
Lietuvos istorija ilga ir sudėtinga, tačiau 
šiais metais minime Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, tad nenuostabu, kad 
labai svarbu prisiminti viską, kas mūsų 

šalyje vyko 1918-aisiais. Š. m. liepos 11 d. 
Trakų Salos pilies Didžiojoje menėje vyko 
minėjimas, skirtas Lietuvos Valstybės Ta-
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Šimtmečio dainų šventė „Vardan tos...“ 
pritraukė tūkstantines žiūrovų auditorijas. 
Ansamblių vakare Kalnų parke, Šokių 
dienoje, baigiamajame Dainų dienos kon-
certe ir kituose renginiuose dalyvavo per 
36 tūkst. dalyvių, kurie Lietuvai dovanojo 
džiaugsmą ir pasididžiavimą savo vals-
tybe.

Lietuvos Respublikos kultūros ministrė 
Liana Ruokytė-Jonsson dėkoja Dainų šven-

tės rengėjams ir meno vadovams: „Dainų 
šventė buvo nuausta vienybės, meilės Lietu-
vai emociniu siūlu. Tai buvo tikra šimtmečio 
Dainų šventė. Ji leido mums visiems – čia 
gyvenantiems, į šventę atvykusiems ir po 
pasaulį pabirusiems lietuviams pasijusti 
Lietuvos šimtmečio žmonėmis. Keturių 
milijonų tauta.“

Pasak kultūros ministrės, meno vadovų, 
dirigentų, choreografų talentas, patirtis, 
kantrus darbas padėjo sukurti įspūdingą ju-

Lietuvos šimtmečio dainų šventė – 
mūsų vienybės ir stiprybės simbolis

biliejinę Dainų šventę. „Tariu jums nuoširdų 
ačiū už tai, kad įžiebėte kūrybos kibirkštį, 
iš kurios ir gimė Dainų šventė, kad viso 
pasaulio lietuvių širdyse stiprinote meilę 
dainai, mūsų tautos tradicijoms. Padovano-
jote Lietuvai jos šimtmečio vertą įvykį“, – 
sako ministrė.

Jubiliejinė, dvidešimtoji, 2018 m. dainų 
šventė „Vardan tos…“ buvo skirta Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo šimtme-
čiui paminėti. Lietuvos valstybės himnas – 
„Tautiška giesmė“ – tapo šventės idėjų pa-
grindu, visų jos renginių jungtimi.

Šiemet šventės programą sudarė: Fol-
kloro diena, skirta tradicinei kultūrai, An-
samblių vakaras – spalvinga teatralizuota, 
stilizuota forma pateikęs liaudiško prado 
programą, Šokių diena, kurios pagrindas – 
profesionalių choreografų sukurtos lietuvių 
papročius, simbolius interpretuojančios 
šokių kompozicijos.

Šventės programą papildė Teatro diena, 
Liaudies meno paroda, nacionalinio instru-
mento – kanklių, pučiamųjų instrumentų or-
kestrų koncertai ir paradai, profesionaliosios 
kūrybos renginiai, šventės dalyvių eitynės. 
Šventę vainikavo Dainų diena, į vieną mil-
žinišką chorą subūrusi 12 tūkst. dainininkų, 
kurie 21 val. kartu su Lietuvos žmonėmis ir 
plačiame pasaulyje gyvenančiais tautiečiais 
giedojo Lietuvos himną.

 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 

informacija

Šaltinis – <http://lrkm.lrv.lt/lt/naujienos/kultu-
ros-ministre-lietuvos-simtmecio-dainu-svente-musu-
vienybes-ir-stiprybes-simbolis>.

Kaip rodo pats straipsnio1 
pavadinimas, bus kalbama 
apie Saksonijos ir Lietuvos 
unijos idėją Pirmojo pasauli-
nio karo metais. Kaip žinia, 
1918 m. balandžio 16 d. Vokie-
tijos imperatorius Vilhelmas 
II paskelbė apie tai, kad jis 
apsisprendęs Lietuvą atiduoti 
Saksonijos Vetinams (Wettin). 
Vokietijos spaudoje ir, žinoma, 
politiniuose sluoksniuose tuo 
metu buvo nemažai kalbama 
apie Saksonijos ir Lietuvos 
uniją. Kodėl ir kaip Pirmojo 
pasaulinio karo metais at-
sirado šios unijos idėja (ar 
projektas)?

Kaip tai pasireiškė ir plė-
tojosi, kokias pasekmes turėjo? 
Tai ir pamėginsime glaustai 
apžvelgti šiame straipsnyje.

Kaip žinia, Pirmasis pasaulinis karas Lietu-
vą visa jėga užgriuvo 1915 m. vasarą ir rudenį, 
vokiečiams perėjus į puolimą. Vokiečiams pa-
vyko užimti beveik visas lietuvių gyvenamas 
teritorijas. Nuo 1915 m. rudens Lietuvos terito-
rija visą tolesnį likusį Pirmojo pasaulinio karo 
laikotarpį buvo okupuota Vokietijos. Ji tapo 

sudėtine Vokietijos okupuotų 
teritorijų vieneto – 1915 m. 
rugsėjo 4 d. įkurto vadinamojo 
Oberosto (Oberbefehlshaber Ost) – 
Rytų fronto karinės vadovy-
bės – administruojamo krašto 
dalimi.

Kokie buvo Vokietijos planai 
okupuotos Lietuvos teritorijos 
atžvilgiu?

Iš tiesų, Vokietija neturėjo 
vieningos tolesnių veiksmų 
programos okupuotų teritorijų 
atžvilgiu. Tyrinėtojai yra linkę 
išskirti bent penkias vokiečių 
koncepcijas, kurių potencialu 
disponavo Vokietijos vadovau-
jantys sluoksniai:

1) Aneksionistų, 2) „Vidurio 
Europos“ projektų, 3) Lenkiš-
kosios iš dalies „Vidurio Euro-
pos“ šakos; 4) Rytų Europos; 5) 

Rusiškąją.
Taigi okupuotų teritorijų ateitis galėjo 

svyruoti tarp visiškos aneksijos ir teritorijų 
grąžinimo Rusijai. Tačiau kaip lygiavertė al-
ternatyva tiems planams karo eigoje pradėjo 

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Saksonijos ir Lietuvos unijos idėja 
Pirmojo pasaulinio karo metais

Gintaras MITRULEVIČIUS, Vilnius

Nukelta į 11 p.

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Apie monarchijos tradiciją 
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Enrika GECAITĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto žurnalistikos studijų studentė

1918-ųjų Lietuvos Valstybės Tarybos nutarimo dėl monarchijos įvedimo sukakties minėjimo daly-
viai Trakų Salos pilies Didžiojoje salėje, 2018 m. liepos 11 d. Centre – princas Inigo fon Urachas 

ir princesė Danielė fon Urach

Viurtembergo hercogas Vil-
helmas fon Urachas (Wilhelm 

von Urach) – Mindaugas II 

Pagėgiškiai Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“ dalyvių eitynėse iš Katedros aikštės 
į Vingio parką, 2018 m. liepos 6 d. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Popiežius Pranciškus 
lankysis Lietuvoje 

rugsėjo 22–23 d.
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Aptariamos knygos I dalis skiriama 
laikotarpiui iki 1795 m. – Senajai Lietuvai 
apibūdinti. Tačiau autoriams nerūpi, kokia 
logika ar bent minimalus sistemingumas. 
Antai, p. 181 (3 pav.) vaizduojama prieškari-
nė bažnyčia su parašu: „Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia Kaune – tai ir tautos atgimimo 
simbolis.“ Koks mokslų mažiau krimtęs pro-
vincijos jaunuolis gal spėlios – tai Renesanso 
ar Vytauto Didžiojo laikų statinys?

Linksmybių nestinga dažname knygos 
puslapyje. Antai, p. 199 rašoma: „Ilgus šim-
tmečius žmonės netikėjo, kad paauglė gali 
ištekėti.“ Žemiau rašoma, kad pagal II ir III 
Lietuvos statutus galėjo ištekėti trylikametės 
mergaitės. Bene jos jau laikytos senutėmis. 
Dėl vedybų ankstyvo amžiaus likę aibės 
istorinių liudijimų, publikacijų ir kt., tačiau 
knygos autoriams visa tai nerūpėjo.

Atrodo, kad bendraautoriams bene 
nuobodžiausias buvo kasdienis žmonių 
gyvenimas, tai, kas daugumai buvo ir tebėra 
svarbiausia. Tiesa, p. 210–211 užsiminta, kad 
iki Mindaugo visi gyvenę skurdžiau. Net 
nebandyta parodyti, kokie ištekliai išlaikė 
Lietuvą įvairiomis epochomis, kaip kaup-
tas ar praradinėtas turtas šeimose ir krašte, 
kokias pajamas gaudavo atskiri gyventojų 
sluoksniai, kaip skyrėsi gyvenimo lygis 
Lietuvoje ir kitose šalyse įvairiais laikotar-
piais. Visa tai (pateikus duomenis įdomiai) 
būtų naudinga ir šių dienų jaunuoliams, 
nuo vaikystės žinantiems, kas yra pinigai 
ir prekės.

Net šiurpu p. 212–213 skaityti: „Dvaras – 
tai ne tik pono ir jo šeimos gyvenamoji vieta, 
bet ir biblioteka, paveikslų galerija, koncertų 
ir teatro salė. Tiesa, daugumai valstiečių 
kultūros lobiai mažai rūpėjo, jie net vaikus 
nelabai noriai leisdavo į pono įsteigtą mo-
kyklą.“ Išties baisu – kokie barbarai buvę 
tie „chamai“ (lietuvių baudžiauninkai) 
– esą nenorėję sėdėti nei simfoninės muzi-
kos koncertuose, klausytis itališkų operų, 
dvaro bibliotekoje skaityti Homero ar Ver-
gilijaus, dvaro paveikslų galerijoje gėrėtis 
rembrantais ir rafaeliais. Esą tie netikėliai 
net vaikų neleidę mokytis. Nei juoktis, nei 
verkti – gal Bumblauskai ateityje tokia pačia 
dvasia parašys, kad maloningojo sovietinio 
režimo laikais tie blogieji lietuviai niekaip 
nenorėdavę masiškai vykti į Vakarus, ten 
semtis kultūros lobių ir viso kito.

Reikia pripažinti, kad sovietmečiu dvarai 
būdavo apibūdinami vienpusiškai, pir-
miausiai kalbant apie išnaudojimą ir klasių 
kovą. Tai nereiškia, kad viską reikia apversti 
„aukštyn kojomis“, esą šimtmečiais dvari-
ninkais buvę vien kokie angelai ir kultūros 
skleidėjai. Liko šūsnys istorinių dokumentų, 
visai neliudijančių apie esą praeityje buvusią 
socialinę, ekonominę, kultūrinę ir kt. idilę.

Dar didesnė bėda – gluminantis knygos 
autorių neišmanymas. Senovėje sakytų 
„aklas neregį veda“ – nemokšos istorikai 
ėmėsi mokyti dar neišprususius vaikelius. 
Šiems prikišus į galvas visokių kvailysčių, 
turbūt sulauksime dar ne vienos kartos neiš-
manėlių, tebetikinčių, kad Vytautas Didysis 
karvedžio laurus pelnė kažkur Kinijoje (iš 
LRT TV laidos „Klausimėlis“).

Bent kiek prasilavinę žmonės žinotų, 
kad dvaras – tai pirmiausiai stambi žemės 
valda, iš kurios savininkas gaudavo nema-
žas pajamas. Šiandieniniu „dvarininku“ 
pravardžiuojame ne pasistačiusį didesnį 
namelį (kurį šeimininkui dar tenka išlaikyti), 
o dešimtis tūkstančių hektarų pasičiupusį 
žemvaldį, iš to ploto gaunantį milijoninį 
pelną. Tokius dalykus ir reikėtų paaiškinti 
Lietuvos vaikams, nemulkinant jų kvailomis 
pasakėlėmis.

Baisu skaityti ir toliau: „Mūriniai pastatai 
Lietuvoje prigijo sunkiai. Nebuvo statybai 
tinkamo akmens...“ (p. 213). Pasirodo, 
knygos autoriai nieko nėra girdėję apie ke-
ramines plytas, iš kurių šimtmečiais buvo 
statomi beveik visi senieji mūriniai Lietuvos 
pastatai. Vėl nepasivarginta parašyti, kada 

mūsų krašte pradėtos degti tokios plytos, 
kaip jų gamybai būdavo atsivežami svetim-
šaliai meistrai ir kt. Esą Lietuvos jaunimui to 
žinoti nereikia...

Dar liūdniau skaityti apie kaimų sta-
tinius – esą gal Mindaugo laikais gyventa 
taip kaip šiandieniame Rumšiškių muzie-
juje. Nesivarginta prisiminti atskirų regionų 
ypatumų: „Seniausias gyvenamas namas 
buvo dūminė pirkia, žemaitiškai nums.“ 
Ką tik rašius apie Dzūkijos pirkias, jos tuoj 
paverčiamos Žemaitijos namais. Deja, šiame 
rašinyje neįmanoma visko paaiškinti, aptarti 
beveik begalinius netikslumus A. ir M. Bum-
blauskų knygoje. Reiktų begalinės kantrybės 
aptikti ir suminėti visus bendraautorių taip 
mėgstamus pasikartojimus. Ką perskaitęs, 
už kelių ar keliolikos puslapių atrandi vėl tą 
patį. Antai, p. 220 ir 222 kartota: „Pagrindinis 
saldėsis buvo medus.“ Reiklesnei redaktorei 
išbraukus tokius pasikartojimus, knyga būtų 
suplonėjusi gal bent ketvirtadaliu. Kartais 
atrodo, kad veikalo apimtį bandyta dirbtinai 
pūsti, įterpiant vis kokį bereikalingą dalyką. 
Antai, p. 252 didelę dalį užima pasigyri-
mas – mat, Bumblauskai aplankė spėjamą 
reformatų ideologo J. Kalvino kapą Žene-
voje. Ką tokie rašinėjimai duoda Lietuvos 
vaikučiams?

Užtat rimtiems dalykams vietos pagai-
lėta. Antai, p. 216 rašoma, kad Kristijonas 
Donelaitis XVIII a. gyveno kažkokioje Rytų 
Prūsijoje (gal kokiose Berlyno apylinkėse), o 
ne mūsiškiams svarbesnėje Mažojoje Lietu-
voje (kurią knygoje vis bandyta nutylėti).

Sunkiai iriantis per aptariamos knygos 
puslapius, galop aiškėja, kad „gilyn į mišką – 
daugiau medžių“ – stulbinantys dalykai 
prasideda aprašant prieštaringąją Liublino 
uniją ir Abiejų Tautų Respubliką.

Antai, p. 234 teigiama, kad Vilnius „su-
klestėjo bendroje valstybėje“. Kaip buvo iš 
tikrųjų?

P. 235 skelbiamas A. Bumblausko credo: 
„... XX a. pradžioje lietuvių valstiečių atku-
riama Lietuva dėl savo laisvės net kovojo 
su broliais lenkais!“ Vaje, kokie baisūs tie 
lietuvių valstiečiai – gal jie kėsinosi nuo 
Lenkijos atplėšti Varšuvą su Krokuva, dar 
prisidurdami visą tos šalies pajūrį su Gdans-
ku / Dancigu? Specialistai žino kitokius 
Lietuvos istorijos faktus, nepuola smerkti tų 
„nesusipratėlių“ lietuvių, siekusių sukurti 
nepriklausomą lietuvišką valstybę.

Aptariamoje knygoje minint Liublino 
unijos sudarymo peripetijas, vengiama 
sąžiningai pateikti iškalbingus skaičius. Ne-
rašoma, kad apie pusė buvusių LDK valdų 
tuomet buvo perduota Lenkijos Karalystei, 
kad tada buvo atimti patys pelningiausi 
plotai – dabartinės Ukrainos žemės. A. ir 
M. Bumblauskai nerašo, kokią LDK iždo 
pajamų dalį anksčiau sudarė įplaukos iš 1569 
m. atimtų žemių. Po anuometinio „monkės 
biznio“ LDK valdos ir pajamos sumažėjo 
beveik perpus, o Lenkijos – beveik dvigubai 
išaugo. Anuomet valstybės pajamos reiškė ir 
valstybės galią – turėjusieji daugiau pinigų 
galėjo nusisamdyti daugiau ir geriau apgin-
kluotų (kartu ir brangesnių) kareivių. Tada 
buvo prarastos derlingiausios ukrainietiškos 
žemės, kurias vėliau sėkmingai kolonizavo 
lenkų dvarininkai, užsitikrinę reikšmingus 
pelnus, rėmę tolesnį Lenkijos suklestėjimą.

To didžiojo praradimo vieninteliu kal-
tininku Bumblauskai vaizduoja lietuvių 
mėgstamą valdovą Žygimantą Augustą – esą 
jis ėmė ir nuskriaudė Lietuvą, o visokie lenkų 
patarėjai ir įtakingosios Lenkijos jėgos esą 
buvusios „nei prie ko“. Taip šioje knygoje 
istorijos faktais manipuliuojama ne kartą – 
nutylint vienus dalykus, iškeliant kitus. 

Tokie istorijos perrašinėjimai hibridinių 
karų laikais visai įprasti. Antai, prorusiški 
propagandistai vis primena, kad pačią di-
džiausią Tilžės krikščionių bažnyčią pokariu 
nugriovę Kauno politechnikos instituto stu-
dentai. Taip patogu vaizduoti, kad visokia 
antireligine ir smerktina veikla anuomet 
užsiėmė tik netikėliai lietuviai, jų blogoji 
studentija, prasimanydavusi visokių eibių, o 

pats sovietinis režimas ir didžioji rusų tauta 
tokiais atvejais esą buvusi „nei prie ko“.

A. ir M. Bumblauskų knygoje istorijos 
faktais žaidžiama ir toliau. Antai, p. 251 
teigiama: „... Radvilos sukūrė lenkiškąją 
Lietuvos kultūrą“, „Lenkų kalba plito ne 
prievarta, o buvo pasirinkta Lietuvos ba-
joriškosios visuomenės“. Vienas iš Radvilų 
rašęs: „... savo tėvynėje turime vartoti lenkų 
kalbą.“ Tačiau iškeliant tik Lenkijai nau-
dingus faktus, nutylimi buvę antilenkiški 
judėjimai, Kėdainių sutartis su Švedija (nu-
kreipta prieš Lenkiją ir todėl slėptina nuo 
Lietuvos jaunimo) ir kt. Tos prolenkiškos 
pozicijos šalininkams patogu dangstytis 
lietuvių mėgstamais Radvilomis, nutylint 
jiems netinkamus tos giminės žmones (Jo-
nušą, Boguslovą ir kt.).

Sąžiningai rengtame veikale būtina rašy-
ti apie buvusius pozityvius dalykus Lietuvos 
ir Lenkijos santykiuose, lenkiškos kultūros 
pasiekimus ir visa kita, tačiau nedera nu-
tylėti kai kam nepatogių dalykų, iškreiptai 
vaizduojant Lietuvos istoriją.

Jaunimui skirtoje knygoje dalykai tu-
rėtų būti dėstomi aiškiai, o ne greitakalbe 
prašokant svarbius dalykus – gal vaikeliai 
patys susigaudys. Antai, p. 244 rašoma: 
„karalius Jonas Sobieskis“, taip vaikams ir 
nepaaiškinant, ar jis buvęs austrų, vokiečių 
ar lenkų karalius.

Toliau manipuliuojant istorijos faktais, p. 
246 užsimenama, kad 1569 m. į Vilnių atvyko 
vienuoliai jėzuitai ir ėmė daryti gerus dar-
bus. Esą Lietuvos jaunimui negalima nieko 
žinoti apie XVI a. vykusią įnirtingą kovą tarp 
atskirų krikščioniškų konfesijų, anaiptol ne 
savaime vykusią Kontrreformaciją. Visa tai 
nuslėpus, mažai ką žinantiems jaunuoliams 
pateikiamas nusaldintas šventinis paveikslė-
lis – viskas naujoje jungtinėje valstybėje buvę 
tik gražu ir gerai. P. 229–231 užsiminus apie 
raganų teismus ir gyvų žmonių deginimus 
ant laužų, tai visai nesiejama su Abiejų Tautų 
Respublikos (ATR) epocha. Kai kur užsime-
nant apie religinį pakantumą LDK žemėse, 
toliau vengiama prasitarti apie vėliau besi-
keitusią padėtį, Lenkijos radikalesnių jėgų 
ir fanatikų veiksmus. 

Juokingos ir kai kurios smulkmenos. An-
tai, p. 248 rašoma apie italų architektą D. Fre-
dianį, tačiau p. 247–248 minėto architekto J. 
K. Glaubico tautybė ir kilmė nebenurodyta – 
gal tas buvęs dzūkas ar žemaitis, gal koks 
kupiškėnas.

Šiaip įdomūs pasakojimai apie XVI–XVI – 
II a. pasiekimus palydimi paaiškinimo, 
kad kalbama apie „Lietuvos laimėjimus 
bendrystėje su Lenkija“ (p. 261). Žūtbūtinai 
laikantis užsibrėžtų prolenkiškų nuostatų, 
net nebandyta svarstyti – ką realiai LDK 
laimėjo tais amžiais dėl anos bendrystės, 
o ką prarado. Dar senovės mąstytojai siūlė 
atskirti visai kitokios reikšmės aplinkybes: 
„po to“ ir „dėl to“. Deja, knygos autoriai net 
nebando atskirti natūralios LDK raidos (1569 
m. netekus svarbiausių valdų ir pajamų) nuo 
pozityvios Lenkijos pagalbos atvejų. Ven-
giant rimtesnės LDK ir ATR istorinės raidos 
analizės, „iš pyrago graibstomos razinos“ – 
iškeliami vien kai kam naudingi dalykai, 
nutylimos buvusios problemos ir bėdos.

Kaip yla iš maišo vis išlenda knygos 
autorių panieka buvusio gyvenimo mate-
rialiems pagrindams. Gal jiems patiems ir 
neįdomu, iš ko šimtmečius pragyveno LDK 
žmonės, bet Lietuvos jaunimui veikiausiai 
būtų įdomu sužinoti apie mūsų krašto ilga-
amžius pajamų šaltinius, įvairių sluoksnių 
žmonių buvusį gyvenimo būdą ir išgyveni-
mo galimybes, buvusio skurdo ar praban-
gos priežastis. Autoriams lengvabūdiškai 
(neretai ir apgaulingai) prabėgant senųjų 
laikų paviršėliu, ne vienas jaunasis knygos 
skaitytojas gal manys, kad šimtmečius Lie-
tuva išgyveno tik dėl Lenkijos esą siųstų 
labdaros karavanų su traškučių pakuotėmis 
ir „Coca Cola“ skardinėmis.

Knygos autoriams teigiant, kad XVI 
a. LDK suklestėjusi vien dėl sąjungos su 
Lenkija, net nebandoma prisiminti tada 

labai išaugusio lietuviškosios produkcijos 
eksporto į Vakarų rinką, iš to gautų reikš-
mingų pajamų. A. Bumblausko taip nemėgs-
tamu Nemunu anuomet plukdyti didžiuliai 
įvairių prekių kiekiai į Karaliaučių ir tolyn 
į Vakarus. Nepasirūpinta knygos skaity-
tojams papasakoti, kad tada LDK vaikai 
kasmet pririnkdavo tūkstančius statinaičių 
lazdynų riešutų – paklausios eksportinės 
prekės. Autoriams neįdomus ir tada vykęs 
didysis plėšinių įsisavinimas, vis naujus 
plotus paverčiant dirbamais laukais. Taip 
siekta kasmet užauginti vis daugiau grūdų – 
dar vienos Vakaruose paklausios prekės. 
Nutylėtas ir didysis girių kirtimas, nuvers-
tus lietuviškus ąžuolus plukdant į Vakarus, 
daugybę jų paverčiant pelenais (dar viena 
Europoje geistina preke). Nuslėpus dau-
gybę tokių dalykų, A. ir M. Bumblauskų 
knygoje konstruojamas kažkoks prolenkiš-
kas „disneilendas“ – esą smagių pramogų 
pasaulis, o ne sunkus ir prieštaringas realus 
gyvenimas.

Per daugelį šimtmečių civilizuotose 
Europos šalyse rašant vis naujus veikalus 
apie praeitį, dažnas rimtas istorikas įžan-
goje ar išvadose pabrėždavo, kad jo kraštas 
kažko pasiekė „per kraują ir prakaitą“. Deja, 
aptariamoje knygoje vengiama ir vieno, ir 
kito – nenorima priminti ilgaamžių vargų 
ir aukų kuriant ir ginant Lietuvą, milijonų 
žmonių kasdienio darbo, po menką žingsnelį 
tobulinant savo gimtąjį kraštą. Dabartiniam 
jaunimui esą nereikia žinoti apie didžiųjų 
netekčių laikus, tūkstančius žuvusiųjų ir 
suniokotas vietoves, kurias vėliau tekdavo 
atkurti. Nenorėta aiškinti, kokią kainą už 
didikų prabangą tekdavo mokėti daugy-
bei paprastų žmonių, savo sunkiu darbu 
apmokėdavusių puošnių rūmų ir bažnyčių 
statybų išlaidas. Peršant lengvo, turtingo ir 
nerūpestingo gyvenimo iliuziją, tvirkinamos 
paaugančios kartos – vis daugiau kas norės 
būti prabangoje skendinčiomis princesėmis 
ar kunigaikščiais, o ne kokias juodnugariais 
vargetomis. Faktiškai diegama „lengvų pini-
gų“ idėja – taip nuteiktas jaunimas verčiau 
vagiliaus, prekiaus narkotikais ar savo kūnu 
nei varginsis kokiu rimtesniu darbu. Niekaip 
nenorėta jaunimui atvirai pasakyti, kad 
„nemokamų priešpiečių nebūna“ – už viską 
tekdavo ir tenka kam nors sumokėti.

Visoje knygoje vengta Mažosios Lietu-
vos, net nebandyta lyginti daugelio dalykų, 
besikeitusios padėties gretimuose lietuviš-
kuose kraštuose. Tiesa, beveik pabaigoje 
įterptas 28 skyrius – „Kita Senoji Lietuva, 
arba Lietuva Prūsijoje“, kur vos šešiuose 
puslapiuose lyg turėtų būti paaiškinta kelis 
šimtmečius trukusi savita to krašto istorija. 
Deja, reikšmingų žinių ten nedaug.

Antai, skyrelis 28.1 pavadintas „Kas yra 
Prūsų Lietuva ir Klaipėdos kraštas“. Deja, 
apie pastarąjį kraštą (pradėjusį egzistuoti 
1920 m. sausio 1 d.) čia visai nieko nepa-
aiškinama. Klaidingai teigiama, kad „XX a. 
pirmoje pusėje lietuvininkų šviesuomenė 
siekė prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietu-
vos“ (p. 265). Vėl atsainus autorių požiūris į 
praeities įvykius: iki 1920 m. toks kraštas net 
neegzistavo, kai kurie lietuvininkai tuomet 
svajojo apie Mažosios ir Didžiosios Lietuvų 
suglaudimą. Tik sukūrus Klaipėdos kraštą, 
pradėta rūpintis jo tolesniu likimu. Knygos 
autoriams painiojant istorinių įvykių seką, 
maišant ir slapstant istorijos faktus, toliau 
kuriama apgaulingoji Lietuvos istorija.

Pašnekant apie šį bei tą, nieko nepasako-
ma apie Mažosios Lietuvos kilmę – didžiąją 
tų plotų (nukentėjusių per užsitęsusius ka-
rus su kryžiuočiais) lituanizaciją XV–XVI a., 
kai ten plūdo išeiviai iš Didžiosios Lietu-
vos, neretai kūrę mišrias šeimas su skalvių, 
nadruvių ir kitų baltų genčių palikuonimis. 
Nepaminėta, kad tuomet krašte atsirado 
tūkstančiai lietuviškų vietovardžių (nuo 
Juodupėnų iki Šilgalių ir Vyžių), kad ten 
apsigyveno Butkai, Dapkai, Petkai ir kiti 
išeiviai iš žemaitiškų ir aukštaitiškų žemių.
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Nuo 1944 m. lenkų vyriausybė Londone ir 
jos atstovai kitose Vakarų šalyse, taip pat SSRS, 
reikalavo iš tų šalių vyriausybių sutikimo, kad, 
priartėjus prie Vilniaus TSRS kariuomenei, tik 
lenkų Armijai Krajovai būtų suteiktas manda-
tas „išvaduoti“ lenkų gyvenamą Vilnių, o po 
to ir visą Lietuvą, „išnaikinti lietuvių tautoje 
užsilikusias hitlerines liekanas“ ir, kad tik Len-
kijai būtų pavesta valdyti Lietuvą, nes lietuviai 
buvę nacių Vokietijos talkininkais. Taigi, mi-
nėti ir neminėti didieji kalbėtojai ir rašytojai iš 
LRT „Istorijos detektyvų“, „Delfi“ sąmoningai 
ar dėl neišmanymo, bet, taukšdami apie „mei-
lę“ lenkams, mazgoja kvapniaisiais aliejais ir 
AK banditėlius, jų vadus Londone, turėjusius 
tikslą išnaikinti kuo daugiau tautiškai susipra-
tusių lietuvių, o likusius, apšmeižus ir pasaulio 
akyse, prijungti prie Lenkijos su visa Lietuva. 
Ir to savo tikslo paklusnieji AK banditėliai 
siekė, kaip ir kadaise mongolų ordos: kankino 
ir žudė jau vien už tai, kad buvo lietuviais, 
versdavo juos per keletą valandų palikti savo 
ūkius, namus ir bėgti į „Kauno Lietuvą“, kad 
sudarius daugiau erdvės lenkams veistis.

Apie lenkų AK žiaurybes su lietuviais 
liudija žmonių atmintis ir net vokiečių polici-
jos ataskaitos bei pačių AK vadų pranešimai 
savo aukštesnei valdžiai. Štai keletas faktų 
iš Vilniaus apskr. policijos 1943 m. pirmojo 
pusmečio ataskaitų: „... per šv. Velykas lenkų 
AK išžudė lietuvius Rodūnės valsčiuje, Nočios 
kaime – Rusteiką Balį, Kanovičių Vladą, Ance-
vičių Vacį, Lukoševičių Stasį, Kačinską Vladą, 
Mackevičių, brolius Rusinavičius (Vladą, 
Petrą, Bronių), Svetlavičienę, Aleksą Vilkelį, 
visus, kurie tik pasisakydavo esą lietuviais; 
gegužės 12 d. apie 12 val. lenkų partizanai 
Gervėčių valsčiaus Rimdžiūnų kaime radę 
lietuvę moterį apie 60 m., beganančią karvę, 
ėmė reikalauti pasakyti, kur yra vyrai, smar-
kiai ją sumušė, paskui, prilenkę du berželius ir 
prie jų viršūnių pririšę moterį už kojų, paleido. 
Moteris mirė pusiau perplėšta. Po to aptikę 
krūmuose pasislėpusį irgi apie 60 m. vyriškį 
ilgai kankino, bet jam nieko neišduodant, kas 
kaime turi ginklų, suvarė į panages vinis, nulu-
pę nuo galvos odą, sutriuškino ją šautuvų buo-
žėmis [...]; sausio pirmosiomis dienomis lenkų 
partizanai, užpuolę Knicekų kaimą Eišiškių 
apskr., nužudė 35 civilius to kaimo gyventojus, 
13 sužeidė, iš jų 10 sunkiai, sudegino 40 ūkių 
su 50 karvių, 16 arklių, 50 kiaulių, 100 avių, 400 
vištų ir kt. [...] Sausio 8 d. lenkų partizanai įsakė 
Turgelių valsčiaus lietuviams mokytojams kuo 
skubiau išsikraustyti [...]. Vasario 10 d. apie 2 
val. nakties smarkiai ginkluoti lenkai užpuolė 
Rudaminos valsčiaus Pažmonės palivarke 
gyvenančius lietuvius ir pareiškė: jei nenori 
būti iškarti, privalo iki 12 val. išsikraustyti iš 
Vilnijos. Tokius pat nurodymus gavo 330 lietu-
vių šeimų Maišiagalos ir Paberžės valsčiuose. 
[...]. Balandžio 16 d. lenkų partizanai smar-
kiai sumušė Nemenčinės valsčiaus Birgiškių 
kaime eigulį Vladą Valentinavičių už tai, kad 
pasisakė esąs lietuvis. Balandžio 16 d. gin-
kluoti lenkai užpuolė Joniškį, apiplėšė daugelį 
lietuvių, jų kooperatyvą ir visus tarnautojus 
nuogai išrengę išvarė į gatvę [...]. Tą pačią 
dieną ginkluoti lenkai, per pamaldas įsiveržę į 
Butrimonių bažnyčią, neleido kunigui skaityti 
evangelijos lietuviškai [...]“. Ir t. t.

Iš pačių lenkų banditams instrukcijų maty-
ti, kad AK budeliai gerai buvo įsisavinę sovie-
tinių „kagėbistų, nacių gestapo ir viduramžių 
inkvizitorių žmonių kankinimo ir žudymo me-
todus. Vienoje iš tokių instrukcijų iš Londono 
AK Lietuvoje nurodomi tokie leistini „Lenkijos 
priešų“ kankinimo būdai: bausmė vandeniu, 
kai per nosį supilama du ar trys litrai vandens, 
nuo to baisiai skauda galvą; mušimas lazda 
per kojų padus ir kulnus, po ko kankinamieji 
verčiami bėgti; adatų varymas po nagais; 
užpjudymas piktų šunų, draskančių žmones, 
gauja; genitalijų daužymas liniuotėmis; galvos 
daužymas į sieną ir surištų kalinių mėtymas 
iš tam tikro aukščio; tarp pirštų įspaudžiami 
nugaląsti šoviniai ir nudrožti pieštukai, o abi 
rankos spaudžiamos viena prie kitos; tarp 
praskėstų kelių įstatomi šoviniai ir kojos 
spaudžiamos taip, kol šoviniai sulenda į kūną; 
ugnimi deginami padai ir pažastys...“

Bet ir po pačių žiauriausių lietuvių žudynių 
ar kankinimų AK vaizduodavo esą didžiau-
siais katalikais: visa gauja eidavo į bažnyčias, 
kuriose kunigai lenkai ir visi melsdavosi, pri-
imdavo kunigų palaiminimus naujiems „žy-
giams“. Beje, kaip sakyta AK, ir jos „žygius“ 
prieš lietuvius rėmė okupacinė vokiečių val-
džia. Archyvuose yra daug dokumentų apie 
vokiečių ir AK vadų susitarimus. Nuolatinius 

ryšius su jais palaikydavo Vilniaus apygardos 
komisaras Volfas. Pavyzdžiui, 1944 m. vasario 
19 d. jis savo dalinių vadams, išsidėsčiusiems 
Svyrių apylinkėse, nurodė: „Savo raštu aš jau 
esu pranešęs lenkų partizanams, kad jie nebus 
puolami ir persekiojami...“ Taigi nacių Vokie-
tijos okupacijos metais lietuviams, ypač Rytų 
Lietuvoje, teko pakelti kelių „aukštų“ engimą: 
okupantų vokiečių, lenkų AK, SSRS banditų 
ir dar sulenkintos Katalikų bažnyčios kunigų 
ir hierarchų; bet tokių žiaurumų, kaip iš AK 
gaujų, lietuviams dar nebuvo tekę patirti nei 
„unijos“, nei carinės Rusijos ar J. Pilsudskio 
laikais; tokios daugiapakopės priespaudos 
nepatyrė nė viena kita Europos tauta. Todėl 
ir šiandien daugeliui lietuvių ta lenkų AK 
asocijuojasi ne kaip „vienintelių draugų II 
pasaulinio karo metais“, o kaip plėšikų ir 
žudikų orda. Tad daugelis ir Rytų Lietuvos 
lietuvių džiaugėsi artėjančia SSRS kariuomene. 
Beje, džiaugėsi ir AK vadai, nes iš Londono 
ėjo žinios, kad Anglija ir JAV neprieštarauja, 
kad AK pirmoji įžygiuotų į Vilnių. Londone, 
Niujorke ir kituose vietose, kur gyventa len-
kų, buvo jau spausdinami lenkiški plakatai: 
„Lietuva dėkoja savo išvaduotojams lenkų 
AK pulkams! Tegyvuoja Lenkija!“ Ir pan. O 
Lietuvą buvo užversta lenkiškais plakatais. 
Viename jų skaitome: „Išmušė istorinė valan-
da. Barbariškos hitlerininkų ordos traukiasi su-
maištyje [...]. Pergalingoji Sovietų armija eina 
paskui besitraukiančius vokiečius kaip mūsų 
sąjungininkė [...]. Sovietų armiją sutikime kaip 
alijantų sąjungininkę ir kaip anksčiau remkime 
jos ginkluotas pastangas kovoje su vokiečiais, 
mušdami priešo dalinius ir suteikdami įžen-
giančiai Sovietų armijai paramą ir pagalbą 
[...]. Turime ištverti ir išgyventi, kaip ištvėrė ir 
išliko mūsų tėvai ir seneliai šiose respublikos 
šiaurės rytų žemėse. Tegyvuoja laisva ir Ne-
priklausoma Lenkijos Respublika!“

Šis AK atsišaukimas buvo parengtas, ga-
vus nurodymą iš Londono. Dar vienas lenkų 
šovinistų ir jų globėjų niekšystės dokumen-
tas: į Lietuvą sugrįžta buvęs okupantas, o AK 
ir jos globėjai klykia: „Tegyvuoja Lenkija!“, 
matyti, jau tikėdami, kad Anglijos, JAV pritari-
mu ir visa Lietuva bus prijungta prie Lenkijos. 
Ir lenkų ordos, komanduojamos AK vadų, 
telkėse Vilniaus apylinkėse, kad kai tik SSRS 
kariuomenė išvys vokiečius, galėtų įžygiuoti 
į tariamai tik lenkų išvaduotą Vilnių. Lenkai 
vylėsi, kad SSRS atsižvelgs į Anglijos, JAV 
pageidavimus ir Vilniaus bei visos Lietuvos 
valdymo mandatą perduos jiems, lenkams, 
jų AK. Bet TSRS kariuomenės vadas genero-
las L. Černiachovskis po pasitarimo Vilniaus 
apylinkėse su AK vadais, leido 1944 m. liepos 
13 d. tik keletui AK būrių kartu su bolševikų 
partizanais įžygiuoti SSRS kariuomenės ap-
supty į išvaduotą nuo vokiečių Vilnių. Bet ir 
dėl to džiūgavo lenkai ir iš Vilniaus į Londoną, 
Niujorką skrido jų telegramos: „Vilnius vėl 
bus lenkiškas [...]. Viskas lenkų rankose. Fabri-
kuose ir dirbtuvėse kuriasi lenkų komitetai ir 
administracija [...]. Lietuviai bėga...“

Lenkai, uoliai ėmęsi bendrauti su Vilnių 
okupavusia ir toliau į Vakarus besiveržusia 
Sovietų kariuomene, su į Vilnių sugrįžtan-
čiais bolševikų partijos, KGB veikėjais, ėmė 
nuožmiai persekioti lietuvius, nespėjusius 
pasitraukti į Vakarus. Tačiau SSRS suprato, 
kad AK yra valdoma iš Vakarų, kurie pritaria 
ir Lietuvos įjungimui į Lenkijos sudėtį, todėl 
1944 m. liepos 17 d. minėtasis okupacinės 
kariuomenės vadas generolas I. Černiachovs-
kis ir įsakė nuginkluoti AK gaujas, suimti 
jų vadus. Nemaža dalis AK veikėjų suspėjo 
pasitraukti į Lenkiją, kiti, išsislapstę miškuose, 
tęsė lietuvių žudynes ir plėšimus. Tik 1945 m. 
sausio 19 d. paskutiniojo savo vado Okulic-
kio įsakymu iš Lenkijos AK gaujoms įsakyta 
išsiskirstyti ir Lietuvoje. Bet nemaža AK dalis 
Vilniaus krašte nepakluso tam įsakymui ir 
toliau plėšikavo, terorizavo lietuvius, darė 
viską, kad šis kraštas geriau būtų rusinamas, 
kad į jį keltųsi gyventi rusai ir gudai, kad 
tik negrįžtų tikrieji šeimininkai – lietuviai. 
Keista: žydų žudikai ieškomi ir baudžiami 
visame pasaulyje, bolševikiniai nusikaltėliai 
irgi teisiami, o Armijos Krajovos nariai – ne, 
nors jie žudė nekaltus lietuvius, kovojo prieš 
Lietuvos valstybę, siekė ją įjungti Lenkijos 
sudėtin. Visos antižmogiškos, antivalstybi-
nės, bolševikinės ir fašistinės organizacijos 
uždraustos, o kai kurie senieji AK nariai sau 
ramiai tebegyvena Rytų Lietuvoje. Nuolai-
džiavimas žudikams šovinistams ir jų palikuo-
nims nesiderina su jokia teisingumo sąvoka. 
Tai suvokia ir daug dorų lenkų, kurie irgi 
sako, kad ne girti reikia AK, ne stengtis įrodyti 
apie jos tariamą rūpestį Lietuva (vilko rūpestį 

ėriuku), ne toleruoti lenkų šovinizmo kursty-
tojus Lietuvoje, o priešingai – nepriklausomos 
Lietuvos teisingumo sistemos uždavinys, kad 
būtų išrautas ne tik nacistinis, bolševikinis, bet 
ir lenkiškasis šovinizmas ir neleisti LRT ar kitai 
žiniasklaidai būti jo trubadūru. Taigi, kad ir 
kaip šiandien bevertintume SSRS kariuomenę, 
jos vadas gen. I. Černiachovskis tomis pirmo-
mis pokario dienomis išgelbėjo lietuvių tautą 
nuo lenkų šovinistų niekšiškų užmačių (lenkų 
engimas buvo didesnis ir labiau tautą naiki-
nantis nei sovietų). SSRS okupuota Lietuva, 
kaip jau minėta, ne tik atgavo Vilnių ir didelę 
dalį jo krašto, bet ir Klaipėdą, o kuriam laikui 
(iki 1946 m. pabaigos) – vos ne visą Mažąją 
Lietuvą (Karaliaučiaus kraštą).

Lenkijos viršininko „meilė“ Lietuvai

Kokia problema bebūtų gvildenama ypač 
iš XX a. Lietuvos ir Lenkijos, lietuvių ir lenkų 
santykių, retai kada nepaminimas J. Pilsudskis. 
Ypač daug apie jį rašyta portale „Delfi“, rodyta 
„Istorijos detektyvuose“, lenkų šovinistams ir jų 
lietuviškiems bernams minint jo 150-ąjį (g. 1967 
m. gruodžio 5 d.) gimtadienį. Tose laidose ir 
straipsniuose J. Pilsudskis lietuvių šlovintas už 
tai, kad jis kartais teikdavosi ir lietuviškai pra-
bilti, kad mėgdavo pasilinksminti su panomis 
Druskininkuose ir Vilniuje ir sielodavęsis, nes 
nepasisekę atkurti Lenkijos su LDK provincija, 
Lenkijos ir visų Rytų Europos valstybių val-
dytojos. Bet ir po to jubiliejaus portale „Delfi“ 
ir kituose leidiniuose lietuviai savo rašiniuose 
ir kalbose stengiasi pateisinti ir visus jo nusi-
kaltimus lietuvių tautai ir Lietuvai, tarsi jie ir 
Lietuva tebebūtų šlėktų baudžiauninkais, o 
Lietuva – tik jų provincija; rašoma ir kalbama, 
kad reikia tik mylėti J. Pilsudskį, kad tik „rusų 
agentai“ smerkia jį. Visa tai vėl atkartojo detek-
tyvistas V. Savukynas 2018 m. kovo 31 d. por-
talo „Delfi“ straipsnyje „Ko vertas Pilsudskis: 
meilės ar neapykantos?“. Daug ką nustebino 
jau pats klausimas, lyg Pilsudskis ar Lenkija 
būtų kokia prostitutė – tik pasimylėjimams 
tikusi ar tinkanti. Taigi, ar mes, lietuviai, myli-
me ar neapkenčiame vokiečių, prancūzų, rusų, 
žydų, amerikiečių ar kitų? Tautos ir jų valstybės 
bendrauja tiek, kiek reikalauja kultūros, ekono-
mikos, saugumo ir kiti interesai. „Tik kvailiai be 
rimtesnių priežasčių žiūri į savo kaimynus prie-
šiškai ir vengia bendrauti su jais“, – maždaug 
tokią mintį išsakė ir JAV Prezidentas Donaldas 
Trampas, balandžio pradžioje Vašingtone 
susitikęs su Lietuvos Respublikos Prezidente 
Dalia Grybauskaite ir kitais Baltijos valstybių 
vadovais. Bet tikras bendravimas įmanomas tik 
tarp lygiapartnerių, suprantančių ir remiančių 
vienas kito interesus, o ne vadovaujantis kokios 
tai „meilės“ jausmais.

Lygiapartneriškumo kaip tik ir nebuvo 
tarp Lenkijos ir Lietuvos. Lenkija visais 
laikais tik gudraudavo, kad kuo labiau 
pajungus savo tikslams LDK, o vėliau ir 
nepriklausomą Lietuvą. Ir lenkų „meilė“ 
– tai šlėktos meilė baudžiauninkams. Vis 
dėlto daugelis lenkų patriotų nenorėjo ir 
nenori suvokti, kad lietuvių tauta nori ir 
gali būti savo žemės ir valstybės šeimininke. 
Tad mes, tie, kurie gerbiame ir lenkus, jų 
valstybę, turime ne subinlaižiauti jiems, o 
nurodyti, kas trukdo mūsų dviejų tautų ir 
valstybių lygiapartneriškam bendravimui. 
Giliausią duobę čia kasė ir kasa visokių de-
tektyvų kūrėjai, rašytojai, mėginantys, kaip 
minėta, įtikinti mylėti, kaip ir J. Pilsudskį, 
jau vien už tai, kad jis dar šiek tiek mokėjo 
lietuviškai ir (pagal V. Savukyną) kad jis 
„... Norėjo sukurti stiprią Vidurio Europos 
valstybę, kuri būtų tas žaidėjas, su kuriuo 
skaitytųsi ir Rusija, ir Vokietija. Vien etni-
nių lenkų žemių nepakako...“ Pagal tą LRT 
ir portalo „Delfi“ detektyvistą išeitų, kad 
nusikaltėliais esame tik mes, „litvinai“, nes 
pasipriešinę lenkų ordoms ir neleidę joms 
užgrobti visos Lietuvos. Dieve mano, kiek 
reikia būti naiviam ar neapkęsti Lietuvos, 
kad galėtum kaip tas detektyvistas toliau 
savo straipsnyje tvirtinti, kad J. Pilsudskis 
„jautėsi lietuviu. Ir jam atrodė, kad Lietuva 
ir Lenkija – tai dvi sesės, kurios negali būti 
atskirtos. Tačiau istorinė realybė buvo kito-
kia...“ Tokie apgailestavimai – tai benzinas 
ir Lietuvos lenkų šovinistams: Lietuva ne 
lietuvių, o lenkų, Lenkijos žemė. Nesvarbu, 
kad dabartinė Lietuva – tai tik dalelė ir etni-
nių lietuvių žemių, kad jos – tai ir visi kraštai 
į šiaurę nuo Vyslos neteisėtai po Napoleono 
pralaimėjimų priskirtos Lenkijos karalystei, 
kad tų žemių tikruoju suverenu yra tik lietu-
viai. Lieka tikėjimas, kad ir lenkų patriotai 
ims suprasti lietuvius patriotus ir nebenorės, 

kad jų didvyris būtų didvyriu ir lietuviams, 
nebesvaičios ir dėl tariamo „Vilniaus klau-
simo“. Plėšikas, įsibrovęs į svetimus namus 
niekada netampa jų teisėtu šeimininku. Juk 
niekas niekada nesakė ir nesako, kad buvo 
ar tebėra neišspręsta Lenkijos išsivadavimo 
iš nacių Vokietijos, SSRS teisėtumo ar panaši 
problema. O štai, kaip minėta, kai kurie lie-
tuvių istorikai ir politikai net rimtais veidais 
vis dar svarsto buvusią Lenkijos invaziją, 
okupaciją ir aneksiją Vilniaus ir jo krašto, 
svarsto, lyg dėl to būtų buvusi kalta pati 
auka – lietuvių tauta ir jos valstybė; Lietuvos 
politikai, istorikai, politologai, publicistai 
vietoje laižę lenkų ir kitų galingesniųjų 
užpakalius, kaip ir SSRS okupacijos metais 
vengia tiesiai šviesiai pasakyti, kas buvo kas, 
pasakyti, kad J. Pilsudskis, V. Sikorskis ir 
daugelis kitų Lenkijos vadų, buvo lietuvių 
tautos ir jos nepriklausomo valstybingumo 
budeliai.

Visi buvę agresoriai ir kolonizatoriai 
atsiprašo aukų. Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas A. Brazauskas atsiprašė Izraelyje dėl 
vokiečių okupantų ir jų įsakymu nužudytų 
žydų Lietuvoje, nors okupuota šalis neatsa-
ko už okupanto padarytas skriaudas, nors 
ir žydai Lietuvoje buvo kaip ir lietuviai tos 
pačios valstybės piliečiai ir už jų išžudymą 
Vokietija, kaip ir kiti okupantai, turėjo atsi-
prašyti Lietuvos ir kompensuoti tik Lietuvai 
už patirtas skriaudas, sunaikintus jos pilie-
čius –žydus, kaip ir lietuvius, jų turtus. Juk 
tais metais dar ir žydų valstybės – Izraelio 
– nebuvo. Tad ir bestuburiai lietuviai turėtų 
liautis teisinti J. Pilsudskio, V. Sikorskio ir kitų 
lenkų šovinistų nusikaltimus lietuvių tautai, 
Lietuvai, pasižiūrėti, kokia tikrąja prasme 
ir senaisiais laikais lietuvis lenko „broliu“ 
įvardijimas – tik tada, kai lietuviai kovojo ir 
žuvo už lenkus, Lenkiją. Bet kai tik prasidėjo 
lietuvių tautos atgimimas, kai lietuviai pra-
dėjo kelti ir savos nepriklausomos lietuvių 
valstybės atkūrimo idėjas, tada daugelį lenkų 
ir sulenkėjusių bajorų, dvasininkų apėmė 
baisus įsiūtis. Tokius lietuvius jie vadino tik 
„chamais“, „litvomanais“, „litvinais“ ar pan. 
Nežinomas nė vienas atvejis, kad lenkai būtų 
bent pirštą pajudinę dėl lietuvių spaudos ir 
mokyklų draudimo panaikinimo, lietuviškų 
leidinėlių ar net maldaknygių spausdinimo ir 
platinimo. Priešingai – jie kišdavo lietuviams 
tik savus, lenkiškus leidinius, kalė visur, kad 
tik rusų šnipai, Katalikų bažnyčios priešai ne-
simoko ir nesimeldžia lenkiškai. Atrodo, kad 
tokia nuostata mielesnė ir mūsų laikų minė-
tiems „Istorijos detektyvų“ kūrėjams, portalo 
„Delfi“ ir kai kurių kitų leidinių vadams ir 
rašytojams. Tad dar kiek prisiminkime tą 
Lietuvos žemės daigą piktžole lietuviams 
išaugusį – Lenkijos viršininką, diktatorių 
Pilsudskių Juozą, bet nuo jaunystės niekinusį 
visa, kas lietuviška. Ir nors jis nuo 1892 m. 
buvo svarbus Lenkų socialistų partijos (PPS) 
veikėjas, vienas iš jos vadų, bet ir apie rusų 
vykdomą lietuvių tautos dvasinį ir ekonominį 
engimą, kaip ir jos persekiojimą lenkų ir su-
lenkėjusių kunigų ir dvarininkų, apie lenkų 
draudimus net bažnyčiose lietuviškai melstis 
tas mūsų, lietuvių, žemės daigas J. Pilsudskis 
nė žodeliu niekada neužtarė, ir dėl ypač lenkų 
smaugiamų lietuvių... Visur jis reiškėsi tik 
kaip lenkintojas, lenkų valstybingumo gynė-
jas. Gal tai lėmė menkas jo išsimokslinimas? 
Tik vos vos įstengė Vilniuje baigti rusų gim-
naziją. Joje geriausiu draugu buvo būsimasis 
bolševikinės Rusijos budelis, ypatingosios 
komisijos vadas Feliksas Dzeržinskis, kuris 
ir paskatino jį domėtis socializmu, mark-
sizmo veikalais, bet kaip matyti iš paties J. 
Pilsudskio prisiminimų, jis, būdamas vienas 
iš lenkų socialistų vadų, nebuvo perskaitęs 
nė vieno socializmo teoretikų kūrinėlio. Ir, 
atrodo, todėl, kad jo galvai jie būdavo per 
sudėtingi. Jis buvo tik veiksmo vaikinas. 
Įstojęs į Charkovo universitetą net pirmo 
kurso egzaminų nepajėgęs išlaikyti. Grįžęs 
į Vilnių, tingėdams ką nors „rimtai dirbti“, 
gyveno pas tėvus, po to išlaikomas vienos iš 
būsimų žmonų Marios, vėliau kitos – Alek-
sandros. Beje, dėl jos jis buvo perėjęs ir į 
liuteronų tikėjimą. Kai kurie jo bendraamžiai 
rašo, kad Juozas lovoje buvęs ypač pajėgus 
ir vienu metu turėjęs ir daugiau „žmonų“, 
o ir bent kartelį pažinusios jo galias, nebe-
galėdavusios pakęsti savųjų vyrų silpnumo. 
Daugelio panelių ir ponių gundomas jis taip 
vos ne iki senatvės ir negalėjo apsispręsti, su 
kuria jam vertingiausia būtų vienoje poroje 
gyventi.
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Š. m. liepos 6-ąją, Valstybės dieną, 
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė apdovanojo Gintarą Karosą 
Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Gintaras Karo-
sas yra skulptorius, visuomenės, kultūros 
ir politikos veikėjas, Europos parko ir 
Liubavo muziejų įkūrėjas, dailės kūrinių, 
Europos parko meninio kraštovaizdžio, 
knygų ir straipsnių autorius, kultūros pa-
veldo tyrinėtojas, Nacionalinės pažangos 
premijos laureatas.

Gintaras Karosas labai anksti pasirinko 
savo gyvenimo kelią kurti ir išsaugoti Lie-
tuvai vertybes, sujungiant meną, gamtą ir 
žmones. Būdamas vos 19-ikos metų netoli 
Vilniaus įsteigė Europos parką – pasaulio 
meno muziejų po atviru dangumi, dabar 
tapusį vienu iš Lietuvos identiteto dalių. 
Kuriant Europos parką, buvo įtvirtinta Lie-
tuvos, kaip Europos centro valstybės, idėja. 
Džiaugiuosi garbingu apdovanojimu, savo 
darbais kasdien siekiu tarnauti Lietuvai, tęs-
damas šeimos tradiciją, – sako G. Karosas. – 
Malonu prisiminti, kad ir mano senelį Vladi-
mirą Karosą už nuopelnus Lietuvai Respu-
blikos Prezidentas A. Smetona dar 1931 m. 
vasario 16 d. apdovanojo kunigaikščio Ge-
dimino ordinu.“ G. Karosas yra įsitikinęs, 
kad vykdoma veikla yra jo pilietinė misija 
Lietuvai, jis teigia: „Darbų ir veiklos kriteri-
jumi man visad buvo darbų prasmingumas 
Lietuvai. Europos parkas ir Liubavo dvaro 
muziejus yra mano indėlis kuriant savitą 
Lietuvos veidą, turtinant bei išsaugant šalies 
kultūros paveldą ateinančioms kartoms.“

Birželio 25 d. G. Karosui – skulptoriui, 
visuomenės, kultūros ir politikos veikėjui, 
Europos parko ir Liubavo muziejų įkūrėjui, 
pirmųjų Lietuvoje kraštovaizdžio dailės 
ir architektūros kūrinių, Europos parko 
meninio kraštovaizdžio, knygų ir straips-
nių autoriui, kultūros paveldo tyrinėtojui, 
Nacionalinės pažangos premijos laureatui – 
sukako 50 metų.

Menininkas gimė 1968 m. birželio 25 d. 
Vilniaus rajone, Kryžiokuose. Vaikystėje jis 
daug piešė, daugiausia – plunksna, tušu, 
kūrė raižinius, rengė parodas. 1988–1998 m. 
G. Karosas studijavo Vilniaus dailės akade-
mijoje skulptūros specialybę. Iš akademijos 
buvo pašalintas, nes nepakluso raginimui 
nerengti tarptautinio skulptūros simpoziu-
mo Lietuvoje. Mokslus tęsti galėjo pasikeitus 
akademijos vadovybei – išlaikė egzaminus 
ir gavo diplomą.

1991 m. pastatė pirmąją skulptūrą – Eu-
ropos parko simbolį. Po dvejų metų surengė 
pirmąjį Lietuvoje tarptautinį skulptūros 
simpoziumą „Europos parkas“. Vėliau rengė 
kasmet – dar vienuolika renginių, kuriuose 
dalyvavo menininkai iš viso pasaulio. Tuo 
laikotarpiu pradėjo kurti ir 55 ha užimančio 
Europos parko meninį kraštovaizdį.

1995 m. dienraščio „The Wall Street 
Journal“ priedas „Central Europe Ekonomic 
Review“ 27-erių metų menininką išrinko 
tarp 20-ies žymiausių Rytų ir Vidurio Eu-
ropoje reformas vykdančių ir aktyviai pa-
sikeitimuose dalyvaujančių jaunų žmonių.  
G. Karosas studijavo muziejininkystę Japoni-
joje ir JAV. Jo bendradarbiavimo su garsiau-
siais pasaulio skulptoriais D. Openheimu,  
S. Levitu, M. Abakanovič ir kitais meni-
ninkais dėka Europos parke pradėti statyti 
didelio mastelio šių menininkų darbai. Parko 
įkūrėjo 2000 m. iš daugiau kaip 3 000 senų 
televizorių sukurtą sovietinės ideologijos 
absurdą vaizduojantį meno kūrinį Gineso 

rekordų agentūra įregistravo kaip pasaulio 
rekordą – didžiausią pasaulyje skulptūrą 
iš televizorių. Šis darbas sukėlė nemenką 
tarptautinį susidomėjimą, kuris jaučiamas 
iki šiol. Po metų menininkas pradėjo statyti 
Edukacijos centrą – per penkerius metus 
iškilo skulptūrinės architektūros statinys su 
į kalną panašiu žole apželdintu stogu. 

Būdamas 38-erių, G. Karosas tapo pir-
muoju Nacionalinės pažangos premijos, 
vadinamos lietuviškuoju nobeliu, laureatu. 
2009 m. jis sukūrė meno kūrinį „Ženklas“, 
skirtą Lietuvos valstybės tūkstantmečiui 
paminėti. Po 5-erių metų Europos parke 
menininko rankomis atsirado skulptūra 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo 
metinėms paminėti. 

2008 m. G. Karosas pradėjo kurti kraš-
to istorijos, kultūros ir technikos paveldo 
muziejų Liubavo dvare. Tyrė šio sodybos 
ansamblį, rengė pastatų restauravimo, at-
kūrimo ir pritaikymo muziejui projektus. 
2009–2011 m. vadovavo Liubavo dvaro 
sodybos vandens malūno restauravimui ir 
pritaikymui muziejui, o 2014–2017 m. XVIII 
a. baroko architektūros oficinos ir oranžerijos 
sutvarkymui. Už kokybiškai restauruotą 
vandens malūną-muziejų apdovanotas 
aukščiausiu ES kultūros paveldo prizu ir 
apdovanojimu „Europa Nostra“. 

G. Karosas, be jau minėtų kūrinių, yra 
daugelio Europos parke esančių kraštovaiz-
džio meno ir skulptūros darbų, tarp jų – 
„Jūsų patogumui“ (1997–1999), „Vieta“ 

(2001), „Besikeičiantys“ (2005), „Pamatai / 
langas“ (2006), „Nuo svajonės iki dabar“ 
(2009), „Ženklas“ (skirtas Lietuvos tūks-
tantmečiui paminėti, 2009), „Siena“ (2009), 
„Kultūra“ (2009–2011), „Kristijonui Donelai-
čiui“ (skirta poeto 300-osioms gimimo meti-
nėms paminėti, 2014) ir kitų – autorius.

Nuo 2009 m. iki dabar – nepartinis Vil-
niaus rajono savivaldybės tarybos narys, o 
2015 m. dalyvavo mero rinkimuose, surin-
ko 17,26 proc. balsų ir liko antroje vietoje.  
G. Karosas yra viešosios įstaigos „Europos 
parkas“ prezidentas, Lietuvos pilių ir dvarų 
asociacijos prezidentas, piliečių asociacijos 
„Talka kalbai ir tautai“ pirmininkas, Lietu-
vos bajorų karališkosios sąjungos Vilniaus 
krašto tarybos narys. Taip pat – knygų apie 
Europos parką ir Liubavo dvarą autorius ir 
sudarytojas, aktyviai dalyvauja Lietuvos 
visuomeniniame gyvenime, rašo straips-
nius meno, kultūros, politikos ir kitomis 
temomis. Jis sakė: „Man tikrai pasisekė, 
kad mano gyvenimo kelias apima daug 
įvairių sričių: skulptūros, architektūros, 
kraštovaizdžio kūrimą Europos parke, 
istorijos, kultūros paveldo tyrinėjimą Liu-
bavo kaime, politinę patirtį Vilniaus rajono 
savivaldybės taryboje, visuomeninę veiklą 
lietuvių kalba ir kultūros paveldo išsau-
gojimu besirūpinančiose organizacijose. 
Teko sutikti daug puikių žmonių ir patirti 
nemažai išbandymų.“

VšĮ „Europos parkas“ informacija

Lietuvos muziejai

Europos parko įkūrėjui Gintarui Karosui įteiktas 
valstybės apdovanojimas

2018 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Pran-
ciškus nominavo teologijos mokslų daktarą 
monsinjorą Algirdą Jurevičių Kauno arki-
vyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė 
jam Materianos vyskupo titulą.

Algirdas Jurevičius gimė Vievyje 1972 m. 
kovo 24 d. Elenos ir Vytauto Jurevičių šeimo-
je. 1987 m. baigęs Vievio vaikų muzikos mo-
kyklą bei devynias klases Vievio vidurinėje 
mokykloje tęsė muzikos mokslus Vilniaus 
J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos 
mokykloje (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-
Kelpšos konservatorija). 1986–1991 m. vado-
vavo chorui bei dirbo vargonininku Vievio 
Šv. Onos bažnyčioje; 1990–1991 m. dirbo 
tikybos mokytoju Vilniaus 44-ojoje (dabar – 
Senvagės) vidurinėje mokykloje.

1991–1996 m. studijavo Kauno kunigų 
seminarijoje bei Vytauto Didžiojo universiteto 
Teologijos fakultete, kurį su pagyrimu baigė, 
įgydamas kvalifikacinį teologijos bakalauro 
laipsnį. Mokydamasis kunigų seminarijoje 
atliko vargonininko tarnystę, o popiežiui Jonui 
Pauliui II lankantis Kaune 1993-ųjų rugsėjo 6-ąją 
vargonavo per šv. Mišias Kauno Santakoje.

1996 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais mo-
kėsi vokiečių kalbos Leipcige (InterDaF e.V. 
am Herder-Institut der Universität Leipzig).

1996 m. rugsėjo 15 d. buvo įšventintas 
diakonu Kaišiadorių vyskupijai, o 1996 m. 
gruodžio 26 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas 
Matulaitis suteikė kunigystės šventimus ir 
paskyrė Kaišiadorių parapijos vikaru, jau-
nimo kapelionu.

1996–1998 m. studijavo Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Teologijos fakulteto 
magistrantūroje (dogmatikos specializacija), 
kurią baigęs įgijo Katalikų teologijos licenci-
ato-magistro kvalifikacinį laipsnį.

1996–1997 m. dirbo Kauno kunigų se-
minarijoje Kaišiadorių vyskupijos semina-

ristų ugdytoju, 1996–1998 m. – dogmatinės 
teologijos dėstytoju, 1999 m. dirbo asistentu 
Bendrosios teologijos katedroje Vytauto 
Didžiojo universitete.

1998 m. buvo paskirtas Kaišiadorių para-
pijos vikaru ir katalikiškų klasių kapelionu. 
Tais pačiais metais skiriamas Aukštadvario 

bei Vytautavos parapijų administratoriu-
mi.

2000–2004 m. studijavo praktinę teolo-
giją Frankfurte prie Maino (Vokietija) Sankt 
Georgen aukštojoje filosofijos-teologijos 
mokykloje, kurią baigė įgydamas praktinės 
teologijos mokslų daktaro laipsnį.

2001–2004 m. talkino lenkų sielovado-
je (Polska Misja Katolicka, Hanau) Fuldos 
vyskupijoje ir buvo atsakingas už lietuvių 
sielovadą Štutgarte (Rotenburgo-Štutgarto 
vyskupija).

Nuo 2004 m. – Kaišiadorių vyskupijos 
generalvikaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos dėstytojas.

2011 m. dirbo Lietuvos mokslų akademi-
joje projekto mokslo ekspertu.

1998–2008 m. buvo Dievo tarno arkivys-
kupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos 
bylos notaru, 2017 m. paskirtas palaimintojo 
Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos 
postulatoriumi.

2006 m. apdovanotas VDU medaliu.
2008 m. popiežius Benediktas XVI sutei-

kė Jo Šventenybės kapeliono (monsinjoro) 
titulą.

2015 m. apdovanotas medaliu Exuli 
bene de Ecclesia merito („Išeiviai, nusipelnę 
Bažnyčiai“).

2017 m. Kaišiadorių rajono savi-
valdybės kultūros premijos laureatas.  
Kelių knygų ir daugelio mokslinių bei pu-
blicistinių straipsnių autorius.

 
Kauno arkivyskupijos kurijos informacija

Mons. Algirdas Jurevičius paskirtas Kauno vyskupu augziliaru

Valstybės dieną LR Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lie-

tuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo 
Gintarą Karosą Lietuvos valstybės ordino „Už 

nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

Šventės „Meno ir muziejų kūrėjui Gintarui Karosui – 50“ dalyviai, 2018 m. birželio 25 d.

Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis (kairėje) su tuometiniu Kaišiadorių vyskupijos generalvi-
karu mons. Algirdu Jurevičiumi, 2009 m. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
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Apgailėtina, kad Lietuvos 
Respublikos Seimo dauguma 
sesijos pabaigoje balsavo 
už Referendumo įstatymo 
pakeitimą, kuriuo siekiama 
padaryti išimtį numatomam 
referendumui dėl dvigubos 
pilietybės. Šiame konkre-
čiame referendume, kurį 
tikriausiai paskelbs valdžia, sprendimui pri-
imti tuomet jau nebereikėtų pusės visų piliečių 
balsų, o užtektų tik pusės iš tų, kurie atėjo.

Lydekai užsakius, valdžiai panorėjus, 
specialias sąlygas norima sudaryti daugybinės 
pilietybės įteisinimui.

Nors Seimo kanceliarijos Teisės departa-
mentas aiškiai nurodė, kad siūloma išimtis 
prieštarautų Konstitucijai, Teisės ir teisėtvar-
kos komitetas bei Seimo salėje sėdėję Seimo 
nariai to visiškai nebojo. Jie pasitenkino paža-
dais, kad dėl šio įstatymo rudenį Seimas pats 
kreipsis į Konstitucinį teismą. Matyt tikisi, 
kad Konstitucinis Teismas staiga pakeis savo 
„doktriną“, kaip jau ne kartą yra buvę… 

O juk Seimo stalčiuose guli Lietuvio paso 
įstatymų paketas, kuris iš Lietuvos kilusie-
siems, jų vaikams ir vaikaičiams, net jei jie 
įgytų kitos šalies pilietybę, suteiktų visas 
Lietuvos piliečio teises, išskyrus dalyvavimą 
rinkimuose. Lietuvio pasas taip pat suteiktų 
jo turėtojui teisę greituoju būdu atkurti Lietu-
vos pilietybę. Tai sumanymas, kuris išlaikytų 
išvykusiųjų ryšius su Lietuva – jie bet kada 
galėtų laisvai atvykti į savo šalį, mokytis, dirbti, 
turėtų kitas piliečių turimas lengvatas. Tai būtų 
tikrasis lietuvių vienijimosi kelias. Lietuva turi 
sudaryti sąlygas grįžti, o ne išvykti.

Tačiau mūsų politinė klasė renkasi tautos 
skaldymo ir pilietybės instituto griovimo kelią, 
kai būtų sukurti dviejų rūšių piliečiai – vieni, 
kurie turėtų ir teises, ir pareigas, o kiti – kurie 
turėtų tik teises.

Akivaizdu, kad tai tik skatintų migraciją, 
skatintų kitos šalies pilietybės priėmimą ir 
silpnintų išeivių ryšius su Lietuva.

Susitikimuose su išeiviais įsitikinau, kad 
Lietuvio paso modelis būtų jiems priimtinas, 
o dvigubos pilietybės problemą eskaluoja tik 
Pasaulio lietuvių bendrijos vadovaujantys 
asmenys. Negi tik taip jie geba parodyti, kad 
kažką veikia?

Publicistika
Lietuvos Respublikos
 Seimas siekia įteisinti 
daugybinę pilietybę, 

pažeisdamas Konstituciją?
Dr. Arvydas JUOZAITIS, Vilnius

Birželio 11 d. penkiasdešimt penkiems 
žinomiems visuomenės veikėjams viešai pa-
raginus Lietuvos Respublikos Persitvarkymo 
Sąjūdžio pradininką, olimpietį, rašytoją, filo-
sofą Arvydą Juozaitį dalyvauti 2019 m. Lietu-
vos Respublikos Prezidento rinkimuose, jis 
sulaukė didelio žiniasklaidos ir visuomenės 
dėmesio. Žurnalistai, daugelis žmonių, o ir 
nemažai politikų kreipėsi į A. Juozaitį, pra-
šydami išsakyti savo vertinimus ir požiūrį į 
aktualius klausimus. Ir nors A. Juozaitis dar 
nepatvirtino galutinio savo apsisprendimo 
dėl kandidatavimo į Lietuvos prezidento 
postą, viešam svarstymui nutarė pateikti savo 
valstybės politikos gaires, pavadindamas jas 
„Lietuva yra čia“.

Sąjūdžio pradininkas aptaria dvylika te-
zių, atskleidžiančių jo požiūrį į pagrindinius 
šalies ir jos žmonių, valstybės ir politikos 
klausimus. Skelbiame šias gaires.

Dr. Arvydo Juozaičio valstybės 
politikos gairės viešam svarstymui 

„Lietuva yra čia“

1. Globalios Lietuvos nėra, LIETUVA 
YRA ČIA. Sparčiai mažėjantis mūsų Tėvynės 
gyventojų skaičius yra pasiekęs kritinę ribą, 
kurią artimiausiu metu galime peržengti. 
Tai nutikus, Lietuva fiziškai nebeatsikurs, o 
„globali Lietuva“ išnyks bematant. Todėl gy-
vybiškai būtina keisti dabartinį politinio elito 
kursą, globalizuojantį Lietuvą.

2. Laisvė, tapatinama su laisvu žmogaus 
judėjimu, išeinant iš Tėvynės ir negrįžtant gy-
venti į Tėvynę – yra laisvės iliuzija. Žmogaus 
gyvenimas reikalauja ištikimybės žemei, tėvų 
ir protėvių žemei, tai pabrėžia Lietuvos Respu-
blikos Konstitucijos preambulė. Neoliberalioji 
ideologija yra pražūtinga Lietuvos laisvei.

3. Didžiausia pasaulio globalizacija seniai 
įvykusi – tai krikščionybė. Nūdienė globaliza-
cija naikina žmogaus veidą ir nualina jo sąžinę. 
Visaverčio žmogaus reikmė – atsispirti šiai 
niveliacijai. Tai padaryti galima vadovaujantis 
ir dešimčia Dievo įsakymų, ir tradicinėmis 
religijomis, tautos vertybėmis bei papročiais.

4. Išklydusiems iš Tėvynės Lietuvos 
valstybės piliečiams, atsisakiusiems Lietuvos 
pilietybės turi būti suteikiama galimybė ne 
siekti „dvigubos pilietybės“, o gauti Lietuvio 

pasą. Lietuvio pasas leistų išsižadėjusiems 
Lietuvos pilietybės, susigrąžinti ją be išlygų. 
Lietuvio pasas būtų svetur atsidūrusiųjų 
kilminių Lietuvos žmonių saitų su Tėvyne 
liudijimas, o taip pat ir reali teisė įgyti Lietuvoje 
valstybės garantuotą išsilavinimą, socialines 
paslaugas. Lietuvio pasas neleistų tik vieno – 
balsuoti Seimo ir Prezidento rinkimuose, 
referendumuose. Lietuvos žinia pasaulyje 
pasklidusiems lietuviams turi keistis: Lietuva 
kurs sąlygas grįžti, o ne išvykti. 

5. Socialinė atskirtis Lietuvoje yra pasiekusi 
milžiniškų aukštumų. Viduriniojo gyven-
tojų sluoksnio naikinimas, kurį metų metus 
vykdė politinis Lietuvos elitas, neišskiriant 
nė vienos dominuojančios partijos, turi būti 
nedelsiant sustabdytas. Pirmiausiai tai reikštų 
diferencinių mokesčių įvedimą pagal principą: 
kapitalas moka daugiau. 

6. Be gimdančios šeimos – Lietuva be 
ateities. Šeimos politika turi siekti gyventojų 
skaičiaus gausėjimo, o tai susiję su finansine 
pagalba motinystės ir tėvystės pareigoms. So-
cialinių priemonių reikmės nustatomos pagal 
šeimos gerovės rodiklius. Gausia skelbiama 
jau trijų vaikų šeima, jai skiriama ypatinga 
valstybės parama.

7. Švietimo sistema turi ugdyti ne kosmo-
politinį žmogų, o pirmiausiai Tėvynės pilietį, 
atvirą pasaulio naujovėms. Aukštasis mokslas 
turi būti kreipiamas tautos ir valstybės gyvy-
bingumui stiprinti, o ne verčiamas rinka. Visų 
mokymo įstaigų Lietuvoje bendrinė kalba – 
lietuvių kalba. 

8. Tauta per Konstituciją suteikia įgalioji-
mus valdžiai ir riboja jos galias. Valstybinių 
ir stambaus masto korupcinių nusikaltimų 
tyrimams būtina įstatymu įsteigti savaran-
kiško, plačius įgaliojimus turinčio Ypatingojo 
prokuroro instituciją. 

9. Mokslo ir inovacinė Lietuvos bazė ne-
gali būti vien tik verslo priedas. Strateginiai 
tyrimai ir nacionalinės technologijos – vienas 
iš valstybės tikslų, kaip ir jaunųjų Lietuvos 
mokslininkų ateities planavimas Lietuvoje. 
Protas yra universalus, tačiau jo kilmė ir pa-
naudojimo vaisiai – lokalūs.

10. Lietuvos kultūra negali būti paversta 
vien eksperimentų erdve. Joje kaip aksioma 
turi būti išsaugotos mūsų tradicijos ir Dainų 
šventės, tautą per amžius gelbėjusi kūryba. 

Valstybinė kalba stiprinama, švietimas vyk-
domas pirmiausiai valstybine kalba. 

11. Amžiaus grupių atskirtis yra socialinio 
gyvenimo akligatvis. Valstybė turi rūpintis, 
kad vyresniojo amžiaus žmonės ne tik ne-
skurstų, bet ir dalyvautų viešame gyvenime.

12. Visos tarptautinės sąjungos ir tarp-
tautinio bendradarbiavimo instrumentai turi 
tarnauti Lietuvos ir regioniniam saugumui bei 
gerovei. Reikia iš esmės ir naujai kurti Lietu-
vos ir Latvijos santykius, Baltiškąją vienybę. 
Euroatlantiniam bendradarbiavimui, NATO 
nėra alternatyvos. Lietuva neturi palaikyti 
Europos Sąjungos federalizavimo, ji eina su 
saugančiomis savo realų suverenitetą šalimis. 
Lietuva pasisako už ES kaip tėvynių sąjungą.

www
Dr. A. Juozaitis gimė Vilniuje 1956 m., 1980 m. 

jis baigė Vilniaus universitetą, ekonomikos 
studijas. 1986 m. Vilniaus universitete apgynė 
filosofijos mokslų kandidato disertaciją „Vil-
helmas Diltėjus: istorinis subjektas ir subjek-
tyvioji realybė“. 1985–1987 m. buvo Lietuvos 
konservatorijos dėstytojas, 1987–2001 m. Lietu-
vos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos 
ir teisės instituto mokslinis bendradarbis, 
1998–2004 m. Vilniaus universiteto Tarptauti-
nės verslo mokyklos dėstytojas, 2001–2003 m. 
LR Ministro Pirmininko patarėjas švieti-
mo ir kultūros klausimais, 2004–2009 m. 
Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrado 
srityje kultūros atašė. 2009–2012 m. gyveno 
Rygoje. 2012–2017 m. dr. A. Juozaitis buvo 
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto vicepre-
zidentas. Nuo 2013 m. Klaipėdos universiteto 
Pedagogikos fakulteto lektorius, o nuo 2016 m. 
Sveikatos mokslų fakulteto docentas. Šis 
daugybės knygų, publikacijų autorius buvo 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio leidinio 
„Sąjūdžio žinios“ redaktorius ir leidėjas, vienas 
iš savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ steigėjų, redak-
torius ir leidėjas, žurnalo „Naujoji Romuva“ 
vyriausiasis redaktorius. 

Bręstant Lietuvos Respublikos Persitvar-
kymo Sąjūdžiui, 1988 m. balandžio 20-ąją, dr. 
A. Juozaitis Vilniuje, Dailininkų sąjungoje, 
perskaitė savo garsųjį pranešimą „Politinė 
kultūra ir Lietuva“, paskatinusį burtis ir siekti 
politinės nepriklausomybės.

„Vorutos“ informacija

Dr. Arvydas Juozaitis paskelbė savo 
valstybės politikos gaires

„Šiandien vykstame jau į 33-iąją kelionę – 
talką“, – ankstyvą 2018 m. gegužės 26-osios rytą 
autobuse bendrakeleiviams priminė kelionės 
organizatorė ir vadovė Izolina Lingienė. Iš Šiaulių 
į Karaliaučiaus kraštą vieni vyko 33-iąjį kartą, 
kiti – pirmąjį. Tradicija tęsiama: šios kelionės pir-
meiviai kasmet jos laukia, o kartu visada būtinai 
vyksta ir naujokų. Su lietuvininkų žeme būtina 
susipažinti ir niekada nebūna vėlu.

Pagrindinis tikslas – aplankyti Kristijono 
Donelaičio žemę, susitikti su vietiniais lietuviais, 
nenutraukti tų trapių saitų, jungiančių mus ir 
juos. Kelionės maršrutas tradicinis – Lazdynėliai, 
Tolminkiemis, Gumbinė, Ragainė, Tilžė. Bet 
kaskart jis kitoks, nes atrandama dar nelankyta 
vieta, sutinkamas dar nepažįstamas kraštietis ir, 
deja, kažko vis pasigendama...

Šių metų išvyka truko dvi dienas, keliauta iki 
pat Karaliaučiaus, todėl ir įspūdžių būta daugiau. 
Donelaitininkai (taip vadinami ir pirmą kartą 
vykstantys, nes jie tampa šios bendruomenės 
ir kelionių istorijos dalimi) pirmiausia pasiekė 
Lazdynėlius, kur šiais metais pasodino dešimt 
naujų ąžuoliukų. Prie paminklo, žyminčio lietu-
vių grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 
gimtinę, Šiaulių universiteto prof. dr. Džiuljeta 
Maskuliūnienė kalbėjo apie XVIII a. poeto sąsajas 
su šiandienos literatūra. Ji priminė, kad išvaka-
rėse jaunam poetui Dovydui Grajauskui Šiaulių 
rajono literatūros muziejuje Naisiuose įteikta 42-
oji premija už debiutinę praėjusių metų poezijos 
knygelę. Pirmieji K. Donelaičio žingsniai mūsų 
literatūroje pramynė kelią visiems pasukusiems 
šia kryptimi.

Jaudinantis, įsimintinas ir išskirtinis buvo 
apsilankymas Tolminkiemyje. Kaip ir kasmet 
šiauliečiai sutvarkė kapelius prie bažnytėlės, 
kuri atstatyta 1979 m. (dabar – tai K. Donelaičio 
memorialinis muziejus), jos vidų Izolina Lingienė 
išpuošė iš Lietuvos atvežtais pavasarinių gėlių 
žiedais. Vėl vyko gražus susitikimas su lietuviš-
kas šaknis turinčiais vaikais, suvažiavusiais iš 
įvairių Karaliaučiaus miestų (deja, jau rusiškais 
pavadinimais) į literatūros ir muzikos šventę 
„Viešnagė pas K. Donelaitį“. Lietuviškų mokyklų 
Karaliaučiaus krašte nebėra (lietuvių ten liko vos 

1,1 proc.), todėl dainas, poezijos posmus, kuriuos 
jie dovanoja atvykusiems iš Lietuvos, mokosi 
tik popamokiniuose būreliuose su mokytojais 
entuziastais. Karaliaučiaus 35-ojo licėjaus lietu-
vių kalbos mokytojas Algirdas Karmilavičius 
pristatė visus atlikėjus, jiems ir jų mokytojams 
įteikė padėkas. Nuoširdžiai skambėjo lietuvių 
poetų eilės, dainos (net sutartinės), kanklių 
garsai. Už jaudinančias akimirkas vaikams ir jų 
mokytojams įteikta lietuviškų knygų, saldainių, 
suvenyrų. Džiugu, kad šiais metais Tolminkie-
myje dar susirinko to krašto jaunimas, atsivežęs 
lietuvišką žodį, nors visą laiką sklando mintis 
apie jo tęstinumą (ar dar bus, ar ilgai, o kaip po 
dešimtmečio?). Šių metų mokinių pasirodymą 
vainikavo malonūs siurprizai – K. Donelaičio 
žodis skambėjo prancūziškai ir ispaniškai. Ka-
rolinos Masiulytės-Paliulienės versti „Metai“ 
dar laukia spaustuvės, bet kartu su šiauliečių 
grupe atvykusi vertėja paskaitė „Žiemos rū-
pesčių“ ištrauką. O vertėja Carmen Caro Dugo,  
K. Donelaitį prakalbinusi ispaniškai jau 2013 m., 
pateikė „Rudens gėrybių“ ištraukėlę. Po skai-
tymų susirinkusiuosius pasveikino Lietuvos 
Respublikos generalinio konsulato Karaliaučiuje 
kultūros atašė Raminta Gecevičienė, jau keturis 
dešimtmečius K. Donelaičio muziejui vadovau-
janti Liudmila Silova, K. Donelaičio draugijos 
pirmininkas Gintaras Skamaročius, Karaliau-
čiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociacijos 
pirmininkas Aleksas Bartnikas.

Po moksleivių pasirodymo bažnytėlės rūsyje 
kasmet lankomas K. Donelaičio kapas: uždegama 
žvakelių, pamerkiama gėlių, poeto atminimas 
pagerbiamas tylos minute. Valstybinio Šiaulių 
dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas pra-
tęsė „Metų“ ištraukų skaitymą – šįkart skambėjo 
originalus lietuviškas žodis.

Vakarop visa šiauliečių grupė pasuko Kara-
liaučiaus link, dar spėjusi aplankyti Gumbinėje 
esantį K. Donelaičio paminklą. Sekmadienio rytą 
visus pasveikino Aleksas Bartnikas, maloniai 
sutikęs keliauninkams pristatyti Karaliaučių. 
Sužinota daug įdomių dalykų, net jokiuose rašy-
tiniuose šaltiniuose neužfiksuotų faktų, gėrėtasi 
išlikusiais istoriniais statiniais, stebėtas nūdienos 

miesto gyvenimas. Nepakartojamus įspūdžius 
dovanojo apsilankymas didingoje 1994–2005 
m. rekonstruotoje Karaliaučiaus katedroje: žval-
gytasi jos viduje, klausytasi ten dirbančio gido 
pasakojimo ir net vargonų muzikos koncerto, 
aplankytas prie Katedros sienos prisiglaudęs 
Imanuelio Kanto kapas. Literatūriniai pokalbiai 
buvo pratęsti kitoje miesto vietoje prie Liudviko 
Rėzos paminklo. Jo kūrybos ištraukas skaitė 
aktorius V. Baranauskas, paminklo atsiradimo is-
toriją priminė A. Bartnikas, Lietuvos edukologijos 
universiteto prof. dr. Nijolė Leonora Kašelionienė 
dar kartą sugrįžo prie K. Donelaičio kūrybos.

Be abejo, prie „karalių miesto be karūnos“ 
tik prisiliesta, nes atėjo metas sukti į namų pusę. 
Kelias vedė pro Ragainę. Trumpai, bet stabtelėta 
prie 1397–1409 m. statytos mūrinės Ragainės 
pilies griuvėsių – nykstančios didingos svarbių is-
torinių įvykių liudininkės... Visada Ragainėje ap-
lankoma bažnyčia, kurioje pastoriavo Martynas 
Mažvydas. Šiais metais netikėtai duris pravėrė ir 
geranoriškai sutiko lietuviškai kalbantis Ragainės 
stačiatikių bažnyčios šventikas. Kitame pastato 
gale įrengta lietuvių katalikų bažnyčia, tačiau į 
jos vidų šį kartą patekti nepavyko.

Kelionės laikas vis trumpėjo, bet kelios aki-
mirkos buvo skirtos ir pasienio miestui Tilžei. 
Stabtelėta prie Vydūno ir Johaneso Bobrovskio 
atminimo lentų. Slogų įspūdų paliko tarp šių 
vietų esanti bažnyčia, sovietmečiu paversta 
fabriku. Tokių suniokotų ir nykstančių pastatų 

Karaliaučiaus srityje daug, vos vienas kitas pri-
keliamas naujam gyvenimui. Gaila, bet su jais 
nysta didelė istorinio, kultūrinio, architektūrinio 
paveldo dalis.

Apsilankymas šiaurinėje Rytprūsių dalyje 
kiekvieną kartą sukelia daug įvairių minčių: 
kažkas džiugina, dėl kažko liūdna, ten vyksta 
atradimai ir išgyvenamos netektys, bet grįžti 
norisi. Į Lietuvą parkeliauja nuotraukose sustab-
dytos akimirkos, panevėžiečio Stepono Kubecko 
filmuoti vaizdai. Kelionėse sukaupta vaizdinė 
medžiaga gausi ir verta dėmesio: nuo pirmųjų 
juodai baltų kadrų iki S. Kubecko sukurtų fil-
mų. Belieka viltis, kad informacija nenukeliaus 
užmarštin – tai puikus istorinės, kultūrinės, 
visuomeninės veiklos tyrinėjimų šaltinis.

Jau trisdešimt tris šiauliečių keliones į šį 
kraštą organizavo Kristijono Donelaičio draugijos 
Šiaulių skyriaus pirmininkė Izolina Lingienė – 
nuoširdi, geranoriška, dėmesinga, rūpestinga 
kiekvienam. Esam be galo jai dėkingi už gali-
mybę kasmet aplankyti K. Donelaičio žemę, už 
lietuvybės ir tautiškumo skiepijimą, už neišsen-
kančią kantrybę, už gebėjimą į kelionę kviesti 
moksleivius ir studentus (kasmet ten nuvyksta 
vis kiti jauni žmonės), už tai, kad kiekvienam 
keliavusiajam ji pati dėkoja ir dovanoja po knygą. 
Linkėdami Izolinai stiprybės, sveikatos, vilties 
ir visų ją supančių žmonių meilės, nekantriai 
lauksime ateinančių metų – 34-osios kelionės į 
K. Donelaičio žemę.

Karaliaučiaus kraštas

Nuo Tolminkiemio iki Karaliaučiaus: gyvųjų istorijos pamokų tęsinys
Alina ŠALAVĖJIENĖ, Šiauliai

Išvykos į Karaliaučiaus kraštą dalyviai. Vytauto Šalavėjaus nuotr.

Dr. Arvydas 
Juozaitis
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Prieš keletą metų prel. prof. dr. (HP) 
Vytauto Stepono Vaičiūno ir kun. dr. Gedi-
mino Jankūno rašyta: „2014 m. birželio 7–9 d. 
Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia iškilmingai 
paminėjo 500 metų jubiliejų. Šios šventės 
išvakarėse į Lietuvą buvo atvežta dr. Aldo-
nos Vasiliauskienės mokslinė monografija 
„Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila“: 
istorinis biografinis kontekstas, moksliniai 
komentarai ir teologinė terminologija“, 
išleista 2014 m. Romoje 53-uoju Analectos 
(Mokslo darbų) tomu (680 p.).“1

Antrojo leidinio apie vienuolius 
bazilijonus apibūdinimas

2017 m. gruodį pasirodė dvikalbė knyga 
„Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies 
liaudžiai / Чин Святого Василiя Великого: iз 
народу – народовi“ (Šiauliai, Lvovas, 2017, vie-
na iš sudarytoja dr. Aldona Vasiliauskienė)2. 
Jos pratarmėje Šiaulių universiteto rektorius 
prof. Donatas Jurgaitis, nuoširdžiai rūpinęsis 
abiejų knygų apie bazilijonus parengimu 
spausdinimui, rašo: „... universiteto mokslo 
bendruomenė didžiuojasi, kad 2001 m. lap-
kričio 8–11 d. Lietuvoje vyko pirmoji pasaulyje 
tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, 
skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui, kurios 
tema „Bazilijonai Lietuvoje ir Ukrainoje“, 
susieta su Švč. Trejybės bažnyčios Vilniuje 
grąžinimo Rytų apeigų katalikams – tėvams 
bazilijonams dešimtmečiu.“3

Naujasis leidinys – tai XI tarptautinės 
mokslinės konferencijos pranešimų pagrindu 
parengtas mokslinių straipsnių rinkinys. Tai 
paminklas dabartinei vienuolių bazilijonų 
veiklai įamžinti. Skirtas mokslininkams, teolo-
gams, studentams, plataus rato skaitytojams. 
Jo aukštą vertę patvirtina ir Ukrainos nacio-
nalinės mokslų akademijos G. S. Skovorodos 
Filosofijos instituto Religijotyros skyriaus prof. 
Liudmilos Filipovič recenzija: „Konferencijos 
tekstuose užfiksuotos tyrimų temos teigia 
projekto organizatorių bei rinkinio sudary-
tojų istorinį požiūrį. Skaitytojai sužino apie 
pagrindines bazilijonų veiklos vietoves, tarp 
jų – Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios ir Šv. 
Juozapato bazilijonų ordino Vilniuje istoriją ir 
veiklą. Mokslinį leidinio vertingumą stiprina 
straipsnių autorių naudoti šaltiniai ir visapu-
siškai dalykiška jų analizė, tarp jų – leidinys 
„Vilniaus vienuolyno gynyba“. Straipsniai 
parengti remiantis gausiais archyviniais 
duomenimis. Tai sutvirtina jų mokslinę išlie-
kamąją vertę ir atitinka tarptautiniams mokslo 
leidiniams keliamus reikalavimus.“

Pirmajame knygos viršelyje Šv. Bazili-
jaus Didžiojo ordino jubiliejinis logotipas, 
galiniame – Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia 
Bazilionuose. Darnią ir rezultatyvią vienuo-
lių bazilijonų ir pasauliečių veiklą liudija 52 
informatyvių fotografijų ciklas „Vienuolių 
bazilijonų veiklos liudijimai nuotraukose“ ir 
jas paaiškinantys užrašai4 po jomis.

Prof. dr. Vaclovo Tričio recenzijoje konsta-
tuojama: „Šis mokslinių straipsnių rinkinys – 
tai Šiaulių universiteto bendradarbiavimo 
sutarčių su Lvovo nacionalinio Ivano Franko 
ir Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filo-
sofijos-teologijos studijų bazilijonų institutu 
vienos veiklos krypčių įgyvendinimo rezul-
tatas. Tai bendras aukščiau išvardytų trijų 
aukštojo mokslo institucijų leidinys, parengtas 
pagal XI tarptautinės mokslinės-praktinės 
konferencijos, skirtos Vilniaus Švč. Trejybės 
Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų 
jubiliejui, pranešimų medžiagą. Vienuolikto-
joje konferencijoje (2014) istoriškai įprasminta 

Antrosios knygos apie vienuolių bazilijonų 
veiklą sutiktuvių geografija

Doc. dr. Irena RAMANECKIENĖ, Šiauliai

visų ligi tol vykusių konferencijų reikšmė, 
populiarinant vienintelio Lietuvoje įsteigto 
Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino veiklą, jo įtaką 
kultūrai, švietimui, visuomenės dvasingumo 
ir politinio sąmoningumo ugdymui.“

Knygos pristatymas Bazilionuose ir 
Šiauliuose

Mokslinių straipsnių rinkinys „Šv. Bazili-
jaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai“ 
pirmiausia (2017 m. gruodžio 19 d.) buvo pri-
statytas Bazilionų mokykloje-daugiafunkcia-
me centre ir tos pat dienos pavakare – Šiaulių 
universiteto bibliotekos salėje5. Pristatymuose 
dalyvavo svečiai iš Ukrainos: t. Pavlo (Petro 
Jachimecas), OSBM – Ivano Frankivsko Kris-
taus Karaliaus vienuolyno bažnyčios kunigas,  
t. Pantelejmonas (Mychailas Salamacha), OSBM – 
Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos 
Kameneco Podilsko Švč. Trejybės bazilijonų 
vienuolyno kunigas, ir leidinio sudarytoja, vil-
nietė dr. A. Vasiliauskienė. Akcentuotina, kad 
t. Pantelejmonas (tuometinis protoigumenas) 
buvo vienas iš knygos išleidimo iniciatorių, o 
t. Pavlo, 25-erius metus dirbęs Vilniaus Švč. 
Trejybės bažnyčios klebonu, daug talkino, kad 
leidinys pasiektų skaitytoją. 

Bazilionų mokykloje-daugiafunkciame 
centre adventinio susitikimo metu knygos 
pristatyme, be minėtų ukrainiečių svečių, 
dalyvavo Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo 
parapijos klebonas Tomas Ūksas, mokyklos 
pedagogai, mokiniai. Tėvai bazilijonai kal-
bėjo apie adventinio laikotarpio svarbą ir 
itin prasmingą susitikimą – naujos knygos 
kelią į skaitytojų rankas, kuris ir prasideda 
Bazilionuose.

Itin jauki knygos sutiktuvių atmosfera 
tvyrojo Šiaulių universiteto bibliotekos kon-
ferencijų salėje. Nuoširdžiai paprastą, neofi-
cialų bendravimą kūrė J. E. Šiaulių vyskupo 
Eugenijaus Bartulio dalyvavimas renginyje, jo 
gebėjimas santūriai pašmaikštauti „į temą“. Ją 
stiprino Trečiojo amžiaus (taip gražiai vadina-
mi užtarnauto poilsio metai, kada žmogus jau 
gauna pensiją) universiteto (TAU) studentų 
smalsumo ugnelėmis degančios akys. Ir TAU 
studentams, ir renginyje dalyvavusiam jų 
rektoriui – Respublikinės Šiaulių ligoninės 
gydytojui infektologui Algimantui Baubliui 
svarbus teiginys: „Žmogaus dvasinė ir fizinė 
būklė labai priklauso nuo jo gyvenimo koky-
bės, buvimo visuomenėje harmonijos.“

Tą popietę visų susirinkusiųjų žvilgsniai 
krypo į t. Pavlo (Petro Jachimecą), OSBM, 
nemažai daliai susirinkusiųjų gerai pažįstamą 
asmenybę.

Ukrainos Graikų apeigų katalikų Baž-
nyčiai išėjus iš pogrindžio, 1991 m. birželį t. 
Pavlo, OSBM, trumpam buvo atsiųstas dirbti 
į Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčią klebonu, 
tačiau laikinas paskyrimas užsitęsė ketvirtį 
amžiaus. Suburta Graikų apeigų katalikų pa-
rapija. Pradėtas skelbti Dievo Žodis. Tai buvo 
dvasinė atgaiva Švč. Trejybės bažnyčios, kaip 
vienos iš devynių tradicinių konfesijų Lietuvos 
Respublikoje, parapijiečiams.

Knygos sutiktuvės kitose Lietuvos 
vietose

„Marijos radijo“ atstovybėje Vilniaus stu-
dijos koordinatoriaus-operatoriaus Liutauro 
Serapino iniciatyva vienuoliai bazilijonai 
dažni svečiai. Šį kartą iš Ukrainos atvykę 
tėvai bazilijonai radijo klausytojams pasakojo 
apie sudėtingą knygos-mokslinių straipsnių 
rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš 
liaudies liaudžiai“ kelią į skaitytojo rankas, dėkojo 
talkininkams – lietuviams ir ukrainiečiams, 
dvasininkams ir pasauliečiams. Radijo laidą 
užbaigė tradiciškai atlikdami kelias labai 
skambias ukrainietiškas giesmes.

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje 
knyga buvo pristatoma kamerinėje aplinkoje. 
Tad savaime susiklostė neoficiali bendravimo 
nuotaika, sukūrusi prielaidas kiekvienam 
nesivaržant klausti, teirautis, išsakyti savo 
nuomonę. Renginį vedė Utenos r. savival-
dybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. 
specialistė Zita Mackevičienė. Jai atsidėkodami 
vienuoliai bazilijonai įteikė gėlių.

Antalieptės bibliotekoje – Zarasų rajono 
savivaldybės viešosios bibliotekos filiale – 
į straipsnių rinkinio pristatymą skaitytojai 
rinkosi 2018 m. vasario 2 d. Renginį organi-
zavo vyr. bibliotekininkė Olga Raugienė. Čia 

vienuoliai bazilijonai anksčiau ne kartą buvo 
lankęsi, tačiau šį sykį jie negalėjo atvykti. Susi-
rinkusieji jų veiklos momentus stebėjo ekrane 
demonstruojamose nuotraukose6.

Skapiškio pagrindinėje mokykloje balandžio 
12 d. vyko konferencija „Scientia et histori-
ja“. Edukacinės sesijos metu vyko šeštosios 
straipsnių rinkinio sutiktuvės. Dalyvavo net 
trys vienuoliai bazilijonai, atvykę iš Šv. Juo-
zapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno, 
dirbantys Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų 
katalikų bažnyčioje: igumenas (vyresnysis) t. 
Vinkentijus (Vasylis Pelychas), OSBM, kunigas 
t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas), OSBM, 
konferenciją fotografavo ir šv. Mišių metu 
meldėsi ir brolis Robertas (Ihoris Lenivas), 
OSBM.

Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja 
metodininkė Auksė Jankevičienė, įvairiais 
aspektais analizuodama mokslinių straipsnių 
rinkinį „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – 
liaudžiai“, parengė itin dalykišką pranešimą, 
kurį įdėmiai klausėsi ir renginyje dalyvavę 
straipsnių autoriai, ir vienuoliai bazilijonai, ir 
kiti dalyviai. Plačiai apie pristatomą leidinį kal-
bėjo Šv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus 
vienuolyno igumenas, Vilniaus Švč. Trejybės 
Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonas t. 
Vinkentijus (Vasylis Pelychas), OSBM7.

Galicijos ir Voluinės krašto studijų 
institucijose

Knyga „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: 
iš liaudies liaudžiai / Чин Святого Василiя 
Великого: iз народу – народовi“ š. m. gegužės 
pabaigoje buvo pristatyta Metropolito Josyfo 
Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų 
bazilijonų institute, Rytų Europos naciona-
liniame Lesės Ukrainkos universitete Lucke 
(Knygos pristatymą organizavo universiteto 
Visuotinės istorijos katedros prof. Oksana 
Karlina), XXVIII tarptautinės mokslinės 
konferencijos „Religijų istorija Ukrainoje“ 
apskritojo stalo posėdyje, kuris vyko Religijų 
pažinimo instituto filiale – Lvovo religijų isto-
rijos muziejuje8.

Trijų institucijų (Šiaulių ir Lvovo naciona-

linio Ivano Franko universitetų, Metropolito 
Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos 
studijų bazilijonų instituto) parengto leidinio 
pristatymas iš anksto buvo įtrauktas į minėtų 
mokslinių konferencijų Ukrainoje programas. 
Maloniai buvome nustebinti Filosofijos-te-
ologijos bazilijonų instituto rektoriaus dr. t. 
Pantelejmono (Denyso Trofimovo), OSBM, 
dėmesingumu mūsų atvykimui ir pačiai 
knygai.

Klausytojus domino ne tik leidinio turinys, 
bet ir skaidrėmis iliustruoti dr. A. Vasiliaus-
kienės pasakojimai, kaip t. Pavlo (Petro Jachi-
meco), OSBM, 25-erių metų pasiaukojimu ir 
sisteminga veikla Lietuvos žmonių sąmonėje 
buvo atgaivintas vienuolių bazilijonų vardas, 
kaip, bendradarbiaujant su Bazilionų mokykla 
(direktorius Rimantas Gorys) ir Šiaulių uni-
versitetu, tos veiklos rezultatai tapo žinomi 
pasaulyje.

Kiekviename susitikime (Briuchovičiuo-
se, Lucke, Lvove) dėkota dr. A. Vasiliauskie-
nei (pirmoji lietuvė ir pirmoji ne ukrainietė 
2006 m. apdovanota Kunigaikštienės Olgos 
III laipsnio ordinu) ir prof. D. Jurgaičiui už 
ryšių su Rytų apeigų katalikais vienuoliais 
bazilijonais ir Galicijos bei Voluinės krašto 
institucijomis stiprinimą, žinių apie Šv. 
Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei pačią 
Ukrainą sklaidą Lietuvoje organizuojamose 
konferencijose, publikuojamuose leidiniuose 
ir jų pristatymuose (dr. A. Vasiliauskienė už 
šią veiklą apdovanota ryšių su ukrainiečiais 
už Ukrainos ribų draugijos „Ukraina – Pasau-
lis“ trimis Garbės diplomais (2003, o 2015 – 
dviem) ir Aukso žvaigžde (2006), dviem 
Popiežiaus Benedikto XVI Palaiminimo 
raštais (2005), jubiliejiniais Taraso Ševčen-
kos, Ivano Franko, Michailo Gruševskio 
medaliais ir kt.).

Baigiamasis žodis

Iš kasdienio gyvenimo preciziškai su-
rinkta, išstudijuota, susisteminta ir apiben-
drinta gausi faktinė knygos „Šv. Bazilijaus 
Didžiojo ordinas: iš liaudies liaudžiai / 

Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos-teologijos studijų bazilijonų institute po knygos 
pristatymo (iš kairės): doc. dr. Irena Ramaneckienė, t. Polikarpas (Volodymyras Marceliukas), 
OSBM, Šiaulių universiteto rektorius prof. D. Jurgaitis, rektorius dr. t. Pantlejmonas (Denysas 

Trofimovas), OSBM, lic. t. Bernardas (Jurijus Pidhirnyj), OSBM, vicerektorius lic. t. Jeronimas 
(Olegas Hrimas), OSBM, dr. A. Vasiliauskienė 

Knygos sutiktuvių svečiai ir šeimininkai (iš kairės): leidinio sudarytoja dr. Aldona Vasiliauskie-
nė, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Ivano Frankivsko Kristaus Karaliaus 

vienuolyno bažnyčios kunigas t. Pavlo, OSBM, J. E. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, doc. dr. 
Irena Ramaneckienė, Ukrainos Švenčiausiojo Išgelbėtojo provincijos Kameneco Podilsko Švč. 

Trejybės bazilijonų vienuolyno kunigas t. Pantelejmonas, OSBM. Stovi prof. Genovaitė Kačiuškie-
nė, Žmogaus ir socialinės aplinkos pažinimo fakulteto dekanas Edvardas Gribačiauskas 

Jubiliejaus garbei parengtas mokslinis leidinys 
„Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: 

iš liaudies – liaudžiai“ Nukelta į 7 p.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Gardino spaustuvė ir jos leidiniai 
XVIII a. antroje pusėje

Kalbos ir pamokslai
Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Pradžia Nr. 5 (847)

Gardino seniūno Antano Tyzenhauzo 
(1733–1785) įsteigtoje spaustuvėje leisti ir Gar-
dine gyvenusių ar kuriam laikui čia atvykusių 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriau-
siojo Tribunolo maršalkų, Seimo deputatų, 
pamokslininkų pranešimai ir kalbos. Remian-
tis Drukarze dawnej Polski duomenimis, vienas 
iš pirmųjų Gardino spaustuvėje spausdintų 
veikalų buvo Lietuvos vyriausiosios mokyklos 
profesoriaus, žymaus LDK pamokslininko 
Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus (1744–1803) 
1775 m. pamokslas, dedikuotas „Šviesiausia-
jam Tribunolui“28. Po metų išleista Mikalojaus 
Tado Lopacinskio (1715–1778), LDK Vyriau-
siojo Tribunolo maršalkos, įtakingo, palaikiu-
sio artimus ryšius su karaliumi Stanislovu 
Augustu veikėjo kalba. Trumpai aptarsime šį 
tyrinėtojų akiratin nepatekusį tekstą. 

1776 m. išleistoje M. T. Lopacinskio 
kalboje iš pradžių deklaruojama tradicinė 
pasaulio valdžios hierarchija. Ji pradedama 
nuo Dievo – Pasaulio Kūrėjo, Globėjo ir Vieš-
paties, toliau minimi Jo vietininkai žemėje – 
karaliai, tvarkantys visus žemiškus reikalus 
ir sprendžiantys mirtingųjų likimus: 

Yra Dievas, teisingiausias paslapčių 
mūsų tyrėjas ir vienintelis žmogiškų kančių 
liudininkas. […] Yra gerasis karalius – duok, 
Dieve, ilgaamžio viešpatavimo mūsų Švie-
siausiajam Stanislovui Augustui.29

Įvardyta ir ne ką menkesnės svarbos 
„piliečių visuomenė“, užimanti ne pasyvaus 
stebėtojo, o reiklaus vertintojo ir teisėjo pozi-
cijas: „Yra pagaliau ir piliečių visuomenė – 
įžvalgios ir budrios akys mūsų bičiulių, ku-
riems visi darbai, šalies valdžios sumanomi, 
negali likt nematomi30“. Dėmesys skiriamas 
ir asmens ryšiams su bendruomene bei vals-
tybe: „Ar nuopelnai galimi tik pas Dievą, ar, 
mylėdami ir garbindami karalių ir tėvynę, 
jų neužsitarnaujame, ar tuo nenusipelnome 
mūsų piliečių pagarbos“31. Apskritai konfe-
sinės pakraipos dogmatika, įvairūs religiniai 
įsitikinimai tampa ne tiek svarbūs, kiek ben-
dras švietėjiškas pamaldumas, klausant sąži-
nės balso, vadovaujantis etiniais principais: 

Savo dorybes ir gerus darbus turime la-
biau gerbti nei didžiausius apdovanojimus, 
brangiausią turtą ar garsų vardą; juk pats 
žmogus, gerai pagalvojęs, suvokia, kad tiesa 
ir dorybė esti tolimos nuo visų privilegijų ir 
malonumų.32

Net ir kritiniu momentu (praradus sa-
varankiškumą) vienintelė sąlyga išlaikyti 
savo autonomiškumą ir drauge garbę – būti 
doram: „Laisvai lenkų tautai, gyvenančiai 
engiamoje savo tėvynėje, viskas yra leista, 
tik dėl jų pačios garbės nedorai būti už-
drausta.“33

Tais pačiais 1776 m.34 Gardino spaustuvė 
išleidžia to meto visuomenei gerai žinomo 
publicisto, Gardino teisėjo Jono Kžyvkovs-
kio (apie 1752–181435) svarstymus Myśl 
Obywatela nad tym: Jeśli ma bydź u nas Suk-
cessya lub Elekcya Tronu? (Piliečio mintijimas 
apie tai, ar mūsuose sostas turi būti paveldimas 
ar renkamas). Čia kontempliuojama buvimo 
doru prielaida skatina žvelgti į priekį, o ne 
atgal, o jei atgal, kaip sektinas pavyzdys 
prisimenama garbinga istorija, protėvių 
narsa bei jų žygiai: 

Dar karštas kraujas mumyse neataušo ir 
dorybės mūsų protėvių didžiųjų, kurie išti-
kimai Jogailaičių namus sergėjo, pasimiršti 
nespėjo. Liko ir mumyse dalelė tos genties 
kraujo. […] Ir jeigu mes savo seną Lenkijos 
istoriją atminsim, tai dar liks vietos ir geroms 
mintims, ir darbui.36 

Istorinė nostalgija, praeities prisi-
minimas turėjo išbudinti nacionalinę 
savigarbą bei moralinį solidarumą, siek-
ta ieškoti naujos terpės sąmoningumo 
formavimui, iškeliant garbingas tautos 
istorijos patirtis. Tačiau sykiu tuose pa-
čiuose tekstuose, deklaruojančiuose ne-
pretenzingą pasitikėjimą praeitimi, ima 
ryškėti ir abejonės adoruojamu istoriniu 
pasakojimu:

Nukreipkime gi pagaliau akis nuo tų 
kraupių mūsų piliečiams istorijos vaizdų, 
juk mūsų kraštas ir taip yra didžiai pažemin-
tas, nuskurdęs ir silpnas. Tai kiekvienas regi 
ir regėdamas didžiai dejuoja.37

Aktuali tampa ir saviidentifikacijos 
problema. Mėginama gretinti dvasinio ir 
materialaus gyvenimo formas su panašiomis 
kitų tautų savastimis. J. Kžyvkovskio kalbo-
je, pateikiant Austrijos, Vengrijos, Čekijos, 
Nyderlandų politinio bei ekonominio gy-
venimo pavyzdžius, vardijamos savo krašto 
blogybės ir iškeliami kitų kraštų akivaizdūs 
privalumai. Paskata plėsti akiratį, stengian-
tis sukaupti kuo daugiau informacijos apie 
esančius šalia ir svetur, įgalina kritiškai 
lyginti bei naujai apmąstyti savo turimas ir 
prarastas vertybes. 

Dar vienas 1776 m. Gardine publikuotas 
leidinys – Kazimiero Koščialkovskio38 kalba 
Gardino Tribunole. Šiame pasisakyme nuro-
domos būtinos teisėjų priedermės, aktuali-
zuojamos esančios blogybės. Kalbama apie 
dalykus, turinčius orientuoti į radikalų senos 
sistemos pertvarkymą, sąžiningą, taip pat ir 
naudingą veiklą:

Teisėjas įsitikinęs, kad bedieviškų min-
čių tinkamas įtaigumas klausantiems esti 
teisėjavimo svarbiausias tikslas. Tačiau taip 
manyti nedera. Nusižengimai, kuriems 
apginti pasitelkiama klastinga gražbylystė 
bei mūsų krašte plačiai pasklidęs tuščiažo-

džiavimas, dažnai taip ir lieka neišaiškinti, 
o jų kaltininkai – nenubausti.39

Savo veikale autorius mini ir tuo laiku 
vykusį kultūrinį bei ekonominį Gardino 
sustiprėjimą. Pasitelkęs vaizdingus palygi-
nimus, jis iškelia žmogaus, gebančio sava-
rankiškai mąstyti ir veikti, vertę: 

Baigiu savo žodį, tardamas: laimingi 
valdovai, kurių garsumo, žvilgesio spindu-
liai, panašūs į paties Gardino puikybę, taip 
aiškiai suspindo! Laimingi piliečiai, kurie 
likimus savo taip įžvalgiai patikėjo vertoms 
to asmenybėms!40

Estreicherio Bibliografija polska duomeni-
mis41, 1778 m. Gardino spaustuvė išleidžia 
dar vieną (pirmasis išspausdintas 1775 m.) 
tais pačiais metais M. P. Karpavičiaus sakytą 
pamokslą42. Prieš dvejus metus K. Koščial-
kovskio ir M. T. Lopacinskio kalbose kelti 
dalykai akcentuojami ir M. P. Karpavičiaus 
tekste: svarstoma apie teismų teisingumą 
(„Teisingumas šalies teismuose yra toks 
ypatingas dalykas, kad apie jį neįmanoma 
per daug kalbėti, nes jis daro esminę įtaką tė-
vynės gerovei ir atneša tikrą laimę piliečiams 
[...]“43), mėginant pateikti kuo tikslesnę pro-
tingos laisvės apibrėžtį, keliama švietimo, 
doros, tinkamų papročių puoselėjimo svarba 
(„Tautos laisvė be švietimo – tai pavojingas 
kalavijas, kuris [anksčiau ar vėliau] perskros 
pačios tėvynės vidurius. [...] Kadaise mūsų 
tėvynė mėgavosi tokia protinga laisve, ka-
daise buvo tokie laimingi tautai laikai, kai 
vien teisė valdė mus, kai dora buvo laisvės 
pagrindas, kai nepriekaištingi papročiai 
buvo saldžiosios laisvės atrama [...]“44). Kaip 
ir kituose M. P. Karpavičiaus pamoksluose, 
aktualizuojant istorinę atmintį, sektinais 
pavyzdžiais laikomi garbingos praeities 
epizodai bei literatūriniai siužetai (perimti 
daugiausia iš Antikos ir Šventojo Rašto)45:

O maloni, protinga, paklūstanti įstaty-
mui šalių laisve, kokiais darbais ir nuopel-
nais tave įtvirtino šlovingos tautos protė-
viai! Tautos laisvė visuomet buvo taurių ir 
dorybingų širdžių tikslas, tautų laisvė buvo 
vadinama teisingumo ir teisės dukra, dora 
ir įstatymais pagrįsta laisvė visuomet buvo 
mokslinių išradimų, menų ir visokių nau-
dingiausių amatų motina; protinga tautos 
laisvė, derinama su [valstybine] valdžia ir 
skrupulingu įstatymų laikymusi, visuomet 
duodavo amžiais lauktus didvyrius. Laisvė 
skatino romėnų drąsos ir kilnumo stebuklus, 
laisvė pažadino anuos nuostabą keliančius 
graikų vyrus: Aristidus, Solonus, Likurgus, 
Fokionus.46

Istorijos mokslas, kadaise buvęs tik dalis 
retorikos, skirtos didingam karaliaus šlovini-
mui, pradedamas suvokti kaip mokslas apie 
žmogų ir jo elgseną amžių tėkmėje. Tokia 

suvoktis suponuoja ne tik adoracinį, bet ir 
kritišką požiūrį į šlovintą praeitį. Antrinda-
mas J. Kžyvkovskiui, dabarties negeroves 
M. P. Karpavičius traktuoja kaip istorinių 
klaidų padarinius:

Tačiau veltui būtume šaukęsi tų laikų 
[tada], kai sugadinti papročiai parodė mums 
kitokio pavidalo laisvę, kuri pastūmėjo mus 
į pražūtį ir dėl kurios iki šiolei dar tebedū-
sauja kai kurie mažai apsišvietę piliečiai! 
Prisiminkim ne tokius tolimus amžius, kai 
lengvabūdiškos ramybės letargas užliūliavo 
mus greitesnei pražūčiai, bet jie ir dabar pri-
simenami kaip didžiausio laisvės klestėjimo 
[laikai]!47 

A. Tyzenhauzo laikais veikusioje Gar-
dino spaustuvėje buvo išleista ir daugiau 
dėmesio vertų tekstų. Publikuotos litera-
tūros tematika, jos įvairumas bylojo apie 
kintančius visuomenės poreikius, glaudžiai 
susijusius su XVIII a. antroje pusėje prasi-
dėjusiais modernizacijos procesais. Pasta-
rieji subrandino naujas visuomenės grupes, 
vienijamas ne kilmės, tęstinumo, specifinių 
teisių ar privilegijų, bet bendrų interesų, 
patirčių ir raiškos būdų. 

28 Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, Wrocław: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959, p. 102.

29 Mikołaj Thadeusz Łopaciński, Mowa J.W. Im. P. Mikołaja 
Thadeusza Łopacińskiego Marszałka Trybunału Głoównego y Pisarza 
Wiełkiego W.X.Lit. miana. Żegnaiąc Trybunal przy limicie kadencyi 
Ruskiey, Grodno, 1776, p. 15, НББ, ОФХ-40.

30 Ibid., p. 12.
31 Ibid., p. 11.
32 Ibid., p. 10.
33 Ibid., p. 12.
34 1791 m. Kžyvkovskio kalbą perleido Varšuvoje įsikūrusi 

Petro Zavadskio spaustuvė.
35 Polski słownik biograficzny (Wrocław: Wydawnictwo Polskiej 

Akademii Nauk, 1970, t. 15, p. 581) nurodo tik apytikrias šio veikėjo 
gimimo ir mirties datas.

36 Jan Krzywkowski, Myśl Obywatela nad tym: Jeśli ma bydź u 
nas Sukcessya lub Elekcya Tronu?, Grodno, 1776, p. 15, ЦНБ, f. 26.

37 Ibid., p. 5.
38 Gimimo ir mirties datos šaltiniuose tiksliai nėra nurodomos, 

fiksuojami tik metai, kuomet jis buvo Seimo nariu ir Vyriausiojo Tribunolo 
patarėju (plačiau žr. Polski słownik biograficzny, t. 18, p. 101).

39 Kazimierz Kościałkowski, Mowa przy limicie trybunału w 
Grodnie JW. JP. Kazimierza Kościałkowskiego Deputata Wiłkomirskie-
go miana w czasie iego delegacyi od Trybunału W.X Lit. z rekognicyą 
do N.Pana z wielką odprawioney zalete, Grodno, 1776, p. 35, НББ, 
ОФХ-14.

40 Ibid., p. 3.
41 Karol Estreicher, Bibliografia polska, Kraków: Czcionkami 

Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 9, 1888, p. 466.
42 Analizuojant pamokslą, remtasi Kristinos Mačiulytės 

vertimu, žr: Mykolas Pranciškus Karpavičius, „Pamokslas, pra-
dedant LDK Vyriausiąjį Tribunolą [sakytas] 1778 [m.] gegužės 1 
dieną Gardine, prieš paskiriant [maršalkos] lazdą prakilniajam 
JM ponui grafui Mykolui Rokickiui, Minsko kaštelionui, Šv. 
Stan[islovo] ord[ino] kav[alieriui] [Apie protingą tautos laisvę ir 
tikrąjį kilmingumą]“, in: Rinktiniai pamokslai, sudarė, iš lenkų k. 
vertė Kristina Mačiulytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2003, p. 252-264.

43 Ibid., p. 255.
44 Ibid., p. 258.
45 Plačiau apie tai žr. Kristina Mačiulytė, „Religinė ir pilietinė 

tapatybė LDK Apšvietos pamoksluose“, in: Literatūra, nr. 48 (7), 
2006, p. 104.

46 Mykolas Pranciškus Karpavičius, op. cit., p. 255–256.
47 Ibid., p. 258–259.

Tęsinys kitame numeryje

Чин Святого Василiя Великого: iз народу – 
народовi“ medžiaga, liudijanti vienuolių 
bazilijonų 2001–2017 m. veiklą, likviduojant 
bolševikinio ateizmo padarytą žalą Bažny-
čiai ir pačiam Ordinui, puoselėjant dviejų 
tautų Graikų ir Lotynų apeigų katalikų 
bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, 
vertinga ne tik praktiniu aspektu. Tai moks-
linėse-praktinėse konferencijose atsiskleidęs 
Lietuvos ir Ukrainos istorikų bei religijotyros 
mokslininkų kruopštaus tiriamojo darbo 
rezultatas, liudijantis dėmesingumą Šv. 
Bazilijaus Didžiojo ordinui, kuris jau savo 
veiklos pradžioje intensyviai puoselėjo 
dvasines vertybes.

Nuotr. iš dr. A. Vasiliauskienės archyvo

1  Vaičiūnas V. S., Jankūnas G., Dr. Aldonos Vasiliauskienės 
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6 Eitminavičius Stepas, „Baltojo metraštininko žvilgsniu“, in: 
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Antrosios knygos apie vienuolių 
bazilijonų veiklą sutiktuvių geografija

Atkelta iš 6 p.

Martyno Jankaus muziejus
Muziejaus adresas:
Martyno Jankaus g. 5
Bitėnai, Lumpėnų sen.
Pagėgių sav.  LT-99265 
Muziejaus darbo laikas:
Antradienis–Penktadienis 8.30–17.00
Šeštadienis 8.30–16.00
El. paštas: m.jankausmuz@gmail.com
Tel. 844142736
Mob. tel. +370 6 561 5021

Rambyno regioninio parko 
direkcija ir Lankytojų centras
Nemuno g. 4, Bitėnai, LT-99265, Pagėgių sav.

Parko direkcija dirba I–IV 
8.00–17.00 val., 

V 8.00–15.45 val.
Tel. +370 441 40640, 

el. paštas info@rambynoparkas.lt

Rambyno regioninio parko Lankytojų centras 
Gegužės–rugsėjo mėn. dirba II–VI 8.00–17.00 val., 

V 8.00–15.45 val., kitais mėn. – įprastą darbo savaitę.
Tel. +370 441 42778, mob. tel. +370 614 10285, 

el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt



2018 m. liepos 28 d. Nr. 7 (849)� Voruta
Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 7 (40) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. liepa 

Karaliaučiaus krašto mokyklos

Pasibaigus mokslo metams Karaliau-
čiaus krašto lietuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytojai, lietuviškų ansamblių vadovai 
renkasi į tradicinį vasaros seminarą, kurį 
organizuoja Karaliaučiaus krašto regioninės 
lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pir-
mininkas Aleksas Bartnikas. Jis vyksta vis 
kitame regione, kad būtų galima susipažinti 
su Lietuva, jos įžymiomis vietomis. Šiemet 
rinkomės Tauragėje, mieste prie Jūros upės, 
neseniai atšventusiame 511-ąjį gimtadienį. 
Seminaro tema – „Tauragės ir Kaliningrado 
ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir etninės 
kultūros mokytojų bendradarbiavimo ir 
partnerystės santykių plėtojimas švietimo 
ir kultūros srityse“.

Pirmąją seminaro dieną buvome šiltai 
priimti Tauragės rajono savivaldybės mero 
Sigito Mičiulio ir Švietimo skyriaus vedėjo 
Egidijaus Šteimanto. Meras papasakojo apie 
Tauragę, joje puoselėjamą kultūrą, investici-
jas, tarptautinį bendradarbiavimą, plėtojamą 
žaliąją energetiką, industrinį parką, miestą, 
kur rytojus kuriamas šiandien.

Švietimo skyriaus vedėjas Egidijus Štei-
mantas pademonstravo filmą apie Tauragę, 
jos istoriją, gamtą, atnaujintas viešąsias er-
dves, išvystytą mokyklų ir darželių tinklą.

A. Bartnikas, dėkodamas už priėmimą, 
sakė, kad tai 16-oji savivaldybė, kurioje 
lankomės pažintinio seminaro metu ir 1-oji, 
kur seminaras prasideda nuo susitikimo 
su rajono meru. Asociacijos pirmininkas 
papasakojo apie lietuvybės puoselėjimą 
krašte, kur lietuvių kalba dėstoma Baltijos I. 
Kanto universitete, vedamos lietuvių kalbos 
pamokos, lietuvių kalbos ir etnokultūros 
fakultatyvai, veikia trys lietuviško folkloro 
ansambliai. Kasmet organizuojamos lietu-
vių kalbos olimpiados, lietuviškos dainos, 
konkursai, literatūros ir muzikos popietė 
Tolminkiemyje. Šis kraštas – tai lietuvių 
raštijos ir kultūros lopšys, todėl stengiamasi 
išlaikyti tą dvasią.

Tauragės rajono meras S. Mičiulis kiek-
vienam seminaro dalyviui padovanojo po 
tauragiškio grafiko Alfonso Čepausko darbų 
albumą.

Lankėmės Tauragės moksleivių kūry-
bos centre, įsikūrusiame pilyje. Direktorė 
Jolanta Kazlauskienė, dirbanti nuo centro 
įsikūrimo pradžios, dalijosi neformaliojo 

Tradicinis vasaros seminaras Tauragėje
Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Karaliaučiaus krašto Kraupiško (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokytoja

ugdymo patirtimi. Centre renkasi ne tik 
vaikai, bet ir suaugusieji – mokytojai senjo-
rai. Dirba 20 mokytojų, 14 kitų darbuotojų, 
būrelius lanko apie 800 moksleivių. Veikia 
dailės klasės, šiemet išleista 18-oji laida. Jas 
baigusieji gauna neformaliojo meno pažy-
mėjimą, dailės studijų programa laisvesnė. 
Centre veikia įvairūs muzikiniai kolektyvai: 
vokalinio meno, modernaus folkloro studija 
„Gervės“, dainavimo studija, šokėjų grupės, 
Pilies teatras, kuriam vadovauja direktorė, 
amatų, technologijos, kalbų, keramikos, 
informacinių technologijų, siuvimo-modelia-
vimo, aerobikos būreliai, fotografijos studija 
„Kadras“. Direktorė papasakojo apie organi-
zuojamus renginius, dalyvavimą įvairiuose 
konkursuose, koncertinius maršrutus, sto-
vyklavietę, kolektyvo tradicijas, vakarėlius 
ir šventes, apie tai žiūrėjome filmą.

Lankėmės Tauragės krašto muziejuje 
„Santaka“, apžiūrėjome ekspozicijas ir par-
odas, dalyvavome ekskursijoje po Tauragę, 
klausėmės gidės pasakojimo apie miesto 
istoriją, pabuvome prie mieste esančių pa-
minklų, katalikų Švč. Trejybės ir evangelikų 
liuteronų bažnyčiose.

Kitą dieną vykome į Bitėnus, lankė-
mės M. Jankaus muziejuje, kur Laimutė 
Žemgulienė papasakojo apie muziejų, jo 
eksponatus, Martyną Jankų, Mažosios Lie-
tuvos lietuvių spaudos, visuomenės veikėją, 
publicistą, Tilžės akto signatarą, tautinio 
sąjūdžio veikėją, spaustuvininką, gimusį 
Bitėnų kaime, apie jo šeimą. Šis Mažosios 
Lietuvos patriarchas – Rambyno sergėto-
jas – rašė ir rengė publicistines ir grožines 
knygas, kalendorius, eilėraščius, rinko tau-
tosaką, laikė uždraustą lietuvišką spaudą, iš 
kur knygnešiai ją gabeno į Didžiąją Lietuvą. 
Jo palaikai iš Vokietijos 1993 m. perkelti į 
Bitėnus. Apžiūrėjome paveikslų sodą, kur 
vyksta dailininkų plenerai.

Atvykome į Bitėnų kapinaites, kur mus 
lydėjo M. Jankaus muziejaus direktorė Liud-
vika Burzdžiuvienė. Prie kapinių pasitinka 
užrašas: „Spindulys esmi šviesos begalinės“. 
Direktorė papasakojo apie Bitėnus, kapinai-
tes, kurių projektą kaip Mažosios Lietuvos 
panteoną parengė architektai Marija ir dr. 
Martynas Purvinai, papasakojo apie čia be-
siilsinčius krašto šviesuolius. Pabuvome prie 
kenotafo K. Donelaičiui, Valterio Kristupo 

Banaičio, Jono Vanagaičio, Elenos Grigolai-
tytės-Kondratavičienės, Martyno Jankaus, 
Vydūno ir kitų kapų. Prie Vydūno kapo ne 
tik klausėmės L. Burzdžiuvienės pasakojimo 
apie žymaus rašytojo, dramaturgo, filosofo, 
kultūros veikėjo gyvenimą, jo nuopelnus 
lietuvių tautai, bet ir sudainavome dvi jo 
dainas.

Grožėjomės nuo Rambyno atsiveriančiu 
kraštovaizdžiu, Nemuno vingiu. Papietavę 
kavinėje „Senasis Rambynas“, atvykome į 
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros 
centrą, klausėmės pasakojimo apie jo veiklą, 
vykdomas edukacines programas: duonelės 
kepimą, medžio drožybą, pinikus, pynimą 
iš vytelių ir karklų, audimą staklėmis, kar-
pinius, karoliukų, gintarų vėrimą, mokėmės 
vilnos vėlimo paslapčių, ragavome senovinio 
žemaitiško šiupinio, giros ir kitų valgių.

Paskutinę seminaro dieną praleidome 
„Šaltinio“ progimnazijoje, kur buvome labai 
šiltai sutikti. Direktorė Jūratė Lazdauskienė 
papasakojo apie mokyklą, kurioje puoselė-
jamas tautiškumas, meno saviveikla, grojo 
pučiamųjų instrumentų orkestras, mokiniai 
dainavo liaudies dainas, grojo, šoko, vietos 
tarme pasakojo padavimus. Apžiūrėjome 

mokyklą, jos kabinetus, bendravome su mo-
kytojais ir moksleiviais. Švietimo skyriaus 
vedėjas E. Šteimantas sakė, kad tai geriausia 
mokykla šiame regione.

Vakaronėje mokytojai ir ansamblių 
vadovai aptarė aktualius darbo klausimus, 
maloniai bendravo. Greitai prabėgo trys 
dienos, buvo apibendrintas seminaro darbas, 
dalyviams įteikti pažymėjimai.

Seminarą finansavo Lietuvos Respubli-
kos švietimo ir mokslo ministerija, jo pro-
gramą ruošė Tauragės pagalbos mokytojų 
ir mokinių centro direktorė Vida Mejerienė, 
kuri visas seminaro dienas mus lydėjo, rū-
pinosi sklandžia jo eiga. 

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono 
merui Sigitui Mičiuliui ir Švietimo skyriaus 
vedėjui Egidijui Šteimantui, „Šaltinio“ 
progimnazijos bendruomenei, „Santakos“ 
muziejaus ir Tauragės moksleivių centro 
darbuotojams už priėmimą, gražias bendra-
vimo akimirkas ir visiems, prisidėjusiems 
prie seminaro organizavimo. Didžiulė pa-
dėka asociacijos pirmininkui už įspūdingą 
seminarą ir patirtus įspūdžius.

Alekso Bartniko nuotr.

Pavasarį Vilniaus Maironio progimna-
zijoje buvo surengta konferencija, kurioje 
Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos mokinės 
Silvija ir Beata pristatė lietuvių kalbos, dailės 
ir muzikos projektą „Tautinė juosta žodinėje 
kūryboje, dailėje ir muzikoje“. 

Ruošdamiesi minėtai konferencijai Eit-
miniškių gimnazijos 5–6 klasių mokiniai, 
padedami lietuvių kalbos mokytojos Renatos 
Česnytės, ne vieną mėnesį skaitė sakmes, 
jas analizavo, rinko informaciją apie tautinę 
juostą ir jos istoriją. Mokinių sukaupta me-
džiaga leido parengti kūrybišką pranešimą 
„Tautinė juosta žodinėje kūryboje, dailėje ir 
muzikoje“. Šioje konferencijoje buvo prista-
tyti ir Eitminiškių gimnazijos mokinių 5–6 
klasių sukurti eksponatai „Tautinė juosta ir 
laumės“ (darbo vadovė – mokytoja Dovilė 
Blažytė-Vanagienė). Mokinių darbus vai-
nikavo aukštaitiška daina „Aš pasėjau du 
liniuku“ (mokytoja Jurgita Turlienė).

Pasibaigus projektinei veiklai, renginio 
dalyviai, įgiję naujos patirties, vieningai 
sutiko, kad muzika, dailė ir liaudies menas 
turi daug sąlyčio taškų.

Rytų Lietuvos mokyklos

Eitminiškių gimnazija – tautinės juostos taku
Renata ČESNYTĖ, Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja

Karaliaučiaus krašto regioninės lietuvių kalbos mokytojų asociacijos organizuoto seminaro da-
lyviai – Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos ir etninės kultūros mokytojai ir lietuviškų ansamblių 

vadovai

Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos mokinės Silvija (kairėje) ir Beata pristatė lietuvių kalbos, dailės ir 
muzikos projektą „Tautinė juosta žodinėje kūryboje, dailėje ir muzikoje“. Jurgitos Turlienės nuotr.

Tautines juostas kūrė Vilniaus r. Eitminiškių 
gimnazijos 5–6 klasių mokiniai. Dovilės Blažy-

tės-Vanagienės nuotr.
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Rytų Lietuvos mokyklos

Liepos 1 d. Trakų Salos pilį aplankė 
Baltarusijos Lydos lietuvių bendruomenės 
„Rūta“ nariai ir šeštadieninės lietuviškos 
mokyklos moksleiviai – jų buvo apie 
septyniasdešimt. Trisdešimt atvykusių 
mokinių mokosi baltarusiškose mokyklo-
se ir šeštadieniais lanko lietuvių kalbos 
pamokas. Dalis atvykusio jaunimo dirba 
Lietuvoje.

Trakų istorijos muziejaus direktoriaus 
Virgilijaus Poviliūno potvarkiu mūsų tau-
tiečiai iš Lydos pilyje esančią muziejaus eks-
poziciją aplankė nemokamai. Nemaža dalis 

jų čia buvo pirmą kartą. Svečiai plaukiojo 
Galvės ežere laivu „Skaistis“, o po to pietavo 
Karališkoje senojoje kibininėje. Ekskursijai 
vadovavo Lydos lietuvių bendruomenės 
„Rūta“ pirmininkė Marina Stakutytė-Mitiu-
kevič. Juos lydėjo Lydos miesto savivaldybės 
darbuotoja Jelena Karalevič.

Tai šiemet jau antroji lydiečių išvyka į 
Lietuvą – birželį jie dalyvavo Joninių šven-
tėje Verkiuose.

„Vorutos“ informacija
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Liepos 13-ąją Trakų r. Paluknio „Medei-
nos“ gimnazijos XXIII laidos (nuo 1961 m. – 
ugdymo lietuvių kalba Paluknyje pradžios – 
XXXII laidos) abiturientams iškilmingai 
įteikti brandos atestatai. Į gyvenimo kelią 
palydėta trylika gimnazistų.

Renginio pradžioje nuskambėjus Lietu-
vos Respublikos himnui, abiturientus ir kitus 
šventės dalyvius pirmiausia pasveikino 
klasės vadovė Liudmila Maksimec. Ji, pasi-
remdama gražia Richardo Bacho alegorinio 
pasakojimo veikėjo Džonatano Livingstono 
Žuvėdros istorija, paaiškino, kaip svarbu 
siekti tikslo gyvenime ir kad gyvenimas yra 
tikrasis žmogaus mokytojas. Direktorius 
Vytautas Gustas džiaugėsi gana sėkmingai 
išlaikytais brandos egzaminais, sakė, kad 
šventės akimirkos jaunuolius skatina su-
simąstyti ir apie nuveiktus darbus, ir apie 
ateities planus. Gimnazijos vadovas išreiškė 
įsitikinimą, kad kiekvienas medeinietis, sėk-
mingai įveikęs trečiąją (vidurinio ugdymo) 
bendrojo lavinimo mokyklos pakopą, ras 
savo vietą gyvenime.

Vėliau vyko brandos atestatų teikimo 
ceremonija. Kiekvieną abiturientą, gavusį 
brandos atestatą, palydėjo maršo garsai bei 

tėvų, kitų artimųjų, draugų sveikimai. Klasės 
vadovė Liudmila Maksimec, prisimindama 
kartu išgyventas akimirkas ir linkėdama 
sėkmės žingsniuojant pasirinktu keliu, 
jaunuoliams įteikė po atminimo dovanėlę. 
Abiturientus, ką tik įgijusius brandos atesta-
tus, pasveikino ir pirmoji jų mokytoja Laima 
Samosionokienė.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vitalija Dovydėnienė pristatė svarbiausius 
duomenis apie gimnazijos ugdytinių lai-
kytus brandos egzaminus, priminė, kad ir 
šiais laikais aktualūs išlieka žymaus XIX a. 
lietuvių rašytojo Vinco Kudirkos eilėraščio 
„Labora!“ žodžiai: „Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdus / Ir dirvos neapleiski! [...]“

Neliko pamiršti ir mokytojai. Tėvų vardu 
gražius, šiltus padėkos žodžius jiems tarė 
Ivona Grigienė.

Oficialioji šventės dalis baigėsi nuotai-
kinga ir įsimintina fotosesija.

Tą dieną gimnazijos aktų salėje iš esmės 
skambėjo tik vienas linkėjimas: „Sėkmingo 
skrydžio, mieli XXIII laidos abiturientai!“ 
Neabejojame, kad jaunuoliai į gimnaziją 
dar sugrįš. Susitikti su jaunesniais draugais, 
pabendrauti su mokytojais, tiesiog pabūti ir 
prisiminti praėjusias dienas...

Gegužės 26 d. Tolminkiemyje literatū-
ros klasiko Kristijono Donelaičio memo-
rialiniame muziejuje vyko jau kasmetine 
ir tradicine tapusi Karaliaučiaus krašto 
vaikų literatūros ir muzikos popietė, ku-
rioje dalyvavo daugiau nei šimtas krašto 
moksleivių, lankančių lietuvių kalbos ir 
etninės kultūros užsiėmimus. Skambėjo 
Lietuvos poetų eilės, liaudies ir šiuolaiki-
nės dainos vaikams, kurias atliko vaikų 
folkloro ansambliai „Malūnėlis“, „Rūtelė“, 
„Nadruvėlė“ ir vokalinės grupės iš Pilkal-
nio, Romuvos, Gumbinės, Ragainės, Tilžės 
ir Karaliaučiaus.

Šventės dalyvius sveikino Lietuvos Res-
publikos Generalinio konsulato Karaliau-
čiuje kultūros atašė Raminta Gecevičienė, 
Karaliaučiaus krašto regioninės lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas, Kristijono Donelaičio mu-
ziejaus direktorė Liudmila Silova, Kybartų 
K. Donelaičio gimnazijos direktorius Saulius 
Spangevičius. 

Susirinkusiuosius taip pat pasveikino 
Šiaulių miesto K. Donelaičio draugijos 
pirmininkė Izolina Lingienė. Dauguma šios 
draugijos narių – kamerinio choro „Bičiuliai“ 
dalyviai. Penkiasdešimt šiauliečių, K. Done-

laičio brangintojų jau trisdešimt trečią kartą 
atvyko ne tik įkvėpti poeto klasiko dvasios, 
bet ir patalkininkauti. Šįkart K. Donelaičio 
gimtinėje Lazdynėliuose pasodino dešimt iš 
Lietuvos atsivežtų ąžuoliukų, Tolminkiemy-
je tvarkė bažnyčios ir klebonijos aplinką.

Daug teigiamų emocijų sukėlė Šiaulių dra-
mos teatro aktoriaus Vlado Baranausko pasiro-
dymas ir Karaliaučiaus krašto istorijos ir meno 
muziejaus bendradarbės, rašytojos Marinos 
Berežnajos naujo meninio veikalo – pasakos 
apie Donelaičio katiną – pristatymas.

Šventės dalyvius sudomino K. Done-
laičio „Metų“ ištraukos, kurias ispanų ir 
prancūzų kalbomis skaitė vertėjos Karolina 
Masiulytė-Paliulienė ir Carmen Caro Dido.

Vaikai ir renginio svečiai taip pat aplankė 
K. Donelaičio gimtinę Lazdynėliuose ir jo 
paminklą Gumbinėje.

Popietę organizavo Karaliaučiaus krašto 
regioninė lietuvių kalbos mokytojų asocia-
cija drauge su Karaliaučiaus krašto lietuvių 
regionine nacionaline kultūrine autonomija. 
Projekto vykdytojas – lietuvių kalbos moky-
tojas Algirdas Karmilavičius. Pagrindiniai 
jos rėmėjai Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija ir Čikagos Mažosios 
Lietuvos lietuvių draugija.

„Medeinoje“ – brandos atestatai 
XXIII laidos abiturientams

Vitalija DOVYDĖNIENĖ, Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lietuviškos mokyklos etninėse žemėse

Lydos lietuviai Trakuose
Karaliaučiaus krašto mokyklos

Kasmetinė viešnagė pas Donelaitį
Aleksas BARTNIKAS, Karaliaučiaus krašto regioninės lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas, projekto koordinatorius

Tautiečiai iš Lydos 2018 m. liepos 1 d. apsilankė Trakų Salos pilyje

Trakų r. Paluknio „Medeinos” gimnazijos abiturientai su mokytojais. Sėdi (iš kairės) abiturientai 
A. Valianga, O. Grigas, A. Rizgelis, D. Bartosevič. Stovi centre (iš kairės) klasės vadovė  

L. Maksimec ir pirmoji mokytoja L. Samosionokienė. Antras (iš dešinės) – gimnazijos direktorius 
V. Gustas. 2018 m. liepos 13 d. Stanislovo Samosionoko nuotr.

Vaikų folkloro 
ansamblis „Malū-
nėlis“ (vad. Alma 

Janvariova). Almos 
Janvariovos nuotr.
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Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Lietuvos nepriklausomos valstybės at-
kūrimo 100-metis – svarbi ir džiaugsminga 
data valstybės, tautos, kiekvieno jos piliečio 
gyvenime. Didingas jubiliejus skatina kie-
kvieną prisiminti savo valstybės istoriją, jos 
kelią į nepriklausomybę, atminti ir pagerbti 
žmones, atvedusius tautą į atgimimą ir su-
klestėjimą. Nuo to laiko, kai 1009 m. mūsų 
tauta atsirado Europos žemėlapyje, ji nuėjo 
ilgą ir sunkų istorijos kelią – kovų už laisvę 
ir valstybingumą laikus, daugiau ar mažiau 
ramius pakilimo ir klestėjimo metus, karus, 
sukilimus ir didžiulių praradimų tragizmą. 
Mūsų tauta kovose užsigrūdino, išmoko 
atskirti priešus ir draugus, diplomatiškai la-
viruoti ir išgyventi sunkiausiais laikmečiais. 
Todėl mes esame dėkingi savo didingiems 
protėviams, atvedusiems mus į šiandieną, 
didžiuojamės savo garbinga istorija ir laisve. 
1918 m. vasario 16-oji – lyg kelrodis ženklas, 
pasipuošęs naujomis prasmėmis, nauja švie-
sa ir naujomis spalvomis. Kasdien protu ir 
širdimi pajuntame jų reikšmę ir prasmę.

Daugeliui gerai žinomas lakoniškai 
trumpas ir aiškus Nepriklausomybės Akto 
tekstas, pažįstama 100 m. senumo signatarų 
nuotrauka, kurioje Jono Vailokaičio žmona 
fotografė Aleksandra Jurašaitė-Vailokaitienė 
įamžino dvidešimt Lietuvos Tarybos narių 
su dr. Jonu Basanavičiumi viduryje. Ori, 
kiek paradinė įprasto tų laikų stiliaus nuo-
trauka užfiksavo Lietuvos Tarybą po to, kai 
jie tą ūkanotą 1918 m. vasario 16 d. pasirašė 
istorinį Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atkūrimo aktą. Minėdami šios svarbios 
datos šimtmetį, prisimename jo atsiradimo 
aplinkybes, jį sukūrusius ir savo parašais 
įteisinusius žmones, įvardytus garbingu 
signatarų vardu.

Valstybės jubiliejui skirti renginiai 
Paežerių dvare įsikūrusiame

kultūros centre-muziejuje

Kultūros centras-muziejus, kultūrinė 
įstaiga, sauganti Vilkaviškio krašto istorinį ir 
kultūrinį paveldą, jį naudojanti renginiuose 
ir edukacijose. Metų pradžioje, rengdami 
metinį veiklos planą, numatėme renginius ir 
veiklas, skirtas valstybės šimtmečio jubiliejui 
paminėti. Vilkaviškio rajone gimę daug atgi-
mimo žadintojų ir nepriklausomos valstybės 
kūrėjų: knygnešiai, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjai, „Tautiškos giesmės“ autorius  
V. Kudirka, Tautos patriarchas dr. J. Basa-
navičius, teisininkas A. Kriščiukaitis-Aišbė, 
ekonomistas A. Rimka, skulptorius P. Rimša, 
pirmojo istorinio romano autorius V. Pieta-
ris ir kt. Vilkaviškio krašte gimė tik vienas 
Nepriklausomybės Akto signataras Jonas 
Basanavičius, o Donatas Malinauskas ir Jo-
nas Vailokaitis apsigyveno vėliau – 1937 m. 
įsigiję dvarus, D. Malinauskas – Alvito dva-
rą, J. Vailokaitis – Paežerius. Dvaro oficinoje 
parengėme žymiems krašto žmonėms skirtą 
ekspoziciją, kurioje itin vertingi eksponatai: 
V. Kudirkos smuikas, keli J. Basanavičiaus ir 
A. Kriščiukaičio asmeniniai daiktai, D. Mali-
nauską menanti skulptūrėlė iš Alvito dvaro, 
pilnas 1918 m. „Lietuvos aido“ komplektas 
ir net vasario 19 d. numeris, kuriame buvo 
išspausdintas Nepriklausomybės Aktas. 
Istorikė E. Rupeikienė parengė studiją apie 
Vilkaviškio kraštą auštant nepriklausomybei 
bei edukacinę programą „Nepriklausomybės 
kūrėjai iš Vilkaviškio rajono“, kurioje supa-
žindina su signatarų J. Basanavičiaus, J. Vai-
lokaičio, D. Malinausko gyvenimu ir veikla, 
ekskursijas ir edukacijas veda jų gyventose 
vietose. Paežerių dvaras lankytojams gerai 
žinomas, o į D. Malinausko įsigytą Alvito 
dvarą didesnis dėmesys atkreiptas tik dabar. 
Pasitelkėme Alvito pagrindinės mokyklos 
mokinius ir kartu išsamiai ištyrinėjome dva-
rą, parengėme kraštotyrinį darbą. Turistai su 
nuostaba atranda šį dvarą, aplanko spirito 
varyklą, po karvidėmis esančius įspūdingus 
rūsius, pasivaikščioja parke. Tai gera proga 
išsamiau pažinti mažiau žinomą signatarą 
D. Malinauską. 

Vasario 16-ajai buvo parengta kalendo-
rių paroda iš muziejaus fondų „Kalendoriai 
skaičiuoja šimtmečio žingsnius“, kurioje pri-
statyta viena didžiausių Lietuvoje kalendorių 
kolekcija. Lankytojų dėmesio sulaukė ir dar 
sulauks Joninių šventė „Nupinsim juostą 
šimtaspalvę...“, Lietuvos muziejų keliui skirti 

Vilkaviškiečiai pažymi valstybės šimtmetį
Elena RUPEIKIENĖ, Vilkaviškio r. Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus vyr. fondų saugotoja, kraštotyrininkė

konkursas ir paroda „Nepriklausomybės 
ženklai Vilkaviškio krašte“, Lietuvos kariuo-
menės 100-mečio minėjimas Alvito savanorių 
kapinėse. Renginių ciklą užbaigsime istori-
niais skaitymais „Po tavęs liko šviesiau gy-
venti...“, skirtais dr. Vinco Kudirkos gimimo 
160-osioms gimimo metinėms. 

Rengiant ekspozicijas ir edukacijas, kilo 
mintis pasidomėti, kaipgi atrodė Vilkaviškio 
kraštas auštant nepriklausomybei. Ištyri-
nėjome muziejuje saugomą medžiagą ir 
atradome gana įdomių dalykų, parengėme 
nepriklausomybės ženklų sąrašą, kuriame 
pristatomi 1923 m. statytas paminklas, skir-
tas Nepriklausomybės 5-erių metų sukak-
čiai, Lietuvos nepriklausomybės 10-mečio 
parkas, LDK Vytauto paminklai Vištytyje ir 
Pajevonyje, Alvito savanorių kapinės, žymių 
žmonių gimtinės. Gausią istorinę medžiagą 
pristatome visuomenei, panaudojame dirb-
dami su moksleiviais ir turistais. Tikimės, 
kad patriotiniai pavyzdžiai paskatins jau-
nimą geriau pažinti ir vertinti savo gimtinę 
ir, galbūt, neieškoti pelningesnių darbų 
užsienyje, kurti savo ateitį Lietuvoje.

Vilkaviškio kraštas auštant 
nepriklausomybei

Prasidėjus Pirmam pasauliniam karui, 
1914–1915 m. Lietuva ir ypač mūsų kraštas 
tapo rusų ir vokiečių susidūrimų arena. 1914 
m. rugpjūtį prasidėjo susišaudymai pasienio 
ruože prie Vištyčio ir Kybartų, rusų valdžia 
paskelbė vyrų mobilizaciją. Krašte šeiminin-
kavo tai rusai, tai vokiečiai, priklausomai 
nuo to, kaip sekėsi karo frontuose. Okupan-
tai rekvizavo gyventojų arklius, maistą, ėmė 
vyrus į kariuomenę. Taip mūsų krašto vyrai 
atsidūrė ir vokiečių, ir rusų kariuomenėje. 
Pasitaikė, kad vienos šeimos vienas sūnus 
buvo rusų, o kitas vokiečių armijoje. Pasi-
tvirtino P. Širvio eilėmis išsakyta situacija: 
„Prieš brolį brolis stojo ir žuvo jie nakty...“ 
Rugsėjo mėnesį pradėję veržtis vokiečiai 
apšaudė pasienio miestelius. Sudegė Kybar-
tų, Virbalio ir Vilkaviškio posadų mediniai 
nameliai, penkiolika Čyčkų kaimo sodybų, 
dvi Vaičlaukio, penkios Kiršų, aštuonios 
Boblaukio sodybos, Šūklių, Kaukakalnio, 
Penkinių, Valerijanavo, Versnupių, Unijos 
dvarai, Pajevonio bažnyčia, muitinės pas-
tatai. Susidūrimo Alvite metu susprogdinta 
bažnyčia ir klebonija, šventoriuje užmušti 
septyni žmonės, sužeisti penki. Mūšiai vyko 
vienuolika mėnesių. Frontas stabilizavosi 
Naumiesčio (Vladislavovo)–Žaliosios–Al-
vito–Pajevonio–Vištyčio ruože. Lapkritį 
šeimininkavo rusai, bet 1915 m. vasarį vo-
kiečiai pralaužė frontą ir rusus nustūmė į 
rytus. Nuo užsitęsusių mūšių kraštas labai 
nukentėjo. Vokiečiai įvedė savo tvarką: 
mūsų rajono teritorija įjungta į Oberostą 
(Rytų kraštą), valdomą feldmaršalo Paulio 
fon Heidenburgo, pakeistas administracinis 
suskirstymas, sudarytos valdžios įstaigos, 
kontroliavusios politinį, ūkinį ir socialinį 
gyvenimą. Vilkaviškio apskritis suskirstyta į 
šešiolika valsčių, be mums įprastų priklausė 
Kaupiškių, Lankeliškių ir Vižainio valsčiai. 
Be karinio komendanto ir okupacinės val-

džios leidimo nebuvo galima nei pirkti, nei 
parduoti, net laidoti mirusiųjų ar išvykti už 
seniūnijos ribų. Vištyčio ir Vilkaviškio cen-
tre vokiečiai pastatė paminklus, pervadino 
centrines gatves. Frontui pasitraukus į rytus 
krašte stojo sąlyginė ramybė. Vokiečiai atkū-
rė mokyklas su pagrindine vokiečių kalba, 
rūpinosi sanitarija ir sveikatos apsauga. Kad 
būtų lengviau išvežti prisigrobtą turtą, nuo 
Kalvarijos iki Marijampolės ir Naumiesčio 
per mūsų rajono Vištytį, Gražiškius, Vaitka-
balius (Vilkaviškio r.) nutiesė siauruką (600 
mm pločio) geležinkelį. Traukiniais keliavo 
grūdai, maisto produktai, technika ir medie-
na. Vilkaviškio rajone masiškai buvo iškirsti 
miškai, todėl iki šiol rajono miškingumas 
Lietuvoje mažiausias. 

Nepriklausomybės ir laisvės idėjas į 
provinciją parveždavo iš miestų grįžę žmo-
nės, jas atsargiai platino bendraudami su 
pažįstamais. Daugeliui paprastų valstiečių 
rūpėjo kasdienis gyvenimas ir ramybė. 
Apie paskelbtą nepriklausomybę mažai kas 
žinojo. J. Basanavičius 1918 m. birželio 28 d. 
iš Vilniaus atvažiavo į Vilkaviškį, paskui į 
Ožkabalius. Bartninkų parapijoje netrukus 
turėjo vykti Švč. Mergelės Dangun žengimo 
atlaidai, todėl J. Basanavičius ketino atlai-
duose susibūrusiems žmonėms padaryti 
viešą pareiškimą. Kadangi vokiečių valdžia 
buvo uždraudusi viešus susirinkimus, Jonas 
Basanavičius dėl leidimo laišku kreipėsi į 
apskrities viršininką ir Pagernevės dvare 
gyvenantį viršaitį Habermaną. Tačiau šie 
valdininkai susibūrimui leidimo nedrįso 
duoti, bijojo, kad iš Alvito dvaro gali ateiti 
bolševikuojantys darbininkai ir sukelti 
sumaištį. Negavęs leidimo viešai paskaitai, 
J. Basanavičius sukvietė Bartninkų klebono 
Sakavičiaus bute apie dvidešimt žmonių ir 
padarė pranešimą apie Lietuvos Tarybos vei-
klą. Iš Basanavičiaus gauta žinia apie Lietu-
vos Nepriklausomybės Aktą greitai pasklido 
po kraštą. Žmonės džiaugėsi, svajojo apie 
naują gyvenimą. Drąsesnieji ir aktyvesnieji 
tuojau pradėjo burtis ir formuoti valsčių ir 
kaimų valdžios struktūras. Kuriant Lietuvos 

kariuomenę daugiau nei tūkstantis mūsų 
krašto vyrų savanoriais išėjo ginti tėvynės.

Pirmieji nepriklausomos valdžios 
žingsniai

Vilkaviškio krašto žmonės savo valdžią 
ėmė kurti tik 1918 m. lapkričio mėnesį, tada 
buvo sudaryta apskrities savivaldybė, valsčių 
komitetai. 24 d. Vilkaviškio apskrities viršininku 
paskirtas karininkas V. Vitkauskas, vėliau jį 
pakeitė L. Martinkaitis. Lapkričio 21 d. Vilka-
viškyje susirinko aktyvesni miestiečiai, vad. 
A. Matulevičiaus, S. Bartninkaičio, J. Čižausko, 
ir nutarė rinkti Laikinąjį miesto komitetą ir 
valdybą, organizuoti miliciją. Miliciją sudarė 
dvidešimt patikimų ir sąžiningų vyrų, jų vadu 
paskirtas Stasys Jucevičius. Tik išrinktai milicijai 
ne kartą teko susikirsti su vokiečiais. Gruodžio 
14 d. posėdyje buvo suformuota Vilkaviškio 
miesto valdyba, kurią sudarė A. Matulevičius – 
pirmininkas, S. Bartninkaitis – vicepirmininkas, 
A. Bermanas – iždininkas. Atstovais į apskrities 
tarybą išrinkti J. Vilčinskas ir E. Stankevičiūtė. 
Pirmas išrinktos valdybos darbas buvo derėtis 
su vokiečiais dėl elektros stoties perėmimo. 
Vokiečiai pasiūlė ją pirkti už 100 tūkst. auksinų. 
Savivaldybė tokių pinigų neturėjo, derėjosi, kol 
vokiečiai nuleido kainą. Tačiau ir reikiamų 80 
tūkst. neturėjo iš ko paimti, nes dar nebuvo su-
siformavusi kreditų sistema. Komitetas išleido 
elektros stočiai pirkti obligacijas ir jas paskirstė 
miesto gyventojams. Obligacijos greitai buvo 
išpirktos ir stotis nusipirkta. Jos pastatai, nors 
rekonstruoti, Vilkaviškyje stovi ir dabar. Juose 
įsikūrusi verslininko G. Plečkaičio įmonė. 

1919 m. iš vokiečių perimtas geležinkelis 
ir stotys. 86 km valstybės sienos ir demarka-
cinę liniją saugojo sienos apsaugos pulkas, 
virš. J. Ivanauskas, ir 1-ojo parubežio pulko 
kuopa, vadas J. Juodišius. Buvo įsteigta 
pasienio policija, atkurta muitinė ir Kybartų 
sienos perėjimo punktas (virš. J. Romišaus-
kas). Pamažu krašto gyvenimas susitvarkė, 
atgijo ryšių sistemos, mokyklos, bažnyčios, 
kultūrinis gyvenimas, ėmė kurtis draugijos, 
chorai. 1919 m. Kybartuose atsirado net fut-
bolo komanda. Kybartietis Freitagas įsigijo 
kamuolį ir subūrė futbolo komandą „Ban-
ga“, vėliau pavadintą „Sveikata“.

Taigi, matome, kad, jeigu žmonės turi di-
delį tikslą, jo pasiekimui sutelkia visas jėgas, 
tą tikslą pasiekia, sukurdami šimtmečių ver-
tą rezultatą. Signatarai ir valstybės pagrindų 
kūrėjai buvo tikri patriotai, šviesuoliai, savo 
gyvenimą, darbą ir žinias atidavę tėvynės 
gerovės kūrimui. Jono Basanavičiaus pa-
šaukti jie stojo į atkuriamąjį darbą, padarė 
mūsų kraštą ekonomiškai stiprų ir pažangų, 
lygiavertį tarp Europos šalių. Jų gyvenimas – 
tai pavyzdys ištisoms kartoms, o J. Basa-
navičiaus priesakas svarbus ir šiandien: 
„Triūskime broliai. Iš tos sėklos, kurią mes 
Lietuvoje išbarstysime, išaugs gražūs vaisiai. 
Kada mes jau į dulkes pavirsime, jei lietuvių 
kalba bus pasidariusi tvirta, jei per mūsų 
darbus atgis Lietuvos dvasia, tada mums ir 
kapuose bus smagiau ilsėtis, o mūsų dvasia 
gėrėsis kartu su prabočiais, stipriais Lietuvos 
gynėjais ir mylėtojais savo darbu.“

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

Edukacijos „Nepriklausomybės kūrėjai iš Vilkaviškio krašto“ dalyviai. Kęstučio Inkratos nuotr.

Alvito dvaro spirito varykla. Kęstučio Inkratos nuotr.
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figūruoti ir vokiečių bloko 
satelitinių valstybių idėja. 
Pastaroji iškilo karo eigoje vis 
labiau Europoje didėjant na-
cionalizmo fenomeno įtakai, 
vadinamo „tautinio veiksnio“ 
reikšmei.

Visgi iki 1917 m. įvyku-
sių tarptautinės politikos 
pokyčių Vokiečių valdžios 
sluoksniuose ir pirmiausiai 
Vyriausioje karinėje vadovy-
bėje dominavo požiūris, kad 
okupuotos Oberosto terito-
rijos turi būti aneksuotos ir 
prijungtos prie svarbiausią 
vaidmenį Vokietijos imperi-
joje vaidinančios Prūsijos karalystės. Tiesa, dėl 
sąjunginės Vokietijos imperijos sandaros ka-
ralystės – Bavarija, Saksonija, Viurtembergas, 
Badenas – išsaugojo tam tikras išskirtines teises 
(Reservatrechte), kuriomis besiremdamos jos 
konkuravo su Prūsija dėl Vokietijos imperijos 
užimtų teritorijų.

Tuo remdamasi Bavarija pretendavo iš 
pradžių į užimtą Belgiją, o po to pradėjo pre-
tenduoti į Elzaso teritoriją. Bavarijos pretenzi-
jos sukėlė reakcijas kai kurių kitų Vokietijos 
imperijos sąjunginių valstybių, visų pirma, 
Saksonijos karalystės teritorines pretenzijas į 
karo metu užimtas teritorijas.

1916 m. balandžio 10 d. Viurtembergo 
karinio įgaliotinio prie Vyriausiosios karinės 
vadovybės Gustavo Teodoro fon Grėvenico 
(Gustav Theodor von Grävenitz) pranešime buvo 
informuojama apie jo pokalbį su Saksonijos 
įgaliotuoju atstovu pulkininku Hansu fon 
Eulitzu (Hans von Eulitz), kuris pareiškė, kad 
jeigu Bavarija gaus kokius nors teritorijos pa-
didinimus, tai Saksonija be abejo pareikalaus 
kompensacijos.

1916 m. liepos 3 d. Saksonijos vyriausybės 
vadovas grafas Kristofas Vicumas fon Ekstėtas 
(Christoph Vitzthum von Eckstädt) laiške Vokie-
tijos imperijos kancleriui Teobaldui fon Betma-
nui-Holvegui (Theobald von Bethmann-Hollweg) 
perspėjo, kad Saksonija neleis Reicho vidinio 
jėgų balanso pažeidimo Elzaso ir Lotaringijos 
padalijimo būdu. Jeigu Prūsija atstovauja Šiau-
rės Vokietijos interesams, o Bavarija – Pietų 
Vokietijos, tai, – pareiškė Kristofas Vicumas 
fon Ekstėtas, – Saksonija yra pagrindinė Vidu-
rio Vokietijos jėga ir jai reikalingas teritorijos 
padidinimas, jeigu teritorijas padidina Prūsija 
ir Bavarija.

Čia jau minėtame 1916 m. birželio 3 d. 
Kristofo Vicumo fon Ekstėto laiške Reichskan-
cleriui Saksonijos vyriausybės vadovas iškėlė 
Saksonijos pretenzijas į Kuršą, kaip teritoriją, 
į kurią Saksonija galėtų perkelti dalį savo 
gyventojų. Maždaug tuo pat metu Saksonija 
pradėjo rodyti susidomėjimą Lietuva.

Reikia pažymėti, kad Saksonija jau 1915 m. 
rudenį buvo čia ką tik minėtu savo teritorijos 
padidinimo aspektu susidomėjusi Vokietijos 
užimta iki tol Rusijai priklausiusia Lenkijos 
teritorijos dalimi. O 1916 m. kovo mėnesį Sak-
sonijos valdžios dėmesys jau buvo nukreiptas 
ir į Lietuvą ir šis „susidomėjimas“ išliko visus 
1916 m.

Istoriniuose šaltiniuose bei remiantis jais ir 
istoriografijoje galime rasti žinią, kad 1916 m. 
spalio pabaigoje Saksonijos karalius atvyko į 
Vilnių, kur jo garbei buvo išrikiuoti čia buvę 
saksų kareiviai. Paradas vyko Gedimino kalno 
papėdėje esančiame sode.

Kaip matysime, Saksonija pretenduos ir 
į Kuršą, tačiau, kaip teigė istorikas G. Lindė, 
po to, kai 1916 m. rudenį buvo paskelbta apie 
Lenkijos valstybės atkūrimą, Lietuva teliko 
vienintele iš karo metu užimtų Vokietijos 
teritorijų, į kurią Saksonija galėjo pretenduoti. 
Visgi nepaisant Saksonijos pretenzijų į Kuršą ir 
Lietuvą tuo metu Vokietijos vadovaujančiuose 
sluoksniuose svarstant šių teritorijų prijungi-
mą prie Vokietijos dažniausiai buvo turimas 
mintyje prijungimas prie Prūsijos.

Taip pat pažymėtina, kad pagal Vokietijos 
vadovaujančiuose sluoksniuose vyraujančias 
tendencijas iki 1916–1917 m. sandūros suda-
ryti kokio nors valstybinio darinio Lietuvoje 

vokiečiai neplanavo. To meto 
vokiečių programose numaty-
ta tiesioginė Lietuvos ir Kuršo 
žemių aneksija. Pavyzdžiui, 
šių teritorijų aneksija buvo 
numatyta 2-ame punkte vo-
kiečių karo tikslų programos, 
išdėstytos vokiečių derybose 
su austrais 1916 m. lapkričio 15 
d. Taip pat šių teritorijų aneksi-
ja buvo numatyta ir Vokietijos 
programoje, sudarytoje pagal 
Vudro Vilsono (Woodrow Wil-
son) 1917 m. sausio 3 d. notos 
reikalavimą. Visa tai numaty-
ta, nepaisant to, kad 1916 m. 
lietuviai buvo ne kartą iškėlę 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalavimą.

Teritorinės Prūsijos ir Saksonijos preten-
zijos į Oberosto teritoriją įgijo šiek tiek kitokį 
galimo realizavimo pavidalą 1917 m. Susidū-
rimas su užsienio ir vidaus politikos, karinės 
strateginės politikos sunkumais, nepasitenki-
nimo užsitęsusiu karu augimas visuomenėje, 
padėties frontuose negerėjimas, karo išsekintos 
Austrijos–Vengrijos siekis taikos ir, žinoma, 
Rusijos 1917 m. vasario revoliucijos skelbiamos 
idėjos, pavyzdžiui, tautų apsisprendimo teisės 
deklaravimas bei itin ryškus Rusijos imperijos 
tautų nacionalinių judėjimų sustiprėjimas, atsi-
kuriančios Lenkijos valstybės pretenzijos į Lie-
tuvos teritoriją, JAV įstojimas į karą Antantės 
pusėje, 1917 m. rugpjūtį popiežiaus Benedikto 
XV iškelta taikos iniciatyva, politiniai procesai 
ir tam tikros pacifistinės tendencijos pačioje 
imperijos politinėje erdvėje (Reichstago liepos 
19 d. taikos rezoliucija) vertė Vokietijos valdžią 
1917 m. ieškoti naujų būdų okupuotiems kraš-
tams aneksuoti, parodyti tariamą tų kraštų 
gyventojų norą prisijungti prie Vokietijos, 
nes tiesioginė nepridengta Lietuvos aneksija 
dėl čia ką tik paminėtų aplinkybių darėsi vis 
sudėtingiau įgyvendinama.

Neatsisakant aneksijos politikos, pradeda-
ma vykdyti autonomijos ar net nepriklauso-
mybės idėjomis pridengta aneksijos politika, 
kitaip sakant, užslėpto aneksionizmo politika. 
Tam reikėjo sudaryti okupuotų kraštų tarybas, 
t. y. „įforminti“, sukurti regimybę „savaran-
kiškų valstybių“, kurios pačios, o ne vokiečiai, 
pasisakytų už prisijungimą prie Reicho. Tai ir 
buvo prijungimo, Lietuvos atveju vadinamo-
sios „lietuviškosios politikos“ esmė. 

Tokios politikos rezultatas – 1917 m. ru-
denį Lietuvoje buvo (tiesa, ne visai taip, kaip 
vokiečiai norėjo) sukurta Lietuvos Taryba, kuri 
siekė nepriklausomo Lietuvos valstybingu-
mo, ir vokiečių politika, orientuota į tai, kad 
per Lietuvos nepriklausomybės nuo Rusijos 
deklaravimą, Lietuvos taryba pati deklaruotų 
jungimąsi prie Vokietijos (1917 m. gruodžio 
11 d. aktas). Būsimoji „Lietuvos Didžioji Ku-
nigaikštystė“, kaip ir Kuršo kunigaikštystė, 
jų valdovais tampant Prūsijos karaliui (t. y. 
Vokietijos imperatoriui) būtų sujungtos su 
Vokietija (Prūsija).

Į Oberosto teritoriją ir toliau pretendavo 
Saksonija, kurios pretenzijos ypač suaktyvėjo 
1917 m. rudenį. Jos pretenzijos į Kuršą buvo 
gana greitai užblokuotos. 1917 m. rugsėjį 
sukurtam Kuršo landratui ir Baltijos vokiečių 
susirinkimui iš Vokietijos pusės buvo pasiūlyta 
(su kuo jie abu sutiko) pakviesti į Kuršo sostą 
su hercogo titulu patį Vilhelmą II arba kaip 
Prūsijos karalių arba kaip Vokietijos kaizerį. 
Tada Saksonijai beliko pretenduoti į Lietuvą.

Juridinis Saksonijos pretenzijų į Lietuvą 
pagrindimas buvo tai, kad pagal 1791 m. 
gegužės 3 d. konstituciją į jungtinės valstybės 
sostą buvo numatytas pakviesti tuometinis 
Saksonijos elektorius Frydrichas Augustas (Frie-
drich August). Kaip žinome, minėtoji 1791 m. 
gegužės 3 d. konstitucija galiojo labai trumpai, 
netrukus didesnių ir galingesnių kaimynių 
buvo pasidalyta ir pati Lenkijos–Lietuvos vals-
tybė. Tačiau, kaip matome, kai kas, kas buvo fik-
suota minėtoje konstitucijoje, buvo prisiminta 
Pirmojo pasaulinio karo metais Vokietijos impe-
rijos sąjunginių subjektų pretenzijų į imperijos 
užimtas karo metu teritorijas kontekste. 

1917 m. pabaigoje–1918 m. pradžioje pra-
sidedant, o po to vykstant Bresto taikos dery-

boms vėlgi vyko ne vienas Vokietijos imperijos 
vadovaujančių politinių struktūrų pasitari-
mas, kuriuose buvo svarstomas ir Vokietijos 
okupuotų teritorijų klausimas. Dėl Prūsijos 
įtakos imperijoje apskritai ir dėl Vyriausios 
karinės vadovybės (Paulius fon Hindenburgas 
(Paul von Hindenburg) ir Erikas Liudendorfas 
(Erich Ludendorff)) didžiulės politinės įtakos 
tuo metu toliau tebevyravo požiūris Oberosto 
teritoriją prijungti prie Prūsijos. Nepaisant to 
Saksonija dėjo pastangas, kad Lietuva atitektų 
jai. Ji įgaliojo savo užsienio reikalų ministrą 
derėtis su imperine vyriausybe dėl Lietuvos 
karališkojo sosto.

1918 m. sausio 2 d. posėdžiavęs Vokietijos 
sąjunginių valstybių užsienio komitetas nepri-
tarė, kad aneksuojama teritorija atitektų vien 
Prūsijai. Nepaisant to, kitą dieną – 1918 m. 
sausio 3 d. – E. Liudendorfas pranešė užsie-
nio reikalų komitetui, kad karinė padėtis yra 
palanki Vokietijai, ir pasiūlė Lietuvą ir Kuršą 
įjungti į Prūsijos valstybę, Saksonijos atstovas 
minėtame komitete, nepaisydamas E. Liuden-
dorfo sugestijų, toliau gynė savo karalystės 
pretenzijas į Lietuvą, argumentuodamas, kad 
pagal Vokietijos federalinę santvarką negali-
ma aneksuojamomis teritorijomis stiprinti tik 
vienos valstybės. Saksonijos atstovas Berlyne 
norėjo Bresto taikos derybų metu gauti iš 
kanclerio ir kaizerio Vilhelmo II pažadą, kad 
Lietuva atiteks Saksonijai. 

Saksonijos finansų ministras Ernstas fon 
Seidevicas (Ernst von Seydewitz) dar prieš 
Bresto taikos derybų pradžią parengė me-
morandumą, kuriame buvo išdėstyti saksų 
aneksionistiniai norai, reikalaujama Lietuvos 
prijungimo prie Saksonijos, pagrindžiama 
Saksonijos–Lietuvos unija. Lietuva turėjo būti 
pramoninės Saksonijos žemės ūkio priedėliu. 
Taip pat Lietuva turėjo aprūpinti Saksoniją pi-
gia darbo jėga, turėjo būti kolonizuojama, joje 
turėjo būti investuojamas saksų kapitalas.

Saksonijos laikraščiuose tuo metu būta 
straipsnių, entuziastingai palaikiusių Sakso-
nijos ir Lietuvos unijos idėją. Pvz., „Dresdener 
Neuere Nachrichten“ 1918 m. kovo 4 d. rašė:

Jei laisva lietuvių tauta ir laisva Lietuvos 
Taryba nuspręs valdytis monarchiškai ir pasiūlys 
karūną Friedrichui Kristijonui, antram Saksonijos 
karaliaus sūnui, mūsų manymu, nereikia kovoti su 
politika, einančia tokiam faktui į pagalbą. Princo 
gabumai ir išauklėjimas, ir asmenybė daro jį šitame 
atsitikime ypačiai tinkamu kandidatu. Jam tektų 
pasidaryti lietuvių tautos lietuvišku vadu, bet dėl to, 
žinoma, jam nebūtų reikalo atsisakyti nuo santykių 
su tėvų namais ir su saksų tauta.

Spaudžiamas pietinių Vokietijos imperijos 
sąjunginių valstybių kaizeris Vilhelmas II, 

kanclerio Georgo fon Hertlingo (Georg von 
Hertling) pasiūlymu, 1918 m. balandžio 16 d. 
Vyriausiosios kariuomenės vadovybės būs-
tinėje Spa (Belgijoje) pranešė apie Vokietijos 
užimtų žemių padalijimo kombinaciją – vadi-
namąją Elzaso–Baltijos–Lenkijos kombinaciją, 
pagal kurią buvo numatyta, kad vakaruose 
Prūsija gauna Lotaringiją, o Bavarija ir Bade-
nas pasidalija Elzasą; rytuose Viurtembergo 
valdančioji dinastija gauna Lenkijos karūną; 
Kuršas, Livonija, Estija perduodami Prūsijai, 
o Lietuva, kaip minėta straipsnio pradžioje, 
atiduodama Saksonijos valdančiajai dinastijai, 
t. y. atitenka Saksonijos Vetinams. 

Pastebėtina, kad 1918 m. gegužės pradžioje 
Saksonijos vyriausybė Berlyne energingai sie-
kė, kad galimas Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio sostas būtų perduotas ne saksų princui 
Frydrichui Kristijonui (Friedrich Christian), 
kaip buvo numatyta Elzaso–Baltijos–Lenkijos 
kombinacijoje, o pačiam Saksonijos karaliui 
Frydrichui Augustui III. 1918 m. gegužės 7 
d. Saksonijos karalius gavo pranešimą, kad 
kaizeris su tuo sutinka.

Kaip rašė Pirmojo pasaulinio karo metu 
vokiečių spaudą tyrinėjusi Marija Urbšienė, tai, 
kad saksų dvaro sferos tikrai labai gyvai buvo 
susidomėjusios Lietuva, rodo vokiečių spau-
doje 1918 m. gegužės 21 d. aprašyta Mažosios 
Lietuvos visuomeninio ir politinio veikėjo dr. 
Viliaus Gaigalaičio paskaita, skaityta Dresde-
ne, Saksų etnografinėje draugijoje („Verein füs 
Sächsische Volkskunde“), kurioje dalyvavo 
ir Saksonijos princas Johanas (Georgas) su 
žmona ir dvariškiais.

Paskaitoje kalbėta apie Lietuvos kraštą 
ir žmones, nubrėžtos Lietuvos etnografinės 
ribos, kurios nesutampa su Lietuvos politi-
nėmis sienomis ir kurių platumas nustebinęs 
klausytojus. Taip pat buvo trumpai papasa-
kota Lietuvos praeitis, parodant, kokį didelį ir 
svarbų vaidmenį ši valstybė vaidino senovėje 
ir kaip ji per sąjungą su Lenkija buvo įtraukta 
į saksų istoriją. Buvo parodyta, kaip „lenkų 
ir rusų planinga priespauda nutrėmė didelę 
valstybę į priklausomąjį gyvenimą ir kaip rusų 
revoliucija vėl tą tautą sužadino į savarankišką 
politinį gyvenimą“.

Dr. V. Gaigalaitis tvirtino, kad lietuvių 
kalba yra gražiausia iš indoeuropiečių kalbų ir 
kad seniausias tos kalbos paminklas (1512 m. 
juosta su įaustais žodžiais) yra laikoma Dres-
dene.

Baigdamas paskaitą dr. V. Gaigalaitis 
išreiškė viltį, kad lietuvių norai išsipildys ir 
jie atsidurs tarp Vakarų Europos valstybių 
kaip atskira Lietuvos karalystė su vokiečių 
dinastijos atstovu priešakyje.

Saksonijos viešosios opinijos susidomėjimą 
Lietuva galimos Saksonijos ir Lietuvos unijos 
istorijos kontekste ir kartu savotišką šios uni-
jos propagandą Saksonijos spaudoje liudija ir 
Leipcigo laikraštyje „Leipziger Neueste Nach-
richten“ 1918 m. birželio 27 d. išspausdintas 
„laiškas iš fronto“, kuriame buvo sakoma:

Jau treji metai, kaip su pulku esu Lietuvoje. 
Dabar karo likimas kelia mus kitur. Turime apleisti 
šį gražų kraštą. Girdėdami mane vadinant Lietuvą 
dailia, daugelis man mielų saksų – tautiečių su ne-
pasitikėjimu ims kraipyti galvą. Žinoma, tokių gerai 
pastatytų ir švariai išvalytų akmeninių namų, ku-
rių pilna kiekviename saksų kaime, Lietuvoje nėra. 
Čia gyvenama mažuose mediniuose nameliuose 
su šiaudiniu stogu... Dabar, apleisdamas šį kraštą 
skaitau laikraščiuose apie galimąją Lietuvos ir Saksų 
personalinę uniją. Puiki mintis. Karalius ir drauge 
Lietuvos Didysis kunigaikštis ar Hercogas. Lietuva, 
plati, skystai apgyventa šalis glaudžiai susieta su 
mūsų tankiai apgyventu, industrija turtingu Sak-
sų kraštu. Kokia ateitis! Kaip juodvi viena antrą 
papildys! Lietuvoje rasime rinką mūsų industrijos 
produktams ir darbo visiems saksams norintiems 
kurti, visiems, kurie nori ūkininkauti ir nenori vykti 
į Afrikos tolius. O Lietuva? Ji galės išsikeisti javus 
ir medį, kurių ji produkuoja daugiau, negu pajėgia 
suvartoti. Ji vėl pražydės ir pasieks aukštesnio kul-
tūrinio laipsnio. Lietuviai labai malonūs žmonės. 
Jie myli pažangą, jie džiaugiasi saksų gatvėmis 
ir tiltais, jie mielai pasiliuosuos nuo šiandie juos 
išnaudojančių pirklių. Čia saksai gali pagelbėti 
Lietuvai. Tepavirsta ši mintis veiksmu. Kalbėjausi 
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šiuo reikalu su mano draugais ir apleidome Lietuvą 
su mintimi ir viltimi: iki pasimatymo.

Tuo metu Saksonijos spaudoje buvo ne 
vienas straipsnis, kuriame buvo dėstomi argu-
mentai, pagrindžiantys Saksonijos pretenzijas 
į Lietuvą ir Saksonijos–Lietuvos unijos idėją. 
Gi Saksonijos valdžios sluoksniuose buvo 
rengiamasi tai įgyvendinti. Buvo ieškoma 
kontaktų su lietuvių politikais, kad jie padėtų 
įjungti Lietuvą į Saksonijos valstybę. Interne-
te prieinama informacija apie dokumentus, 
esančius Dresdeno Saksonijos archyve, liudija, 
kad 1918 m. buvo ruoštas Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės konstitucijos projektas.

Minėtasis Saksonijos valdžios atstovas 
Ernstas fon Seidevicas Berlyne skaitytame 
savo pranešime vyriausybei dėstė, kad Lie-
tuva, kaip naujas valstybinis kūnas, neturės 
nei materialinių, nei fizinių jėgų kurti sava-
rankiško valstybinio gyvenimo. Pasak jo, 
lietuviai yra darbštūs ir pakankamai taupūs, 
bet nepakankamai civilizuoti, todėl iš Lietuvos 
būsią galima gauti pigios darbo jėgos. Jis siūlė 
sudaryti su Lietuva realią uniją, už jos nusle-
piant Lietuvos aneksiją.

Kaip teigė to laikotarpio žymus lietuvių 
politinis veikėjas, vėliau istorikas ir diploma-
tas Petras Klimas, saksai savo pretenzijoms į 
Lietuvą pagrįsti „susekė, kad Saksonijos karaliaus 
Frydricho Augusto III gyslose tekąs senųjų didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių kraujas. Būtent: tas karalius 
kilęs iš iš Marijos Teresės, t. y. iš Habsburgų, 
susigiminiavusių su Algirdu. Algirdo anūkė Alek-
sandra buvo ištekėjusi už Mozūrijos kunigaikščio 
Ziemovito IV ir pagimdžiusi dukterį Zimburgę, o 
Zimburgė buvo ištekėjusi už Steiermarko hercogo 
Ernesto I; Ernestas esąs kaizerio Frydricho III tėvas 
ir kaizerio Maksimilijono senelis, iš kurio esą kilusi 
Marija Teresė. Ernesto I ir Zimburgės dukterį buvo 
vedęs Saksonijos kurfiurstas Frydrichas II (1464), 
o iš tos padermės per kartų kartas ir atsiradęs ir to 
meto Saksonijos valdovas... Kas tad galėjo varžytis 
su juo dėl Lietuvos sosto? Patys lietuviai čia turėję 
susigraudinti...“. 

Visgi nepaisant viso to, kas čia buvo kal-
bėta apie Saksonijos pretenzijas į Lietuvą, apie 
Saksonijos ir Lietuvos unijos projektą, apie jų 
pagrindimą ir kitus veiksmus tai įgyvendinant 
visa tai, nepaisant 1918 m. balandžio 16 d. 

kaizerio sprendimo, susidūrė su rimtomis 
kliūtimis.

Unijai su Saksonija prieštaravo patys 
lietuviai. Jau po Bresto taikos pasirašymo Lie-
tuvių informacinis biuras Lozanoje paskelbė 
Lietuvos nacionalinės tarybos Šveicarijoje 
deklaraciją, kur buvo išsakytas neigiamas 
požiūris į Saksonijos pretenzijas Lietuvos 
atžvilgiu. Lietuvos politikai kun. kan. J. Ol-
šauskas ir prof. A. Voldemaras motyvuotu 
raštu Saksonijos vyriausybei išdėstė Lietuvos 
gyventojų nepalankų nusiteikimą personalinei 
unijai su Saksonija.

Saksonijai Lietuvoje labai neigiamai pasi-
tarnavo ir saksų generolas grafas Pfeilis, kuris 
po Vilniaus užėmimo išleido atsišaukimą, 
kuriame Vilnius buvo pavadintas „šlovingos 
Lenkijos valstybės brangakmeniu“. 

Saksonijos dinastijos pretenzijų į Lietuvą 
grindimas 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos 
priminimu irgi tik kenkė, nes daug kam Lie-
tuvoje atrodė, kad Lietuva pagal šią konsti-
tuciją neteko paskutinių savo valstybingumo 
likučių.

Istoriografijoje yra išsakyta mintis, kad 
Lietuvoje unijos su Saksonija šalininkų ne-
buvo, bet priešininkų buvo daug. Vis dėlto 
priešinimasis šiai unijai buvo būdingas ne 
tik lietuviams. Vetinų dinastijos pretenzijas į 
Lietuvą palaikė toli gražu ir ne visas Saksonijos 
politinis elitas. 

Kai Saksonijos vyriausybė, siekdama gy-
ventojus nuteikti palankiai unijos su Lietuva 
atžvilgiu, 1918 m. birželį organizavo aukštųjų 
mokyklų dėstytojų parašų rinkimą po peticija 
už uniją, tai tam oponuojantis „Dresdener 
Volksszeitunng“ rašė, kad būtų geriau, jeigu 
dėstytojai paliktų patiems lietuviams nuspręsti 
dėl savo valstybingumo.

Prieš prievartinę Saksonijos uniją su Lietu-
va buvo ir stipri [Saksonijos / Vokietijos – aut. 
pastaba] socialdemokratų partija, pasisakiusi 
už tai, kad pati lietuvių tauta spręstų savo 
likimą.

Centralizuotos Vokietijos šalininkai sutiko 
saksų princo kandidatūrą į Lietuvos sostą su 
didžiausiu nepasitenkinimu, įžiūrėdami tokia-
me žygyje partikuliarizmo dvasios požymių. 
Dėl tokių pasiūlymų, sakė jie, geras vokietis 
„turįs rausti iš gėdos“. 

Visgi bene svarbiausiais veiksniais, ne-
leidusiais iki Vokietijos pralaimėjimo kare 
realizuotis Saksonijos ir Lietuvos unijos idėjai, 
laikytini Prūsijos ir, pirmiausiai, jos interesams 
atstovavusios Vyriausiosios karinės vado-
vybės, pirmiausiai, P. fon Hindenburgo ir E. 
Liudendorfo prieštaravimas šiai unijai ir toles-
nis jų siekis Lietuvą, kaip ir Kuršą, prijungti 
prie Prūsijos.

Tad 1918 m. balandžio 16 d. kaizerio 
sprendimo nebuvo skubama įgyvendinti. 
Buvo pranešta, kad Vyriausioji karinė va-
dovybė pageidauja ir planuoja pati ilgesnį 
laiką valdyti Lietuvą. Nepaisant šio kaizerio 
sprendimo, Vokietijos vyriausybė siekė neleisti 
jokių Saksonijos kontaktų su Lietuvos Tarybos 
atstovais.

Tiesa, 1918 m. liepos pabaigoje vokiečių 
valdžia leido įvykti lietuvių atstovų dery-
boms su Saksonijos valdžia. Lietuviai prašė 
Saksonijos vyriausybę užstoti lietuvius dėl 
okupacinio režimo palengvinimo. Tačiau, 
kaip su piktdžiuga pranešė Berlyno spauda, 
saksai pasirodė bejėgiai ir žadėjo tik „daryti 
tam tikrus žingsnius“. Pasak tyrinėtojų, 
akivaizdu, kad Vokietijos vyriausybė leido 
įvykti šiam susitikimui, kad dar labiau įtikintų 
lietuvius dėl Saksonijos pretenzijų į Lietuvą 
beprasmiškumo.

Istoriografijoje galima rasti tvirtinant, 
kad Reicho vyriausybė nenorėjo nei nuvilti 
Saksonijos karaliaus, nei vykdyti jo noro. Ir 
kad tokioje situacijoje naujo, pačių lietuvių 
politikų konservatorių pasirinkto pretendento 
į Lietuvos sostą atsiradimas buvo savotiškas 
atėjimas vyriausybei į pagalbą. Be abejo, čia 
kalbama apie Viurtembergo hercogą Vilhelmą 
fon Urachą (Wilhelm von Urach).

Kaip žinia, būtent jį – Viurtembergą 
valdančios dinastijos šoninės (nevaldančios) 
šakos atstovą – Lietuvos karaliumi Mindau-
gu II išrinko 1918 m. liepos mėnesį Lietuvos 
Taryba, prieš tai priėmusi sprendimus 
pasivadinti Lietuvos Valstybės Taryba ir 
Lietuvą paskelbti konstitucine monarchija, 
nors visiems šiems sprendimams prieštaravo 
Lietuvos Tarybos kairieji.

Vilhelmo fon Uracho kandidatūrą protega-
vo ir lietuvių konservatoriams (svarsčiusiems 
ir kitų galimų kandidatų į sostą kandidatūras) 

pasiūlė jo žemietis, vienas ryškiausių Vokie-
tijos katalikų centro partijos politikų Matijas 
Ercbergeris (Matthias Erzberger). Vokietijos 
centro partija irgi nepritarė Lietuvos unijai su 
Saksonija.

Tiesa, Vokietijos valdžia nepripažino ir 
neleido vykdyti minėtų Lietuvos Tarybos 
sprendimų, o kanclerio oficiozas „Norddeuts-
che Allgemeine Zeitung“ išspausdino triuš-
kinančio pobūdžio straipsnį šių sprendimų 
atžvilgiu. Paminėtina, kad šio prieš Vilhelmo 
fon Uracho išrinkimą nukreipto straipsnio 
pabaigoje buvo pažymėta, kad „Lietuvos–Sak-
sonijos personalinės unijos klausimu... dar 
nieko nėra galutinai nuspręsta“.

Sovietinis istorikas, vėliau emigravęs į 
Vakarus, Aba Stražas darė prielaidą, kad 
M. Ercbergerio politinė akcija [padaryti 
Vilhelmą fon Urachą Lietuvos karaliumi – 
aut. pastaba] buvo galimai pagal iš anksto 
sugalvotą planą skirta tam, kad būtų pa-
ralyžiuotos ir neįmanomomis paverstos 
Saksonijos pastangos sukurti Saksonijos ir 
Lietuvos uniją.

Tai, žinoma, nevienintelė ir nebūtinai tei-
singa M. Ercbergerio veiklos motyvų interpre-
tacija. Tačiau tai, kaip ir Vilhelmo fon Uracho 
kandidatavimas į Lietuvos karalius, būtų jau 
kita istorija. Nors jis ir buvo išrinktas karaliumi, 
išties juo netapo – baigiantis karui, griūvant 
monarchijoms, Lietuvos Taryba panaikino 
savo 1918 m. liepos mėnesio sprendimus dėl 
monarchijos ir karaliaus išrinkimo.

Šis Lietuvos Tarybos sprendimas buvo neį-
vykusi pokarinės (po Pirmojo pasaulinio karo) 
Lietuvos istorijos alternatyva. Gi čia mūsų 
aptarta Saksonijos ir Lietuvos unijos idėja (ar 
projektas) su Vetinų dinastijos atstovu kaip 
Lietuvos monarchu laikytina neįvykusia mo-
narchine Lietuvos istorinės raidos alternatyva 
neįvykusiai Vilhelmo fon Uracho monarchijos 
Lietuvoje alternatyvai.

1  Šis straipsnis yra parengtas pagal 2017 m. gegužės 23–24 d. 
Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmuose vykusios tarptautinės mokslinės konferencijos 
„Vieno valdovo ištikimi pavaldiniai...“: Lietuva ir Saksonija valdant 
Vetinams...“ metu skaitytą pranešimą analogišku pavadinimu. 
Pagal konferencijos pranešimus parengtų straipsnių leidinyje bus 
publikuojamas išsamesnis ir akademiškesnis (su nuorodomis – 
išnašomis) šio straipsnio variantas. Aut. pastaba.
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Bitėnų kapinaičių prieigos papuoštos 
Mažosios Lietuvos ir Trispalvės kaspinais, tai 
ir aliuzija į Vydūno siekį „Spindulys esmi be-
galinės šviesos“... Prie didžiavyrių kapų vydū-
niškoje rimtyje sustingę klaipėdiškiai aktoriai. 
Jautriai skambant birbynės melodijai, Pagėgių 
kultūros centro direktorė Svetlana Jašinskienė 
skelbia: „Už neįkainuojamą palikimą mums, 
ateities kartoms, atminimo gėlės tautos šau-
kliui Vydūnui, Mažosios Lietuvos patriarchui, 
Joninių šventės pradininkui Martynui Jankui, 
Mažosios Lietuvos signatarui, varduvininkui 
Jonui Vanagaičiui bei kitiems mūsų vedliams, 
amžino poilsio atgulusiems čia – mūsų žemėje, 
Bitėnuose.“

„... Lietuva, brangi šalele, visados aš 
tavo...“ – per atidarymą pušų viršūnėmis 
nuaidėjo giesmė, malda, priesaika iš jaunųjų fi-
losofų lūpų, profesoriaus Valentino Masalskio 
teatralų parengta įspūdinga programa.

Šventės vedėjai Svetlana Jašinskienė ir 
tauragiškis Eugenijus Šaltis šventės pradžioje 
atidavė deramą pagarbą Vydūnui, minint 
150-ąsias jo gimimo metines. Rambyno kalno 
Amžinąją ugnį uždegė Vydūno vardo puoselė-
tojai – nuo pat Pagėgių iki Klaipėdos: Pagėgių 
savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos 
buvusi direktorė Elena Stankevičienė, dabar-
tinė direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, 
Kintų Vydūno kultūros centro muziejininkė 
Rita Cirtautienė, Šilutės Vydūno gimnazijos 
direktorė Marina Stirbienė, Klaipėdos Vydūno 
vidurinės mokyklos jaunimo mišraus choro 
vadovė Ingrida Bertulienė. Dar daugiau pažin-
ti krašto simbolį – Rambyno kalno Amžinąją 
knygą – padėjo Pagėgių savivaldybės Mar-
tyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika 
Burzdžiuvienė. Ji taip pat, kaip ir svečiai – 
Vydūno įstaigų vadovai – kartu su Pagėgių 

Mažoji Lietuva

Joninės Mažojoje Lietuvoje
savivaldybės meru Virginijumi Komskiu bei 
Pagėgių kultūros centro direktore Svetlana 
Jašinskiene pasirašė Rambyno kalno Amži-
nojoje knygoje.

Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje 
„Vardan tos...“ skambėjo 60-ies savivaldybių 
varpai. Rambyno šventvietėje varpo dūžiai 
žadino mumyse žmogaus esmę, užkodavo 
kilnų žmoniškumą ir meilę Tėvynei. Varpu 
skambino Lumpėnų seniūnijos seniūnė 
Danguolė Mikelienė, Pagėgių seniūnijos 
seniūnas Dainius Maciukevičius, Vilkyškių 
seniūnijos seniūnas Darius Jurkšaitis, Nat-
kiškių seniūnijos seniūnė Vilyta Sirtautienė, 
Stoniškių seniūnijos seniūnas Gintautas 
Stančaitis. Dūžiai skambėjo už Lietuvos 100-
metį, Mažosios Lietuvos ir šio krašto likimą 
lėmusį Tilžės akto 100-metį, Vydūno gimimo 
150-metį, Martyno Jankaus gimimo 160-metį, 
Amžinosios Rambyno kalno knygos – 90-metį, 
visos Lietuvos žmones.

Pagrindinėje šventės aikštėje šventę tęsė 
Mažosios Lietuvos vaikų ir jaunimo chorai, 
savo programą skyrę Vydūno 150-osioms 
gimimo metinėms.

Chorų programoje dalyvavo Pagėgių pra-
dinės mokyklos jaunučių choras „Unisonas“ 
(vad. Irena Ubartienė), Pagėgių savivaldybės 
meno ir sporto mokyklos jaunių choras (vad. 
Regina Pilkionienė, Evelina Norkienė), Pa-
langos kultūros ir jaunimo centro kamerinis 
choras (vad. Edmundas Jucevičius, koncer-
tmeisteris Vincas Paulauskas), Kretingos 
rajono kultūros centro kamerinis mišrus 
choras „Kristale“ (vad. Kristina Rimienė, kon-
certmeisterė Goda Čaraitė), Klaipėdos Vydūno 
vidurinės mokyklos jaunimo mišrus choras 
(vad. Ingrida Bertulienė, koncertmeisteris 
Romualdas Kalvėnas), Klaipėdos savivaldybės 

kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras 
„Klaipėda“ (vad. Kazys Kšanas, chormeiste-
rė Sonata Kleibienė, koncertmeisterė Miglė 
Mosėnienė).

Chorų vadovai tradiciškai buvo vainikuoti 
ąžuolo vainikais, apdovanoti Pagėgių savi-
valdybės padėkomis. Žiūrovai dainininkams 
plojo atsistoję, bisui išprašė dar vieną dainą.

Joninių šventė ant Rambyno kalno turi 
šimtametes tradicijas ir savo nusistovėjusią 
sandarą – tai chorų programa, apeigos su 
folkloro ansambliais bei teatro dalis.

Šiemet į Joninių apeigas įsitraukė Šakių 
kultūros centro folkloro ansamblis „Šakija“ 
(vad. Virginija Snudaitienė), Bikavėnų senųjų 
kaimo tradicijų kultūros centro folkloro an-
samblis „Vainuta“ (vad. Loreta Mieliulytė), 
Pagėgių savivaldybės kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Kamana“ (vad. Aksavera 
Mikšienė).

O kokios Joninės be gardžiausių užliejamų 
pievų sūrių. Jais vaišino Stoniškių, Plaškių, 
Pagėgių, Šilgalių, Vilkyškių, Natkiškių, Žukų 
bendruomenių pirmininkai.

Kai būrys svečių patraukė 
plukdyti vainikėlių, linksmą pro-
gramą pristatė modernaus folkloro 
grupė „Aisva“ (Kaunas).

Lygiai pusiaunaktį linksmy-
bės baigėsi ir gausus būrys pačių 
ištvermingiausių šventės dalyvių 
dainuodami patraukė į Martyno 
Jankaus muziejų.

Ten trumpiausią metų naktį 
dar labiau sutrumpino „Devynių 
žolynų magija“ – procedūros 
kojoms – pavargusioms, jaunoms 
ir daug keliavusioms. Niekad ne-
pavargstantys Pagėgių neįgaliųjų 
draugijos nariai pokštavo, vaišino 
žolynų arbatomis, siūlė įvairių 
rūšių užpilus.

Miuziklas „Ar Amerika pir-
tyje?“ (Kauno muzikos ansamblis 

„Ainiai“ ir Deividas Norvilas) nepaliko abe-
jingų, dingo ir nuovargis – žiū, jau ir saulelė 
tuoj patekės...

Naktišokiai su grupe „Aisva“ buvo lyg 
gardi vyšnia ant šventės torto. Basakoję saulelę 
pasitiko nemažas būrys kauniečių, ukmergiš-
kių, tauragiškių, klaipėdiškių.

Nusiprausus ryto rasoje gardžiai papus-
ryčiauta pas Martyną Jankų. Palydėti liaudies 
dainų, šiltai atsisveikinome iki kitų Joninių 
Rambyno kalne, Mažojoje Lietuvoje.

Kultūros darbuotojai nuoširdžiai dėkoja 
šventės savanoriams, Pagėgių savivaldybės 
seniūnijų seniūnams, šventės bičiuliams, 
informaciniams rėmėjams, Martyno Jankaus 
muziejaus kolektyvui, Pagėgių savivaldybės 
administracijai, Lietuvos kultūros tarybai.

Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro informacija

Svarbi Joninių šventės ant Rambyno kalno dalis – Amžinosios 
knygos įnešimas
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Parodos

Š. m. birželio 14 d. Lietuvos mokslų 
akademijos (toliau – LMA) Vrublevskių 
bibliotekoje vyko parodos „Savo jėgas 
skirkite didiems darbams“ atidarymas. Ji 
skirta mokslotyros ir bibliometrijos Lietu-
voje pradininkės, aktyvios visuomeninin-
kės, Lietuvos moterų lygos pirmininkės, 
Vilniaus universiteto profesorės Onos 
Voverienės 80-osioms gimimo metinėms 
paminėti.

Parodoje pristatyti gausūs prof. O. 
Voverienės mokslo ir publicistikos darbai, 
iliustruojantys jos kurtą metodologinį 
mokslinės informacijos pamatą, veiklą, 
ugdant bibliotekininkystės ir bibliografijos 
specialistus Vilniaus universitete, suburtas 
bibliometrijos ir mokslotyros tyrėjų grupes, 
reikšmingą indėlį, puoselėjant ir garsinant 
Lietuvos kultūros paveldą bei rezistencijos 
atminimą. LMA Vrublevskių bibliotekoje 
saugomi dokumentai, susiję su aktyvia po-
litine profesorės veikla Tėvynės sąjungoje, 
vėliau – vadovaujant Lietuvos moterų lygai. 
Parodoje eksponuojamas laiškas Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei dėl LMA Vrublevskių 
bibliotekos išsaugojimo (2009), susirašinėji-
mas su galingosiomis pasaulio moterimis Hi-
lari Rodhem Klinton (Hillary Rodham Clinton) 
ir Margaret Tečer (Margaret Thatcher).

Parodos atidarymo renginyje dalyvavo ir 
sveikinimo kalbas sakė Lietuvos Respublikos 
Seimo narys Audronius Ažubalis, Vengrijos 
nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje Zoltanas Jančis (Zoltan Jancsi), 
LMA narys habil. dr. Romualdas Grigas, 
LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius dr. 
Sigitas Narbutas, Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto profesorius Andrius 
Vaišnys ir kiti universiteto, visuomeninių 
organizacijų atstovai. LMA Vrublevskių 
bibliotekos darbuotoja, buvusi prof. O. Vove-
rienės studentė dr. Birutė Railienė perskaitė 
Lietuvos Respublikos Prezidentės ir Seimo 
Pirmininko sveikinimus. 

A. Ažubalis kalbėjo apie tautiškumo 
stiprinimo svarbą Europos Sąjungos kon-
tekste. Pasak Seimo nario, kai kurios poli-
tinės mados Lietuvoje užgoždavo sveiką 
protą. Intelektualas, rašytojas nesivaiko 
tendencijų, kalba apie nemadingus daly-
kus: „Per 30 metų buvo nemadinga kalbėti 
apie tautiškumą. Buvome apsėsti Europos 
Sąjungos idėjos be kritikos. Profesorė yra 
labai nuosekli, įžvelgdama tautos ištakas, 
drąsino visus išlikti tautiškus bei visų pirma 
dirbti tautos frontui.“ Seimo narys profesorei 
įteikė dovaną – įrėmintą Nepriklausomybės 
Akto kopiją.

Mylėkime Tėvynę – ji niekada neišduos
Loreta GLEBAVIČIŪTĖ, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslinės informacijos skyriaus bibliotekininkė

Dr. B. Railienė susirinkusiesiems priminė 
O. Voverienės biografiją, jos mokslinius bei 
visuomeninius darbus. Mokslinė profesorės 
veikla pralenkė laikmetį beveik 30 metų. 
Tai liudija jos darbų vertinimas Lietuvoje 
ir užsienyje. Lietuvoje ir užsienyje – JAV, 
Čekijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, La-
tvijoje ir kt. – paskelbė per 3 000 mokslinių 
ir publicistinių straipsnių kultūros, politikos 
ir visuomeninės veiklos klausimais. Dr.  
B. Railienė supažindino su paroda, kurioje 
eksponuojami profesorės parengti informati-
kos, mokslotyros vadovėliai, Lietuvos moks-
lininkų citavimo indeksas, parengtas pagal 
Science Citation Index duomenis. Profesorei 
teko susipažinti ir asmeniškai bendrauti su 
Judžinu Garfildu (Eugene Garfield), sukūru-
siu citavimo rodyklę (Science Citation Index). 
Profesorė dalyvavo Antikomunistinio kon-
greso ir visuomeninio tribunolo komunizmo 
nusikaltimams įvertinti veikloje, papildė 
Lietuvos rezistencijos atminimą knygomis 
„Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys“, 
„Žymiosios XX amžiaus Lietuvos moterys: 
partizanės, ryšininkės, tremtinės, kovotojos“, 
„Lietuvos laisvės kovos karžygys Vaclovas 
Voveris-Žaibas“, „Prie tautotyros versmių: 
Tėvynės pažinimo draugijai – 20 metų“, 
„Tautotyros etiudai“, „Tautos sargyboje“, 
„Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“ – 
jau antrus metus profesorė dalyvauja šios 
knygos pristatymo renginiuose visoje Lie-
tuvoje. Ką tik iš spaustuvės atkeliavo nauja 
knyga – „Lietuvos Respublikos šimtmečio 
didieji“. Kalbėtoja priminė, kad LMA Vru-
blevskių bibliotekoje po studijų Vilniaus 
universitete dirba būrys buvusių profesorės 
studenčių, kelios jų tęsė dar studijų metais 
pradėtas tyrimo temas, apgynė mokslų dak-
taro disertacijas. 

Profesorę pagerbė Vengrijos nepapras-
tasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje 
Zoltanas Jančis. O. Voverienė domėjosi 
Vengrijos revoliucija, už publikacijų ciklą šia 
tema yra apdovanota Vengrijos valstybiniu 
apdovanojimu – medaliu Vengrijos revoliu-
cijos minėjimo proga.

LMA narys korespondentas habil.  
dr. Romualdas Grigas kalbėjo apie tai, kad 
mokslininkė formavosi itin sunkiu istoriniu 
etapu, kupinu tautos tragedijų. Kančios buvo 
pakankamai ir jos gyvenime, tačiau tą kančią 
prof. O. Voverienė pavertė dvasiniu kapita-
lu. Iš jos knygų alsuoja tikėjimas ateitimi. 
„Mane stebina jos viltingumas. Jos mintys 
prasimuša pro laikmečio sąšlavyną ir sklei-
džia gėrį ir stiprybę, – kalbėjo R. Grigas, – 
Bažnyčia turi savo palaimintųjų, profesorė 
yra nusipelniusi tautos palaimintosios var-

do už ypatingus gyvenimo nuopelnus, nes 
tvirtina tikėjimą ateitimi.“ 

Prof. Ona Voverienė pasakojo apie savo 
gyvenimo kelio vingius. Turėjusią huma-
nitaro gyslelę likimas ją pasuko dirbti su 
technikais, todėl iš nostalgijos, kaip ji sako, 
būdvardžiams radosi knygos. Jos gyvenimo 
esmę sudarė tikėjimas savo darbais: jei pasėjai 
sėklelę, ji būtinai išdygs. Profesorė atsiprašė 
dukters Zitos, kuriai, kaip teigia, nebuvo gera 
mama, per darbus neskyrė daug dėmesio, 
tačiau ji išaugo šauniu žmogumi. Šio renginio 
laikas sutampa su tremties data – 1940-ųjų 
birželio 14 d. Tokios katastrofos Lietuvos 
istorijoje nebuvo, kai sunaikinta kone pusė 
milijono žmonių. Tuo sunkiu metu jai teko 
gyventi: „Joninių nakty žėrėjo jonvabalis ir 
niekada neapleido mintis, kad žmogus turi 
veikti ir neprarasti vilties“, – sakė profesorė. 
Ji prisiminė, kad pokario metais vaikystė 
buvo sunki: tėvas – kalėjime, mama liko be 
darbo su dviem mažiukais vaikais. Mama 
prasimanydavo pinigų priduodama kraują. 
Mokslas buvo mokamas, tad teko palikti 
mokyklą po 9 klasių ir lavintis savarankiškai. 
„Gyvenime pasisekė: buvau su tais, kurie 
tikėjo stebuklais. Žmonės visada ištiesdavo 
ranką, padėjo siekti mokslo“, – sakė ji. Tik per 
plauką išvengė tremties, nes Šančių saugumo 
viršininkas įspėjo mamą bėgti iš Kauno. Susir-
gusią tuberkulioze, gydytojas iš ligoninės ją 
vežiojo eksternu laikyti 14 brandos egzaminų. 
Šeimos nariai ją atleido nuo buities rūpesčių, 
sudarė sąlygas mokslui. Pensijoje atsirado 
naujų draugų grupė: visuomenės organiza-
cijos, įkvėpusios naujos gyvenimo prasmės 
ugdyti tautinį atžalyną. 

Prof. O. Voverienė apdovanota Vengri-
jos valstybiniu apdovanojimu – medaliu 
Vengrijos revoliucijos minėjimo proga, Lie-
tuvos tautotyros pradininko Tado Daugirdo 
premija, Lietuvos laisvės kovos Sąjūdžio 
1-ojo laipsnio Partizanų žvaigžde, Lietu-
vos Respublikos medaliu „Už nuopelnus 
Vilniui ir Tautai“, Lietuvos laisvės kovų 
sąjungos Edvardo Buroko medaliu „Už 
antikomunistinę veiklą ir patriotiškumą“. 
Bibliotekoje parengtos ir išleistos profesorės 
bibliografijos rodyklės. LMA Vrublevskių 
bibliotekoje pradėtas kaupti profesorės as-
meninis archyvas F397.

Apie prof. Oną Voverienę

Ona Brazauskaitė-Voverienė gimė 1938 m. 
birželio 17 d. Raseiniuose. 1956 m. eksternu 
baigė Tytuvėnų vidurinę mokyklą, 1957 m. 
įstojo į Vilniaus 31-ąją technikos mokyklą, 
kurioje įgijo pašto-telegrafo operatorės spe-
cialybę. 1958–1966 m. dirbo pašto-telegrafo 
operatore Centriniame Vilniaus pašte ir nuo 
1962 m. mokėsi Vilniaus universiteto vaka-
riniame Istorijos-filologijos skyriuje. 1968 m. 
universitetą baigė įgijusi filologės, anglų 
kalbos mokytojos profesiją. 1966 m., dar ne-
baigusi universiteto, buvo pakviesta dirbti 
vertėja į SSRS elektros suvirinimo įrengimų 
mokslinio tyrimo instituto Vilniaus filialą. 
1966–1969 m. dirbo Mokslinės informacijos 
skyriaus vertėja-referente. 1969–1980 m. tas 
pačias pareigas ėjo Lietuvos buitinės chemi-
jos susivienijimo Projektavimo konstravimo 
biure. Nuo 1970 m. pradžios buvo Moksli-
nės informacijos skyriaus, nuo 1974 m. – 
Mokslinės informacijos, patentų ir stan-
dartizacijos skyriaus vedėja. 1971 m. įstojo 
į SSRS mokslinės ir techninės informacijos 
instituto Maskvoje aspirantūrą. 1979 m. 
apgynė pedagogikos mokslų kandidato 
disertaciją. 1975–1977 m. dirbo dėstytoja va-
landininke Vilniaus universitete. Nuo 1980 
iki 2000 m. dirbo Vilniaus universitete, iš 
pradžių Istorijos fakulteto, o nuo 1990 m. – 
Komunikacijos fakulteto Mokslinės in-
formacijos katedros vyresniąja dėstytoja, 
docente (1985). 1992 m. apgynė pedagogi-
kos mokslų daktaro disertaciją. Nuo 1995 
m. – profesorė. Vadovavo 125 studentų 
baigiamiesiems darbams (diplominiams, 
bakalauro, magistro), buvo dviejų daktaro 
disertacijų mokslinė vadovė. 1999–2003 m. 
Lietuvos mokslo tarybos socialinių mokslų 
ekspertė. 1992–1994 m. Lietuvos moterų 
lygos Švietimo ir mokslo sekcijos vadovė, 
nuo 1994 m. kovo mėn. iki šiol – Lietuvos 
moterų lygos pirmininkė.

„Dirbkime kartu su romais – naujos darbo gali-
mybės ir iššūkiai“ – tai projekto, kurį vykdo Romų 
visuomenės centras, Lietuvos čigonų bendrija „Čigonų 
laužas“, šios bendrijos Šalčininkų skyrius, Lietuvos 
romų bendruomenė, Romų integracijos namai, Romų 
integracijos centras (Šiauliai), pavadinimas. 

Šį kartą nedidelė grupelė romų, lietuvių kalbos 
kursų dalyvių, lankėsi Lietuvos nacionaliniame mu-
ziejuje, kad susipažintų su Lietuvos istorija, papročiais, 
kultūra, kad geriau pažintų šalį, kurioje gyvena, 
išgirstų lietuviškai kalbantį ekskursijos vadovą ir jį 
suprastų.

Sužinota, kad Lietuvos nacionalinis muziejus yra 
vienas seniausių muziejų Lietuvoje, kad jo įkūrėju 
laikytinas grafas, istorikas, kolekcininkas, Lietuvos 
archeologijos pradininkas Eustachijus Tiškevičius. Jo 
dėka 1855 m. buvo įsteigtas Senienų muziejus, dabar 
turįs Nacionalinio muziejaus vardą. Aplankyti keli 
iš esančių septynių rinkinių skyrių (Archeologijos, 
Viduramžių, Etninės kultūros, Istorijos, Naujausiųjų 
laikų istorijos, Ikonografijos, Numizmatikos), grožėta-
si lietuvių tautiniais drabužiais, jie palyginti su romų 
tautiniais rūbais ir surasta daug panašumų. 

Prie Vytauto Didžiojo skulptūros atskleista Lietu-
vos istorijos dalis (Žalgirio mūšis ir kt.), Numizmatikos 

skyriuje ilgai apžiūrinėti senoviniai Lietuvos pinigai 
(lietuviški ilgieji, skatikai, auksinai, Jogailos, Vytauto 
laikų monetos ir kt.). Kryždirbystės skyriuje išgirstos 
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero, šv. Jono Nepomuko, 
Roko, Kotrynos, Elvyros, Veronikos, Florijono gyve-
nimo istorijos.

Aišku, kad visų čia saugomų daugiau nei 1 mln. 
eksponatų nespėta apžiūrėti, bet nė karto muziejuose 
nebuvusiems romams akys prašviesėjo. Pasak romus 
lydėjusios muziejaus darbuotojos Elvyros Varnienės, 
tai pirmieji suaugę romai, apsilankę Lietuvos nacio-
naliniame muziejuje. Lyg ir istorinė data!

Pasakius lietuvišką dėkui, ačiū Elvyrai Varnienei, 
norėta pasukti į šv. Dvasios cerkvę aplankyti trijų 
stačiatikių šventųjų kankinių – Antano, Jono ir Eus-
tachijaus – palaikų, tačiau, pasitarus tarpusavyje, šis 
vizitas atidėtas kitam kartui.

Ši kelionė ne tik papildė kursantų lietuvių kalbos 
žodyną, bet ir praturtino juos jiems negirdėtomis 
žiniomis apie Lietuvą. Taip žingsnis po žingsnio 
spartinamas romų integracijos į mūsų visuomenę 
procesas. Ir visa tai projekto ,,Dirbkime kartu su 
romais – naujos darbo galimybės ir iššūkiai“ vyk-
dančiųjų dėka bei dėl pačių romų didžiulio noro 
dalyvauti projekte.

Tautinės mažumos Lietuvoje

Dirbkime kartu su romais – naujos 
darbo galimybės ir iššūkiai

Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Prof. Ona Brazauskaitė-Voverienė

Lietuvos nacionaliniame muziejuje apsilankiusi romų šeima su ekskursijos 
vadove Elvyra Varniene (pirma iš kairės). Autoriaus nuotr.
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rybos nutarimui dėl monarchijos įvedimo. 
Iš Vokietijos atvyko garbingi svečiai – Lie-
tuvos Valstybės Tarybos išrinkto Lietuvos 
karaliaus Vilhelmo fon Uracho (Wilhelm von 
Urach) vaikaitis, princas Inigo fon Urachas 
(Inigo von Urach) su žmona princese Daniele 
fon Urach (Danielle von Urach).

Renginys prasidėjo Lietuvos Karalystės 
rūmų asociacijos vadovo Stanislovo Šve-
dero kalba, kurioje trumpai pristatomas 
1918-ųjų Lietuvos Valstybės Tarybos nuta-
rimas dėl monarchijos įvedimo. Pasak jo, 
šis nutarimas labai reikšmingas, pasiuntęs 
svarbią žinią Europai: „Tai svarbus, labai 
gražus nutarimas, kuris pasiuntė žinią 
visai Europai, kad Lietuva ir lietuviai turi 
moralinę teisę į savo istorinį monarchinį 
valdymą. Pristatė istorinę savimonę, kurią 
inteligentija puoselėjo daugelį metų prieš at-
kurdama Lietuvos Respublikos valstybę“, – 
sakė S. Švederas.

Minėjimo metu vyko diskusija, kurioje 
įvairiais rakursais buvo aptariamas 1918-
ųjų nutarimas dėl monarchijos įvedimo. 
Įžvalgomis dalijosi prof. dr. Valdas Rakutis, 
dr. Arūnas Vyšniauskas, kultūros istorikas 
Algirdas Grigaravičius, prof. dr. Kęstutis 
Skrupskelis. Diskusiją vedė Adolfo Damušio 
demokratijos studijų centro vadovas, publi-
cistas Vidmantas Valiušaitis. 

Senos, tačiau sunykusios 
monarchinės tradicijos

Prof. dr. V. Rakutis susirinkusiesiems 
pristatė monarchijos idėją – objektą, susifor-
mavusį dar senovės graikų laikais. Pasakojo, 
kaip ši idėja keitėsi, kuomet monarchijos 
tradicija formavosi Lietuvoje. Pasak profe-
soriaus, Lietuvos monarchija, kaip valdymo 
forma, yra prigimtinė ir tai labiausiai išryškė-
jo karaliaus Mindaugo valdymo laikotarpiu. 
Karalius Mindaugas, valdęs 1253–1263 m., 
yra pirmasis valdovas, oficialiai pripažintas 
Europoje ir gavęs karaliaus karūną. Būtent 
tuo metu buvo padėti pamatai Lietuvos 
monarchijos tradicijoms, kuriomis remiantis 
1918 m. į Lietuvą buvo pakviestas Vilhelmas 
fon Urachas. „Remiantis šiomis tradicijomis 
1918-aisiais pakviestas Urachas pavadintas 
Mindaugu II. Ir iš tikrųjų, tiek Mindaugas 
buvo pastatytas Livonijos ordino, tiek Ura-
chas – Vokietijos imperijos statytinis. Taigi, 
tam tikra tradicija egzistavo“, – pasakojo 
profesorius. 

Savo kalboje prof. dr. V. Rakutis išreiškė 
ir tam tikrą nusivylimą dėl senųjų Lietuvos 
valdovų ir pačios istorijos menkinimo. „Aš 
nesu matęs knygos apie Lietuvos valdovus. 
Kaip bebūtų keista, mes neturime daugumos 
valdovų biografijų, net nežinome, kad tokie 
buvo. Paskutiniaisiais metais istorikai linkę 
sakyti, kad daugelis vardų yra išgalvoti 
metraštininkų. Kai visos kitos tautos tokius 
žmones laiko legendiniais valdovais ir daug 
kalba apie juos, mes sakome: „Jų nebuvo.“ 
Tai keistas atvejis, kai mes patys žlugdome 
savo tautos mitus, nepripažindami legen-

dinės reikšmės“, – apgailestavimą kalboje 
išreiškė prof. dr. V. Rakutis. 

Prof. dr. V. Rakutis kalbą baigė aštriu 
pastebėjimu, kad Lietuvai reikia liautis ko-
pijuoti svetimas tautas ir pradėti tobulėti. 
„Lietuvai būtina susigrąžinti savo garbę, 
savo monarchines tradicijas, nes mūsų tauta 
pasimetusi ir užsiima kitų tautų kopijavimu. 
Atstatę garbę galėtumėme judėti į priekį“, – 
savo kalbą užbaigė profesorius.

Skandalinga situacija

Istorikas dr. Arūnas Vyšniauskas su-
sirinkusius klausytojus kvietė atkreipti 
dėmesį į tai, kad, minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį, nėra išleisto nei vieno 
leidinio, kuriame žmonės galėtų sužinoti, 
kaip viskas vyko priimant nutarimą dėl 
monarchijos įvedimo. Šią situaciją dr.  
A. Vyšniauskas pavadino skandalinga. Pa-
sak istoriko, projektai, siekiant išleisti tokio 
pobūdžio leidinį, buvo teikiami, tačiau Lie-
tuvos mokslo taryba juos atmetė. „Į Lietuvos 
mokslo tarybą ne kartą buvo kreiptasi, kad 
būtų parengta monografija apie tai, kaip 
1918 metais susikūrė Lietuvos Respublika, 
kaip buvo sprendžiamas monarchijos klau-
simas, kadangi pats tuos projektus teikiau, 
mačiau ekspertų atsakymus. Ekspertai sakė, 
kad žmonėms tai neaktualu, neįdomu“, 
– pasakojo istorikas.

Diskusijoje dr. A. Vyšniauskas sakė, 
kad Lietuva kaimyninių šalių atžvilgiu at-
rodo juokingai. Lietuviai negali susidaryti 
aiškaus, bendro visos situacijos vaizdo apie 
tai, kas vyko prieš šimtmetį. Nėra nieko, kas 
būtų paremta archyviniais dokumentais, 
naujausiais moksliniais tyrimais, kai štai 
Estijoje, Latvijoje, Lenkijoje yra leidžiamos 
knygos, kad žmonės naujausių tyrimų lygiu 
galėtų gauti analogiškų istorijų sisteminį 
vaizdą. „Tai, kad bus viena radijo laida, 
kažkoks televizijos šou ar straipsniukas 
viename ar kitame portale šia tema – tai irgi 
gerai, bet to nepakanka. Turi būti monumen-
talus, reikšmingas, tvirtas darbas“, – sakė dr.  
A. Vyšniauskas.

Kultūros istorikas Algirdas Grigaravi-
čius diskusijos metu taip pat dalijosi savo 
įžvalgomis apie 1918-aisiais susiklosčiusią 
situaciją monarchijos klausimų, tačiau jo 
pasakojimas buvo lengvesnis ir, kaip pats 
istorikas sakė, proziškas. A. Grigaravičius 
teigė, kad Lietuvos Valstybės Taryba pri-
imdama nutarimą dėl monarchijos įvedimo 
parodė didžiulę drąsą, kuri auga iš atsakingo 
strateginio planavimo. „Drąsa, nepavadin-
čiau to išlikimu, tai strateginio mąstymo 
išdava“, – sakė istorikas.

Didžiuodamasis to meto Lietuvos inte-
ligentija, kultūros istorikas pabrėžė, kad dėl 
vieno dalyko mes privalome būti dėkingi 
Rusijai – tai išaugęs apsiskaičiusių, tautinę 
savimonę išsiugdžiusių žmonių skaičius 
Lietuvoje. „Rusijai mes turėtumėme būti 
dėkingi už tą masę valstiečių, ūkininkų, ku-
rie pagyveno miesto sąlygomis ir socialinės 
pervartos metu pamatė, kas yra bolševizmas, 
o grįžę į Lietuvą suprato, kad Lietuva turi 

būti nepriklausoma“, – mintimis dalijosi  
A. Grigaravičius.

Slaviško absoliutizmo įtaka

Vesdamas diskusiją Vidmantas Valiu-
šaitis taip pat turėjo galimybę trumpam 
pasisakymui, kuris buvo itin aktualus. Su-
sirinkusiuosius jis skatino atkreipti dėmesį 
į tai, kad dėl giliai įsišaknijusios slaviškos 
absoliutizmo tradicijos konstitucinė mo-
narchija Lietuvoje vis dar sugretinama su 
diktatūra. Tačiau taip nėra ir tai įrodo dabar-
tinėje Europoje egzistuojančios konstitucinės 
monarchijos šalys – jos vienos demokratiš-
kiausių šalių visame pasaulyje.

„Ar galime pasakyti, kad šiandien Skan-
dinavijos šalys: Danija, Švedija, Norvegija ar 
Anglija yra nedemokratiškos valstybės? Tai 
demokratiškos valstybės, tačiau čia vyrauja 
visai kita tradicija, kiti santykiai“, – kalbėjo 
V. Valiušaitis.

Derėtų atkreipti dėmesį, kad V. Valiušai-
čio įvardytos šalys, remiantis Tarptautinio 
valiutos fondo pateiktais duomenimis, yra 
vienos turtingiausių Europoje. Jos ekono-
miškai stabilios ir labiausiai subalansuotos 
gerovės šalys. Dėl šių priežasčių Lietuviai 
itin dažnai migruoja būtent ten.

Apie Mindaugą II – užsienio 
spaudoje

Prof. dr. Kęstutis Skrupskelis trumpai 
supažindino su mintimis, kurios XX a. pr., 
ruošiantis įvesti konstitucinę monarchiją 
Lietuvoje, buvo pateikiamos užsienio laikraš-
čiuose. Profesorius pasakojo, kad jis turėjo 
galimybę panagrinėti to meto Niujorko „Ti-
mes“ ir Londono „Times“ laikraščius. Prof. 
dr. K. Skrupskelis prisiminė, kad tuometinėje 
spaudoje buvo rašoma, kad lietuviai karaliu-
mi išsirinkdami Vilhelmą fon Urachą iš dalies 
apgavo vokiečius. „Niujorko „Times“ rašė, 
kad lietuviai išrinkdami Urachą vokiečius 
apmovė, Taryba buvo pažadėjusi nieko neda-
ryti be vokiečių žinios, tačiau išsirinko Urachą 
karaliumi. Ypatingai Prūsų vokiečius siutino 
faktas, kad Urachas pasivadino Mindaugu II. 
Tuomet Niujorko „Times“ primena, kad pir-
masis Mindaugas priėmė krikščionybę, kad 
laimėtų vokiečių pritarimą. O kai sustiprėjo 
– užpuolė ir juos išžudė. Ir nors akivaizdžiai 
laikraštyje tai nebuvo pasakyta, buvo ga-
lima suprasti, kad, jų manymu, Lietuva ir 
vėl planuoja kažką panašaus“, – pasakojo 
profesorius.

Laikraštyje taip pat buvo spėlioja, kad 
Lietuvos sosto norėjo kaizeris, kuris buvo 
ir Prūsijos karalius. Niujorko „Times“ darė 
poleminę išvadą, kad lietuviai monarchijos 
nenori. Pasak profesoriaus, Londono „Ti-
mes“ rašė daug ramiau, nedarė skubotų 
išvadų, tačiau rašė daug dažniau. Londono 
laikraštyje buvo atskleidžiama daugiau 
detalių, pavyzdžiui, 1918 m. liepos 23 d. 
skelbiama, kad Lietuva karaliumi pasirinko 
Vilhelmą fon Urachą, jis išsirinko Mindaugo 
II vardą. Paminėjo, kad išsirinktas karalius 
yra 53 metų, turi 8 vaikus.

Ateičiai reikia kilmės

Minėjimas buvo užbaigtas svečio iš 
Vokietijos, Mindaugo II vaikaičio, princo 
Inigo fon Uracho kalba. Jis trumpai išsakė 
savo pastebėjimus, kad Lietuvoje, kaip ir 
visoje Europoje, apsisprendimai vyksta tik 
tarp partijų, tačiau nei vienoje institucijoje 
negalima rasti žmogaus, kuris galėtų priimti 
konkretų sprendimą. Taip pat pabrėžė ir 
anksčiau išsakytas mintis, kad žmogui labai 
svarbu žinoti visą savo šalies istoriją. 

„Šiais sudėtingais laikais, norint ben-
drauti su kitomis tautomis, reikia turėti 
tvirtus sąmoningumo pamatus. Ta savimonė 
susidaro iš kilmės, tradicijos, individualaus 
sąmoningumo suvokimo. Dėl šios priežas-
ties labai svarbu susipažinti su visa, kom-
pleksiška savo krašto istorija, o ne su atskirų 
įvykių istorija“, – renginį užbaigdamas sakė 
Inigo fon Urachas.

Trakai – svarbi Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rezidencija

Trakai – senas ir reikšmingas miestas ne-
toli Vilniaus. Manoma, kad 1321 m., kai Lietu-
vos didžiuoju kunigaikščiu buvo Gediminas, 
į Senuosius Trakus trumpam buvo perkelta 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – 
LDK) sostinė. 1409 m. baigus statyti Trakų 
Salos pilį, kuri buvo stipriausia ir didin-
giausia visoje LDK, Trakai jau buvo tapę 
nemažu miestu, todėl tais pačiais metais 
jiems buvo suteiktos Magdeburgo miesto 
teisės.

Trakų Salos pilis buvo itin svarbi Ldk Vy-
tauto Didžiojo rezidencija. Vytautas Didysis 
1430 m. rugsėjo 8 d. turėjo būti paskelbtas 
Lietuvos karaliumi, tačiau vainikavimo 
karališkais vainikais iškilmės neįvyko dėl 
Lenkijos pasienyje apiplėštų imperatoriaus 
įgaliotinių, kurie gabeno į Vilnių Vytauto 
vainikavimo sutartį. Buvo paskirta antroji 
vainikavimo data, tačiau jos Vytautas Di-
dysis nebesulaukė – 1430 m. spalio 27-ąją 
jis netikėtai mirė.

Simboliška tai, kad Lietuvos Valstybės 
Tarybos nutarimo dėl monarchijos įvedimo 
šimtmečio minėjimas vyko Trakų Salos 
pilies Didžiojoje menėje – vietoje, kurioje 
buvo pašarvotas ir kunigaikštis Vytautas 
Didysis – laikytas karaliumi, tačiau niekada 
nekarūnuotas.

Iki XVI a. Trakuose buvo saugomi 
LDK archyvai, tačiau greit Trakų reikšmė 
sumenko. XVII a. vid. miestas buvo nu-
niokotas, vykstant Maskvos karui, Trakų 
pilys sugriautos, o miestas apiplėštas ir 
sudegintas.

Trakai nuo to laiko dar ilgai kentėjo dėl 
įvairių apiplėšinėjimų, deginimų, apšaudy-
mų, tačiau jie viską atlaikė. Dabar Trakai 
vienas didžiausių turistų traukos centrų 
Lietuvoje, pasižymintis įspūdinga Trakų 
Salos pilimi ir kerinčiu kraštovaizdžiu. 
2008 m. šiam miestui suteiktas kurortinės 
teritorijos statusas.

Autorės nuotr.

Apie monarchijos tradiciją Lietuvoje
Enrika GECAITĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos studijų studentė

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Atkelta iš 1 p.

Trys broliai sugrįžo.
Kartu su vieno jų gyvenimo drauge. 

Kaip senieji žemaičiai sakydavo, net antkapy 
įrašydavo: „... ir jo Prietelka.“

O trys broliai, tai kaip iš lietuviškų 
pasakų.

Pasakos būna ir linksmos džiaugsmin-
gos, ir baisios bauginančios, bet visada 
pamokančios. Dažniausiai pasibaigiančios 
laimingai.

Ir trijų brolių Biržiškų sakmė baigiasi 
laimingai, nes teisingai. Vilnius yra ta vieta, 
kur jie norėjo būti, kad ir po mirties. Vilnius 
jiems buvo neatskiriama Lietuvos dalis ir 
Lietuva, kaip sako Vasario 16-osios aktas – 
„su sostine Vilniuje“. 

Dabar yra taip, kaip privalu būti. Jie vėl 

Pedagogai profesoriai plk. ltn. Viktoras, aka-
demikas Mykolas, bibliografas Vaclovas Biržiš-

kos Jungtinėse Amerikos Valstijose. Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos Biržiškų vardo 

bibliotekos nuotr.

Vilniuje ir jau amžiams. Už tai turim būti 
dėkingi Biržiškų artimiesiems ir visiems, 
kurie prisidėjo.

Čia pat arti ilsisi pirmasis Vasario 16-
osios akto signataras Jonas Basanavičius, 
netoliese – broliai Vileišiai, taipgi netoliese 
Povilas Višinskis su Žemkalniu, Čiurlionis, 
Mykolas Romeris... Visi Lietuvos kūrėjai.

Broliai Biržiškos yra kartu su jais.

Broliai Biržiškos kartu su jais...
Kalba, pasakyta 2018 m. liepos 11 d. Vilniaus Rasų kapinėse, perlaidojant Biržiškas

Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvos Aukščiausiosios  
Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas
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Gimė Anykščiuose 
Antrojo pasaulinio karo 
metais vargonininko 
Prano Šulniaus ir Al-
fonsos Vasiliauskaitės-
Šulnienės šeimoje. Augo 
keturi vaikai: Patricijus, 
Artūras, Laimutė Alfon-
sa ir Pranas. Pasibaigus 
Antrajam pasauliniam 
karui, persikėlė į Gaižiū-
nus Biržų rajone (greta B. 
Sruogos tėviškės Baibo-
kų km.) 1948 m. sovietų 
saugumas tėvą suėmė, 
nuteisė ir ištrėmė į Norilsko anglies kasyklas. 
Motina liko su keturiais vaikais. Visai likusiai 
šeimai grėsė tremtis, tik gerų kaimynų dėka (gal 
pasigailėta mažų vaikų) pavyko išsigelbėti ir jie 
liko Lietuvoje. Nuo 1949 m. motina pradėjo dirbti 
kolūkyje. 1953 m. mirus Stalinui, Norilske šiek tiek 
pasikeitė režimas, kai kurie kaliniai galėjo išeiti 
už zonos, užsidirbti. Kadangi sąlygos atrodė šiek 
tiek geresnės negu likusiems Lietuvos kolūkyje, 
tėvas pakvietė šeimą nuvykti į Norilską. Gavo 
leidimą, išpardavė (išdalijo) namų mantą ir 1955 
m. išvažiavo. Lietuvoje (Kaune) liko tik vyriausias 
sūnus Patricijus (mokėsi). Duktė Laimutė Norilske 
gyveno vienerius metus, ten baigė vieną vidurinės 
mokyklos klasę rusų kalba. Dėl didelio šalčio, 
kenksmingų jaunam organizmui sąlygų 1956 m. 
vasarą Laimutę parsiuntė į Lietuvą, į Kauną pas 
brolį Patricijų. Pradėjo mokytis Kauno 4-oje vi-
durinėje mokykloje. Tėvai į Lietuvą iš Norilsko 
grįžo 1958 m. Vargais negalais įsikūrė Kaune. 
Laimutė 1959 m. įstojo į Vilniaus universiteto 
lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1964 m. 
gavusi diplomą dar ketverius metus Vilniaus 
universitete studijavo anglų kalbos ir literatūros 
specialybę.

1961 m. susituokė su inžinieriumi Kaziu Napo-
leonu Kitkausku. Gyveno Vilniuje. 1964–1969 m. 
dirbo vaikų darželiuose auklėtoja. 1969 m. gavusi 
anglų kalbos specialybės diplomą pradėjo dirbti 
tuometiniame Vilniaus inžineriniame statybos 
institute (toliau – VISI) Kalbų katedros anglų 
kalbos dėstytoja (vyr. dėstytoja). 1974–1978 m. 
mokėsi stacionarinėje aspirantūroje, 1979 m. 
apsigynė mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių 
frazeologizmų struktūra, semantika ir stilistika 
(lyginant su anglų kalbos frazeologizmais“ (vad. 
doc. Juozas Pikčilingis).

1989–1998 m. VISI kalbų katedros docentė. 
1992 m. perėjo dirbti į Lietuvos muzikos akade-
mijos Užsienio kalbų katedrą docentės pareigoms. 
Nuo 2002 m. Vilniaus Gedimino technikos univer-
siteto (toliau – VGTU) Užsienio kalbų katedros 
vedėja, docentė. 2014 m. išėjo į pensiją. Dirbdama 
aukštosiose mokyklose, labai nuoširdžiai stengda-
vosi, kad jaunimas išmoktų užsienio kalbą. 

Džiugiai sutikdavo žinias apie naujus Lietuvos 
istorijai svarbius atradimus vyro darbe, jam tiriant 
Vilniaus Katedros požemius, Valdovų rūmų at-
kastų pamatų liekanas.

Laimutė buvo labai kruopšti, pareiginga namų 
šeimininkė. Užaugino dukrą ir sūnų. Mėgdavo 
keliauti, skaitydavo istorinę literatūrą ir poeziją.

Jei prisimintume Laimutės darbinę veiklą, tai 
ji dalyvavo konferencijose Zalcburge (Austrijoje), 
Brasove (Rumunijoje), simpoziume Cadenabbia 
mst. (Italijoje). Str. frazeologizmų klausimais 
„Mūsų kalboje“ (1976, 1978, 1979 autorė) rašė į 
Lietuvių katalikų mokslo akademijos (toliau – 
LKMA) metraštį (1999, 2006), LKMA Suvažiavimo 
darbus (2005). Apdovanota garbės raštais (2004, 
2007, 2013) ir sidabro medaliu (VGTU 50-mečio 
proga). Aiškinamojo žodyno „Architektūrinės 
statinių detalės“ žurnale „Statyba ir architektūra“ 
(1984-1995), knygos „K. Donelaičio memorialas 
Tolminkiemyje“ (2002), Anglų–lietuvių aiškina-
mojo žodyno (2004), mokomųjų knygų „English 
for Civil Engineers Part I, Parts of the Building“ 
(2006), „English Reader on Thermal Engineering 
and Ventatio“ (2006) bendraautorė ir autorė. 
Laimutė buvo visuomenininkė: Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos, Donelaičio draugijos, Tėvynės 
sąjungos narė.

Liūdi artimieji ir bendradarbiai.

Pro memoria

Dr. Laimutė 
Alfonsa 

ŠULNIŪTĖ-
KITKAUSKIENĖ

(1942 03 18–2018 06 21)
Liepos 12 d., apsilankę Vilniuje 

esančioje „Žinijos“ draugijoje, būtumė-
te sutikę šiltai besišypsančią rašytoją, 
literatūrologę dr. Jurgitą Žąsinaitę-Ge-
dminienę. Tądien vyko jos kūrybos 
vakaras „Tarp dviejų romanų“, kurio 
metu rašytoją kalbino istorikas akad. 
prof. habil. dr. Antanas Tyla, literatūros 
kritikė Neringa Mikalauskienė ir teisės 
istorikas dr. Mantas Varaška. 

Kaip pristatymo kalboje teigė rašytoja, 
tokio pobūdžio kūrybos vakaras jai buvo 
pirmasis, o idėją jam kartu su pavadinimu 
pasiūlė vyriausiasis „Naujosios Romu-
vos“ redaktorius Andrius Konickis, taip 
pat vedęs ir renginį. Tai, kas įvardijama 
renginio antrašte, buvimą „tarp“, autorė 
aiškina kaip buvimą tarp dviejų kūry-
binės erdvės taškų – vieno jau padėto, o 
kito dar tik dedamo. Tad renginyje buvo 
aptarti du romanai: jau išleistas „Azuritijos 
kardinolai“ ir dar rašomas „Gardiniečiai“. 
Kaip pabrėžia autorė, abu kūriniai skiriasi 
tema, problematika, kalbėsena, tačiau aki-
vaizdžiausias jų bendrumas būtų rašymo 
trukmė – abiejų romanų rašymas užtruko 
po dešimtmetį. Taip pat abiejų kūrinių 
herojai jaukinasi svetimas erdves, vidinį 
jausmą, būnant toli nuo artimų kraštų. 

„Mane pačią Gardinas traukia įvai-
riais istoriniais įrašais. Aš skaitau šį 
miestą kaip tekstą“, - šypsodamasi sakė 
dr. J. Žąsinaitė. Anot jos, Gardino istoriją 
nėra lengva šifruoti, tačiau ją šis miestas 
vilioja ir nepaleidžia. Rašytoja šio miesto 
tema rašė ir disertaciją, tad visa surinkta 
informacija, jai rašant mokslinį darbą 
kėlusi įvairias mintis ir hipotezes, nu-
gula ir į dar vieną prozininkės romaną, 
kuriame susipina XVIII a. antroji pusė ir 
XX amžiaus 6–8 dešimtmečiai. Dar geriau 
susipažinti su romanais – ir jau išleistu, 
ir tik pasirodysiančiu – padėjo aktorė 
Justina Smieliauskaitė. Jai buvo patikėta 
skaityti abiejų kūrinių ištraukas.

Savo įžvalgomis pasidalinę kritikai 
padėjo publikai pažvelgti į gilesnius 
romanų sluoksnius. „Pajutau, kad tai 
bus kažkas kito“, – pastebėjimais dalijosi 
Neringa Mikalauskienė, kalbėdama apie 
„Gardiniečius“. „Čia irgi paliečiama toji 
„tarp“ tema. Esame tarp dviejų epochų, 

tarp dviejų miestų, tarp realizmo ir sąly-
ginės pasakinės erdvės, tarp emigracijos 
ir tremties.“ O štai dr. J. Žąsinaitė, kriti-
kams kalbant apie dar tik pasirodysiantį 
romaną, pabrėžė, kad kritika jai nėra 
baisi – ji tik padės patobulinti romaną, 
dar jam nepasiekus leidyklos. 

Istorikai akad. prof. habil. dr. Antanas 
Tyla ir dr. Mantas Varaška, skaitę daugiau 
naujojo romano ištraukų, „Gardiniečių“ 
gylį bei istoriją išmanė dar geriau. „Kal-
bant apie Jurgą ir jos kūrybinį palikimą 
bei dabartinę kūrybą, pastebimas vienas 
dalykas – pasiaukojimas. Tai pastebima 
ir „Azuritijos kardinoluose“, ir „Gardi-
niečiuose“. Jurgai savo kūryboje papras-
čiausiai būdinga surasti siužetą, kuriame 
žmogus aukotųsi žmogui“, – pabrėžė 
akad. prof. habil. dr. A. Tyla. „Žmogus 
yra etinė būtybė ir jai būdingas žmogišku-
mas. Jai būdingas žmogaus džiaugsmo ir 
skausmo supratimas bei vertinimas. Jurga 
sumaniai pateikia tai „Azuritijos kardi-
noluose“. Kas susiję su XVIII a. pabaigos 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
gyvenimu, tai rašytoja atkreipia dėmesį 
į Antaną Tyzenhauzą, Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valstybės veikėją, 
kuris savo laimę mato kitų laimėje. Savo 
gyvenimą ir protą jis skiria Gardinui ir 
miesto piliečiams“. Akad. prof. habil. 

dr. A. Tyla, renginio dalyviams papasa-
kojęs apie pasiaukojimą dr. J. Žąsinaitės 
romanuose, pasidalijo ir detalėmis apie 
rašytojos asmeninį gyvenimą bei stebėjosi, 
kaip autorė spėja rašyti, užsiimti moksline 
veikla bei auginti vaikus. 

Dr. Mantas Varaška gilinosi vien tik į 
kūrybines subtilybes. Anot jo, „Azuritijos 
kardinoluose“ ryškiausios socialinės, 
motinystės temos, bet nesvetima ir emi-
gracija, bandymas suprasti išvykusius 
žmones. „Tai yra istorija apie kiekvieno 
iš mūsų šeimą“, – teigia dr. M. Varaška. 
„Kiekvieno iš mūsų aplinkoje yra išvy-
kusių žmonių. Jeigu ne į amžinybę, tai į 
kitą pasaulio kraštą. Tuomet tarp mūsų 
stoja tokios emocijos, kokios aprašytos 
romane.“ Istorikas taip pat pabrėžia tai, 
kad dr. J. Žąsinaitės kūryba yra išskirtinė 
ir tuo, kad rašytojai nesvetimas atviru-
mas, apnuoginantis pačius intymiausius 
fizinio kūno ir sielos užkampius. 

Oficialią kūrybinio vakaro dalį užbai-
gė muzikantės Tatjana Alymova ir Jelena 
Alymova. Tačiau kitoje salėje renginio 
dalyviai, vaišinantis kava ir sausainiais, 
turėjo galimybę su dr. J. Žąsinaite-Ge-
dminiene pabendrauti artimiau, užduoti 
jai rūpimus klausimus. 

Autorės nuotr.

Knygos

Rašytojos dr. Jurgitos Žąsinaitės kūrybos 
vakaras: apie pasiaukojimą ir būseną „tarp“

Giedrė PALUBINSKAITĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos 
studijų studentė

Kūrybos vakaro dalyviai (iš kairės): muzikantės Jelena ir Tatjana Alymovos, 
literatūros kritikė Neringa Mikalauskienė, akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, 

dr. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė, dr. Mantas Varaška

Praėjusiais metais „cvmarket.lt“ 
vykdytas tyrimas parodė, kad jauni 
darbuotojai vienoje darbovietėje vidu-
tiniškai išdirba tik iki pusantrų metų. 
Tačiau kitaip yra po visą Lietuvą išsi-
barsčiusiuose „Tele2“ salonuose – čia 
darbuotojų kaita maža, o juos nuvilioja 
ne konkurentai, o kolegos iš sostinės.

„Šiaulių regione turime saloną, 
kurį vadiname talentų kalve Vilniui – 
jau kelerius metus iš eilės jam naujų 
darbuotojų prireikia ieškoti tik tada, kai 
mūsų komandos narys gauna pasiūlymą 
dirbti „Tele2“ salone sostinėje“, – sakė 
Jurgita Savickienė, „Tele2“ Šiaulių 
regiono vadovė.

Algos dydį valdo darbuotojas
Kaip bendrovei „Tele2“ pavyksta 

išlaikyti komandas regionuose ir kas 
labiausiai jas motyvuoja, klausėme 
Vaidos Burnickienės, „Tele2“ prekybos 
vadovės.

„Tikime, kad darbuotojus likti įmo-
nėje skatina ne tik atlyginimas, tačiau 
jo svarba – didelė. Nuo kitų darbdavių 
„Tele2“ skiriasi tuo, jog algą pardavimų 
vadybininkams ne duoda, o leidžia ją 
užsidirbti patiems. Todėl kiekvieno mė-
nesio atlyginimas yra tiesiogiai susijęs su 
darbuotojo pastangomis, o užmokesčio 
lubų – nėra“, – sakė V. Burnickienė.

Tokia atlyginimo sistema kartais 
suglumina naujus darbuotojus, tačiau jie 
labai greitai supranta, kad jaudintis, jog 
uždirbs per mažai – tikrai nėra reikalo. 

Operatoriaus algos pardavimų vadybi-
ninkams yra vienos geriausių rinkoje.

Tai rodo ir statistika – portalas „vz.
lt“ skelbia, kad „Tele2“ yra pelningiausia 
telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje, o 
įmonės mokami atlyginimai yra didžiau-
si, lyginant su konkurentais.

Kolegos – antroji šeima

V. Burnickienė pabrėžia, kad gerą 
darbuotojo savijautą lemia ne tik atlygi-
nimas, bet ir santykiai su kolektyvu bei 
bendra atmosfera darbe.

„Labai svarbu, ar darbuotojas sutaria 
su kolegomis, ar jam artimos įmonės ver-
tybės – nuo to priklauso ir jo motyvacija. 
Mūsų salonų komandos yra tokios sti-
prios, kad save neretai vadina šeima“, – 
pasakojo „Tele2“ prekybos vadovė.

Bendravimas ne darbo aplinkoje 
„Tele2“ yra skatinamas – darbdavys 
nuolat organizuoja įvairius mokymus ir 
rengia bendras šventes.

„Turime labai gražią tradiciją – kie-
kvienais metais vykstančią vasaros 
šventę, kurios metu vyksta įvairūs žaidi-
mai, dirbtuvės, koncertai. Joje susitinka 
„Tele2“ darbuotojai iš visos Lietuvos, 
tiek dirbantys salonuose, tiek biuruose. 

Šventės būna teminės, todėl joms ruošia-
mės iš anksto – komandos varžosi, kurios 
kostiumai bus originaliausi“, – pasakojo 
V. Burnickienė.

Aukštą „Tele2“ darbuotojų pasiten-
kinimą darbu rodo ir apklausos. Pavyz-
džiui, pagal tarptautinę metodiką „Aon 
Hewitt“ atliktame tyrime operatorius 
buvo pripažintas geriausiu metų darbda-
viu Baltijos šalyse. Beje, tokį apdovanoji-
mą „Tele2“ pelnė jau antrą kartą.

Kaip prisijungti prie „Tele2“ 
komandos?

Jei domitės technologijomis ir drąsiai 
priimate naujus iššūkius, „Tele2“ kviečia 
išbandyti savo jėgas ir sudalyvauti at-
rankose laisvoms darbo vietoms užimti. 
Daugiau apie karjeros galimybes sužinoti 
galite internetiniame tinklalapyje https://
karjera.tele2.lt/.

PR

Geriausias metų darbdavys „Tele2“: esame viena šeima

„Tele2“ prekybos vadovė Vaida Burnickienė
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto.

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. , 

LT-21401 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, LT-21104 
Trakai, tel./faks. +370 5 

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

Atsiųsta paminėti

Dėl ilgamečio Lietuvos radijo žurnalisto  
Zenono Jono MIKŠIO mirties reiškiame užuojautą jo 

šeimai, artimiesiems ir kolegoms.

„Vorutos“ redakcijos darbuotojai ir bendradarbiai

Gražaus jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikiname Europos parko įkūrėją, Vilniaus 
rajono savivaldybės tarybos narį, visuomenininką Gintarą KAROSĄ. Linkime neiš-
senkančios energijos lietuviškumui stiprinti, puoselėti Rytų Lietuvoje.

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

Sveikiname

Mažeikių milicija 1972 m. 
vasario 16-osios rytą gavo žinią, 
kad Sodų gatvėje ant statomo 
dvylikaaukščio namo Nr. 13 
plevėsuoja trispalvė vėliava, nors 
naktį patruliavimas mieste buvo 
sustiprintas.

Į įvykio vietą tuoj atvyko 
milicijos ir KGB darbuotojai. 
Tai tiesa, virš pastato plevėsavo 
Lietuvos vėliava. Ir dar užrašyta, 
kad vieta užminuota. Kol val-
džios atstovai sprendė, ką daryti, 
žinia tuoj pasklido po Mažeikius, 
nors mobiliųjų telefonų dar nebuvo. Daugelis 
rado reikalą su džiugesiu širdyje praeiti pro 
statomą dvylikaaukštį.

Tik po pietų, apie 14 val., išsiaiškinta, kad 
užminavimas tiktai butaforinis. Milicininkas 
kinologas Pranaitis vėliavą nuėmė.

Buvo sukeltos ant kojų visos milicijos pa-
jėgos, mobilizuoti visi KGB šnipeliai baisiems 
nusikaltėliams susekti, liaudies priešams, 
buržuaziniams nacionalistams, išdrįsusiems 
priminti mažeikiškiams Nepriklausomą 
Lietuvą.

Po trijų mėnesių intensyvių paieškų sau-
gumo pajėgoms pavyko nustatyti vėliavos 
kėlėjus. Buvo suimti Mažeikių dujų kontoros 
darbuotojai Vaclovas Šalvis ir Vladas Ma-
jauskas.

Abu draugai ilgai puoselėjo laisvos Lietu-
vos idėją. Iš ,,Ventos“ kolūkio raštinės 1971 m. 
išnešė rašomąją mašinėlę ir ja spausdindavo 
atsišaukimus prieš rusų okupaciją. Platino 
Mažeikių, Skuodo ir Telšių rajonuose.

Artėjant 1972 m. vasario 16 d. V. Majauskas 
pasiuvo trispalvę vėliavą. Šventės išvakarių 
naktį abu atėjo prie statomo dvylikaaukščio 
pastato. Buvo iš anksto numatę tą vietą. Sargo 
niekur nesimatė. V. Majauskas pasiliko saugoti 

šalia pastato, o Vaclovas, kaip jau-
nesnis, greit užkopė į pastato viršų 
ir pritvirtino vėliavą. Prie jos koto 
paliko pririštą suvyniotą dėžutę nuo 
žuvies konservų. Kad iš toli atrody-
tų, jog tikrai gali būti užminuota.

Jaunuolius suėmę 1972 m. gegu-
žės 19 d. saugumiečiai Mažeikiuose 
juos tardė tris dienas, o paskui išvežė 
į Vilnių, į saugumo kalėjimo rūsius. 
Ten išlaikė vienuolika mėnesių. 
Partizaninės kovos jau seniai buvo 
pasibaigusios. Saugumo rūsiuose 
daugiausia kalėjo jūreiviai, kaltina-

mi kontrabanda ir ryšiais su užsieniu.
1973 m. balandžio mėnesį LTSR Aukščiau-

siasis teismas Vaclovą Šalvį nuteisė ketveriems 
metams specialiojo lagerio, o Vladą Majauską 
uždarė trejiems metams į Vilniaus psichiatrijos 
ligoninę.

Vaclovas Šalvis gimė 1947 m. Dovainių kai-
me, Platelių valsčiuje, Plungės rajone. Kolūkio 
kalvio šeimoje augo šeši vaikai. Vaclovas baigė 
Viekšnių profesinę technikos mokyklą, nuo 
1968 m. dirbo su ekskavatoriumi, vėliau buvo 
šaltkalvis Mažeikių dujų ūkio kontoroje.

Po teismo nuvežtas į specialųjį lagerį ŽH-
385-19 Mordovijoje. Tenai kalėjo 500 žmonių, 
iš jų net 50 lietuvių. Buvo čia kun. Alfonsas 
Svarinskas, Liudas Simutis, taip pat partizanas 
iš Skuodo Justinas Gimbutas.

1976 m. sugrįžęs į Mažeikius, Vaclovas 
dirbo šaltkalviu įvairiose miesto įmonėse. 
Paskutinėje darbovietėje – Vandens valymo 
stotyje – suvirintoju išdirbo septyniolika metų. 
Atkūrus Nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo 
politinių kalinių veikloje.

Atsisveikinome su Trispalvės kėlėju  
2009 m. Apie jo bendražygio Vlado Majausko 
likimą psichiatrijos ligoninėje nežinoma.

Liko tik aidas jų atlikto žygdarbio...

Albertas Ruginis

Lietuvos pasipriešinimo istorija

Trispalvė Mažeikiuose 
plevėsavo ir sovietmečiu

Albertas RUGINIS, Mažeikiai

Pasirodė nauja profesorių Broniaus 
Makausko ir Vytauto J. Černiaus „Lie-
tuvos istorija“ anglų kalba. Ši knyga 
išleista JAV už ten gyvenančių lietuvių 
paaukotus pinigus.

Pasaulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) Seimo metu, liepos 9 d., Martyno 
Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje 
vyko šios knygos pristatymas. Jame 
dalyvavo bendraautoris Bronius Ma-
kauskas, dalis PLB Seimo dalyvių, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia 
Henke, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius Algirdas Avižienis, JAV ben-
druomenės pirmininkė Sigita Šimkuvienė, iš 
San Francisko atvykęs Donatas Januta (JAV 
bendruomenės atstovas angliškai spaudai), 
Lietuvos istorijos instituto direktorius dr. 
Rimantas Miknys, istorikai, istorijos mėgėjai 
bei knygos autorių bičiuliai.

Leidinys „Lietuvos istorija“, išleistas anglų 

kalba, yra dar viena galimybė supažin-
dinti Lietuvos ir pasaulio visuomenę su 
mūsų tautos praeitimi. „Kartais mums 
istorija panaši į solidžią damą, keliančią 
pasitikėjimą, o kartais į lengvo būdo 
mergaitę, vis viliojančią pagal pra-
šalaičių užgaidas besikaitaliojančiais 
rūbais. Tai kas gi yra ta istorija? Ar iš 
tikrųjų ji buvo ir vis dar yra gyvenimo 
mokytoja? Istorija yra vienas iš seniau-

sių mokslų, lydėjusių žmoniją nuo jos lopšio iki 
šių dienų. Jos vaidmuo nuolat keitėsi ir keičiasi. 
Istorija turi didžiulių galių. Su ja galima kurti, 
ugdyti, tačiau galima ir griauti, niekinti, net 
žiauriai žudyti“, – yra sakęs vienas iš knygos 
autorių prof. Bronius Makauskas.

Linkime prof. Broniui Makauskui nenu-
ilsti savo darbuose.

Šaltinis – <http://e-ausra.pl/2018/07/16/nauja-
lietuvos-istorija/>.
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