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Šiandien jau tenka aiš-
kinti, kas buvo tas žmogus, 
nors iki sovietinės okupaci-
jos laikų daugelis lietuvių 
žinojo vieną iš legendinių 
aušrininkų, pagarbiai titu-
luotą Mažosios Lietuvos 
patriarchu.

Manoma, kad M. Jan-
kaus senelis gal dar Abiejų 
Tautų Respublikos žlugi-
mo laikais iš Batakių para-
pijos Žemaitijoje persikėlė 
į gretimą Prūsijos valsty-
bę ir įsikūrė lietuvininkų 
gyventame Bitėnų kaime 
prie Nemuno. Įdomu, kad 
tose apylinkėse (Jogaudų, 
Kalėnų kaimuose ir kitur) 
buvo apsigyvenę ir daugiau Jankų. Vėliau 
„žemaičiais“ pravardžiuoti jų palikuonys ne-
retai pasižymėdavo žemaitišku atkaklumu 
ir tvirtumu. Tie charakterio bruožai dažnai 
gelbėjo ir patį Martyną Jankų, padėdami jam 
kovoti dėl lietuvybės.

Bitėnuose gimęs M. Jankus kaimo mo-

kykloje dar galėjo mokytis 
lietuviškai skaityti ir rašyti, 
kaip ir kiti vaikai Mažojoje 
Lietuvoje. Vidutinio ūkinin-
ko sūnui anuomet nepavyko 
gauti geresnio išsilavinimo – 
daugelis to meto kaimiečių 
tenorėdavo, kad jų vaikai 
išmoktų kokio amato ar liktų 
darbuotis tėvų ūkyje. Taip 
ir jaunasis M. Jankus greti-
moje Ragainėje ėmė mokytis 
spaustuvininko amato. Vėliau 
šaipytasi, kad tas darbas jį esą 
pakerėjęs – kaimo jaunuoliui 
iš mechanizmų išplaukiantys 
naujutėliai lapai su lietuviš-
kais žodžiais atrodę kaip koks 

stebuklas.
XIX a. pabaiga Mažosios Lietuvos 

spaustuvėms buvo „aukso amžius“ – ca-
rinei Rusijai uždraudus lietuvišką spaudą 
lotyniškomis raidėmis, Didžiosios Lietuvos 
dvasininkai ir kiti lietuviškas maldaknyges 
ir daug ką kita užsakinėdavo spausdinti gre-

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Martynas Jankus 
(1858–1946)

Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas
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Mūšis dėl lituanistikos likimo, prasidėjęs 
daugiau nei prieš dešimtmetį, tai suaktyvė-
damas, tai pritildamas tęsiasi iki šiol. 2009 m. 
vykdant valstybinių mokslo institutų pertvar-
ką, Lietuvos mokslo taryba buvo parengusi 
„Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų 
institutų plėtros ir konsolidavimo galimybių 
studiją“ su numatytais galimais pertvarkos 
scenarijais. Tuo metu šiems institutams pavy-
ko išsikovoti galimybę ir toliau likti savaran-
kiškomis mokslo institucijomis. 

Kaip žinia, dar vieną postūmį šio mūšio 
įsismarkavimui davė Ministro Pirmininko 
Sauliaus Skvernelio 2017 m. lapkričio 10 d. 
sudaryta darbo grupė parengti pasiūlymams 
dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų 
veiklos kokybės gerinimo. 2018 m. kovo  
4 d. paviešintos šios komisijos išvados sukėlė 
didžiulę pasipriešinimo bangą ne tik akade-
miniuose sluoksniuose, bet ir humanitarinės 
visuomenės gretose.

Apie tai jau ne kartą rašyta spaudoje, 
kalbėta specialiai šiai temai skirtose konfe-
rencijose, diskutuota įvairiuose lygmenyse. 
Bet situacija ir toliau lieka neapibrėžta, moks-
linėje bendruomenėje tvyro įtampa. Atrody-
tų, kad vienintelė oficiali raštiška reakcija į 
mokslininkų pateiktus kontrargumentus dėl 
pertvarkos buvo Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerijos Komunikacijos 
skyriaus parengta ir ministerijos puslapyje 
pateikta informacija iš dešimties punktų 
kodiniu pavadinimu „Mitai apie mokslo 
institutų pertvarką“.

Lituanistika biurokratijos 
„okupacinio režimo“ gniaužtuose

Irena ANDRUKAITIENĖ, Kovo 11-osios akto signatarė

„Mituose“ norima institutų mokslo bend
ruomenę nuraminti ir teigiama, kad mokslo 
institutai nebus uždaromi, nebus sunaikinta 
lituanistika ir humanistika, nebus atimti šiuo 
metu institutams priklausantys pastatai, nebus 
atleisti tyrėjai ir mokslininkai, iš mokslo nebus 
atimami pinigai, nebus suardytas humanita-
rinių mokslų branduolys, nebus panaikinta 
mokslininkų tyrimų laisvė, nebus kišamasi 
į institutų vidaus politiką, nebus naikinami 
skyriai. 

Dar negirdėtas reformos variantas – niekas, 
kaip žadama, nesikeis, bet pertvarka kažkokiu 
būdu vis tiek vyks, nes „Mitų“ pabaigoje patei-
kiamos institutų jungimo efektyvumo prielai-
dos, paremtos tik užsienio šalių bendriausiais 
praktikos pavyzdžiais. 

Dešimtuoju „Mitų“ punktu patikinama, 
kad „reforma atliekama ne dėl reformos“ ir 
išdėstomi darbo grupės siūlymai. Kai kurie iš 
jų verti dėmesio:

„Valstybiniai institutai turi atitikti savo 
paskirtį, tenkinti aiškiai apibrėžtus viešojo 
sektoriaus ir verslo poreikius.“ Suprask – ins-
titutai šiuo metu neatitinka savo paskirties ir 
netenkina minėtų poreikių.

„Stiprinti tyrimų institutų valdymą ir va-
dybą, kad institutų vykdomi mokslo tyrimai 
būtų kryptingi.“ Reikia suprasti, kad institutų 
mokslo tyrimai vyksta chaotiškai ir nėra kryp-
tingumo pasirinktose tyrimų srityse?

„Sutelkti mokslo institucijas, kad mažiau 
lėšų būtų išleidžiama ūkiui ir administravi-
mui, o daugiau liktų įdarbinti stiprius jaunus 
mokslininkus.“ Iš tikrųjų, šviesi perspektyva – 
tik sutaupytos ūkinės ir administravimo 
išlaidos gali žymiai prisidėti prie Lietuvos 
humanitarikos suklestėjimo ir jaunų stiprių 
mokslininkų pritraukimo. 

„Didinti investicijas į tyrėjų atlyginimus ir 
darbo sąlygas, kad mokslininko karjera būtų 
patraukli.“ Užduotis, skirta Vyriausybei. Ar 
pajėgs dabartinė Vyriausybė per jai likusį laiką 
bent iš dalies įgyvendinti šią sąlygą?

Prieš 73-erius metus, 1945 m. balandžio 
6-ąją, penktadienio vidurdienį, prasidėjo 
paskutinis tūkstantmečio istoriją turėjusios 
Prūsijos egzistavimo etapas – jos sostinės, 
Kionigsbergo, šturmas. 81-ną valandą vo-

Publicistika

Ar senoji prūsų žemė galėjo 
tapti Lietuvos dalimi?

Česlovas IŠKAUSKAS, Vilnius
kiečiai beviltiškai priešinosi, o Raudonoji 
armija barbariškai naikino šį seną prūsų 
miestą.

Jurgio Šaulio žvilgsniai: 
Mažoji Lietuva

Dainora KANIAVIENĖ,  
Palanga
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Martynas Jankus

Karaliaučiaus panorama. Atvirukas iš Ramūno Čepo kolekcijos
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Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakultetas, vykdydamas mokslo temą „Do-
kumentinių medijų fundamentalieji ir tai-
komieji tyrimai“, parėmė žinomo knygoty-
rininko prof. habil. dr. Domo Kauno studiją 
„Kristijono Donelaičio atminties paveldas“, 
kurią 2016 m. išleido „Akademinė leidyba“, 
finansuojant Lietuvos mokslo tarybai.

Atidžiau susipažinus su, regis, solidžiu 
ir nemažos apimties veikalu, ten aptinkama 
nemažai keistų dalykų, gal primenančių 
dabartinio Lietuvos istorijos mokslo bėdas. 
Antai, D. Kauno veikale užsimenama apie 
mokytoją L. Venau (Lutz F. W. Wenau) iš 
Vokietijos, parašiusį „keletą vertingų savi-
laidos kraštotyrinių knygų apie Donelaičių 
genealoginius ryšius ir giminės narių isto-
riją“ (p. 257 ir kitur). Nepanorėta nurodyti, 
kad tas Donelaičių giminės palikuonis per 
daugelį kruopštaus darbo metų surinko 
gausių žinių apie K. Donelaitį ir jo giminę, 
juos paskelbdamas aštuoniuose savo leidinio 
„Neue Donalitiana“ tomuose ir turiningose 
knygose, kad gyvenimo pabaigoje jis savo 
rinkinius padovanojo Vilniaus universitetui 
ir kitoms Lietuvos institucijoms, kur su ta 
vertinga medžiaga neskubama susipažinti. 
Antai, D. Kauno veikale pastebėjau tik dvi 
nuorodas į L. Venau „Neue Donalitiana“ 
(p. 116 ir 257), o to autoriaus knygos apie  
K. Donelaitį visai nenurodytos.

Ignoruojant L. Venau ir kitų surinktą 
medžiagą, aptariamame veikale neretai ima-
masi „išradinėti dviratį“, kartais klaidinant 
skaitytojus.

Pavyzdžiui, knygos trečioje dalyje „At-
minties įprasminimo tradicija“ imtasi api-
būdinti K. Donelaičio pripažinimo etapus, 
paminint Leipcigo universiteto profesoriaus 
F. Tecnerio (F. O. Tetzner) veiklą. Stebėtina, 
kad pastarojo darbai dažniau nurodomi 
pagal L. Gineičio 2002 m. knygoje pateiktą 
medžiagą, o ne pagal originalias publikaci-
jas. Nurodant sutuoktinių F. ir H. Tecnerių 
1897 m. išleistą mažesnės apimties knygą 
„Dainos“, esą nepastebėtas svarbiausias  
F. Tecnerio veikalas „Slavai Vokietijoje“ 
(Slawen in Deutschland, 1902), kuriame ištisas 
skyrelis paskirtas K. Donelaičiui. Būtent ši 
publikacija pasiekė tūkstančius skaitytojų, 
besidomėjusių tautinėmis mažumomis Vo-
kietijos imperijoje, plačiau paskleidė žinią 
apie lietuvininkų poetą.

Dar keisčiau, kad tas didysis F. Tecnerio 
veikalas D. Kauno knygoje nurodomas tik 
dėl to, kad ten buvo paminėtas M. Jankus (p. 
264), o daugkartinis K. Donelaičio paminėji-
mas esą nepastebėtas. Kas nors galėtų many-
ti, kad gal tas svarbusis veikalas nebuvo net 
atsiverstas, žinutę apie M. Jankų „susižvejo-
jus“ per tarpininkus. Taip nutylint kai kurių 
K. Donelaičio propaguotojų svarbius darbus, 
iškreipiamas buvęs reikšmingas jų indėlis į 
Mažosios Lietuvos poeto ir visos lietuviško-
sios kultūros viešinimą pasaulyje.

Pavyzdžiui, suniekintasis mokytojas  
L. Venau buvo aptikęs trylika F. Tecnerio 
publikacijų apie K. Donelaitį, kurias jis nuro-
dė savo apybraižoje apie tyrėją (perduotoje 
ir Vilniaus universitetui). D. Kaunas savo 
knygoje nurodo tik penkias tokias F. Tecne-
rio publikacijas (dar teigdamas, kad rėmėsi 
L. Gineičio 2002 m. veikalu ir ten pateiktais 
lietuviškais vertimais), visai neminėdamas 
L. Venau nuveikto darbo, nepateikdamas 
visų F. Tecnerio donelaitikos publikacijų 
bibliografinių duomenų. Gali būti, kad 
esama ir dar neaptiktų vokiškų publikacijų 
donelaitikos tema, tačiau jų paieška neužsi-
imta. Liūdna išvada: mokytojas L. Venau su 
savo kukliais ištekliais nuveikė daugiau nei 
dosniai finansuojamas Vilniaus universiteto 
profesorius, turintis daug didesnes organiza-
cines ir technines galimybes (Knygotyros ir 
dokumentotyros institutą su Medijų tyrimo 
laboratorija). Kas galėtų paneigti pasigirs-
tančias pašaipas – esą savi žmonės Lietuvos 
mokslo taryboje dosniai skiria mokesčių mo-
kėtojų sunkiai surenkamas lėšas ne rimtiems 
mokslo tyrimams, o D. Kauno asmeninės 
kolekcijos pagausinimui. Šiame veikale au-
torius vis kalba apie komercinius dalykus: 
apie antikvariatų aukcionuose įsigytus senus 

leidinius, apie jų kainas ir pan. Daugiausiai 
dėmesio skiriama savojo rinkinio rarite-
tams, o ne kur kas platesnei donelaitikai, 
tebegulinčiai kitose šalyse ir tebelaukiančiai 
sąžiningų tyrėjų iš Lietuvos.

Puslapiuose apie 1896 m. vykusį  
K. Donelaičio pagerbimą jo gimtinėje – Laz-
dynėliuose, D. Kaunas kategoriškai teigia: 
„...Lazdynėlių dvaro parke Donelaičio 
atminimui buvo pastatytas lauko akmuo 
be jokio įrašo... Neabejotina, kad vieta buvo 
parinkta parko pakraštyje, nes tas parkas ar 
parkelis iš tikro buvo tik sukultūrintas senas 
miškas“ (p. 257). Toliau pateikiamas Jokūbo 
Stiklioriaus pasakojimas – ant to akmens 
buvęs užrašas juodomis raidėmis (p. 264). 
Kaip buvo iš tikrųjų?

Minėtasis L. Venau surinko ir paskelbė 
žinių apie paminklinį akmenį Lazdynėliuo-
se, liudininkų atsiminimus apie įrašus tame 
akmenyje. Deja, D. Kaunas to esą netinkamo 
(kad ir Donelaičių giminei priklausiusio) 
tyrėjo darbus ignoravo, klaidindamas skai-
tytojus savo prasimanymais.

Mažosios Lietuvos realijų neišmanantis 
D. Kaunas ėmėsi savaip aiškinti Lazdynėlių 
vietovardžio likimą, vėl ir vėl klysdamas 
(p. 270). Žingeidiesiems galima priminti, 
kad 1933 m. Vokietijoje įsigalėjęs nacistinis 
režimas ėmėsi pertvarkyti kaimiškąsias teri-
torijas, ten kurdamas politinius administra-
cinius vienetus (vadinamąsias kaimo bend
ruomenes) su savais politiniais vadovais 
ir nacių partijos kuopelėmis, turėjusiomis 
kontroliuoti savąją teritoriją ir jos gyventojus 
(panašiai elgėsi ir bolševikinis režimas So-
vietų Sąjungoje). Po tos reformos oficialiuose 
raštuose minėti jau vien „kaimo bendruome-
nių“ vardai (dar patikrinus jų vokiškumą 
ir pan.), o daugybės senųjų vietovardžių 
(kurie Mažojoje Lietuvoje dažniausiai buvo 
lietuviški) tiesiog nebeliko, „sustambinus“ 
ligtolines gyvenamąsias vietas.

Tik nemažoje studijoje būtų galima api-
būdinti visas Lazdynėlių istorinės raidos 
peripetijas, paaiškinant ir daugelio D. Kauno 
teiginių apie tą vietovę klaidingumą. Šiame 
trumpame straipsnyje apsiribosime kitais 
pastebėjimais.

Antai, 472 puslapyje pateiktoje veikalo 
anotacijoje teigiama: „Užduočiai atlikti 
duomenų ieška vykdyta Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, JAV atminties 
institucijose – archyvuose ir bibliotekose.“

Deja, nemažame veikale taip ir ne-
pavyko aptikti nei vienos nuorodos į tų 
šalių archyvuose aptiktus dokumentus, 
santrumpų sąraše (p. 14) nurodytos vien 
Lietuvos institucijos. Galima įtarti, kad net 
nebandyta darbuotis, pavyzdžiui, turtin-
guose Vokietijos archyvuose, kur tebeguli 
gausybė nepublikuotų, bet lituanistikai (ir 
donelaitikai) taip svarbių dokumentų. Gal 
knygos anotacija rengta tik rėmėjams ir 
skaitytojams mulkinti?

Lietuvos valstybės jubiliejui artėjant, dėl 
Vasario 16osios akto nuorašo Vokietijos 
archyve sukeltas ažiotažas kartu pridengė 
nemalonią tiesą. Vengiama pripažinti, kad tą 
dokumentą tvarkingame archyve jau seniai 
galėjo pamatyti bet kuris besidomintis mūsų 
šalies istorija. Deja, dešimtmečius teko laukti 
pareigingo ir sąžiningo prof. L. Mažylio, 
kuris nepatingėjo nuvykti į netolimą Berlyną 
ir atsiversti reikiamą bylą.

Panaši padėtis ir daugelyje lituanistikos 
barų. Lietuvos istorijai reikšmingi dokumen-
tai ir toliau tebeguli kitų šalių archyvuose, 
nes neatsiranda norinčių dirbti „juodą dar-
bą“, peržiūrint tūkstančius ir tūkstančius 
archyvinių bylų. Aptariamuoju atveju, regis, 
taip pat nueita lengviausiu keliu, D. Kaunui 
apibūdinant knygas iš savojo rinkinio ir 
Lietuvos bibliotekų, ignoruojant užsienio 
rinkinius ir kitų tyrėjų darbus.

Tiesa, šioje knygoje skelbiami du do-
kumentai iš Rusijos archyvo: Lazdynėlių 
fotografija (p. 252) ir vokiškas atsišaukimas 
(p. 331), aptikti dar prieš kelis dešimtmečius 
žinomame E. Volterio fonde. Ne vienas 
K. Donelaičio gerbėjas tebesitiki, kad tarp 
sovietinės okupacijos laikais pagrobtų ir į 
Rusiją išvežtų vertybių kur nors gal dar guli 

kokie poeto rankraščiai, knygos iš jo asme-
ninės bibliotekos ar kiti lietuvybei svarbūs 
dalykai. Deja, dosniai finansuojamos Lietu-
vos institucijos ir veikėjai taip nepasirūpina 
Vakaruose ar Rytuose atsidūrusiomis litua-
nistinėmis vertybėmis.

Atsainų požiūrį į istoriją rodo ir skyrelių 
pavadinimai D. Kauno knygoje: „Politinė 
sueiga Rambyne 1914 m. rugpjūčio 3 d.“ (p. 
280), „Trečiasis bandymas: 1914 metai“ (p. 
270). Veikalo autoriui gal neteko girdėti, kad 
rugpjūčio 1 d. prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, ilgam sutrikdęs gyvenimą Mažojoje 
Lietuvoje ir ligtolinius užsimojimus, kad 
minimi renginiai vyko 1913 m.

Visi gali suklysti, tačiau sąžiningi auto-
riai stengiasi atskirti savo spėjimus, nuomo-
nę ir pan. nuo tikrų faktų. Deja, būsimiems 
skaitytojams teko gerokai pavargti, sten-
giantis atskirti tikrus dalykus nuo D. Kauno 
prasimanymų, kurie knygoje pateikti kaip 
esą neginčijami dalykai.

Rimto veikalo įvaizdis visiškai išsi-
sklaido, skaitant tos knygos pabaigą. Ten  
D. Kaunas sielvartauja, kad jo nemėgsta-
mam L. Venau su kitais Donelaičių giminės 
palikuonimis ir juos rėmusiais išeiviais 
2003 m. pavyko Bitėnų–Užbičių kapinėse 
kuriamame Mažosios Lietuvos panteone 
pastatyti esą netinkamą paminklinį ženklą 
didžiajam poetui.

Kiekvienas gali turėti savo nuomonę, 
tačiau esą solidžioje akademinėje studijoje 
D. Kaunas pažeria visą virtinę kvailiausių 
prasimanymų ir šmeižtų apie tuometinius 
dalykus ir nekenčiamus konkurentus. Esą 
„paminklinis ženklas statytas savavališkai“ 
(nors, iš tiesų, tas projektas buvo oficialiai 
suderintas pagal tuometinę tvarką), „nede-
rinant su paveldosaugos specialistais“ (iš 
tiesų, savo aplaidumu ir nemokšiška veikla 
garsėjanti Lietuvos paveldosauga Bitėnų 
kapinaites prisiminė tik pastaraisiais me-
tais, o ne anais 2003 m.), „statyba pradėta 
slapstantis – naktį“ (iš tiesų, tie darbai už-
truko ne vieną mėnesį, šmaikštuoliai galėtų 
įsivaizduoti tiek laiko krūmuose besislaps-
čiusį Vilniaus universiteto profesorių, uoliai 
fiksuojantį kiekvieną darbų etapą), „statinys 
neįteisintas“ (p. 389) (vėl eilinis šmeižtas 
– esą Pagėgių savivaldybės pareigūnų pa-
rašai ir antspaudai nieko verti).

D. Kaunas dejuoja: „Paminklas pastaty-
tas taip, kad neaplenktum, kad būtų po akių 
ir kojų“ (p. 389). Kai kam gal ir norėtųsi, kad 
didysis lietuvininkų poetas būtų paminėtas 
kokiame atkampiame sąvartyne. Pagal 
Mažosios Lietuvos panteono projektą vieta  
K. Donelaičio atminimui skirta garbingiau-
sioje vietoje – prie įėjimo į kapines formuo-
jamame simboliniame senųjų veikėjų būryje, 
simbolinėje bažnytėlėje ar mokyklos klasėje, 
kur greta poeto ir kunigo altoriaus simbo-
liniais akmeniniais suoleliais jau pagerbti  
M. Mažvydas ir L. Rėza, kur ateityje gal atsi-
ras tokie suoleliai Jonui Bretkūnui ir kitiems 
žymiausiems krašto žmonėms.

D. Kaunas piktinasi, kad lietuviškasis 
įrašo variantas patalpintas dešinėje, o ne 
esą garbingesnėje kairėje pusėje (p. 389). 
Neteko girdėti, kad tas žmogus kaip nors 
būtų protestavęs prieš įrašus Klaipėdos, 
Nidos kapinėse ar kitur, kur pradėta vokiš-
kais įrašo variantais. D. Kaunui užkliuvo 
tik Bitėnų kapinės, kuriose esą darbavosi 
ne tie žmonės.

D. Kaunas teigia, „kad Paminklą nutikusi 
istorija... dažnam kelianti nuostabą ar net nu-
sivylimą“ (p. 389). Teko išklausyti nemažai 
pagyrų ir padėkų dėl kuriamo Mažosios Lie-
tuvos panteono. Netenka stebėtis, kad tokių 
nesąžiningų žmonių kaip D. Kaunas ir kitų 
veikėjų platinami šmeižtai – esą Donelaičių 
giminės palikuonių atliktas darbas tebuvo 
kažkokia baisi kriminalinė istorija, suklai-
dintiems žmonėms gali padaryti įspūdį.

Anuometinis K. Donelaičio pagerbimas 
ir vėlesni įvykiai atskleidė ir kur kas giles-
nius klodus. Anuomet šmeižikų sukurstyti 
liepsningi oratoriai rėždavo: „Neleisime 
tiems vokiečiams Donelaičiams kėsintis į 
mūsų šventą žemaitišką žemę.“ Žinomas 
veikėjas rimtame leidinyje dejavo: „Už 
kažkokio gaivalo nešvarius pinigus Bitėnų 
kapinaitėse „savomis rankomis“ pastatėme 
imituotą Kristijono Donelaičio sarkofagą.“ 
Aistringai įrodinėta, kad didysis poetas 
esantis tik „mūsų“ (žemaičių, aukštaičių, 
dzūkų) nuosavybė, o Vakaruose atsidūrusi 
Donelaičių giminė ir kiti krašto išeiviai į jį 
jokių teisių neturi.

Įdėmiems analitikams tos aistros liudija, 
kad per šimtmečius besiformavusi lietuviš-
koji ksenofobija ir agresyvusis nacionaliz-
mas (nulėmę siaubingą žydų holokaustą, 
pokarinį Mažosios Lietuvos niokojimą) vis 
dar teberusena, dangstomi pasauliui skirta 
reprezentacine retorika.

Būdinga, kad anuometinė isterika 
kurstyta sėkmingai rengiant „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ pirmus tomus, 
kur daug rašyta apie Karaliaučiaus krašto 
okupaciją, lietuvininkų krašto niokojimą 
sovietiniais laikais. Bitėnų kapinių atvejis 
būdavo pasitelkiamas siekiant nušalinti 
faktinį to leidinio vadovą, pakeisti unikalios 
enciklopedijos kryptį (tai galop pavyko, 
ketvirto tomo rengimą perėmus prorusiš-
koms jėgoms).

Tada ir vėliau garsiausiai šūkavo žinomi 
prosovietiniai ir prorusiški veikėjai, dangsty-
tasi lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“, 
Klaipėdos universiteto ir kitais skambiais 
vardais. Dabar aiškėja, kad tuomet šlifuoti 
Rusijos hibridinio karo prieš savo kaimynus 
metodai, tų laikų susierzinimas dėl lietuvių 
kišimosi į Karaliaučiaus krašto reikalus, 
nepageidautinos istorijos priminimas 
galop virsta visam pasauliui grėsmingais 
užmojais. Tokiai veiklai pasitelkiamos ne 
vien sudėtingos kibernetinės atakos, bet ir 
neva solidžios knygos, akademiniai vardai 
ir skambūs titulai.
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Karaliaučius sulygintas su žeme

Iš maždaug 5 200 pabūklų, iš daugybės 
minosvaidžių, reaktyvinių paleidimo įrengi-
nių „Katiuša“ buvo iššauta begalė sviedinių 
į dvidešimt dar XIX a. statytų įtvirtinimų, 
tik ką iškastų dzotų ir apkasų, kuriuose be-
viltiškai gynėsi 30 tūkst. vokiečių kareivių. 
Jiems neužteko nei maisto, nei šovinių, nes 
jau šešias savaites Kionigsbergo prieigos per 
Kuršo operaciją buvo apsuptos, ir miestas 
su 130 tūkst. gyventojų buvo atskirtas nuo 
besitraukiančių reicho likučių.

Hitleris nedavė leidimo kapituliuoti, 
taip pasmerkdamas 5 tūkst. „Volkssturm“ 
pulko savanorių, iš kurių 2400 iš apsupties 
neištrūko, ir dar apie 20 tūkst. vokiečių ka-
reivių, kurių apie pusė taip pat liko gulėti 
apkasuose.

Raudonoji armija, galėjusi apsuptą 
vokiečių grupuotę priversti kapituliuoti, 
pasirinko išdegintos žemės principą, ir per 
keletą dienų sunaikino apie 80 proc. viso 
istorinio senojo Kionigsbergo. Taip Stalinas 
atsimokėjo jį apgavusiam savo buvusiam 
bičiuliui Hitleriui. Už dviejų monstrų meilę 
ir neapykantą sumokėjo senovinė Prūsijos 
sostinė, o prūsų tauta nustojo egzistuoti net 
simboliškai.

Po to okupuotame Karaliaučiuje klestėjo 
visiška savivalė. Kaip rašė Vytautas Plečkai-
tis leidinyje „Lituanistika“, apžvelgdamas 
garsaus britų mokslininko Christopherio 
Clarko iš šv. Katerinos kolegijos Kembridže 
2007 m. išleistą knygą „Iron Kingdom. The 
Rice and fall of Prusia 1600–1947“ („Geležinė 
karalystė. Prūsijos iškilimas ir nuopuolis 
1600–1947“; ji buvo išversta į vokiečių kalbą 
pavadinimu „Preussen. Aufstieg und Nieder-
gang 1600–1947“ („Prūsijos iškilimas ir žlu-

gimas“) ir susilaukė net šešių leidimų), 1946 
m. liepos 4 d. Karaliaučiaus vardas buvo 
pakeistas Kaliningradu, o vokiškos ir lietu-
viškos kilmės vietovardžiai, kurių nespėjo 
pakeisti naciai, buvo pervadinti į rusiškus. 
Per mūšius smarkiai nukentėjęs miestas 
buvo galutinai pribaigtas po karo, kai buvo 
sugriauti istorinio paveldo likučiai. Senasis 
Karaliaučius tapo mirusiu miestu – savotiš-
ku miestu grotesku pokario Europoje.

Prūsija galutinai sunaikinta

1947 m. vasario 25 d. keturių sąjunginin-
kių, okupavusių Vokietiją, atstovai Berlyne 
pasirašė įstatymą dėl Prūsijos valstybės (že-
mės) panaikinimo (Aufloesung der preussis-
chen Staates). Pirmasis šio įstatymo straipsnis 
skelbė, kad, atsižvelgiant į tai, jog Prūsija buvo 
„ilgalaikė militarizmo bei reakcijos nešėja 
Vokietijoje“, ir vadovaujantis ilgalaikės tai-
kos išsaugojimo bei saugumo interesais bei 
siekiant atkurti demokratiniais pagrindais 
besiremiančią Vokietiją, „Prūsijos valstybė, jos 
centrinė vyriausybė ir visi jai pavaldūs valdi-
ninkai šiuo potvarkiu yra panaikinami“.

„Nuo šios dienos Prūsija priklauso isto-
rijai“, – rašė profesorius Ch. Clarkas savo 
knygoje.

Iš Vokietijos atimtas regionas, kaip 
„vokiškojo militarizmo židinys“, buvo 
padalytas dviem karą laimėjusioms valsty-
bėms. Šiaurinė jo dalis atiteko Rusijai, kur 
suformuota Kaliningrado sritis, o pietinė 
atiteko Lenkijai. Po to dar kartą visiškai 
pasikeitė etninė krašto sudėtis. Baltijos vo-
kiečiai masiškai migravo į Vokietiją, o vietoj 
jų Kaliningrado sritį apgyvendino rusai. 
Taip bendromis Vakarų ir SSRS pastangomis 
buvo sužlugdyta Prūsijos karalystė, kuri 
dominavo suvienytoje Vokietijoje ir iki pat 
1945 m. turėjo joje autonomijos statusą.

Stalino pasiūlymas Sniečkui

Prieš trejus metus DELFI rašiau, kad 
būta ketinimų šią nusiaubtą žemę prijungti 
prie Lietuvos. Tada su visomis Kuršių ma-
riomis ir Aistmarėmis turėtume daugiau 
kaip 80 kv. km teritorijos, o atstumas nuo 
rytinės Lietuvos sienos iki pat šio anklavo 
vakarinio taško prailgėtų dar daugiau kaip 
205 km. Vilioja?

Istorikas Marius Ėmužis „Naujajame ži-
dinyje – Aiduose“ analizavo šio sumanymo 
istoriją, teigdamas, kad vieni keikia Lietuvos 
komunistus, neva atsisakiusius prisijungti 
didelę dalį Rytprūsių – juk dabar Lietuva 
turėtų nemažą pramoninį regioną, dar vieną 
neužšąlantį uostą Baltijos jūroje, būtų galima 
rimčiau įteisinti Mažosios Lietuvos palikimą. 
Kiti gi porina apie tautines problemas, kurios 
grėstų Lietuvai atgavus nepriklausomybę: 
turėtume lietuvišką Padnestrės, Abchazijos 
arba Krymo variantą. Pastarosios grėsmės 
ypač išryškėja šiandien. 

Mokslininkas primena, kad Antanas 
Sniečkus, susitikęs su dailininkais 1973 m. 
savo gimtadienio proga pasakojo, kad 1944 m. 
liepą ar rugpjūtį jis kalbėjęs su Josifu Sta-
linu apie Vilnių, ir pastarasis neva raginęs 
stiprinti Vilniuje lietuviškas organizacijas. 
O 1944 m. vasario 27 d. dienoraščio įraše 
tuometinis A. Sniečkaus padėjėjas Romas 
Šarmaitis užrašė, kad niekas neabejoja, jog 
Klaipėdos kraštas būsiąs prijungtas prie 
Lietuvos. R. Šarmaitis rašo, kad Viačeslavas 
Molotovas iškėlė klausimą tuo metu dar 
Maskvoje esantiems Lietuvos komunistams 
dėl vakarinių Lietuvos sienų. Gi lietuviai 
nesnaudę ir sudarę šiam klausimui nagrinėti 
skirtą komisiją, kuri turėjusi nustatyti, kiek 
teritorijos turėtų būti prijungta prie Lietuvos. 
Pagal paruoštą pasiūlymą, kuriam pritarė ir 
sovietinės Lietuvos valdžia, prie Lietuvos 

SSR turėjo būti prijungta Tilžė, Įsrutis, Gum-
binė, Tolminkiemis – sovietų Lietuvos siena 
turėjo puslankiu priartėti per 60 kilometrų 
nuo Karaliaučiaus, kuris, komisijos suprati-
mu, pats turėjo tapti laisvuoju miestu, koks 
prieškariu buvo Dancigas.

Pagrindinis komisijos argumentas buvo 
Rytų Prūsijos vietovardžių lietuviškumas. 
Komisija net nekėlė klausimo apie Rytprū-
sių šiaurinės dalies žemių lietuviškumą, nes 
buvo neabejotina, kad tai baltų kraštas. Ta-
čiau karas dar buvo nebaigtas, o Karaliau-
čiaus statusą lėmė 1945ųjų vasarą įvykusi 
Potsdamo konferencija, kurioje J. Stalinas 
dar nebuvo užtikrintas, ar gaus du neuž-
šąlančius uostus Baltijos jūroje – Mėmelį ir 
Kionigsbergą. Paskui krašto prijungimas 
prie Lietuvos, jam tapus karine apygarda 
ir uždrausta pasienio zona, tapo neaktu-
alus, o A. Sniečkaus komunistai, nuolat 
prižiūrimi J. Stalino parankinių ir barami 
už „nacionalizmo apraiškas“, nedrįso apie 
tai priminti. 

***

Šį momentą prisiminiau ne tik Karaliau-
čiaus šturmo metinių proga, bet ir tuo metu, 
kai Lietuvoje atsiranda daug komunistinio 
lyderio A. Sniečkaus simpatikų. Krem-
liaus klapčiukas, gavęs aiškias okupacines 
nuostatas iš Stalino Maskvoje, drebėjo dėl 
kiekvieno savo šeimininko žodžio, ir jo 
ryžtas kaip nors spręsti artimos baltų žemės 
problemą blėso sulig kiekvienu to šeiminin-
ko treptelėjimu. 

Kiti klausimai: ar nuniokotas istorinis 
baltų kraštas tikrai būtų naudingas Lietuvai? 
Ar būtų užkirstas kelias jo militarizavimui, 
kuris iki šių laikų pasiekė neregėtus mastus 
ir tapo Europos skauduliu, realia grėsme 
visam žemynui? 

Publicistika

Įdomumo dėlei būtų galima sugretinti 
Darbo grupės parengtas išvadas dėl mokslo 
institutų pertvarkos, aukštų Švietimo ir mokslo 
ministerijos pareigūnų tiesmukiškus pasisaky-
mus viešojoje erdvėje pertvarkos klausimais ir 
iš vienos pusės – neva raminančius, iš kitos – 
humanitarinių institutų adresu pasakytus 
užgaulius „Mitų“ teiginius, kad pamatytume, 
kaip varganai yra bandomi dangstyti tikrieji 
institutų reformos planai. 

Buldozerinė pertvarka, besiremianti val-
džios galia, be pagarbaus abiejų pusių dialogo – 
neretas reiškinys šiandieninės Lietuvos gy-
venime.

Humanitarinių mokslų daktaras Darius 
Kuolys, portalui „Bernardinai.lt“ apibūdin-
damas šią situaciją, teigė, kad institutai yra 
„priversti kovoti dėl savo išlikimo su savo 
valstybės biurokratija kaip su dar vienu oku-
paciniu režimu“. 

Kažkas nenormalu yra mūsų valstybėje. 
Kas slypi po naujojo „okupacinio režimo“ 
sąvoka? Kas suinteresuotas, kad mokslo 
žmonėms būtų sujaukta kūrybinė aplinka, su-
trikdytas tiriamasis darbas, kad savo kūrybinę 
energiją jie būtų priversti eikvoti nesibaigian-
čioms biurokratinėms kovoms?

Atrodytų, kad prielaidų šiuo metu rastis 
tokio pobūdžio „okupaciniam režimui“ nėra, 
nes Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
rinkiminėje programoje pasakyta, kad „tapusi 
pagrindiniu XX a. Lietuvos valstybingumo 
atkūrimo ir jo išsaugojimo motyvu, Lietuvos 
kultūra yra Lietuvos valstybės pagrindas, 
būtina kūrybiškos ir atsakingos pilietinės 
visuomenės sąlyga. Lietuvos politikos pagrin-
dinis tikslas – išsaugoti nacionalinį kultūros 
paveldą, jį prasmingai ir įtaigiai aktualizuoti, 
pirmiausia išsaugant lietuvių kalbą – mūsų 
kultūros pamatą.“ Kultūra yra suprantama 
kaip visuma, apimanti visas gyvenimo sferas – 
meną, mokslą, švietimą, politiką, ekonomiką 
ir kt. 

Vyriausybės programoje įsipareigojama 
Lietuvą kurti penkiais lygmenimis: darnaus 
žmogaus, darnios visuomenės, darnaus 
švietimo ir kultūros (taigi, ir mokslo), darnios 
ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo.

Stebina tai, kad Vyriausybės programą 
turinčios įgyvendinti Švietimo ir mokslo 
ministerijos, kažkodėl tęsiančios nuo ankstes-
nių laikų užsilikusią neoliberalizmo liniją, ir 
Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės, 
rengiančios pasiūlymus dėl institutų pertvar-
kos, pozicija, viešojoje erdvėje mokslo auto-
ritetų įvardyta kaip lituanistikos naikinimas, 
prieštarauja Seimo „valstiečių“ frakcijos bei 
Vyriausybės suformuluotoms nuostatoms dėl 
kultūros (drauge ir dėl mokslo) išsaugojimo, 
įprasminimo, plėtros ir įtaigaus aktualizavimo. 
Neįtikėtina, bet akivaizdu.

Demokratinėje valstybėje visuomenė bei 
mokslininkų bendruomenė turi teisę sulaukti 
pagarbaus valdžios institucijų atsakymo į 
iškilusius valstybinės svarbos klausimus. Ne-
sulaukus tokio atsakymo, nuogąstavimai dėl 
lituanistikos ateities liko neišsklaidyti, todėl 
galiausiai šalies visuomeninės organizacijos 
bei patys mokslininkai oficialiai kreipėsi į vi-
sas valstybės institucijas – Seimą, Vyriausybę, 
Prezidentūrą. Trys Seimo opozicinės frakcijos 
nariai – Audronius Ažubalis, Stasys Šedbaras 
ir Laurynas Kasčiūnas – Ministrui Pirminin-
kui įteikė memorandumą „Dėl lituanistikos 
ir lietuvių kalbos statuso valstybėje“.

O kas toliau? Optimistiškiausias varian-
tas: belieka tikėtis, kad vykdomoji valdžia, įsi-
klausiusi į reakciją, kurią sukėlė jos veiksmai 
lituanistikos fronte, dar kartą atidžiai perskai-
tys savo Vyriausybės programą ir apgalvos, 
kaip galėtų prisidėti prie joje deklaruojamos 
darnios Lietuvos kūrimo. 

Jeigu būtų taip, kad ir pakartoję valstybinę 
pamoką vykdomosios valdžios atstovai jos vis 
tiek neišmoks?

Paskutinis žodis liks Seimui. Mokslo 
ir studijų įstatymo 40 str. pasakyta, kad 
„Sprendimą dėl valstybinio mokslinių 
tyrimų instituto, kurio tikslas – kaupti, 
sisteminti, saugoti, skleisti nematerialųjį ir 
dokumentinį lituanistikos paveldą, vykdyti 
fundamentinius lietuvių kalbos, etnologijos, 
raštijos, kultūros ir istorijos paveldo tyrimus, 
pabaigos ir pertvarkymo priima Vyriausybė 
Seimui pritarus.“ 

Seimo pozicija lituanistikos likimo klau-
simu parodys, ar biurokratijos „okupacinis 
režimas“ rimtai įsitvirtinęs mūsų valstybėje.

Lituanistika biurokratijos 
„okupacinio režimo“ gniaužtuose

Atkelta iš 1 p.

Ar senoji prūsų žemė galėjo tapti Lietuvos dalimi?
Česlovas IŠKAUSKAS, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

Kada Rusijoje yra pateikiamas 
dokumentinis ar meninis kino fil-
mas, mūsų istorikai tuoj pat pastebi 
istorinius neatitikimus ir nurodo 
klaidas. Prieš kurį laiką buvo ro-
domas dokumentinis – vaidybinis 
filmas „Savanoriai“. Pagaliau mūsų 
pagrindinė valstybinė televizija 
(LRT) parodė ir serialą apie parti-
zanus. Tai istorinis dokumentinis 
filmas, pasakojantis apie Lietuvos 
įvykius, atskleistus su vaidybiniais 
elementais. Filmas „Laisvės kaina. 
Partizanai“ buvo įdomus iki XII 
serijos.

„Savam krašte pranašu nebūsi“, – 
skelbia liaudies patarlė. Per LRT 
televiziją rodomas serialas „Laisvės 
kaina. Partizanai“ paneigia šią patarlę. Kyla klau-
simas, kas atsitiko scenaristui, kad jis susipainiojo 
Lietuvos istorijoje ir nuo XII serijos nukelia mus į 
nežinomų istorinių įvykių karalystę?

Lietuvių tautą dėl 1941 m. įvykdytų nusikalti-
mų kai kas nori vadinti žydšaudžiais. Taip, dalelė 
lietuvių pareigūnų šaudė žydus, bet dar daugiau, 
ypač paprastų žmonių, žydus nuo mirties išgel-
bėjo. Tačiau kodėl mes patys, kurdami šį filmą, 
nusifantazavome teigdami, kad Berija pasikviečia 
lietuvį, kuris turi nužudyti... Josifą Visarinovičių 
Staliną! Gal mes jau žmogžudžių tauta?

Dėl to Berija turėtų pašalinti nuo Stalino 
kabineto durų sargybinius, o nepažįstamas lie-
tuvis lyg turėtų, atėjęs pas Staliną, jį nunuodyti. 
Taip gali sugalvoti tik neadekvatus žmogus! Juo 
labiau, kad Stalino „nuodijimą“ jau seniai ištyrė 
sovietų istorikai, o kinematografininkai sukūrė 
apie tai ne vieną filmą, kuriuose tokių nesąmonių 
nėra, kaip mūsų „Partizanuose“.

Apskritai, kalbėti apie nevykusią XII seriją 
galima daug. Juk ir sukurtas Berijos prototipas 
nė kiek nepanašus į buvusį budelį Lavrentijų. 
Prastas filmo dailininkas, grimuotojas, aktorius? 
Blogiausi – scenaristai!

Toliau filme – dar didesnė nesąmonė, nes 
tam pačiam lietuviui, „Stalino nuodytojui“, pa-
siūlo nužudyti ir tuometinį Lietuvos komunistų 
partijos vadovą Antaną Sniečkų!

„Ar lietuviai ne žudikų tauta?“, – po tokio 
filmo galės vėl, jau šimtąjį kartą, tvirtinti ponas 
Zurofas. Filme sovietų NKVD ar MGB moteris – 
agentė iš Maskvos teigia, kad ir ji šaudo savus, nes 

gelbėjo... Partizaną. Mat, „svarbus 
partizanas“ vienas, be palydos, 
buvo nusiųstas pas Beriją parvežti 
„Nepriklausomybės“, kaip ir S. 
Nėris, kuri buvo nunuodyta irgi 
lietuvio.

Filme „Laisvės kaina. Partiza-
nai“ agentė iš Maskvos savo žyg-
darbiais net pralenkia legendinį 
sovietų žvalgą Zorgę. Kas yra bent 
kiek susipažinę su partizanų gyve-
nimu ir jų veikla, gali patvirtinti, 
kad sovietų valdžia išskirtinai 
tik vyrus siųsdavo likviduoti 
Lietuvos partizanų. O kad siųstų 
moterį, dar iš Maskvos, tai jau 
ligonio fantazija...

Pirmose filmo dalyse yra 
rodomas gydytojas, kuris padeda Lietuvos 
partizanams, bet paskutinėje – neaišku, ar jis 
jau išdavikas gydytojas prof. Markulis, o gal tai 
kitas medikas.

Ar anais laikais kas nors vesdavosi į mišką 
savo vaikus ir duodavo pistoletus, kad jie... 
pažaistų? Toks epizodas gali būti meniniame 
filme, be ne dokumentiniame istoriniame apie 
partizaninį karą. Juo labiau, kad tai – nėra realu 
lietuvių gyvenime. 

XII serija apskritai neturėtų būti rodoma 
per LRT televiziją, nes filmo autoriai visiškai 
neišmano Lietuvos istorijos. Žiniasklaida kartais 
paskelbia apie lietuvį saugumietį, kuris saugojo 
Staliną ir rado jo pavardę sąrašuose, tačiau apie 
tokią mūsiškių veiklą negalima fantazuoti istori-
niame dokumentiniame filme.

Taip, šis filmas – meninis, tačiau prasilenkti 
su istorine Lietuvos tiesa, negalima. Pirmosios 
Respublikos laikotarpiu buvo sukurtas pirmasis 
lietuviškas filmas „Jonukas ir Onutė“ . Tuomet tas 
filmas užsienyje buvo rodomas su paaiškinimu: 
žiūrėkite, bet taip negalima kurti filmo...

Ar nepriklausomoje Lietuvoje vėl grįžtame 
atgal pagal „Jonuką ir Onutę“? Dar blogiau, kai 
iškraipomi gerai žinomi faktai. Gėda šio filmo au-
toriams, jeigu jie taip supranta savo tautos istoriją 
ir savo „Partizanus“ skiria Lietuvos šimtmečiui.

Kodėl apie šį filmą nėra jokio atsiliepimo, 
straipsnio, dingo mūsų istorikų įžvalgos? No-
risi paklausti: ką apie serialą „Laisvės kaina. 
Partizanai“ galvoja Lietuvos istorikai ir LRT 
vadovybė?

Kodėl per LRT rodomas serialas „Laisvės kaina. 
Partizanai“ tyčiojasi iš Lietuvos istorijos?

Prof. dr. Aleksandras VITKUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Kaunietis Lietuvos žurnalis-
tų sąjungos narys, medici-
nos mokslų daktaras prof. 

Aleksandras Vitkus, knygų ir 
filmų apie Lietuvos partiza-

nus, holokaustą autorius
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Zarasų r. Salako Švč. Mergelės Marijos 
Sopulingosios bažnyčia pastatyta XX a. 
pradžioje. Bažnyčia originali. Ji pastatyta iš 
lauko akmenų. Šis rūstus ir didingas statinys 
puošia ne tik miestelį, bet yra ir viso krašto 
puošmena.

1944 m. fronto linijai traukiantis į Va-
karus, šios didingos bažnyčios smailė buvo 
numušta. Griūdama smailė apardė akmens 
bokšto viršūnę ir įlaužė bažnyčios stogą. 

Jau po karo šio krašto žmonės atstatė 
stogą ir bokšto viršūnę. O vietoj smailės buvo 
atstatytas 5–6 m bokštelis, ant kurio buvo 
iškeltas tas pats kryžius. 

Tačiau smailės Salako bažnyčiai labai 
trūko. Atstatyti smailę ryžosi tuometinis 
parapijos klebonas kunigas Kazimieras 
Girnius. Kunigas turėjo solidžios patirties, jis 
atstatinėjo bažnyčias kitose šalies vietovėse. 
Smailės atstumas buvo didelis iššūkis klebo-
nui. Nes tuometinė viršutinė bažnyčios dalis, 
užsibaigianti rutuliu su kryžiumi, atrodė pati 
didingiausia. Ji buvo matoma ne tik Salako 
parapijoje, bet ir už jos ribų. Ėjo paskutiniai 
sovietmečio metai ir šį sumanymą jau įgy-
vendinti buvo lengviau. 

Šiuose darbuose klebonui daug padėjo 
iš Salako kilęs inžinierius Algirdas Vapšys. 
Klebonas tarėsi su juo ir jiedu nusprendė 
padaryti didelį ir reikalingą darbą Salako 
kraštui ir jo žmonėms. Į šį darbą Algirdas 
Vapšys, klebonas Kazimieras Girnius įtraukė 
ir architektą Antaną Panavą. Jie visi bendrai 
tarėsi kaip atlikti šį darbą. 

Architektui Antanui Panavui teko svar-
bus uždavinys – parengti smailės atstatymo 
dokumentaciją. Antanas šiandien prisimena, 
kad iš buvusios karo metu numuštos bokšto 
smailės buvo išlikę tik metalinis kryžius su 
deformuota žemutine dalimi. Tikėtina, kad 
visos medinės detalės po griuvimo buvo 
lūžusios. Deja, nuolaužų išsaugoti niekas 
nepasistengė. Architektui teko remtis prieš-
karinėmis nuotraukomis, tuometinio Vil-
niaus inžinerinio statybos instituto studentų 
apmatavimais, jie buvo atlikti 1978 m. 

Daug įdomaus papasakojo ir vyresnio 
amžiaus žmonės. Atsirado ir tokių, kurie 
laipiojo po bažnyčios bokštą. Bokšto smailės 
konstrukcijų skaičiavimus 
atliko technikos mokslų 
daktaras Vladas Bagočiū-
nas. Buvo priimtas origi-
nalus sprendimas – smailę 
montuoti išstūmimo būdu, 
pradedant nuo viršūnės. 

Kai projektavimo dar-
bai buvo baigti, prasidėjo 
atstatymo darbai. Anta-
nas Panavas prisimena tai 
kaip šviesų savo gyveni-
mo etapą, savo darbų ir 
svajų įgyvendinimą. Šiltai 
šiandien Antanas Panavas 
prisimena tuometinį Pane-
vėžio tresto valdytoją Stasį 
Gruodį. Tresto darbuotojai 
sėkmingai ir kruopščiai iš-
betonavo startinę aikštelę. 
Buvo 1989 m., iki nepri-
klausomybės buvo visai 
netoli ir į bažnyčios smailės 
atstatymą teigiamai žiūrėjo 
rajono valdžia. 

Architektas Antanas 
Panavas prisipažįsta: Sala-
ke jis paliko dalelę širdies, 
čia įgyvendino savo svajo-
nes ir mintis. Padėjo jam 
šiame darbe tuometinis 
statybos ministro pava-
duotojas Algirdas Vapšys. 
Jis ne tik visus uždegė idėja 
atstatyti bažnyčios smailę, 
bet ir rūpinosi dokumentų 
tvarkymu, smailės detalių 
gamyba, transportavimu ir 
montavimu. Oficialiai dar 
tada bažnyčios atnaujini-
mui nei lėšų, nei statybinių 
medžiagų tiekti nebuvo 
galima. Šiame darbe vi-

sokeriopą paramą tiekė tuometis kolūkio 
pirmininkas Sezontijus Ponyčius. Per kolūkį 
keliaudavo visos medžiagos, nors visos jos 
buvo skirtos bažnyčios smailei atstatyti. 

Prabėgus kelioms dešimtims metų po šių 
didingų darbų, Sezontijus Ponyčius susitiko 
su Antanu Panavu ir dar sykį prisiminė 
tas dienas, kai buvo atstatinėjama Salako 
puošmena ir pasididžiavimas – bažnyčios 
smailė. Vyrai pasidžiaugė, kad visi darbai 
vyko sklandžiai ir stropiai. 

Antanas Panavas dar ir šiandien mena 
visų norą ir pasiryžimą. Jam tai Vilniuje, 
namuose, primena ir paveikslas, kuriame pa-
vaizduota Salako bažnyčia. Jis kabo pačioje 
garbingiausioje vietoje. Tai tikra padėka už 
architekto darbą. 

Po bažnyčios rekonstrukcijos buvęs dau-
giau nei 30 m aukščio strypas, kurio tuomet 
buvo išlikusi tik žemutinė dalis, atrodė labai 
didingai. Tiesa, architektas prisipažįsta, kad 

buvo daug įvairių priežasčių, dėl kurių jo 
Salako bažnyčios smailės projektas buvo 
įgyvendintas ne visai tiksliai taip, kaip buvo 
suprojektuotas. 

Architektas šiltai prisiminė tuometinį ku-
nigą Kazimierą Girnių. Jis buvo labai reiklus, 
dažnai reikalaudavo pataisyti jau atliktus 
darbus. Tačiau net ir kai kurie nesklandumai 
neaptemdo architekto džiaugsmo, jis ir šian-
dien didžiuojasi šiuo unikaliu statiniu. 

Antanui Panavui Salakas labai artimas. 
Visai netoli jo gimtinė. Antanas gimė Igna-
linos r. Grybėnų kaime. Amžių našta daro 
savo. Nebegali jau aplankyti taip jam savu 
tapusio Salako, neatvažiuoja jau porą metų 
ir į netoliese esančius gimtuosius Grybėnus 
(Ignalinos r.). Antanas prisimena ilgą ir 
turtingą įspūdžių, skausmų ir džiaugsmo 
akimirkų gyvenimą. 

1936 m. buvo uždarytos „Ryto“ gimna-
zijos. Dūkšte buvo tik lenkiška mokykla. O 

Antano Panavo tėvai labai norėjo, 
kad jis mokytųsi lietuviškai. De-
šimtmetis Antanas atvyko į Vilnių 
ir pradėjo mokytis 41ojoje valdiš-
koje mokykloje. Mokslas mokamas, 
brangus, todėl jautė didelę atsako-
mybę jo bendraamžiai. Mokslus 
prisimena šviesiai. Nors ir lietuviška 
buvo mokykla, bet lietuviškai mo-
kėsi nedaug. Bet mokykloje buvo 
tikra lietuviškumo dvasia. Šioje 
mokykloje vaikai lietuviai nebuvo 
sulenkinti. Mokytojai, moksleiviai 
buvo įvairių tautybių, bet daugelis 
stengėsi nelįsti į politiką, būti aukš-
čiau politikos ir išsaugoti žmogiškąjį 
padorumą ir gerumą. 

Juk per visą savo mokslo lai-
kotarpį Antanas patyrė penkis 
režimus. Šiltai Antanas prisimena 
ir mokslus Vytauto Didžiojo gimna-
zijoje, mokytojus ir bendraamžius. 
Negailestingai blaškė ir metė juos 
tremtis, karo audros, pokario, trem-
ties sunkumai.

Praūžė Antrojo pasaulinio karo 
banga į Vakarus. Dar vakar buvusie-
siems gimnazistais reikėjo gyventi. 
Pasirinkimų daug nebuvo. Antanas 
surado tik vieną būdą – dirbti mo-
kytoju, nes jiems atidėdavo tarnybą. 
Netrukus, būdamas aštuoniolikos, 
ėmė dirbti gimtajame krašte mokyto-
ju. Neišdirbo ir pusmetį, nes 1945 m. 
jį netikėtai suėmė. Kartu buvo suim-
ta ir grupė mokytojų. Kodėl suėmė 
Antaną? Jo nuomone, tam pasitar-
navo nelemtas atsitiktinumas. Vieno 
tuose kraštuose veikusio partizano 
vardas, pavardė ir gimimo metai 
sutapo su jo. 

Antanas uždaromas į Zarasų 
kalėjimą. Sąlygos buvo baisios. 

Suimti žmonės buvo apsėsti utelių ir blusų, 
ištisas savaites nesiprausę. Šalta ir drėgna. 
Dienas, praleistas Zarasuose, ir šiandien 
Antanas prisimena su siaubu. Jis šypsosi ir 
sako, kad dėl to didelės simpatijos Zarasams 
nejaučiąs. 

Po pusantro mėnesio baisybių Zarasuose 
Antanas Panavas išvežamas į Lukiškes. Ten 
po keturių mėnesių, rugpjūčio 3 d., ešelonu 
išvežtas į Vorkutą. Vorkutoje laukė darbas 
anglių šachtose. Visi buvo alkani, nusilpę. 
Dėl darbo sąlygų teko ir ligoninėje pragulėti. 
Daugiau nei metai tremtyje, kol galiausiai 
1947 m. buvo paleistas. 1948 m. įstojo į Ar-
chitektūros fakultetą ir baigė tris kursus. Šios 
žinios labai pravertė ateityje. 

Įsirėžė į Antano atmintį ir 1951ųjų spalio 
pradžia. Tęsėsi trėmimai į Sibiro platybes. Į 
tremtinių sąrašus buvo įrašyta ir jo tėvų šeima. 
Antanas galėjo nevykti į trėmimus. Tą dieną jo 
namuose nerado. Jis studijavo Vilniuje. Tačiau 
jaunuolis sužinojo apie tremiamus tėvus, pats 
atvažiavo į Dūkštą ir pasiprašė į tremtinių 
vagoną pas tėvus. Visą naktį jaunuolis laukė. 
Įsiprašė į tremtį. Krasnojarsko krašte tremti-
niai nuo Dysnų ežero surado daug lietuvių. 
Sutiko šeimas iš Rimšės, Salako, Degučių. 
Kartu visi šventė tautines šventes, draugiškai 
bendraudavo, visada vienas kitam ištiesdavo 
pagalbos ranką. Taip ir dirbo Panavų šeimą 
Krasnojarsko krašte kolūkyje. 

Po Stalino mirties Antanas Panavas 
įsidarbina projektavimo institute. Jame jis 
dirbo puspenktų metų. Šiuos metus Antanas 
prisimena ir šiandien. Jie buvo tikro praktinio 
mokymo ir profesinio ugdymo metai. 

Iš tremties Panavų šeima sugrįžo 1958
aisiais. Jau tada jie buvo reabilituoti. 

Grįžęs Antanas Panavas baigė jau pra-
dėtas studijas. Sėkmingai apgynė diplominį 
darbą apie didelių angų perdengimus. Dirb-
damas architektu, Antanas projektavo dide-
lius statinius – mokyklas, hidroelektrines, 
sporto rūmus. Visa jo darbinė biografija – 
tai Projektavimo institutas.

Jau Atgimimo laikotarpiu išėjo į pensiją. 
Tačiau ramybės nebuvo Antano gyvenime. 
Jau tada privačiai projektavo privačius pas-
tatus. Prisiminė Antaną Panavą Pavolgio 
vokiečiai ir paprašė parengti bažnyčios 
projektą. Taip jis Markso mieste prie Volgos, 
šalia Saratovo, suprojektavo katalikų baž-
nyčią. Antanas rengė ir Ignalinos bažnyčios 
projektą. Pagal jo brėžinius rekonstruota ir 
Vilniaus rajono Mickūnų bažnyčia, jo supro-
jektuota ir Ignalinos bažnyčia. 

Per savo gyvenimą daug širdies, suge-
bėjimų, žinių ir meilės architektas Antanas 
Panavas įdėjo į kiekvieną savo kūrinį. Kiek
vienas jam yra brangus ir mielas. Žmogui 
džiugu, kad visi darbai dovanoti ne tik jo 
bendraamžiams, bet ir ateities kartoms. 

Autoriaus ir Antano Panavo archyvo nuotr.

Iš Lietuvos architektūros istorijos

Didingi darbai ir nuoširdus 
architekto džiaugsmas

Petras IVANOVAS, Zarasai

Išdidžiai šiandien puikuojasi Salako bažnyčios smailė, kur Antanas Panavas 
įdėjo daug darbo, širdies ir meilės

Antanas Panavas su brangiausia dovana – Salako 
bažnyčios paveikslu, kurį jam padovanojo klebonas 

Kazimieras Girnius
Malonu Antanui Panavui pasidalyti prisiminimais apie Salako bažnyčios smailės atstaty-

mo darbus su statytojams talkinusiu Sezontijumi Ponyčiumi
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Utenoje pompastiškai buvo švenčiamos 
plačiojo geležinkelio nutiesimo pabaigtuvės. 
Kaip ir dera tokiomis progomis, simbolines 
paskutines paauksuotas bėgvines įkalė 
partijos šulai. Buvo surengtas ir mitingas su 
valdžios, statybininkų, geležinkelininkų kal-
bomis, orkestro maršais, gėlių puokštėmis. 
Utenoje sumontavau reportažą ir telefono 
laidais perdaviau į Vilnių. Skirmantas Pa-
bedinskas, tuo metu dirbęs Utenos rajoninių 
radijo laidų redaktoriumi, manęs paprašė 
leisti jo vardu perduoti „Radijo žinioms“ 
sutrumpintą įvykio aprašymą, kuris nu-
skambėjo informacinėse laidose. Kaip vėliau 
paaiškėjo, tekste ir glūdėjo mano ,,didžiausia 
klaida“! Tarp įprasto būtino ilgiausio sąra-
šo elito vyrų pavardžių neliko Charazovo 
pavardės. Gal tai buvo iš tiesų mūsų su 
Skirmantu praleista, gal Vilniuje redaktoriai 
neatidžiai tekstą skaitė, gal stenografistė su-
klydo – tikrų kaltininkų nerado, nors vyko 
kelias savaites trukęs kruopštus tarnybinis 
tyrimas. O pretekstas tam kilo medžioklėje, 
kai Charazovas Janučio paklausė: ,,Kodėl, 
Jonai Jonovičiau, taip nemėgstate manęs? Pa-
sirodo, sekretoriaus žmona klausėsi „Radijo 
žinių“ rusų kalba ir neišgirdo Charazovo 
pavardės tarp Utenoje vykusio renginio 
svečių. Po kokio mėnesio J. Janutis pasirašė 
įsakymą, kuriuo man pareikštas griežtas 
papeikimas „už ypatingai svarbių politinių 
įvykių neatsakingą nušvietimą“.

Netrukus, vieną kartą grįžtant iš Mas-
kvoje vykusios AT sesijos vagono tambūre 
Charazovui išdrįsau tiesiai į akis priminti šį 
kuriozišką įvykį ir už tai nepelnytai gautą 
papeikimą. Charazovas, aišku, dievagojosi, 
kad jis asmeniškai čia niekuo dėtas. Maniau, 
kad dėl tokio mano pareiškimo ir pernelyg 
didelės drąsos vėl galiu nukentėti. Bet ant
rasis sekretorius tylėjo, apie įvykusį mūsų 
pokalbį traukinyje nesiskundė RTV valdžiai. 
Iki šiol nesuprantu, kodėl jis neįskundė 
manęs. Juk tais laikais buvo madinga dėl 
kokio nors mažiausio įtarimo, ne taip ištarto 
žodelio ,,signalizuoti ten, kur reikia“. O čia 
juk toks nematytas, negirdėtas akiplėšiš-
kumas – priekaištauti pačiam CK antrajam 
sekretoriui!

Kaip čigonės sakydavo, „per valdiškus 
namus“ vos nesusilaukiau naujų nemalonu-
mų darbe, apsilankęs buvusiame P. Eiduke-
vičiaus odos ir avalynės susivienijime. Buvo 
tradicinės komunistinės talkos išvakarės. 
Avalynininkai surengė kolektyvo mitingą, 
kuriame prisiekė šeštadieninėje talkoje dirbti 
su dviguba energija, iš sutaupytų žaliavų 
pagaminti nemažai aukščiausios kokybės 
produkcijos. Po interviu su man pristatytais 
spartuoliais, taip pat su partinės organi-
zacijos sekretore partkome, tikslindamas 
pavardes ir įsipareigojimų skaičius, garsiai 
paklausiau, kaip ir iš kur atsiranda tos sutau-
pytos medžiagos, jei yra kiekvieno gaminio 
standartai, tam tikri avalynės dydžiai ir ant 
kurpalių neužtempsi mažiau odos ar gumos, 
nenaudosi mažiau vinelių, klijų, dažų. Aiš-
ku, į mano abejones nieko nebuvo atsakyta. 
Vos spėjus grįžti į redakciją, kviečia vyriau-
siojo redaktoriaus pavaduotojas Egidijus 
Baleišis: „Ką ten prišnekėjai Eidukevičiuje?“ 
Skambino iš gorkomo ir skundėsi: pasirodo, 
toji bendrojo partorgė iš karto pranešė gor-
komo instruktorei, esą radijo žurnalistas 
nepartiniams girdint (ji buvo įsitikinusi, 
kad aš komunistas) abejoja žaliavų taupymo 
galimybėmis ir svarbumu.

Mano laimė, kad E. Baleišis buvo ne 
bukas ,,idėjinis“, o supratingas vyras (nors 
ir komunistas) ir nepūtė to skundų burbulo 
toliau, t. y. nepuolė apie tokį menkniekį 
informuoti aukštesnės radijo valdžios. Abe-
joju, ar taip būtų pasielgusi kita pavaduotoja 
Liongina Zaleckaitė ir vyriausiasis redakto-
rius Henrikas Vikertas, jei jie tada būtų atsi-
liepę į telefono skambutį iš gorkomo. O man 
be jokios kaltės teko telefonu atsiprašinėti 
ir gorkomo instruktorės, ir įmonės partorgės. 
Bet tai buvo gera pamoka ateičiai: niekada 
atvirai ir garsiai neabejok bet kokiomis 
komunistinėmis dogmomis, nes vienintelė 
partija yra teisingausia, o jos skleidžiamos 
,,tiesos“ jokiu būdu nekritikuotinos, tikram 
sovietiniam žmogui jokių abejonių negali 
kilti.

Įvairiausių triukšmingų mitingų – pro-
testo ir nepasitenkinimo, džiūgavimo ir 

solidarumo, prakeikimo ir pasmerkimo – 
iš revoliucingosios Rusijos, paskendusios re-
voliucijose, maištuose, streikuose, boikotuo-
se, teroro žudynėse, o vėliau ir „savos“ val-
džios represijose, banga atsirito ir į Lietuvą. 
Visi tie masiniai liaudies susibūrimai su vė-
liavomis, lozungais, ugningomis, viena į kitą 
panašiomis kalbomis, priimamomis rezoliu-
cijomis būdavo organizuojami ir įkvepiami 
kompartijos struktūrų. Paminklą atidengia – 
mitingas, naują tiltą pastato – mitingas, 
JAV, NATO, Reiganą smerkia, kaltina – 
mitingas, naujų partijos planų direktyvas 
svarsto – mitingas, Solženyciną, Sacharovą 
žemina, šmeižia, spjaudo – mitingas, šešta-
dienio talkai ruošiasi – mitingas. Tų mitingų 
mitingėlių Vilniuje kas dieną vykdavo ne po 
vieną, o radijas skleisdavo jų garsus po visą 
Lietuvą, „tiražuodavo“ žinių laidose.

Kartais tekdavo „gaudyti“ ir pavienius 
protestuotojus, prie mikrofono, paverčiant 
juos tvirtai idėjiniais, kažką smerkiančius, 
besipiktinančius, vos ne prakeikiančius 
arba „vieningai“ pritariančius išmintingai 
partijos politikai, suvažiavimų nutarimuo-
se ir direktyvose nubrėžtiems planams, 
džiūgaujančius dėl nuolatinio rūpinimosi 
sovietinės liaudies gerove. Tokiomis progo-
mis paprastai mūsų pašnekovai kalbėdavo 
tik iš popierėlio, kuriame ranka parašytas 
arba spausdintas tekstas neleisdavo nė kiek 
nukrypti nuo komunistinės ideologijos 
pagrindinės linijos, rodant didelį liaudies 
politinį sąmoningumą, nepakantumą bet 
kokiems antisovietiniams reiškiniams. Ir 
tokius propagandinius tekstelius pašneko-
vams rašydavo dažniausiai patys žurna-
listai, ruošiantys radijo interviu. Lengviau 
būdavo su rusų tautybės žmonėmis, kurie 
tik paklausdavo: „O čiom govorit?“ („Apie 
ką kalbėti?“) ir be jokio popierėlio pildavo 
tarsi iš rašto (žinoma, rusiškai).

1962 m. pabaigoje žurnale „Novyj mir“, 
redaguojamame Aleksandro Tvardovskio, 
buvo išspausdintas niekam dar nežinomo 
buvusio frontininko ir lagerininko Alek-
sandro Solženycino romanas „Viena Ivano 
Denisovičiaus diena“. Jo spausdinimą 
asmeniškai palaimino pats Nikita Chruščio-
vas. Šio literatūrinio kūrinio pasirodymas 
Sovietų Sąjungoje prilygo atominės bombos 
sprogimui. Pirmą kartą žmonės galėjo viešai 
perskaityti apie sovietų konclagerį, pri-
lygstantį fašistų Aušvicui ar Buchenvaldui. 
Vilniaus bibliotekose rikiavosi skaitytojų, 
panorusių čia pat, skaityklose, perskaityti 
šį stulbinantį romaną, eilės.

Taip ir liko neaišku, kokia korta Nikita 
panoro sužaisti, demonstruodamas tokį 
„geranoriškumą“. Gal pasauliui pademons-
truoti apie tariamą spaudos ir žodžio laisvę 
Sovietų Sąjungoje, demokratiją, ar dar kartą 
priminti Stalino asmens kulto graudžias 
pasekmes, diktatoriaus ir jo sėbrų vykdytas 
baisias žiaurybes? Tačiau greitai paaiškėjo, 
kad tai buvo dirbtina, suvaidinta, nenuo-
širdu.

Jau po kokio pusmečio ar daugiau „Vie-
ną Ivano Denisovičiaus dieną“ skaityti, girti, 
platinti buvo uždrausta. Žurnalo „Novyj 
mir“ 1962 m. vienuoliktas numeris su šiuo 
romanu cenzūros buvo „išimtas“ iš biblio-
tekų lentynų, atsisakyta sumanymo išleisti 
romaną atskira knyga „Pravdoje“, „Izves-
tijose“, kituose centriniuose laikraščiuose 
pasipylė pikčiausios publikacijos prieš  
S. Solženyciną, jo kūrybą. Tame sukilusių ne-
patenkintųjų orkestre pirmaisiais smuikais 
grojo komunistai, Didžiojo Tėvynės karo 
veteranai, kietakakčiai idėjiniai rašytojai, kai 
kurie kultūros ir meno darbuotojai, aukštųjų 
partinių mokyklų dėstytojai. Buvo stengia-
masi į kritikuojančių, smerkiančių gretas 
kuo daugiau įtraukti darbininkų, kolūkie-
čių, tarnautojų. Nors daugelis tų žmonių 
nieko nebuvo girdėję apie A. Solženyciną, 
nė eilutės neskaitę ir jo kūrybos. Bet, kaip 
tikino partija su savo visagale propaganda, 
reikia šį rašytoją kalti prie kryžiaus, nors ir 
nekaltą.

Dabar aiškiai nebeprisimenu, ar man 
kažkas iš redakcijos pasiūlė, patarė, ar aš 
pats sugalvojau pokalbiui šia tema pasirinkti 
garsią ir mylimą rašytoją Ievą Simonaitytę.

Telefonu bandau tartis dėl interviu!
– Gal nereikia? – prikimusiu balsu sako 

rašytoja. – Kuo aš čia dėta? Apskritai, ne-
mėgstu dalyti jokių interviu, o ir per radiją 
nemoku kalbėti, netikęs mano balsas, gergž-

džiantis negražiai... Ne, tegul kalba kiti. Juk 
yra daug ir norinčių, ir mokančių...

Sunkiai, bet vis dėlto pavyko įkalbėti, 
susitarėme dėl susitikimo jos bute Antakal-
nio gatvėje.

– Atvažiuokite, lauksiu. Parašykite, ką 
reikia paskaityti, aš perskaitysiu. 

Vėl imu įtikinėti, kad gražiau būtų ne iš 
rašto skaityti, o savais paprastais žodžiais 
išsakyti mintis, pareikšti nuomonę. Bet 
rašytoja užsispyrusi, nesileidžia į jokius 
įkalbinėjimus.

Nejauku pasidarė: tokia žymi rašytoja, o 
aš jai kažkokį propagandinį tekstuką rašysiu 
ir versiu prie mikrofono skaityti. Deja, taip 
buvo.

Nuvažiavau į Antakalnį. Pravėręs rašy-
tojos buto duris, radau ją pusiau gulinčią 
lovoje, pasirodo sunegalavo. Tik tada pa-
galvojau, kad I. Simonaitytė gal dar nespėjo 
perskaityti „Vienos Ivano Denisovičiaus die-
nos“, o ir apie naują romano autorių galėjo 
nedaug girdėti. Bet nedrįsau to paklausti. 

Pašnekovė peržvelgia mano rašytus 
lapelius, tyliai sau perskaito ir aš įjungiu 
mikrofoną. Rašytojos balsas iš susijaudinimo 
šiek tiek dreba, bet jo intonacijose nesigirdi, 
nesijaučia jokio pykčio, paniekos A. Solže-
nycinui, liejasi visiškai ne „simonaitietiški“ 
žodžiai: „smerkiu“, „patyčios iš mūsų gyve-
nimo“, „antitarybinis rašinys“, „imperialistų 
parankinis“, „žmonių sąmonės nuodytojas“, 
„kurstytojiška kūryba“, „ginklas priešams“ 
ir visa virtinė kitų sovietinės propagandos 
trafaretų. Gal ir pati Ieva Simonaitytė giliai 
širdyje gailėjosi dėl tokio viešo pareiškimo, 
dėl savo minkštumo sutinkant tokia jautria 
tema kalbėti per radiją. Tikriausiai tuo nė 
kiek nesidžiaugė ir nesididžiavo...

Gal šiandien ir nevertėtų ypač didžiuotis 
ir girtis, kad mes su kolega Vytautu Bačiumi 
pirmieji iš Lietuvos žurnalistų turėjome inter-
viu su kosmonautu Germanu Titovu, antruo-
ju po Jurijaus Gagarino į kosmosą pakilusiu 
žmogumi. Buvusio Lietuvos komjaunimo CK 
sekretoriaus, tuo metu dirbusio Maskvoje, 
vienu iš VLKJS CK sekretorių Aleksandro 
Česnavičiaus iniciatyva G. Titovas buvo 
pakviestas į Lietuvos komjaunuolių suva-
žiavimą. Ankstų rytmetį svečią pasitikome 
Vilniaus geležinkelio stotyje. Nors Maskvoje 
neseniai buvo kėsintasi į važiuojantį kos-
monautų kortežą, G. Titovo nelydėjo jokia 
apsauga, iš vagono išlipo nešinas nedideliu 
tuo metu tarp karo lakūnų madingu rausvos 
spalvos paprastu kartoniniu lagaminėliu uni-
formuotas kariškis. Galvojome apie interviu 
čia pat, perone, prie vagono, bet pasitinkantys 
perkalbėjo: patogiau ir ramiau bus tai padary-
ti Nočios gatvėje esančiuose apartamentuose, 
kur kosmonautas pusryčiaus ir ilsėsis.

Po gerą valandžiukę trukusių pusryčių su 
šeimininkais G. Titovas pakilo nuo stalo ir pa-
suko pas mus, laukiančius kitame kambaryje. 
Labai šiltai, maloniai pasisveikino, paspaudė 
rankas. Įjungėme mikrofonus ir pradėjome 
pokalbį. Aš iš anksto buvau apgalvojęs kai 
kuriuos klausimus, tad šnekėjomės be ilgesnių 
pauzių. Pašnekovas kalbėjo ramiai, aiškiai, 
nesutrikdamas, nesikartodamas, vėliau inter-
viu juostelę montuojant beveik nieko neteko 
karpyti. Pasakojo, ką šiuo metu veikia, kuo 
užsiima: kosmonautų rengimo centre toliau 
treniruojasi, mankštinasi, stengiasi palaikyti 
deramą fizinę ir psichologinę formą, savo pa-
tarimais ir asmenine patirtimi padeda ruoštis 
skrydžiams būsimiems kosmonautams, tarp 
kurių yra ir keletas kandidatų iš Lietuvos. 
Daug keliauja po šalį ir užsienį, susitinka 
su tūkstančiais žmonių. Visur ypač šiltai 
pasitinka jaunimas, kurį labiausiai domina 
kosmonautų treniruotės, laisvalaikis, žmonių 
atrankos į kandidatų būrį kriterijai. G. Titovas 
sako, kad šiuo metu turi nemažai visuomeni-
nių įpareigojimų, redaguoja aviacijai ir kos-
monautikai skirtą žurnalą. Apgailestavo, kad 
vis mažiau tenka sėsti prie šturvalo, skraidyti 
kariniais lėktuvais. Tai susiję su griežtėjančiais 
reikalavimais ir laiko stoka.

Visas mūsų interviu su kosmonautu 
G. Titovu užtruko gal 10–15 min. Iš tiesų 
buvo malonu ir lengva kalbėtis, bendrauti 
prie mikrofono su tokiu aukštos kultūros, 
gražia kalba dėstančiu savo mintis, didelio 
intelekto žmogumi, kuriame nė krislelio 
pasipūtimo, išdidaus puikavimosi savimi, 
Didvyrio žvaigžde, kitais apdovanojimais. 
Tarp žmonių ir šiais laikais tai didelė re-
tenybė.

Man, kaip radijo reporteriui, vėliau 
dar ne kartą įvairiose vietose buvusioje 
Černiachovskio aikštėje, Šiaurės kariniame 
miestelyje, Vilniaus universitete, oro uoste 
teko bendrauti su Lietuvoje viešėjusiais 
Bychovskiu, Tereškova, Leonovu, Šatalovu, 
Kubasovu. Visi jie paliko kuklių, ramių, 
nuoširdžių žmonių įspūdį. Gal tik išskyrus 
mažiuką Kubasovą, kuris Nemunėlio gy-
venvietėje pradedant statyti Alytaus namų 
statybos kombinato pirmąjį surenkamąjį 
namą per mitingą arogantiškai, piktai ir 
grubiai atstūmė mane su mikrofonu šalin, 
nežinia, ką vaizduodamas.

Bet negalima pamiršti, kad tie pirmieji 
sovietų šalies kosmoso užkariautojai, nežiū-
rint visų savo žmogiškųjų dorybių ir verty-
bių, pirmiausia buvo geriausi ir garsiausi 
partijos ideologijos, propagandos ruporai, 
ištikimiausi, patikimiausi vėliavnešiai ir 
šaukliai savo skrydžiais kosmose ir kalbomis 
žemėje visomis išgalėmis skleidė, garsino 
komunistines idėjas, partijos sumanymus 
ir planus, auklėjo jaunimą sovietinio patrio
tizmo dvasia. Ir visada buvo visais varpais 
skambinama, dūduojama, kad kosmoso 
užkariavimas vyksta tik mokslo, technikos 
pažangos, taikos išsaugojimo pasaulyje 
vardan, nors akivaizdžiausiai matėsi, kad tai 
daroma tik strateginiais kariniais tikslais.

Ne tik Vilniuje, bet ir Maskvoje – 
nauji gaivūs vėjai

Pirmojo Liaudies deputatų suvažiavimo 
dienomis Maskvos didmiestis ūžė, virė, kun-
kuliavo iki šiol nematytu masiniu žmonių pa-
kilimu. Tai jautėsi ne tik Raudonojoje aikštėje, 
Arbate, Sokolnikų kalnuose, Lužnikuose, net ir 
priemiesčio rajonuose. Viešbučiai „Maskva“ ir 
„Rosija“, kuriuose įsikūrė liaudies deputatai, 
buvo apsupti margaspalvės minios. Aplink 
būriavosi pulkai sustiprintos milicijos, matėsi 
daug kariškių, civilių rūbais vilkinčių sau-
gumiečių. Žmonės turėjo daug keistų vilčių, 
daug gero ir naujo tikėjosi iš to suvažiavimo. 
Einančius į Kremliaus suvažiavimo rūmus 
deputatus stabdydavo, kalbindavo, raštiškus 
pareiškimus ir skundus įteikinėjo, guodėsi 
dažnai patiriama neteisybe, žmogaus teisių 
pažeidimais, sunkiu buitiniu, materialiniu gy-
venimu. Vieną kartą net pačiam teko įrodinėti, 
kad aš joks deputatas, o tik žurnalistas, jokių 
galių ir teisių neturiu, kai pagyvenusi mote-
riškė prie viešbučio „Maskva“ bandė į rankas 
įbrukti voką su kažkokiu pareiškimu.

Atminty išliko ir toks graudus vaizdelis: 
viešbučio „Maskva“ erdviame pirmojo aukšto 
vestibiulyje apsigyveno maskvietė su dviem 
mažamečiais vaikais. Su savo patalyne, krūva 
drabužių, būtiniausiais buities rakandais. Ant 
čia esančių minkštasuolių miegodavo, iš savo 
arbatinuko gerdavo arbatą su sausainiais, 
tualete prausdavosi, lydėdavo vaikus į mo-
kyklą. O pati ir toliau pasilikdavo viešbučio 
vestibiulyje, niekur nesitraukdama. Vieniša 
rusė moteris demonstratyviai protestavo 
prieš socialinę nelygybę, prieš neteisėtai 
atimtą būstą, pragyvenimui skirtų pinigų 
netektį. Ne kartą šią protestuotoją su vaikais 
iš viešbučio iškrapštyti stengėsi ir adminis-
tracijos darbuotojai, ir milicijos pareigūnai, 
net ir Maskvos merijos atstovai. Tačiau 
niekaip nepavykdavo nei pažadais suvilioti, 
nei grasinimais išgąsdinti. Interviu Lietuvos 
radijui ši maskvietė ašarodama skundėsi 
savo nelaiminga dalia, pasakojo apie gyve-
nimo vargus, bėdas, rūpesčius, tikėdama, 
kad vieną kartą suras teisybę, gal ir liaudies 
deputatai pagelbės, užjaus paprastą žmogų 
su augančiais vaikais.

Paprasti, vargstančių, nuo neteisybės ken-
čiančių, kai kur net atvirai skriaudžiamų žmo-
nių žodiniai ir rašytiniai prašymai, skundai, 
perduodami liaudies deputatams, daugiausia 
lietė socialines problemas. Jokių politinių rei-
kalavimų, atviro priešiškumo valdžiai nebuvo. 
Tačiau Maskvoje vis dažnėjančiuose demokra-
tinių jėgų rengiamuose mitinguose politiniai 
reikalavimai skambėjo garsiau ir aiškiau. Gal 
kartais tuo metu pernelyg kategoriški, bet tei-
singi ir konkretūs. Tuo įsitikinau ruošdamas 
reportažą viename tokių mitingų, vykusių 
Maskvos valdžios griežtai nurodytoje vietoje. 
Tai buvo toli nuo miesto centro esančioje dul-
kėtoje dykvietėje šalia geležinkelio pylimo ir 
„Torpedos“ stadiono. 
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1863 metų sukilimas

2006 m., svečiuojantis Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose pas Tadą Stommą, jis papa-
sakojo savo giminaičio generolo Antonijaus 
Grudzinskio (Antoni Grudziński) šlovingą ir 
kartu liūdną gyvenimo istoriją. 

Tiesa, šlovinga Antonijaus Grudzinskio 
visos giminės istorija. Generolo senelis 
daktaras Antonijus Mokžyckis (Мокржицки) 
po 1863 m. sukilimo su visa šeima buvo 
ištremtas į Kungūrą Sibire. Grįžo į Lietuvą 
tik 1884 m. 

Senelis – kilęs iš Slanimo, esančio Gar-
dino srities pietuose. Dirbo Slanimo miesto 
gydytoju. Trėmimo metu daktarui buvo 
58eri metai, buvo ištremtas dėl neramumų 
1863 m. lapkričio 26 d., tremties dokumen-
tuose nenurodytas ištrėmimo laikotarpis. 
Visa daktaro šeima – jis pats, žmona Emilija 
Mokžyckienė iš Bielskių (1823–1892) ir trys 
dukros – buvo policijos prižiūrimi. Vyriau-
sioji dukra Filomena tremties metu buvo 
16ikos metų. Vėliau ištekėjo už Ignacijaus 
Stommos, taip pat ištremto už dalyvavimą 
sukilime. Kita dukra Aurelija tremties metu 
buvo 14ikos metų. Vėliau ištekėjo už tremti-
nio Juzefo Krynskio. Jauniausioji Kazimiera 
tremties metu buvo 4metė. Vėliau ištekėjo 
už Antonijaus Grudzinskio, jie susilaukė 
ketverto vaikų. 

Grudzinskių sūnus Vaclovas buvo 
nužudytas Varšuvoje 1920 m. gegužės 1 d. 
komunistinio maišto metu, palaidotas Var-
šuvos Povonzkų kapinėse. 

Dukra Marija ištekėjo 
už Edvardo Piotrovs-
kio (Edward Piotrowski), 
dirbusio Ignacijaus Jano 
Paderevskio sekretoriu-
mi. Marija ir jos vyras su 
I. J. Paderevskiu lankėsi 
Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir susipažino 
su amerikiečiu amba-
sadoriumi Arthur Bliss 
Lane. Tai nulėmė sėkmę, 
nes po karo ambasado-
rius savo lėktuvu išskrai-
dino ją iš Varšuvos. Karo 
metu Marija dirbo antihi-
tlerinei koalicijai, gyveno 
Vienoje. Mirė Londone, 
sulaukusi beveik 100 
metų amžiaus. 

Kita dukra Julija, jau-
nystėje pažinojusi gene-
rolą Vladislovą Andersą, 
ištekėjo už Vaclovo Šumkovskio (Wacław 
Szumkowski). Jie valdė Jurgelevčiznos dvarą 
netoli Druskininkų, po karo gyveno Vene-
sueloje. Vaclovas Šumkovskis buvo garsus 
etimologas, apdovanotas Elžbietos II ordinu, 
žuvo aviakatastrofoje Venesueloje. Julija 
mirė Varšuvoje 1992 m., sulaukusi 98erių 
metų amžiaus, palaidota šalia brolio. 

Jauniausias brolis Antonijus, gimęs 1897 m. 
Vilniuje, tarnavo karininku Lenkijos ka-
riuomenėje. 1920 m. už kovą su bolševikais 
buvo apdovanotas ordinu „Virtuti Militari“. 
Antrojo pasaulinio karo metais – pulkininkas 
ir generolo Stanislovo Mačkos (Stanislaw 
Maczka) tankų divizijos adjutantas. An-
tonijaus Grudzinskio skyrius užėmė Wil-

helmshaven1. Generolo laipsnis 
Antonijui suteiktas jau po karo. 
Dėkingi už išvadavimą trijų 
Olandijos gyvenviečių mieste-
lėnai, tarp jų ir Bremerhaveno, 
generolui Mačkai ir Antonijui 
Grudzinskiui iki gyvenimo 
pabaigos paskyrė pensijas.  
A. Grudzinskis buvo nužudytas 
Londone 1981 m. Tadas Stom-
ma pasakojo, kad pagal ofici-
alias išvadas mirė dėl širdies 
ligos, o išties buvo partrenktas 
motociklininko, kuris apsisukęs 
dar kartą jį pervažiavo. Kalbėta, 
kad tai kerštas už norą pastatyti 
paminklą Katynės kankiniams 
Londone. Aplinkybių niekas 
nesiaiškino ir tikrųjų priežas-
čių nenustatė. Paskutinį kartą  
T. Stomma generolą matė 1970 m., 
jam besilankant Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Generolas 

komunistų ir tuometinės Lenkijos valdžios 
buvo nemėgstamas už jų veiksmų kritiką. 

Grudzinskių šeimos vaikų gyvenimai, jų 
kova su bolševizmu verti rašytojo plunksnos. 
Gyvenimas juos išblaškė po platųjį pasaulį, 
matyt, toks jau Lietuvos patriotų likimas.

1940 m. apvertė aukštyn kojomis ne tik 
daktaro Antonijaus Mokžyckio palikuonių, 
bet ir jų artimųjų gyvenimą. Vaclovo Šum-
kovskio seserį Mariją ŠumkovskaitęDraba-
tienę2 (jos vyras Adomas Drabata okupacijos 
metais (1940 m.) sušaudytas) Altajuje likimas 
suvedė su sukilėlio Ignacijaus Stommos 
sūnumi, 73ejų metų amžiaus generolu 
Vytautu Stomma. Marija šitaip aprašė savo 
susitikimą su generolu: 

Po raz pierwszy spotkaliśmy się z Generałem, 
gdy nas po 3 tygodniach zamkniętych w pociągu, 
wypuścili z wagonu na plac w Sławgorodzie i 
kazali podziękować, że nas spaśli od Germanca 
– tam ujrzeliśmy Generała Stommę i z ust jego 
padło trwożne pytanie:.. „i Panie tu?“. Pod 
wieczór załadowano nas na ciężarówki – moc 
osób, dużo rzeczy, b. ciasno i jechaliśmy całą 
noc do Barnaułu. Koszmarna to była noc, koście 
bolały, drętwiały nogi, mocno się trzeba było 
trzymać, by nie wypaść. [...] Dojeżdżając do Mar-
towki spostrzegłam na drugiej ciężarówce Gene-
rała, jechał uczepiony na końcu ciężarówki, miał 
oczy wzniesione ku niebu, oczy pełne łez. Wtedy 
zapadło we mnie mocne postanowienie być razem 
z nim. I tak szczęśliwie się złożyło, że odesłali nas 
i p. Witolda do tej samej 5-tej fermy. 

Tiek generolui, tiek Marijai Drabatienei 
laimingos dienos liko praeityje. Marijos 
vestuves 1923 m. Jurgelevčiznos dvare ge-
nerolas Vytautas Stomma aprašė eilėmis, 
pavadinęs savo kūrinį „Drabatų vestuvės“ 
(Ślub Drabatów).

Marija ŠumkovskaiteiDrabatienei ir 
jos motinai pavyko išsigelbėti dėl generolo 
Anderso sukurtos armijos Sibire. Genero-
las Vytautas Stomma į generolo Anderso 
armiją nebuvo priimtas, nes buvo lietuvis. 
Nepadėjo ir Andersui rašyti laiškai, kurie, 
matyt, jo nepasiekė.

1863 m. sukilimo dalyvis daktaras An-
tonijus Mokžyckis palaidotas Druskininkų 
kapinėse, jo žmona Emilija iš Bielskių 
palaidota Vidiškių bažnyčios šventoriuje 
greta 1863 m. sukilėlio Ignacijaus Stommos 
(1836–1890). Vidiškėse palaidota Filomena 
MokžyckaitėStommienė ir Aurelija Mok-
žyckaitėKrynskienė3 (1850–1907). Generolo 
Antonijaus Grudzinskio tėvai Kazimiera ir 
Antonijus palaidoti Druskininkų kapinėse. 

Negalima tvirtinti, kad Grudzinskius 
ir Stommas komunistų ainiai užmiršo, jie 
ir šiandien tvirtai laikosi nuomonės, kad 
ne tam turtą atėmė, kad vėl sugrąžintų, be 
to, kaip jį tariamai geriau panaudoti, tik jie 
vieni težinantys. Todėl iki šiol ir negrąžina 
senelių nuosavybės T. Stommai, o ir grąžintą 
po kurio laiko atima, neva per daug sugrą-
žino. Kad ir kaip bebūtų keista, komunistai 
normas grąžinamam turtui nustatė, tačiau, 
kiek turto galima pavogti iš dvarininkų pa-
likuonių, normatyvų nėra. O kas pasidalijo 
Grudzinskių palikuonių turtą Lietuvoje? 
Gėdos tovariščiai niekada neturėjo, o įžūlu-
mas jų begalinis...

1 „Wilhelmshaven – Kriegsmarine skapitulowała przed Polakami“, 
in: PolskieRadio.pl. Prieiga per internetą – <https://www.wykop.
pl/link/2533603/wilhelmshaven-kriegsmarine-kapituluje-przed-polaka-
mi/>, [žiūrėta 2018 04 24]; „Explore Division, Wwii, and more!“, 
in: Pinterest. Prieiga per internetą – <https://www.pinterest.co.uk/
pin/810718370390613772/>, [žiūrėta 2018 04 24].
2  Vaclovo Šumkovskio sesuo – aut. pastaba.
3  Krynska – aut. pastaba.

Generolas Antonijus Grudzinskis
Antonijaus Mokžyckio, daktaro iš Druskininkų, 1863 metų sukilėlio, vaikaitis

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Antonijaus Mokžyckio kapas senosiose Druski-
ninkų kapinėse, 2010 m. Tado Stommos nuotr. Grudzinskių šeimos kapas senosiose Druskininkų kapinėse, 2010 m. Tado Stommos nuotr.

Kovo 9 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje (toliau – LNB) buvo atida-
ryta tarptautinė paroda „Bus uždrausta: Baltijos 
šalių knygos 1918–1940“, kurią rengė trijų Baltijos 
šalių nacionalinės bibliotekos, bendradarbiauda-
mos su Vilniaus ir Talino universitetais. Paroda 
skirta Baltijos valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečiui. Parodos idėjos autorius – 
Latvijos nacionalinės bibliotekos direktorius 
Andris Vilkas. Lietuviškoje parodos „Baltijos 
šalių knygos 1918–1940 m.“ dalyje eksponuojami 
LNB saugomi leidiniai, atspindintys visą Pir-
mosios Lietuvos Respublikos knygos leidybinį 
repertuarą. Parodos lankytojai galės susipažinti 
su reprezentaciniais, įdomiu dizainu pasižy-
minčiais leidiniais, knygomis, turinčiomis išlie-
kamąją vertę. Parodoje eksponuojami leidiniai – 
suskirstyti į dešimt teminių grupių: 1. Grožinė 
literatūra, 2. Versta pasaulio grožinė literatūra,  
3. Mokslinė ir šaltinių literatūra, 4. Mokslo popu-
liarinimo leidiniai, 5. Vadovėliai, 6. Enciklopedi-
jos, žinynai, 7. Knygos vaikams, 8. Reprezentaci-

niai leidiniai, 9. Kultūros leidiniai, 10. Tautinių 
mažumų knygos. Ypatingas dėmesys skiriamas 
grožinei literatūrai. Į grožinės literatūros skyrių 
pateko iškiliausių autorių, literatūros klasikų 
knygos, leidiniai, pakeitę lietuvių literatūrą ir 
svarbūs kuriuo nors literatūros raidos tarpsniu. 
Parodos lankytojai galės susipažinti su lietuvių 
literatūros klasiko Kristijono Donelaičio poema 
„Metai“ (1940), kurios leidimo idėja kilo Kaune 
įsikūrusios XXVII knygos mėgėjų draugijos 
nariams. Vėliau poemos leidimo iniciatyvą iš 
bibliofilų perėmė Lietuvos Respublikos švieti-
mo ministerija. Taip buvo patvirtinta, kad šis 
sumanymas yra valstybinės reikšmės reikalas. 
Parodoje galima pamatyti vienos produktyviau-
sių tarpukario leidyklų – „Sakalo“ leidinius. Tai 
Vinco MykolaičioPutino psichologinį romaną 
„Altorių šešėly“ (1933), kurio pasirodymas yra 
vienas iš reikšmingiausių nepriklausomybės 
periodo literatūros įvykių, paskatinusių ir kitus 
rašytojus imtis brandžių literatūros kūrinių lei-
dimo. „Sakalo“ leidykloje taip pat buvo išleista 

parodoje eksponuojama Salomėjos Nėries poe-
zijos rinktinė „Diemedžiu žydėsiu“ (1938), už 
kurią poetė 1939 m. pradžioje buvo apdovanota 
valstybine 5 tūkst. litų premija. „Sakalo“ premi-
ja už meniškumą buvo apdovanotas Antano 
Vaičiulaičio romanas „Valentina“ (1936), kurį 
rašytojas sukūrė gyvendamas Prancūzijoje. Be 
originalios literatūros, parodos lankytojai galės 
susipažinti su Baltijos ir Vakarų Europos šalių 
rašytojų grožinės literatūros kūrinių vertimais į 
lietuvių kalbą. Paminėtinas vienintelis prieškario 
Lietuvoje grožinės literatūros kūrinio vertimas iš 
estų kalbos – A. Tammann’o apsakymas „Moky-
tojas ir jo jaunieji bendradarbiai“ (1924), kuriame 
rašoma apie kooperatinių bendrovių kūrimo ir 
veikimo principus, jų naudą. Minėtinas Jono 
Jablonskio jaunesniojo verstas Oskaro Vaildo 
kūrinys „Canterville pilies vaiduoklis“ (1928), 
kuriam iliustracijas ir išraiškingą viršelį sukūrė 
dailininkas Rimtas Kalpokas. Prieškariu pirmą 
kartą Lietuvos knygos istorijoje reikšmingą vietą 
užėmė mokslinė knyga. Parodoje eksponuojami 

Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojų parengti 
mokslo darbai. Tai vieno iškiliausių ir kūry-
bingiausių lietuvių filosofų Antano Maceinos 
disertacijos pagrindu parengta knyga „Tautinis 
auklėjimas“ (1934). Istoriko Zenono Ivinskio 
knyga „Lietuvos prekyba su Prūsais“ (1934) yra 
bene pirmas didesnės apimties darbas, kuriame 
siekiama parodyti vokiškos kultūros ir ekonomi-
kos įtaką Lietuvai. 

Mokslinės literatūros skyriuje parodos lan-
kytojai galės susipažinti su gamtininko, biologo 
Tado Ivanausko leidinio „Lietuvos paukščiai“ 
(1938) pirmąja knyga. Veikalas reikšmingas tuo, 
kad T. Ivanauskas daugeliui pasaulio paukščių 
suteikė lietuviškus vardus, todėl knyga tapo 
svarbi leidėjams, vertėjams, žodynų ir enciklo-
pedijų kūrėjams. Mokslo populiarinimo leidinių 
stende spalvingu dailininko Telesforo Kulakaus-
ko viršeliu išsiskiria keliautojo Antano Poškos 
knyga „Nuo Baltijos iki Bengalijos“ (1939, d. 2).

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių 

Paroda

Tarptautinė paroda Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui
Dr. Arida RIAUBIENĖ, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento 
Lituanistikos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja

Nukelta į 14 p.

Generolas Antonijus Grudzinskis. 
Nuotr. iš Tado Stommos asmeni-

nio archyvo
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medicinos mokykla XVIII a. antroje pusėje
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Su tam tikra gydymo praktika XVIII a. 
antroje pusėje buvo susiję ir po Lietuvos 
kaimus keliavę svetimšaliai, vadinti „ven-
grais“. Jie daugiausiai užsiėmė vaistų (itin 
paklausūs buvo vaistai nuo gumbo ir maci-
cos), liaudies medicinos žinynų prekyba.20 
„Vengrų“ platintuose žinynuose (tie, ku-
riuos parduodavo LDK ir Lenkijos Karalys-
tės gyventojams, buvo išversti į lenkų kalbą) 
publikuoti ne tik sveikatai naudingi, bet ir 
pavojingi gydymo metodai. Pavyzdžiui, 
nuo pilvo skausmų rekomenduota valgyti 
muilą, norint atsikratyti gūžio (strumos, 
skydliaukės padidėjimo) ar išsigydyti angi-
ną, nurodyta liesti pakaruoklį, krečiant dru-
giui, turėjo padėti gudobelės arbata, asilės 
pienas, mažo vaiko šlapimas, nuo išdygusio 
miežio gelbėjo akies trynimas juodo katino 
uodega, nuo apopleksijos – karvelių kraujas, 
nuo epilepsijos – vėžlio kraujas, nuo danties 
skausmo – lydekos akys, o nuo bronchito – 
iš pelėdos mėsos išvirtas sultinys. XVIII a. 
antros pusės liaudies medicinos žinynuose 
dažnai minimi anglų teologo, metodizmo 
pradininko Johno Wesley‘aus (1703–1791) 
patarimai, padedantys ištiesinti susisukusias 
žarnas ir išgydyti geltą. Pirmuoju atveju 
reikėdavo praryti tris gramus gyvsidabrio, 
o antruoju – po pėdomis laikyti ugniažolės 
lapus. Kai kurie žinynuose rekomenduoti 
vaistai (pvz., digitalis (rusmenės lapų gli-
kozidas), skirtas širdies ligoms gydyti, ar 
chininas21 – karščiui ir skausmui malšinti, 
maliarijos simptomams slopinti) pasveikti 
išties padėdavo, juos pripažino ir medicininį 
išsilavinimą turintys specialistai. 

Mėginant šviesti visuomenę ir kartu ją 
apsaugoti nuo įvairaus plauko gydytojų bei 

jų siūlomų medicininių paslaugų, Vilniaus 
universitete skaitytos viešos paskaitos iš 
medicinos, anatomijos, farmacijos sričių. 
Paskaitos buvo nemokamos, apie jų laiką 
ir vietą pranešdavo to meto spauda. Dau-
giausia skelbimų apie rengiamas viešas 
paskaitas Vilniaus universitete publikuota 
jėzuito Stefano Łuskinos (1725–1793) reda-
guotame laikraštyje „Gazeta Warszawska“. 
Nors laikraštis buvo leidžiamas Varšuvoje, 
tačiau jame spausdinta daug informacijos 
apie Vilniaus universitetą. Tam įtakos turėjo 
paties redaktoriaus sentimentai jį išugdžiu-
siai mokyklai ir artimi ryšiai su universiteto 
rektoriumi Martynu Počobutu (1728–1810). 
Juodu siejo ne tik draugystė, bet ir bendri 
interesai, ypač domėjimasis astronomija.

XVIII a. antroje pusėje trūkstant medici-
nos specialistų, itin aktualus tapo jų ruošimo 
klausimas, parūpęs ir Gardino seniūnui  
A. Tyzenhauzui. 1775 m. Gardine nuspren-
dęs įkurti karališkąją medicinos mokyklą, jis 
kviečia joje darbuotis tuo metu jau žinomą 
medicinos profesorių Jeaną Emmanuelį Gi-
libertą (1741–1814), Liono medicinos kolegi-
joje dėsčiusį anatomiją, chirurgiją ir gamtos 
mokslus (Lione jis buvo įkūręs ir botanikos 
sodą). Net ir Prancūzijoje J. E. Giliberto ir 
kitų profesorių dėstomi dalykai bei siūlomi 
gydymo metodai buvo nauji, keliantys ne-
pasitikėjimą ir baimę. Iki tol čia gydę chirur-
gaibarzdaskučiai menkai išmanė mediciną 
bei anatomiją ir bet kokias naujoves vertino 
itin skeptiškai. Pasklido gandai, kad Liono 
apylinkėse be žinios dingsta vaikai. Kalbėta, 
kad juos grobia medicininius eksperimentus 
darantys Liono profesoriai. Kalbas galėjo 
pakurstyti ir minėti vietos barzdaskučiai, 
suvokę, kad artėja jų karjeros pabaiga. Buvo 
nusiaubta, vėliau iki pamatų sudeginta Lio-

no medicinos kolegija. Žuvo biblioteka, retos 
augalų ir mineralų kolekcijos, anatomijos 
preparatai, meno kūriniai. Tik atvykusi 
kariuomenė išvaikė vis didėjančią įnirtusių 
fanatikų ir suklaidintų žmonių minią.

Atstačius Liono medicinos kolegiją, 
J. E. Gilibertas toliau dirbo profesoriumi, 
įkūrė botanikos sodą. Savo straipsniuose 
ir knygose jis aštriai kritikavo gydytojų 
neprofesionalumą, atgyvenusius medikų 
ruošimo ir darbo metodus. Pasmerkęs 
chirurgusbarzdaskučius ir jų globėjus,  
J. E. Gilibertas pateko į sunkią materialinę 
padėtį. Nepatenkinti vietos gydytojai visaip 
šaipėsi iš botanikos sodo ir jo šeimininko 
propaguojamų vaistinių augalų, vadino 
profesorių žolininku, šluotrišiu, raganiumi, 
nuteikinėdavo prieš jį pacientus. 

1775 m. A. Tyzenhauzui pasiūlius ati-
daryti medicinos mokyklą Gardine, J. E. 
Gilibertas nedvejodamas sutiko ir, palikęs 
gimtinę, su jauna žmona, daugybe knygų 
ir didžiuliu herbarijumi (apie 3 000 augalų 
rūšių) atkako į Gardiną. 1776 m. J. E. Gili-
bertas pasirašė su A. Tyzenhauzu sutartį, 
kuriai pritarė ir ją finansiškai rėmė karalius 
Stanislovas Augustas. Be sodo plėtimo, bi-
bliotekos įkūrimo ir kitų darbų, prancūzų 
mokslininkas įsipareigojo Gardine orga-
nizuoti medicinos bei akušerių mokyklas, 
dirbti medicinos inspektoriumi regione ir 
vyriausiuoju gydytoju ligoninėje, taip pat 
atlikti medicininius tyrimus visoje LDK 
teritorijoje, rengti ir publikuoti mokslinius 
straipsnius. Mokyklai steigti buvo paskir-
tas didžiulis žemės sklypas Horodnicoje. 
Sekant Vakarų Europos kraštuose įkurtų 
medicinos mokyklų pavyzdžiu, įrengtos 
patalpos kabinetams, klasės užsiėmimams, 
mokinių bendrabučiui ir ligoninei. Gardino 

karališkoje mokykloje mokėsi apie 12–15 
mokinių, daugiausia iš bajorų ir miestiečių 
šeimų, keli – karališkųjų dvarų valstiečių 
vaikai iš Gardino, Alytaus, Brastos, Šiaulių 
ekonomijų.

Gardino seniūno ir pažangiomis idėjo-
mis besivadovaujančio Liono mokslininko 
bendradarbiavimas truko ne vienerius 
metus. Dažnai su kitais konfliktuojantį  
A. Tyzenhauzą tenkino išskirtinis J. E. Gili-
berto darbštumas ir paisymas 1776 m. sutar-
tyje numatytų įsipareigojimų, iš kurių kone 
visi buvo įvykdyti: sumaniai vadovauta 
įkurtoms mokykloms, jose dėstyta botanika 
ir veterinarija, rinkta, sisteminta ir aprašyta 
krašto augmenija (J. E. Gilibertas pirmasis 
pradėjo sistemingus vietinės floros tyrimus, 
atskleidusius iki tol nežinomas augalų, ypač 
vaistinių, savybes), tirtos užkrečiamos gyvu-
lių ligos, sukaupta vertinga mineralų kolek-
cija, parengtas penkių tomų veikalas Flora 
Lituanica inchoata (Lietuvos floros pradmenys, 
pirmas tomas išspausdintas 1781 m.). 1777 m. 
J. E. Giliberto įkurtame botanikos sode jau 
buvo apie 1500 svetimų kraštų augalų rūšių. 
Čia besilankantys svečiai ir kitų šalių moks-
lininkai Gardino botanikos sodą laikė vienu 
iš turtingiausių, įdomiausių ir geriausiai 
sutvarkytų Europoje. 

20  Historia Medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, 2004, p. 89–120.
21  Tyrinėdamas chininą (chininmedžio žievėje randamą organinį 
junginį) žymus XVIII a. a. p. vokiečių medikas Samuelis Hahne-
mannas (1755–1843) pastebėjo, kad jis sukelia į maliariją panašius 
simptomus. Pats paragavęs chininmedžio žievės, pajuto tuos 
pačius negalavimus, kuriais skundžiasi maliarija užsikrėtę pacien
tai. Šis atradimas paskatino Hahnemanną pradėti taikyti visiškai 
naują to meto medicinoje gydymo metodą: skirti ligoniams tokius 
medikamentus, kurių sukelti simptomai prilygtų gydomai ligai. 
Tokia praktika davė pradžią homeopatijai.

Šaunioje ant kalno tarp Bonos ir Bonos 
priemiesčio – Bad Godesbergo – esančioje 
Anabergo pilyje įvyko šeštasis lietuvių ir 
vokiečių santykius atspindinčio leidinio 
„Anabergo metraštis“ (vok. Annaberger 
Annalen) autorių ir skaitytojų susitikimas. 
Nuo 1993 m. leidžiamas metraštis – Vokie-
tijos lietuvių rankų, širdžių ir proto darbas. 
Šis unikalus ir vienetinis leidinys – geriau-
sias ir objektyviausias mokslinis raktas, 
siekiantiems labiau pažinti susipynusią 
tautų istoriją, jos veikėjus. Redakcinę met-
raščio kolegiją sudaro: Artūras Hermanas 
(Arthur Hermann), Annemarie Lepa, dr. 
Kristina Nikolajev (Christina Nikolajew) 
ir dr. Lina Pilypaitytė.

Apie „Anabergo metraščio“ susikūrimą, 
leidybą ir ateities perspektyvas pasakoja 
A. Hermanas.

„Anabergo metraštis“ (vok. Annaberger 
Annalen) – kasmet leidžiamas, lietuvių ir 
vokiečių santykius, tautų istoriją, kultū-
rą apžvelgiantis leidinys – gimė 1993 m. 
Nuo ko ir kaip kilo idėja leisti metraštį? 
Kas buvo šio leidinio sumanytojai, idėjos 
autoriai?

Norint įkurti kažką naujo, reikia jau 
gyvuojančio energijos centro palaikymo. 
Praeito šimtmečio 9ame dešimtmetyje 
tokiu centru tapo Baltiečių krikščionių 
studentų sąjunga (BKSS) (toliau – Sąjunga), 
kuriai priklauso Anabergo rūmai Bonoje. 
Sąjunga jungia visų baltų tautų atstovus, o 
šalia bendros Sąjungos veiklos plėtoja taip 
pat ir tautinį darbą. Štai lietuvių sekcijoje 
veikė lietuvių literatūros būrelis, kuris leido 
laikraštį „Anabergo lapelis“, tačiau istoriškai 
Lietuvai tampant vis laisvesnei, Sąjungos 
nariai jautė, kad reikia imtis naujos veiklos.

Vokietijoje labai trūko informacijos apie 
Lietuvą, tiesiog reikėjo iš naujo vokiečiams 
priminti buvusią artimą vokiečių ir 
lietuvių kaimynystę. Laisva tapusi Lietuva 

„Vorutos“ interviu

Anabergo metraštis švenčia 25-ąją sukaktį

dar pati neįstengė intensyviau brandinti 
naujų vokiečių ir lietuvių santykių, todėl 
1992 m. Sąjungos lietuvių sekcija nutarė 
vietoj lietuviško leidinėlio pradėti leisti 
platesnės apimties vokišką metraštį, jį 
pervadinant „Anabergo metraščiu“ (vok. 
Annaberger Annalen). Metraštis greitai 
prigijo, kasmet didėjo straipsnių apimtis 
ir gerėjo straipsnių kokybė. Iki 2002 m. 
metraščio reikalus tvarkė Artūras Her-
manas ir Annemarie Lepa, 2003 m. prie 
redakcijos prisijungė dr. Kristina Niko-
lajev, taip pat tais pačiais metais šalia 
BKSS nauju užsakovu tapo ir prisijungė 
Lietuvių kultūros institutas. 2014 m. reda-
kcijos gretas papildė iš Lietuvos į Vokietiją 
studijuoti atvykusi dr. Lina Pilypaitytė. 
Dabar leidėjai atitinka Vokietijos lietuvių 
bendruomenės sudėtį. Leidėjai, kurie yra 
kartu ir redaktoriai, autoriai, vertėjai, lek-
toriai, dirba be užmokesčio, visuomenini-
ais pagrindais, pajamos iš prenumeratorių 
padengia tik leidybos išlaidas (metraščio 
spausdinimą, platinimą).

Kas pagrindiniai žurnalo straipsnių 
autoriai? Kas sudaro ir kaip susibūrė Jūsų 
redakcinė kolegija?

Nuo pat pradžių leidėjai dėjo pastangas 
suburti kiek galima platesnį autorių ratą, 
pritraukdami ne tik vokiečių ir lietuvių 
mokslininkus, tyrinėjančius vokiečių ir 
lietuvių santykius, bet ir tiesiog iš Lietuvos ir 
Rytų Prūsijos kilusius žmones, kurie domisi 
Lietuva, jos istorija. Drauge stengėmės 
įtraukti ir Lietuvos piliečius, kuriems rūpėjo 
ir buvo aktuali Vokietija. Iki dabar mūsų 
metraščiui yra rašę 226 autoriai, kasmet 
sąrašą papildo naujos pavardės. Vienų 
autorių straipsniai spausdinami dažniau, kiti 
prisideda kartkartėmis. Tarp leidėjų nebuvo 
didesnių pasikeitimų, tik šiemet mūsų vyri-
ausia bendradarbė Annemarie Lepa atsisakė 
savo pareigų. Redakcijai tenka gana anksti 
apsispręsti dėl būsimo numerio temų, visą 
laiką atidžiai stebėti vokiečių ir lietuvių 
santykių mokslinį lygmenį, susirašinėti su 
autoriais, institucijomis ir paskatinti autorius 
gvildenti svarbias, aktualias temas.

Kokios pagrindinės temos dominuoja 
kiekviename iš numerių?

Vieną tomą paprastai sudaro 14–16 
straipsnių įvairiomis temomis. Straipsniai 
būna vidutiniškai 25 puslapių apimties. 
Esame išleidę 25 tomus su 302 straipsniais, 
visų tomų apimtis siekia daugiau nei 7 
000 puslapių. Aštuoni tomai skirti vienai 
ypatingai temai. Esame paskelbę ir viešinę 
daugybę straipsnių apie Mažąją Lietuvą, kur 
ilgus šimtmečius artimai ir paraleliai vystėsi 
vokiečių ir lietuvių kultūros. Plačiau sustota 
prie Klaipėdos krašto problematikos ir Lietu-
vos vokiečių gyvenimo. Daugelis straipsnių 
tyrinėja vokiečių ir lietuvių literatūrinius 
sąryšius, viešinta gausybė atsiminimų 
apie įvairius Lietuvos ir Vokietijos piliečių 
išgyvenimus.

„Anabergo metraštis“ – leidinys 
vokiečiams ar, ir lietuviams? Ar Jūsų 
leidinį prenumeruoja ir vokiškai kalbantys 
lietuviai?

Kadangi žurnalas leidžiamas vokiečių 
kalba, dauguma skaitytojų yra vokiečiai. 
Apie 60 proc. autorių yra vokiečiai, nors 
paskutiniu laiku pamažu auga lietuvių 
autorių skaičius. Ilgai metraštį nemokamai 
siųsdavome į Lietuvą vokiškai skaitantiems 
žmonėms, bet pradėjus jį skelbti ir inter-
nete, dabar metraštį siunčiame tik keletai 
bibliotekų ir patiems autoriams. Metraštis 
yra laisvai pasiekiamas adresu – www.an-
naberger-annalen.de.

Šiemet metraštis šventė 25-erių metų 
jubiliejų. Kokiomis įžvalgomis, ateities 
planais galėtumėte pasidalyti?

25eri metai žurnalui, kuris gyvuoja ir 
išsilaiko be tiesioginės Vokietijos ir Lietuvos 
finansinės paramos, yra nepaprastai ilgas 
laikotarpis. Deja, metraščio ateitis tiesiogiai 
priklauso nuo leidėjų užsidegimo, kantrybės 
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„Anabergo metraščio“ (vok. „Annaberger Annalen“) 25-ųjų gyvavimo metinių minėjimo akimirka

Pabaiga
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„Šalčios aleliumų“ šventė 
Šalčininkų Lietuvos tūkstant
mečio gimnazijoje šiemet su-
rengta balandžio viduryje. Ir 
galima drąsiai tvirtinti, kad 
švęsti saulėta pavasario diena 
daug patrauklesnė nei sausio 
mėnesio pūgos. Kaip rašoma 
kvietime, ši „šventėfestivalis 
sukviečia Šalčininkų krašto 
mokyklų bei darželių ir Taikos 
vėliavą gavusių mokyklų 
meno mėgėjų kolektyvus, 
atlikėjus, mokytojus – kultū-
rinės veiklos organizatorius, kad dar kartą 
paliudytų jų meilę ir pagarbą lietuviškam 
žodžiui, atskleistų jaunų žmonių kūrybišku-
mą. Lietuvos tūkstantmečio gimnazija vykdo 
šį projektą siekdama kelti mokinių lietuvių 
kalbos mokėjimo lygį, ugdyti sceninę kultūrą, 
pagarbą tautos tradicijoms, mokyti bendravi-
mo, drąsos išsakant savo mintis.“

Šventės dieną pakalbinome kai kuriuos 
dalyvius.

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gim-
nazijos mokytoja Gražina Žilienė džiaugėsi 
į šventę atvykusiu gausiu būriu svečių ir 
mokinukų iš Šalčininkų krašto mokyklų, o 
paklausta apie iššūkius, su kuriais tenka susi-

durti gimnazijai, 
sakė, kad pati 
didžiausia gim-
nazijos proble-
ma – pastaruoju 
metu mažėjantis 
mokinių skai-
čius: „Gimna-
zijos atidarymo 
metu buvo 900–
1 000 mokslei-
vių, tačiau šis 
skaičius pradė-
jo mažėti prieš 
dešimt metų. 

Dabar liko apie 600 mokinių. 
Vis dėlto visas turimas plotas 
yra užimtas – veikia daugybė 
būrelių – skautų, šaulių, dramos. 
Įrengėme papildomas bibliotekos 
patalpas. Veikia naujas muziejus. 
Šalia seniai veikiančio geologijos 
muziejaus dešimtmečio proga 
įkūrėme mokyklos muziejų.“

„Vilnijos“ draugijos pirmi-
ninkas habil. dr. Kazimieras 
Garšva į „Vorutos“ klausimą, ko 
dabar labiausiai reikia Šalčininkų 

rajono lietuviškoms mokykloms, atsakė: 
„Visko reikia. Pirmiausiai – demokratijos. Ir 
kad visos mokyklos būtų perduotos Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
pavaldumui. Mes siūlome, kad palaipsniui, 
kaip ir Latvijoje, būtų pereita prie moksleivių 
ugdymo valstybine kalba. Kad jie išmoktų 
mąstyti lietuvių kalba. Žinoma, reikia stiprinti 
mokymo lygį, ryšius su kitais rajonais ir ge-
rinti finansavimą. Dešimtis kartų priėmėme 
rezoliucijas, kuriose prašome visas Pietryčių 
Lietuvos mokyklas perduoti Švietimo ir 
mokslo ministerijai. Bet kadangi dabar toma-
ševskininkai vis kviečiami į valdančiąją koalici-
ją, jie visą šį procesą blokuoja. Tokios šventės 
kaip „Šalčios aleliumai“ telkia lietuviškas 
mokyklas ir puoselėja valstybinę kalbą, tai yra 
kultūrinis renginys. Rajonas skriaustas, dėl 
okupacijos atsilikęs dvidešimčia metų. Mūsų 
pastangomis prieš tuos pačius dvidešimt 
metų Konstantino Tumo pasiūlytas renginys 
tvirtai įleido šaknis Šalčininkų rajone. Ir tuo 
nuoširdžiai džiaugiamės.“

Į „Vorutos“ klausimus atsakė ir Šalčinin-
kų rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėja 
Regina Markevič. Ji pasidalijo, kad ši šventė 
jai ir visoms rajono lietuviškoms mokykloms 
suteikia daug džiaugsmo: „Džiaugiuosi, kad 
ji sujungia visas mūsų lietuviškas mokyklas. 
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„Šalčios aleliumai“ dvidešimt pirmąjį kartą
Juozas VERCINKEVIČIUS, Trakai–Šalčininkai

Šią šventę organizuoja Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazija, kurią kuruoja Švie-
timo ir mokslo ministerija. Bet visos mūsų 
Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklos, ku-
riose ugdymas vyksta lietuvių kalba, visada 
šioje šventėje dalyvauja. Kaip ir darželiai.“

„Voruta“: Ar galėtumėte papasakoti, 
kaip atrodo Šalčininkų rajono švietimo 
sistema? 

Mūsų rajone yra 4 012 moksleivių. 792 
vaikai lanko Švietimo ir mokslo ministerijai 
pavaldžias mokyklas, likę vaikai – Šalčininkų 
rajono savivaldybei priklausančias mokyklas. 
Rajone yra penkiolika gimnazijų, iš jų trylika 
pavaldžios Šalčininkų rajono savivaldybei, 
dvi – Švietimo ir mokslo ministerijai paval-
džios gimnazijos. Žinoma, yra ir pagrindinių 
mokyklų. Yra ir daugiafunkcių centrų, dešimt 
lopšeliųdarželių. 

„Voruta“: Regis, mokinių skaičius mo-
kyklose mažėja?

Palyginus su praėjusiais metais, šiemet 
mokinių sumažėjo dviem komplektais. Prie-
žastis, žinoma, yra demografinė – jaunimo 
emigracija. Nors, palyginus su kitais regio-
nais, iš mūsų rajono jaunų žmonių išvažiavo 
visai nedaug. 

Pagrindinė mokyklų bėda – nuolatinė 
reforma. O mes labai norime stabilumo. Mes 
labai norime ramiai dirbti, o švietimas yra 
nuolatinėje pokyčių būsenoje. Aš suprantu, 
kad dabar – XXI amžius, suprantu, kad ne-
begalima dirbti senais metodais, tačiau tų 
pokyčių tiek daug ir jie vyksta tokiu greičiu, 
kad mes net nebesugebame jų atremti. 

Su Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio 
gimnazija sutariame labai gerai, jie puikiai 
dirba. Visos Šalčininkų miesto gimnazijos – 
lenkų, rusų ir lietuvių dėstomomis kalbomis – 
labai gerai tarpusavyje sutaria ir bendradar-
biauja. 

Kalbiname ir kitus dalyvius. „Vilnijos“ 
draugijos Kauno skyriaus tarybos narys 
Algirdas Marcinkevičius sakė: „Visus šiuos 
beveik trisdešimt metų draugaujame su Šal-
čininkų rajonu. Koordinuojame veiksmus 
Jašiūnuose, Šalčininkų rajono mokyklose. 
Kiek galime paremiame mokyklas. Labai 
džiaugiamės ir tuo, ką pačios mokyklos, jų 
vadovai nuveikia. 

Situaciją Šalčininkų rajone stebime su 
nerimu, nes čia visi teisiniai ir pilietiniai 
klausimai yra sudėtingi. Trūksta nuoširdaus 
bendravimo tarp atskirų tautybių grupių 
ir bendruomenių. Norėtųsi, kad to nebūtų. 
Norėtųsi, kad būtų labiau jaučiama patriotinė 
valstybės stiprybės dvasia.“ 
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Kalba prof. Gražina 
Landsbergienė

„Vilnijos“ draugijos pirmi-
ninkas habil. dr. Kazimieras 

Garšva

Šventės svečiai

„Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus nariai (iš kairės): Algirdas Marcinkevičius, 
Alfonsas Petrukevičius, Nijolė Dlugauskaitė ir Poškonių pagrindinės mokyklos 

direktorė Birutė Žybortienė
Renginį vedė (iš kairės) Monika Bartanavičiūtė, Donatas 

Gataveckas, Neida Butrimaitė ir Dominykas Narbutas

Mons. Alfonso Svarinsko 2010 m. Šalčininkų Lietu-
vos tūkstantmečio gimnazijai padovanotas kryžius

Šalčininkų kleb. dek. mons. 
Vaclovas Volotkovičius

Mokytoja Gražina Žilienė Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerijos 

Regioninių mokyklų skyriaus 
vedėjas Jonas Vasiliauskas

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokinių choras (vad. Natalija Rugožienė)
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Rytų Lietuvos mokyklos

Tradiciškai pavasarį Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjungos nariai renkasi į konfe-
renciją aktualioms švietimo problemoms 
aptarti. Šiais metais konferenciją Rytų 
Lietuvos mokytojų sąjunga organizavo 
kartu su Tautinių mažumų departamentu 
ir Trakų švietimo centru. Tad nenuosta-
bu, kad šią gražią kovo mėnesio popietę 
į Tautinių mažumų departamento salę 
rinkosi pedagogai iš Vilniaus, Šalčinin-
kų, Trakų, Švenčionių rajonų ir Vilniaus 
miesto. Konferencijoje dalyvavo ir svečiai 
iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos: Regioninių mokyklų skyriaus 
vedėjas Jonas Vasiliauskas, Švietimo 
kokybės ir Regioninės politikos analizės 
departamento vyr. specialistė Ramutė 
Zungailienė, taip pat Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio atstovo, Seimo nario Jono 
Liesio patarėja, edukologijos mokslų dak-
tarė Auksė Petruškevičiūtė. Konferencijos 
dalyvius pasveikino Rudaminos lopšelio
darželio „Ąžuoliukas“ (direktorė Valerija 
Arbočienė) auklėtiniai.

Paskaita „Šiuolaikinės visuomenės iššū-
kiai ir ugdymo tobulinimo galimybės“, kurią 
skaitė Lietuvos socialinių tyrimų centro 
Darbo rinkos tyrimų instituto profesorius 

Boguslavas Gruževskis, sukėlė aktyvią dis-
kusiją apie mokytojo prestižą šiuolaikinėje 
visuomenėje, naujų ŠMM dokumentų, nesi-
derinančių su dabartine tikrove, atsiradimą, 
apie būtinybę keisti ugdymo programas, 
ugdymo turinį ir kitais klausimais.

Lietuvos dailės muziejaus edukologas 
Gustas Jagminas supažindino pedagogus su 
edukacinėmis programomis, kurias vykdo 
šis muziejus ir pakvietė jose aktyviau daly-
vauti mūsų krašto mokyklas.

Paskaitą „Tautinės mažumos Lietuvoje“ 
skaitė Vilniaus universiteto Istorijos fakulte-
to docentas dr. Saulius Kaubrys. Naudingą 
informaciją apie vykdomas programas pa-
teikė Tautinių mažumų departamento prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė 
dr. Vida Montvydaitė ir pakvietė mokyklas 
artimiau bendradarbiauti.

Konferencijos dalyviams pristatytas 
naujas projektas „Du ąžuolai tautos atgi-
mimo ąžuolyne“, kurį šiais metais vykdys 
Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga. Projektas 
laimėjo konkursą ir bus finansuojamas lėšas 
skirsiančio Tautinių mažumų departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Ap-
tarti ir kiti Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos 
organizuojami renginiai.

Šalies mokinių projekto „Senolių godos“ 
tautosakos konkursą organizuoja Vilniaus ir 
Kauno jaunųjų turistų centrai. Šiemet pro-
gramoje su kitais Vilniaus miesto mokyklų 
jaunaisiais kraštotyrininkais dalyvavo ir 
Vilniaus „Ryto“ progimnazijos mokiniai. 
„Ryto“ progimnazijos muziejininkų bū-
relio nariai ne tik be galo kūrybingi, bet 
ir atsakingi, todėl ruošdamiesi konkursui 
kruopščiai rinko medžiagą apie Trakus 
ir ten gyvenusius karaimus. Tiesioginis 
bendravimas su mokiniais buvo įvertintas. 
Tautosakos konkurse „Lietuvos sostinės 
legendose“ ne tik laimėjome I vietą, bet ir 
buvome apdovanoti nominacija už origina-
liausią inscenizaciją. Dalyviai – 5–8 klasių 
mokiniai. Savo pristatymui pasirinkome 
temą: „Stebuklingas didžiojo kunigaikščio 

Vytauto žirgas (remiantis karaimų legen-
da).“ Pasirodymas vyko Taikomosios dailės 
ir dizaino muziejuje.

Šie šaunūs būreliečiai: Benas Karkauskas, 
Rusnė Januševičiūtė, Arnas Davidovičius 
Giedrius Klerauskas, Margarita Mateikaitė, 
Mantas Meškonis, Mantė Pranckūnaitė, Jo-
nas, Eglė, Rasa Rudžioniai, Teodora Stankevi-
čiūtė, Dainius Svirnelis, Rūta Valytė, Arminas 
Gineika, Matas Mikšys, Enrik Lištvan kūrė, 
inscenizavo, vaidino ir tai buvo nuostabu. La-
bai džiaugiamės, kad mūsų triūsas buvo įver-
tintas. Ruošiant programą talkino ir mokinių 
tėvai, kuriems tariu nuoširdų ačiū. Taip pat 
dėkojame ir Vilniaus jaunųjų turistų centrui 
už idėją ir puikią renginio organizaciją.

Džiugu turėti bendraminčių būrį, kurie 
geba, nori ir gali padaryti labai daug.

Konferencija „Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai ir 
ugdymo tobulinimo galimybės“

Danguolė SABIENĖ, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė

Šalies mokinių projekto „Senolių 
godos“ tautosakos konkursas

Vilma RIABOVIENĖ, Vilniaus „Ryto“ progimnazijos 
muziejininkų būrelio vadovė

Su mokiniais į šventę atvykęs juos ruošęs 
Jašiūnų Aušros gimnazijos muzikos mokyto-
jas Vytautas Latonas pasakojo: „Pristatome 
programą „Šimtmečio karžygiai“. Tai – Lie-
tuvos partizanams atminti skirta programa. 
Dainos parinktos, derinant su „Dzūko“, „Va-
nago“ ir kitų partizanų dienoraščiuose rastais 
užrašais. Programą ruošėme porą mėnesių, 
ją dar rodysime Švietimo skyriuje ir kitose 
mokyklose. Be to, dar vadovauju ir gimnazijos 
šaulių būreliui, jo nariai taip pat prisidėjo prie 
„Šimtmečio karžygių“ programos.“ 

„Šalčios aleliumų“ šventėje dalyvavo 
Šalčininkų lopšeliodarželio „Vyturėlis“ auk
lėtiniai, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos, 
Butrimonių pagrindinės mokyklos, Turgelių 
„Aistuvos“ gimnazijos, Radviliškio Gražinos 
pagrindinės mokyklos, Eišiškių Stanislovo 
Rapolionio gimnazijos, Jašiūnų „Aušros“ 
gimnazijos, Vilniaus Antakalnio progimna-
zijos, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos, Šal-
čininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
mokiniai.

„Šalčios aleliumai“ 
dvidešimt pirmąjį kartą

Renginį rėmė Tautos fondas (JAV), Cingų 
labdaros fondas (pirmininkas Jonas Endriu-
kaitis) ir „Vilnijos“ draugija (pirmininkas 
habil. dr. Kazimieras Garšva).

Autoriaus nuotr.

Atkelta iš 8 p.

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazijos mokiniai su gimnazijos direktore 
Danuta Zuzo (viduryje), mokytojomis Laima 

Bandaleviče (pirma iš dešinės) ir Jadvyga 
Sinkevič (pirma iš kairės)

Šalčininkų r. Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 
mokinių kolektyvas su mokytojomis

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Konferencijos dalyvius pasveikino Rudaminos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai

„Ryto“ progimnazijos muziejininkų būrelio nariai su vadove Vilma Riaboviene (antroje eilėje, 
viduryje)
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Vasario 16-osios akto signatarai

Jeigu reikėtų tik šiek tiek papasakoti apie 
Vasario 16osios akto signataro Jurgio Šaulio 
veiklas, trumpai galėtume jį pavadinti vals-
tybės, visuomenės, žiniasklaidos veikėju. 
Dar būdamas moksleivis pradėjęs rašyti į 
spaudą, vėliau tapo legendinių laikraščių – 
„Varpo“ ir „Ūkininko“ – redaktoriumi, o 
po studijų Berne ir ten apginto filosofijos 
mokslų daktaro laipsnio (V. Plečkaitis sako, 
kad jam matematiką ten dėstė pats A. Einš-
teinas1) jam patikėtos redaktoriaus pareigos 
lemiamu Klaipėdai momentu: po 1923 m. 
sukilimo. Tuomet, kai jį siuntė į Klaipėdą 
kuruoti naujai leidžiamų „Klaipėdos žinių“, 
tai buvo aiškų vertybinį stuburą turintis ir 
įvairiose diplomatinėse tarnybose Lietu-
vos interesus ginantis žmogus. Juo galėta 
pasitikėti, nes jis – valstybininkas, visada 
prisiminęs tikslo esmę – Lietuvos laisvė, 
tautinės savigarbos svarba pilietybei ir ug-
dymo reikšmė per žiniasklaidą, knygas. Tad 
jo darbams niekada nepritrūkta tikslingumo. 
Nors ilgam ir neužsibūdavo vienoje vietoje: 
ypač prie redaktoriaus stalo. Aktyvus vals-
tybininkas dažniau rūpinosi einamaisiais 
reikalais. Jo dėmesys krypo ten, kur yra 
įvykių epicentras. O apie tai galima sužinoti 
iš laiškų Jurgiui ir Jurgio laiškų. Palikimas – 
ypač gausus. Jo žvilgsniai buvo platūs ir 
gausūs, todėl užsimezgė daug gijų su įvai-
riais talentingais, aktyviais inteligentais bei 
inteligentėmis,2 tarp jų ir svarbiomis Mažo-
sios Lietuvos kultūros asmenybėmis Morta 
Zauniūte, Vilhelmu StorostuVydūnu, kurie 
buvo svarbūs J. Šaulio pasaulėvokai.

Spaudoje žvilgsnis į Mažąją Lietuvą 
pirmąsyk nukrypo 1903 m. Tuomet dar 
jaunas ir gana radikalių pažiūrų publicistas 
ir „Varpo“ redaktorius3, Berno universiteto 
pirmakursis uždega raudoną šviesą pava-
dinimu „Prūsų lietuviai nyksta!“ ir spaudos 
peržvalgos skyriuje, kurį pats ir įvedė tam, 
kad suvoktų laikraščių sėkmės paslaptis, 
analizuoja situaciją pagal savo suvokimą: 
„O nyksta lietuviai išpat šaknies, nes ištau-
tinimo procesas prasideda nuo jaunūmenės. 
Kiekvienas, po prievarta lankydamas pra-
dedamąsias mokyklas, išmoksta vokiškai 
ir prisigeria vokiškos dvasios. Negana to. 
Ištautinimo procesas prasideda čia tankiai ir 
tėvų namuose. Tėvai norėdami, kad jų vai-
kučiai lengviaus eitų mokyklos mokslas, jau 
nuopat mažens pradeda su vaiku vokiškai 
kalbėti. Tokiu būdu daugybei vaikų vokiš-
ka kalba tampa prigimta. [...] Bet tautiškas 
darbas jau pradėtas: jis koncentruojasi dabar 
ypač prie „Naujos Liet. Ceitungos“, kuri, 
nors silpnai ir retai, bet vistik kelia šiokius
tokius lietuviškojo gyvenimo klausimus.“4 
Šaulys išvardija ne tik priežastis, kodėl 
nyksta prūsų lietuviai, bet ir atskleidžia, 
kad priežastys slypi ne tik mokyklose, bet 
ir, pasak jo, giliuose prietaruose, įsišakniju-
siuose gyventojų sąmonėje. Apie tuos pačius 
prietarus, nes jie, panašu, ir liko neįveikti, jau 
gerokai vėliau negu jis savo atsiminimuose 
„O buvo taip“ pasakojo ir rašytoja Ieva 
Simonaitytė5. Mažosios Lietuvos metrašti-
ninkės knygose žemaičiai dažniausiai įkūnija 
neigiamą vaidmenį. Tokio mito pasekmes ir 
priežastis dar 1903 m. publikacijoje išryškina 
Jurgis Šaulys: „Žinoma yra, kad Prūsų lie-
tuviai savo didybėje su paniekinimu žiūri į 
Didž. Lietuvos gyventojus, kuriuos vadina 
„žemaičiais“. Ta neapykanta yra iš dalies ty-
čia čionai tam tikrų antilietuviškų agitatorių 
platinama – ir turi savo tikslą: reikia atgrasin-
ti juk Prūsų lietuvius nuo „kvailųjų žemai-
čių“, kurie pradeda kilti iš tautiško miego, 
ir nuo jų knygų lotyniškomis raidėmis, kad 
kartais neužsikrėstų lietuvystės idėja!“6 Čia 
ryškėja Jurgio Šaulio racionalusis pradas ir 
aistra knygoms bei žiniasklaidos svarbos 
suvokimas. Jis jau pastebėjo, kad dirbtinai 
sukurti mitai skaldo visuomenę, neleidžia 
telktis. Žmonės vis tik linkę tapatintis su 
dauguma, aplinkos nuomone. O daugumos 
įspūdį, jo nuomone, galima sukurti per 
žiniasklaidą: užkrėsti tinkamomis idėjomis, 
paskatinti atsimerkti, įteigti, kad dauguma 
šitaip galvoja. Žiniasklaida, knygos, mokslas 
apskritai, pasak J. Šaulio, yra sąmoningumo 
pradas. Galia slypi tiek žinojime, tiek mituo-
se – tai atskleidė, pasakodamas apie prūsų 
lietuvius. Taip pat nevengia kritikuoti ir 
germanizacijos proceso, kurio sklaida itin 
rūpinasi švietimo įstaigos. Tam sukurtas 
ištisas medijų aparatas: knygos, spauda, 
pedagogika. Viskuo yra rūpinamasi per 
žodį, kad sąmoningumas būtų keičiamas 
norima kryptimi.

Jurgis Šaulys jautė, koks svarbus gali 
būti žodis ir jo reikšmė, todėl teikė dėmesį 
ne tik tam, ką pats kuravo (dirbo ir žurna-

Jurgio Šaulio žvilgsniai: Mažoji Lietuva
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listu, ir redaktoriumi leidiniuose „Varpas“, 
„Ūkininkas“, „Naujienos“), tačiau nevengė 
peržvelgti ir kitos spaudos, įvertinda-
mas idėjiškai svarbias naujienas. Per visą 
laikotarpį iki Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo, regis, yra bendradarbiavęs su 
daugybe leidinių, bet, atidžiau pažiūrėjus 
į jo bibliografiją7, matyti, kad einamiesiems 
laikraščiams siuntė tik tuomet, kai jie atitiko 
tai, ką jis jautė, kuo tikėjo: būtent todėl jam 
daug kur ir gana dažnai prilimpa radikaliojo, 
bekompromisio publicisto etiketė. Jis viešai 
spaudoje susikirsdavo su žinomais veikėjais, 
kartais net labai gerais draugais, pavyzdžiui, 
Jonu Biliūnu8, Petru Vileišiu9, o dėl to vėliau 
pats susikrimsdavo. Nesyk ir pats išsitar-
davo, kad spaudos leidinys privalo turėti 
stuburą – aiškią kryptį ir tik taip jis turėsiąs 
aiškią auditoriją. Kita vertus, nors iš pirmo 
žvilgsnio toks nusiteikimas gali pasirodyti 
gana politiškai angažuotas ir radikalus, ta-
čiau revoliucinių perversmų laikotarpiu, kai 
Lietuva sprūdo iš carų gniaužtų, beveik visi 
spaudos darbuotojai buvo susiskaldę, nes 
būdą laisvei pasiekti matė skirtingą. Daug 
ir plačiai apie tai yra rašęs žurnalistikos 
istorikas V. Urbonas ir daug kitų tą laiką 
tyrinėjančių mokslininkų10. Šio laiko peripe-
tijas gerai išmanė ir Jurgio Šaulio amžininkai 
M. Romeris11, M. Biržiška12, kurių rašytinis 
palikimas turtingas laiko atspindžių, asme-
ninių pastebėjimų. Teisybės dėlei reikėtų 
pasakyti, kad tiek dar M. Biržiška, tiek jau 
spaudos istorikas prof. V. Urbonas nurodo, 
kad XX a. pradžios spaudos leidiniai buvo 
itin angažuoti. Nežinia, kiek ideologijos 
pasirinkimui turėjo įtakos autoritetai, bet iš 
J. Šaulio publicistikos tendencijų akivaizdu, 
kad V. Kudirka jam buvęs neabejotinas 
autoritetas: minčių, idėjų, žmogiškumo pa-
vyzdys, todėl dalis jo kelio puikiai išsiteko 
varpininkų gretose.

Nesyk minėjau, koks svarbus Jurgiui 
Šauliui buvo žmogaus darbų ir žodžių 
atitikmuo, kryptingas judėjimas tikslo link. 
Leidinius jis matė tik kaip priemones idėjų 
sklaidai. Svarbiausia – žmonės bei jų kom-
petencijos. Jis visada atvirai žavėjosi išsilavi-
nimu, kurį irgi matė kaip tikslingą judėjimą 
gyvenimo keliu, nesiblaškymą paviršiais, 
todėl nieko nuostabaus, kad antrąsyk Jurgio 
Šaulio žvilgsnis į Mažąją Lietuvą nukrypo, 
kilus poreikiui parašyti nekrologą Jurgiui 
Zauerveinui, sorbų kilmės poliglotui, filo-
sofijos daktarui, Mažosios Lietuvos veikėjui, 
vienam iš „Aušros“ publicistų, poetų. Tai 
nėra tik gyvenimo apžvalga. Tekste taip pat 
išryškina žymaus filologo, poligloto lietu-
vystės sampratą, atskleisdamas, kad kalba 
nėra politikų reikalas, todėl politika neturėtų 
kištis į kalbos reikalus. Charakterizuodamas 
J. Zauerveiną kaip visuomenės veikėją, Jur-
gis žavisi juo kaip nuskriaustųjų, engiamųjų 
tautų teisių gynėju: „Veikė žmogus kaip 
mokėjo ir galėjo. Bet ar šeip ar teip veikė, 
vienok veikė atvira širdžia, be veidmainys-
tes. Už tatai žmonių negalima spirti koja, – 
galvą tik galima prieš jų drąsą nulenkti. O 
drąsą ir prakilnumą dras Sauerwein paro-
dė, pradėdamas vienas iš pirmųjų – pats 
dar vokietis būdamas – ginti lietuvių kalbą 
ir žadinti lietuvius nes tuomet, kada patįs 
lietuvių Prūsų intelingentai (čia ir „Lietuvių 
literatų draugija“ priklauso) skaitė jau lietu-
vių kalbą užmirusią ar nors greit turėsiančią 

galutinai mirti ir todėl... visomis keturiomis 
kratėsi tą „būrų kalbą“ naikinti, negana to, 
daugumas ir jų ėjo (ir dar tebeina!) su vo-
kiečiais prieš jos gaivintojus.“13 Ir, iš tiesų, 
vertindamas J. Zauerveino indėlį gaivinant 
lietuvių kalbą, neklydo, kad pastarajam dėl 
darbų svorio priklauso, jei ne svarbiausia 
vieta tarp Mažosios Lietuvos visuomenės 
veikėjų, tai viena svarbesniųjų. Aktuali jo 
veikla ir Lietuvos tautinio sąjūdžio idėjiniam 
pamatui. Pavyzdžiui, 1882 m. laikraštyje 
„Lietuviška ceitunga“ Zauerveinas iškėlė 
mintį, kad saugant tautiškumą ir kovojant 
prieš Lietuvos rusifikavimą bei germaniza-
vimą, lietuvių šviesuoliai turėtų burtis į kul-
tūrines draugijas, leisti tautinius laikraščius. 
Idėjos paskatintas dr. Jonas Basanavičius 
laikraštyje „Naujasis keleivis“ išspausdino 
publikaciją: „Lietuvių mokslo draugystė“, 
kurioje pritarta minčiai. Netrukus pasiro-
dė Didžiajai Lietuvai skirta „Aušra“. Pats  
G. Zauerveinas laikraščiuose „Aušra“, 
„Nemuno sargas“, „Lietuviška ceitunga“ ir 
kt. skelbė publicistinio, istorinio, filologinio 
tipo straipsnius, kuriuose gilinosi į lietuvių 
tautines teises, kovojo prieš germanizaciją. 
Šiomis temomis jis išleido ir publicistinių 
brošiūrų. Išspausdino patriotinių eilių, 
dažnai nesklandžių, bet atliepiančių roman-
tines aušrininkų nuostatas. Lietuvių kritikos 
istorijoje reikšmingas Zauerveino straipsnis 
„Medega ir dvasė“ („Aušra“, 1886, Nr. 1), 
kuriame ginami romantizmo postulatai ir 
propaguojama romantinė poezijos raiška. 
Todėl nieko nuostabaus, kad būtent jis 
pirmąsyk lietuviams į gimtą kalbą išvertė 
V. Šekspyro „Hamleto“ fragmentą. Vis tik 
labiausiai jį išgarsino 1879 m. parašytas ir 
pirmą kartą laikraštyje „Lietuviška ceitunga“ 
paskelbtas eilėraštis „Lietuvninkai mes esam 
gimę“, kuris laikomas Mažosios Lietuvos 
himnu. Jo sutrumpintas variantas su kom-
pozitoriaus Stasio Šimkaus 1908 m. parašyta 
melodija buvo siūlomas ir kaip Didžiosios 
Lietuvos himnas. Nors oficialiu Lietuvos 
himnu tapo Vinco Kudirkos „Tautiška 
giesmė“, Zauerveino eilėraštis neprarado 
populiarumo. Kaip himnas labiau žinomas 
sutrumpintas ir visai Lietuvai pritaikytas 
jo kūrinio variantas, kuriame dainuojami 
tik pirmas, ketvirtas ir paskutinis posmai, 
etnonimas „lietuvninkai“ pakeistas į „lietu-
viai“, o pats himnas pavadintas „Lietuviais 
esame mes gimę“. Panašu, kad Jurgis Šaulys, 
rašydamas apie šią asmenybę, jautė, kad ne-
sugebės aprėpti jo darbų masto dėl ypatingo 
svorio, todėl pačioje pradžioje nurodė, kad 
trumpai apžvelgs tik visuomeninę veiklą, 
tačiau jo straipsnis nukrypo į filosofijos 
daktaro knygų apie kalbos reikšmę citavimą. 
Tautos teisę į gimtą kalbą, draugijų svarbą, 
tautinio ir idėjiškai kryptingo laikraščio bū-
tinybę vėliau ilgai spaudoje gynė ir J. Šaulys. 
Nors pats ir nebuvo romantikas pagal savo 
pasaulėžiūrą, tačiau J. Zauerveino drąsus ir 
savalaikis visuomeniškumas jį itin žavėjo.

1905aisiais J. Šaulys sugalvojo „Vilniaus 
žinių“ laikraščiui parengti žinučių ciklą, 
informuojantį apie lietuvininkų gyvenimą 
ir rūpesčius, istorines aplinkybes, kuriomis 
gyventa. Jo galva, pernelyg mažai Lietuvoje 
yra apie tai žinoma. Kaip straipsnio motyvai 
nurodoma ir tai, kad Jurgiui dažnai tenką 
pabuvoti ten, todėl jis ir galįs dalytis ne tik 
nuogirdomis, bet realiais patyrimais, ma-
tymais, todėl nenuostabu, kad pasakojimą 
jis pradeda gamtovaizdžio aprašymu pa-
lygindamas jį su Lietuva, o tuomet pereina 
prie žmonių gyvensenos aprašymo: „Kur tik 
pažvelgsi, visur matai kultūringojo žmogaus 
ranką, ar tai bus miestas, ar sodiečio gyve-
nimas, ar pievos, ar laukai, ar miškas.“14 
Taip aprašinėdamas buities ir būties gyve-
nimus, tautos istoriją, paženklintą kryžiaus 
žygio ir kitų karų, vokiečių invazijos, Jurgis 
Šaulys „Vilniaus žinioms“ parengė penkis 
straipsnius, kuriuose detaliai pristatė tautos 
istorijos ir nutautėjimo kelią.

Antrasis laiškas iš Ragainės apima 
istorinę šalies praeitį. O trečiasis – įdomus 
tuo, kad jis jau pateikia ir statistikos faktus, 
atskleidžiančius tikrą krašto padėtį: „Ir 
teip, Klaipėdos valsčiuje gyvena dar 24464 
lietuviai (47,4 %), Šilokarčiamos valsčiuje – 
26362 (61,9 %), Ragainės valsčiuje – 16324 
(27 %), Tilžės valsčiuje – 27004 (38 %), Pa-
kalnės – 9680 (19,2 %), Labguvos valsčiuje – 

10060 (30 %), Pilkalnio valsčiuje – 4607 (10 
%), Stalupėnų valsčiuje – 1302 (3 %), Įsrūčio 
valsčiuje – 440 (1,6 %), Goldapės valsčiuje – 
450 (4,3 %).“15 Statistikos palyginimui pa-
teikta ir savalaikės, ir jo asmeniškai patirtos 
istorijos, taip atskleidžiant nutautėjimo 
mastą. Jeigu kalbėtumė apie skaičius, tai 
reikėtų pažymėti, kad Jurgis Šaulys juos 
labai mėgo. Esama ir kitų publikacijų, kur 
jis remiasi plika statistika ir ją analizuoja, 
taip suprasdamas realią reiškinio padėtį, 
mažiau pasiduodamas emocijoms, daugiau – 
faktams. Žinoma, tokią temą ir būdą jis 
galėjęs pasirinkti ir todėl, kad tuo metu jau 
studijavo Berno mieste, Šveicarijoje, ekono-
miką ir pasaulį pradėjo suvokti ne tik per 
pasakojimus, istorines knygas, bet ir per 
skaičius. Straipsnio pabaigoje pateikiama 
nemažai išrašų iš knygų, kurie kalba kur 
kas svaresne kalba, ne vien emocijomis, bet 
vis tiek: Prūsų lietuviai nyksta, pasak Šaulio, 
ne kitaip.

Ketvirtasis laiškas „Vilniaus žinioms“, 
žinoma, skirtas analizei, kodėl tiek mažai 
belikę lietuviškai angažuotų lietuvių tame 
krašte, kodėl kraštas savu noru pasiduoda 
germanizacijos procesams ir taip patys 
naikina tapatybę, nors jos šaknis padėjo 
sukurti Didžiajai Lietuvai: iš ten atėjo pir-
mosios lietuviškos knygos, ten prasidėjo 
lietuvių kalbos atgimimas. Kaip vieną iš 
priežasčių J. Šaulys įvardijo Reformacijos 
pasekmes. Šiandien su tuo, galvoju, sutik-
tų ir nemažai lietuvininkų būdo ir krašto 
tyrinėtojų. Jis pastebi, kad, viena vertus, 
reformacija leido plisti knygoms Lietuvoje, 
tačiau, kita vertus, suteikusi visas laisves, 
uždusino. Aptardamas istorijos pasek
mes, Jurgis Šaulys analizuoja judėjimo 
menkumą ir tautinės savigarbos trūkumą. 
Priežastimi įvardija vietinių inteligentų at-
sainumą, abejingumą. Jo nuomone, būtent 
šviesioji, išsimokslinusi visuomenės dalis 
sąmoningai turi visada krutėti už laisvę 
ir švietimą gimtąja kalba, nes: „Krutėjimo 
vadovais ir rašytojais esti Prūsų Lietuvoj 
tie patįs, apskritai imant, prasišvietę ir 
prasiskaitę kiek turtingesnieji ūkininkai. 
Tai ir išaiškina mums, kodėl taip menka 
ir niekam neverta yra Prūsų lietuvių lite-
ratūra, kodėl teip menkai ir netikrai yra 
vedami krutėjimo reikalai.“16 Čia Jurgis 
Šaulys išlaiko visoje publicistikoje neštą 
mintį: kiekvienas pagal išsilavinimą turi 
imtis savų darbų. Jis visada manė, kad 
darbus, kuriuos dirbi, privalai išmanyti. 
Inteligentų užduotis rūpintis intelektuali-
ne veikla. Dėl tokio požiūrio dažnai pyk-
davosi su aktyviąja kunigų bendruomene, 
kuri prikišdavusi jam bedieviškumą kaip 
vieną iš argumentų, kodėl Šaulio mintys 
yra nevertingos.

1 Plečkaitis V. 2015. Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis 
Šaulys. Demokratas, valstybininkas, diplomatas, Vilnius: Lietuvos 
nacionalinis muziejus.

2 Bončkutė R. Jurgio Šaulio laiškai (1901  1907)Mortai Zau-
niūtei.// RES HUMANITARIAE XIX, p. 30 – 60.

3 Laikinoji Lietuvos Valstybės Valdžia. 1918. Lietuvos Aidas. 
Lapkr. 12 (nr. 129), 2 p.

4 [Šaulys Jurgis]. 1903. Prūsų lietuviai nyksta! Varpas,  
Nr. 9–10, p. 204.

5 Ievos Simonaitytės autobiografinėje trilogijoje, ypač pirmoje 
knygoje „O buvo taip“.

6 Ten pat, p. 241.
7 Tiek mano, Dainoros Kaniavienės, magistro darbo Jurgio 

Šaulio literatūrinė publicistika (1899 – 1917) priede, tiek 2013 kovo 
22d. lnb patalpintoje, B. Dženkaitienės parengtoje, bibliografijoje, 
[interaktyvus] Prieiga: http://senas.lnb.lt/lnb/selectPage.do?doc
Locator=0CCBB520913F11E2A197746164617373&inlanguage=lt

8 Į lietuvių literatūros istoriografiją įėjusi diskusija pavadi-
nimu “Dilgėlės ir usnys”, kurioje J. Biliūnas ir J. Šaulys, pasirašę 
slapyvardžiais, susikerta dėl literatūros sampratos. Idėjų susikirti-
mas aprašytas ne vieno literatūros istoriko ir istorikių, pavyzdžiui 
prof. Viktorijos Daujotytės , (Daujotytė V. 2007. Lietuvių literatūros 
kritika: akademinio kurso paskaitos. Vilnius, p. 94–95), ar prof. J. 
Girdzijausko (Girdzijauskas J. 2004. Spaudos atgavimo reikšmė 
lietuvių literatūrai. Žodžio laisvė. Lietuviškos spaudos atgavimo 
šimtmečiui paminėti. 61–87 p.), ar I. Kostkevičiūtės (Kostkevičiūtė 
I. 1956. Kritinis realizmas lietuvių prozoje. Vilnius. P. 304).

9 Į lietuvių literatūros ir kultūros istoriją įėjęs Jurgio Šaulio, 
„Varpo“ redaktoriaus ,straipsnis „Caro valdžios teikiamos refor-
mos“ pirmame dienraščio puslapyje. Nuomonės jis neišsižadėjo 
ir vėliau.

10 Urbonas V. 2002. Lietuvos žurnalistikos istorija. Klaipėda: 
Klaipėdos universiteto leidykla, p. 60–89.

11 Romeris M. 2006. Lietuva: studija apie lietuvių tautos 
atgimimą. Vilnius: Versus aureus.

12 Biržiška V. Iš mūsų laikraščių praeities. 1998. Knygotyros 
darbai.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 430.

13 Jurgis Šaulys. D. – gas Georg Sauerwein. // Lietuvių 
laikraštis. 1905, nr. 11, p. 131.

14 L. Raudonis. [Šaulys Jurgis]. 1905. Iš Ragainės. Vilniaus 
žinios. Sau. 5, (nr. 4), 4 p.

15 L. Raudonis [Šaulys Jurgis]. 1905. III. Ragainė. Vilniaus 
žinios. Sau. 12, (nr. 11), 3 p.

16 L. Raudonis. [Šaulys Jurgis]. 1905. IV. Ragainė. (Prūsų Liet.). 
Vilniaus žinios. Sau. 18, (nr. 15), 3 p.

Tęsinys kitame numeryje

Vasario 16-osios akto signataras Jurgis Šaulys, 
apie 1910 m. LNM nuotr.
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Lietuvos heraldikos istorija

Nepažįstami simboliai Vytauto heraldikoje. 
Juodaskvernis riteris – kas jis?
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Pabaiga

Balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos Sei-
mo Spaudos konferencijų salė priėmė romų 
atstovus, atvykusius į Tarptautinės romų die-
nos minėjimą. Renginio dalyvius pasveikino 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis 
Masiulis, Tautinių mažumų departamento 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės di-
rektorė dr. Vida Montvydaitė, Lietuvos romų 
bendruomenės pirmininkas Ištvanas Kvikas. 

Kalbėta apie romų padėtį Lietuvoje ir 
Europoje, gvildentos jų integravimo į visuo-
meninį gyvenimą problemos. Pasidžiaugta 
tuo, ką pavyko romų bendruomenei nuveikti 
per praėjusius, 2017 m.

Dalyviai ir svečiai galėjo apžiūrėti parodą 
„Momento homo est“. Joje – romų bendruo-
menės gyvenimo, buities vaizdai.

Nenumaldomai artėjo balandžio 8oji – 
Tarptautinė romų diena. Ją nuo 1990 m. mini 5 
mln., o gal ir daugiau viso pasaulio romų.

Vilniuje išradingai ir linksmai ji pradėta 
prie Jaunimo teatro. 

Nepakartojamas balsingas romų dainas, 
šokius, besiplaikstančius spalvingus romių 
sijonus ir kūnų graciją, vyrų – savo vertės 
suvokimą – lydėjo Lietuvos, Europos, romų 
bendruomenės vėliavos, gausiai susirinkę 
žiūrovai: lietuviai, rusai, lenkai, baltarusiai 
ir kiti, t. y. visas gražus Vilniaus (ir ne tik 
jo!) tautinių mažumų būrys. Rotušės aikštėje 
surengtas koncertas (vėliau pakartotas Pilies 
gatvėje ir prie Katedros) supažindino ne tik 
eisenos dalyvius, bet ir užsienio turistus, 
prisėdusius kavos puodelio atvirose kavinių 
erdvėse su Tarptautine romų diena. 

Iš eiseną lydėjusio mikroautobuso pa-
sakojama romų gyvenimo istorija, jų nūdiena, 
minimi projektai, kuriuos romų susivienijimai 
vykdo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Primena-
ma, kad šios eitynės skirtos Tarptautinei romų 
dienai – balandžio 8ajai – paminėti. Ir tai visos 
„kelionės“ metu kartu su temperamentingais 

Tautinės mažumos Lietuvoje

Lietuvos romai mini savo dieną
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

romų šokiais ir ugningomis dainomis. O 
Rotušės aikštėje skambėjusios arijos iš Žoržo 
Bizė (Georges Bizet) operos „Karmen“ žodžius 
(„Karmen, tu Dievo dovana, / Artima ir taip 
tolima, / Karmen, tik man esi skirta, /Ž avinga 
ir mylima“) lydėjo rankų judesiai: aukštyn 
pakeltos rankos – žvilgsnis į saulę, į save ir 
į kaimyną pasuktos – meilė vienas kitam... 
Pasakiškas reginys!

Žirgai, karietos ir muzika, muzika, muzi-
ka... Iki Katedros aikštės... O ten – romų vaišės. 
Romų meniu gausybė valgių: tiršta raugintų 
kopūstų sriuba su mėsa, čigonų mazūras, 
žuvies, cukinijų gaminiai, tušinė (troškinys), 
savijako (saldus pyragas su daug ingredientų), 
paprikašas ir t. t. 

Šį kartą susirinkusią minią romai vaišino 
guliašu. Jį pagaminti, pasak vienos šeimininkės, 

reikėjo net aštuonių valandų. Įsivaizduokim 
tokį didelį puodą visiems eisenos dalyviams, 
prie jų prisijungusiems turistams. Ir visiems 
užteko! 

„Štai kokie mes esame – vaišingi, 
geranoriški, linksmi ir norime, kad jūs mus 
tokius pažintumėte“, – lyg sakyte sakė 
vaišingosios šeimininkės, kviesdamos į 
koncertą.

Sausakimšoje muzikinio teatro „Legendos 
klubas“ salėje koncertavo ansamblis „Sare 
Roma“ (Lietuva), „Srupina Imperio“ (Slovakija), 
„Ame Roma“ (Latvija), „Rakija Klezmer orkestar“ 
(Lietuva), Marius Jampolskis, Radži, Konsuela, 
Dainius Palivonas, flamenko šokių studija 
„Tientos“, rytietiškų šokių studija „Sultana“ 
ir kiti. Gyvo garso koncertas pavadintas „AV 
BAXTALO!“ („BŪK LAIMINGAS“). 

Čia, anot „Sare Roma“ dainininko ir šventės 
organizatoriaus Ištvano Kviko, galėjai pajausti 
romų dvasią, prisiliesti prie romų kalbos, mu-
zikos, temperamento...

Šventinio renginio rėmėjai: Tautinių 
mažumų departamentas prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės, projektas „Dirbkime 
kartu su romais – naujos darbo galimybės ir 
iššūkiai“, finansuojamas Europos socialinio 
fondo lėšomis. 

Projekto partneriai – VšĮ Romų visuome-
nės centras (vykdytojas), Lietuvos romų ben-
druomenė, Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų 
laužas“, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų 
laužas“ Šalčininkų skyrius, VšĮ Romų inte-
gracijos namai, VšĮ Romų integracijos centras, 
Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras. 

Šventės dalyviai



2018 m. balandžio 28 d. Nr. 4 (846)1� Voruta

Tėvynės apsaugos rinktinės istorija

Sedos kautynės
Albertas RUGINIS, Mažeikiai

1944 m. vasarą Raudonoji armija grėsmin-
gai artėjo prie Lietuvos ir liepos 6 d. pasiekė 
Vilniaus prieigas. 

Patriotiškai nusiteikę Zarasų krašto žmo-
nės, vadovaujami Zarasų apskr. viršininko 
kun. dr. Jono Steponavičiaus ir mrj. Alfonso 
Urbono, patraukė Žemaitijos link. Pakeliui 
jų būrys augo. Žemaitijon taip pat patraukė 
Rokiškio, Pasvalio, Biržų, Panevėžio, Utenos, 
Joniškio apskričių vyrai. 

1944 m. vasarą Mažeikių apskr. valsčiuose 
buvo taip pat susikūrę savisaugos būriai gintis 
nuo sovietinių diversantų. 

Platelių miškuose jau veikė Lietuvos 
laisvės armijos suburta Žemaičių legiono 
stovykla. Visi jie ruošėsi gintis nuo sovietų 
invazijos.

1944 m. liepos 29 d. į Pievėnų miestelio kle-
boniją susirinko stambesnių būrių atstovai. Jie 
sprendė, ką toliau daryti: ar trauktis į miškus 
ir ruoštis partizaninei kovai, ar kurti Lietuvos 
kariuomenės užuomazgą ir kartu su vokiečiais 
stoti į kovą prieš artėjančią Raudonąją armiją. 
Posėdžiui pirmininkavo Izidorius Jatulis. Iš 
aštuoniolikos būrių vadų, dalyvavusių pasita-
rime, dešimt pasisakė už jungimąsi prie vokie-
čių. Likusiems teko paklusti. Taip buvo įkurta 
Tėvynės apsaugos rinktinė (TAR), dar vadinta 
Žemaičių pulku. Jau kitą dieną po pasitarimo 
Pievienuose, liepos 30ąją, Žagarės ir Viekšnių 
būrių vyrai buvo skubiai pasiųsti prie Ventos 
upės, ruože tarp Papilės ir Kuršėnų, stabdyti 
grėsmingai artėjančios Raudonosios armijos.

Plinkšių dvare susirinko apie 1 000 žmo-
nių. Jie skubiai buvo suskirstyti į kuopas ir 
būrius. Iškelta trispalvė vėliava. Plinkšėse iš-
buvo apie porą savaičių. Gaudė raudonuosius 
diversantus. Tuo metu žuvo vienas kareivis. 
Palaidotas Ketūnų kaimo kapinėse. Buvo 
susitarta su vokiečių kariuomenės grupuotės 
Žemaitijoje vadu plk. Maederiu dėl bendrų 
veiksmų. Vyrai gavo vokiškas uniformas, 
nuplėšė nuo jų vokiškus erelius ir prisisiuvo 
Vyčio kryžius ir trispalvius skydelius ant ran-
kovių. Gavo prancūziškus šautuvus ir nedidelį 
kiekį šovinių, taip pat karišką maisto davinį. 
Skyriai gavo po keletą „pancerfaustų“ – prieš-
tankinių granatų. Sedoje buvo pamokyti, kaip 
su jomis elgtis.

Į TAR buvo suburta apie 6 000 vyrų, tačiau 
tebuvo 112 karininkų. Į rinktinę buvo pakviesti 
Vokietijoje Drezdeno mieste susibūrę buvusių 
Lietuvos savanorių batalionų Rytų fronte ka-
rininkai. Trisdešimt jų atvyko į Sedą ir buvo 
paskirstyti į kuopas.

Pievėnuose rinktinės vadu išrinktas 
akmeniškis kapitonas Izidorius Jatulis, štabo 
viršininku  kapitonas Jonas Čėsna. Vėliau 
rinktinei vadovavo majoras Alfonsas Ur-
bonas. Buvo suformuotas pirmas pulkas ir 
komplektuojamas antras pulkas. Pulko vado-
vybė įsikūrė Plinkšių dvaro rūmuose, vėliau 
Telšiuose. Išleido net keletą numerių rinktinės 
biuletenių. Pulko ligoninė įsikūrė Tryškiuose. 
Buvo suregistruoti lakūnai. Planuota įkurti 
eskadrilę. 

Ventos fronto stabdomosiose kautynėse 
Io pulko vyrai dalyvavo tris savaites, iki rug-
pjūčio 15–16 d. Per tą laiką vyko tik susišaudy-
mai per Ventos upę ir žvalgybinio pobūdžio 
išpuoliai iš abiejų pusių. Žuvo tik vienas pulko 
karys ir keletas buvo sužeistų.

Fronto vyrai dainuodavo: „Kovon, kovon 
draugai / Tėvynė šaukia mus / vėl paraku 
pakvips laukai / ir krauju raus dangus.”

1944 m. rugsėjo 12 d. Mažeikių alaus dary-
klos savininkai broliai Sadauskai Lietuvos sa-
vanorių pulką parėmė 25 000 reichsmarkių.

Rinktinės vyrus pakeitė vokiečių „Liuf-
tvafes“ pėstininkai, o užnugaryje įsikūrė mar-
šalo Ervino Romelio Afrikos korpuso likučių 
„Šturm Vogel“ tankų būrys. Kitais duomeni-
mis dar buvo ir vokiečių tankų divizijos „Das 
grosse Deutschland“ tankai. 

Rinktinės vyrai buvo atitraukti į Šiaudinės 
kaimo apylinkes poilsiui ir persitvarkymui. 
Vėliau į Dagių kaimą.

Sovietų karinė vadovybė nutarė apsupti 
Kurše Latvijoje esančią galingą vokiečių gru-
puotę, staigiu smūgiu išeinant prie Baltijos 
jūros ir atkertant grupuotės susisiekimą su 
Rytprūsiais. Slapta per trumpą laiką iš Rygos 
ir Klaipėdos frontų permetė iki 0,5 mln. karių 
ir 1 340 tankų į Ventos fronto ruožą. Iš viso 
50 divizijų.

1944 m. spalio 5 d. 6osios armijos keturios 
šaulių divizijos ir gen. Vasiljevo devyniolikos 

tankų korpusas piečiau Papilės prasiveržė per 
Ventos upę. Remiama aviacijos, kaudamasi 
su vokiečių tankais, galinga armada pajudėjo 
Sedos link.

Spalio 6 d. TAR 1mo pulko vyrai išsidėstė 
apkasuose apie Sedą laukti bolševikų pasiro-
dymo. Pozicija buvo nepatogi. Už savanorių 
nugarų buvo Varduvos upė su klampiais 
krantais. Vokiečiai paliko lietuvius stabdomo-
sioms kautynėms, kad lietuviai, negalėdami 
atsitraukti, kautųsi iki paskutinio šovinio.

Vokiečiai pažadėjo paremti tankais ir avi-
acija. Bet kautynių metu jų tankai be kuro ir 
šovinių stovėjo Darbėnų miestelyje.

1mo pulko Imas batalionas, vadovauja-
mas majoro Petro Puodžiūno, užėmė pozicijas 
tarp Telšių ir Pievienų kelių kryžkelių. Jiems 
kliuvo pagrindinis rusų puolimo smūgis ir jie 
labiausiai nukentėjo. 

Bataliono kuopoms vadovavo: 1mai 
kuopai ltn. Petras Bistrickas, vėliau žuvęs prie 
Barstyčių ir palaidotas Salantuose, 2ai kuopai – 
ltn. V. Kačergis, 3iai kuopai – mažeikiškis ltn. 
Aleksandras Zapkus, vėliau garsus partizanų 
vadas partizanų Prisikėlimo apygardoje.

2as batalionas, vadovaujamas ltn. Liudo 
Norkaus, išsidėstė toliau į šiaurę Sedulos ežero 
link. 1mo bataliono štabas įsikūrė Sedos pašte. 
Sunkiųjų ginklų kuopa su trimis prieštanki-
niais pabūklais, minosvaidžiais ir sunkiaisiais 
kulkosvaidžiais, vadovaujama zarasiškio 
kapitono Prano Počebuto, liko tarp Telšių ir 
Pievėnų kryžkelių. Viena kuopa dar buvo 
rezerve, ji išsidėstė prie bažnyčios. Keli vyrai 
pasiųsti į žvalgybą už 12 km nuo Sedos.

Spalio 6 d. pro Sedą traukėsi vokiečių ka-
riuomenė ir tankai, iššaudę visus sviedinius. 
Prašomi pasilikti Sedoje, sakė nebeturintys nei 
šovinių, nei kuro.

Spalio 7 d. iš ryto jau kilo žvalgybos vyrų 
leidžiamos raudonos raketos, apie pietus pa-
sirodė pirmieji rusų Pisarevo bataliono tankai, 
vėliau už jų būriai 67tos šaulių divizijos pės-
tininkai. Sedos gynėjai pamušė keletą tankų 
(daug kur rašoma, kad aštuonis). Kautynių 
dalyvis Seibutis prisimena, kad būrio vadas 
Žukauskas pancerfaustu pamušė rusų tanką 
T34 ir pats žuvo kulkos pakirstas. Viršila 
Kvasys pamušė net tris tankus. A. Mylė savo 
„Užrašuose“ rašo, kad, pamušęs vieną tanką ir 
iššaudęs visus šovinius, traukėsi per Varduvos 
upę... Tiltą apšaudė rusai, o per upę besike-
liančiuosius kulkosvaidžiu ugnimi guldė 
tankas, stovintis prie bažnyčios. Žuvo apie 
šimtas karių, tarp jų kapitonas Puodžiūnas 
ir leitenantas Vosylius. Dalis sužeistųjų buvo 
paimti į nelaisvę ir išvežti į belaisvių stovyklas, 
vėliau į lagerius.

Ištrūkę iš Sedos vyrai traukė Barstyčių link, 
ten buvo paruošti apkasai. Juose apie 300 vyrų 
dar išbuvo dieną. Atvykus keturiems vokiečių 
tankams „Tigrams“ ir vokiečių kareiviams, 
TAR vyrai pasitraukė. Tuo ir baigėsi TAR 
egzistavimas.

Rusai Barstyčius puolė iš trijų krypčių – 
nuo Sedos, Žemaičių Kalvarijos ir Židikų. 
Rinktinės vyrai patraukė į Kretingą, traukiniu 
išvyko į Rytprūsius. Apie 1 000 vyrų plaustais 
persikėlė per Kuršių marias į Smiltynę, pateko 
į vokiečių kariuomenės pagalbinius dalinius. 
Dauguma vietinių žemaičių išsislapstė savo 
kraštuose. 

Dalį paimtų rusų nelaisvėn aprengė rusų 
uniforma ir pasiuntė šturmuoti Berlyno. Kau-
tynių dalyvis Janulionis prisimena mažeikiškį 
Aleksandrą ZapkųPiliakalnį paskutinį kartą 
matęs 1944 m. Kūčių naktį kažkurio Lenkijos 
miestelio bažnyčioje. Būrelis lietuvių karių, 
vadovaujami A. Zapkaus, giedojo lietuviškas 
giesmes.

Tą pačią spalio 7ąją, kautynių dieną, atkly-
dęs patrankos sviedinys į Žemaičių Kalvariją 
užmušė poetą Vytautą Mačernį.

Vėliau rusai karinėse ataskaitose rašė, kad 
užimdami Sedą pakeliui sunaikino 15 vokie-
čių šarvuočių, 15 pabūklų ir 150 automašinų. 
Sedos kautynėse paėmė 200 belaisvių. Visi 
skaičiai gerokai padidinti.

Po Sedos mūšio spalio 8 d. už Telšių, 
Plungės ir Sedos „išvadavimą“ Maskvoje buvo 
saliutuota dvidešimčia patrankų salvių. 

Po kautynių rusai savo žuvusiuosius su-
rinko ir užkasė. Jų žuvo nemažai. Sedos sovie-
tinių karių kapinėse yra 96 kapai, kiekviename 
po 6 žuvusiuosius (iš viso 576 kariai). Nors ne 
visi jie žuvo Sedos mūšyje.

Lietuvių kareivių kūnai liko gulėti ply-

name lauke. Mažeikiškis Stasys Kazlauskas 
prisimena, kaip kitą dieną su motina ėjo tarp 
žuvusiųjų ieškoti savo tėvo.

Vėliau kunigo Velučio rūpesčiu žuvusiųjų 
kūnai buvo palaidoti į bendrą kapą senosiose 
Sedos kapinėse ant kalnelio, netoli bažnyčios. 
Šalia karių kapo amžinuoju miegu miega  
2ojo pulko vadas pulkininkas Mečys Karei-
va, miręs dar prieš kautynes, 1ojo bataliono 
vadas kapitonas Pranas Počebutas (Jo brolis 
kapitonas Henrikas Počebutas jau buvo žuvęs  
1944 m. kovose su lenkais prie Mūrinės Ašme-
nos Vilniaus krašte.)

Sovietmečiu žuvusiųjų kapas buvo su-
lygintas su žeme. Senieji sediškiai į tą vietą 
pasodindavo gėles, per Vėlines uždegdavo 
žvakelę. Apie buvusias kautynes buvo tylima, 
nekalbama. Sovietams neparanku buvo kalbė-
ti, kad jų armiją „išvaduotoją“ pasitiko ne su 
gėlėmis, o su ginklais. Mūšio dalyviai tylėjo, 
bijodami KGB represijų. Į Vakarus pasitraukę 
buvę TAR kariai bijojo, kad jų nepalaikytų 
nacių pagalbininkais.

Atkūrus Nepriklausomybę, buvo prisi-
minti žuvę už laisvę vyrai. Sediškės Kazimie-
ros Kriauzienės liudijimu nustatyta žuvusiųjų 
užkasimo vieta. Sedos vidurinės mokyklos 
direktorės Genoveitos Gricienės ir sajūdiečių 
iniciatyva buvo suformuotas kapas. Broniaus 
Kukulskio iniciatyva pastatytas ąžuolinis kry-
žius su užrašu „Žuvę už laisvę 1944 10 07“.

Į Vakarus pakliuvo kapitono Čėsnos vežti 
TAR 1ojo pulko štabo dokumentai. Juos išsau-
gojo pulkininkas Alfonsas Urbonas. Į Lietuvą 
pargabeno Arūnas Pemkus. 

2ojo pulko dokumentus TAR vyrai, 
prieš keldamiesi į Rytprūsius, Klaipėdoje 
sudegino.

Sedos kautynių prisiminimą ėmėsi prikelti 
kautynių dalyvis, vėliau žinomas sportininkas, 
doc. dr. Vladas Kazlauskas. Jis 1992 m. Mažei-
kių laikraštyje „Santarvė“ straipsniu „Mano 
sviesta granata sprogo“ pradėjo spausdinti 
straipsnių apie Sedos kautynes ciklą. Vėliau 
parašė knygas: „Viskam pasiryžę“ (1994), „Ko-
vos dvasia“ (1995), „Ventos frontas 1944 m.“ 
(1998) ir „Paniekinę mirtį“ (2001).

Kautynių dalyvis Iojo bataliono IIosios 
kuopos raštvedys pasvalietis Marius Katiliš-
kis (Albinas Vaitkus), pasitraukęs į Jungtines 

Amerikos Valstijas, aprašė Sedos kautynes ir 
vyrų likimus po kautynių savo garsioje kny-
goje „Išėjusiems negrįžti“, išleistoje Čikagoje 
1958 m.

Sedos Šv. Jono Nepomuko bažnyčios ku-
nigas Vaclovas Paulauskas, Telšių vyskupo 
paskirtas TAR kapelionu, po mūšio pasitrau-
kęs į Vakarus, Jungtinėse Amerikos Valstijose 
parašė prisiminimų knygą „Kunigas mirties 
šokyje“ (Vilnius, 1997).

Buvęs Lūšės kaimo gyventojas Augustas 
Mylė, gyvendamas Kanadoje, aprašė Sedos 
mūšį ir atsitraukimą savo knygoje „Užrašai“. 

Apie Sedos mūšį prisiminimus renka 
Sedos gimnazija. Kautynių dalyvių likimais 
domėjosi korespondentė Valerija Kvedaraitė 
ir kiti.

Prieš Sedos kautynes į Plinkšes buvo 
atvykęs ir septyniolikmetis jaunuolis Valdas 
Adamkus, būsimasis Lietuvos Prezidentas. 

V. Adamkus Sedos mūšyje nedalyvavo, ta-
čiau Maskvos propaganda pasauliui paskelbė, 
kad jis kovėsi nacių kariuomenės pusėje.

Minint Sedos kautynių 50metį, 1994 m. 
spalio 2 d. ant Plinkšių dvaro rūmų sienos 
pritvirtinta atminimo lenta su įrašu: „Šiuose 
rūmuose 1944 m. liepos 28–spalio 7 buvo įsi-
kūręs Tėvynės apsaugos rinktinės štabas.“

1997 m. liepos 13 d. Pievėnų miestelyje, 
minint 53ąsias rinktinės įkūrimo metines, 
ant buvusios klebonijos pastato pritvirtinta 
Atminimo lenta. Ją atidengė TAR karininkas 
leitenantas, Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirm. Bronius Nainys.

1999 m. rugpjūčio 1 d. 55ųjų kautynių 
metinių proga Vlado Kazlausko iniciatyva 
Sedoje, aikštėje prie bažnyčios, buvo pastatytas 
paminklas (autorius – skulpt. Osvaldas Ne-
niškis). Paminklą pašventino Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius.

Minint kautynių 70metį, 2014 m. spalio 7 d. 
atvyko būrys rokiškėnų, kautynių dalyvių 
giminių. 

Kiekvienais metais spalio 7 d. Sedos kultū-
ros centras ir Šaulių organizacija rengia mūšio 
paminėjimą.

Nors TAR gyvavo tik du mėnesius, paliko 
gilų pėdsaką kovų už laisvę istorijoje. TAR ka-
riai, nepaisydami mirties, stojo į nelygią kovą 
prieš milžinišką Raudonąją armiją. 
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Lietuvos muziejai

Pinigai – senas ir vienas svarbiausių 
žmonijos išradimų, kuris tebėra neatsiejamas 
ir mūsų šiuolaikinio kasdienio gyvenimo 
elementas. Pinigus uždirbame, taupome, 
leidžiame. Jų tiesiog gera turėti. Tačiau ne 
per daug, o tiek kiek iš tikro reikia. Savas 
piniginis vienetas yra ir svarbus kiekvienos 
valstybės išskirtinumo bei valstybingumo 
atributas. Todėl simboliška ir prasminga apie 
pinigus – numizmatiką – kalbėti būtent Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100mečio metais.

Numizmatika (pranc. numismatique < lot. 
numisma < gr. nomisma – moneta) – pagalbinė 
istorijos mokslo šaka, tirianti monetas, jų 
gamybos istoriją, pinigų apyvartą pagal 
daiktinius ir rašytinius paminklus. Kartais 
laikoma savarankišku mokslu. Monetos 
tiriamos ir kaip amatų, meno kūriniai. Nu-
mizmatika plačiąja prasme – tai ir monetų 
rinkimas bei kolekcionavimas.

Atskiromis numizmatikos sritimis ga-
lima pavadinti kitų mokėjimo priemonių – 
pinigų, popierinių pinigų (bonistika), 
ordinų, ženkliukų (faleristika) tyrinėjimus 
bei kolekcionavimą, nors vis dažniau bo-
nistika, faleristika, medalių rinkimas bei 
tyrimas laikomi atskiromis mokslo šakomis. 
Medaliai, plaketės, žetonai, ordinai griežtąja 
prasme nėra numizmatikos paminklai, 
tačiau pagal savo išorę, gaminimo būdą 
artimi monetoms, jų beveik visada būna tiek 
valstybinėse, tiek ir privačiose numizmatų 
kolekcijose. 

Patį žodį nomisma, reiškiantį monetą, 
vartojo dar senovės graikai ir romėnai. 
Angliškas žodis money (liet. pinigai) per 
prancūzišką žodį monnaie (liet. valiuta) yra 
atkeliavęs iš lotynų kalbos žodžio moneta, 
reiškiančio pinigų kalyklą, nes senovės Ro-
moje pinigų kalykla buvo ant Kapitolijaus 
kalvos, Junonos Monetos šventykloje. Apie 
jo atsiradimą pasakojama tokia istorija. 

Tarp daugybės romėnų dievų buvusi 
Jupiterio žmona – gražuolė deivė Junona. 
Ji dovanodavusi žmonėms gerus derlius, 
sveikus vaikus, darbų sėkmę. Kartą, kai 
Roma kariavo su Epiro, Vakarų Graikijos 
srities, karaliumi Piru (306–272 m. pr. Kr.) 
ir pietų Italijos miestu Tarentu (Graikijos 
kolonija), romėnai, pritrūkę lėšų, kreipėsi 
pagalbos į Junoną. Ši atsakiusi: „Karas 
pradėtas teisingai, todėl greitai pinigų jums 
netruks“. Žyniai paskelbė, kad laimėjus 
romėnų kariuomenei, į ištuštėjusį valstybės 
iždą imsią plaukti pinigai. Kovos baigėsi per-
gale, buvo paimtas didelis „teisingas“ grobis, 
gausybė aukso bei sidabro. Laikydami tai 
Junonos nuopelnu, romėnai deivei suteikė 
antrąjį vardą – Moneta (lot. patarėja). Taigi 
dirbtuvėse prie deivės šventovės kaldinti 
sidabriniai pinigai ilgainiui imti vadinti 
monetomis.

Pinigai monetų pavidalu pradėjo ci-
rkuliuoti Egėjo jūros regione dar VII a. 
pr. Kr. pradžioje. Pasak senovės istoriko 
Herodoto, pirmoji kalti monetas pradėjo 
Lidijos karalystė (buvusi dabartinės Tu-
rkijos vakarinėje dalyje). Vadinamasis 
stateris – dviejų drachmų svorio moneta iš 
elektrumo (aukso ir sidabro 
lydinio), kalta Lidijoje ar 
Jonijoje, – dažnai laikomas 
seniausia moneta pasaulyje. 
Neabejotina, kad su pinigų 
atsiradimu buvo glaudžiai 
susiję Frigijos karaliai, pra-
dedant legendiniu Midu, 
nuo kurio prisilietimo viskas 
virsdavo auksu, ir baigiant 
Krezu (valdė 561–546 m. 
pr. Kr.), kurio vardas tapo 
pasakiškų turtų sinonimu. 
Jiems priklausė ir netoli 
Lidijos sostinės Sardo (Sar-
dis) tekančios Paktolos upės 
auksingieji smėliai.

Tarp pinigų kalimo 
pradininkų buvo ir Eginos 
sala. Jos sidabrinės monetos, 
pasirodžiusios 670 m. pr. 
Kr., tikrai buvo pirmosios 
Europoje. Ant jų pavaizduo-
tas jūrų vėžlys; jos reiškė ne 

Numizmatika: istorija, edukacijos, 
virtuali paroda

Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas
tik plačiai paplitusios „egininės“ svorio ir 
matų sistemos, bet ir numizmatikos meno 
apskritai pradžią. Visos vėliau kalamos mo-
netos atkartodavo panašią emblemą: Atėnai – 
pelėdą ar alyvmedžio šakelę, Korintas – 
Pegasą, Sirakūzai – Aretuzos nimfą. Gan 
anksti tapo įprasta ant monetų vaizduoti 
dievų galvas bei užrašus, identifikuojančius 
monetą ar valdovus. Monetos su pačių 
valdovų galvomis (biustais) įėjo į madą tik 
helenistiniais laikais, o Romos imperijoje jos 
jau tapo norma.

Taigi, nuo VII a. pr. Kr. egėjinės monetos 
pasklido po visą pasaulį. Jos sudarė dau-
gumos monetarinių sistemų ir daugumos 
prekybinių mainų pagrindą. Teisė kaldinti 
monetas tapo vienu iš politinio suverenu-
mo požymių. Vien tik iš senovės Graikijos 
laikų žinoma apie 1500 įvairių monetų. 
Lidijos stateris susilaukė palikuonių Romoje, 
krikščioniškoje Europoje ir visose šių dienų 
šalyse. Eginos sidabrinė drachma, kaip ir kai 
kurios kitos monetos, ėmė cirkuliuoti toli už 
laiko ir teritorijų, kurioms jos buvo skirtos, 
ribų. Tiesą sakant, kaip rašo britų istorikas 
Normanas Daviesas (Davies), nomismos 
žavesys pasirodė toks didelis, kad daug kam 
pradėjo kelti baimę. „Meilė pinigams, – rašė 
šv. Paulius iš Makedonijos 65 m. po Kr., – yra 
viso blogio šaltinis“1.

Nors, monetas buvo pradėta kaldinti pa-
lyginti vėlai, kaip minėta, tik – VII a. pr. Kr., 
tačiau tie 2600 jų gyvavimo metų – turtin-
giausias ir įdomiausias laikotarpis žmonijos 
istorijoje. Monetos – iškalbingi ekonomikos 
istorijos paminklai, įvairiausių prekybos 
sistemų atspindys. Todėl jos padeda daug 
sužinoti apie praeities įvykius. Pavyzdžiui, 
monetose gali būti užfiksuoti miestų pa-
vadinimai bei valdovų vardai, nepaminėti 
rašytiniuose šaltiniuose, jose galima rasti 
puikių portretų, seniai išnykusių meno 
kūrinių, architektūros bei kultūros paminklų 
atvaizdų, rečiausių ir įdomiausių herbų, 
įvairių epochų kostiumų, net šukuosenų. 

Nuo daugelio kitų daiktų, kurie ran-
dami žemėje, moneta skiriasi tuo, kad ji 
dažniausiai tiksliai datuota arba žinomi 
ją kaldinusio valdovo valdymo metai. Ši 
aplinkybė leidžia išaiškinti, kada vienoje ar 
kitoje valstybėje buvo pakilimas, nuosmukis. 
Šiuo atžvilgiu numizmatikos duomenys 
neretai būna tikresni negu senovės autorių 
pranešimai, kurie dažnai pasirodo esą labai 
apgaulingi, netikslūs. Žymus lenkų numiz-
matikos tyrinėtojas Marianas Gumovskis 
(1881–1974) yra pasakęs: „Istorijoje gali daug 
kas apgauti: kronikos, užrašai, dokumentai, 
tačiau monetos – niekada!“2. Taigi, moneta – 
kaip teigia numizmatas Zenonas Duksa – 
pati būdama tos tikrovės, kurią ji atspindi, 
dalis, niekada nemeluoja3.

Monetų išvaizda, emblemos, herbai, 
užrašai, svoris, praba ir kiti dalykai padeda 
nustatyti, kaip ta ar kita pinigų (monetų) sis-
tema kito, kokie jos ryšiai su kitomis pinigų 
sistemomis, kurios senovėje buvo labai 
skirtingos, nelygu kokie vieno ar kito krašto 
papročiai, tradicijos. Ir dabar kiekviena 

valstybė turi savitą monetų sistemą, pagrįstą 
konkrečiu piniginiu vienetu – euru, rubliu, 
doleriu, marke, franku, krona, zlotu ir kt. 

Kada atsirado popieriniai pinigai? 
Porcelianas, šilkas, parakas, popierius, po-
ligrafija – tai senovės kinų išradimai, atlaikę 
amžius ir pasklidę po pasaulį. Iš Kinijos 
paplito ir popieriniai pinigai. Pirmasis žinių 
apie šiuos neįprastus pinigus europiečiams 
pateikė garsus Venecijos pirklys ir keliau-
tojas Markas Polas (Marco Polo, 1254–1324), 
kuris nukeliavęs iki Kinijos, joje praleido 
17 metų ir savo kelionių įspūdžius aprašė 
knygoje. Be kitų neįtikėtinų dalykų, Marko 
Polo knygoje aprašomi ir egzotiniai pinigai, 
pagaminti iš druskos, kriauklių ir popieria-
us, kuriuos kinai naudojo vietoje metalinių 
monetų. Sungų dinastijos laikais (960–1279 
m.) Kinijoje klestėjo kultūra ir švietimas, 
plėtojosi prekybiniai ryšiai su Indija ir arabų 
kraštais. Pagyvėjus prekybai, šalyje ėmė 
stigti metalo (vario) monetoms kaldinti, 
todėl apyvartoje vietoje metalinių pinigų 
netrukus pradėjo įsigalėti popieriniai. Jų 
pirmtakai – skolos rašteliai (žinomi nuo VII 
a.), kuriuos pirkėjas palikdavo parduotuvės 
savininkui kaip užstatą už gautas prekes. 
1024 m. buvo išleisti pirmieji Kinijos vals-
tybiniai popieriniai pinigai. Juos spausdino 
varinėmis klišėmis ant šilkmedžio žievės 

pagaminto popieriaus. Europoje pir-
mieji popieriniai pinigai XV a. pabaigoje 
pasirodė Ispanijoje, 1661 m. – Švedijoje, 
1694 m. – Anglijoje, vėliau ir kitose šalyse. 
Per du šimtus metų popieriniai pinigai 
palaipsniui išstūmė iš apyvartos tauriųjų 
metalų monetas ir įsigalėjo: XIX a. bank-
notus leido visi Europos bankai, o XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje jie cirkuliavo 
visose žemyno šalyse4.

Džiugu prisiminti,  jog 2017 m. 
gegužės mėnesį Kaišiadorių muziejaus 
padalinyje –Brazauskų namuosemu-
ziejuje – vykusioje Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui skirtoje edukacinėje 
programoje „Lietuvos pinigai“ (šių 
eilučių autoriaus parengtoje ir vestoje 
kartu su Kaišiadorių muziejaus muzie-
jininke Asta SabonyteJankauskiene) su-
dalyvavo aštuonios Kaišiadorių mokyklų 
moksleivių klasės ir grupės – viso 145 
mokiniai!

Edukacinėje programoje „Lietu-
vos pinigai“ moksleiviams žaismingai 

pristatyta pinigų Lietuvoje istorija: vaikai 
supažindinti (ir jiems gyvai pačiupinėjant!) 
su pačiais seniausiais pinigais – kailiuku, 
gintaru, grūdais; jiems papasakota apie 
pirmąsias graikų monetas bei senuosius 
sidabrinius lydinius – vadinamuosius 
lietuviškus ilguosius; vaikams suprantamai 
akcentuota ir XIV–XV a. Vytauto denarų 
valstybinė simbolika – šalies gynėjas Vytis 
ir Gediminaičių stulpai. Kiek plačiau pris-
tatytas Lietuvos piniginis vienetas litas – jo 
banknotai ir monetos tarpukariu bei litai 
leisti jau po 1990 m. valstybės atkūrimo. 
Mokiniams parodyti ir 1991–1993 m. šalyje 
cirkuliavę bendrieji talonai (vad. vagnorėliai, 
žvėreliai) bei jų kūrimo eskizai. Vaikų taip pat 
prašyta įsidėmėti, jog Europos Sąjungos euro 
monetų nacionalinės pusės kiekvienos šalies 
narės yra išsileidžiamos skirtingos, o ant 
nuo 2015 m. ir mūsų šalyje cirkuliuojančių 
Lietuvos euro monetų pavaizduotas senasis 
Lietuvos herbas Vytis. 

Kaišiadorių muziejaus fonduose viso 
saugoma apie 5,5 tūkstančio numizmatikos 
eksponatų. Tai monetos, banknotai, meda-
liai, ženkleliai, plaketės, žetonai, plombos, 
vertybiniai popieriai, spaudai ir antspaudai, 
apdovanojimai ir jų dokumentai, taupyklės, 
kurie saugomi istorijos numizmatikos, isto-
rijos, raštijos ir archeologijos rinkiniuose. 
Muziejuje saugoma vertinga kaišiadoriečio 
Aleksandro Stasiūno monetų ir banknotų 
kolekcija. Taip pat muziejuje yra atskiras 
medalių, plakečių, ženkliukų rinkinys, kurio 
pagrindą sudaro Algimanto Urbono medalių 
kolekcija. Nemaža muziejaus numizmatikos 
eksponatų dalis atspindi ne tik Kaišiadorių 
miesto, Kaišiadorių rajono ir Kaišiadorių 
vyskupijos, bet ir bendrąją Lietuvos bei 
Pasaulio istoriją.

Išsamiau su muziejaus numizmatikos 
rinkiniu galima susipažinti Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus moksliniame metraštyje 
„Numizmatika“ paskelbtame straipsnyje 
„Kaišiadorių muziejaus numizmatikos 
rinkinys“5, kuris pasiekiamas ir muziejaus 
internetinio tinklapio skaitykloje (www.
kaisiadoriumuziejus.lt/skaitykla/straipsniai/). O 
tinklapio virtualių parodų skiltyje pristato-
ma nauja muziejuje saugomų numizmatikos 
eksponatų paroda (www.kaisiadoriumuziejus.
lt/virtualios-parodos/). Maloniai kviečiame 
virtualiai apsilankyti! Gegužės mėnesį 
planuojama pakartoti ir pradinių klasių 
moksleiviams skirta edukacinė programa 
„Lietuvos pinigai“, kurios užsiėmimų datos 
artimiausiu metu taip pat bus skelbiamos 
muziejaus tinklapyje (www.kaisiadoriumu-
ziejus.lt).

1  Cit. iš: Davies N., Europa. Istorija, Vilnius, 2002, p. 122.
2  Cit. iš: Duksa Z., Monetos pasakoja, Vilnius, 1991, p. 10.
3  Duksa Z., Monetos pasakoja, Vilnius, 1991, p. 10–11.
4  Sajauskas S., Pinigų istorija, Vilnius, 2015, p. 122–124.
5  Žr.: Budvytis V., „Kaišiadorių muziejaus numizmatikos rinki-
nys“, in: Numizmatika 13–17. Metraštis 2012–2016, Vilnius: LNM, 
2017, p. 76–87.

Moneta. Pusgrašis. Žygimantas Augustas. 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. 1514 m. 

(aversas ir reversas). Kaišiadorių muziejus. 
Astos Sabonytės nuotr.

Edukacinės programos „Lietuvos pinigai“ metu. Brazauskų namai – muziejus. Kaišiadorys. 
2017 m. gegužė. Astos Sabonytės nuotr.

Medalis. Lietuvos nepriklausomybės. Lietuva. 1928 m. Priklausė sava-
noriui J. Lelešiui (aversas ir reversas). Kaišiadorių muziejus. Nijolės 

Adukonienės nuotr.
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Vilniaus krašto lietuvių periodinė spauda

Laikraščio „Vilniaus aidas“ areštai
Vytautas Valentinas ČESNULIS, Vilnius

Pradžia Nr. 2 (844)

Dėl straipsnio „Dar apie rinkimus ir 
partijas“ (aut. –as –as = P. Karazija) policija 
areštavo vasario 23 d. Nr. 22; iš 600 egz. tiražo 
konfiskuoti 303 egz. Apygardos teismas areš-
tą patvirtino vasario 29 d. Buvo metas prieš 
rinkimus į Lenkijos seimą. „Šiandien pasižiū-
rėsime, ar yra tokių lenkų partijų, už kurias 
galima būtų paduoti balsas visuomeniniais, 
ekonominiais ir vidaus tvarkos sumetimais.“ 
Deja, lietuviams naudingų tokių partijų nėra. 
„Žemės ūkio politika, kurios ligi šiol laikėsi 
ir tebesilaiko Lenkija, yra visais atžvilgiais 
mums, lietuviams, žalinga. Pirmų pirmiausia 
dėl to, kad mūsų krašte palieka nedalinę lenkų 
dvarininkų rankose dvarus net po 400 (keturis 
šimtus!) hektarų. Toliau, yra buvę atsitikimų, 
kur prie bežemių priskaityta tokių „vargšų“, 
kaip marš. J. Pilsudskis, gen. Želigovskis, vysk. 
Bandurskis, kuriems paskirta po dvarelį, pali-
varkėlį ar šiaip gražų viensėdį.“ Mūsų kraštan 
iš svetur gabenami kolonistai. Viešosiose 
įstaigose nėra vietos mūsų kalbai. Lietuvių 
mokyklos yra beteisės ir bepinigės. „Tautiniais 
sumetimais lietuviams daug daugiau prasmės 
būtų balsuoti už nelenkų partijas: tautinių 
mažumų bloką (Nr. 18) arba atskirus gudų ir 
žydų sąrašus.“ 

Kaltinamasis J. Urbonavičius už pasiža-
dėjimą neišvykti buvo laisvėje: tokį pažadą 
teismo tardytojas gavo 1928 m. balandžio 30 d. 
Kaltinamąjį dar kartą apklausius, jo byla Apyg. 
teisme nagrinėta rugpjūčio 24 d. (kartu su byla 
dėl „V. aido“ Nr. 1). Teismas, pasirėmęs 1928 
06 22 amnestijos įstatymu, nusprendė bylą 
numarinti, „V. aido“ numerį konfiskuoti ir 
sunaikinti. Apyg. teismo prokuroras apie tai 
1929 m. gegužės 7 d. pranešė Vilniaus m. ma-
gistratui (f. 129, ap. 2, b. 455 ir f. 131, ap. 5, b. 218). 
Daiktiniai įrodymai – konfiskuoti laikraščio 
egzemplioriai Prokuroro įstaigoje prie Apyg. 
teismo liudininkų akivaizdoje sunaikinti  
1930 m. gegužės 1 d. 

Vilniaus m. storasta 1928 m. birželio 12 d. 
prašė prokuroro prie Apyg. teismo pagal BK 
129 ir 154 str. bei Lenkijos prezidento 1927 05 10 
potvarkio apie spaudą 1 p. patraukti „Vilniaus 
aido“ redaktorių J. Urbonavičių atsakomy-
bėn už rašinį „Vieną kalba, kitą daro“ (aut.  
G. Ainis=R. Mackonis) laikraščio birželio 5 d. 
Nr. 64. Numeris buvo išplatintas, todėl galėjęs 
sukelti viešų neramumų. Straipsnyje dar kartą 
primintos 1927 m. spalio 46 d. retorsijos. Pra-
ėjus nuo jų 9 mėnesiams, negirdėti nė žodelio 
apie lietuviškų mokyklų atidarymą. „Nekaltai 
suimtieji buvo po truputį paleisti, kunigai, su-
terorizavus juos, priversti atsisakyti nuo savo 
vietų.“ Lenkijos užsienio reikalų ministras  
A. Zaleskis veidmainingai kalba, „kad Len-
kija nemananti trukdyti kultūriniam Vilniaus 
krašto lietuvių plėtojimuisi“, tačiau praktiškai 
nieko nedaroma. „Žodžiai nuo darbų taip toli, 
kaip toli yra dangus nuo žemės. Mums, Rytų 
Lietuvos lietuviams, ne tik kad trukdoma 
kultūrinis darbas, bet stačiai neleistinomis XX 
amž. priemonėmis stabdomas mūsų tautinis 
susipratimas, kuriam sulaikyti įkinkoma ir 
bažnyčia su visu savo aparatu, trukdoma 
pirmoj eilėj švietimas...“ „O pasaulio opinija 
turėtų žinoti, kad pas mus vienaip kalbama, 
kitaip daroma.“ 

Tačiau redaktorius apkaltintas tik pagal 
Prezidento potvarkį. J. Urbonavičius buvo 
laisvėje, nes 1928 m. spalio 11 d. Ana Rybinska 
(? Rybińska) pateikė už jį 300 zlotų užstatą. Re-
daktorius kaltę pripažino, sakė, kad į redakciją 
užeina tik kartą per mėnesį pasiimti 100 zl 
atlyginimo, laikraščiui pateikiamų straipsnių 
neskaito ir pan. Pagal prokuroro pavaduoto-
jo 1928 m. spalio 31 d. kaltinamąjį aktą bylą 
nagrinėti turėjo Apyg. teismas. Kaltinamasis 
aktas J. Urbonavičiui įteiktas 1929 m. sausio 
11 d. Apyg. teismas bylą išnagrinėjo 1929 m. 
lapkričio 20 d. Teismas – pirmininkas  
Č. Senkevičius (Senkiewicz), teisėjai A. Rogins-
kis (Rogiński) ir J. Čapskis (Czapski), sekretorius 
S. Malinovskis (Malinowski), dalyvaujant pro-
kuroro pavaduotojui K. Rutkevičiui (Rutkie-
wicz) – nutarė nubausti kaltinamąjį 500 zl bau-
da, priteisti 50 zl teismo mokesčio ir 14 zl kitų 
teismo išlaidų (visa bausmės pinigų suma – 
564 zl), „V. aidą“ konfiskuoti (f. 129, ap. 2, b. 
294 ir f. 131, ap. 5, b. 217). Mokėti baudos J. 
Urbonavičius neskubėjo. Miesto teismo vyk-
dytojas K. Karmelitovas (Karmelitow) 1930 m. 
vasario 18 d. atvyko pas J. Urbonavičių į 
Aušros vartų g. 1213 išieškoti pinigų. Tačiau 
jų negavęs ir kambarėlyje neradęs jokio turto, 
kurį galėtų konfiskuoti skolai padengti, ap-
siribojo su liudininkais surašytu protokolu. 
„Palengvinti“ išsimokėjimą 1931 m. balandžio 
24 d. nusprendė prokuroras prie Apyg. teismo: 
negalint baudos sumokėti iš karto, ją galima 
padengti per du mėnesius... Neįstengus iš 
kaltininko išieškoti pinigų, Apyg teismas  
1931 m. gegužės 21 d. nusprendė piniginę 
bausmę pakeisti dviejų mėnesių areštu,. 

Prokuroras netenkino Vilniaus storastos 
1928 m. liepos 18 d. prašymo dėl liepos 19 d. Nr. 
82 str. „Nauji receptai“ (aut. G. A. – tikriausiai 
G. Ainis = R. Mackonis). Nenusisekus Lietuvos 
ir Lenkijos deryboms, kurios liepos pradžioje 
vienu metu vyko Kaune ir Varšuvoje, lenkų 
spauda pradėjo beatodairišką kampaniją prieš 
Lietuvą. Ta kampanija tęsėsi nuo pernykščių 
retorsijų išvakarių. „Tas nusistatymas yra 
aklas, vienašalis, be jokio rimtesnio pamato.“ 
„... Abi pusės negali susitarti dėl principinio 
klausimo – Vilniaus.“ Lenkų spauda siūlo 
neva naujus susitarimų „receptus“, ne tik 
dabartinio „status quo“ pripažinimą. Pvz., 
Krokuvos chadekų (krikščionių demokratų) 
organas „Głos narodu“ siūlo nemegzti su 
Lietuva jokių santykių, Vilniaus kraštą visiškai 
izoliuoti nuo Lietuvos, sulenkinti jį taip, kad 
„tarp jo ir Lietuvos nebūtų nieko bendra, kad 
jis jaustųsi susijęs tik su Lenkija.“ „Mūsų krašto 
lenkinimas, kuriame darbuojasi išsijuosusi 
nuo keletos metų administracija, lenkiškos 
mokyklos, spauda, kuriame dabar įjungtas ir 
visas lenkų dvasiškijos aparatas, – varomas jau 
nuo senai, ne nuo vakar. [...] Lenkina valsčiuje, 
lenkina vaikus mokykloje, lenkina atimdami 
pamaldas bažnyčioje, o tačiau tas darbas eina 
kažkaip nesklandžiai, nesiklijuoja. Vilniaus ir 
Suvalkų kraštų lietuvių visuomenė tiek turi 
savyje atsparos, kad jokie receptai, nežiūrint, 
kur jie rašyti, Krokuvoj ar Varšuvoj, neišgy-
dys mūsų tautinės „ligos.“ Storasta rašinyje 
įžiūrėjo nusikaltimą aukščiau minėtam Pre-
zidento potvarkiui. Tačiau ant storastos rašto 
užspaustas štampas Do składnicy akt („Į bylų 
sankaupą“). 

Apyg. teismas, 1928 m. spalio 4 d. išnagri-
nėjęs prokuroro spalio 1 d. siūlymą patvirtinti 
„V. aido“ rugsėjo 27 d. Nr. 111 areštą, nutarė 
siūlymą patenkinti. Mat korespondencija „Iš 
Švenčionių padangės“ (aut. Gervė) nusikalsta 
pagal BK 154 str. ir Prezidento potvarkio 1 p. Iš 
atspausdintų 513 laikraščio egzempliorių areš-
tuoti 286 egz. „Švenčionių padangei ištautinti 
kiekvieni metai laikomos naujos metodės. Ka-
dangi svarbiausias lenkinimo priešas – lietuvių 
mokyklos, tai paskutiniais metais šiokiu ar 
tokiu keliu stengiamasi jų skaičių mažinti. Dar 
1924–1925 metais lietuviškų mokyklų Šven-
čionių apskrityje buvo virš šimto. Šiais metais 
tas skaičius sumažėjo ligi 35 mokyklų.“ Šalia 
„Ryto“ mokyklų stengiamasi steigti valdiškas, 
lenkiškas. „Rytui“ atimama teisė būti savo 
mokyklų šeimininku. Neleidžiama mokytojų 
perkelti iš vienos vietos į kitą. 

Vilniaus m. storasta 1928 m. spalio 15 d. 
uždėjo areštą laikraščio spalio 13 d. Nr. 118, ir 
Vilniaus m. pašto ir telegrafo II įstaigoje buvę 
273 egz. areštuoti. Dalį tiražo spėta išplatinti. 
Pagal BK 129 str. ir Prezidento potvarkio  
1 p. numeryje išspausdintas nusikalstamas 
straipsnis „Ten ir čia“ (aut. Vilniškis = R. 
Mackonis?). Apyg. teismas areštą patvirtino 
spalio 18 d. Straipsnyje palyginama, kaip 
minėta 1920 m. spalio 9 d. – Vilniaus užgrobi-
mas – Nepriklausomoje Lietuvoje ir Vilniuje. 
Lietuvoje ir ten, kur gyvena lietuviai, spalio 
9 d. minėta gedulingai ir susikaupus. „Ta 
diena yra lyg simboliu, yra lyg didelė proga 
prisiminti ir pagilinti savyje Vilniaus reikšmę 
Lietuvai.“ Vilnius „visoje lietuvių tautoje yra 
idėja, idealas, ir tai šventas idealas.“ Tuo tarpu 
Vilniuje – pamaldos katedroje. „Pamokslą 
sako apie piliečio pareigas valstybei (visai ne 
sulig temos) vyskupas Michałkiewicz`ius, po 
pamaldų žioplių gaujai lydint pramarširavo 
Mickevičiaus gatve (dabar Gedimino pr. – aut. 
pastaba) trys batalijonai. Tą „paradą“ priėmė 
p. vaivada. Tai viskas. Jokio džiaugsmo, jokio 
entuzijazmo...“ „Taip maždaug atrodo „ten ir 
čia“ iš žurnalisto kertės žiūrint. Ten tauta, idėja, 
ten visuotinas pasiryžimas. Čia išrokavimas, 
ambicija, neaiškūs tikslai.“ 

Lapkričio 24 d. Apyg. teismas patvirtino 
lapkričio 17 d. Nr. 133 areštą. Tiražas nebuvo 
išplatintas. Numeris areštuotas už straipsnį 
„Ypatinga padėtis“ (aut. G. Ainis = R. Mac-
konis). Redaktorius J. Urbonavičius nusikaltęs 
pagal Prezidento 1927 05 10 potvarkio 1 ir 

2 punktus ir Spaudos įstatymo 76 straipsnį. 
Rašinys – apie vaivadų naujas kompetencijas 
Lenkijos Vakarų ir Rytų pakraščiuose (Kresy 
Zachodnie ir Kresy Wschodnie). Kaip daugumoj 
naujų diktatūrų šalių, taip ir Lenkijoje žodis 
„konstitucija“ „pasidarė kažkoks anormališ-
kas, įgijęs kažkokio pasibjaurėjimo sąvoką“. 
Prieš konstituciją „paskutiniu laiku Lenkijoj 
pradėta mobilizuoti visos pragariškos ir tam-
sios jėgos. Konstitucija ujama, ant jos šunys 
kariami ir reikia pasakyti – niekas jos nesi-
laiko.“ O tai biurokratijos sauvalė, gyventojų 
balso paneigimas, pasityčiojimas iš žmogaus. 
Ypatinga Lenkijoje tautinių mažumų padėtis. 
Vaivados gavo nepaprastų kompetencijų, ku-
rios leidžia jiems uždarinėti visokias draugijas 
ir jų skyrius. „Spauda taip pat negali laisvai 
prabilti. Liko kultūrinės ir švietimo draugijos. 
Prieš jas tat ir nukreipta naujų kompetencijų 
įteikimas.“ Vaivada yra pirmoji ir paskutinė 
instancija, ir skųstis nėra kur. 

Vilniaus m. storasta rašte be datos pra-
šė prokuroro prie Apyg. teismo patraukti 
atsakomybėn redaktorių J. Urbonavičių už 
melagingų žinių skleidimą „Vilniaus aido“ 
lapkričio 20 d. Nr. 134 „Vietos kronikos“ sky-
relyje išspausdintoje žinutėje „Konfiskavimai.“ 
Numerio tiražas konfiskuotas lapkričio 16 d. 
Storastos nuomone, nusikalsta Prezidento 1927 
05 10 potvarkiui. Žinutėje rašoma: „Miesto 
Storastos įsakymu pereito penktadienio naktį 
lenkų policija sukonfiskavo „Vilniaus Aidą“ 
už straipsnį „Ypatinga padėtis.“ Konfiskuoti 
laikraščio buvo atėję net 5 policininkai, kurie 
padarė redakcijoje kratą. Tą pačią dieną sukon-
fiskuota taip pat gudų laikraštis „Za Pracu“ 
Nr. 5 už Lvovo įvykių aprašymą.“ Mat lapkri-
čio 1 d. ukrainiečiai minėjo pirmojo bandymo 
paimti valdžią į savo rankas ir sukurti nepri-
klausomą valstybę dešimtmetį. Ukrainiečių 
eiseną Lvove policija išsklaidė, daug žmonių 
sužeidė, daug suėmė. Studentai lenkai daužė 
ukrainiečių krautuves, įstaigas ir redakcijas. 
Pasak užsienio spaudos, įsiutę lenkai iškasė 
ukrainiečių, kritusių už Lvovą, kaulus ir juos 
išmėtė. Lenkų spauda apie studentų areštus 
už jų provokacijas ir pogromus nieko nepra-
nešė. Ar teismas patenkino storastos prašymą, 
informacijos archyvo byloje nėra.

„Vilniaus aidas“ paskutinį kartą išėjo  
1928 m. lapkričio 29 d. (Nr. 138).

Pabaiga

rengimu ir leidimu prieškariu rūpinosi 1919 m. 
liepos 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo 
ministro įsakymu sudaryta Knygų leidimo 
komisija. Be valstybės finansuojamos leidyklos, 
vadovėlius taip pat leido nemaža komercinių 
leidėjų – „Dirva“, „Sakalas“, „Spaudos fondas“. 
Parodoje eksponuojama populiaraus tarpukario 
vadovėlių autoriaus Mečislovo Vasiliausko
Geručio elementoriaus „Rūtelė“ (1930) pirmoji 
dalis, kurio viršelį ir iliustracijas piešė K. Šimo-
nis. Stasio MatjošaičioEsmaičio elementoriuje 
„Sakalėlis“ (d. 8, 1936) šalia lietuvių literatūros 
autorių kūrybos pateikiama poezija ir proza 
kovų dėl Lietuvos nepriklausomybės tema, taip 
pat spausdinami tautosakos kūriniai. Jaunųjų 
istorikų parengtame ir Adolfo Šapokos reda-
guotame „Lietuvos istorijos“ (1936) vadovėlyje 
daug dėmesio skirta patriotizmą ugdančioms 
temoms: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
laikotarpiui ir tautiniam atgimimui bei keliui 
į nepriklausomybę. Reikšmingiausias leidinys 
informacinių leidinių grupėje, nepraradęs 
reikšmės ir šiandien, yra Spaudos fondo leista 

enciklopedija. Parodoje eksponuojamas šios 
enciklopedijos pirmasis sąsiuvinis, pasirodęs 
1931 m. rudenį. Parodos lankytojai galės susipa-
žinti su prieškariu išleistomis vaikams skirtomis 
knygomis, kurių iliustravimui buvo skiriamas 
ypatingas dėmesys. Vienu žymiausių prieškario 
knygų vaikams iliustratorių laikomas Kazys 
Šimonis. 1924 m. išleista K. Šimonio kurta, bet 
Vokietijoje spausdinta paveikslėlių knyga „Eglė 
žalčių karalienė“ yra pirmasis lietuvių liaudies 
pasakos leidimas su spalvotomis iliustracijomis. 
Spalvingomis dailininkės Konstancijos Petrikai-
tėsTulienės iliustracijomis išsiskiria pagal liau-
dies pasakos motyvus parašytas Stepo Zobarsko 
pasakojimas „Brolių ieškotoja“ (1938). Didžiąją 
dalį parodoje eksponuojamų reprezentacinių 
leidinių sudaro sukaktims skirti leidiniai. Minint 
600 metų Vilniaus įkūrimo sukaktį, „Švyturio“ 
bendrovė išleido albumą „Vilnius, 1323–1923“ 
(1923). Leidinio viršelių, užsklandų, užrašų ir 
inicialų dailininkas Paulius Galaunė. Reprezen-
tacinių leidinių grupėje rodomas „Vytauto Di-
džiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti 
albumas, 1430–1930“ (1933) – vienas didžiausių 

šioje parodoje eksponuojamų leidinių. Jame 
esančios nuotraukos vaizduoja Pirmosios Lie-
tuvos Respublikos įvairaus rango pareigūnus 
ir tarnautojus, albume įamžinti vieši renginiai, 
mitingai, eisenos, paminklų Vytautui Didžia-
jam atidengimas ir kt. Reprezentacinių leidinių 
grupėje vertėtų išskirti XXVII knygos mėgėjų 
draugijos leidinį – lietuvių liaudies pasaką „Gul-
bė – karaliaus pati“ (1937), už kurią dailininkas 
Viktoras Petravičius 1937 m. Paryžiuje vykusioje 
moderniojo meno ir technikos parodoje gavo 
Didįjį prizą. Tarp kultūrai skirtų leidinių gali-
ma paminėti Žemės ūkio rūmų leistą vieną iš 
„Sodžiaus meno“ tomų (t. 7/8, 1939). Knygos 
autorius, profesionaliosios lietuvių meninės 
tekstilės pradininkas Antanas Tamošaitis ne tik 
pats surinko didesnę dalį autentiškų drabužių, 
bet juos ištyrė, susistemino, sukomplektavo. 
„Sodžiaus menas“ buvo pirmasis tautinį kostiu-
mą analizuojantis leidinys, kuriame pateikiama 
gausi vaizdinė medžiaga. Parodoje eksponuoja-
mas dailininko Adomo Varno fotografuotų nuo-
traukų albumas „Lietuvos kryžiai“ (1926, t. 1). 
Tai pirmas tokio pobūdžio fotografinis leidinys 

nepriklausomoje Lietuvoje. Parodos lankytojai 
galės pamatyti reikšmingesnius ar savo meni-
niu apipavidalinimu išsiskiriančius prieškario 
Lietuvoje gyvenusių tautinių bendrijų, t. y. žydų, 
rusų, baltarusių, vokiečių, karaimų, leidinius. 
Čia eksponuojamos knygos „Žydiškasis Vilnius 
žodžiuose ir vaizduose“ (Jidiše Vilne in vort un 
bild, 1925) sudarytojas Moricas Grosmanas buvo 
žymus Vilniaus fotografas. Lietuvos valstybė 
XX a. trečiajame dešimtmetyje rėmė leidybą 
baltarusių kalba. Parodoje eksponuojamą solidų 
veikalą „Gudų knygos istorija“ (1926) parengė 
garsus Baltarusijos politikas, istorikas, etnografas 
ir publicistas Vaclovas Lastauskas. 

Parodą papildo ikonografija ir rankrašti-
niai dokumentai, esantys LNB Retų knygų ir 
rankraščių skyriaus fonduose. Archyviniais 
dokumentais ir ikonografine medžiaga siekta 
supažindinti su parodoje eksponuotų knygų 
autoriais, parodyti lietuvių rašytojų ir vertėjų 
tarpusavio ryšius.

Paroda LNB veiks iki gegužės 14 d.; po 
to ji bus perkelta į Taliną, lapkričio mėnesį – 
į Rygą.

Tarptautinė paroda Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui
Atkelta iš 6 p.

Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto posėdis, 1928 m. lapkričio 30 d. Sėdi (iš 
kairės) R. Bagdonas, J. Maceika, A. Matkevičius, A. Birinčikas, 

A. Juknevičius, kun. K. Čibiras, K. Stašys, P. Karazija, kun. A. Viskantas, 
kun. P. Bieliauskas, J. Jonynas, M. Čibiras; stovi V. Matuiza, M. Kraužlys
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timose Prūsijos valdose, į ten plaukė ir tokiai 
leidybai surinktos lėšos. Pasienio spaustuvės 
Ragainėje, Tilžėje ir kitur samdė vis naujus 
pagalbininkus tūkstančių lietuviškų spau-
dinių leidybai.

Naujos istorinės epochos ženklu Lietuvai 
tapo 1883 m. Ragainėje pradėta leisti „Auš-
ra“ (Auszra, Laikrasztis, iszleidziamas per Dra. 
Bassanawicziu), prie kurios platinimo prisidė-
jo ir M. Jankus, savo sodyboje Bitėnuose tu-
rėjęs lietuviškos spaudos sandėlį. Nelengvai 
gimstant „Aušrai“, 1884–1885 m. jam teko 
būti to laikraščio atsakinguoju sekretoriumi, 
su J. Mikšu leisti „Aušros kalendorių“, patirti 
visokių sunkumų, susiduriant su tuometi-
niais keblumais ir begale kliūčių.

Vienas iš svarbiausių to leidinio kūrėjų  
J. Šliūpas 1890 m. liudijo: „Jankus daug ir prie 
„Aušros“ išleidimo prisidėjo... Nebuvo Pru-
suose kito lietuvio, kurs tai butų pasidrąsinęs 
padaryti.“ Tai nebuvęs vien atsitiktinumas. 
1881–1883 m. M. Jankus jau buvo sudaręs ir 
išleidęs lietuviškų dainų rinkinėlių.

„Aušros“ rengimo epopėja išjudino ir 
patį M. Jankų. 1885 m. su kitais jis steigia „Bi-
rutę“ – pirmąją krašto lietuvininkų tautinę 
draugiją, ilgai buvusią svarbiausiu lietuvy-
bės palaikymo židiniu Mažojoje Lietuvoje. 
1886–1887 m. M. Jankus leidžia mėnraštį pa-
saulio lietuviams „Garsas“, vėliau ir kitus lie-
tuviškus periodinius leidinius. 1888–1892 m. 
jis buvo V. Kudirkos leisto garsiojo „Var-
po“ atsakinguoju redaktoriumi. 1889 m.  
M. Jankus įsigijo spaustuvę Ragainėje, vėliau 
turėjo spaustuves Tilžėje (1890–1892), Bitė-
nuose (1892–1909), Klaipėdoje (1909–1912), 
Šilutėje (1922–1923). Veiklusis lietuvininkas 
išspausdino apie 360 lietuviškų knygų, pats 
parašė ar parengė 45ias įvairias knygas ar 
knygeles, rašė eilėraščius, rinko ir skelbė 
tautosaką. Jis rūpinosi beveik viskuo – rašė 
apie senąją Lietuvos istoriją, apie girtavimo 
pasekmes, apie lietuvius pasaulyje ir t. t. Su 
žmona Ane (taip pat dalyvavusia lietuviš-
koje veikloje) susilaukė aštuonių vaikų, dar 
prisimindavo ir gimtuosius Bitėnus, tenykštį 
Jankų ūkį.

Buvo ir kita medalio pusė. To meto 
dokumentai liudija apie dažnus konfliktus, 
neretus priekaištus M. Jankui dėl neištesėtų 
pažadų ir kitko. Jo turėtos spaustuvės galop 
bankrutuodavo, savininkas patirdavo di-
džiulių nuostolių dėl neišplatintų lietuviškų 
leidinių. Vis naujas skolas tekdavo padengti 
Jankų giminei ir kitiems rėmėjams, vėl ir vėl 
susilaukiant naujų bėdų.

Galėtume prisiminti, kad Europos eko-
nominio klestėjimo laikais (besitęsusiais iki 
pat Pirmojo pasaulinio karo) nemažai lietu-
vininkų sugebėjo prasigyventi, sukurti reikš-
mingas verslo įmones Mažojoje Lietuvoje, 
Karaliaučiuje ar kitur, sukaupti nemažai lėšų 
ir aprūpinti savo gimines. Kitaip buvo su  
M. Jankumi. Tenka pripažinti, kad jis nebuvo 
gabus ir apdairus verslininkas, pajėgiantis 
įvertinti galimą visokių sandorių naudą ir 
riziką. Kai anuometinio „spaustuvių bumo“ 
laikais nemažai Rytprūsių verslininkų pa-
sipelnė iš lietuviškos spaudos, bitėniškis 
lietuvininkas patirdavo vis naujų nuosto-
lių. M. Jankų galėtume vadinti savotišku 
romantiku, kuris lietuvybės labui strimgal-
viais puldavo į vėl naujus ir naujus žygius, 
smulkmeniškai neskaičiuodamas galimos 
naudos. Neretai pasijausdavo ir sistemingo 
išsilavinimo stoka, gilesnių žinių stygius. 
Anuometiniais tautinio pakilimo metais 
M. Jankų gal dažniau vedė lietuviškasis 
entuziazmas, liaudiška nuojauta, iš protėvių 
paveldėtas žemaitiškas atkaklumas, neretai 
apsunkindavę jo paties ir Jankų giminės gy-
venimą, bet labai padėję lietuvybės likimui, 
ne vien Mažajai, bet ir Didžiajai Lietuvai jų 
istoriniuose keliuose. Ne visada pamatuoti 
bitėniškio žygiai kartais pasirodydavo pra-
vartūs siekiant aukštesnių tikslų.

Tais tautinio atgimimo laikais Didžiosios 
Lietuvos šviesuoliams neretai lankantis lie-
tuvininkų krašte, rengiant bendrus leidinius, 
rūpinantis lietuviškų spaudinių platinimu, 
susilaukiant persekiojimų tiek iš Rusijos, tiek 
iš Vokietijos imperijų, dažnėjo šnekos, kad 
gretimi lietuvių gyventi plotai turėtų vie-
nytis, išsikovodami didesnes teises ir kitką. 
Apie tai būdavo užsimenama įvairiuose raši-

niuose, drąsesniuose pasisakymuose. Tokia 
tema buvo labai artima M. Jankui, karštai 
besirūpinusiam lietuvių reikalais.

Gyvenimą Mažojoje Lietuvoje (kaip ir di-
delėje pasaulio dalyje) pakeitė 1914 m. vasarą 
prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Lietu-
vininkų kraštą okupavusi carinės Rusijos 
kariuomenė jį grobstė ir niokojo, tūkstančius 
vietos gyventojų trėmė į rusiškus tolius. Tų 
metų gruodį buvo ištremta ir Jankų giminė, 
užkariautojų valiai palikdami beveik visą 
turėtą nuosavybę, lietuviškos veiklos laikais 
kauptas istorines vertybes. Tremtyje šeima 
buvo atskirta nuo M. Jankaus ir jo tėvo (taip 
ir nebegrįžusio iš Rusijos). 

1917 m. griūvant Rusijos imperijai  
M. Jankui dar pavyko dalyvauti Peterbur-
go lietuvių seime, kur jis vėl kalbėjo apie 
Mažosios Lietuvos ir Didžiosios Lietuvos 
susijungimą. Ištrūkęs iš rusiškos tremties ir 
pasiekęs savo gimtinę, veiklusis lietuvinin-
kas vėl rūpinosi lietuvybės reikalais. 1918 m. 
lapkritį Tilžėje įsteigta Prūsų lietuvių tautinė 
taryba (Prūsų Lietuvos tautinė taryba, Ma-
žosios Lietuvos tautinė taryba) lapkričio 30 
d. paskelbė garsųjį Tilžės aktą, kuriuo viešai 
reikalauta Mažosios Lietuvos ir Didžiosios 
Lietuvos susijungimo (priglaudimo). Šį aktą 
su kitais žymiausiais lietuvininkų veikėjais 
pasirašė ir Martynas Jankus.

Pagal Versalio taikos sutartį 1920 m. 
pradžioje nuo Pirmąjį pasaulinį karą pra-
laimėjusios Vokietijos atskyrus Klaipėdos 
kraštą (Mažosios Lietuvos dalį dešiniajame 
Nemuno krante), aktyvieji lietuvininkai ėmė-
si rūpintis tos teritorijos likimu, siūlydami 
ją priskirti jaunajai Lietuvos Respublikai. 
Mažosios Lietuvos tautinė taryba, toliau 
siekdama krašto priglaudimo prie LR, delega-
vo savo atstovus į LR valdžią. 1920 m. kovo 
20 d. Martynas Jankus kartu su trimis savo 
bendražygiais buvo kooptuotas į Lietuvos 
Valstybės Tarybą, taip tapdamas oficialiu 
Lietuvos Respublikos valdžios veikėju.

Tuometine gana neaiškia Klaipėdos 
krašto padėtimi, jam formaliai priskirta 
Prancūzijos globa buvo nepatenkinti dau-
gelis. Norėta kraštą grąžinti Vokietijai ar 
iškovoti jam ypatingų teisių. Klaipėdos 
uostas būtų buvęs naudingas ir Lenkijai, jau 
užvaldžiusiai nemažą Nemuno baseino dalį 
ir besirūpinusiai galimais eksporto keliais. 
Apie uostamiesčio reikšmę galvota ir atsiku-
riančioje Lietuvos Respublikoje, ten klostėsi 
Klaipėdos krašto užėmimo planai, kuriems 
neprieštaravo įtakingi Vokietijos sluoksniai, 
turėję savų tikslų.

LR telkiant savas pajėgas, prisiminti ir 
aktyvieji lietuvininkai, ne vieną dešimtmetį 
kalbėję apie broliškų kraštų susijungimo 
būtinybę. 1922 m. gruodį Klaipėdos krašto 
vietovėse rengti lietuvininkų susirinkimai, 
kuriuose reikalauta lietuviškos valdžios. 
Tuomet buvo suburtas ir Vyriausiasis Mažo-
sios Lietuvos gelbėjimo komitetas, kurio va-
dovu tapo energingasis Martynas Jankus.

Dabar madinga Klaipėdos krašto užė-
mimą vaizduoti kaip sėkmingą LR valdžios 
projektą, kurį kaip širma dengė šnekos apie 
„Klaipėdos sukilimą“ ir vietinių lietuvininkų 
dalyvavimą. Kitaip manantys priskaičiuoja 
apie 300 to krašto gyventojų, vienaip ar ki-
taip dalyvavusių 1923 m. sausio įvykiuose, 
primena, kad visas būrys aktyvių lietu-
vininkų ne vieną dešimtmetį svajojo apie 
lietuviškų žemių susijungimą.

Reikia suprasti, kad Mažoji Lietuva 1923 m. 
jau nebebuvo tokia kaip kad 1890 m. (bene 
ryškiausio tautinio pakilimo laikais), kad to 
įvairialypes priežastis tegalima apibūdinti 
išsamiose studijose atkuriant sudėtingą kraš-
to raidą. Dar reikia pastebėti, kad dauguma 
Klaipėdos krašto gyventojų (nuvargintų 
Pirmojo pasaulinio karo ir nesibaigiančių 
pokario sunkumų, praradusių įprastinius 
orientyrus – Prūsijos valdovą ir klestinčią 
imperiją) tuomet nesipriešino lietuviškosios 
valdžios atėjimui.

Tuometinėms pasaulio galybėms pripa-
žinus, kad Klaipėdos kraštas atitenka Lie-
tuvos Respublikai, su tuo oficialiai sutikus 
ir Vokietijai, ne vienam pasirodė, kad lie-
tuvininkų krašto bėdos jau baigėsi. 1924 m. 
išsiskirstė Mažosios (Prūsų) Lietuvos tau-
tinė taryba, kaip ir atlikusi savus darbus. 
Aktyviesiems lietuvininkų veikėjams beliko 
mėgautis užsitarnautu poilsiu.

Nuo tada M. Jankus ilgesniam laikui ap-
sistojo gimtajame Bitėnų kaime, kur pakako 
savų rūpesčių. Iš Rusijos tremties grįžę Jankai 
ten rado išgrobstytus ar sudegintus pastatus, 
turėjo atkūrinėti įprastinį valstietišką ūkį. Po 
Rusijos kariuomenės siautėjimo 1914–1915 m. 
nukentėję Rytprūsiai netruko susilaukti para-
mos iš Vokietijos valstybės ir atskirų vokiškų 
žemių nusiaubto krašto atkūrimui. Pasakota, 
kad ta parama pasiekė ne visus – jos lyg 
nekliuvo Bitėnų Jankams. Visai giminei tada 
teko manytis patiems, dar gelbėjo Lietuvos 
valstybės parama M. Jankui.

Jausta ir pragyventų metų našta – kaime 
apsigyvenęs M. Jankus galop virto garbiu 
senoliu, prisimenančiu prabėgusių laikų 
kovas dėl lietuvybės. Klostėsi sava mitologija 
ir ritualai – lietuvininkų veteranas vadintas 
Rambyno sergėtoju, Vaidila, Krivių krivaičiu jo 
sodyboje atsirado Amžinoji Rambyno knyga – 
tame įspūdingame foliante pasirašydavo 
atvykę žymesni svečiai. Skatintos gimnazis-
tų, LR kariškių ir kitų ekskursijos, laivais ar 
valtimis plaukiant Nemunu į išvaduotą lietu-
višką pajūrį, pakelyje sustojant prie legendi-
nio Rambyno ir aplankant garsųjį M. Jankų, 
pasiklausant jo pasakojimų apie praeities 
kovas. Gražioje vietoje prie Nemuno mėgo 
lankytis įvairūs žmonės, ten susirinkdavo 
ir lietuvininkų šviesuolių. Prie Rambyno 
rengtos Joninės ir kitokios šventės.

Deja, ta idilė savotiškoje ramybės oa-
zėje nebuvo amžina. Gretimoje Vokietijoje, 
1918–1919 m. patyrusioje didžiuosius pa-
žeminimus, virė savos aistros, ten kurstyti 
keršto troškimai. Pietnemunėje – kairiajame 
Nemuno krante gyvenę lietuvininkai nebe-
galėjo tikėtis jų senelių laikais žinoto pakan-
tumo tautinėms mažumoms, vis dažniau 
jausdavo priešiškumą kitaip kalbantiems ir 
savų papročių besilaikantiems, nenorintiems 
tapti „tikrais vokiečiais“.

Vis labiau bruzdėta ir Klaipėdos krašte. 
Užgriūvant naujiems sunkumams, ryškė-
jant naujos lietuviškos valdžios klaidoms, 
daug kas ilgesingai prisimindavo „senus 
gerus Vokietijos laikus“ – esą praeityje visur 
buvusi tvarka, žmonės gerai gyvendavę ir  
t. t. Tokį nepasitenkinimą sumaniai kurstė 
Vokietijoje stiprėjusios revanšistinės jėgos: 
provokiškoms organizacijoms ir veikėjams 
buvo skiriama vis dosnesnė parama, rengtos 
vis naujos antilietuviškos akcijos. 1933 m. 
Vokietijoje įsigalėjus nacistiniam režimui, 
lietuvininkai ir Mažoji Lietuva nebegalėjo 
tikėtis išlaikyti lietuvybės.

Paskutiniaisiais prieškario metais po-
litinė ir visuomeninė įtampa vis augo, 
vis daugiau Klaipėdos krašto gyventojų 
kreivai žiūrėjo ir į M. Jankų, kaip tenykštės 
lietuvybės simbolį, Kauno valdžios atstovą. 
1939 m. kovą nacistinei Vokietijai užgrobus 
kraštą, idilė prie Rambyno baigėsi. Jau kovo 
22 d. vakare 81uosius metus einančiam 
senoliui grasino vietos rudmarškiniai, kovo 
24 d. užgriuvo Vokietijos gestapo (slaptosios 
policijos) pareigūnai, reikalavę atsižadėti 
lietuviškos veiklos. Tos dienos vakare  
M. Jankų globėjai paslapčiomis išvežė į 
Kauną, taip jį gelbėdami nuo neišvengiamo 
nacių keršto. Emigrantu tapęs Mažosios Lie-
tuvos patriarchas kartais pakalbėdavo per 
Lietuvos Respublikos radiją apie tuometinę 
padėtį, vėl sulaukdamas nacių piktumo.

Didžiojoje Lietuvoje taip pat nerasta 
ramybės – 1940 m. birželį šalį okupavo so-
vietinė kariuomenė, o po metų ten įsiveržė 
nacistinės armijos. M. Jankui reikėjo tapti 
nepastebimu – po vienintelės viešos kalbos 
juo susidomėjo nacių gestapas.

1944 m. padėtis vėl pasikeitė – sovietinė 
kariuomenė nesulaikomai veržėsi į Vakarus, 
žadėdama naują Lietuvos okupaciją. Tą vasarą 
M. Jankus (jau eidamas 86us metus) garlaiviu 
iš Kauno parplaukė į gimtuosius Bitėnus, kur 
paskutinį kartą pasidžiaugta tėviške.

Paskelbus priverstinę gyventojų evaku-
aciją, jau rugpjūčio 3 d. Jankai turėjo bėgti iš 
savojo kaimo į Pietnemunę, kaip ir kiti bitėniš-
kiai. Panikai aprimus, vėl grįžta į tėviškę.

Spalio 7 d. iš Bitėnų teko išvykti galuti-
nai, tik nedaug ką tesutalpinant į arklinį ve-
žimą. Vargingame pabėgėlių kelyje ne kartą 
išaiškėdavo, kad senolis M. Jankus esantis 
„svetimšalis“ (jis taip ir neatsisakė Lietuvos 
Respublikos pilietybės, nenorėdamas tapti 
„tikru vokiečiu“, iki gyvenimo galo išlikda-

mas lietuviu), bet draugiškai Jankų šeimai 
vis pavykdavo pasprukti nuo pražūties.

Pasiekus tolimą geležinkelio stotį, teko 
palikti vežimą su daugeliu daiktų. Pasakota, 
kad tada buvo sudegintas ir M. Jankaus ar-
chyvas, jo lietuviškosios relikvijos, kėlusios 
mirtiną grėsmę nacizmo priešininkams.

Laiveliu ir traukiniais galop pavyko 
pasiekti tolimąjį Flensburgą ramesniame 
Danijos pasienyje, kur sulaukta Antrojo 
pasaulinio karo pabaigos. Deja, pasiligojęs 
M. Jankus jau nebesulaukė geresnių laikų – 
eidamas 88uosius metus, jis mirė 1946 m. 
gegužės 23 d.

M. Jankus ir jo veikla ilgai minėti lietuviš-
koje išeivijoje, kitaip būta sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, kur „nacionalistų“ veikėjai nebuvo 
pageidaujami, o Mažoji Lietuva pasmerkta 
sunaikinimui ir užmarščiai.

Sovietinio atšilimo laikais leistoje „Mažo-
joje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ 
(Vilnius, 1967) M. Jankus trumpai pristatytas 
kaip „liberalinis visuomenės veikėjas, spau-
dos darbuotojas“, „... hitlerininkų išvežtas į 
Vokietiją“. To meto šviesesni žmonės bandė 
priminti reikšmingas Lietuvos istorijos gai-
res, apeidami okupacinio režimo nustatytas 
užtvaras. Tam patogia priedanga tapo įvai-
riašalė M. Jankaus veikla – XX a. pradžioje 
tarp daugelio kitų spaudinių jis išleidęs K. 
Markso ir F. Engelso „Komunistų partijos 
manifestą“ (dar nesuteptą kruvinųjų režimų 
pralietu krauju), Lietuvos socialdemokratų 
brošiūrų. Į anuometinį sovietmečio enciklo-
pedijos tekstą dar įterpta „kova su germani-
zacija“, „Spalio revoliucija“, „hitlerininkai“ – 
tuomet reikalingos ideologinės klišės.

Tikrąjį sovietinio okupacinio režimo ir jo 
talkininkų požiūrį į Mažosios Lietuvos vei-
kėjų paveldą atskleidžia Jankų sodybos Bi-
tėnuose likimas. Šeimininkams pasitraukus 
į Vakarus, ateiviai išgrobstė ten rastus daly-
kus, sunaikino sodyboje saugotus gausius 
lietuviškus leidinius. Savo reikmėms ardyti 
dailūs Jankų trobesiai – nebeliko garsiosios 
spaustuvės ir raudonplyčio tvarto, nuvers-
tas svirnas – spaudinių sandėlis, didžiosios 
sodybos vietoje teliko plynė.

Anuometiniams šviesuoliams bandant 
priminti bitėniškio veikėjo nuopelnus, prie 
menkos Jankų sodybos liekanos – senojo 
rūsio buvo pastatytas kuklus medinis me-
morialinis ženklas – esą ten spausdintas 
bolševikų partijos manifestas. 1981 m. Bitė-
nuose pavyko įkurti M. Jankaus memorialinį 
muziejų, kurį ilgai tvarkė mokytojai Birutė 
ir Kazimieras Žemguliai.

Mažoji Lietuva ir jos patriarchas vėl pri-
siminti Atgimimo metais. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, Bitėnų–Rambyno kapinė-
se (kuriamame Mažosios Lietuvos panteone) 
1993 m. perlaidoti iš Vokietijos parvežti  
M. Jankaus palaikai, imta atstatinėti buvu-
sios spaustuvės pastatą.

Deja, sovietinės okupacijos dešimtmečiai 
ilgam buvo apnuodiję mūsų kraštą – nesąži-
ningi veikėjai daug metų vilkino spaustuvės 
atstatymą, įžūliai privatizavo Jankų sody-
bvietę – net sovietmečiu pripažintą istorijos 
paminklu.

Į galop atstatytą spaustuvės statinį 1999 m. 
buvo perkeltas M. Jankaus memorialinis 
muziejus, neseniai pavyko atkurti buvusį 
sodybos svirną, vis dar tikintis visuomenei 
sugrąžinti visą Jankų sodybvietę. Muziejus ir 
jo aplinka tapo svarbių renginių vieta, reikš-
mingu kultūros centru, primenančiu ypatingą 
Mažosios Lietuvos istorijos laikotarpį.

Patriarcho pradėtą lietuvybės darbą 
išeivijoje ilgai tęsė jo dukra Elzė ir kiti 
palikuonys. Daug krašto labui nuveikė į 
nepriklausomą Lietuvą grįžusi M. Jankaus 
vaikaitė Ieva Jankutė (Eva Jankus-Gerola).

M. Jankus gyveno dramatiškais laikais, jo 
permainingas likimas simbolizuoja ir Mažo-
sios Lietuvos lemties skaudžius vingius – at-
kaklią kovą dėl lietuvybės, nušvisdavusias 
viltis ir tragišką žūtį po okupantų batais.
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Martynas Jankus (1858–1946)
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto.

Bundančio pavasario proga technologijų 
lyderė „Tele2“ siūlo atsinaujinti ir skelbia 
įspūdingas nuolaidas išmaniesiems telefo-
nams. Ypač viliojantys pasiūlymai klientų 
laukia visuose operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pavasaris visuomet įkvepia atsinaujinti 
bei pažadina norą keistis. Nusprendusiems 
pakeisti telefoną – verta suskubti ir pasinau-
doti „Tele2“ siūlomomis itin patraukliomis 
sąlygomis“, – sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ prekybos vadovė.

Išmanieji su planu – pigiau!

Neįtikėtinai gera žinia laukia „Huawei“ 
gerbėjų – šiuo metu įsigijus „Huawei P10“ 
galima sutaupyti net 210 Eur. Pasiūlymas ga-
lioja su bet kuriuo neribotų pokalbių bei SMS 
planu, sudarius 24 mėn. sutartį. Sumokėjus 
pradinę 65 Eur įmoką, šis itin lengvas ir plo-
nas išmanusis kainuos vos 13,50 Eur/mėn. 
(kaina be sutarties – 599 Eur).

Snausti neverta ir „Samsung“ aistruo-
liams – išmaniajam „Galaxy A3“ dabar tai-
koma 120 Eur nuolaida. Pasiūlymas galioja 
su bet kuriuo neribotų pokalbių bei SMS 
planu, sudarius 24 mėn. sutartį. Sumokėjus 
pradinę 23 Eur įmoką, šis elegantiškas tele-
fonas kainuos tik 6,50 Eur per mėnesį (kaina 
be sutarties – 299 Eur). 

Sutaupyti bus galima ir įsigyjant „Xiaomi 
Redmi Note 5A“. Sudarius 24 mėn. sutartį, 

sumokėjus pradinę 18 Eur įmoką ir pasirin-
kus neribotų pokalbių bei SMS planą, šis 
telefonas tekainuos 3,25 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 139 Eur).

Pavasarinių nuolaidų išmaniesiems su 
planu – net iki 43 proc. – paruošta ir daugiau. 
Apie visas jas sužinoti galima kiekviename 
„Tele2” salone arba parduotuvėje www.
tele2.lt.

Perkantiems internetu – net 100 GB 
nemokamai

 „Tele2“ pasirūpino, kad pavasarį nar-
šyti būtų galima dar laisviau, ir paruošė 
specialų pasiūlymą perkantiems internetu. 
Kiekvienas, internetu įsigijęs pasiūlymuose 
nurodytus telefonus kartu su neribotų po-
kalbių bei SMS planais nuo 2 GB, gaus 100 
GB duomenų dovanų.

Pasiūlymų metu suteikti interneto duo-
menys galios visoje Lietuvos teritorijoje net 
90 dienų.

Pasiūlymų laikas ir įrenginių kiekis – 
riboti.

Pirmosios Lietuvos Respublikos pasieniečių, iki 
1939 m. pabaigos saugojusių demarkacinę liniją su 
Lenkija, atminimui 2018 m. vasario 16 d. Linkme-
nyse (Ignalinos r.) buvo atidengtas ir pašventintas 
paminklas „Jūs buvote, Jūs esate, Jūs būsite garbin-
gi Lietuvos kariai“.

Paminklo statybos iniciatoriai Pirmosios Lietu-
vos Respublikos pasieniečių palikuonys Gediminas 
Grigaravičius ir Antanas Žilėnas kviečia Lietuvos 
pasieniečius su šeimomis, Pirmosios Lietuvos Res-
publikos pasieniečių vaikus, vaikaičius, gimines ir 
artimuosius, pažįstamus į organizuojamą Pirmo-
sios Lietuvos Respublikos pasieniečių palikuonių 
susitikimą (popietę) Linkmenyse.

Susitikimas vyks 2018 m. gegužės 12 d. 
(šeštadienį) Linkmenyse (Ignalinos r.).
Susitikimo programa:
11.00 val. šv. Mišios Linkmenų Švč. Trejybės baž-
nyčioje.
Pasieniečių pagerbimas, gėlių padėjimas prie 
paminklo.
Ąžuoliukų sodinimas.
Susitikimai ir pažintys.
Vaišės (kareiviška košė).
Veiks paroda „Utenos Pasienio policijos baras iki 
1939 m.“.
Knygų apie pasienį pristatymas. Pasisakymai, 
prisiminimai. Koncertas.

Pagerbkime tėvų ir senelių, garbingai tarnavusių 
Lietuvai, atminimą.

Organizatoriai (tel. 8 618 74508)

„Tele2“ nuolaidų pavasaris: 
išmanieji nuo 3,25 Eur per mėnesį

Anabergo metraštis švenčia 
25-ąją sukaktį

ir sveikatos. Leidėjų kaita didėja, rasti naujų 
darbuotojų išties yra labai sunku, todėl 
žurnalas išsilaiko nuo vieno numerio iki kito. 
Tikiu, kad situacija pagerėtų, jei leidybą kada 
nors perimtų valstybinis institutas Lietuvoje, 
kuris sugebėtų sumokėti redaktoriui ir auto-
riams už darbą, leidybos išlaidas. Šiuo metu 
darbuotojams yra nepaprastai svarbu jausti, 
kad jų įdedamas darbas yra reikalingas, o 
metraštis – skaitomas. 

Kaip vertinate š. m. kovo 3–5 d. įvykusį 
minėjimą? Kaip yra žinoma, susitikime 
dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius Vokietijoje D. Semaška, pirmą kartą 
prisijungė ir leidiniu susidomėję lietuviai, 
vokiečiai. Kokios temos buvo paliestos? Ar 
jaučiatės reikalingi?

Maždaug kas trejus metus redakcija 
organizuoja autorių ir skaitytojų susitiki-
mus, suvažiavimus, taip sudarant progą 
susipažinti, pasikalbėti. Kadangi turime 
ypatingą progą, šiais metais norėjome 
atšvęsti jubiliejų ir į svečius, į Anabergo pilį, 
pasikvietėme LR ambasadorių Vokietijoje, 
lietuvių bendruomenes bei mūsų žurnalo 
užsakovų – BKSS ir Lietuvos kultūros institu-
to – vadovybes. Suvažiavimo metu daug laiko 
buvo skirta diskusijoms. Dar praėjusiame, 
2015 m. vykusiame, suvažiavime buvome 

nusprendę leisti tik elektroninį „Anabergo 
metraščio“ variantą, tačiau šįkart dalyviai 
pageidavo ir norėjo neprarasti galimybės 
įsigyti spausdintą variantą. Redakcija ir daly-
viai džiaugėsi ambasadoriaus apsilankymu ir 
jo susidomėjimu mūsų žurnalu. Malonu buvo 
išgirsti, kad metraštis išties svarbus plėtojant 
vokiečių ir lietuvių santykius.

Kur ir kaip galima įsigyti, užsipre-
numeruoti Jūsų leidinį?

Metraštis lengvai prieinamas internete, 
kur galima perskaityti ir atsispausdinti 
visus išleistus numerius ir straipsnius. Page-
idaujantys įsigyti iki šiol išleistus spausdin-
tus numerius gali kreiptis į Arthur Hermann, 
C. M. v. WeberStr. 14, 69245 Bammental 
(elektroninio pašto adresas – arthur@jher-
mann.de). Iki šiol naujieji emigrantai iš Lietu-
vos gana vangiai domėjosi mūsų leidiniu. 
Tikimės, kad bėgant laikui tai pasikeis, juk 
kiekvienas asmuo iš Lietuvos yra mažas savo 
krašto ambasadorius. Mums labai trūksta 
gabių vertėjų, kurie galėtų pagelbėti dažniau 
skelbti Lietuvoje rašytus ar publikuotus 
straipsnius.

Dėkoju už pokalbį. 

Kalbėjosi Evelina KISLYCH-ŠOCHIENĖ, 
Hamburgas, Vokietija

Autorės nuotr.
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Prenumeratos kaina 
(indeksas 0135)

1 mėn. 1,02 €
3 mėn. 3,06 €
6 mėn. 6,12 €

Vorutos prenumeratorių 
DėMESIUI

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta prenumerata 2018 metams.

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio laikotarpiui (pvz., ateinančiam 
mėnesiui) priimama iki einamojo mėnesio 20 dienos, jei nenurodyta kitaip. Gyventojų 
ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai nurodytais adresais pristatomi kasdien, 
išskyrus sekmadienius, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo vietovėse – pirmadienius. 
Periodinius leidinius galima užsakyti ir internetu, tinklalapyje www.post.lt.

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 0,77 €
3 mėn. 2,30 €
6 mėn. 4,59 €

Bonos priemiestyje esanti Anabergo pilis

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


