžiai dėkoja 
Tautos fondui (JAV) už 2018 m. suteiktą 
finansinę paramą, skirtą laikraščio „Voru-
ta“ prenumeratai mokykloms ir laikraščio 
priedo „Tėviškės aušra“ leidybai.

Siekiame, kad „Vorutos“ laikraščio 
sklaida būtų kuo didesnė, kad jis pasiektų 
kuo daugiau skaitytojų ypač tuose Lietuvos 
regionuose, kuriuose silpniau reiškiamos 
tautiškumo, valstybingumo idėjos, tad Jūsų 
skiriama parama yra labai reikalinga. Be jos 
laikraštis sunkiai beišgalėtų išsiversti. 

Jūsų pasiaukojamas dėmesys mums – 
tai svarus indėlis į kultūrinės spaudos leidybą 
ir Rytų Lietuvos švietimo raidą. Jūsų remiami 
ir palaikomi, galime leisti „Tėviškės aušrą“, 
kur turi progą savo pasiekimus pristatyti 
Rytų Lietuvos lietuviškos mokyklos. O tų 
pasiekimų jau išties daug – tai pilietiškumą, 
tautinę, kultūrinę savimonę stiprinančios, 
o neretai ir Lietuvos išskirtinumą, dvasinį 
paveldą pasaulyje pristatančios veiklos, 
renginiai, aktyvios, iniciatyvios mokyklų 
bendruomenės – pedagogai ir moksleiviai 
Lietuvoje bei etninėse Lietuvos žemėse. 

Dėkojame Jums už paramą.

Redakcija

Kpt. Vladas 
Tarasonis su 

Lietuvos liaudies 
kariuomenės uni-

forma, 1938 m.

Renginio dalyviai Alvito savanorių kapinėse. Kęstučio Inkratos nuotr.
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Pamokslas nepaprastai giliai tikybinis, kupi-
nas Dievo ir artimo meilės. „Ateinu pas jus su 
meile, taigi neabejoju, kad ir man atsilyginsite 
meile. Jeigu pajusčiau nors vieną neapykantos 
nervą, tučtuojau aš jį iš savęs išraučiau ir lauk 
išmesčiau“.

Kai kas yra pastebėjęs, kad tarp jo lenkiškų ir 
lietuviškų pamokslų buvęs nedidelis skirtumas: 
lietuviškame pasakęs „Broliai lietuviai“, lenkiš-
kame to nebuvo. Kunigas Vladislovas Toločka, 
sėdėjęs šalia manęs presbiterijoje, labai atjautė, 
kad gudų kalba prakalbose buvo ignoruojama.

Visi lietuviai džiaugiamės sulaukę tokio 
garbingo lietuvio vyskupo.

Lietuvių delegacijas priimti buvo paskirta 
antrą valandą. Susirinko 43 delegacijos. Įteikta 
daugybė sveikinimų ir albumų. Zitiečių draugi-
ja įteikė iš 355 juostų, juostelių ir kaklaraiščių 
padirbdintą albumą.

Pavakary seminarijos patalpose vyskupo gar-
bei buvo suruošti pietūs. Dalyvavo tik Vilniaus 
diecezijos kunigai. Dėl to kunigas Juozas Tumas 
ir Povilas Dogelis ten nepateko. Tai lenkų darbas. 
Kalbas sakė kunigai Kazimieras Michalkevičius, 
Jonas Ušila, Stanislovas Maciejevičius, Stanis-
lovas Jasinskis, Bonifacijus Oleščiukas, Gurskis 
(Ošmiančiuk), dr. Mečislovas Reinys, Blažiejus 
Čėsnys5, Bronislovas Bumšas6 ir kt.

Valstybės teatre V klasių mokiniai suvaidino 
„Verpėja po kryžium“, deklamavo eiles, buvo 
surengta loterija.

Gruodžio 9 diena. Šiandien J. E. vyskupas 
Jurgis Matulevičius vizituoja Lietuvos valdžią. 
Antrą valandą Lenkų komitete pietūs.

Gruodžio 10 diena. Lietuvių krikščionių 
demokratų partija Aleksandro Stulginskio bute 
suruošė J. E. vyskupui pietus. Kalbas sakė kuni-
gai Justinas Staugaitis, Juozapas Kukta, Kons-
tantinas Olšauskis7, Povilas Dogelis, Blažiejus 
Čėsnys; Kazys Juška, Petras Karvelis, Kazimieras 
Bizauskas ir Laurinaitis. Dukart kalbėjo vysku-
pas Jurgis Matulevičius.

Vyskupo liokajaus8 vaidmuo yra labai 
svarbus, todėl vyskupui jau išėjus aptarta jo 
kandidatūra.

Gruodžio 11 diena. Buvau zitiečių skal-
bykloje, trijuose bankuose ir miesto kasoje pini-

giniais reikalais. Valandą sugaišau tardydamas 
susipešusias tarnaites.

Neturtingi žmonės, gavę produktų, negali jų 
išsivirti. Centro komitetas išsirūpino iš vokiečių 
valdžios 100 metrų malkų ir įpareigojo Vilniaus 
skyrių po keletą skeltinių jas išdalinti šelpiamie-
siems. Šaltis – 16,5 laipsnio.

Gruodžio 12 diena. Jurgiui Kasulaičiui 
išdaviau leidimą stoti į Lietuvos kariuomenę.

Gruodžio 15 diena. Vyskupas Jurgis Matu-
levičius, asistuojamas vyskupų Pranciškaus Ka-
revičiaus ir kunigo Kazimiero Michalkevičiaus, 
įšventino vyskupu kunigą Eduardą O‘Rurką9.

Ketvirtą valandą „Tėvynės sargo“ redakcijoje 
įvyko Krikščionių demokratų partijos susirinkimas. 
Kazimieras Bizauskas padarė pranešimą apie politinę 
šių dienų padėtį: Perskaitė keletą Laikinosios valdžios 
statuto punktų. Nuo 1919 metų pradžios pradės 
veikti Vilniaus universitetas ir jo Statutas. Kalbėjo 
apie konferencijos sušaukimą; pranešė, kad į Valsty-
bės Tarybą įėjo žydai ir baltgudžiai; paaiškino, kodėl 
valdžia nedalyvavo vyskupo ingrese. Prūsų lietuvis 
papasakojo apie tenykščių lietuvių veiklą.

Zitiečių draugijoje kalbėtasi eiliniais rei-
kalais. Teklė Šimonskaitė papasakojo, kaip jos 
ponia Šmidtienė ruošiasi riaušėms Vilniuje. 
Savo svetainę užleidžia ligoninei; sužeistiesiems 
jau turi paruošusi vaistinę. Net ir lazdas drožia 
sužeistiesiems ramstytis.

Dr. Jonas Basanavičius ir Mykolas Biržiška 
Ryto draugijos susirinkime Šv. Mikalojaus salėje 
skaitė paskaitas.

Gruodžio 16 diena. Šiandien paskelbti 
darbininkų politiniai streikai10. Krautuvės užda-
rytos. Tūkstantinė minia žydų ir darbininkų rau-
donomis vėliavomis ir šūkiais nešina pražygiavo 
pro Centro komitetą į miesto salę. „Tegyvuoja 
socialistų partija! Tegyvuoja vokiečių kareivių 
Taryba! Tegyvuoja laisvė!“ 

Po kiekvieno tokio šūkio iš minios aidėjo 
„ura“. Tai buvo antrą valandą popiet. Kunigas 
Povilas Dogelis, Kostas Daunoras, Kazimieras 
Bizauskas, Jankauskis, Simukonis ir kunigas 
Mykolas Rudzis11 iš Centro komiteto balkono 
(Didžioji g. 12) visa tai ramiai stebėjome. Didelio 
įspūdžio nedarė.

Kalbama, kad vokiečių valdžia jau keliasi į 
Kauną. Miesto aprovizacijos12 reikalus perduoda 
darbininkams.

Jo Ekscelencija vyskupas Jurgis Matulevičius 
penktą valandą sušaukė vietos kunigų susirinki-
mą. Vyskupas nurodė, kaip kunigai turi elgtis – 
laikytis ramiai, nedaryti jokių išpuolių ir nevesti 
jokių agitacijų. Pamokslai turi būti pozityvūs, 
dėstyti tik tikėjimo tiesas. Su žmonėmis elgtis 
maloniai. Kalbant ar pamoksluose vengti visokių 
„izmų“. Tai išdėstęs paklausė kunigų nuomonės 
apie dabartinę padėtį.

Kunigas prof. Zigmantas Levickis „patarė 
visose parapijose surengti misijas“, kunigas prof. 
Mečislovas Reinys − „sakyti tik pozityvius pa-
mokslus ir organizuoti krikščionišką visuomenę 
miestuose ir sodžiuose“.

Kunigo Juozapo Songino nuomone, „iš sa-
kyklų pamoksluose reikia aiškiai ir drąsiai rėžti 
prieš bolševikus. Manifestacijos − neaiškios. Kiek 
tūkstančių belaisvių valgydina socialistas Nagro-
dzkis bei kitos panašios valgyklos, tiek turi savo 
pakalikų, kad jų remiami paimtų krašto valdžią į 
savo rankas. Laimė ir ramybė priklausys nuo to, 
kokia bus valdžia ir kaip sugebės tvarkytis“.

Kunigas Stanislovas Maciejevičius mano, 
kad reikia „kurti Krikščionių demokratų partiją. 
Ji bus stipri ir mūsų; siųsti iš Vilniaus į sodžių 
misijonierius“.

Kunigas Jonas Kretavičius: „Tuščios mūsų 
bažnyčios, nėra kam klausytis pamokslų. Reikia 
eiti į sodžių ir ten misijonieriauti“.

Kunigo Bonifacijaus Oleščiuko nuomone, 
iš „Rytų ir namie − pavojus. Būtina aktyviai 
dalyvauti sąjūdyje“.

Kunigas Račkauskis mano, kad „nepaisant 
nei tautybės, nei luomų skirtumo visiems reikia 
vienytis“.

Kunigas Adomas Kulėša: „Lenkų komitete 
buvo kalbėta apie organizuotumą. Nutarta tuo 
reikalu išleisti atsišaukimą į visuomenę. Parengti 
ir schemas pamokslams. Leisti ir tam skirtas 
brošiūras“.

Kunigas Napoleonas Diakovskis: „Artimai 
bendrauti su žmonėmis. Kurti kooperatyvus, 
sąjungas“.

Kunigas Antanas Bokščaninas13: „Plėsti ir 
organizuoti mokyklas, miliciją, komitetus“.

Kunigas Antanas Černiauskis: „Vyskupas 
Novus Homo14 sėkmingai gali vesti misijas net 
ir pačiame Vilniaus mieste, nepamiršdamas ir 
sodžiaus“.

Kunigas Vladislovas Toločko: „Rengti va-
karinius susirinkimus ir diskutuoti įvairiomis 
temomis“.

Kai kurių kunigų nuomone, reikia siųsti į 
sodžių misijonierius, nes čia bažnyčios yra tuš-
čios, o tenai dar pilnos. Šiuo klausimu aš esu kitos 
nuomonės. Jei Vilniuje yra gerų misijonierių, tai 
kodėl tuščios mūsų bažnyčios? Jei mes siųsime 
į sodžių savo misijonierius, kyla klausimas, ar 
nepasidarys ir tenai tuščios. Sodžiaus klebonai ir 
kunigai ne prasčiau už mus moka dirbti bažnytinį 
darbą ir, kai matys reikalą ar nepajėgs, patys mus 
pasikvies jiems padėti.

Išvada – J. E. vyskupas Jurgis Matulevičius 
stebės ir, jei reikės, pasiųs atitinkamus kunigus 
vesti misijas.

Jo Ekscelencija vyskupas patarė įvesti vi-
sose bažnyčiose vakarines pamaldas: litaniją ir 
palaiminimą Švč. Sakramentu. Kilo klausimas, 
kokia kalba rašyti metrikus. Vyskupas Jurgis 
Matulevičius patarė rašyti metrikus lotynų 
kalba, kaip yra daroma visame katalikiškame 
pasaulyje [...].

Kun. Pranas Bieliauskas
Šaltinis – Kun. Pranas Bieliauskas, „Vil-

niaus dienoraštis (1915–1919)“, Trakai: Voruta, 
2009, p. 112–116.

1 „Sveikinu Tave, garbingiausias Ganytojau, savo vardu, sveikina 
tos šventovės švenčiausioji kapitula, sveikina senoji mūsų 
šventovė. Neturime, kuo iškilmingiau Tave priimti – varpų nei 
kitų brangenybių neturime“ (lenk.).
2 „Tave Dieve garbinam“ (lot.).
3 Kanauninkas Antanas Černiauskis (Czerniawski, 1867–?).
4 „Per amžių amžius. Amen“ (lenk.).
5 Kunigas Blažiejus Česnys (1884–1944).
6 Kunigas Bronislovas Bumšas (1888–1945), 1918 m. grįžęs iš Rusi-
jos, buvo Kauno „Saulės“ mokytojų seminarijos kapelionas.
7 Kunigas Konstantinas Olšauskis (1867–1933), lietuvių organizacijų 
Šveicarijoje narys, kandidatas į Vilniaus vyskupus.
8 Liokajaus, tarno.
9 Kunigą Eduardą O´Rurką (O´Rourke, 1876–1943), grafą, kilusį iš 
Baltarusijos, kilmingos airių šeimos; netrukus jis buvo paskirtas 
Rygos vyskupu, 1922 m. – naujai įsteigtos Dancigo apaštalinės 
administratūros administratoriumi.
10 Lietuvos laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstiečių vyriausybė 
gruodžio 16 d. manifestu paskelbė, kad įkuriama Lietuvos Sovietų 
Respublika.
11 Kunigas Mykolas Rudzis (1871–1933), 1904–1933 Kalesninkų 
(autorius šį vietovardį rašo – Kalesnykų) klebonas.
12 Aprūpinimo maistu (iš lenk. aprowizacja).
13 Kunigas Antanas Bokščaninas (Bokszczanin, 1885–?).
14 „Naujas žmogus“ (lot.).

Vyskupo Jurgio Matulaičio ingresas: 
ką apie tai rašė kun. Pranas Bieliauskas?
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p. Iliustr. Asmenvardžių rklė, p. 510–511. 
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Kavaliauskas Vilius, Trakų apskrities karžy-
giai: 1919–1920 metų Nepriklausomybės 
kovų Vyties Kryžiaus kavalieriai ir sava-
noriai, Trakai: Trakų istorijos muziejus, 
2018, 284 p. Iliustr. Tiražas 400 egz. ISBN 
978-609-8056-21-1.
Laurinavičius Jonas, Ties rudens aruodais: 
Išsakymai, Kaunas: Naujasis lankas, 2018, 
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So meilė tievėške: Skouda rajuona literatu kū-
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Nors ir pra-
laimėti sukilimai 
prieš carizmą ir 
rezistencinės ko-
vos prieš sovie-
tus, bet siekis būti 
laisviems ir turėti 
savo valstybę liko 
gyvas. Lietuva iš-
liko. Ir ne tik kaip 
tauta, bet ir kaip 
valstybė. 

Minimo šimtmečio eigoje buvo daug 
reikšmingų Lietuvos istorijoje įvykių, 
kurie tiesioginiu ar netiesioginiu būdu 
prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo. 

Pokario rezistencinių kovų dvasia įkvė-
pė Lietuvos Sąjūdžio gimimą, kurio vei-
kiami rutuliojosi 1991 m. sausio įvykiai ir 
mistine legenda tampantis Baltijos kelias, 
sujungęs Pabaltijo regionų patriotus. 

Atskirai paminėtinas, ypač reikšmingas 
istorinis aktas Pajūrio regione, patriotų 
įvykdytas 1923 m., prijungiant Klaipėdos 
kraštą prie Lietuvos Respublikos. Tačiau 
plačiajai Lietuvos visuomenei mažai ži-
nomas tam Pajūrio aktui beveik analogas, 
tyliosios rezistencijos būdu 1939–1940 m. 
įvykdytas Šiaurės Rytų Lietuvos pakraš-
tyje. Dėl jo prie Lietuvos teritorijos buvo 
prijungta dalis lietuvių etninių žemių. 

Krašto savitumai

Veikiant socialiniams verpetams, tapęs 
karinio tranzito kryžkele, Šiaurės Rytų 
Lietuvos pakraštys prarado savo istorinę 
svarbą, trupėjo jo teritorija, o likusioji, 
atsidūrusi Lietuvos valstybės paribyje, 
ilgiausiai buvo okupuota. Dėl politinių 
priežasčių Pirmosios Lietuvos Respublikos 

Nutylėtas sąjūdis „Į Lietuvą“
Antanas KARMONAS, kraštotyrininkas, Ignalina

laikotarpiu nebuvo galimybių surašyti viso 
žemės vardyno1, todėl dauguma šio krašto 
toponimikos paprasčiausiai dingo. Šiame 
krašte buvo skausmingesni XIX a. valstiečių 
bruzdėjimai, o Pirmojo pasaulinio karo metu 
nusistovėjęs frontas paliko giliausius randus 
krašto demografijoje ir ekonomikoje. Visa tai 
atsiliepė gyventojų demografinei sudėčiai, 
veikė jų mentalitetą. 

Krašte jau 1939 m. okupantai pradėjo 
trėmimus į Sibirą, agitacijas už kolchozinę 
žemės reformą, mokyklų rusifikaciją ir 
ateistinę propagandą. Naujųjų okupantų 
siekiai gimdė pakraščio visuomenėje jiems 
priešpriešą, kuri reiškėsi tyliąja rezistencija. 
Vėliau, jau 1940 m., ji konkretizavosi į tautinį 
visuomeninį judėjimą – „Į Lietuvą“, apie 
kurį plačioji Lietuvos visuomenė iki šiol 
mažai arba ir visai nieko nežino. Užmiršti 
organizatoriai. Tam pasitarnavo ne tik po-
kario „internacionalizmas“, bet ir vėlesnis 
laikotarpis. 

Atgavus Lietuvai nepriklauso-
mybę, nebuvo tinkamai įsigilinta 
į šio krašto savitumus. Skirstant 
Lietuvos teritoriją į apskritis, kraš-
tas buvo „sukarpytas“: Ignalinos 
rajonas priskirtas Utenos apskričiai, 
o Švenčionių – Vilniaus. Tas „sukar-
pymas“ lėmė tradiciją nutylėti kai 
kuriuos krašto istorijos įvykius.

Bolševikų okupacija

1939 m. rugpjūčio antroje pusėje 
Europos galingųjų valstybių vadai 
braižė naują Europos žemėlapį. 
Skirstėsi įtakos sferas. Tas slaptasis 
sandėris išaiškėjo vėliau ir dabar 
vadinamas 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
pasirašytu Molotovo–Ribentropo 
paktu.

Vokietija sutriuškino Lenkijos karines 
pajėgas, o SSRS Raudonoji armija rugsėjo 17 
d. įžengė į Vilnių. Nors Vilnius ir dalis krašto 
teritorijos grąžinta Lietuvai, didžiulės Šiaurės 
Rytų Lietuvos teritorijos buvo prijungtos prie 
Sovietų Sąjungos. Nežiūrint to, kad Vidžių, 
Apso, Kačergiškės, Mielagėnų, Tverečiaus, 
Adutiškio, Kamajų, Švenčionių, Strūnaičio, 
Lentupio, Naručio, Mikoliškio, Svierių, Sarių, 
Zalavo ir kitos gretimos apylinkės yra vienos 
iš seniausių lietuvių etninių žemių, senovėje 
sudariusių Lietuvos valstybės branduolį, ir 
įvairiomis sutartimis Lietuvai pripažintos nuo 
XIII a. Vienas iš tokių dokumentų ir 1920 m. 
liepos 12 d. Taikos sutartis su Rusija, kurios 
valstybinius įsipareigojimus perėmė Sovietų 
Sąjunga. Pagal tą sutartį Lietuvai priskirtos 
teritorijos pavaizduotos Lietuvos sienų kitimo 
žemėlapyje2.

[...] 1939 m. spalio 27 d. L. Natkevičius 
Nukelta į 5 p.

Antanas Karmonas

Lietuvos valstybės sienų kaita, žemėlapis. Šaltinis – <www.
šaltiniai.info>



�Voruta 2018 m. gruodžio 22 d. Nr. 12 (854)

(Lietuvos Respublikos) ir V. Molotovas (Sovietų 
Sąjungos) įgaliotiniai pasirašė protokolą dėl Lie-
tuvos rytinės sienos pagal Lietuvai jėga primestą 
1939 m. spalio 10 dienos „savitarpio pagalbos 
paktą“ ir pagal Europos žemėlapyje Stalino ranka 
nubrėžtą lemtingą brūkšnį per lietuvių etnines 
žemes, Sovietų Sąjungai paliekant nuo Vidžių, 
Apso [...] Adutiškio, Kamajų [...] iki Zalavo visas 
išvardintų apylinkių teritorijas. Į Lietuvos dele-
gacijos prieštaravimus dėl grynai lietuviškų plotų 
atplėšimo buvo atsakyta, jog „ŠVENČIONIŲ 
kraštas reikalingas karinei Raudonosios 
armijos vadovybei“ [...]3

Pagal minėtą protokolą Šiaurės Rytų Lie-
tuvos pakraštys, t. y. dabartinių Švenčionių 
ir Ignalinos rajonų rytinės teritorijos, buvo 
bolševikų okupuotas ir priskirtas Sovietų 
Sąjungos sudėtyje buvusiai Baltarusijai. Į šio 
pakraščio gyvenvietes plūstelėjo bolševikų 
kariai ir agitatoriai, girdami būsimą gyveni-
mą Sovietų Sąjungos pavyzdžiu sukurtuose 
kolchozuose. 

Sąjūdis „Į Lietuvą“

Šio pakraščio lietuviškose gyvenvietėse, 
1939–1940 m. jau priklausančiose Baltarusi-
jai, formavosi visuomeninis tyliosios rezis-
tencijos judėjimas – „Išvažiavimas į Lietuvą“. 
Dabar tą akciją tikslingiau būtų vadinti sąjū-
džiu „Į Lietuvą“. Šimtmečiais svetimtaučių 
engiami, politiškai neišprusę, mažamoksliai, 
neturėdami politinių protestų patirties, šio 
pakraščio žmonės savaip protestavo. Jie au-
kojosi dėl gimtosios lietuvių kalbos, tikybos 
ir protėvių tradicijų išsaugojimo, rengėsi 
viską palikti – sodybas, žemę ir išvažiuoti į 
Lietuvą. Beveik visų pakraščio lietuviakalbių 
kaimų žmonės „sėdėjo“ ant vežimų.

Visą 1939–1940 m. žiemą šio krašto kai-
muose vyko visuotinis pasiruošimas kelionei. 
Moterys verpė, audė drobes ir siuvo didelius 
maišus kelionei. Malė grūdus, kepė ir džiovino 
duoną. Džiūvėsius pakavo į maišus. Ruošė žy-
giui avalynę, siuvo drabužius. Vyrai kelionei ga-
mino specialius, ilgesnius ir platesnius vežimus. 
Dėjo jiems naujas „drungas“. Taisė pakinktus. 
Pagerintai šėrė arklius. Kaimuose atsirado en-
tuziastų, kurie rūpinosi išvažiavimo reikalais. 
Švenčionių ir Adutiškio (1939 m. įsteigtas) 
rajonuose lietuviškos žiniasklaidos nebuvo. 
Turguose ir miestelių bažnyčių šventoriuose po 
pamaldų iš lūpų į lūpas buvo dalijamasi infor-
macija. Tikslinamos išvažiavimo sąlygos: 

,,Pinigų nekeis nė vieno rublio, drabužių, 
grūdų ir kitokio turto leis pasiimti tiek, kiek 
vienkinkiu vežimu patrauks arklys.“

Bolševikinės valdžios pareigūnai stebėjo 
krašte vykstantį tylųjį, masinį „pabėgimo“ 
nuo bolševikų protestą ir „geranoriškai“ 
nustatinėjo išvykimo į Lietuvą datas. Jos 
buvo vis kilnojamos, atidėliojant vis tolyn: 
kai nutirps sniegas, po gegužės švenčių, 
gegužės 15 d., birželio 1 d. Paskutinė data – 
1940 m. birželio 15 d.

O Lietuva buvo visai arti. Čia pat. Šven-
čionėliai, Ignalina – jau Lietuva. 1940 m. 
sausio–balandžio mėn. sąjūdžio „Į Lietuvą“ 
aktyvistai rinko gyventojų parašus, rašė pe-
ticijas, kad Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštys, 
lietuvių etninės žemės, nuo seno lietuvių 
gyvenamos teritorijos su jose esančiomis gy-
venvietėmis būtų prijungtos prie Lietuvos. 
Beveik visi šio pakraščio gyventojai „sėdėjo“ 
ant išvykimui paruoštų vežimų. Raštus vežė 
į Švenčionių ir Adutiškio rajonų centrus, 
Ašmeną, Molodečną. 

Apie tą laikotarpį 1956–1968 m. užrašyti 
pasakotojų prisiminimai (užrašė Antanas 
Karmonas – red. pastaba). Pateikiami keletas 
jų, atspindintys šios geografinės teritorijos 
įvairiose apylinkėse gyvenusių (ir dar gy-
venančių) žmonių nuomones. 

 
Amžininkų liudijimai

Bronius Mas-
lianikas gimė, augo 
ir gyveno Akvie-
riškės (Švenčionių 
r.) kaime. 1944 m. 
užėjus „antriems“ 
bolševikams, bul-
v i a k a s i o  m e t u 
buvo „pagautas“, 
apvilktas tarybinio 
kario uniforma ir 
pasiųstas į karo 
„mėsmalę“... Štur-

mavo Berlyną... Išliko gyvas, grįžo namo. Tu-
rėjo gerą atmintį. Žinojo daugelio apylinkės 
kaimų pavadinimų kilmės ištakas bei kaimy-
nų pavardžių atsiradimo istorijas. 1968 m. 
užrašyti ilgi jo pasakojimai, čia pateikiamos 
jų ištraukos apie 1939–1940 m.: 

[...] Kai užėjo pirmi bolševikai, tai pirmiausia 
jie puolė „tvarkyti kūlokų“. Tep tadu vadzino 
dvarų ponus. Ramoniškės [dabar priklauso Gu-
dijai – aut. pastaba] dvaro ponus Daugėlas išvežė 
Sibiran. Jų turtą dalino biedniokams [...]. 

[...] O Cirkliškės dvaro (Švincionių r.) apy-
vokos daiktus, inventorių, pastatus ir kitą turtą 
nacionalizavo. Bolševikai pastatė savus žmones, 
rusus. Paskui įkūrė MTS (emteesą). Ruošė pa-
grindą kolchozams. Iš Gudijos atvarė traktorius. 
Atvyko ir specialistai. Jie įsikūrė Cirkliškio ponų 
dvaro tuščiose patalpose. Norėjo sukurti kolcho-
zą, ale kolchozan mūsų žmonės patys nestojo. 
O Ignalinos krašte vienas rusų apgyvendintas 
kaimas [minima Izobelina – aut. pastaba] 
sukūrė kolchozą. Tai jiems iš Cirkliškio emteeso 
nuvarė traktorius ir davė kitokio dvaro invento-
riaus. Rusų kareiviai pasakojo visokias istorijas 
apie gerą gyvenimą kolchozuose. Mūsų žmonės 
klausydami juokėsi ir traukė pečiais nežinodami, 
tikros ar pramanytos tos istorijos. Pateikiu vieną 
iš tų pajuokavimų: 

[...] Kolchozas – bendra šeima. Ryte atsikėlę 
visi sako Stalinui „Ura“. Gimusius vaikus sunu-
meruoja ir išveža į darželį. Visi dirba dainuodami. 
Po darbo – pliaskos (šokiai). 

Visų apylinkės kaimų žmonės ruošėsi va-
žiuoti [1940 m. – aut. pastaba] Lietuvon. Ruo-
šėsi ir mano šeimyna. Mama kepė duoną, raikė 
bakanus ir džiovino sukorius. Aš ir kiti kaimo 
vyrai ruošėme vežimus, naujinom pavalkus. 
Pagerintai šėrėm arklius. Visas mūsų lietuviškas 
kraštas „sėdėjo“ ant vežimų... Ė po birželio 15 
politrukas pasakė: „Važiuoti nereikės, Lietuva 
pati ateis...“ [...].
www
Pranas Grigonis (1893–1959) gimė ir 

gyveno Dvilonių k. (Strūnaičio sen.). Pasa-
kojimas, užrašytas 1955 m.:

[...] 1939 m. rudenį užėjo pirmieji bolševi-
kai. Jau baigėm kascie bulbas. Vasarojus buvo 
kluonuos. Bobos pievose klojo linus. Išvydę 
važiuojančias dvi mašinas prisėdusių saldokų, 
metė darbą ir pasileido ulyčion. Navatnas buvo 
bolševikų saldokų apsvilkimas. Kepurės viršuje 
styrojo ragas, ė kojos buvo apsuktos autais. Jų 
politrukas ulyčioj rengė susrinkimus i agitujo 
darycie kolchozą. Va, to mes labai bijojom. Žiema 
1940 metų pastaikė labai šalta. Dzvilonių ulyčioj 
iššąlo visi sodai. Žmonės kalbėjo, kad iš Sibiro 
bolševikai atnešė šaltį. Mūsų, Dzvilonių ulyčių 
i Švincionis priskyrė prie Gudijos. Švinčionėliai 
jau buvo palikti Lietuvai. Juose įsikūrė Lietuvos 
apskritis. Rubežius ėjo per Pliauškių ulyčiu. Tai 
mūsų, Dzvilonių ulyčios visi kap vienas, žmonės 
ruošėmės važiuoti Lietuvon, kur žmonėms buvo 
nedraudžiama kalbėti lietuviškai. Bijojom, kad 
vėl bus kaip prie lenkų: uždraus lietuvių kalbą, 
nebus lietuviškų mokyklų... Bolševikai ir bažny-
čias uždarinėjo. 

Pavasaris ėjo visan smaguman. Balosan 
suskrido pimpės, laukuos užčireno vieversliai, 
ė mūsiškiai gaspadoriai laukuosan nėjo. Nieko 
nesėjo. Arklius šėrė avižom, kad būtų drūtesni 
ir visi ruošėsi ilgon kelionėn. Riktujo pasiimcie 
daiktus. Saradom Švincionių turguj, ė nedėliom 
Strūnaicio bažnyčios švintoriuj po Mišių iš 
lūpų į lūpas buvo perdavinėjamos naujienos 
apie išvažiavimą Lietuvon. Ėjo utarkos, kų lais 
pasiimcie ciek daiktų, kiek cilps vienan vežiman. 
Buvom pasruošy visakų palikcie, kad cik laistų 
išvykcie Lietuvon. Ė išvykimo dziena vis būdavo 
tolinama: po bolševikinių mojaus švincių, po 
15-os dzienos, paskui vėl – nuo birželio pirmos... 
Ilgai mums akis apdūminėjo Stalino politrukai. 
Kol birželio 15 d. bolševikų tankai pakėlė vartus 
ir nuvažiavo Lietuvon. Tep i baigėsi utarkos apie 
išvažiavimą. 

Tadu prasdėjo kici rūpesciai. Vasaros pra-
džia, ė mūsų laukai nesėti. Vasarojui sėti – laikas 
praėjęs, vėlu. Sodzinom bulbas i do sėjom grikius. 
Rudeniop – visi laukai buvo balci nuo grikių žie-
dų. Ė mes paskui kepėm grikinius blynus... 

Įdomi buvo prie bolševikų pirmoji Petrinė 
Strūnaicyje. Akvieriškės ulyčios jaunimas sukūrė 
dainą apie bolševikus, kai jie atėję žmonėms rojų 
žadėjo, ė pabuvę – peklą padarė. Daina vadzinosi 
„Kai bolševikai pas mus užėjo“. 1940 m. per 
Petrinį, po pamaldų Strūnaicio bažnyčioje, visi 
žmonės išėjo į bažnyčios švintorių, ale nesiskirstė. 
Žinojo, kad kažkas bus, tai cekavijos. Sustojo 
švintoriuj ratu aplink visų bažnyčių. Aktyvistė 
Anelė Karmonienė iš Viducinės [vėliau tapo 
Švenčionių krašto žymia dainininke – aut. 

pastaba] davė signalą. Jai talkino Paulina Či-
čelienė iš Strūnaicio i mūsų, Dzvilonių Jadzia 
Grigonytė. Joms pradėjus, visi užtraukė tą dainą. 
Labai gražu buvo. Švintorius buvo pavirtis bicių 
avilių. Dainos žodžiai įdomūs. Akvieriškieciams 
padėjo ją sukurti mano plemianikas Kastantas 
Vilkuotis iš Šišniškių ulyčios. Kastantas labai 
greitai sudėdavo eilėraštį. Jaunimo vakarėliuose 
sukurdavo „darželių“ [jaunimo ratelių žaidi-
mas – aut. pastaba] tekstus. Buvo kaimo poetas. 
Nu, gal apie bolševikus dainos vadeles riktujo 
Strūnaicio bažnyčios klebonas Vincentas Miš-
kinis [Miškinių šeimos atžala iš Juknėnų k. 
Utenos r. – aut. pastaba]. Kunigas išmanė to 
laiko politiką. Nujautė bolševikų siekius, žinojo, 
ką bolševikai padarė Rasiejoje. Tai Kastantą ir 
užvedė ant dainos sukūrimo kelio. 

[...] Klebonas iš žmo-
nių rinko visokius pasa-
kojimus apie senybos lai-
kus, „prisdavinėjimus“ 
ir senas apie darbą ir 
buitį giesmes. Kastantas 
ir kunigui talkindavo 
renkant senienas. Ale 
kunigas greitai ir mirė. 
Nespėjo jo išvežti Sibi-
ran. Ė ponus tai vežė. 
Kai vežė Brazinskus iš 
Skritutiškės dvarelio, tai sukvietė aplinkinių 
kaimų valstiečius. Siūlė Skritutiškės dvare 
sukurti kolchozą. Ale žmonės nesuciko. Tai 
bolševikai norėdami būti geri, ponų turtą 
dalijo biedniokam: rūbus, karves, grūdus, 
inventorių [...].
www

Apie nutylimą sąjūdį „Į Lietuvą“ minti-
mis dalijosi ir Ignalinos krašto kilmės poetas 
Petras Panavas (g. 1933), dabar gyvenantis 
Utenoje. Jis pasakojo, kad 1939–1940 m. jo 
gimtajame Vingirių kaime gyveno trylika 
ūkininkų. Iš jų tik vienas nesiryžo išvykti iš 
Vingirių. O visi kiti dvylika ūkininkų buvo 
pasiryžę viską palikti ir bėgti nuo bolševikų, 
išvykti į Lietuvą. Jis teigė, kad jo gimtajame 
krašte 1939–1940 m. laikotarpis buvo ypač 
sudėtingas, nes lenkų okupantus keitė kiti 
okupantai. Lenkų kalbą mokyklose pakeitė 
gudų kalba, o žmonės norėjo išsaugoti lietu-
vių kalbą ir lietuvybės dvasią. 
www

Česlovas Leleika 
(1929–2016) gimė ir augo 
Cirkliškio seniūnijos Na-
vasiolkų (dabar – Nau-
jasodis) kaime. Baigęs 
mokslus visą laiką dirbo 
pedagogu Ignalinos mies-
to vidurinėje mokykloje. 
Ištrauka iš 2010 m. rašytų 
mokytojo prisiminimų: 

[...] Išbėgus lenkams, 
1939 m. rugsėjo mėn. Šven-

čionis ir mūsų krašto kaimus okupavo bolševikai. 
Visą užimtą teritoriją prijungė prie Gudijos. Mo-
kyklose įvedė gudų kalbą. Visų klasių mokinius 
atkėlė viena klase žemiau... Mūsų kaimo ir Mo-
džiūnų, Mežionių ir kitų kaimų žmonės 1940 m. 
ruošėsi išvykti Lietuvon. Kaimo vyrai rengė 
vežimus ir laukė kada nutirps sniegas. Moterys 
triūsė su drabužiais. Mama buvo siuvėja, tai 
per dienas vis siuvo kaimynams apdarus. Visas 
mūsų kaimas pavasarį jau buvo pasiruošęs išvykti 
išsvajoton Lietuvon [...]. 
www
Ir kitų vietovių dvaruose, bolševikų oku-

puotuose 1939 m., vyko išbuožinimo proce-
sas. Savininkus trėmė į 
Sibirą. Apie tai savo pa-
sakojimuose, užrašytuose 
2011 m., mini profesorius, 
matematikos mokslų dak-
taras Pranas Survila (g. 
1933), kilęs iš Kundro-
tiškės kaimo, tada pri-
klausiusio Švenčionių r.  
Stoniūnų seniūnijai.

Pateikiama ištrauka iš profesoriaus 2011 
m. užrašytų prisiminimų:

[...] Slinko ilgas ir liūdnas 1939 m. ruduo. 
Išbėgo lenkai. Užėjo rusai. Į Sibirą išvežė Stoniū-
nų „starostą“ [seniūną – aut. pastaba]. „Rasku-
lačijo“ [išbuožino – aut. pastaba] dvarelius, 
savininkus – į Sibirą. Jų ūkių bazėje bandė kurti 
sovchozus, tačiau neatsirado Stoniūnų apylinkėje 
žmonių, kurie būtų ėję į tuos sovchozus. Žmonės 
bijojo kolchozų... Mokyklose lenkų kalbą pakeitė 
belaruska kalba. 

Keturiasdešimtųjų pavasarį beveik visi mūsų 
apylinkės žmonės ir mes iš Kundrotiškės kaimo 
rengėmės išvykti į Lietuvą. Iki Lietuvos Ceiki-
nių kryptim tiesia linija buvo tik 4 kilometrai. 
Kažkokie buvo išvykimų organizatoriai. Aš tada 
dar buvau vaikas, tai jų pavardžių neprisimenu. 
Iš Kundrotiškės kaimo vežimus išvažiavimui 
rengėsi visi, tik mano mamos giminaičiai Kliukai 
nesirengė išvykti. Išvykimo priežastis: lietuviš-
kumo išsaugojimas [...], lietuvių kalba, tikėjimo 
laisvė... Gal prisidėjo ir bolševikų, kolchozų 
baimė... Persikelti nereikėjo, nes nugriaudėjo 
rusų tankai ir sienos tarp Lietuvos ir Baltarusijos 
TSR nebeliko...

Bolševikai rusų tautybės žmonėms teik-
davo privilegijas įdarbinant, skirstant parei-
gybes. Rusakalbiai buvo lojalūs naujai val-
džiai. Noriai vykdydavo tarybinės valdžios 
diegiamas naujoves. Tai gražiai iliustruoja 
Izabelinos kaimo (Ignalinos r.) rusakalbės 
bendruomenės žmonių paklusimas gyventi 
naujoviškai, pagal tarybinius standartus.

Nykštukinė sesė

Izabelina istoriografijoje:
Izabelina – kaimas Ignalinos r., Kačer-

giškės apyl., 11 km į š. nuo Mielagėnų, prie 
Daugėliškio–Vidžių kelio. 193 gyv. (1939 m.). 
Šiaurės pakraščiu teka Ringė (Dysnos intakas). 
Pradinė mokykla nuo 1933 m. Lenkų okupacijos 
metais Izabelinoje veikė komunistų kuopelė. 
Vokiškieji fašistai nužudė 8 kaimo gyventojus – 
partizanus. Po Didžiojo Tėvynės karo bur-
žuaziniai nacionalistai nužudė 14 Izabelinos 
gyventojų.4

Izabelina – etninėse lietuvių žemėse 
įsikūrusi gyvenvietė. Įsikūrimo pradžia 
tiksliai nežinoma. Neaiškus ir senasis pa-
vadinimas. Dabartiniu krikščioniško vardo 
kilmės pavadinimu kaimas pradėtas vadinti 
vėliau. Tai įtakingos Goštautų šeimos valda, 
priklausiusi Izabelai Goštautaitei ir pavadin-
ta jos vardu.

Po XVIII–XIX a. socialinių sūkurių ir su-
kilimų į Sibirą buvo tremiami ištisi kaimai. 
Ištuštėjusiuose etninių gyventojų namuose 
buvo apgyvendinti kolonistai. Izabelinoje 
įsikūrė didžiausia sentikių kolonija. Ji tapo 
centru. Savotiška apylinkės kolonistų „sos-
tine“5. 

1939 m. kraštą okupavus bolševikams, 
Izabelinos kaimo žmonių bendruomenėje 
kūrėsi – nykštukinė TSRS sesė. Tokiai per-
tvarkai susidarė idealios sąlygos. Izabelina, 
kaip ir visa Ignalinos rajono rytinio pakraščio 
teritorija, atiteko Baltarusijai. Vyresniosios 
sesės pavyzdžiu, Izabelinoje buvo sudarinė-
jama nauja administracija, išrinkta apylinkės 
taryba. Izabelinos mokykloje lenkų kalba 
vykęs mokymas nuo 1939 m. spalio per-
tvarkomas į rusų kalbą. Taip buvo daroma 
ir kitose Šiaurės Rytų Lietuvos pakraščio 
mokyklose. 

Buvusi Kačergiškės apylinkės sekretorė 
Vlada Laurinėnienė (1938–2014) savo pri-
siminimuose apie Kačergiškės apylinkės 
deputatus 1983 m. rašė: 

Savo veiklą Izabelinės gyventojų tarpe 
išvystė Piotras Bursovas, tarybinio darbo 
praktiką išėjęs Vakarų Baltarusijoje. Nuo 
1933 m. buvo Vakarų Baltarusijos komunistų 
partijos narys. 1937 m. buvo nuteistas 4 m. 
kalėti Lukiškėse. Iš kalėjimo išleido Raudonoji 
Armija 1939 metais...6

Pagrindinis tarybos darbuotojų rūpes-
tis – prievolių rinkimas ir kolūkio organi-
zavimas. Buvo vystoma agitacija už žemės 
reformą ir naują ūkininkavimą. 

Nutylėtas sąjūdis „Į Lietuvą“
Antanas KARMONAS, kraštotyrininkas, Ignalina

Tęsinys kitame numeryje

1 L. Bilkis, „Ignalinos krašto žemės kalba – internete“, in: Mūsų Ignalina, 
2013 m. gegužės 28 d., p. 4. 
2 „Lietuvos valstybės sienų kaita“ [žemėlapis], in: Šaltiniai.info, [žiū-
rėta 2018 12 14]. Prieiga per internetą – <http://www.xn--altiniai-4wb.
info/index/details/204>.
3 K. Garšva, „Lietuvos sienos“, in: Atgimimas, 1990 m. rugsėjo 12 
d., Nr. 36. 
4 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija (MLTE), t. 1, Vilnius, 1966, 
p. 657. 
5 K. Umbražiūnas, „Ignalinos kraštas“, in: Tiesa, 1966 m. spalio 14 d. 
6 V. Laurinėnienė, Ignalinos r. Kačergiškės ap. Liaudies deputatų tarybos 
veiklos istorija 1940–1982 m., Prociūnai, 1983.Bronius Maslianikas 
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Tokioms mintims ir nuteikė Pagėgių 
meno ir sporto mokyklos mokinių choro 
patriotinės dainos bei garbūs svečiai, kurie 
sveikino pagėgiškius, miesto svečius ir visą 
Mažąją Lietuvą ypatingo Tilžės akto 100
mečio jubiliejaus proga ne bet kur, o pačioje 
Mažosios Lietuvos širdyje, Pagėgiuose, mies-
te, kurio savivaldybės teritorija vientisai ir 
nedalomai priklauso Mažajai Lietuvai.

Iškilmės prasidėjo paminklinio ženklo Lie-
tuvos savanoriams, Pagėgių žemės sūnums, 
kovojusiems už lietuvybę ir Lietuvos suvieni-
jimą Vyčio Kryžiaus kavalieriui Jonui Šimkui 
ir eiliniam Jurgiui Civinskui atidengimu. 
Prisiminti tautos garbingų vyrų veiklą, jų as-
meninio gyvenimo pavyzdį, paveikusį lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės ateitį, kryptį, būti 
garbingais tos atminties saugotojais ir tęsėjais 
kvietė sveikinę ir paminklinį ženklą atidengę 
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Koms-
kis ir Lietuvos šaulių sąjungos vadas, dukart 
Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius pulkinin-
kas leitenantas Gintaras Koryzna. Lietuvos 
Respublikos Seimo narys Ričardas Juška 
dėkojo pagėgiškiams už pagarbą savo krašto 
praeičiai, o paminklinį ženklą pašventinęs 
Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas J. E. 
Mindaugas Sabutis priminė visų pareigą – būti 
atsakingiems prieš Dievą ir vienas kitą.

Tylos minutę už visus žuvusius dėl Lietu-
vos laisvės sudraskė pagarbos salvės: pirmoji – 
už tądien įamžintus Joną Šimkų ir Jurgį Civins-
ką, antroji – už Mažąją Lietuvą, trečioji buvo 
skirta Tėvynei Lietuvai. Edukacines salves 

atliko Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargy-
bos kuopos šauliai, vadovaujami kuopos vado 
Sauliaus Slavinsko. Įsiamžinus nuotraukose, 
visus susirinkusius eisenai pakvietė šauliai. 
Eisenai vadovavo Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Kęstučio šaulių 7osios rinktinės vadas, 
atsargos majoras Kęstutis Bauža. Žingsnių 
tempą diktavo Lietuvos kariuomenės karinių 
jūrų pajėgų orkestro būgnininkai. Darniu 
žingsniu eiseną papuošė Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos Pagėgių rinktinės pareigūnai. 
Skaisčios žiemos saulės nušviestą eiseną puošė 
tautinė trispalvė, Mažosios Lietuvos, šaulių są-
jungos, Pagėgių savivaldybės vėliavos ir visų 
einančiųjų besišypsantys veidai. Visi jautėsi 
vieningi, vienos didelės Žemės vaikai ir turbūt 
tokiomis akimirkomis lemta suvokti vienybės, 
bendrystės, tikėjimo ir pasitikėjimo savo Vals-
tybe idėjas, pritarti joms ir didžiuotis. 

Pagėgių miesto parke, prie skulptoriaus 
Stepono Juškos skulptūros, kur Didžioji Lietu-
va tarsi kūdikį glaudžia Mažąją, gausiai susi-
rinkusieji turėjo galimybę vėl ir vėl suvokti tų 
24urių protingų politikų, visuomenės veikėjų 
ryžtą ir norą vienyti ne tik istorines Lietuvos 
žemes, bet ir priglausti tą teritoriškai mažą, 
bet didžią savo dalį dvasine prasme. Tą dalį, 
kuri dovanojo knygnešių pečiais išnešiotą lie-
tuvišką kalbą, raštą, literatūros ir gramatikos 
šviesą, tautinį kostiumą, ūkio modernumą 
ir lietuvybę apskritai. Sveikinimo žodį tarė 
Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenės 
pirmininkas Sigitas Šamborskis, su kuriuo 
šventėn į Pagėgius sugužėjo didelis būrys 
lietuvių iš Karaliaučiaus krašto.

Na, o kultūros centre visų sušalusių laukė 
ypatinga Jono Šimkaus gyvenimo veiklos ir 
kovos už lietuvybę paroda, kuriai eksponatus 
paskolino Jono Šimkaus giminaičiai ir įstabus 
Lietuvos kariuomenės Jūrų laivyno orkestro, va-
dovaujamo maestro Egidijaus Mikniaus, koncer-
tas su trankia muzika, maršais ir tik Pagėgiams 
skirtomis populiarių dainų improvizacijomis. 
Šiltai įsitaisę, susirinkusieji patyrė visą puokštę 
smagių staigmenų ir džiugių įvykių. 

Kaip žinia, kasdienybė kupina kasdienių, 
smulkių darbų, kurie, atrodytų, yra tiesiog 
pareiga ir darbas. Bijome kartais patikėti, kad 
dirbame ir didelius darbus jai – Lietuvai – ir 
kad iš jautraus, pagarbaus požiūrio į vieną 
ar kitą dalyką gimsta istorija. Ši Tilžės akto 
100mečio ir savanorių įamžinimo diena – 
darnaus, sutelkto darbo rezultatas, todėl 
pirmiausia buvo prisiminta Pagėgių savival-
dybės mero Virginijaus Komskio potvarkiu 
dar prieš dvejus metus sudaryta darbo grupė 
savanoriams įamžinti. Ją sudarė meras, admi-
nistracijos direktorė Dainora Butvydienė, 
savanorių įamžinimo iniciatorius, Lietuvos 

šaulių sąjungos išeivijoje valdybos narys Er-
nestas Lukoševičius, Lietuvos šaulių sąjungos 
V. PutvinskioPūtvio klubo prezidentas Stasys 
Ignatavičius, Lietuvos šaulių sąjungos Kęstu-
čio šaulių 7osios rinktinės vadas atsargos ma-
joras Kęstutis Bauža, enciklopedijos „Lietuvos 
karžygiai“ sudarytojas, savanorių įamžinimo 
entuziastas, įamžinimo ženklų autorius Vilius 
Kavaliauskas, Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro direktorė Svetlana Jašinskienė, Pagėgių 
savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 
direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Pagėgių 
savivaldybės mero patarėja Rita Vidraitė, 
Pagėgių savivaldybės vyriausioji specialistė 
kultūrai Ingrida Jokšienė, Kentrių kaimo bend
ruomenės pirmininkas Romualdas Mančas, 
nevyriausybinių organizacijų koordinatorius 
Edmundas Incius ir Klaipėdos universiteto 
Teatro katedros docentas, savanorio Jono Šim-
kaus sūnėnas Gediminas Šimkus. Šis žmogus 
visą savo gyvenimą paskyrė tvirtų lietuvinin-
kų tėvo Mikelio ir dėdės Jono gyvenimui ir 
veiklai įamžinti, įprasminti, tačiau šios dienos 
nesulaukė. Pagėgiuose gegužę įvykęs darbo 
grupės posėdis Gediminui buvo paskutinis, 
liga pasiglemžė jį po keleto mėnesių, o Tilžės 
akto dieną visi susirinkę jo atminimui galėjome 
dovanoti tik minutę tylos. 

Nepalikęs abejingų, itin sujaudinęs mo-
mentas buvo su Beatričės Grincevičiūtės 
atliekama daina „Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka...“ pagarbiai įnešta Amžinoji Rambyno 
kalno knyga, kurioje tądien pasirašė visi gar-

būs svečiai – konferencijoje pranešimus skaitę 
dr. Algirdas Matulevičius, Gedimino Šimkaus 
duktė Rasa Šimkutė, dr. Milda Janiūnaitė, 
Liudvika Burzdžiuvienė, Sigitas Šamborskis. 
Savo mintis ir linkėjimus Mažajai Lietuvai 
knygoje suguldė kiti garbūs svečiai, šventėje 
dalyvavę Jono Šimkaus giminės, šauliai, poli-
tikai, Karaliaučiaus krašto lietuviai ir visi kiti 
pageidavę. 

Konferencijos metu pagėgiškiai turėjo 
galimybę pamatyti Lietuvoje dar nedemons-
truotą, LRT studijoje sukurtą filmą „Lūkesčių 
metai. Tilžės aktas“. Šventės organizatoriams 
pavyko sujungti Mažosios Lietuvos Tilžės 
akto 100metį švenčiančią Šilutę ir Pagėgius. 
Teletilto metu vieni kitą pasveikino Pagėgių 
savivaldybės meras Virginijus Komskis ir Ši-
lutės rajono savivaldybės mero pavaduotojas 
Algis Bekeris. Apsikeista smagiomis frazėmis, 
mažlietuviškais žodžiais ir Mažosios Lietuvos 
vienybės pajautimu. 

Akį malonino ir klausą džiugino pagėgiš-
kių mylimas Petras Venslovas ir etnologė Dai-
va Meškauskaitė, parodę, apdainavę Vydūną 
poezijos impresijoje. Vakarą vainikavo Tilžės 
akto 100mečio medalių už darbą Mažosios 
Lietuvos vardan įteikimas labiausiai to nusi-
pelniusiesiems. 

Graži diena, puošnus renginys jau tapo 
istorija, tačiau būtinybės ją prisiminti su-
vokimas išliks ilgam ir taps gražiu įrašu 
ateities pagėgiškiui, nes Tilžės aktas kviečia 
ir įpareigoja.

Pagarbos ir atminties salvės
 Tilžės akto 100-mečio šviesoje

Mažoji Lietuva
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bažnyčioje pasveikino visus susirinkusius ir 
apžvelgė kariuomenės kūrimosi istoriją – nuo 
Mindaugo laikų iki 1918 m. O susirinkusiųjų 
buvo daug – tai ir Lietuvos kariuomenės 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios 
kovos apygardos 8osios rinktinės 807 Lengvo-
sios pėstininkų kuopos Ignalinoje savanoriai 
(vadas – vyr. ltn. Andrius Pažerinis), Naujojo 
Daugėliškio mokyklosdaugiafunkcio centro 
bendruomenė, Ignalinos rajono savivaldybės 

vadovai (Ignalinos rajono mero pavaduotojas 
Laimutis Ragaišis), Naujojo Daugėliškio se-
niūnas Juozas Paukštė, aplinkinių seniūnijų 
seniūnai: Kazitiškio – Drąsutis Jelinskas, Vi-
diškių – l. e. p. Jonas Polito, Kazitiškio seniū-
nijos kolektyvo „Kazitiškėnai“ (vad. Danutė 
Gasiūnienė) ir Vidiškių seniūnijos kolektyvo 
„Verpeta“ (vadovė L. Maliukevičienė) nariai, 
Naujojo Daugėliškio ir jo apylinkių gyvento-
jai. Juos sveikino ir renginį organizavusi bei 
vedusi Birutė Žemaitienė.

Po iškilmių bažnyčioje visi keliavo į 

Radeikiškes, kur stūkso paminklas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo šimtmečiui ir laisvės 
kovotojams, Rytų Lietuvos patriotams: La-
mos lageryje nukankintam plk. Kaziui Aba-
ravičiuiAbarui, Vorkutoje žuvusiam šaulių 
vadui Nikodemui Abaravičiui bei pirmajam 
patriotiškumo šaukliui kunigui Krištapui 
Abaravičiui. Malonu buvo stebėti, kaip jau-
nimas, vaikai (net ir mažamečiai), seneliai 
žygiavo, pritardami daina, prie paminklo. 

Pasigirdo salvės. Prie paminklo pagerbti 
žuvę už Lietuvos laisvę kovotojai, įdėmiai 

klausytasi svečio mjr. D. Mazurkevičius kalbos, 
padėtos gėlės, puokštės, uždegtos žvakelės. 

Subtiliai skambėjo „Kazitiškėnų“ dainos: 
„Lietuvai“, „O atsimenu namelį“, „Kareivių 
maršas“ ir kt. Juos pakeitė „Verpetos“ savi-
veiklininkai, padainavę „Palinko liepa šalia 
kelio...“, „Paduok, sesute, kardą“ ir kitas 
dainas. Atlikėjams atsidėkota gausiais plo-
jimais, o baigiantis renginiui drauge su jais 
įsiamžinta nuotraukose ir pasivaišinta.

Rimos Cibulskienės nuotr.

Lietuvos kariuomenės istorija

Lietuvos nepriklausomos valstybės kariuomenės 100-mečiui
Atkelta iš 2 p.

Pagėgių sav. meras V. Komskis su sav. administracijos darbuotojais ir svečiais prie S. Juškos 
sukurtos skulptūros miesto parke. Iš kairės: Karaliaučiaus krašto Pilkalnio vaikų lietuvių folkloro 
ansamblio „Malūnėlis“ vadovė A. Janvariova, doc. dr. M. Purvinas, Marijampolės K. Donelaičio 
draugijos pirmininkė V. Mickuvienė, arch. M. Purvinienė, Lietuvos evangelikų liuteronų vysk. M. 

Sabutis, meras V. Komskis, Pagėgių sav. tarybos narė G. Jankauskienė, plk. ltn. G. Koryzna, mero 
patarėja R. Vidraitė, Nidos ir Juodkrantės parapijų evangelikų liuteronų kun. J. Liorančas, Seimo 
narys R. Juška, „Vorutos“ steigėjas, leidėjas, vyr. redaktorius J. Vercinkevičius ir LDK Kęstučio 

šaulių 7-osios rinktinės šaulys. Irmos Stadalnykaitės nuotr.

Punsko krašto folkloro ansamblio „Alna“ nariai su vadovu Vytautu Batvinsku (priekyje). 
Irmos Stadalnykaitės nuotr.

Lietuvos šaulių sąjungos nariai ir Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Pagėgių rinktinės 

pareigūnai miesto parke.
Astos Andrulienės nuotr.

„Marguvos“ kolektyvo šokėjai Į Pagėgių kultūros centro salę įneša Amžinąją Rambyno kalno 
knygą. Iš kairės: K. Kubilinskas, I. Jokšienė, Dangira ir Valdemaras Dikmonai, L. Burzdžiuvienė, 

A. Batavičius. Astos Andrulienės nuotr.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atstovų 
1793 m. Gardino Seime patriotiniai liudijimai

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius
Pradžia Nr. 11 (853)

Atsiminimų autoriaus nuomone, „kalti-
nimų jakobinizmu reikėjo tik tam, kad būtų 
atlikta tai, ką stipresnioji pusė manė esant 
teisėta, ir jokios kitos valstybės, išskyrus tas, 
kurios pasidalijo Lenkiją, nebesidomėjo šali-
mi, kuri Europos politinių jėgų balanse buvo 
beveik niekas“30. 

LDK atstovų Gardino Seime pasisakymai 
liudija, kad viešąjį diskursą mėginta grįsti pa-
matine vienybės samprata, kolektyvine tautos 
dvasia: „Nejaugi šiandieniniai reikalai visiškai 
atima mums viltį, nejaugi mūsų kraštui tik kan-
čios ir nelaimės skirtos; turime bent jau patys 
susivienyti dėl abipusio pasitikėjimo, abipusės 
santarvės, bendrų jausmų.“31 Tauta apmąstoma 
siejant ją su valstybės teritorija ir tam tikromis 
institucijomis. Svarbiausia bendrumo išraiška – 
politinė vienybė. Tautos vienybės reikmė išauga 
grėsmės akivaizdoje: „Tauta! Būki stipri savo 
vidumi, tikėk, kad nepalaužiamas tvirtumas 
tik iš išorės slopinamas [...].“32

LDK atstovų kalbose aktualizuotos ir kiek
vieno asmens teisės: laisvė („Nėra abejonės, 
kad kiekvienas iš mūsų slepia mintis apie be-
jėgiškumą, tačiau taip pat žinom, kad stiprus 
laisvės jausmas visuomet ir negandų Tėvynei 
atneša“33), teisėta nuosavybė („Argi nereikia 
pripažinti to, kad visa atėmė galingosios 
Valstybės? Esame priversti išsižadėti teisėtos 
nuosavybės, užleisti gimtas žemes ir atiduoti 
tautiečius svetimai valdžiai“34), saugumas 
(„Nesaugi jaučiasi mūsų tauta, pasibjaurėtini 
nusikaltimai ją į pavojų stumia“35), priešini-
masis išnaudojimui („Tautiečiai, pralaimėji-
mus ir nelaimes atminkit, juk augdami prieš 
išnaudotojus stiprėjat“36). Rūpestis savo teisė-
mis buvo inspiruotas ne tik „šventos meilės 
tėvynei“, anot 1793 m. Gardino Seimo veiklą 
akylai stebėjusio M. K. Oginskio, „beveik visi 
jo [Seimo – aut. pastaba] nariai dėl savo dvarų 
geografinės padėties buvo rusų, austrų arba 
prūsų valdiniai ir turėjo nekokią alternatyvą – 
arba nusileisti jėgai ir balsuoti prieš savo valią, 
arba išsižadėti šeimos turto“37. Represijų bai-
mė, kiekvieną Seimo posėdžių dieną Rusijos 
ambasadoriaus demonstruojama „pavyzdi-
nė“ kontrolė („Gardino apylinkėse buvo pilna 
kariuomenės, mieste įsikūrusi stipri įgula, o 
visos gatvės taip kruopščiai saugomos, kad 
niekas, net užsieniečiai, negalėjo išeiti pasi-
vaikščioti už miesto įtvirtinimų, negavę rusų 
komendanto išduoto leidimo“38) versdavo 
abejoti net ir saviškių veiksmais:

Tačiau kas gi mums gali garantuoti, kad tie 
pasiuntiniai ar atstovai nepasiduos prievartai ir 
stengsis vykdyti tai, ką nutars Seimo nariai, prie-
šindamiesi priespaudai, kurią, vos tik prasidėjus 
Seimui, mūsų kolegoms teko patirti.39

Įvairūs nuogąstavimai, abejonės ne vieną 
Seimo narį vertė keisti savo laikyseną, pereiti 
iš vienos politinės grupuotės į kitą40.

Iš karaliaus Stanislovo Augusto taip 
pat laukta, kad jis priešinsis nutarimams, 
keliantiems pavojų šalies nepriklausomybei 
ir gyventojų pilietinėms teisėms. Regis, vėl 
sugrįžo pasitikėjimas karaliumi, tam tikra 
prasme priminęs 1791uosius, Gegužės 3 d. 
konstitucijos paskelbimo, laikus41. Nepaisant 
praeityje padarytų Respublikai lemtingų 
klaidų, karalius traktuotas kaip atsvara anar-
chijai, tvarkos, teisingumo ir doros valstybėje 
garantas, silpnesniųjų ir persekiojamųjų 
gynėjas42: 

Turime savo pusėj Karalių – dvigubai nuo-
vokesnį, gaivinantį merdinčią Tėvynę ir ištikimą 
tautai; nepalikime, sūnūs, gerojo tėvo, neieškokime 
kitos priebėgos, betgi likime prie jo pasitikėda-
mi.43 

Panašaus pobūdžio panegirika skambėjo 
ir kiek anksčiau rašytuose, karaliui dedikuo-
tuose proginės poezijos tekstuose. Pavyzdžiu 
galėtų būti Stanislovo Augusto vardinių pro-
ga Gardino moksleivių kurtos eilės:

Minia gausi skirtingų žmonių, skirtingo am-
žiaus ir luomų,

Betgi visus Karalius tėviškai guodžia, visų 
yra mylimas.

Vargšai užmiršta nepriteklius ir liūdesį,
Turtingųjų paprasti norai būna išpildyti.44

Tėviško karaliaus įvaizdį savo graudingo-
mis kalbomis Seime kūrė ir pats Stanislovas 
Augustas. M. K. Oginskis, aprašydamas 
1793 m. liepos 17 d. Seimo posėdį, cituoja 
tėviškai savo sūnumis besirūpinančio kara-
liaus kalbą: 

Jums, Seime, reikia įvertinti pavojų, pakibusį 
virš kelių milijonų Jūsų brolių piliečių, gyvenančių 
toje šalies dalyje, kurios neketinama mums palikti, 
galvų, pavojų, dėl kurio gali išnykti lenkų vardas. 
Mažiausiai man rūpi mano paties likimas, bet 
mąstau, kas laukia Jūsų... Atsiminkite, kad galite 
išgelbėti arba pražudyti likusią tautos dalį... Savo 
vaikus mylintis tėvas privalo neveidmainiaudamas 
sakyti jiems teisybę.45

Tautos išrinktų atstovų ir karaliaus dialo-
ge kartojasi panašios frazės, vienos ir kitos pu-
sės poreikius iliustruojančios motyvacijos: 

Šviesiausiasis Karaliau, stebi drauge su mumis 
rizikingą padėtį Tėvynės, išmintimi pažįsti, kad 
yra toje Šventovėje rankos, atkeliančios jai karstą, 
matai, Tėve, raudančius sūnus, ašaromis į Tavo 
širdį besibeldžiančius. Argi gali būti, kad jautrumui 
Tavy neatsirastų vietos?! Ar gali būti, kad nenorė-
tum ginti Tėvynės?! Karaliau! Parodyk tai bent pa-
skutinę jos žlugimo akimirką – drąsiai ir prieš nieką 
nelenkdamas širdies, nes lengviau iškęsti prievartą, 
paskutinį kraujo lašą iš mūsų spaudžiančią, nei 
matyti žūstančius Tėvynės sūnus.46

J. Kimbaras irgi ragino karalių, kad šis 
eitų teisingu keliu, savo pavyzdžiu rodytų 
narsą bei pasiryžimą, patarimais šviestų juo 
tikinčių žmonių mintis47. Į karalių kreiptasi 
kaip į pagarbos vertą vedlį: 

Šviesiausiasis Valdove! Tavo balso įkvėpti 
ir Tavo pavyzdžiu sekdami, žengėme pirmąjį 
žingsnį, kaip kad dorovingiems tautos atstovams 
derėjo. Malonu mums bus Tavo pastangas ir Tavo 
vadovavimą mūsų garbingiems broliams persakyt, 
malonu bus Senatui ir pritariančiam Riterių Luo-
mui pareikšt apie Tavo ryžtą, kuris šiandien greta 
sielvarto pilietišką širdį paguodos pripildo.48

Seimo dauguma, kartu ir opozicija, 
prasidėjus posėdžiams, karaliui rodė pasiti-
kėjimą, jį palaikė. 1793 m. liepą, J. Sieversui 
įsakius nebemokėti karaliui išmokų, skirtų iš 
valstybės iždo, didžioji dalis Seimo narių iš 
savo asmeninių lėšų pasiūlė karaliui priimti 
penkis šimtus tūkstančių Lenkijos auksinų49. 
Pasipiktinęs tokiu protesto ženklan rodomu 
atstovų dosnumu, Rusijos ambasadorius 
sekvestravo kai kurių Seimo narių dvarus 
ir net kelis liepė suimti. Po šio susidorojimo 
daugumos vaivadijų ir pavietų atstovai atsi-
sakė vykti į Seimą ir dalyvauti posėdžiuose. 
Buvo paskelbtas manifestas, kuriame pro-
testuota dėl svetimos valstybės prievartos 
ir smurto prieš laisvos bei nepriklausomos 
tautos atstovus. Atsakomybę raginta prisiimti 
visiems parlamentarams: 

Šiandieninė mano kalba yra išbudinta didžių 
jausmų, ir jums, Šviesiausieji Seimo Nariai, dera at-
sakyti už tai, kad mūsų kolegos, vaivadijų, pavietų 
ir dvarų atstovai yra areštuoti. Tas pasibaisėtinas 
poelgis turi sudrebinti kiekvieno piliečio jautrią 
širdį. [...] Ko toliau galime tikėtis ir kokių rezultatų 
pasieksime besirūpindami Tėvynės gerove – kiek
vienas lengvai galime nuspėti.50

Rusijos ambasadoriui primygtinai rei-
kalaujant, kad Seimas kuo greičiau pasira-
šytų sąjungos sutartį, prisiminta priesaika 
išsaugoti Respublikos integralumą, ir tai, 
kad pritarimas sutarčiai su Rusija reikštų tos 
priesaikos sulaužymą ir tėvynės išdavimą. 
Kilusį įkarštį mėgino gesinti karalius, ragin-
damas elgtis santūriai ir atsakingai įvertinti 
pavojų, pakibusį virš kelių milijonų tautiečių 
galvų. Jis vardijo nelaimes, kurių galima 
sulaukti, nepaklūstant galingos valstybės 
reikalavimams. Toks karaliaus racionalus 
atsargumas užuot nuraminęs įaudrintas ais-
tras, tik dar labiau jas pakurstė. Stanislovas 
Augustas susilaukė tiesioginių kaltinimų dėl 
savo silpnumo ir nesirūpinimo tautos šlove 
bei garbe, atvirai kalbėta, kad karalius par-
sidavė Rusijos monarchei ir nori užtraukti 

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų 

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – 
Sausių k. , 

LT21401 Trakų r. 
(Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 

tel./faks.  +370 5 243 2444,
mob. tel. 

+370 65908454, +370 659 08452, 
el. p. info@kibinas.lt

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT21104 
Trakai, tel./faks. +370 5 

285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 
el. p. senoji@kibinas.lt

Dėkojame
Dėkojame visiems skaitytojams, skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų 

mokesčio „Vorutos“ leidybai.
Redakcija

gėdą Seimui. Upytės atstovas J. Kimbaras be 
užuolankų dėstė žlungančios Respublikos 
valdovui: 

Karaliau, kas gi tau iš tos karūnos, gėdingai 
nupirktos? Visa Europa kalba, kad už ją esi sko-
lingas imperatorei. Taigi parodyk dabar pasauliui, 
kad tai – netiesa! Vesk mus į Sibirą, jo žavesys 
mums patiks!..51

Po šių žodžių Seimo salėje pasigirdo 
ryžtingi šūksniai: „Į Sibirą, į Sibirą! Vesk 
mus į Sibirą!“ Vienas iš LDK pasiuntinių 
Augustinas Karskis (gimimo ir mirties datos 
nežinomos) riktelėjo, kad jei atsiras nors kuris, 
išdrįsiantis pritarti sutarčiai su uzurpatoriais, 
jis pats parodysiąs, kokio likimo nusipelno 
išdavikas. Į tokius Seimo narių išpuolius ne-
truko sureaguoti uolusis Rusijos pasiuntinys 
Respublikoje J. Sieversas. Seimui įteiktoje 
notoje jis kaltino atstovus didžia nepagarba 
karaliui bei netinkamu atstovavimu tautai ir 
nurodė, kad visa tai kilo dėl šalyje vis drąsiau 
propaguojamo jakobinizmo. Pareikšdamas, 
kad rūpinasi tvarka ir saugumu, įsakė apsupti 
karaliaus pilį. Dauguma Seimo narių tokiam 
spaudimui nepasidavė – viešai pasisakė, 
kad nusileidus grasinimams, bus prarasta 
ne tik savo tautos, bet ir tų valstybių, iš 
kurių prašyta pagalbos, pagarba. Nesiliovė 
prakeiksmai ir pačiam karaliui. Kalbėta, kad 
jis tėra tik instrumentas, kuriuo Rusijos impe-
ratorė naudojasi siekdama sutartimis įteisinti 
šalies padalijimą. Kai kurių kaltinimai buvo 
itin griežti ir smerkiantys. Įsimintiniausiu 
amžininkai vadina J. Kimbaro pasisakymą. 
1793 m. rugpjūtį sakytoje kalboje jis tokiais 
žodžiais kreipėsi į karalių: 

Matau, Karaliau, į sostą atėjai išdavysčių ir gei-
dulių keliu, karaliauji parsidavęs ir baigsi nešlovėj. 
Savo gyvenimą moterims iššvaistei, o Tėvynėje vien 
vaidams, tokiems, kokius dabar girdime, klestėti 
leidai. Tad tegul dabar tavo numylėtinės su tokiu 
pat gailesčiu, su kokiu tu Tėvynę kapan įstūmei, 
tave paslepia. Dėl nieko nedrebu ir nieko nebijau, 
tiesą sakau – esi išdavikas.52

1793 m. rugpjūtį po audringo Gardino 
Seimo posėdžio J. Sieverso įsakymu rusų 
kariai suėmė keturis parlamentarus. Pasipik-
tinę LDK ir Lenkijos Karalystės atstovai kitą 
dieną priėmė rezoliuciją nepradėti posėdžio 
ir vetuoti bet kokias diskusijas. Seimo salėje 
tvyrojo menkiausio judesio netrikdoma tyla. 
Seimo maršalka Stanislovas Kostka Bielins-
kis (?–1812) tris kartus pakartojo klausimą, 
ar Seimas sutinka, kad komisija pasirašytų 

sutartį su Prūsijos karaliumi. Nenuskambėjus 
jokiam atsakymui, tylėjimas priimtas kaip 
sutikimas. 

LDK atstovai, mėginę Respublikos laisvę 
ginti patriotinėmis kalbomis, ir vėliau liko 
ištikimi savo pažiūroms. Gardino Seimui 1793 
m. rudenį perdavus valdžią Nuolatinei tary-
bai ir baigus darbą, negausios LDK pasiun-
tinių grupės nariai53 prisijungė prie 1794 m. 
Tado Kosciuškos (1746–1817) vadovaujamo 
sukilimo. 
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Rytų Lietuvos mokyklos

Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 12 (45) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. gruodis 

Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“ turi 
gražią tradiciją kasmet švęsti Tarptautinę 
mokytojų dieną vis kitoje Lietuvos vie-
toje, kur būtų galima aplankyti svarbius 
kultūros, istorijos objektus ir, žinoma, 
apsilankyti vienoje iš ugdymo įstaigų, pasi-
dalyti dienos įspūdžiais ir nominuoti Metų 
Mokytoją, įteikti Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro padėkas kū-
rybiškiausiems pedagogams, ugdantiems 
tautines bei dvasines mokinių vertybes. 
Šiais metais buvo numatyta vykti į Švenčio-
nių rajoną – aplankyti Reškutėnų muziejų 
ir Jukiškėje susipažinti su tautodailininko, 
Švenčionių krašto atgimimo šauklio Juoza-
po Jakšto kūryba.

Spalio 12 d. penkiasdešimt Pietryčių 
Lietuvos mokyklų pedagogų viešėjo Šven-
čionių rajone. Pažintis su gražiu rajonu 
prasidėjo Pabradėje. Rašytiniuose šaltiniuose 
Pabradės dvaras minimas nuo XV a. antros 
pusės. Pabradė įsikūrusi abipus Žeimenos, 
į kurią įteka Dubingos upė. Manoma, kad 
šios gyvenvietės pavadinimas kilęs nuo 
žodžio brasta (negili upės vieta, kurią galima 
perbristi). Pabradė turėjo daug valdytojų – 
A. ir J. Nasilovskiai, Jurgis Radvila, My-
kolas Radvila, Jonas Šveikovskis, Mykolas 
Tyzenhauzas ir kt. Pasakojama, kad 1812 m. 
Pabradės užvažiuojamuose namuose (juos 
šiuo metu siekiama atstatyti), traukdamasis 
iš Rusijos su savo kariuomenės likučiais, 
trumpam buvo apsistojęs prancūzų karve-
dys Napoleonas. 

XVIII a. pabaigoje Pabradėje ir apylinkė-
se žemės dalijamos kolonistams, 9 km į šiau-
rės rytus nuo Pabradės įkuriamas poligonas, 
baigtas įrengti Rusų–japonų karo metu, 
1904–1905 m. Kolonistai ir poligono kariai 
gerokai nutautino apylinkės lietuvius. Šiuo 
metu toje vietoje įsikūręs generolo Silvestro 
Žukausko poligonas. Jame 2016 m. 15 ha plo-
te pastatytas treniruočių kompleksas „Mūšis 
mieste“. Poligone yra rengiamos NATO 
reikalavimus atitinkančios pratybos.

Pabradė garsėja 1994 m. įkurta viena 
didžiausių pagal darbuotojų skaičių gamy-
bine moderniųjų technologijų įmone UAB 
,,Intersurgical“, kuriančia ir gaminančia 
kvėpavimo slaugos produktus. Bendrovės 
gaminiai labai paklausūs visame pasaulyje, 
99 proc. produkcijos išvežama į daugiau 
nei 100 šalių. Generalinis direktorius Sigitas 
Žvirblis pažymi, kad įmonė siekia gaminti 
draugiškesnius aplinkai gaminius, naudo-
jamus ligoninių operacinėse, intensyvios 
terapijos skyriuose ar greitosios pagalbos 
automobiliuose. 

Atvykusiuosius į Pabradę sveikina aukš-
tai ant kalvos stūksanti Pabradės Švenčiau-
siosios Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės, 
bažnyčia, atvėrusi duris tikintiesiems 2007 m. 
rudenį. Akį traukia šiuolaikiškas pastatas, 
kurio išorinės sienos siejamos su krikščio-
niška simbolika: šventovė projektuota kaip 
laivas, kurio pirmagalį vainikuoja kryžius. 
Bažnyčios pastato aukštis – 29 m, plotas 629 
m2, o parapijos namų plotas – 490 m2.

5 km į rytus nuo Pabradės – Pavoverės 
Šv. Kazimiero bažnyčia ir varpinė – liaudiško 
klasicizmo formų pastatų ansamblis su var-
pine šventoriaus vidury. Bažnyčioje ir varpi-
nėje yra septyniolika dailės paminklų. Toliau 
pakeliui į Švenčionis – Zalavo kaimas, 1,5 km 
nutolęs nuo sienos su Baltarusija. Senesniais 
laikais Zalave buvo geležinkelio stotis prie 
tarptautinės (nes dalis eina per Baltarusiją) 
Pabradės–Didžiasalio linijos. Zalave buvo ir 
dvaras, kuriame gimė lietuvių kilmės lenkų 
maršalas Juzefas Pilsudskis (1867–1935) ir jo 
broliai – etnografas Bronislavas Pilsudskis 
(1866–1918), politikas Adamas Pilsudskis 

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ šventė 
Pietryčių Lietuvos mokytojams

Laima MARKAUSKIENĖ, Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos direktorė

(1869–1935) ir bankininkas Kazimiežas Pil-
sudskis (1871–1941).

Likus 2 km iki Švenčionių, tarytum pa-
sislėpęs už medžių alėjos stūkso Cirkliškio 
dvaro sodybos ansamblis, kurį sudaro vėly-
vojo klasicizmo stiliaus dvaro rūmai, ledainė 
ir kalvė. Cirkliškio dvaro ansamblis kūrėsi 
XIX a. pr. Jo savininkė Domicelė Sekežinskai-
tėMostovskienė buvo viena dvaro projekto 
rengėjų. 1823–1830 m. rūmus pastatydino 
dvarininkas Edvardas Mostovskis pagal 
nežinomo iš Vienos atvykusio architekto 
projektą. XIX a. Cirkliškio dvare lankydavosi 
istorikas Joachimas Lelevelis, dailininkas 
Jonas Rustemas ir kiti kultūros veikėjai. 
Po Antrojo pasaulinio karo sodybą perėmė 
tarybinis ūkis, vėliau įsikūrė žemės ūkio 
technikumas (dabar – Švenčionių profesinio 
rengimo centras ).

Prie Cirkliškio įrengtas memorialas 1945 m. 
Labanoro girioje žuvusiems partizanams (jų 
buvo apie aštuoniasdešimt), kurie susirėmė 
su NKVD kariuomene. Žuvusių partizanų 
kūnai NKVD įsakymu buvo nuvežti į Kiau-
neliškio geležinkelio stotį, o iš ten siauruoju 
geležinkeliu į Švenčionis. Švenčionių gele-
žinkelio stotyje partizanų kūnai visą parą 
išgulėjo atviruose vagonuose, paskui pelkėje 
netoli Švenčionių, prie Cirkliškio, paniekina-
mai sumesti į duobę ir užkasti. Švenčionių 
rajono Sąjūdžio iniciatyva 1990 m. žuvusių 
partizanų atminimui prie Cirkliškio įrengtas 
memorialas (projektavo Juozas ir Valerijo-
nas Jakštai). Minint Sąjūdžio 30metį, šioje 
vietoje pagerbtas ir generolo Adolfo Rama-
nauskoVanago atminimas.

Švenčionys yra rajono centras, buvusi 
sena gyvenvietė, vėliau ir didelis miestas, 
įsikūręs kelių iš Prūsijos į Rusiją kryžkelėje. 
Į miestą vedė trys svarbūs prekybos keliai, 
kuriais vilkstinės prekeivių iš Polocko, Vi-
tebsko ir dar tolimesnių žemių traukdavo 
jūros link.

Vytauto Didžiojo laikais Švenčionyse 
buvo jo dvaras. XV a. Švenčionyse ir jo apy-
linkėse Vytautas įkurdino totorius, kurių pa-
likuonys buvo sumanūs amatininkai, todėl 
miestas buvo vienas iš viduramžių amatų 
centrų. Iš 1514 m. bažnyčios turtą patvirti-
nančio dokumento aiškėja, kad Švenčionyse 
pirmąją bažnyčią pastatė Lietuvos didysis 
kunigaikštis Vytautas tarp 1392 ir 1414 m. 
1636 m. pastatyta nauja medinė bažnyčia, 
kuri kelis kartus buvo perstatyta. 1898 m. 
pastatyta mūrinė bažnyčia, kurioje didy-
siscentrinis altorius įrengtas iš Švenčionių 
kilusio Rusijos generolo K. Čechovičiaus 
lėšomis.

Visais laikais Švenčionys garsėjo vais-
tažolėmis. Nedidelė vaistažolių supirkimo 
įmonėlė pradėjo savo veiklą 1883 m., garsiam 
šio krašto farmacininkui N. Taraseiskiui 
įkūrus vaistažolių supirkimo ir perdirbi-

mo įmonę. Ši data siejama ir su farmacijos 
pramonės pradžia Lietuvoje. Šiandien UAB 
„Švenčionių vaistažolės“ – vienas seniausių 
vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltijyje ir 
Europoje – naujausią technologinę ir labora-
torinę įrangą turinti vaistažolių perdirbimo 
įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei 
sertifikatų. Aukščiausios kokybės produkcija 
tiekiama ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijos, 
Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, 
Armėnijos, Azerbaidžano, Uzbekistano, 
Didžiosios Britanijos, Airijos, Prancūzijos, 
JAV bei Japonijos rinkoms.

Nuo Švenčionių iki Reškutėnų – apie 
12 km. Pakelės, pasidabinusios auksiniais 
medžių lapais, svetingai pasitinka autobusu 
keliaujančius ir besigrožinčius stebuklingu 
rudeniu mokytojus. Vykstame į gilią senovę 
liudijantį Reškutėnų kaimą – šioje teritorijo-
je formavosi baltų gentys ir čia apsigyveno 
lietuvių gentis. Vakarinę kaimo pusę ska-
lauja Kretuono ežeras. Kretuono apyežerėje 
archeologų ekspedicijos, vadovaujamos  
A. Girininko, buvo surastos visų baltų 
kultūros periodų (ankstyvojo, vidurinio-
jo, vėlyvojo neolito ir žalvario amžiaus 
gyvenvietės). 1978 m. apželdinant rytinę 
Kretuono ežero pakrantę, buvo aptikta apie 
1,4 ha ploto II–III tūkst. pr. Kr. akmens am-
žiaus gyvenvietė. Minima gyvenvietė yra 
vienintelė tokio dydžio Pabaltijyje. Pirmą 
kartą čia buvo rasti akmens amžiaus kapai 
ir radiniai, suteikė daug vertingos informa-
cijos apie čia gyvenusių žmonių verslus, 
meną ir tikėjimą. 

Tarp ežero ir Reškutėnų yra Žemaitiškės 
pieva. Vakarinėje pusėje, netoli Kretuono 
ežero, yra Galo kalnas, apaugęs tankia aug
menija. Atlikus archeologinius kasinėjimus, 
paaiškėjo, kad tai yra piliakalnis. Kretuono 
ir Kretuonykščio ežerai plyti tarp Žeimenos 
lygumos ir Švenčionių Naručio aukštumos. 
Abu draustiniai sudaro vertingą gamtinį 
kompleksą su nepaprastai turtinga flora ir 
fauna. Kretuono ežere itin gausu ungurių, 
gyvena kelios Berno konvencijos saugomos 
žuvų rūšys: kirtiklis, vijūnas ir šamas. Kre-
tuono ežeras nuo seno garsėja kaip viena 
svarbiausių teritorijų paukščiams perėti 
Lietuvoje. Apie šio krašto unikalumą kalba 
istoriniai paminklai. Jų čia ne vienas. Ir apie 
juos įspūdingai pasakojo šio krašto šviesuo-
lė, pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė 
Viktorija Lapėnienė. Pirmiausia užsukome 
į muziejų, kuriame sukaupti eksponatai, 
susiję su Reškutėnų mokyklos ir krašto isto-
rija: įvairių laikų lietuviški leidiniai, krašto 
žmonių prisiminimai, istorijos, muzikos 
instrumentai, senieji namų apyvokos ir dar-
bo rakandai, archeologiniai radiniai, įvairių 
akmenų, paveikslų, audinių, pinigų, vaista-
žolių, nuotraukų kolekcijos ir kt. Muziejaus 
įkūrėjas – Izidorius Kazakevičius, mokytojas, 

per 20 metų surinkęs daugiau kaip 1 000 
eksponatų. 2001 m. spalio 5 d. Reškutėnų 
muziejus tapo Nalšios muziejaus filialu. 
Muziejus pradėjo kurtis pastate, kurį 1931 m. 
„Ryto“ draugija nupirko ir padovanojo 
Reškutėnų lietuviškai pradinei mokyklai. 
1962 m. pastačius naują mūrinę mokyklą, 
senoji medinė mokykla buvo remontuota 
ir pritaikyta gyventi mokytojams, kuriems 
išvykus, 1974 m. pavasarį mokytojas Izido-
rius Kazakevičius įrengė pirmąją muziejaus 
ekspoziciją. Nuo 1977 m. imti kaupti nauji 
eksponatai karų ir okupacijos, mokyklos 
ir krašto istorijos temomis. Išnaudojęs visą 
mokyklos pastatą, I. Kazakevičius ekspozi-
cijai pritaikė greta esančią malkinę. 1994 m. 
gegužę viename kito pastato, t. y. bendrabu-
čio, kambaryje įrengta nauja archeologinių 
radinių (mokslininkas Algirdas Girininkas) 
ir Reškutėnų parapijos audėjų išaustų darbų 
ekspozicija (audinius surinko V. Lapėnienė). 
1998 m. pradėjo veikti sakralinė – bažnytinių 
rūbų, vėliavų, knygų bei kitų reikmenų – 
paroda, vėliau atidaryta mažoji paveikslų 
galerija, tremtinių ir rezistentų kampeliai 
bei nedidelė kaimo seklyčia, senųjų amatų 
ekspozicija. Muziejaus kieme stovi kelios 
ąžuolinės skulptūros – baltiški simboliai, 
kuriuos sukūrė tautodailininkai J. Jakštas, 
A. Seibutis ir E. Židonis.

Reškutėnuose yra graži 1921–1923 m. 
pastatyta Šv. Izidoriaus bažnyčia. 1929 m. 
čia įsteigtas Šv. Kazimiero draugijos skyrius, 
kurio rūpesčiu prie Žaugėdos upelio buvo 
pastatytas akmeninis paminklas Vytautui 
Didžiajam, išlikęs iki šių dienų. 

Susipažinę su Reškutėnais, vykome į 
Jukiškės kaimą pas tautodailininką, medžio 
skulptorių, Švenčionių krašto Atgimimo 
šauklį Juozapą Jakštą. Su didele pagarba 
pasitikdamas mokytojus ir jiems nusilenk-
damas, nuoširdžiai ir jaudinamai pasakojo 
apie savo kūrybą, paskatas atsirasti daug 
darbo ir ištvermės reikalaujančioms medžio 
skulptūroms. Menininko darbai visada 
skirti svarbiai idėjai, kuriai realizuoti jis 
kuria savas menines vizijas. Jis yra vienas 
pirmųjų lietuvių medžio skulptorių, kuris, 
atstatydamas nugriautus kryžius, išreiškė 
ir tautos protestą lietuvių tautinės kultūros 
naikinimui, pasipriešindamas okupacinei 
valdžiai. Skulptorius pastatė monumentalius 
paminklus kunigams Karoliui Garuckui 
ir Broniui Laurinavičiui, Kryžių kalne per 
naktį iškilo didžiausias tais laikais Lietuvoje 
kryžius su rūpintojėliu. 

Nukelta į 9 p.

Mokytojus dainomis sveikino Pabradės „Ryto“ gimnazijos mokinės Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių 
mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas 

(pirmas iš dešinės) ir Lietuvių švietimo draugi-
jos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis 
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
mokytojai Valentinai Svorobovič įteikė Lietu-

vos Metų Mokytojo diplomą ir premiją
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Tėviškės aušra 
 Nr. 12 (45) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. gruodis 

Rytų Lietuvos mokyklos

Savo kūrinius ne dešimtimis, o šimtais 
skaičiuojantis skulptorius atviras – menininko 
pašaukimas buvo toks stiprus, kad teko keisti 
profesiją. Drožinėti pradėjo metęs statybinin-
ko karjerą Atgimimo laikotarpiu. Už aktyvią 
Juozapo Jakšto veiklą Sąjūdyje piktadariai su-
degino kluoną... Tada atsirado paskata sukurti 
koplyčią. Palaipsniui medinėmis skulptūromis 
įamžintas krikščionybės 600 metų jubiliejus, 
Popiežiaus Jono Pauliaus IIojo atvykimas į 
Lietuvą. Dideles skulptūras tekę įkurdinti po 
stogu, koplyčioje. Neliko pamirštas ir Lietuvos 
tūkstantmetis, bet daugiausia darbų vienijanti 
tema yra tremties laikotarpis. Menininkas Juo-
zapas Jakštas pabrėžė, kad savo darbais ypač 
nori pagerbti politinių kalinių, tremtinių ir 
partizanų atminimą, jų žygdarbius, įprasminti 
žmonių, atnešusių Lietuvai laisvę, auką. Beje, 
paties skulptoriaus šeima buvo tremiamųjų 
sąraše ir tik dorų žmonių dėka baisios tremties 
pavyko išvengti. 

Spalio 6 d., kai Lietuva iškilmingai palai-

dojo laisvės kovotoją, partizanų vadą Adolfą 
RamanauskąVanagą, Švenčionių rajone 
prasmingai minėtas Sąjūdžio 30metis, kurio 
vienas iniciatorių buvo Juozapas Jakštas. Jo 
skulptūra, skirta partizanų vadui Adolfui 
RamanauskuiVanagui, tą dieną Cirkliškio 
memoriale 1945 m. Labanoro girioje žuvu-
siems partizanams, atrado garbingą vietą. 

Atsisveikindamas skulptorius Juozapas 
Jakštas įteikė Lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkui Algimantui Masaičiui 
knygą apie savo kūrybą „Ąžuolų kalbėjimas 
Lietuvai“ (autorius Valdas Striužas).

Patyrę įvairių emocijų, kupini įspūdžių 
mokytojai sugrįžo į Pabradės „Ryto“ gimna-
ziją. Čia, I–III gimnazijos klasių mokiniams 
pasveikinus lietuvių liaudies daina „Kanapė“ 
ir sutartine „Sodauto“ (muzikos mokytoja 
metodininkė Edita Rudinskienė), Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Al-
gimantas Masaitis ir Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių 
mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas 

pagerbė mokytojus, įteikdami Metų Mokyto-
jo nominaciją, premijas bei Lietuvos Respu-
blikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos 
Petrauskienės padėkos raštus.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ap-
dovanojo Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazijos mokytoją Valentiną Svorobovič 
Pietryčių Lietuvos Metų Mokytojo diplo-
mu ir premija (Vytauto Landsbergio fondo 
lėšos). Cingų labdaros fondo diplomą ir 
premiją už gerą darželių sklaidą Pietryčių 
Lietuvoje įteikė Vilniaus r. Mickūnų darželio 
direktorei Ditai Rudinskienei. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministrės Jurgitos Petrauskienės padėkos raštais 
apdovanoti šie pedagogai: Helena Ivanova – 
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos 
ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, 
Lina Mikutytė – Vilniaus r. Paberžės „Ver-
denės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė, Edita Rudinskienė – Švenčionių r. 
Pabradės „Ryto“ gimnazijos muzikos mokytoja 
metodininkė, Jovyta Vaišvilienė – Vilniaus r. 

Nemenčinės Gedimino gimnazijos dailės vy-
resnioji mokytoja, Kęstutis Vaišvila – Vilniaus r. 
Nemenčinės Gedimino gimnazijos dailės ir 
technologijų mokytojas metodininkas, Virgi-
nija Balčiuvienė – Vilniaus r. Riešės gimnazijos 
priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą organi-
zuojančio skyriaus vedėja, Vygaudas Niaura –  
Vilniaus r. Buivydiškių pagrindinės mokyklos 
pavaduotojas ūkio reikalams, Neringa Boldinie-
nė – Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimna-
zijos mokytoja, Jolanta Baltakienė – Vilniaus r. 
Rudaminos vaikų lopšeliodarželio „Ąžuo-
liukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
Liucija Zagorenko – Šalčininkų r. Butrimonių 
pagrindinės mokyklos mokytoja.

Šventiška diena baigėsi... Kiekvienas mo-
kytojas sugrįžo pas savo mokinius... Telydi 
kiekvieną jų stiprybė, kylanti iš mūsų tautos 
praeities. Tebūna kiekviena diena prasminga 
Laisvės, Nepriklausomybės, Tėvynės meilės 
stiprinimu. 

Natalijos Alinauskienės nuotr.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ šventė Pietryčių Lietuvos mokytojams
Atkelta iš 8 p.

Rytų Lietuvos mokyklos

Tai solidi sukaktis, apimanti daugybę 
laikotarpių ir įvairių mokslo pakraipų. Nuo 
pradžiamokslio iki gimnazisto. Nuo 1907 m. 
balandžio 15 d. iniciatyvių kunigų A. Šva-
telio, J. Švagždžio, Pr. Turausko įsteigtos 
švietimo draugijos iki 1918 m. sausio 10 d. 
„Saulės“ progimnazijos. Tai basakojų ga-
dynė. Ne visi galėjo atverti mokyklos duris. 
Tai karai, pokariai, nepritekliai ir mokytojų 
stoka. Bet uteniškiai atkaklūs mokslui.

1907 m. balandžio 15 d. dekano kun. 
A. Švatelio, kun. J. Švagždžio, kun. Pr. 
Turausko iniciatyva buvo įkurtas Lietuvos 
švietimo draugijos „Saulė“ Utenos skyrius, 
davęs pradžią lietuviškai mokyklai Utenos 
krašte. Lietuvybės skleidėjams rūpėjo jauni-
mo ateitis. Imta mąstyti apie aukštesniosios 
mokyklos įkūrimą. Pirmojo pasaulinio karo 
metais kun. Pr. Turausko diplomatinių su-
gebėjimų dėka pavyko gauti leidimą steigti 
progimnaziją Utenoje, tad 1918 m. sausio 
10 d. įkurta Utenos „Saulės“ progimnazija, 
1926 m. suteiktas gimnazijos statusas, o po 
trejų metų Utenos „Saulės“ gimnazija tapo 
valstybine Utenos gimnazija. 1944 m. ji 
išskaidyta į Utenos berniukų ir mergaičių 
gimnazijas, o 1950 m. berniukų gimnazija 
reorganizuota į Utenos 1ąją vidurinę 
mokyklą. 1971 m. Utenos 1ajai vidurinei 
mokyklai suteiktas Teofilio Tilvyčio vardas, 
tačiau 1988 m. šio vardo atsisakyta, sugrą-
žintas Utenos 1osios vidurinės mokyklos 
pavadinimas. Ši mokykla 1999 m. buvo 
sujungta su katalikiškos dvasios „Saulės“ 
vidurine mokykla ir tapo Utenos „Saulės“ 
gimnazija. 

Dabar, 2018–2019 m. m., „Saulės“ gimna-
zijoje mokosi 260 mokinių, dirba 35 mokytojai. 
Gimnazijoje vedamos šiuolaikiškos pamokos, 
taikomi inovatyvūs aktyvieji mokymo me-

todai, vykdomi tarptautiniai „Erasmus+“ ir 
„Nordplus“ projektai, pilietinės iniciatyvos. 
Mokinių saviraiška, kūrybiškumas ugdomi 
ir popamokinės veiklos metu – daina, šokis, 
muzika, dizainas, teatras, jaunųjų žurnalistų 
kūryba, renginių organizavimas bei inicia-
tyvos savivaldoje. 2018 m. abiturientė Rasa 
Gruodytė rašo: „... „Saulę“ prisimenu tik su 
šypsena veide, nes ji suformavo mane tokią, 
kokia esu šiandien. Šilti prisiminimai apie 
mokyklą mano širdy gyvuos visados...“

Ir štai mokyklos šimtmečio minėjimas. 
Laikraščiuose skelbimai, kviečiantys atvykti 
dalyvauti. Paimi į rankas „Utenos dieną“, 
„Utenį“, „Utenos apskrities žinias“ ir širdį 
suvirpina darbo metų prisiminimai.

Lapkričio 23 d. 12 val. klebono Kęstučio 
Palepšio ir buvusio Utenos ,,Saulės“ gimna-
zijos moksleivio, dabar Kauno Šv. Antano 
Paduviečio parapijos altaristos kunigo Juozo 
Čepėno aukojamomis šv. Mišiomis Utenos 
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje prasi-
dėjo šimtmečio minėjimo renginiai. Atvykę 
svečiai, renginio dalyviai sveikinosi, bėgo 
uždegti žvakelių ant mokytojų ir artimųjų 
kapų, maldoje prisiminė amžinybėn iške-
liavusius gimnazijos vadovus, mokytojus, 
mokinius ir darbuotojus.

Po šv. Mišių kas pėstute, kas automobi-
liu, o „Indrajos“ uteniškiųvilniečių klubo 
nariai autobusu skubėjo į mokyklą. Nenu-
sakomas jaudulys kilo priartėjus. 

Gimnazijoje pasi-
tiko rajono vadovai, 
mokyklos direktorė 
Nijolė Zabukienė, 
mokytojai ir mo-
kiniai. Atsigavę ir 
pavaišinti  arbata 
susirinkome salėje. 
Šventiška, pakili nuo-
taika, išpuošta aplin-
ka, mokykla. Ofici-
alioji dalis – Utenos 
rajono savivaldybės 
mero Alvydo Katino, 
gimnazijos direktorės ir įvairių abiturientų 
laidų pasisakymai. Buvę mokiniai džiaugėsi, 
kad šioje mokykloje mokėsi, dėkojo mokyto-
jams, visiems mokyklos vadovams, o ypač 
direktorių direktoriui Domui Viščiniui. Įdomi 
detalė per šimtą metų – tik antra direktorė 
(dabartinė) moteris. 

Malonu buvo stebėti programą, juo 
labiau, kad scena atspindėjo vystymosi 
kelią. Susiskirsčius į grupes „A“, „B“, 
„C“ ir t. t., vyko ekskursijos po gimnaziją. 
Buvo keista vaikščioti ir stebėti pasikeiti-
mus. Mokykla suremontuota, kabinetai, 
biblioteka, atnaujintas muziejus. O koks 
malonus sutikimas!

Šventė vyko dvi dienas. Kita diena – 
buvusių laidų: mokytojų, klasės vadovų ir 
mokinių. Kiek čia emocijų linksmų ir liūd
nų! Kiek įvairių specialybių – mokslininkų, 
gydytojų, deputatų ir visuomenės veikėjų! 
Pasikalbėję, pasiglebėsčiavę kiekvienas vėl 
sugrįžome į savo lizdą. 

Gyvuok, klestėk, miela mokykla! Mo-
kytojai, dėkime visi savo laurus ant mielos 
nepriklausomos tėvynės Lietuvos aukuro!

Audriaus Matkevičiaus nuotr.

Utenos „Saulės“ gimnazijai 100!
Birutė RAGINYTĖ-ŽEMAITIENĖ, „Vilnijos“ ir Lietuvai pagražinti draugijų narė, Vilnius

Gimnazijos bendruomenę 100-mečio proga sveikino (iš kairės) Utenos r. savivaldybės meras 
Alvydas Katinas, Utenos švietimo centro direktorė Vitalija Bujanauskienė, Utenos r. savivaldybės 
Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, savivaldybės adminis-

tracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė

Utenos „Saulės“ 
gimnazijos direktorė 

Nijolė Zabukienė

Šventės akimirkos
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1944 m. balandžio 14 d. gen. T. Komorovs-
kis informavo vadovybę Londone: 

[...] [1944] II. 10 ir 11 [vasario 10 ir 12 – aut. 
pastaba] Vilniuje 3 vokiečių karininkų pasiunti-
niai apygardos komendantui mainais už ginklus 
ir šaudmenis siūlė bendradarbiauti kovojant su 
gaujomis [sovietų partizanais – aut. pastaba] 
ir netrukdyti ūkiams atiduoti prievoles Reichui. 
Žadėjo negrobti įkaitų ir nepersekioti „lenkų 
pasipriešinimo judėjimo“, taip pat pašalinti ki-
tas pagalbines formuotes [lietuvių savisaugos 
batalionus – aut. pastaba], esančias lenkų par-
tizanų dalinių zonose. Buvo atsakyta, kad joks 
susitarimas negalimas, ir pažadėta, jei nesiliaus 
policinis teroras, suaktyvinti antivokiškus veiks-
mus [...].32

T. Komorovskis veidmainiauja. Sandėris 
užsimezgė, nors ir neišsiplėtojo iki atviro ben-
dradarbiavimo. 1944 m. kovo 23 d. policijos ir 
SD vadas Lietuvai SS oberfiureris ir policijos 
pulkininkas V. Fuchsas siunčia pranešimą 
aukščiausiajai SS ir policijos vadovybei Ry-
goje apie jau įvykusias derybas:

[...] Vokiečių derybų su baltųjų lenkų gaujų 
vadais pagrindas buvo šie punktai:

[...] b) Prievolės turi būti vykdomos atsižvel-
giant į Vermachto aprūpinimo ir civilinio sekto-
riaus poreikius. Čia ypač svarbi yra valstybinio 
turto apsauga. (Jei šiuos reikalavimus baltųjų 
lenkų gaujos įvykdys, Lietuvos SS ir policijos 
vadai neturės jokių abejonių atitraukdami iš ūkių 
ten esančias apsaugos komandas.)

c) Atskiroms gaujoms nustatyti saugojimo 
rajonus ir veiksmų teritorijas [...]

d) Baltųjų lenkų gaujų veiksmai gali būti vyk-
domi tik iš anksto pranešus apie tai numatytoms 
tarnyboms.

e) Darbo jėgos ėmimas darbo tarnybai Reiche 
baltųjų lenkų gaujų veiklai priskirtuose rajonuose 
ir toliau turi būti vykdomas.

Vokiečių, be kita ko, pateiktas siūlymas:
a) Įsigalios taika tarp baltųjų lenkų gaujų ir 

vokiečių Vermachto, taip pat tarp vokiečių ir lie-
tuvių policijos bei valdžios institucijų, dirbančių 
pagal vokiečių vyriausybės užduotis.

b) Dalinis aprūpinimas ginklais, amunicija 

ir medikamentais, sužeistųjų slaugymas ligoni-
nėse.

Derybose dalyvaujantys baltųjų lenkų gaujų 
vadovai pareiškė sutinkantys su vokiečių pateiktais 
derybų punktais. Tačiau pabrėžė, kad galutinis 
sprendimas priklausys nuo lenkų aukščiausiosios 
vadovybės Varšuvoje. Iki galutinio sprendimo 
patvirtinimo lojalumo ženklan kovai su gaujomis 
[sovietų partizanais – aut. pastaba] Rūdninkų 
miške į pietus nuo Vilniaus buvo perduota ir pa-
naudota 3-ioji lenkų brigada. Vokiečių junginiai 
veiksmuose nedalyvavo.

1944-03-13 [...] Centras Varšuvoje atmetė 
bendradarbiavimą su vokiečiais [...] Tačiau buvo 
nustatyta, kad Vilniaus apskrityje veikiančios 
baltųjų lenkų gaujos liko nepatenkintos atmetimu. 
Konfidencialiai pavyko sužinoti, jog baltųjų lenkų 
gaujos iš Varšuvos centro gavo nurodymą nuo šiol 
sustabdyti priešiškus veiksmus prieš bolševikų 
gaujas, pasipildyti ginkluotę ir būti pasirengusios 
veiksmams.33

Nors oficialūs vokiečių ir AK santykiai 
nutrūko, tolesni įvykiai įrodo, kad svarbiausi 
susitarimų punktai – 1) AK teritorijų kontrolė, 
2) prievolės vokiečiams, 3) taika – įsigaliojo. 
1954 m. liepos 23 d. komunistinės Lenkijos 
tribunolui buvęs AK Vilniaus apygardos 
6osios brigados vadas A. Boryčka (slap. 
Tońko) parodė:

[...] [vokiečiai – aut. pastaba] pažadėjo mums 
šalia Rūdninkų girios skirti teritoriją, kurioje 
galėsime laisvai judėti, ir net pasiūlė saugoti jų 
dvarus, iki tol saugotus vokiečių arba lietuvių. 
Tik su sąlyga, kad jie rinks prievoles ir verbuos 
žmones į darbus [...].34

Vokiečiai įsipareigojimų laikėsi, nes jiems 
svarbiausia buvo užtikrinti karo prievoles 
frontui. 1943 m. Vilniaus apskritis kariniais 
taktiniais sumetimais buvo priskirta Ver-
machto armijų grupės „Centras“ Baltarusijoje 
dispozicijai. Vilniaus apskrities SS ir policija 
taip pat buvo pavaldi Baltarusijos generali-
nės srities SS ir policijos vadui. Civiliniame 
valdyme šie kariniai reorganizavimai nieko 
nepakeitė.35 1944 m. vasario 26 d. Baltarusi-
jos generalinės srities SS ir policijos vado SS 
štandartenfiurerio E. Erlingerio telegramoje 
sakoma:

[...] Lenkams nevalia daryti jokių kliūčių 
vykdyti prievoles, todėl, savaime suprantama, 
yra garantija prievolėms, bendrai kovai prieš 
bolševizmą reikia panaudoti visas jėgas. Bet visų 
svarbiausia yra Vermachtą išmaitinti ir kitaip 
stiprinti vokiečių karinį potencialą [...].36

Prievolės buvo surenkamos per Vilniaus 
krašto valstybinius dvarus, kuriuos anks-
čiau nuo sovietų partizanų saugojo lietuvių 
savisaugos batalionai. 1944 m. vasario mėn. 
SS ir policijos vadovybės įsakymu jie buvo 
išvesti iš dvarų ir nesugrąžinti. Šios Vilniaus 
krašto dalies administracinį ir ūkinį valdymą 
vokiečiai perdavė AK. Garsus lenkų rašytojas  
T. Konvickis, AK dalinyje kovojęs su bolševi-
kais iki 1945 m. pavasario, rašė:

[...] [AK – aut. pastaba] administruodama 
ištisas apskritis, derėjosi su vokiečiais, dėjosi esanti 
svarbi, nes vokiečiai buvo laimingi, kad neliečia 
kelių [...].37

Pplk. A. Kšyžanovskis (slap. Wilk) tapo 
didžiulių teritorijų faktiniu valdovu (1944 m. 
birželio mėn. AK Naugarduko ir Vilniaus 
apygardos buvo sujungtos), pasivadino gene-
rolu ir, pasisiuvęs generolo mundurą, opeliu 
(pilkas „Opel SuperSix“, pagrobtas iš garažo 
Vilniuje adr. Jogailos g. 11) laisvai važinėjo 
po kraštą. AK Naugarduko apygardos vadui 
pplk. J. Šliaskiui (slap. Prawdzic, Borsuk) ypač 
nepatiko Wilkas dėl šio perdėtos garbėtroškos, 
paradų ir prakalbų pomėgio. Jis prisimena:

[...] 1944 m. birželio 27 d. [...] atvyko „Wil-
kas“, vilkintis uniforma su generolo skiriamaisiais 
ženklais, nors buvo tik pplk. [...] Savavališkai 
pasikėlė į generolus. Mėgavosi kalbomis ir ba-
taliono atsakymu į pasveikinimą „Sveiki, pone 
generole“ [...].38

AK Vilniaus apygardos karininkas kpt. E. 
Banasikovskis (slap. Jeż) rašė:

[...] Kai kurie „Prawdzico“ aplinkos karininkai 
„Wilką“ kaltino perdėtomis asmeninėmis ambici-
jomis. Kalbėta, jog jis laikąs save šiaurės rytinių že-
mių šeimininku ir šios teritorijos politiniu vadovu, 
nors tam stokojąs profesinių savybių [...].39

1944 m. gegužės 19 d. Wilkas raporte vado-
vybei į Varšuvą giriasi, kad „išvalė“ vokiečius 
ir lietuvius iš tam tikrų teritorijų:

[...] vietovės trikampyje tarp Vilnius–Ašme-
nos ir Vilniaus–Lydos geležinkelių visiškai išva-
lytos nuo vokiečių ir lietuvių būrių. Išimtis tėra 
geležinkelio linijos ir plentai, tačiau ir juos laisvose 
vietose pereiname kada panorėję. Į dalinius mini-
mose vietovėse išvažiavau balandžio 30 d., grįžau 
gegužės 17 d., išvažinėjau teritoriją, gegužės 11 d. 
buvau susitikęs su Novinų [Naugarduko apy-
gardos – aut. pastaba] vadu „Borsuku“. Prie 
Lydos ir niekur kitur nesutikau jokio priešo. Toje 
geležinkelio linijų apibrėžtoje teritorijoje yra tik 
Viano [Vilniaus apygardos – aut. pastaba] ir 
Novinų daliniai. Visa administracija yra mūsų 
rankose, ir visi krašto ištekliai mūsų dispozicijoje. 
Kadangi mūsų dalinių akcijos visiškai likvidavo 
arba išstūmė plėšikaujančias sovietų ir žydų 
gaujas, gyventojai į mūsų dalinius žvelgia tiesiog 
entuziastingai [...]40

Wilkas persistengė girdamasis: teritoriją 
kontroliavo vokiečių 221oji saugos divizi-
ja. Vokiečiai „tik“ suteikė jam teisę valdyti 
šias žemes mainais į lojalumą. Ir AK vadas  
T. Komorovskis, ir Lenkijos vyriausybė pui-
kiai suvokė tikrąją padėtį. 1944 m. birželio  
7 d. Londono vadovybei jis siunčia pranešimą 
Nr. 12:

[...] Mūsiškiai. Vilniaus krašte: po kelerių 

kautynių su vokiečiais ir jiems tarnaujančiais 
lietuvių daliniais Vilniaus–Ašmenos–Lydos 
rajonų teritoriją, išskyrus didesnius miestus ir 
komunikacijos centrus, užėmė mūsų partizanų 
daliniai. Vokiečiai laikosi pasyviai, apsiriboja 
karinių ir komunikacijos objektų saugojimu, taip 
pat tęsia sėkmingą [lenk. redaktoriaus išnaša: 
taip štabo egzemplioriuje, turi būti: nesėkmingą. 
Aut. pastaba] kampaniją, kurios tikslas – palenkti 
į savo pusę mūsų dalinius ir panaudoti kovai su 
komunistais bei sov[ietais][...].41

Atkreipia dėmesį šio dokumentų rinkinio 
redaktoriaus pastangos „pataisyti“ dokumen-
tą: sėkmingą vokiečių bendradarbiavimą su AK 
jis pakeitė į „nesėkmingą“. Taip redaktorius 
mėgino pateikti pokariu pasikeitusį požiūrį 
į okupantus. Niurnbergo procese SD buvo 
pripažinta nusikaltėlių organizacija. Bet kokia 
užuomina apie artimesnius ryšius su gestapu 
galėjo mesti šešėlį Armijos Krajovos Vilnijoje 
mitui. Kas galėjo pagalvoti, kad kada nors yla 
išlįs iš maišo ir nemaloni tiesa išaiškės? Atsiras 
ir SD dokumentai, ir kiti archyviniai dokumen-
tai. Vilniaus Abvero skyriaus viršininko mjr. J. 
Christianseno sūnus leit. H. B. Christiansenas 
karo metais tarnavo Brandenburgo pulke – 
Abvero specialiame dalinyje, ne kartą lankė 
tėvą Vilniuje, 1943 m. vasarą vakarieniavo su 
AK atstovu daktaru Emilio42.

1955 m. H. B. Christiansenas buvo paleis-
tas iš sovietų nelaisvės. Maždaug po 1960 m. 
tarp motinos dokumentų jis rado karo metais 
tėvo rašytus jai laiškus. Be labai asmeniškų 
dalykų, laiškuose J. Christiansenas aprašė 
susitikimus su Vilniaus AK vadais. 1944 m. 
vasario 6 d. jis rašė:

[...] Pokalbį baigėme tikrai draugiška švente 
mano garbei su apsikabinimais, bučiniais ir pagar-
bos pareiškimais, kaip įprasta šiose vietose [...].43

Į priešų susitikimą nepanašu. Išgertuves 
vokiečiams Ašmenos apylinkėse surengė AK 
Vilniaus apygardos 3iosios brigados vadas 
Szczerbiecas. Liudininkų netrūko. 1954 m. 
liepos 23 d. lenkų čekistams A. Boryčka 
parodė:

1944 m. vasario 17 d. vokiečių pranešimas apie įvykusias derybas su Wilku. Nuotr. iš RVKA, f. 
504, ap. 1, b. 14, l. 17

1944 m. vasario 10 d. Vilniuje, restorane „Valgis“ (dabar – Gedimino 9), įvyko AK ir vokiečių 
derybos. Nuotr. iš autoriaus asmeninio archyvo

Vilniaus Abvero skyriaus viršininkas mjr.  
J. Christiansenas su sūnumi. 1942 m. pavasa-

ris. Nuotr. iš autoriaus asmeninio archyvo

Nukelta į 11 p.

Generolo uniformą vilkintis pplk. A. Kšyžanovskis (slap. Wilk) priima Naugarduko apygardos 
5-ojo bataliono partizano R. Kiersnovskio (slap. Puhacz) raportą. 1944 m. liepos 1 d. Nuotr. iš 

autoriaus asmeninio archyvo
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Atkelta iš 10 p.

Armija Krajova Lietuvoje

Svetimi didvyriai
[...] Po pasitarimo kpt. surengė vaišes, buvo 

degtinės ir užkandžių [...]. Vaišėse dalyvavo visa 
mūsų apsauga, išskyrus lauko sargybinius. Išgėręs 
degtinės, „Szczerbiecas“ bučiavosi su vokiečių ma-
joru [J. Christiansenu – aut. pastaba]. Vokiečiai 
skelbė tostus už AK partizanus [...].44

1944 m. pavasarį 3iosios AK brigados 
uniformos ir ginkluotė kardinaliai pasikeitė. 
M. Korejva (slap. Milimetr) prisimena:

[...] [1944 m. liepos pradžioje – aut. pas-
taba] visa brigada [3ioji – aut. pastaba] atvyko 
į Turgelius. Pėstininkai atvažiavo automobiliais, 
nes jų tada jau nemažai turėjome. Pasibaigus 
bažnyčioje iškilmingoms pamaldoms, dalyvavome 
eisenoje. Ji buvo itin vykusi. Kitų padalinių fone 
labai išsiskyrė mano Smogiamoji kuopa. Visi kaip 
vienas vilkėjo vokiškas uniformas. Puikūs ginklai, 
kiekvienas būrys turėjo po tris kulkosvaidžius, 
vieną iš jų – juostinį MG tipo. Būrių ir grandžių 
vadai turėjo automatus, dažniausiai vokiškus pis-
toletus-kulkosvaidžius, kiti – Mauzerio šautuvus 
arba 10 šūvių pusiau automatinius šautuvus. Visi 
užsimovę vokiškus šalmus su dirželiais po smakru, 
pasiraitoję uniformų rankoves, kiekvienas – su 
baltai raudonu raiščiu“ [...].45

Apie kokias tarpusavio kovas galima 
kalbėti? Tikrovėje AK jokių didesnių susidū-
rimų 1944 m. vasario–birželio mėnesiais su 
vokiečiais nepasitaikė. Okupacinei valdžiai 
terūpėjo karo prievolės, kurias užtikrino 
AK. Savo ruožtu vokiečiai leido AK naudoti 
krašto išteklius savo reikmėms ir pripažino 
AK rekvizicinius dokumentus. Vokiečiai 
akovcams žadėjo:

[...] Aprūpinimas maistu organizuojamas taip: 
paskiriamos tam tikros teritorijos, iš kurių maisto 
produktai būtų pasiimami [...].46

Pabradės–Lentupio apylinkėse veikiantis 
AK Vilniaus apygardos 2osios grupuotės 
vadas mjr. M. Potockis (slap. Węgielny) rašo:

[...] Iš pradžių savininkai į oficialius kvitus 
žvelgė labai skeptiškai, ne per daug tikėjo, kad 
vokiečių valdžia juos pripažins, bet vėliau patys 
jų reikalavo, nes vokiečių valdžia, iš tikrųjų 
jais remdamasi, savo rekvizicijas sumažinda-
vo tokiu mastu, kuris atitiko mūsų išduotus 
pakvitavimus. Paprastai rekvizicijos buvo 
vykdomos tose vietovėse, kur gyveno lietuviai, 
nes pagrindinės nekintamų ir nuolatinio maisto 
produktų tiekimo vietos buvo tiktai lenkiškuose 
kaimuose [...].47

Vokiečiai, užskaitydami rekvizicinius 
akovcų dokumentus kaip savus, tarsi pri-
pažino, kad yra atsakingi už Armijos Kra-
jovos išlaikymą visame Vilniaus krašte. Tad 
okupantai leido akovcams „legaliai“ plėšti 
lietuvių valstiečius. Turint galvoje, jog pana-
šiai maitinosi ir sovietų partizanai, sunku net 
įsivaizduoti, ką išgyveno Pietryčių Lietuvos 
kaimas. 1944 m. birželį, be rekvizicinių žygių, 
AK partizanai neturėjo ką veikti – daliniuose 
tvyrojo keista ramybė. Akovcai dažnai atos-
togaudavo, konfliktų su vokiečiais vengė, 
galiojo savotiškos paliaubos: tu manęs neliesi, 
aš – tavęs. Jie jau šeimininkavo daugelyje Vil-
niaus krašto rajonų: Ašmenos, Dieveniškių, 
Turgelių, Eišiškių, Pabradės, Lentupio apy-
linkėse. Lenkų istorikas T. Balbusas rašo:

[...] Rekviziciniuose reiduose į vien lietuvių 
gyvenamas teritorijas Vilniaus AK būriai, taip 
pat ir „Jurando“, gerokai papildydavo atsargas, 
kartu lengviau atsikvėpti galėjo ir lenkiškieji 
kaimai. Brigadai kokioje nors vietovėje ilgėliau įsi-
tvirtinus, partizanai pavieniui [...] arba grupėmis 
(dažniausiai sudarytomis iš kelių karių) traukdavo 
į aplinkines gyvenvietes apsirūpinti maisto pro-
duktais bei būtiniausiais daiktais. Tokie išpuoliai 
vadinti „bombardavimu“. Pavadinimas perimtas 
iš vietinių paramos retai sulaukdavusių sovietų 
partizanų, kurie be atodairos plėšė („bombardavo“) 
Vilnijos gyventojus – atiminėjo ne tik maistą bei 
drabužius, bet ir vertingesnius daiktus. Panašūs 
„Jurando“ būrio rekviziciniai reidai lenkų tautybės 
gyventojams nebūdavo itin skausmingi. Labiau 
nukentėdavo lietuvių ir baltarusių gyvenami 
kaimai. Janušas Gžesikas-Grzenickis „Leszekas“ 
rašo: „Visų pirma būdavo imamas maistas, bet, 
progai pasitaikius, neatsisakoma ir tokių daik-
tų, kurie galėjo bet kada praversti, pavyzdžiui, 
kailinių, pirštinių ir t. t. Tačiau neprisimenu, 
kad lenkų kaimuose kas nors būtų atimta „jėga“. 
Įprasčiau būdavo „prašyti“, ir tuos „prašymus“ 
kaimiečiai kartais tenkindavo noriai, kartais – ne-
labai. Žinoma, „bombardavimu“ vadinti reidai į 
lietuviškus kaimus, kai maisto produktų būdavo 
atimama daug ir nepaisant savininkų reakcijos.“ 
[...] Prievartinę rekviziciją Vilniaus AK būriai 
taikydavo lietuviškuose ir baltarusiškuose kaimuo-

se. „Jurando“ būrys į lietuvių ūkius konfiskuoti 
maisto produktų kartais siųsdavo specialiuosius 
patrulius, patyrusius partizanus, įgudusius nau-
dotis ginklu, žinančius vietos gyventojų papročius 
ir nesutrinkančius dėl susiklosčiusių nenumatytų 
aplinkybių. Tokie, be kitų vyrų, buvo Albinas 
Višomirskis „Orzeł“, Edvardas Višomirskis 
„Pistolet“, Vitoldas Stšeminskis „Bohunek“ ir 
Henrikas Trojanovskis „Hena“. Į prieškario Lie-
tuvos teritorijai gretimas vietoves buvo surengtas 
ne vienas didelis apsirūpinimo reidas. Vieno tokių 
išpuolių dalyviai (keliolika partizanų, tarp kurių 
buvo ir Janušas Gšesikas-Gšenickis „Leszek“ bei 
Juzefas Kravčukas „Walter“) į būrį parvedė gal-
vijų, kitokių gyvulių, pargabeno statinių su mėsa, 
rūkytų lašinių. „Viename tokių reidų dalyvavau. 
Į brigadą tada parvežėme apie 20 vežimų maisto, 
parsivedėme nemažai galvijų. Brigados gyvąjį 
turtą išskirstėme po lenkų ūkius, kuriuose buvome 
apsistoję, ir skersdavome tik tada, kai prireikda-
vo...“ – pasakoja vyresnysis leitenantas Borisas 
Štarkas „Ptasznik“ [...].48

Izidorius Šimelionis iš Pelesos krašto (da-
bartinė Gudija) atsiminimuose rašo:

[...] Lietuviški kaimai buvo plėšiami nuolat, kol 
Armijos Krajovos Naugarduko dalinys 1944 m. 
rugpjūčio mėnesį nustojo egzistavęs [...].49

Su vokiečiais bendradarbiaujančiu AK 
Naugarduko Šiaurės grupuotės vadu J. Bory-
sevičiumi (slap. Krysia) I. Šimelionis ne kartą 
buvo susitikęs asmeniškai. Vieną kartą:

[...] Staiga triukšmingai atsidarė priemenės 
[...] durys. Į vidų įsiveržė keli ginkluoti „akovcai“ 
[...] pabėrė keiksmažodžių serijas ir gausybę piktų 
grūmojimų lietuviams ir Lietuvai [...]. Atėjūnai 
siautėjo ir troboje, ir tvartuose, kluonuose. Net 
penkiolika ginkluotų ir kailiniuotų vyrų buvo ap-
supę vienkiemį. Namiškiams atrodė, kad egzekucija 
jau neišvengiama. Kai visa šeima suklaupusi, po 
šventųjų paveikslais, raudojo, prašė Viešpaties pa-
sigailėti, čia pat įnirtingiausias pagyvenęs vyriškis 
automato buože pradėjo mušti iš eilės kiekvieną 
klūpantįjį. Ir jo bendrai paleido į darbą lazdas, 
spardė, stumdė kaip įmanydami visus. Nustūmęs 
į kitą pirkios kampą motiną su Maryte, neprašy-
tas svečias paskelbė, kad AK karo lauko teismas 
Lenkijos Respublikos vardu nusprendė sušaudyti 
Šimelionių šeimą [...]. Tuojau du atėjūnai nukreipė 
ginklus į tėvą ir sūnų. Akimirka, kita – ir drioks-
telės šūviai. Staiga triukšmingai atsidarė durys, 
ir pirkios viduryje atsirado šio regiono AK vadas 
„Krysia“. Rankos mostu įsakė baudėjams nuleisti 
ginklus [...]. – Šį kartą mes jums dovanojame, – 
pabrėždamas kiekvieną žodį, kalbėjo „Krysia“. – 
Jus išgelbėjo kaimynai. [...] Vietos lenkai užtarė 
Šimelionis, nes visos mūsų šeimos santykiai su 
jais prieš karą buvo gana geri. Lenkmečiu aš ne 
tik sugyvenau, bet ir gražiai bendravau ir su kitų 
kaimų padoriais lenkais [...]. „Krysia“, dovanojęs 
gyvybę, pareikalavo duoklės. Dar tos dienos va-
karą jis liepė nunešti [...] naujus tėvo kailinius, 
keturis kilogramus lašinių, keturis litrus naminės 
ir aštuonis kilogramus žirnių. Reikėjo rasti tiktai 
krūminės, nes savos neturėjome [...].50

Bet Griškoms akovcai nebuvo tokie „gai-
lestingi“:

[...] Tragiška buvo Griškoms kita diena – 
kovo antroji. Apie vidurnaktį tie patys baudėjai 

Dainavos kaime apsupo Albino vyresniojo brolio 
Aleksandro namus. Jį nusivedė iki Žižmos upės 
netoli Tumasonių kaimo tilto ir nužudytą šūviu 
į pakaušį šį 35 metų vyrą pakišo po ledu. Namie 
liko du sūneliai – trejų metukų Mečiukas ir sep-
tynerių Leonardas su mamyte. Tą naktį tik šiame 
Dainavos kaime buvo nušauti net penki lietuvių 
ūkininkai [...].51

AK neapsiribojo rekvizicijomis ir pradėjo 
lietuvių terorą. Naugarduko apygardos 5ojo 
bataliono partizanas R. Kiersnovskis (slap. 
Puhacz) prisimena:

[...] Gal iš tikrųjų tai buvo būtina, bet mums 
tada atrodė tiesiog nesuprantama. Rakliškėse Truš-
kovskis liepė sušaudyti kažkokią lietuvę, tariamai 
šnipę. Nežinau, kokiomis prielaidomis jis grindė 
tokią išvadą, galbūt jų ir pakako, bet jis apie tai 
nieko nerašo. Tuo metu dar nebuvo sukurta mūsų 
žandarmerija, kuri vėliau rūpinosi egzekucijomis, 
tad imta ieškoti savanorių, ko gero, laužant visas 
taisykles. Mano būryje niekas nenorėjo vykdyti 
nuosprendžio, bet atsirado iš kitų, ir vėliau girdėjau 
jų pasakojimus. Vėlesniais mėnesiais panašūs įvy-
kiai jau taip labai nešokiravo, pratinomės prie karo, 
bet iš pradžių tai buvo sukrečiantis dalykas [...].52

Po karo dauguma AK karininkų pateko 
į NKGB pinkles. 1945 m. balandžio 21 d. 
Vilniuje kaltinamasis Poklevskis (mjr.  
L. KoplevskisSkarbek – AK Vilniaus įgulos 
komendantas) tardomas parodė:

[...] Vokiečių kariuomenės okupuotoje Lietuvos 
teritorijoje, taip pat ir Vilnijoje, AK organizacija 
prieš vokiečių grobikus nekovojo, jeigu neskaičiuo-
sime keleto neorganizuotų atskirų ginkluotų būrių 
išpuolių ir tos kovos, kurią kaip savigyną vykdė 
AK būriai prieš generolo Plechavičiaus lietuvių 
būrius [Vietinę rinktinę – aut. pastaba]. AK 
vadovybės ir lenkų vyriausybės emigracijoje Lon-
done direktyvų dėl aktyvių veiksmų prieš vokiečius 
nebuvo. Buvo nurodymas rengtis ginkluotai kovai 
ir laukti tinkamo meto bei signalo pradėti karo 
veiksmus [...].53

Iki šiol galutinai neaišku, kodėl vokiečiai 
apginklavo, leido mobilizuoti ir išmaitinti 
tūkstantinius AK Naugarduko ir Vilniaus 
apygardų būrius. Gyvuoja skirtingų versijų, 
nors, ko gera, nė viena neatspindi tikrųjų 
priežasčių. Wilkas Vilniaus pogrindžio va-
dovybei pareiškė, jog, leisdamasis į derybas 
su vokiečiais, turėjo tikslą palengvinti suimtų 
lenkų pogrindžio dalyvių padėtį ir išsiaiškinti 
vokiečių kariuomenės nuotaikas54.

Wilkas gudravo, derybose su vokiečiais jis 
kalbėjo ką kita, net sutiko, kad AK ir Abveras 
bendradarbiautų:

[...] „Wilkas“ pabrėžė, jog kai tik bus sudary-
tas susitarimas, aktyvus šnipinėjimo darbas taps 
nereikalingas. Tačiau jis mano, kad visos iki šiol 
surinktos žinios buvo skirtos tik Lenkijos vyriausy-
bei Londone. „Wilkas“ sutiko, kad jei būtų sudary-
ti Lenkijos ir Vokietijos susitarimai, tai ir vokiečių 
žvalgybos bei kontržvalgybos aparatai sąveikautų, 
nes tai susiję su kova prieš bolševizmą [...] [AK 
Vilniaus apygardos kontržvalgybos padali-
nys „Cecylia“ bendradarbiavo su vokiečiais 
iki pat sovietų atėjimo – aut. pastaba].55

Svarbiausias akovcų derybų tikslas buvo 
žūtbūt iš vokiečių gauti ginklų, nes kitų būdų 
nebuvo. SD teigė, kad jų tikslas buvo panau-
doti AK kovoje prieš sovietų partizanus.

1944 m. kovo 23 d. V. Fuchso pranešime 
sakoma:

[...] 1944-ųjų sausio pradžioje įvairūs baltųjų 
lenkų gaujų vadai mėgino užmegzti ryšį su vokie-
čių tarnybomis ir derėtis dėl bendros kovos prieš 
bolševikines gaujas. Vokiečiai grindė tuo motyvu, 
kad, trūkstant nuosavų pajėgų, šiuo metu baltųjų 
lenkų gaujos yra vienintelė jėga, galinti Vilniaus 
krašte sulaikyti bolševikines gaujas. Į baltųjų 
lenkų gaujų vadų siūlymą derėtis buvo atsakyta 
teigiamai, ir derybų partneris iš pradžių buvo 
Vermachtas, o vėliau iš jo šią funkciją perėmė SS 
(saugumo policija ir SD)[...].56

1944 m. sausio 18 d. Vilniaus apygardos 
komisaras H. Vulfas savo pranešime pritarė, 
kad AK būtų panaudota prieš sovietų par-
tizanus:

[...] Ponas majoras Christiansenas paaiškino, 
kad tam tikrų žinių apie derybas yra pasklidę tarp 
vietos lenkų gyventojų, taip pat ir miestiečių, todėl 
apie jas gali būti žinoma ir lietuviškuose sluoks-
niuose, tad nedelsdamas noriu pabrėžti [...]:

1. Aukštesnioji vadovybė turėtų nedelsdama 
priimti sprendimą, ar mūsų esminės nuostatos 
ir politinė linija leidžia pradėti derybas su lenkų 
gaujomis, savaime suprantama, neturėtų būti 
ignoruojamas ir nuosavų žmonių tausojimo klau-
simas, jei, pavyzdžiui, 800 baltųjų lenkų banditų 
nudėtų 600 bolševikinių banditų [...].57

Bet su SD nuolat konkuruojančio ir 

konfliktuojančio Abvero pozicija skyrėsi. 
 J. Christiansenas teigė, kad AK panaudojimas 
prieš sovietus jo nedomino. H. Vulfo prane-
šime sakoma:

[...] Ponas majoras Christiansenas ypač pabrė-
žia, kad jam OKW [vyriausiosios Vermachto 
vadovybės – aut. pastaba] iškelta užduotis tik išsi-
aiškinti, kokius kanalus į Londoną ir Maskvą nau-
doja lenkų gaujos, skirtingai traktuojančios lenkų 
karinius kadrus, teroristines grupes ar ypatingus 
inteligentijos ratelius. Todėl jam rūpėjo sužinoti 
smulkmenas ir patekti į tas grupeles, kad, pasinau-
dojus užsimezgusiais ryšiais, galima būtų sužinoti 
konfidencialesnės informacijos. Kova su gaujo-
mis ar baltųjų lenkų gaujų panaudojimas prieš 
bolševikines gaujas jo – majoro Christianseno – 
visiškai nedomino [...].58

J. Christianseno laiškai rodo, kiek daug 
dėmesio OKW skyrė bendradarbiavimui su 
AK. Dabar galime tik spėlioti, ar tai buvo 
vien informacijos rinkimas, ar vokiečių siekis 
įtraukti lenkus į kovą prieš sovietus plačiu 
mastu, ar ketinimas diskredituoti lenkus 
sąjungininkų akyse. Žmonai jis rašė:

[1944 m. vasario 11 d.]
[...] Šiuo metu esu gavęs ypatingą užduotį, 

kuriai skiriu visą laiką. Bet ji man miela ir labai 
patinka. Jei apie ją tau papasakočiau, nedelsdama 
pasakytum: „Jis meluoja!“ Bet pasekmes pajusime 
jau po kelių savaičių. Antra vertus, tada tapsiu 
uždaras ir turėsiu išvykti. Man pasiūlė labai 
aukštą postą [...].

[1944 m. vasario 14 d.]
[...] Visa tai taip neįtikima, tu tikriausiai 

nepatikėsi. Rytoj turiu išvykti su pranešimu ir 
viliuosi, kad netrukus jį teks perskaityti taip pat ir 
OKW... Žinoma, dar nesu dėl to tikras. Bet reika-
las nepaprastai svarbus, turiu gauti atitinkamus 
įgaliojimus [...].

[1944 m. vasario 22 d.]
[...] Šis reikalas visur sukelia sprogusios 

bombos efektą. Mane siunčia skaityti pranešimo 
nuo vieno generolo pas kitą. O darbas dar tik 
prasideda... Aš aprūpintas visomis reikalingomis 
darbo priemonėmis, įskaitant lėktuvą. O siūlomos 
kitos užduotys taip pat ne šiaip sau [...].

[1944 m. vasario 28 d.]
[...] Rytoj išskrendu į kelionę, skaitysiu prane-

šimus dideliems viršininkams štabuose ir lauksiu 
įgaliojimų. Manau, kad kelionė truks aštuonias 
dienas. Tada prasidės antra projekto dalis, labai 
paini ir svarbi... Jei viskas pasiseks, tai gali būti 
įrašyta į istoriją... [...]

[1944 m. kovo 3 d.]
[...] Viskas žlugo. Siaubinga, kokias galimybes 

prarandame... Graužia šioks toks kartėlis. Jautiesi 
sukrėstas, kai stovi priešais savo darbo griuvėsius 
[...].59

Po žlugusių derybų J. Christiansenas iš 
Vilniaus buvo atšauktas ir perkeltas į Vo-
luinę. 
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Vokiečių uniformas vilkinti AK 3-ioji brigada 
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Mažeikiuose buvusiame 
NKVD–MGB būstinės pastate 
dabar įsikūrė Švč. Jėzaus Šir-
dies bažnyčios parapijos na-
mai. Čia teka ramus parapijos 
katalikų gyvenimas. Vienoje 
galinėje patalpoje Mažeikių 
muziejaus įkurta pokario kovų 
ekspozicija mena, kad šiame 
pastate buvo kankinami ir 
net žudomi Lietuvos žmonės, 
luošinami jų gyvenimai.

Prieš 70 metų, 1948 m. sau-
sio 9–10 d., visi šio dviaukščio 
pastato kabinetai buvo už-
pildyti naujomis aukomis. Iš 
Laižuvos, Viekšnių, Auksodės, 
Dabikinės apylinkių buvo suimta apie 60 
išaiškintos pogrindinės organizacijos Lietu-
vos demokratinės kovos sąjungos 43 štabo 
(LDKS43) narių.

Organizaciją kūrė ir jai vadovavo Valen-
tinas ValantinasVelcius, g. 1923 m. gruo-
džio 3 d. Skuode, batsiuvio šeimoje. Baigė 
Skuodo gimnazijoje šešias klases, dalyvavo 
skautų veikloje. Dirbo Skuodo kooperatyve 
sąskaitininku.

1945 m., antrą kartą grįžus sovietams, 
V. Valantinas, vengdamas tarnybos sovieti-
nėje armijoje, įsidarbino Kretingos milicijos 
archyvo tvarkytoju. Drauge su Narmontu, 
dirbusiu Kretingos kariniame komisariate, 
parūpindavo pasus ir karinius bilietus pa-
žįstamiems vyrams, vengiantiems tarnybos 
sovietinėje armijoje.

V. Valantino brolis Laurynas, g. 1922 m., 
gyveno Klaipėdoje ir už dalyvavimą Lietu-
vos laisvės armijos (LLA) veikloje 1946 m. 
vasarą buvo suimtas.

V. Valantinas buvo pasiųstas į archyva-
rų kursus Vilniuje. Tiems reikalams gavo  
1 000 rublių. Jausdamas, kad už dokumentų 
padirbinėjimą gali nukentėti, į Skuodą ne-
begrįžo. 1946 m. pradžioje jis mokytojavo 
Vegerių pradinėje mokykloje, o nuo 1946 m. 
rugsėjo buvo Mažeikių apskrities Auksodės 
pradinės mokyklos vedėjas. Čia Valentinas 
subūrė 20 žmonių pogrindinę organizaciją, o 
jau lapkričio 10 d. organizacijos susirinkime 
priėmė priesaiką ir pasirašė krauju kovoti dėl 
Tėvynės laisvės. Jaunuoliai pradėjo veikti. V. 
Valantinas su Albertu Gargasu iš Mažeikių 
komjaunimo komiteto patalpų išnešė radijo 
aparatą. Iš Švietimo skyriaus, padedant ir 
Antanui Dargiui, nakties metu rekvizavo ra-
šomąją mašinėlę ,,Continental“. Ją patalpino 
pas Žiogaičių kaimo gyventoją Joną Šimą. 
Pas jį laikė ir įsigytus ginklus. Antanas Dar-
gis mašinėle rašė atsišaukimus ir įsakymus. 
Mažeikiai – miestas mažas, greit pasklido 
gandas apie dingusią mašinėlę. 

1947 m. kovo mėn. V. Valantinas per-
keliamas dirbti į Dabikinės vaikų namus. 
Pas save parsikviečia vaikų namų ūkvedžio 
pareigoms ir Albertą Gargasą iš Auksodės. 
Čia toliau sparčiai plečia organizaciją. Į ją 
įstoja vaikų namų direktorius Pilčiauskas, 
medicinos seselė GindziulauskienėRūta, 
jai atgabenama rašomoji mašinėlė, ir ji viską 
spausdina.

Vilniuje V. Valantinas per pažįstamą 
skuodiškį susisiekė su Žemaičių partizanų 
apygardos vadu IvanauskuVygandu, jau 
gyvenusiu Vilniuje, Ukmergės g. 50, ir 
buvusiu MGB agento Markulio įtakoje, jo 
kontroliuojamu. Drauge ir 43 štabas pateko 
į Markulio pinkles.

Vaikų namų auklėtojas Antanas Kazlaus-
kas keletą kartų veža Ivanauskui maisto pro-
duktus ir nuotraukas dokumentams žmonių, 
esančių nelegalioje padėtyje. Ivanauskas 
žada gauti pasus.

Mjr. IvanauskasVygandas 1947 m. 
gruodžio 30 d. įsakymu 43 štabo organizaciją 
priima į „Alkos“ rinktinės sudėtį bataliono 
teisėmis. V. Valantiną paskiria bataliono 
vadu. Dabikinėje lankosi Ivanausko atstovas 
Adolfas PreibysAušra iš Skuodo. Jis atveža 
instrukcijas. Galiausiai Antanas Kazlauskas 
pagal reikalavimą į Vilnių nuveža organiza-
cijos narių sąrašą, ir taip galutinai patenkama 
į MGB pinkles.

Tuo pat metu V. Valantinas užmezga ryšį 
su Mažeikių pogrindine organizacija ,,Sakalų 
štabas“, vadovaujama mokytojo Antano Čer-
kaso. Taip pat su MGB smogiku – ,,Siaubo“ 
būriu, apsimetusiu Lietuvos partizanais, ir 
su „Alkos“ štabo vado pavaduotojo Alberto 
Švažo grupe.

Tolimesnė organizacijos veikla nutrau-

kiama. 1948 m. sausio 9–10 d. 
prasideda organizacijos narių 
areštai, suimama apie 60 
narių. Tik vado V. Valantino 
suimti nesiseka.

Čekistai savo ataskai-
tose rašo, kad pas suimtus 
organizacijos narius rasti 2 
kulkosvaidžiai, 4 automatai, 8 
šautuvai, 5 pistoletai, 2 žiūro-
nai, 1 raketinė, organizacijos 
štabo antspaudas, įvairūs 
dokumentai.

Sausio 9 d. rytą Valenti-
nas, atėjęs į darbą vaikų na-
muose, koridoriuje girdi, kaip 

direktoriaus kabinete čekistas 
Žukovas klausinėja, kur seselė Gindziulaus-
kienė. Valentinas, nieko nelaukęs, sprunka 
lauk. Jį palydi saugumiečių šūviai. Sušaudo-
mas lietpaltis ir nesunkiai sužeidžiama koja. 
V. Valantinas atbėga į Akmenės geležinkelio 
stotį, įšoka į prekinį traukinį, atvyksta į Ma-
žeikius pas „Sakalų štabo“ viršininką Antaną 
Čerkasą, į Matulionio gatvę.

Dar yra gyvi to epizodo liudininkai Valė 
Bernatavičiūtė, dabar gyvenanti Klaipėdoje, 
ir Vilniuje gyvenantis Alfonsas Vilimas. Valė 
prisimena, jog sužeistą V. Valantiną nuvedė 
pas Alfonso Vilimo tėvus į Vytauto gatvę. 
Jis kamarėlėje pragulėjo, kol sugijo koja. 
Buvo organizuotas jo išvykimas. Aprengtas 
juodais geležinkelininko drabužiais stovėjo 
prie traukinio Mažeikiai–Kaunas. Būrelis, 
vaizduodami flirtuojantį jaunimą, stebėjo jo 
įsėdimą į traukinį.

V. Valantinui pavyko įsidarbinti buhal-
teriu Ežerėlio durpyne, šalia Kauno. Iš čia jis 
parašė laišką tėvams į Skuodą. Pagal tą laišką 
saugumas susekė ir 1948 m. kovo 2 d. V. Va-
lantinas buvo suimtas. Valtele keliamas per 
Nemuną, bando bėgti, o gal ir pabėgo, nes 
pagal Valės Kvedarienės (Bernatavičiūtės) 
prisiminimus suimtas buvo Kaune. Su ma-
žeikiškiu Kūno kultūros instituto studentu 
Beltiniu ėję į „Metropolio“ restoraną. Prišoko 
iš Mažeikių atvykę saugumiečiai. Grumty-
nių metu pistoletu prakirto V. Valantinui 
galvą. Tardymai vyko Mažeikiuose.

Visi Maskvos Ypatingojo pasitarimo 
(troikos) už akių buvo nuteisti po 25, 10 ar 7 
metus lagerio.

Tik mokytoja Ona Virkutytė iš Milių 
kaimo, ryšininkė tarp V. Valantino ir Alberto 
Švažo, buvo užverbuota kaip kalėjimo kame-
ros agentė. Už „gerą darbą“ po 11 mėnesių 
iš kalėjimo paleista.

Tarp nuteistųjų buvo ir Auksodės kaimo 
grupės narys Laižuvos milicininkas Česlovas 
Tiškus. Jis organizacijai pranešdavo apie 
saugumo numatomas operacijas. Gavo 10 m., 
kalėjo Norilske.

Ne visus pavyko suimti, pajutę pavojų iš 
saugumo akiračio dingo Jonas ŠimasBijū-
nas, g. 1890 m., Albertas Šiuryla ir Alfonsas 
Juodpusis, g. 1926 m. Žiogaičiuose. Skirtingi 
jų likimai.

Jonas Šimas, pajutęs areštus, pasitraukė iš 
namų ir slapstėsi artimose apylinkėse. 1948 m. 
rugsėjo 11 d. saugumo informatorius Benis 
(Albinas Dargis iš Dargių kaimo) pranešė 
Laižuvos MGB poskyriui apie J. Šimo slėpi-
mosi vietą. Poskyrio viršininkas Strigūnas su 
stribų ir kareivių grupe nuvyko į Dargių kai-
mo Žibiko vienkiemį. Supant sodybą, iš jos 
išbėgo J. Šimas į netoli esantį mišką ir buvo 
nukautas pasaloje buvusio stribo Ernaičio. 
Veronika Geležinienė, g. 1911 m., gyv. Mažei-
kiuose, Laisvės g. 7, 1998 m. balandžio 10 d. 
pasakojo, jog milicininkas Šeduikis sakęs, 
kad Jonas Šimas buvo atvežtas į Mažeikių 
KGB būstinės kiemą, įmestas į kieme buvusį 
šulinį ir užpiltas kalkėmis.

Išdaviko Benio tėvai, nežiūrint sūnaus 
„nuopelnų“, buvo ištremti į Irkutsko sr., 
Taišeto r., Suetichos gyvenvietę.

Albertas ŠiurylaLokys pabėgo į Klaipė-
dą. Ten suimtas tik 1951 m. ir nuteistas 25 m. 
lagerio. Kalėjo Norilsko lageriuose.

Alfonsas Juodpusis, g. 1927 m. Žiogaičių 
kaime, bausmės išvengė. Apsigyvenęs Šiau-
liuose, sužinojo apie organizacijos areštus ir 
perėjo į nelegalią padėtį, slapstėsi. Legaliza-
vosi 1953 m. ir jau nebebuvo teisiamas.

Ne visi iš nuteistųjų organizacijos narių 
begrįžo į Lietuvą. Dabikinės vaikų namų di-
rektorius Juozas Pilčiauskas, g. 1927 m. Laz-
dijų apskr., mirė Norilsko lageryje 1949 m. 
birželio 25 d. Domas KiudulasŠaka, g. 1913 

m. Akmenės vls., mirė Magadano lageryje 
1949 m. vasario mėn. Vytautas Urvikis, g. 
1931 m. Viekšniuose, mirė 1949 m. balandžio 
7 d. Maskvos persiuntimo punkto ligoninėje. 
Vytautas KielaZigfridas, g. 1928 m. Kaune, 
mirė Dubrovlage 1955 m. gruodžio mėn.

25 metus kalėti buvo nuteisti štabo nariai: 
Albertas GargasasŠaras, g. 1929 m. Argen-
tinoje, gyveno Auksodės kaime, Antanas 
KazlauskasJaunutis, g. 1926 m. Viekšniuose, 
Domas Andrijaitis, g. 1921 m. Akmenės vls., 
Mažeikių gimnazijos mokytojas, Bronius 
KarpavičiusPerkūnas, g. 1900 m. Tytuvėnų 
vls., Dabikinės vaikų namų buhalteris. Liku-
sieji buvo nuteisti 10 ir 7 metams lagerio.

Organizacijos vadovas Valentinas Valan-
tinas, kovingos dvasios žmogus, nuteistas 
25 m., nenurimo ir lageryje. Kalėjo Norilske 
Gorlago lageriuose. Po tenykščio lagerio 
sukilimo aktyvesni dalyviai buvo išvežti į 
Kazachstaną. Tarp jų ir V. Valantinas. Čia, 
Kengyro lageryje, Valentinas dalyvavo gar-
siajame kalinių sukilime 1954 m. Jis tęsėsi 
40 dienų.

Kengyro sukilimo dalyvis Stasys Ma-
čiulis savo prisiminimuose rašė, jog Valius 
Valantinas prižiūrėjo lagerio radijo mazgą. 
Su lenku ir rusu inžinieriais slapta pasiga-
mino radijo aparatą ir sukilimo metu gaudė 
žinias iš laisvės. Skuodiškis V. Valiušaitis 
prisiminė, jog Kengyro lageryje sukilimo 
metu jis su Valiumi budėjo prie lagerio 
vartų. Saugojo, kad išdavikai neperbėgtų į 
kariuomenės pusę.

Kitas sukilimo dalyvis Bronius Valaitis 
sukilimo 40mečio proga 1994 m. poemoje 
„Kengyro sukilėliai“ prisiminė V. Valantiną 
kaip sukilimo vadą:

 Lygia greta būrėsi šaunūs žemaitukai,
 Valio Valantino kantriai vedami,
 Į tą patį tikslą ryžto jiems netrūko,
Degė partizanų siela nerami.

,,Laisvės kovų archyvas“, Nr. 35, p. 189.
Po sukilimo nuvežtas į Vladimiro kalė-

jimą. Iš ten visiškai pašlijusios sveikatos tų 
pačių 1954 m. gruodžio mėn. išleistas į tremtį, 
nuvyko į Krasnojarsko kraštą, Jermakovsko 
rajoną, pas ten 1949 m. ištremtus jo tėvus. 
Grįžęs į Lietuvą gyveno Klaipėdoje, vėliau 

Skuode. Buvo paralyžiuotas. Glaudėsi Skuo-
do globos namuose. Ten ir mirė visų užmirš-
tas 1997 m. vasario 17 d. Palaidotas Skuodo 
kapinėse. Ar bėra kam pasirūpinti jo kapu?

2007 m. rugpjūčio 23 d. Mažeikių muzie-
juje buvo paminėtas Lietuvos demokratinės 
kovos sąjungos 43 štabo buvusios veiklos 60
mečio jubiliejus. Po kilnojamosios parodos 
„Smurto kronika 1939–1941 m.“ atidarymo 
muziejininkas Algimantas Muturas išsa-
miai papasakojo apie LDKS 43 štabo veiklą 
Auksodėje ir Dabikinėje. Buvę organizacijos 
dalyviai dalijosi savo prisiminimais. Deja, jų 
jau tuomet bebuvo tik šeši, nors dar kupini 
optimizmo ir energijos: Antanas Dargis, Pra-
nas Dargis, Albertas Gargasas, Donatas Ma-
čius, Antanas Kazlauskas, Albertas Šiuryla.

Kai 2013 m. tame pačiame muziejuje mi-
nėjome organizacijos 65erių metų sukaktį, 
jau gyvi tebuvo likę tik Albertas Gargasas, 
gyv. Telšiuose, ir Donatas Mačius, gyv. 
Mažeikiuose.

Organizacijos 70mečio paminėjimo 
nebesulaukė nė viena iš šių Tėvynės meile 
plakusių širdžių. Liko tik sektinas Tėvynės 
meilės pavyzdys ir kovotojų vaikų, vaikaičių 
ir provaikaičių pasididžiavimas savo seno-
liais, kovojusiais su okupantu.

www
Straipsnis parengtas pagal muziejininko 

Algimanto Maturo archyvinių MGB dokumentų 
ir liudytojų prisiminimus.

Nuotr. iš autoriaus asmeninio archyvo

Prieš 70 metų Laižuvos apylinkėse irgi kovota
Albertas RUGINIS, Mažeikiai

Jonas 
Šimas-

Bijūnas 
(1890–
1948)

Albertas Ruginis

Lietuvos demokratinės kovos sąjungos (LDKS) veiklos 60-mečio minėjimo Mažeikių muziejuje 
dalyviai – buvę LDKS nariai (iš kairės): Albertas Šiuryla, Antanas Kazlauskas, Donatas Mačius, 

Antanas Dargis, Pranas Dargis, Albertas Gargasas, 2007 m. rugpjūčio 23 d.
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Knygos apie Mažąją Lietuvą

Martynas Purvinas, docentas, huma-
nitarinių mokslų daktaras (architektūra ir 
menotyra), yra vienas iš ryškiausių Lietuvos 
kultūros paveldo tyrėjų, daugiau nei ketu-
riasdešimt metų paskyręs Lietuvos senųjų 
kaimų, liaudies architektūros, kraštovaiz-
džio ir urbanistikos tyrimams. 

Nuo 1980 m. iki šiol M. Purvinas tiria 
Mažosios Lietuvos, kaip nedalomo etninio 
regiono, apimančio ne tik Klaipėdos kraštą, 
bet kitas Karaliaučiaus krašto baltiškąsias 
žemes, šiuo metu esančias už Lietuvos ribų, 
kultūros paveldo likimą. Neatsitiktinai šis 
kraštas, XVI a. tapęs svarbiu lietuviškosios 
raštijos bei kultūros židiniu ir išlikęs juo iki 
XX a. pradžios, nusipelnė išskirtinio moks-
lininko dėmesio.

M. Purvino senelis Martynas Purvinas 
yra kilęs iš senos lietuvininkų ir kuršinin-
kų giminės. Jis daug nuveikė lietuvybės 
labui Klaipėdos krašte: rūpinosi lietuvi-
ninkų bendruomenės reikalais, redagavo 
lietuvišką laikraštį „Pagalba“, buvo „San-
doros“ draugijos, kurios tikslas – tarnauti 
ir padėti vienas kitam, valdybos narys.  
M. Purvino tėvas Erikas Purvinas – garsus 
Mažosios Lietuvos veikėjas, botanikas, 
pelkėtyrininkas, docentas, biologijos 
mokslų daktaras, gilinęsis į savo krašto 
gamtą, jo istoriją. 

Sūnus M. Purvinas – architektas, istori-
kas, etnografas – toliau tęsia giminės vyriš-
kosios linijos tradiciją: aktualizuoja Mažosios 
Lietuvos istorinę misiją, atskleidžia šio kraš-
to kultūros paveldo likimą, fiksuodamas jo 
naikinimą ne tik per įvairių amžių istorijos 
virsmus ir katastrofas, bet ir parodydamas 
nestabdomą jo nykimą taikos metais bei 
stengdamasis bent jau, pasak M. Purvino, 
„inventorizacinės medžiagos pavidale“ 
išsaugoti tai, kas dar yra išlikę. 

Šiam darbui jis ruošėsi kryptingai nuo 
studijų laikų. Kauno politechnikos instituto 
(dabar – Kauno technologijos universitetas) 
Statybos fakultete M. Purvinas susidomėjo 
gyvenviečių planavimo ir kraštovaizdžio 
architektūros sritimis. 1980 m. apsigina 
disertaciją „Architektūrinės – landšaftinės 
analizės teoriniai – metodiniai klausimai“. Į 
etnografinių tyrimų metodiką gilinasi ir vė-
liau, jau dirbdamas kultūros paveldo tyrėjo 
darbą, išplėsdamas metodiką, ją pagilinda-
mas, pabrėždamas principinį momentą – 
tyrimų išsamumą ir visapusiškumą.

M. Purvino darbų, skirtų Mažosios Lietu-
vos kultūros paveldo tyrinėjimams, sąrašas 
įspūdingas. Daugybė straipsnių periodikoje 
bei mokslo leidiniuose, daugiau kaip 1 600 
straipsnių trijuose „Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos“ tomuose, o svarbiausia – 
solidžios monografijos, skirtos senajam 
nykstančiam Lietuvos ir Mažosios Lietuvos 
kaimui.

1999 m. pasirodo M. Purvino studija „Bū-
dingi tradicinės architektūros pavyzdžiai 
Nemuno deltos regioniniame parke“, 2008 m. 
išeina „Mažosios Lietuvos tradicinė kaimo 
architektūra“, 2010 m. (kartu su architekte 
Marija Purviniene) išleidžia monografiją 
„Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiniai 
paminklai“ (kn. I), 2011 m. skaitytoją pasie-
kia studija „Mažosios Lietuvos etnografiniai 
kaimai“. Tais pačiais metais pasirodo ilgus 
metus trukusių kultūros paveldo tyrimų 
rezultatas – kapitalinis veikalas, monografija 
„Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida“ (kn. I). 
2013 m. išeina „Mažosios Lietuvos kaimų 
istorinė raida“ (kn. I). 2014 m. vėl grįžta-
ma prie sakralinio paveldo – išleidžiama 
monografija „Mažosios Lietuvos kapinės ir 
antkapiniai paminklai“ (kn. II, su M. Pur-
viniene), drauge su kitais autoriais 2014 m. 
išleidžiamas „Lietuvos dvarų sodybų atla-
sas, II: Pagėgių savivaldybė“.

Šiame kontekste M. Purvino monografija 
„Mažosios Lietuvos panemuniais ir pama-
riais“ (kn. I, Trakai: Voruta, 2015, 343 p.) 
pradeda mokslo darbų ciklą, skirtą senųjų 
gyvenviečių prie Nemuno žemupio istori-
jai. Antroji ciklo dalis – knyga „Mažosios 
Lietuvos panemuniais ir pamariais“ (kn. 
II, Trakai: Voruta, 2017, 559 p.) toliau tęsia 
pradėtą temą.

Abi šios knygos yra dedikuotos šviesiam 
Evos Mildos JankutėsGerolos, Martyno 
Jankaus – Mažosios Lietuvos visuomenės 
veikėjo, publicisto, spaustuvininko, vieno 
iš „Aušros“ leidėjų, Tilžės akto signataro, 

Paminklas Mažajai Lietuvai
Irena ANDRUKAITIENĖ, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Anykščiai

Lietuvos Tarybos nario (nuo 1920 m.) – vai-
kaitės atminimui. 

Monografijos pradedamos pratarmėmis 
(lietuvių, vokiečių ir rusų kalbomis), kuriose 
dr. M. Purvinas glaustai peržvelgia Mažosios 
Lietuvos istoriją nuo vokiečių karinių ordinų 
veržimosi į baltų genčių žemes pradžios XIII a., 
apibūdina lietuvininkų etnokultūrinės grupės 
susidarymą šiame regione, pabrėždamas 
Mažosios Lietuvos išskirtinumą, jos reikšmę 
ir svarbą Didžiajai Lietuvai bei primindamas 
skaudžias šio krašto netektis (nutautinimą, 
tremtį, genocidą, etninį valymą, kultūros pa-
veldo naikinimą) per visus karus ir okupacijas 
(ypač po Antrojo pasaulinio karo), neatpažįs-
tamai pakeitusias Mažosios Lietuvos veidą.

Pratarmėse nusakytas ir pagrindinis 
abiejų monografijų tikslas – apibūdinti 
Nemuno žemupyje įsikūrusių senųjų gy-
venviečių istorijos bruožus, supažindinti 
skaitytojus su turtinga ir tragiška Mažosios 
Lietuvos istorija, šio krašto kultūros paveldo 
likimu.

Pirmoje knygoje aprašytos 25 tokios gy-
venvietės, išsidėsčiusios abiejose Nemuno 
pusėse. Lietuvos krante – 5 Jurbarko rajono 
ir 3 Pagėgių savivaldybės gyvenvietės, šalia 
lietuviško jų pavadinimo nurodant ir buvusį 
suvokietintą pavadinimą (Smalininkai – Sch-
malleningken, Baltupėnai – Baltupönen) bei 17 
gyvenviečių Karaliaučiaus krašte (nurodant 
senąjį baltišką vietovės pavadinimą, suvo-
kietintą jo variantą, o po Antrojo pasaulinio 
karo Karaliaučiaus kraštui tapus Sovietų Są-
jungos valdoma Kaliningrado sritimi sovietų 
įvestą ir iki dabar oficialiai funkcionuojantį 
rusišką gyvenvietės pavadinimą (Tusainiai – 
Tusseinen – Čapajevo, Būdupėnai – Budu-
pöhnen – Dolžanskoje). Nemuno žemupio 
gyvenviečių istorija pradedama nuo buvusio 
svarbaus pasienio taško – Smalininkų – 
Mažosios Lietuvos vartų, kaip juos įvardija 
pats autorius, ir baigiama Ragainės miesto 
istorijos pristatymu.

Antroje knygoje aprašyta 61 Nemuno ir 
jo atšakų pakrantėse buvusi gyvenvietė (32 
Pagėgių savivaldybės, 4 Šilutės rajono ir 25 
Karaliaučiaus krašto gyvenvietės) analogiš-
kai prie kiekvieno lietuviško pavadinimo 
nurodant jo ankstesnį suvokietintą variantą 
(Bitėnai – Bittehnen, Šiaudyčiai – Schau-
ditten), o Karaliaučiaus krašte nurodant ir 
dabartinį rusišką (Tilžė – Tilsit – Sovetsk, 
Giniškiai – Ginnischken – Chmelnickoje). Šioje 
knygoje pradedama šiek tiek nuo Nemuno 
nutolusiais Pagėgių savivaldybės teritorijoje 
esančiais Mikytais ir baigiama Karaliaučiaus 
krašte esančiais Kaukėnais bei jų artimiau-
siomis apylinkėmis. 

Kiekvienos gyvenvietės (esančios ar jau 
išnykusios) aprašymui pasitelkiama gausi 
istorinė medžiaga, keliolika metų rinkta 
Vokietijos bei kituose archyvuose ir biblio
tekose. 

Vietovių aprašymui (išskyrus Kara-
liaučiaus krašto Būdupėnų, Treibgirių, 
Mėžių, Ąžuolynų, Nemunijos, Raudžių, 
Bambės, Skulbėtvarių, Selių, Baltrušaičių, 
Kampiniškių, Urbantaičių gyvenvietes ir 
Ventainės pilaitę) iliustruoti pasitelkiama 
įvairi medžiaga: paties knygų autoriaus 
1991–2014 m. ar kitų 2011–2016 m. darytos 
nuotraukos; fotografijos, paimtos iš muziejų 
rinkinių, užsienio archyvų ar kitų šaltinių; 
gyvenviečių planai, schemos, XVI–XX a. 
aprašomų vietovių žemėlapiai, gauti iš pri-

vačių bei muziejinių kartografijos rinkinių; 
vietovių ar urbanistinių objektų piešiniai, 
gauti iš privačių rinkinių ar kitų šaltinių bei 
kita iliustracinė medžiaga. 

Monografijų dėstomoji dalis suskirstyta į 
skyrius, kurių pavadinimai sutampa su gyven-
viečių vardais. Skyrių apimtis priklauso nuo 
gyvenvietės dydžio arba jos svarbos vienu ar 
kitu istoriniu laikotarpiu. Tekstų poskyrius bei 
jų skaičių apibrėžia aptariamų gyvenviečių 
specifika – įsikūrimo vieta, verslai, pramonė, 
žemės ūkio kryptys, kultūrinis gyvenimas, 
religinės praktikos ir pan. faktoriai.

Mažosios Lietuvos gyvenviečių aprašy-
mui skirta medžiaga abiejose monografijose 
dėstoma pagal tam tikrą schemą. 

Pasitelkus archeologijos duomenis, 
liudijančius apie seniausius toje vietovėje 
aptiktus gyvenimo pėdsakus, fiksuojamas 
gyvenvietės atsiradimo faktas, o toliau 
chronologiškai dėstomi šioje vietovėje vykę 
istoriniai įvykiai, vienaip ar kitaip nulėmę 
gyvenvietės likimą archyviniais doku-
mentais pagrindžiant tragiškas Mažosios 
Lietuvos netektis, patirtas per didžiuosius 
istorinius sukrėtimus – Rusijos invaziją 
XVIII a., germanizaciją, Pirmojo pasaulinio 
karo pasekmes ir katastrofiškus Antrojo 
pasaulinio karo bei sovietinės okupacijos 
padarinius, lėmusius neįtikėtiną šio krašto 
kultūros paveldo naikinimą.

Aptariama gyvenviečių bei jų artimiau-
sių apylinkių ekonominė raida, jos specifika 
(verslai, pramonė, žemės ūkis), priklausiusi 
nuo gyvenvietės vietos palei Nemuną – didįjį 
vandens kelią – bei nuo kitų šalia esančių ko-
munikacijų (vietinės ar tarptautinės reikšmės 
kelių, geležinkelio linijų). Fiksuojami krašto 
ūkio raidos pakilimai ir nuosmukiai, lėmę ir 
pačios gyvenvietės plėtotę arba nykimą bei 
gyventojų skaičiaus kaitą, kuri nustatoma 
remiantis archyviniais bei gyventojų sura-
šymo duomenimis. Pateikiami duomenys 
apie gyventojų migraciją. Demografiniai 
poslinkiai aptariami analizuojant tų pokyčių 
priežastis.

Kalbėdamas apie krašto švietimo padė-
tį, dr. M. Purvinas aptaria mokyklų tinklą, 
kuris Mažojoje Lietuvoje pradėtas formuoti 
XVI a. pradžioje ir buvo pakankamai tan-
kus, o tai lėmė ir gyventojų raštingumo 
lygį. Kaip yra teigęs XVIII a. Mažosios 
Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, 
filologas, lietuvių kalbos puoselėtojas, 
lietuvių knygotyros pradininkas Gotfrydas 
Ostermejeris, „iš šimto lietuvių vos vienas 
kitas skaityti nemoka“. 

Monografijose plačiai pristatomi ir Lietu-
vos kultūros istorijai didžiulės svarbos turėję 
Mažosios Lietuvos miestai Ragainė (kn. I) 
ir Tilžė (kn. II) – Mažosios Lietuvos sostinė. 
Atskleidžiama miestų raida nuo jų ištakų ir 
einama per visus jų augimo ir plėtros amžius 
iki klestėjimo periodų ir patirtų materialiojo 
ir dvasinio paveldo praradimų, kuriuos 
bėgant amžiams atnešė karinės invazijos 
ir didžiosios XX a. katastrofos – karai bei 
okupacijos.

Autorius pateikia detalių žinių apie 
Mažosios Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį, 
fiksuoja, kaip įvairiais laikotarpiais kito lie-
tuvių kalbos ribos. Aprašydamas kiekvieną 
gyvenvietę, mokslininkas išskiria senųjų 
gyventojų baltiškosios kilmės pavardes, 
rodančias, kad jų turėtojai lietuvininkai yra 
autochtonai šiame krašte. 

Dr. M. Purvinas gilinasi į gyvenviečių 
pavadinimų genezę, atskleisdamas jų 
baltišką kilmę ir paneigdamas kai kuriose 
vokiškose publikacijose dėstomus teiginius, 
kad dalies Mažosios Lietuvos gyvenviečių 
pavadinimai esą kilę iš vokiečių kalbos 
(pvz., Smalininkai). Autorius atidžiai seka 
kiekvienos vietovės toponimų situaciją ir 
fiksuoja jų germanizacijos, išlikimo arba 
panaikinimo faktus.

Monografijose pristatomos aprašomose 
vietovėse gyvavusios religinės bendruo-
menės, apžvelgiama parapijų kūrimosi 
istorija, jų sakralinių centrų – įvairių konfe-
sijų šventyklų ir kapinių – likimas istorijos 
virsmuose.

Monografijose plačiai apibūdinama 
valstiečių padėtis, jų statusas (laisvieji pa-
veldėtojai, laisvieji šatulininkai, kulmiškiai 
ir kt.), pagal surenkamus mokesčius ver-
tinama kaimo turtinė padėtis, aptariamas 
gyvenamosios vietos (sodybų, kitų statinių) 
kūrimas bei formavimas atkreipiant dėmesį 
į liaudiškosios architektūros radimąsi ir 
jos specifinius bruožus, kurie atsiskleidžia 
gausiose iliustracijose.

Autorius apžvelgia ir abiejuose Nemuno 
krantuose esančių dvarų istorijas, apibūdina 
dvarininkų įdiegtas inovacijas pramonėje, 
žemės ūkyje, aptaria jų dalyvavimą krašto 
visuomeniniame, politiniame, kultūriniame 
gyvenime, apibrėžia jų įvairiapusės veiklos 
indėlį į krašto gerovės raidą. 

Atskiro autoriaus dėmesio nusipelno šio 
krašto žmonės, kūrę jo gerovę. Aprašydamas 
gyvenvietes, autorius pristato archyviniuose 
dokumentuose paminėtus tose vietovėse 
gyvenusius ir dirbusius žmones nepriklau-
somai nuo jų socialinio statuso – tarnautojus, 
verslininkus, miestelėnus, amatininkus, vals-
tiečius, samdinius, ūkininkus, dvarininkus – 
visus, prisidėjusius prie miestelio, kaimo ar 
visos vietovės suklestėjimo, nepamiršdamas 
paminėti ir jų pastangų saugoti lietuvininkų 
dvasią. 

Dr. M. Purvinas mini arba prikelia iš 
užmaršties ne vieną Mažosios Lietuvos 
visuomenės veikėją, siūlydamas tyrėjams 
pasidomėti dar niekieno neskaityta gausia 
archyvine medžiaga apie dalį šių iškilių 
žmonių. 

Tai ir Boguslavas Radvila, XVII a. buvęs 
Rytprūsių valdytoju, kilęs iš Biržų ir Dubin-
gių kunigaikščių giminės, turtais pranokęs ir 
tuometinį Lenkijos karalių Joną II Kazimierą 
Vazą. 

Tai ir verslusis Viešvilės dvaro savinin-
kas Johanas Frydrichas fon Domhardtas, 
XVIII a. įkūręs popieriaus fabriką, kraštui 
ilgai tiekusį kokybišką popierių, vario 
kalyklą, iškilęs į visuomenės elitą – tapęs 
visos Prūsijos kunigaikštystės oberprezi-
dentu. 

Tai ir garsiojo Būbliškės dvaro savi-
ninko Eduardo Heinricho Šlenterio sūnus 
Florijonas Šlenteris, XIX a. pab. aiškinęsis 
senųjų prūsų ir kitų baltų kraštų kilmę, na-
grinėjęs antikinio pasaulio ryšius su baltais, 
išleidęs ne vieną veikalą apie Baltijos kraštų 
senovę.

Tai ir garsioji Banaičių giminė iš Paskal-
vių, XIX–XX a. sandūroje įsijungusi į lietuvi-
ninkų tautinio atgimimo judėjimą. Spėjama, 
kad ji susijusi su Zanavykų krašto Banaičiais, 
iš kurių kilęs Vasario 16osios akto signataras 
Saliamonas Banaitis. Tai ir kraštotyrininkas, 
kultūros veikėjas Jurgis Banaitis, bendra-
darbiavęs su Jonu Basanavičiumi, juvelyras 
Mikas Banaitis, tapęs Tilžės akto signataru, 
kraštotyrininkė Eva BanaitytėKoch, surin-
kusi senųjų lietuvininkų etninės kultūros 
paveldo kolekciją, kuri šiuo metu yra Šilutės 
Hugo Šojaus muziejuje.

Užsiminta ir apie Bitėnuose gimusį Ma-
žosios Lietuvos visuomenės veikėją, publi-
cistą, spaustuvininką, XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje išspausdinusį apie 400 lietuviškų 
knygų ir 27 periodinius leidinius lietuvių ir 
vokiečių kalbomis, vieną „Aušros“ leidėjų, 
Mažosios Lietuvos patriarchą, Tilžės akto 
signatarą, Lietuvos Valstybės Tarybos narį 
(kooptuotą 1920 m.) Martyną Jankų (au-
toriaus plačiau pristatomą monografijoje 
„Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“, 
Trakai: Voruta, 2011). 

Pasakojama apie Ragainėje gyvenusį ir 
kūrusį pirmosios lietuviškos knygos auto-

Dr. Martyno 
Purvino 

monografijos 
„Mažosios 

Lietuvos 
panemuniais 

ir pamariais“ 
I ir II knygų 

viršeliai
(dail. prof. 

Alfonsas 
Žvilius)
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2018-ųjų ruduo vieną po kito Amžiny-
bėn pakviečia žurnalistikos senjorus.

Spalio 24ąją po ilgos ir sunkios ligos 
mirė puiki žodžio meistrė, profesionali žur-
nalistė, Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) 
narė Jūra Marija BaužytėŠtikelienė.

Velionės palaikai palydėti tenai, kur 
ilsisi jos vyras, buvęs Lietuvos radijo ir 
televizijos žurnalistas, redaktorius Stasys 
Štikelis (1934–1999).

Baigė kolegė sunkų žemiškąjį gyveni-
mą, nes kelerius metus ji negalėjo pakilti iš 
ligos patalo. Savo mylimą seserį rūpestingai 
globojo žinoma LRT žurnalistė, daugybės 
dokumentinių filmų ,,Mūsų miesteliai“ au-
torė, Petro Babicko premijos laureatė Nijolė 
Angelė Baužytė, kuri tą savaitgalį rengė 
kūrybinį vakarą, skirtą savo gyvenimo 
aštuoniasdešimtmečiui. Kur džiaugsmas – 
ten ir liūdesys…

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno 
apskrities skyriaus valdyba, kauniečiai 
plunksnos broliai ir sesės, pažinoję velio-
nę LŽS narę Jūrą Mariją Baužytę, iš visos 
širdies užjaučia gedinčią jos seserį Nijolę 
Angelę Baužytę.

Jūra Marija BaužytėŠtikelienė (1933 m. 
sausio 13 d. Kuršėnuose, Šiaulių apskr. – 

2018 m. spalio 24 d. Vilniuje) – Lietuvos 
žurnalistė, publicistė.

Ji 1951 m. baigė Panevėžio 2ąją vidurinę 
mokyklą, 1956 m. Vilniaus universiteto Isto-
rijosfilologijos fakultete įgijo žurnalistikos 
specialybę. 1956 m. „Valstiečių laikraščio“, 
1957–1960 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ 
korespondentė. 1960–1992 m. „Tiesos“ ko-
respondentė, skyriaus vedėja. Nuo 1992 m. 
įmonės „Lietuvos geležinkeliai“ laikraš-
čio „Geležinkelininkas“ korespondentė. 
Daugiausia rašė dorovinio auklėjimo klau-
simais. Rašinius spausdino įvairiuose leidi-
niuose. Kelerius metus vadovavo Lietuvos 
žurnalistų sąjungos Publicistikos sekcijai. 
2008 m. J. M. Baužytė apdovanota LŽS me-
daliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Autorė parengė skyrių apie žuvusiuo-
sius 1991 m. sausio 13 d. prie televizijos 
bokšto bei radijo ir televizijos pastatų, 
parašė keletą apybraižų knygai „Lietuva, 
1991 m. sausio 13“. Redagavo buvusio 
LR Seimo Pirmininko ir švietimo ministro 
Konstantino Šakenio prisiminimų dvitomį 
„Vaizdai ir mintys nelaisvėje“.

2009 m. Jūra Marija Baužytė išleido esė 
knygą ,,Pavėlavę lieka stotyje. Neišsiųsti 
laiškai“ apie žurnalistiką gyvenime ir gy-
venimą žurnalistikoje.

,,Neišsiųstuose laiškuose“ patyrusi 
žurnalistė apmąsto prabėgusias dienas ir 
dabartį, žvelgia į ateitį, vertina reiškinius, 
pokyčius nuo 1951 iki 2008 m., aprėpdama 
daugelį gyvenimo sričių, kuriose jai teko ir 
iki šiol tenka dalyvauti. Prieš skaitytojų akis 
atsiveria mūsų šalies panorama nuo XX a. 
vidurio iki XXI a. pradžios.

,,Nuobodžioje mūsų literatūroje, ble-
vyzgų ir keiksmažodžių tvane, ši knyga 
tviekste nutvieks skaitytojus gerumu ir 
švelnumu, gera ir spalvinga kalba“, – buvo 
rašoma anotacijoje.

Buvo išleisti ir trys J. M. Baužytės publi-
cistikos rinkiniai: „Išdalyta saulė“, „Žirgai 
lekia per rūką“, „Šviesa iš toli“. Po vyro Stasio 
Štikelio mirties ji sudarė bei parengė spaudai 
šio žurnalisto monografiją „Eterio šviesa“ 
(Lietuvos radijo istorija 1919–1940 m.), kuri 
2001 m. buvo apdovanota V. Kudirkos pre-
mija, tai pat jo knygą „Lenkiuosi gimtinei“. 
Redagavo buvusio Nepriklausomos Lietuvos 
Seimo Pirmininko ir švietimo ministro K. Ša-
kenio prisiminimų dvitomį „Vaizdai ir mintys 
nelaisvėje“, kitas knygas.

Šaltinis – <http://www.kaunozurnalistai.
lt/48221/>

Nuotr. iš <www.kaunozurnalistai.lt>

rių Martyną Mažvydą, Tilžėje gyvenusius 
Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros 
veikėjus: filosofą, rašytoją, publicistą Vy-
dūną; bibliofilą, lietuviškų knygų leidėją 
Enzį Jagomastą; tautosakininką, leksiko-
grafą Vilių Kalvaitį; lietuviškų laikraščių 
ir žurnalų leidėją, tautinio sąjūdžio dalyvį 
Jurgį Lapiną; aušrininką, vieną iš tautinio 
sąjūdžio pradininkų Jurgį Mikšą ir kitus 
lietuvininkus.

Atskira tema, einanti per abi knygas, yra 
ne vieną šimtmetį abiem kryptimis – pasro-
viui ir prieš srovę – veikęs didysis prekybi-
nis (ir keleivinis) vandens kelias Nemunu, 
siejęs Didžiąją Lietuvą ir Vakarus. Tai buvo 
svarbiausia magistralė, dominavusi iki pat 
geležinkelio atsiradimo XIX a. bei sugebėjusi 
išlaikyti savo svarbą net iki XX a. vidurio. 

Dr. M. Purvinas nuosekliai apibūdina 
atliktus šio vandens kelio pritaikymo lai-
vybai darbus: upės krantų sutvirtinimus, 
vagos tiesinimą, Nemuno atšakų pertvar-
kymus, laivybai reikalingų kanalų iškasimą, 
prieplaukų ir uostų įrengimą. Apibūdinami 
Nemunu plaukę senieji upių laivai ir valtys, 
supažindinama su laivininkų darbo ir gyve-
nimo specifika. Pateikiama turima statistinė 
informacija apie keleivinių garlaivių bei 
prekybinių laivų judėjimą Nemunu XIX a. 
pabaigoje ir XX a. pradžioje bei nurodomos 
įspūdingos plukdytų krovinių apimtys į 
pagrindinius šios trasos uostus – Ragainę, 
Tilžę – bei tolimesnį krovinių judėjimą į 
Vakarus.

Dr. M. Purvinas pristato ir vieną iš se-
niausių upeivių verslų – sielių plukdymą 
Nemunu, klestėjusį ne vieną šimtmetį ir 
sukūrusį abiejuose upės krantuose ištisą 
medienos apdirbimo pramonės infrastruk-
tūrą. Sielininkystės verslas ne tik sukūrė 
darbo vietas daugeliui Nemuno pakrantėse 
įsikūrusių gyventojų, bet ir formavo savitą 
šio krašto veidą.

Abiejose dr. M. Purvino monografijos 
„Mažosios Lietuvos panemuniais ir pama-
riais“ knygose iškyla sudėtingas Mažosios 
Lietuvos paveikslas, nutapytas remiantis 
autoriaus sukaupta archyvine ir iliustracine 
medžiaga, su daugybe iki šiol neaktuali-
zuotų ar naujų faktų. Šios monografijos – 
ilgamečio ir kruopštaus darbo rezultatas, 
solidūs mokslo veikalai, galintys tapti to-
lesnių Mažosios Lietuvos krašto mokslinių 
tyrimų lauku.

Dr. M. Purvinas monografijose pateikia 
išsamų pagalbinį knygos tekstą. Kiekvieno 
skyriaus pabaigoje yra bibliografinės nuo-
rodos: periodikos šaltiniai, iš kurių paimti 
pirmos knygos tekstai, naudotos literatūros 
sąrašas bei reziumė vokiečių ir rusų kalbo-
mis. Pirmos knygos pabaigoje autorius įdeda 
du priedus: „Senieji žemės plotų vienetai“ ir 
„Viršelio ir priešlapių iliustracijos“. Antros 
knygos pabaigoje pateikiamos pagalbinės 
rodyklės („Asmenvardžių rodyklė (II kny-
ga)“, „Vietovardžių rodyklė (II knyga)“, 
„Asmenvardžių rodyklė (I knyga)“, „Vieto-
vardžių rodyklė (I knyga)“ ir priedai: „Vir-
šelio ir priešlapių iliustracijų paaiškinimai 
ir pateikėjai“ bei „Doc. dr. Martyno Purvino 
svarbiausios publikacijos“.

Monografijos skaitomos ne vien kaip 
mokslinis veikalas. Jos parašytos su tokia 
įtaiga, kad skamba kaip Requiem Mažosios 
Lietuvos lietuvininkų ilgus šimtmečius kur-
tam ir okupantų negrįžtamai sunaikintam 
kultūros paveldui. Kartu tai yra ir impera-
tyvus priesakas išsaugoti tą etninio paveldo 
dalį, kuris kol kas tebėra dar neprarastas. 

Abu „Mažosios Lietuvos panemuniais ir 
pamariais“ tomai skamba kaip negailestingas 
kaltinimas savotiškame Niurnbergo procese 
tiems, kas vykdė šiame krašte genocidą bei 
etnocidą, kas Karaliaučiaus krašte sunaikino di-
džiąją dalį Mažosios Lietuvos kultūros paveldo 
ir itin svarbią jo dalį – toponimų sluoksnį. Tai 
nusikaltimas ne tik prieš šalį ir jos žmones, tai 
nusikaltimas ir prieš visą Europos kultūrą.

Dr. M. Purvino monografijos „Mažosios 
Lietuvos panemuniais ir pamariais“ – 
mokslinis veikalas su labai aiškia autoriaus 
pilietine pozicija – iškyla kaip amžinas, 
nesugriaunamas paminklas Mažajai Lie-
tuvai.

Abi šio mokslinio veikalo dalys turėtų 
būti išverstos (bent jau pirmiausia) į rusų 
ir vokiečių kalbas kaip autentiškas ir nepa-
neigiamas liudijimas, neleidžiantis klastoti, 
perrašinėti ar naujai interpretuoti skaudžios 
šio krašto istorijos.

Paminklas 
Mažajai Lietuvai

Atkelta iš 13 p.

Pro memoria

Žurnalistė Jūra Marija BAUŽYTĖ-
ŠTIKELIENĖ (1933–2018)

2018 m. spalio 24 d. po 
sunkios ir ilgos ligos Vilniuje 
išėjo Anapilin žinomas žurna-
listas docentas daktaras Liu-
bomiras Viktoras Žeimantas.

Liubomiras Viktoras Žei-
mantas gimė 1931 m. balandžio 
12 d. Dzūkijoje, tuometinės Sei-
nų apskrities (dabar – Lazdijų 
r.) Dumblių dvare, kurį tuo 
metu valdė jo tėvai Mečislovas 
ir Malvina Žeimantai. Augo 
Vilniuje ir mokėsi Vilniaus 1
ojoje berniukų gimnazijoje.

Anksti pradėjo dirbti. Pirmas nuolati-
nis darbas – Lietuvos mokslų akademijos 
centrinėje bibliotekoje. Čia dirbdamas 
baigė vidurinę mokyklą, pradėjo studijuoti 
Vilniaus universiteto Istorijosfilologijos 
fakultete bibliotekininkystę. Tačiau iš an-
trojo kurso buvo pašalintas, nes dėl darbo 
turėjo praleidinėti karinius užsiėmimus 
ir todėl „prasikalto“ tuomet dar Vilniaus 
universitete veikusiai Karo katedrai, kuri 
jautėsi, ypač studentų – vyrų – atžvilgiu, 
net visagalė.

Vėliau buvo studijos Maskvoje. Dr. L. V. 
Žeimantas prisimena: „Kartą „Komjaunimo 
tiesos“ darbuotojo paragintas parašiau 
straipsnį. Atrodo, įtikau. Į mane atkreipė 
dėmesį. Vėliau susilaukiau pasiūlymo 
pasimokyti žurnalistikos Centrinėje kom-
jaunimo mokykloje Maskvoje. Baigus ją, 
buvau paskirtas į jaunimo laikraštį, kur 
mane, miesto vaiką, tuometinis laikraščio 
redaktorius Albertas Laurinčiukas atidavė 
į valstiečių jaunimo skyriaus vedėjo Jokūbo 
Kaminsko globą.“

Šiame jaunimo laikraštyje L. V. Žeiman-
tui sekėsi. Jis greitai tapo skyriaus vedėju, 
vėliau – laikraščio redaktoriaus pavaduoto-
ju. Šis nuoseklus kopimas karjeros laiptais 

buvo lydimas neakivaizdinių 
aukštųjų žurnalistikos studijų, 
kurias jis baigė 1965 m.

Jaunimo laikraštyje stengtasi 
darbuotojus turėti jaunatviško am-
žiaus. „Senių“ dėl amžiaus niekas 
ypač negujo lauk, bet po truputį 
spaudė žvalgytis į suaugusiųjų 
leidinius. Aukštojo mokslo diplo-
mas ir ilgoka, nuo 1955 m., darbo 
praktika redakcijoje leido Vilniaus 
universiteto Žurnalistikos kate-
drai juo susidomėti ir 1967 m. 
pasiūlyti katedros asistento darbą. 
Šioje katedroje jis dirbo daugiau 

kaip dvidešimt metų. 1971 m. apgynė 
disertaciją žurnalistikos istorijos temati-
ka, 1973 m. tapo docentu, 1975–1984 m. 
buvo Žurnalistikos katedros vedėjas. Dar 
kurį laiką antraeilėse pareigose dirbo ir 
Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
prodekanu.

1979 m. jam suteiktas Lietuvos nusipel-
niusio žurnalisto garbės vardas.

Vėliau L. V. Žeimantą vėl paviliojo 
praktinė žurnalistika. 1987–1992 m. jis buvo 
žurnalo „Lietuvos ūkis“ (iki 1991 – „Liau-
dies ūkis“) vyr. redaktoriumi.

„Liubomiro Viktoro iniciatyva žurnalas 
„Lietuvos ūkis“ buvo pradėtas leisti ir an-
glų kalba. Jis aktyviai dalyvavo ir tuo laiku 
veikusio Laikraščių ir žurnalų susivienijimo 
„Periodika“ veikloje“, – prisimena tuometinis 
susivienijimo direktorius Ipolitas Skridla.

1992 m., jau būdamas pensininkas, jis 
dirbo leidybos redakciniame centre „Lietu-
vos auto“. 1993 m. buvo pakviestas atkurti 
laikraštį „Geležinkelininkas“, kurio vy-
riausiuoju redaktoriumi dirbo iki 1996 m., 
kol jau visiškai išėjo į užtarnautą tikrą 
pensiją.

L. V. Žeimantas, dirbdamas „Gele-
žinkelininke“ susidomėjo geležinkeliais, 

sukaupė apie juos didelį archyvą. Išleido 
kelias solidžias knygas, skirtas Lietuvos ge-
ležinkelių istorijai – „Lietuvos geležinkeliai. 
Nepriklausomo darbo dešimtmetis: 1991–
2001“ (2001), „Sankt Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelis“ (2003) ir „Liepojos–Romnų 
geležinkelis“ (2005).

L. V. Žeimantas buvo aktyvus ir Lie-
tuvos žurnalistų sąjungoje, į kurią buvo 
priimtas 1957 m. 2008 m. jis apdovanotas 
medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“.

Kolega Jonas Vėlyvis, sveikindamas 
dr. L. V. Žeimantą 80mečio proga, rašė: 
„Sukaktuvininkas savo jubiliejų pasitinka 
baigdamas dviejų tomų knygą „Nepriklau-
somos Lietuvos geležinkeliai 1919–1940“ ir 
visuose Lietuvos kampeliuose turėdamas 
daug mokinių, dabartinių žurnalistų.“

Knygos rankraštį dr. L. V. Žeimantas 
spėjo užbaigti, perdavė jį leidėjams, deja, 
naujos knygos jau nesulaukė.

„Liubomiras Viktoras, būdamas mūsų 
šeimoje vyriausias vaikas ir žinodamas, kad 
šeimai reikia padėti materialiai, anksti, tik su-
laukęs 16ikos metų, pradėjo dirbti. Prisimenu 
jo atneštą pirmąją algą, šeimoje tąsyk buvo 
tikra šventė. Siuntė tėvams jis pinigus ir studi-
juodamas Maskvoje. Dabar galima tik stebėtis, 
kaip jis sugebėdavo sutaupyti iš studentiškos 
stipendijos. Mano brolis visada buvo man geru 
pavyzdžiu. Jo profesionalūs patarimai padėjo 
geriau susigaudyti gana sudėtingame žurna-
listikos pasaulyje“, – sako žinomas žurnalistas, 
rašytojas Vytautas Žeimantas.

Lietuvos žurnalistų šeima neteko 
draugiško bičiulio, gero kolegos, patyrusio 
žurnalisto.

Su L. V. Žeimantu atsisveikinta Laidojimo 
rūmų (Olandų g. 22, Vilnius) 1-oje salėje spalio 
26–27 d. Spalio 27 d. palaidotas Rokantiškių 
kapinėse, Vilniuje.

Šaltinis – <www.lzs.lt>

Žurnalistas doc. dr. Liubomiras 
Viktoras ŽEIMANTAS (1931–2018)

įsivaizduoti. Ir Lionginas Šepetys, pirmi-
ninkavęs posėdžiui, pakluso AMB gestui, 
siūlymų neteikė balsuoti. Po to gailėjosi ligi 
gyvenimo pabaigos.

Štai kodėl mes nešvenčiam lapkričio 18
osios, vadinam ją nebent „skyrybų diena“ (su 
LKP), o estai švenčia. Ėjome lyg kartu, o tą 

dieną vietinėje „LTSR“ valdžiukėje neturėjom 
tarp komunistų nei Riuitelio, nei Velju. AMB 
nesitarė nei su estais, nei su Sąjūdžiu, klausė 
Gorbačiovo. Tas kai ką leisdavo – vėliavą, 
himną, gimtąją kalbą – o kai ko ne.

Estai štai surengė konferenciją ir išleido 
filmą „Suvereniteto deklaracija“; konferen-
cijoje kalbėjo buvę Baltarusijos ir Lietuvos 
vadovai, skambėjo A. Gorbunovo iš Latvi-

Lapkričio 16-oji
Atkelta iš 1 p. jos ir L. Valensos iš Lenkijos sveikinimai. 

Surengta ir paroda „Estai Kremliuje“. Tai ir 
valstybės šimtmetis, ir atkurto suvereniteto 
trisdešimtmetis..

Lietuvoje veikiau mizeris, jei ne Vanago 
laidotuvės; padeda vargšams iš kapo. Užtat 
kairysis Seimas verčiamas prokuratūra opo-
zicijai. Esam tik nusipelnę gyventi geriau, o 
gyvensim vėliau.

Pro memoria

Doc. dr. Liubomirui 
Viktorui Žeimantui – 

85-eri. Vytauto Žei-
manto nuotr.
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Pasakojimą apie neseniai mus paliku-
sį šviesaus atminimo Profesorių, garbų 
akademiką, vieną darbščiausių Lietuvos 
istorikų Antaną Tylą pradėsiu nuo vieno 
prisipažinimo. Mane visuomet gąsdino 
„didelės“ sąvokos – žmogiškumas, pilietiš-
kumas, kilnumas, dora. Niekada nemokėjau 
jų deramai apibrėžti ir paaiškinti, neten-
kindavo ir žodyninės definicijos. Dažnai 
savęs klausdavau, ar minėtas sąvokas turiu 
suvokti antropologiškai, kaip tai, kas gene-
tiškai paveldima, uždara, nuo amžių duota 
ir todėl vienoda tiek praeityje, tiek dabar-
tyje? Teigiamas atsakymas inspiruodavo 
kitą klausimą – kas tuomet žmoguje įžiebia 
dieviškajį kūrybiškumą, laisvo apsispren-
dimo, pozityvaus aktyvumo ugnelę? Nuo 
šių nesibaigiančių kamantinėjimų ir vidinių 
disputų galiausiai priėjau prie kiek netikėtos 
išvados – „sumažinti“ ir paaiškinti „dideles“ 
sąvokas gali tik konkretūs, jas iliustruojantys 
pavyzdžiai. Man labai pasisekė, nes aš tokį 
pavyzdį radau. Profesorius A. Tyla, kaip ir 
aš kilęs iš to paties Anykščių krašto, man 
atskleidė esminius žmogiškumo, doros, 
kilnumo principus: gebėjimą sugerti į save 
gyvenimo didybę ir menkystę, neprarandant 
savo asmenybės, siekimą užsibrėžto tikslo, 
neprimetant jo kitiems, mokėjimą pajausti, 
kas tikra, o kas dirbtina. Kiek pažinojau Pro-
fesorių, jo žmogiškumas visuomet skleidėsi 
kaip spontaniškas dvasios aktas, kaip vidinis 
poreikis. 

Nesiplėtosiu kalbėdama apie išskirtinius 
Profesoriaus A. Tylos – garsaus Lietuvos 
istoriko, archeografo, habilituoto daktaro, 
Lietuvos mokslų akademijos nario eksperto, 
Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos 
laureato, Lietuvos istorijos instituto direkto-
riaus, Vytauto Didžiojo universiteto Huma-
nitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros 
vedėjo, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino IV laipsnio ordino kavalieriaus, 
Anykščių rajono Garbės piliečio, pirmojo 
ilgamečio Pasaulio anykštėnų bendrijos 
vadovo, aktyvaus visuomenės veikėjo nuo-
pelnus – išsami informacija apie jo plačią 
veiklą pateikta ne vienoje enciklopedijoje, 
žinyne, mokslinėje studijoje, įvairiuose 
straipsniuose, internetiniuose šaltiniuose. 
Šio pasakojimo intencija kita. Prisimindama 
šviesų savo Mokytoją, pasivadinsiu jį kelio-
nėn, leisimės jo pamėgtais keliais...

Iš triukšmingo Vilniaus traukiam Anykš-
čių pusėn. Kaip ir visada, Profesorius daug 
pasakoja, vis kartodamas, kad žmogus, ne-
žinantis istorijos, niekada neužauga, taip ir 
lieka vaikas. Įdėmiai jo klausausi, stebiuosi 
gausybę datų, vietovių pavadinimų sukau-
pusia atmintimi – ten tvarka kaip bažnyčioj, 
šviesu lyg danguj... 

Mes jau netoli Anykščių, štai pasiekiam 
dešiniajame Šventosios krante besiglau-
džiantį Kavarską. Profesorius gręžiasi į 
rytuose dūluojantį mišką ir sako, kad ten turi 
būti per du šimtus pilkapių. Šypsodamasis 
manęs klausia, ar žinau, kad prie Kavarsko 
yra išlikęs XIII–XIV a. piliakalnis dar iš lietu-
vių kovų su kryžiuočiais laikų. Nesulaukęs 
mano atsakymo, supratingai tęsia toliau, pa-
sakoja apie praėjusius šimtmečius, kuomet 
Kavarskas priklausęs Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės didikams Astikiams, Ogins-
kiams, Tiškevičiams, Siesikams. Prisimena 
ir skaudžią šio miestelio praeitį. Mini, jog 
Kavarsko valsčiuje žuvo 186 partizanai, dau-
giau kaip 160 buvo areštuota ar ištremta. 

Rami, aiški Profesoriaus kalba susilieja su 
Šventosios sriaumėjimu. Jam patinka žodis 
sriaumėti, sako, Simonas Daukantas jį mėgęs, 
kadaise rašęs: „Tripentė, Svisločė ir Beržinė 
į Niperį teka, o ta paskuojoji į Uksninę, arba 
Juodąją, marę sriauma.“

Anava mudu ir Anykščiuose. Pamažėle 
leidžiamės pakalnėn. Nutariam aplankyti 
Antano Baranausko klėtelę, užsukt sve-
čiuosna pas Antaną ŽukauskąVienuolį. 
Pasirodo, mūsų čia jau laukia. Šiltai pasi-
tinka muziejaus šeimininkai, vaišina arbata 
iš dar Vienuolio augintų ir mėgtų žolelių, 
siūlo apžiūrėti šalia klėtelės žaliuojantį 
vaistažolyną (jame auga vaistažolės, stipri-
nusios Baranauskų ir Žukauskų sveikatą). 

Lietuvos istorikai

Paskutinis pasivaikščiojimas 
su Profesoriumi Antanu Tyla

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Profesorius kiekvienam turi ką pasakyti, ką 
patarti, kuo nudžiuginti, kaip paguosti. Be 
to, jis įdėmiai moka klausyti. Jo žvilgsnis 
pašnekovą drąsina, leidžia atsiverti. Todėl 
šalia jo visad tiek daug žmonių. Tik mums 
jau laikas kilti...

Profesorius stebisi mano skuba, kraipy-
damas galvą vis klausia: „Ir kur tu, mieloji 
Jurga, skubi, kai šitoks aukštas ir giedras 
Anykščių krašto dangus, kai taip svaiginan-
čiai kvepia žolynai? Kur jūsų kartos žmonės 
skuba?“ Nežinau, ką jam atsakyti, bet sau 
pagalvoju, kad laikas – vienintelis dalykas, 
kuris staiga gali imti ir sustoti. 

Keliaujame toliau. Prieiname Liudvikos ir 
Stanislovo Didžiulių biblioteką. Profesorius 
susigriebia nepasiėmęs nė vienos knygos. 
Ką dovanos? Dar nuo 2005 m. bibliotekoje 
pradėtos kaupti knygos iš asmeninės Profe-
soriaus kolekcijos. Tarp jo dovanotų leidinių: 
„Garšvių knygnešių draugija“, „Lietuvos 
spaudos draudimo panaikinimo byla“, 
„Lietuva prie Vasario 16osios slenksčio“, 
„Lietuva ir Livonija XVI a. pabaigoje–XVII a. 
pradžioje“ ir daug kitų, kai kurie su jo eks-
librisais ir spaudais. 

Raginu Profesorių nesustoti, tikinu, 
kad į biblioteką galėsiąs užsukti kitą kartą, 
o dabar reikia žingsniuoti Rubikių pusėn, 
skubėti Tėviškėn, į gimtuosius Bičionis. 
Ūmai jis išsitiesia, pastebiu, kaip sublizga 
akys, virpteli lūpos, paspartėja žingsnis. 
Žinau, kad vėl prabils. Tik pasakos ne apie 
save, bet apie savo mylimus artimuosius. 
Niekada apie save nekalba, paklaustas 
kukliai nutyli, menkam šlovės trupinėliui 
neleidžia nubyrėti. Visas Profesoriaus dėme-
sys ir atida skiriama kitam. Tad norėdama 
daugiau apie savo bendrakeleivį sužinoti, 
turiu apie jį teirautis jo kolegų, mokinių, bi-
čiulių. Labiausiai įstrigusios profesorės Onos 
Voverienės įžvalgos. Profesorių A. Tylą ji 
vadino krištolinės sąžinės žmogumi, tokiu, 
kokių mūsų tautoje beliko vienetai. Anot jos, 
tokie žmonės neišduoda, neparduoda ne tik 
savo artimo, tautiečio, bet ir savo valstybės, 
tautos, jos idealų ir vertybių. Straipsnyje 
„Mokslininkas, su kuriuo galima eiti į žval-
gybą“ O. Voverienė atkreipė dėmesį į tai, 
kad sovietinės okupacijos metais, kai sunku 
buvo išlikti sąžiningu žmogumi ir juolab 
mokslininku po komunistinės priespaudos 
presu, A. Tyla pasirinko pačią neutraliausią 
istorijos kryptį – LDK istoriją po Liublino 
unijos. Jo monografija „Lietuva ir Livonija 
XVI a. pabaigoje–XVII a. pradžioje“ – moks-
linio sąžiningumo ir objektyvumo pavyzdys, 
turintis išliekamąją vertę ne vienai moksli-
ninkų istorikų kartai. Būtina įsigilinti ir į Pro-
fesoriaus biografo Petro Kalniaus žodžius. 
1999 m. „Dienovidyje“ skelbtame straipsnyje 
„Istorinės atminties sargybinis“ P. Kalnius 
rašė, jog sovietmečiu A. Tyla pagarsėjo „kaip 
mokslininkas nekonformistas, pelnęs aukš-
čiausių kompartijos pareigūnų Lietuvoje 
nemalonę... 1976 m. Lietuvos komunistų 
partijos pirmasis sekretorius P. Griškevičius 
viešai iš tribūnos pasmerkė A. Tylą kaip 
„vieningosios srovės“ propaguotoją. Toks 
kaltinimas mokslininkui humanitarui nieko 

gero nežadėjo. Tačiau A. Tyla nesutriko. Iš 
karto po pareikštos kritikos priėjo prie P. 
Griškevičiaus ir paprašė sukonkretinti jam 
pareikštus kaltinimus. Netikėtai užkluptas 
sritinis sekretorius neturėjo ką pasakyti ir 
patarė ateiti atsakymo po kelių dienų. Jis 
„bylą“ pavedė tęsti žemesniems CK funk-
cionieriams. Iš pokalbių su jais istorikui 
paaiškėjo, kad svarbiausias dalykas yra ne 
jo darbai, o jo biografija.“

Tad kokia su manimi keliaujančio Profe-
soriaus biografija? Kur ir kada ji prasideda? 
Gyvai persakant jos nebeišgirsiu, tačiau, 
laimė, Profesoriaus liudijimas yra paliktas 
2016 m. išleistame jo straipsnių rinkinyje 
„Apie Anykščius ir anykštėnus“. Tereikia 
atsiversti skyrių „Tėviškė“ ir įsiskaityti į 
krištolinės sąžinės žodžius: 

Mano atminties atspirtis buvo Bičionių 
kaimas, prie vieškelio prigludusi Tėviškė ir Tėvų 
auginama gausi šeima, kurioje taip gera buvo 
augti, dirbti, mokytis. Prie mūsų lauko net 10 
kaimynų. Kiekvienas iš jų – su savo buvusia ir 
tęsiama istorija. 

Mūsų šeima ir kaimynai buvo mano pra-
dinis universitetas su fakultetais, seminarais, 
speckursais. Kaimynas Jurgis Tumas pasako-
davo apie karą su turkais, kai Šipkoje slepian-
tis apkasuose virš galvų lėkė kaip palivonai 
(puodynės) sviediniai. Mano Tėtė, Klemas 
Tumas ir Juozas Karvelis kalbėdavo apie kaimo 
jaunuolių kelionę per Atlantą ir gyvenimą 
Amerikoje, Antanas Strolia – apie bolševikų 
perversmą Peterburge, kai caro leibgvardijos 
pulko kareivinėse, atsisakydami kariauti, 
laiptinėje iš trečio aukšto mėtė savo šautuvus, 
juos sutrupindami. Antanas Kugys bylojo 
apie Pirmojo Pasaulinio karo kareivio vargus 
vokiečių belaisvėje, mano dėdės Juozas ir Po-
vilas Grybai – apie Nepriklausomybės karą su 
lenkais, Širvintų kautynes. Bičionių pakalnėje, 
prie Degesės, gyvenęs Kovas vis šnekėdavo apie 
savo brolį – Lietuvos kariuomenės lakūną, o 
kai užgirsdavo retą dalyką – lėktuvo ūžimą, 
keldavo baltą audeklą, kad brolis atpažintų jo 
sodybą. Mano broliai Kazys, Juozas, Povilas, 
svainis Stasys Gutauskas, kaimynas Jurgis 
Kiaušas kalbėdavo apie Lietuvos kariuomenę ir 
karo tarnybą Kaune, brolis Kazys dar prisimin-
davo ir mokymąsi Salų žemės ūkio mokykloje.

Į mano atmintį įsirėžė apylinkių visuomenę tel-
kęs Burbiškio bažnytkaimis su bažnyčia, jos choru, 
vakariniu varpo gaudesiu, su pradžios mokykla, jos 
skambučiu, mokytojais, jaunųjų ūkininkų, šaulių, 
pavasarininkų veikla, jų patriotinėmis šventėmis, 
vaidinimais. Burbiškis man išlieka atminty su ten 
įsikūrusiu paštu, krautuvėle ir darbymečio metu 
dvaro dirbančiuosius pietų kviečiančiu pakabinto 
bėgio gabalo skardžiais dūžiais, su visos burbiš-
kėnų žemdirbių visuomenės, jos šviesuomenės 
nerimu dėl Vasario 16-osios Lietuvos valstybės 
nūdienos ir ateities. Ir su Burbiškio mišku, kuris 
1944 m. antroje pusėje tapo burbiškėnų apsispren-
dimo su Trispalve ir priesaika kovoti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo karine stovykla.

Tas pats vieškelis vedė į Burbiškį ir priešingon 
pusėn – ten, kur tolėliau, už septynių kilometrų, 
Šventosios slėny paskendę slėpiningieji Anykščiai 
su jų didžiais poetais, rašytojais, mokyklomis, ne-
siliaujančiu trečiadienio turgaus ratų dardėjimu, 

rogių šliuožimu ir linksmais ar susirūpinusiais 
iš ten pavakariais grįžtančiaisiais.

Visa Tėviškėje semta patirtis nutrūko, jos 
šaltiniai staiga išseko 1951 m. spalio 3 dieną. Nuo 
tada antraisiais namais man tapo Vilnius.

Tačiau dabar su Profesoriumi esame 
mudviejų gimtinėj. Manuosius Rubikius 
nuo Bičionių skiria vos šeši kilometrai. Pa-
lengva traukiam prie Rubikių ežero. Veik 
pusiaukelėj užsukam į Burbiškio kapinaites, 
aplankom artimųjų kapus. Visai čia pat ir 
Burbiškio dvaras, iškilęs Venslovovičių 
giminės valdymo metu (nuo XVIII a. pa-
baigos). 1932 m. dvarą iš Venslovovičių 
nupirko Petras Kriaučionis, o 1933 m. par-
davė jį kartu su aštuoniais hektarais žemės 
iš JAV grįžusiam jėzuitų kunigui Pranciškui 
Zabielai. Šis dvaro rūmų šiaurės rytų pusėje 
įrengė bažnyčią, kleboniją ir įkūrė parapiją, 
vakarinė pusė atiteko pradžios mokyklai. Tai 
buvo pirmoji Profesoriaus mokykla. 

Palengva traukdami Rubikių ežero link, 
kalbamės apie laukiančius darbus, būtinus pa-
rašyti tekstus, ateities užmojus. Aš guodžiuosi, 
kad niekaip neįstengiu pabaigti istorinio 
romano „Gardiniečiai“, kad apskritai mažai 
berašau, tuščiai eikvoju laiką, kad stokoju va-
lios ir ryžto, kad turškiuosi kasdienėj rutinoj. 
Profesorius atlaidžiai pažvelgia į mane ir šyp-
sodamasis taria: „Svarbiausias tavo darbas būti 
mama, visa kita palauks.“ Ir aš jo žodžiais tikiu, 
jie stebuklingai ramina, nuo manęs atstoja 
įkyrūs priekaištai ir kaltė. Prisimenu Profeso-
riaus mintis, įrašytas jo recenzijoje apie mano 
romaną „Azuritijos kardinolai“: „Motinystė – 
dovana, kuri moterį padaro kilnią. Kartais 
motinystė klaidingai pateikiama kaip kliūtis 
šiuolaikinei moteriai, kaip vergystės forma, 
neleidžianti atsiskleisti jos tapatybei. Netiesa. 
Kiekviena Motina, net ir ta, kuri neverta šio 
kilnaus vardo, nusipelno meilės ir atlaidumo, 
nes ji įgalino ir išgyveno didįjį Žmogaus atė-
jimą į šį pasaulį.“ Pėdinu paskui Profesorių ir 
staiga mane pagauna keistas noras pavadinti 
jį Antaniuku. Žinau, nedera ir nepagarbu, bet 
iš jo sklindanti šiluma ir nuoširdumas gundo 
į jį kreiptis taip, kaip dauguma artimesnių 
kraštiečių jį vadina. Susilaikau. Atsiprašydama 
tik mintyse tą vardą ištariu. 

Nė nepastebim, kaip prieinam Rubikių 
ežerą. Stabtelim prie atminimo akmens Pro-
fesoriaus broliui, laisvės gynėjui, partizanų 
Žaliosios rinktinės vadui Kaziui Tylai. 1945 m. 
balandžio 28 d. NKVD kareiviai jį sugavę įva-
rė į Rubikių ežerą ir sušaudė. Savo brolį Pro-
fesorius apibūdina kaip principingą Lietuvos 
valstybės pilietį, patriotą, gerbtą bendraamžių 
ir vyresniųjų. Užsimena, kad 1934 m. laikraš-
čiui „Jaunasis ūkininkas“ paskelbus rašinių 
konkursą tema „Mūsų sodybų sutvarkymas ir 
medžiais apsodinimas papuoš visą Lietuvą“, 
Kazio rašinys laimėjo pirmąją vietą. Be kita 
ko, Profesoriaus brolis sykiu su Burbiškio 
mokytoju Antanu Grigu ir kitais inteligentais 
dalyvavo Papilio kalnelio Rubikių ežero pie-
tinėje pakrantėje tyrinėjimuose ir rezultatus 
paskelbė „Ateities“ laikraštyje. Kazio aprašu 
ir dabar naudojasi archeologai. 

Įsikibęs ilgesingu žvilgsniu į raibu-
liuojantį ežero paviršių, Profesorius man 
dar apie daug ką pasakoja: apie 1863 m. 
sukilimą, jo atbalsius gimtajame Bičionių 
kaime, sąsajas su senelio Antano Tylos šei-
mos gyvenimu, apie sovietinių okupantų 
nužudytus, ištremtus dorus, sąžiningus, 
prievartai nenusilenkusius Bičionių, Pagrau-
žių, Kalvelių, Burbiškio, Rubikių, Piktagalio, 
Šiaulių kaimų žemdirbius, apie svarbiausią 
lietuvių tapatybės bruožą – prisirišimą prie 
valstybinės laisvės ir lietuvių kalbos, apie 
lietuviškąjį idealizmą, apie perskaitytas, 
brangintas knygas... Nesustodami vardijam 
jų pavadinimus, autorius. Profesorius lyg 
juokais paklausia, ar esu skaičiusi Herberto 
Džordžo Velso Laiko mašiną. Mažumėlę nu-
stembu ir atsakyti nebespėju... Grįžtelėjusi, 
pamatau jį kažin kur skubantį. Sakytum, 
iš po vaiskios Anykščių krašto padangės 
tekinas lekia į niūrias lapkričio darganas. 
Ir dabar aš netveriu noru jam šūktelti ir 
paklausti: „Ir kur, mielas Profesoriau, taip 
nieko nesakęs skubat, kai šitoks aukštas ir 
giedras Anykščių krašto dangus?..“

Akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla su dr. Jurgita Žąsinaite-Gedminiene prie A. Baranausko klėte-
lės Anykščiuose, 2017 m. birželio 13 d. Tautvydo Kontrimavičiaus nuotr.
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Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius).
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Visos prekių ženklo teisės 
saugomos

Voruta
Kitas numeris išeis 2019 m. sausio 26 d.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto.
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Lapkričio 23 d., Jono Basanavičiaus 
gimimo dieną, Vilniuje, eidamas 90-uosius 
metus, mirė garsus Lietuvos istorikas, vie-
nas iš asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ 
steigėjų, archeografas, profesorius habili-
tuotas daktaras Antanas Tyla.

A. Tyla gimė 1929 m. spalio 28 d. Bičiony-
se, Anykščių valsčiuje. 1939–1943 m. mokėsi 
Burbiškio (Anykščių r.) pradžios mokykloje. 
1943–1951 m. baigė Anykščių vidurinę 
mokyklą. 1951–1956 m. studijavo Vilniaus 
universiteto Istorijosfilologijos fakultete, įgijo 
istoriko išsilavinimą.

1956–1958 m. A. Tyla dirbo Veiviržėnų 
(Klaipėdos r.) vidurinės mokyklos mokytoju. 
Nuo 1958 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. 
1964 m. Lietuvos mokslų akademijos Istorijos 
institute apsigynė istorijos mokslų kandidato 
disertaciją „1905 metų revoliucija Lietuvos 
kaime“. 1988 m. Vilniaus universitete apgynė 
istorijos mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos 
ir Švedijos feodalų kova dėl Livonijos XVI a. 
pabaigoje–XVII a. pradžioje. Politinės ir 
ekonominės pasekmės Lietuvai“ (1993 m. 
nostrifikuota į habilituoto humanitarinių 
mokslų, istorijos daktaro).

1989–1992 m. dirbo Istorijos instituto 
Archeografijos skyriaus vedėju. 1992–1999 m. 
ėjo Lietuvos istorijos instituto direktoriaus, 
vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. 
1991–2000 m. buvo Lietuvos mokslo tarybos 
narys. 1991–1997 m. Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto Humanitarinių mokslų fakul-
teto Istorijos katedros vedėjas. Nuo 1997 m.  
A. Tyla buvo šios katedros dėstytojas, pro-
fesorius. Jis taip pat buvo šio universiteto 
Senato narys, Jungtinės Vytauto Didžiojo 
universiteto ir Lietuvos istorijos instituto 
istorijos doktorantūros komisijos pirminin-
kas, Lietuvos istorijos instituto habilitacijos 
komisijos pirmininkas.

1991–2011 m. buvo Lietuvos mokslų 
akademijos narys ekspertas, nuo 2011 m. iki 
gyvenimo pabaigos – Mokslų akademijos 
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus 
narys emeritas.

A. Tyla buvo Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos akademikas (nuo 1991 m.) ir 

Centro valdybos narys, Lietuvos mokslų 
akademijos leidinio „Lituanistica“ redakcinės 
komisijos pirmininkas, leidinių „Lithuanian 
Historical Studies“, „Genocidas ir rezisten-
cija“, „Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Istorija“, „LKMA metraštis“, „Vi-
suotinė lietuvių enciklopedija“ redakcinių 
kolegijų narys.

Jis buvo Vilniaus miesto savivaldybės 
pavadinimų teikimo komisijos, Valdovų 
rūmų atkūrimo ir jų paskirties nustatymo 
ekspertų komisijos, Lituanistikos tradicijos 
ir paveldo įprasminimo komisijos narys, 
Labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos 
vardui įamžinti tarybos narys. 1992–2016 m. 
Pasaulio anykštėnų bendrijos prezidentas. 
Nuo 2016 m. buvo Pasaulio anykštėnų ben-
drijos valdybos narys ir Vilniaus anykštėnų 
sambūrio tarybos narys.

Pagrindinės A. Tylos mokslinių interesų 
kryptys buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės politinės kultūros, iždo ir valstybės 
apsaugos XVI a. pabaigoje–XVII a. viduryje 
problemos, lietuvių tautos kultūrinio ir po-
litinio išsivadavimo XIX a.–XX a. pradžioje 
ir Lietuvos magdeburginių miestų istorijos 
šaltinių tyrinėjimas ir rengimas spaudai.

Svarbiausi A. Tylos mokslo darbai: 
1963 m. – „Revoliucinės valdžios kūrimasis 
Lietuvos valsčiuose 1905–1907 m. revoliuci-
joje“ (istorijos studija); 1964 m. – „Lietuvos 
valstiečių kova dėl ginčytinų žemių ir miško 
1905–1907 m.“ (istorijos studija), „1905 m. 
revoliucija Lietuvos kaime“ (rusų kalba, isto-
rijos studija); 1968 m. – „1905 metų revoliucija 
Lietuvos kaime“ (monografija), „Pastabos dėl 
lietuviškos knygos istorijos“, „Metodiniai 
nurodymai įmonių istorijų rašymo klausimu“ 
(su V. Merkiu); 1973 m. – „Lietuvos jaunimas 
Tartu universitete 1802–1918 m.“ (istorijos 
studija); 1975 m. – „Lietuvos valstiečių judė-
jimas 1861–1914 metais“ (su kitais autoriais, 
monografija); 1979 m. – „Kėdainių unijos 
opozicija (1655–1656 m.)“ (istorijos studija); 
1980 m. – „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės pašauktinės kariuomenės organizavimas 
XVI a. pabaigoje–XVII a.“ (istorijos studija); 
1981 m. – „Iš Lietuvos kilę Tartu universiteto 
studentai 1802–1918 metais“ (istorijos stu-

dija); 1986 m. – „Lietuva ir Livonija XVI a. 
pabaigoje–XVII a. pradžioje“ (monografija), 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas 
1600–1632 m.“ (istorijos studija); 1991 m. – 
„Garšvių knygnešių draugija“ (monografi-
ja); 2004 m. – „Lietuva prie Vasario 16osios 
slenksčio“ (istorijos studija); 2010 m. – 
„Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas 
per dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ (mo-
nografija); 2012 m. – „Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės iždas XVI amžiaus antroji 
pusė–XVII amžiaus vidurys“ (monografija); 
2013 m. – „Lietuviai ir Lietuvos jaunimas 
Tartu universitete 1802–1918 metais“ (isto-
rijos studija); 2016 m. – „Apie Anykščius ir 
anykštėnus“ (straipsnių rinkinys).

Kartu su kitais mokslininkais jis sudarė ir 
redagavo monografijas: „Ignalinos kraštas“ 
(1966), „Rimšės ir Gaidės apylinkės“ (1969), 
„Dieveniškės“ (1968, 1995), „Merkinė“ (1970), 
„Dubingiai“ (1971), „Kernavė“ (1972), „Du-
bičiai“ (1989), „Kražiai“ (1993).

Jis taip pat sudarė, parengė ir išleido isto-
rijos šaltinių leidinius: „Lietuvos TSR istorijos 
šaltinių“ antras tomas (su kitais, 1965), „Lie-
tuvių spaudos draudimo panaikinimo byla“ 
(1972, antras išplėstas ir pataisytas leidimas 
2004), „1905–1907 metų revoliucija Pabalti-
jyje“ (rusų kalba, su kitais, 1981), „Lietuvos 
magdeburginių miestų privilegijos ir aktai“ 
pirmas tomas – Joniškis ir Jurbarkas (1991), 
antras tomas – Kretinga, Skuodas, Šiauliai, 
Šventoji, Varniai, Veliuona, Viekšniai, Vir-
balis, Vladislovovas (su kitais, 1997), trečias 
tomas – Kėdainiai (2002), ketvirtas tomas – 
Alytus (2006).

Akad. A. Tyla yra paskelbęs daugiau 
kaip 100 mokslinių straipsnių ir studijų apie 
politinę kultūrą XVI–XVII a., apie lietuvių 
inteligentiją ir jos mentalitetą, knygnešius ir 
daraktorius.

R. Strazdūnaitė sudarė 1955–1989 m.  
A. Tylos publikacijų bibliografinę rodyklę. 
Lietuvos istorijos institutas išleido biblio-
grafinį leidinį „Antanas Tyla. Bibliografinė 
rodyklė. 1955–1999“ (sudarytoja Lina Anu-
žytė, 1999).

Akad. prof. habil. dr. A. Tyla apdovanotas 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 

ordino Karininko kryžiumi (1999) ir Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi (2009). Jam suteiktas 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Garbės 
profesoriaus vardas (2009). Jis yra Valstybi-
nės Jono Basanavičiaus premijos už etninių 
kultūrinių tradicijų plėtotę laureatas (1994). 
Už knygą „Lietuvos magdeburginių miestų 
privilegijos ir aktai. Kėdainiai“ A. Tyla gavo 
Lietuvos mokslų akademijos Simono Dau-
kanto premiją (2004), už monografiją „Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas per 
dvidešimtmetį karą (1648–1667)“ – Lietuvos 
mokslų akademijos ir Lietuvos banko Vlado 
Jurgučio premiją (2010). Teresės Mikeliūnaitės 
Anykščių kultūros premijos laureatas (2005). 
Apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos 
medaliu (2007). Anykščių rajono Garbės pilie-
tis (nuo 2009). Minint Europos vyresnių žmo-
nių aktyvumo ir kartų solidarumo metus, jam 
suteiktas „Lietuvos šviesuolio“ vardas (2012). 
2014 m. apdovanotas Lietuvos Respublikos 
Seimo įsteigtu Gabrielės PetkevičaitėsBitės 
atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už 
pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimui.

Pašto vokų serijoje „Jie kūrė antrąją ne-
priklausomą Lietuvos Respubliką“ išleistas 
A. Tylai skirtas vardinis suvenyrinis vokas 
(autorius – Antanas Rimantas Šakalys, 2006). 
Pašto vokų serijoje „Lietuvos valstybės tūks-
tantmečio 100 iškiliausių asmenybių“ išleistas 
kitas jam skirtas vardinis suvenyrinis vokas 
(autorius – A. R. Šakalys, 2009).

Akad. A. Tyla laisvalaikį skirdavo ke-
lionėms, domėjosi gimtojo krašto ir giminės 
istorija. Buvo vedęs, žmona Romualda Ty-
lienė (1933–2012) – ikimokyklinio auklėjimo 
pedagogė. Vaikai: Audronė TylaitėMockienė 
(g. 1960) ir Gediminas Tyla (g. 1972), vaikai-
čiai Martynas, Vytenis, Gabrielė, Antanas, 
provaikaitė Elzė.

Atsisveikinimas su velioniu vyko lapkričio 26 d. 
Vilniaus laidojimo rūmų 1-oje salėje (Olandų g. 
22), 17.30 val. aukotos šv. Mišios Vilniaus ar-
kikatedroje bazilikoje. Palaidotas lapkričio 27 d. 
Karveliškių kapinėse, Vilniuje. 

Šaltinis – <www.alkas.lt>

Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen.,
LT-99265 Pagėgių sav. 

muziejaus darbo laikas:
antradienis–penktadienis 8.30–17.00 val., šeštadienis 8.30–16.00 val.

El. paštas m.jankausmuz@gmail.com
Tel. +370 441 42736. Mob. tel. +370 656 15021

martyno Jankaus muziejus

Pro memoria

Akad. prof. habil. dr. Antanas TYLA
(1929–2018) Akad. prof. habil. dr. Antanas 

Tyla (1929–2018). 
Nuotr. iš <lma.lt>

Kur rast tave?

Kas tu esi, kad vienumoj
Kartoju tavo vardą?
Gal tas, kurį šaukiu dainoj,
Kai širdį labai skauda?..

Tik nežinau, kur rast tave, –

Gal vėją pasiklaust?
Praeina pro mane minia –
Tavęs vis nesulaukiu.

Blaškausi vieniša nakty,
Tiesiu rankas į dangų, –
Ateiki, vienišas svety,
Pabūk po mano langu?

2018 m. lapkričio 23 d. mirė Petras ŽEIMYS. Giliai širdyje jaučiu begalinį sielvartą, nes jis 
buvo man be galo artimas žmogus, buvęs Sibiro tremtinys, nuostabi asmenybė.

Užjaučiu jo dukrą Jolitą, seserį Pranutę ir brolį Edmundą.

Liūdinti Bronislava Daunorienė

Dėl akad. prof. habil. dr. Antano TYLOS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą, artimuosius.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“,
„Vilnijos“ draugija,
„Vorutos“ redakcija


