
2019 m. rugpjūčio 21 d. mano 
mokyklos suolo draugei Daino-
rai Juchnevičiūtei-Vaivadienei 
sukaks 85-eri. Nueitas netrum-
pas kelias. Kai pažvelgi atgal, 
ten tokia prisiminimų gausa, 
kad vos telpa galvoje. Tiesiog 
neįmanoma visko papasakoti. 
Apie Dainorą jau daug kartų 
skaitėme įvairiuose laikraščiuose 
ir žurnaluose, interviu su ja buvo 
rodomi per televiziją. Jai skirta 
pozicija lietuviškoje enciklope-
dijoje. Jau žinome, kad Dainora 
yra sukūrusi daugybę archi-
tektūrinių projektų, kurie buvo 
įvertinti ir įgyvendinti. Jos darbai 
cituoti sąjunginiuose žurnaluose 
„Архитектура СССР“ („SSRS architektūra“), 
„Декоративное искусство“ („Dekoratyvinis 
menas“), „Цветоводство“ („Gėlininkystė“). 
Dainora turi daugybę visokiausių apdova-
nojimų, o už Kauno Rotušės aikštės rekons-
trukciją yra gavusi net SSRS Ministrų tarybos 
premiją. Padaryta ir pasiekta tikrai daug. 

Keliaujant po Lietuvą galima 
aplankyti Dainoros projektuo-
tus skverus Nidoje, Trakuose, 
Švenčionyse, pasigrožėti jos re-
konstruotais parkais Verkiuose, 
Užutrakyje, Palangoje, Birštone. 
Jauku pailsėti Dainoros tvar-
kytoje Kauno senojo turgaus 
aikštėje, o Vilniaus Konstantino 
Sirvydo skverelyje visada gausu 
turistų, prisėdusių ant įmantrių 
autorinių architektės suolų. Jos 
rekonstruotas Kauno botanikos 
sodas ir naujai suprojektuotas 
Vilniaus universiteto analogiškas 
sodas Kairėnuose traukia visus 
savo grožiu ir augalų įvairove. 
Sukurta tikrai daug!

Vis dėlto šiandien noriu papasakoti ne 
apie Dainoros pasiekimus. Noriu nusileisti 
į pilką kasdienybę ir prisiminti kai kuriuos 
epizodus iš mokyklos laikų, kai buvau tie-
sioginė tų įvykių liudininkė. Tiesa, dar daug 
žinau apie Dainoros vaikystę tremtyje Alta-
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Prieš 410 m., 1609-aisiais, netoli 
Kauno buvusiame Vijūko dvare 
gimė Albertas Kojalavičius, jėzu-
itas, Lietuvos istorikas, heraldikas 
ir gausių pastoracinių asketi-
nių, poleminių, filosofinių raštų 
autorius. Žymiausi jo darbai – 
pirmą kartą parengtas „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
Riterijos Herbynas“ ir lotyniškai 
parašyta bei pirmą kartą išspaus-
dinta ,,Lietuvos istorija“.

Trys broliai jėzuitai

Kauno suolininkų prisiekusiojo raštinin-
ko Jono Kojalavičiaus ir Kauno vaito Alberto 
Beinarto dukters Brigitos šeimoje augo trys 
sūnūs: Albertas (1609), Kazimieras (1617) 
ir Petras (1622). 1628 m. pavasarį abu tėvai 
Kojalavičiai tapo užėjusio maro aukomis. 
Vyriausias Albertas tuo metu buvo Vilniuje 
pas jėzuitus. Jaunesnių brolių globėju buvo 
paskirtas dėdė Laurynas Kojalavičius, 
solidus pirklys, 1624 m. išrinktas Kauno 

parapinės bažnyčios (katedros) 
ūkvedžiu.

Vidurinysis Kazimieras – nuo 
1634 m. jėzuitas, vienas žymiausių 
Vilniaus universiteto profeso-
rių, pamokslininkas, retorinių, 
proginių, biografinių veikalų 
autorius. Didelio populiarumo 
sulaukė keturis kartus leistas baž-
nytinei iškalbai skirtas jo darbas 
,,Šešiasdešimt šventosios kalbos 
sudarymo būdų“. Tai pirmas 
lietuvio autoriaus homiletikos 
veikalas. Kitą jau XIX a. antroje 

pusėje parašė ,,Anykščių šilelio“ autorius, 
Kunigų seminarijos profesorius kun. Anta-
nas Baranauskas. 

Jauniausias Petras, irgi jėzuitas, Vilniaus 
universitete dėstė retoriką ir filosofiją. Išleido 
„Vilniaus valdovo laidotuvių pamokslą“ ir 
„Panegiriką Lietuvos aukščiausiųjų valdo-
vų karališkajai virtuvei“. Paliko rankraštį 
„Vilniaus vyskupų nekrologas“ (Elogia 
Episcoporum Vilnensium, 1651)

A. Vijūkas-Kojalavičius (SJ), 
plėtojęs Pater Patriae įvaizdį

Irena PETRAITIENĖ, Kaunas

Nukelta į 6 p.

Šių metų liepos 3 d. Vysk. Antano Bara-
nausko fondas „Lietuvių namai“ (Seinuose) 
pranešė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kanceliarijai, Švietimo mokslo ir sporto mi-
nisterijai bei Užsienio reikalų ministerijai, 
kad galimai blokuojamas lietuviško vaikų 
darželio Suvalkuose kūrimas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei priė-
mus sprendimą dėl lietuviško vaikų darželio 
Suvalkuose kūrimo laikinose patalpose 

Žlunga Suvalkų lietuvių viltys 
turėti lietuvišką vaikų darželį

Vysk. A. Baranausko fondas „Lietuvių na-
mai“ ėmėsi organizacinių darbų. Nedelsiant 
pradėtos derybos dėl nuomos sutarties, pa-
kviestas architektas, kuris apžiūrėjo patalpas 
ir parengė pritaikymo darželio reikmėms 
darbų projektą. Architekto požiūriu patal-
pos tinkamos, reikalaujančios nedidelių 
pertvarkų.

Paskelbtas susitikimo su vaikų tėvais 
laikas. Susitikimas planuotas būtent tose 
patalpose, kur turėtų veikti darželis, kad 

tėvai iškart matytų esamas sąlygas, būtų su-
pažindinti su patalpų pritaikymo projektu.

Lygiagrečiai fondas kreipėsi į Valstybinę 
sanepideminę tarnybą dėl leidimo minėto-
se patalpose įkurti vaikų darželį. Gautas 
kategoriškas, neigiamas atsakymas, grin-
džiamas tuo, kad patalpos nepakankamai 
saulėtos, todėl neatitinka vaikų darželiui 
skirtoms patalpoms keliamų reikalavimų. 
Fondo pasamdytas architektas įsitikinęs, 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis (pirmas iš kairės) susitiko su Suvalkų prezidentu Česlavu Renkevičiumi 
(Czesław Renkiewicz) stovi dešinėje). Nuotr. iš http://www.suwalki.info/

Vijūkų-Kojalavičių 
šeimos herbas
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Mažoji Lietuva

135-osios Joninės ant Rambyno kalno 
„Rambynas. Joninės Mažojoje Lietuvoje“, įvei-
kusios šimtmetį, kopiančios į antrąjį šimtmetį. 
Joninės... Rasos... Kupolė... Neišsemiama tema – 
kodėl tas, o ne kitas šventės pavadinimas. 
Šia tema daug diskutuota, rašyta. Kupolės 
ir Rasos laikomi senaisiais, ikikrikščioniš-
kais pavadinimais (Patackas 1990, 71), „Šv. 
Jono Krikštytojo šventę, kaip atskirą, bene 
pirmą kartą 1982 m. mini Vilniaus vyskupas  
M. S. Pacas“ (Lebedys, 1976, 203). Vasaros sau-
lėgrąžos šventės pavadinimo problemai spręs-
ti etnologas prof. Rimantas Balsys yra parašęs 
išsamų straipsnį knygoje „Lietuviai ir lietuvi-
ninkai“ (2003, 18). Pagėgiuose, ant Rambyno 
kalno, švenčiamą šventę pasirinkta vadinti 
Joninėmis. Šventėje atspindimas laikotarpis, 
kuomet kraštas kentėjo įvairias okupacijas ir 
buvo itin svarbu puoselėti, skleisti lietuvybę. 
Šimtmečiais būtent tai ir vyksta Joninių ant 
Rambyno kalno metu. Pagėgių krašto kultūros 
darbuotojai, galbūt ne visada įtikdami reikliam 
žiūrovui, stengiasi išlaikyti tradicijas ir šventę 
organizuoti pagal jas. Ne veltui ši šventė, 
atlaikiusi garbios respublikinės komisijos 
vertinimą, buvo sertifikuota Tautinio paveldo 
produkto ženklu, o šiais metais pateiks į Lietu-
vos nematerialaus kultūros paveldo sąrašus. 
Pasak Lietuvos diktoriaus Juozo Šalkausko, 
bene dešimtį metų buvusio Joninių šventės 
vedėju, „tuomet [sovietmečiu – aut. pastaba] ji 
[Joninių šventė – aut. pastaba] vadinosi Tary-
binio jaunimo švente, bet skelbimo apačioje 
visgi buvo parašyta pavadinimas „Rasos“ ir 
gražiąsias apeigas atlikdavo ir sovietmečiu“. 

Juozas Šalkauskas nuo šios šventės ne-
nutolo. Jis ir Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro direktorė Svetlana Jašinskienė vedė 
šventę 2011 m., kuomet buvo atstatytas Ram-
byno kalno aukuras. Šis vedėjų duetas vedė ir 
135-ąją Joninių šventę. 

Pagėgių krašto rašytoja Bronė Savickienė 
yra pasakojusi, kad jai sovietmečiu, kuomet 
dirbo miesto komitete, teko rašyti scenarijų šiai 
šventei. Moteris, pasitelkusi istorijos žinias, kū-
rybiškumą, sudėliojo Lietuvos istoriją eilėmis, 
minėdama didžiuosius kunigaikščius, kar-
žygius, apeigas, tačiau vykdomojo komiteto 
nariai liepė scenarijų pakeisti.... Daug pasako-
jimų, prisiminimų lydi šią šventę. Džiugu, kad 
lekiant metams, švenčiant šią šventę niekas 
nedraudė atlikti gražiąsias, vienos seniausių 
kalendorinių švenčių apeigas ir išlaikyti tradi-
cijas. Daugelis pasakoja siausdavę šventėje per 
naktį, koncertai vykdavo ne vienoje scenoje, 
būdavę žirgų konkūrai. Į šventę buvo galima 
atplaukti Nemunu – laivu „Raketa“. Beje, orga-
nizatoriai ir šiais metais teiravosi, ar „Raketa“ 
jau bus atnaujinusi maršrutą „Kaunas – Kuršių 
Nerija“ ir ar bus sustojimas Rambyno kalno 
papėdėje. Deja, laivas Nemunu dar neplaukia. 
Skeptikai sakytų, kur ši renginio gausa da-
bar..., šiandieną... Reikia paminėti, kad dabar 
visas respublikine švente vadinamo renginio 
krūvis tenka Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro darbuotojams ir krašto seniūnijoms, 
o tuometines šventes organizuodavo kur 
kas daugiau kultūros darbuotojų ir seniūnijų 
turintis Šilutės rajono vykdomasis komitetas. 
Kultūros centro archyvuose yra istorinės me-
džiagos, skelbimų bei diplomas, kurį 1959 m. 
pasirašė tarprajoninio organizacinio komiteto 
pirmininkas. Tai rodo, kad šventė buvo orga-
nizuojama respublikos mastu. 

Pagėgių savivaldybės kultūros centro 
etninės veiklos specialistė Aksavera Mikšienė, 
ruošianti šios šventės dokumentus Lietuvos 
nematerialaus kultūros paveldo sąrašams, 
yra užfiksavusi: 

„Pirmoji šventė buvo surengta 1884 m. 
Jankaus ir kitų Mažosios Lietuvos šviesuolių 
iniciatyva. 1896 m. [...] ,,Byrutės“ draugystė 
nupirko 11 margų (naujųjų) Rambynkalnio 
ant Nemuno kranto arti Bitėnų vieną mylią 
tolumo nū Tilžės ir ten Joninių vakarą su mu-
zika linksmai praleido“ [šaltinis – „Vienybė 
lietuvininkų“, in: Nauja lietuviška ceitunga, Nr. 
51, 1896 m. rugpjūčio 4 d.].

Šventes organizavo Martynas Jankus, jo 
dukra Elzė, Vydūnas su ,,Byrutė“ draugija“ ir 
kiti Mažosios Lietuvos šviesuoliai. Atgaivinto-
se Joninės prie aukuro buvo sakomos prakal-
bos apie didingą mūsų protėvių praeitį. Vyko 
chorų pasirodymai, liaudiški pasidainavimai, 
šokiai ir žaidimai prie laužo, deginamos Ram-
byno raganos: ,,Per Jonines siautėjo raganos ir 
kitos neregėtos būtybės norėdamos pakenkti 
žmonėms, todėl jos buvo ne tik deginamos, 
bet ir šaudomos“ [šaltinis – O Vilmantienė].“

Nemažai pateikėjų pasakojimų apie šventę 
ant Rambyno kalno užfiksuota Klaipėdos 
universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 
Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros stu-
dentės Kristinos Blockytės 2010 m. magistro 
darbe „Klaipėdos krašto kalendorinių papro-
čių specifika: etnografija ir leksika“. 

Ir šiuo metu iškilioje šventėje išlaikomos 
jos dalys: Mažosios Lietuvos šviesuolių 
pagerbimas, atidarymas ir prakalbos, chorų 
dalis, apeigos su folkloro kolektyvais, šventi-
nis laužas ir raganų deginimas, kelionė naktį 
į Martyno Jankaus muziejų raganų keliais. 
Nakties programoje – devynių žolynų magija, 
mėgėjų teatrų pasirodymai. 

Kasmet pagarba skiriama šventės ir Ram-
byno kalno simboliams. „Prieš pradedant kurti 
„Rambyno“ simbolinį ženklą, išstudijavome 
istorinę informaciją, su juo sietinas tradicijas, 

vykusius, vykstančius ir numatomus rengi-
nius. Taip pat istorines asmenybes, susijusias 
šia tema...“ – rašė ženklą sukūręs dalininkas, 
architektas Romualdas Martinkus. Į ženklą 
sugulę simboliai – sidabrinis devizas „Ram-
bynas“, Rambyną juosiantis Nemunas, Ram-
byno kalnas, Amžinoji Rambyno kalno knyga, 
paparčiai ir ugnis. 

Profesorius, socialinių mokslų daktaras Re-
gimantas Gudelis 2017 m. straipsnyje „Joninės 
ant Rambyno „Tradicijų pynė pagal Vydūną“ – 
pluoštas laisvų įžvalgų ir vertinimų“ pateikia 
informacijos apie šventės kontūrus ir meninę 
dalį, aiškina, kaip formuojama tradicija. 

Citatų, įžvalgų, nuomonių apie Joninių 
šventę ant Rambyno kalno randame daugelio 
autorių darbuose. Pagėgių kultūrininkai yra 
sukaupę daug medžiagos ir tikisi, kad etno-
logai imsis būtent šios šventės ant Rambyno 
kalno mokslinio tyrimo. 

2019 m. Joninių ant Rambyno kalno šventė 
buvo pradėta krašto šviesuolių pagerbimu Bitė-
nų kapinėse, uždegant atminimo žvakes, kukliu 
gėlės žiedu pagerbiant išėjusiuosius Anapilin. 
Pagerbta ir Ieva Jankutė, Martyno Jankaus 
vaikaitė. Šių metų birželio 24 d. Ieva Jankutė 
būtų šventusi 95-metį. Tylos minute buvo pa-
gerbtas šių metų balandžio 15 d. Amžinybėn 
iškeliavęs Pagėgių krašto pilietis Romas Šležas 
(JAV, Bostonas), Mažosios Lietuvos signataro 
Jono Vanagaičio ir Marijos Brožaitytės-Vanagai-
tienės vaikaitis, Pagėgių krašto garbės pilietis. 

Aukuras – vienas svarbiausių vietos ir 
šventės simbolių. Dabartinio aukuro autorius 
skulptorius Remigijus Midvikis akmenyse 
įprasminęs lietuvių dievus Patrimpą, Patulą, 
Perkūną. Šventinę Rambyno kalno aukuro ugnį 
uždegė Pagėgių savivaldybės meras Vaidas 
Bendarvičius, pirmą kartą ant Rambyno kalno 
dainuojančio choro „Plungė“ vadovė Rita Ur-
niežienė ir Romo Šležo atstovai Lietuvoje, Šležų 
giminaičiai Malvina ir Jonas Dadurkevičiai. Me-
ras V. Bendaravičius, M. Dadurkevičienė ir R. 
Urniežienė pasirašė Amžinojoje Rambyno kny-

goje – tai dar vienas šios šventės simbolis, savo 
gyvavimą pradėjęs 1928 m., minint Lietuvos 
nepriklausomybės 10-metį ir Martyno Jankaus 
70-metį, – sakė prakalbas bei sveikinimo kalbas, 
kurias, kaip ir daug dešimtmečių, lydėjo chorų 
pasirodymai, folkloro kolektyvai su apeigomis, 
mėgėjų teatrai, gavę ištakas Mažojoje Lietuvoje. 
Vėliau sekė naktišokiai su grupe „Žemaitukai“ 
ir liaudiškos muzikos kapela „Ritin dobil“. 
Pagėgių krašto šeimininkai Pagėgių seniūnijų 
seniūnai Vilyta Sirtautienė, Danguolė Mike-
lienė, Darius Jurkšaitis, Gintautas Stanšaitis ir 
Dainius Maciukevičius – šventės puošmena ir 
pavyzdys, kaip svarbu tautinis kostiumas šven-
čiant šią šventę. Jie nešė seniūnijų, Mažosios 
Lietuvos, kultūros, taikos, Lietuvos vėliavas. 
Pagėgių krašto žmonių vaišingumą parodė 
bendruomenių pirmininkai ar atstovai, vaišinę 
šventės svečius sūriais. Ir visa tai vyksta nuo 
Pagėgių savivaldybės įkūrimo. 

Neilgai trukus – šventinis, magiškas 
Joninių laužas su pleškančiomis raganomis, 
eitynėmis su deglais į Martyno Jankaus mu-
ziejų. Muziejuje visus pasitiko Pagėgių krašto 
neįgaliųjų draugija bei su didžiausia meile ir 
rūpesčiu suteikė galimybę mėgautis devynių 
žolynų magija: norite – gerkite arbatą, norite – 
žiedlapių ar žolynų nuovire pavargusias kojas 
mirkykite ar veidą nuprauskite. 

Rytas po trumpiausios nakties buvo ypa-
tingas, nusiprausę ryto rasoje jogos pratimais 
sveikinome tekančią saulę ir valgėme sveikuo-
liškus pusryčius, kuriuos paruošė labdaros ir 
paramos fondo Baltijos paramos ir labdaros 
fondo „Gyvenimo menas“ bei VšĮ „Spindulys 
begalinės šviesos“ nariai. Nedrąsu buvo or-
ganizatoriams Joninių metu propaguoti jogą, 
tačiau čia vėl prisimintas Vydūno draugijos 
pirmininko Tomo Staniko pranešimas „Vydū-
no joga“: „Vydūnas nepraktikavo jogos tokios, 
kaip ji šiandien populiariai suprantama, bet jo 
iškili asmenybė, su atsidavimu ir maldingumu 
nuosekliai tarnavusi aukščiausiam tikslui, rodo 
jį buvus tikru dvasios jogu. Tai, kad Vydūnas 
jogą vadina tikyba, leidžia svarbiausiu Vydūno 
jogos vadovėliu laikyti Bhagavadą Gitą, tikrai 
tikybinę knygą, populiariausią indų šventraštį.“ 
Belieka ateityje vyksiančias ryto apeigas pava-
dinti Vydūno propaguotu žodžiu – „tikyba“.

Tikriausiai Joninių šventė ant Rambyno 
kalno niekada nepritrauks tokio žiūrovų rato, 
kaip kad pritraukia komercinės, „popsinės“ 
šventės. Gal ją reikėtų vadinti tiksline švente, 
nes jos tikslas aiškus – tai patriotizmas, tautišku-
mas, lietuvybė. Belieka paieškoti formų, kaip tai 
padaryti patraukliai, kad, pasak organizatorių, 
būtum aktyvus šventės dalyvis, o ne pasyvus ste-
bėtojas, kad kiekvienas šventėje dainuotų, šoktų, 
išbandytų Joninių būrimus, suptųsi sūpynėmis, 
kad kuo daugiau Lietuvos žmonių atvyktų čia 
pasisemti patriotiškumo, lietuvybės...

Pagėgių savivaldybės kultūros centras dė-
koja savanoriams, prisidėjusiems prie šventės 
organizavimo. Kuo nuoširdžiausia padėka 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių 
rinktinės bendruomenei, Pagėgių neįgaliųjų 
draugijai, Remigijui Kelneriui, Rugilei Baraus-
kaitei, Nedui Grigeliui, Rokui Brunevičiui, 
Rūtai Jašinskaitei, Kamilei Andriulaitytei, 
Ritai Vidraitei, Martinai Marozaitei ir kitiems, 
prisidėjusiems organizuojant vieną didžiausių 
ir seniausių Pagėgių krašto renginių. 

Astos Andrulienės nuotr.

135-oji Joninių šventė ant Rambyno kalno
Svetlana JAŠINSKIENĖ, Pagėgių savivaldybės kultūros centro direktorė

Prie Joninių simbolinių vartų 

Joninių šventės atidarymo scena, kurią atlieka Klaipėdos universiteto Menų fakulteto studentės
Šventės aukurą uždegė Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius ir choro „Plungė“ 

vadovė Rita Urniežienė
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Valstybinė lietuvių kalba

Mažosios Lietuvos vietovardžiai

Liepos 3 d. „Klaipėdoje“ buvo išspaus-
dintas labai kategoriškas Bronislovo Ciu-
nio straipsnis, smerkiantis tuos lietuvius, 
kurie dar ir dabar drįsta kokį Kaliningradą 
ar baltarusių Grodną pavadinti Karaliau-
čiumi ar Gardinu ir pan.

Tas pilietis griežtai pasisako prieš kai 
kurių užsienyje atsidūrusių vietovardžių 
lietuvišką formą ir drauge nori save pateikti 
kaip lietuvių kalbos puoselėtoją ir sergėtoją. 
Minėto straipsnio autorius labai primena 
žmones, kurie save pristato patriotais ir 
kartu išsijuosę smerkia Vytautą Landsbergį, 
o ne kokį buvusį kolaborantą ar šių dienų 
prisitaikėlį. Nematau nieko blogo tarp savų 
senus vietovardžius, kurie vienaip ar kitaip 
buvo surišti su Lietuvos istorija, vadinti 
lietuviška forma, nors jie dabar atsidūrę už 
šių dienų Lietuvos ribų.

Panašiai elgėsi ir kitos tautos, kai jų 
valstybių sienos istorijos eigoje dėl įvairių 
priežasčių keitėsi. Juk ir mūsų Vilnių, ir Klai-
pėdą daugelis lenkų ar vokiečių tebevadina 
Vilno ar Memel. Tas Bronislovas Ciunis skel-
bia, kad reikia užmiršti, kas kada buvo, kas 
kam priklausė, dėsto, kad nei Gardinas, nei 

tas pats Karaliaučius niekada nepriklausys 
Lietuvai. Bet dar palyginus neseniai daugelis 
skelbė, kad Lietuvos nebus ir amžinai bus tik 
Tarybų Lietuva TSRS sudėtyje.

Ką gali žinoti, kas gali nutikti ir su žemė-
mis, kurios dėl įvairių aplinkybių nebuvo 
prijungtos prie Lietuvos. O versti lietuvius 
užmiršti senus lietuviškus vietovardžius – 
tai tas pats, kas versti žmogų užmiršti mirusį 
jam artimą žmogų. Yra žmonių, kurie palai-
ko Rusiją dėl Krymo užgrobimo, nemato ten 
nieko blogo, bet smerkia lietuvius, kad jie 
kai kada bendraudami kokį vietovardį arti-
mame užsienyje pavadina lietuviškai. Gal ir 
minėtas B. Ciunis laikosi panašios taktikos.

Tarp kitko, net patys rusai norėjo pakeisti 
Kaliningrado pavadinimą į kokį nors padoresnį 
pavadinimą, nes ir jiems buvo gėda, kad senas 
istorinis buvusios Prūsijos miestas pavadintas 
vieno iš buvusio aktyvaus stalinisto vardu, 
kuris net tame mieste nebuvo kojos įkėlęs. Deja, 
Putino gerbėjai ir Kremliaus vyrukai neleido 
to padaryti. Mes, lietuviai, esame viena iš tų 
tautų, kurios labiausiai nukentėjo nuo stalinistų 
siautėjimo, todėl mums yra sunku vardyti stali-
nistų primestus ir sovietų propagandai skirtus 
pavadinimus.

Nuo karalių Jogailos ir Vy-
tauto laikų Lietuvos santykiai 
su Lenkija ir Rusija iki galo liko 
nesureguliuoti. Dabar daugelis 
spėlioja, ką Varšuvoje darys 
penktasis Lietuvos prezidentas: 
ar paminės nepasiteisinusios 
Liublino unijos sukaktį ir gaus 
Lenkijos apdovanojimą (kaip Vik-
toras Pranckietis), ar atsiprašys 
už nepakankamą paklusnumą 
Lenkijai (kaip anksčiau – Lietu-
vos Respublikos užsienio reikalų 
ministras), ar pažadės pažeisti 
Lietuvos Konstituciją (kaip anksčiau – vienas 
Lietuvos prezidentas)? 

„Lietuvos aidas“ (Nr. 25, p. 5) pastebėjo, 
kad užmojis rinktis Varšuvą kaip pirmąjį 
užsienio politikos akcentą kaimynų gali 
būti palaikytas ilgalaikės šiurkščios lenkų 
retorikos lietuvių atžvilgiu ir „kresų“ poli-
tikos pateisinimu. „Respublikai“ (Nr. 26, p. 
6) neramu ir dėl to, kad Lenkija tebenaudoja 
ultimatyvų toną, spaudimą dėl „trijų rai-
džių“ įvedimo į mūsų raidyną ir kitų dalykų. 

Lenkija kartais užmiršta 1994 m. pasira-

šytą valstybių sutartį ir Pietryčių 
Lietuvoje (ypač mokyklose) pa-
sielgia kaip namie. Dėl antrosios 
valstybinės kalbos įvedinėjimo 
jai trūksta ne trijų, o aštuonių 
naujų raidžių (iš viso jų atsirastų 
150). Bet gal mūsų Prezidentas 
paaiškins, kad mes ne visur 
galime ir privalome kopijuoti 
Lenkiją, nes tada ir lenkę Toma-
ševską turėtume vadinti Tama-
šauskiene, nes Lenkijoje Tama-
šauskienė rašoma Tomaszewska. 
Mes juk niekada nereikalavome 

ir daugybės lietuviškų asmenvardžių, vie-
tovardžių buvusiose lietuvių ir kitų baltų 
žemėse Lenkijoje rašyti lietuvių kalba ir 
lietuviškomis raidėmis. 

Nereikalaujame teisėtai atlyginti ir di-
džiulės žalos, padarytos per 1920–1939 m. 
Lenkijos okupaciją ir nuo 1943 m. – Armijos 
Krajovos. Tūkstančiai lietuvių buvo nužu-
dyti, apiplėšti, nutautinti. Ar katalikiška 
Lenkija tuos dalykus pradeda suprasti ir at-
sisakys beprasmių reikalavimų, gadinančių 
valstybių santykius?

Kada Lenkija atsisakys 
nepagrįstų pretenzijų 

Lietuvai?
Habil. dr. Kazimieras GARŠVA, „Vilnijos“ draugijos  
pirmininkas, Vilnius

Apie Mažosios Lietuvos 
vietovardžius

Vytas TAMOŠIŪNAS, Klaipėda

Senasis turgus Stalupėnuose (rus. Nesterov) iš paukščio skrydžio. 
Atvirukas iš Ramūno Čepo kolekcijos

Habil. dr. Kazimieras 
Garšva. Jono Vaiškūno 

nuotr.

kad patalpose vaikų darželis galėtų veikti, 
nes patalpų viena siena (nuo grindų iki lubų) 
yra įstiklinta ir apšvietimas yra pakankamas.

Tuomet patalpų savininkas pasiūlė pa-
talpas, esančias to paties pastato 2 aukšte. Jos 
apžiūrėtos dalyvaujant architektui ir Prieš-
gaisrinei tarnybai. Nustatyta, kad laiptai ne-
atitinka reikalavimų (pagal įstatymą laiptų 
pakopa negali būti aukštesnė nei 15 cm, o štai 
minimose patalpose jos yra 17,5 cm aukščio). 
Nurodė taip pat kitus trūkumus, dėl kurių 
patalpos netinkamos vaikų darželiui.

Esant tokiai padėčiai kyla pagrįstos abejo-
nės, ar lietuviškas vaikų darželis Suvalkuose š. 
m. rugsėjį galės pradėti veiklą. Net ir suradus 
naujas patalpas, dėl keliamų minėtų tarnybų 
reikalavimų gali būti sudėtingą ar net neįma-
noma gauti leidimus lietuviško darželio veiklai.

Vysk. A. Baranausko fondas Seinuose, 
prisimindamas Seinų „Žiburio“ mokyklos 
kūrimo patirtį, nenuleidžia rankų. Dar kartą 
raštu kreipėsi į Valstybinę sanepideminę 
tarnybą bei išdėstė savus argumentus. Esant 
reikalui kreipsis taip pat į Lenkijos infras-

truktūros ministeriją, prašys abiejų šalių 
Vyriausybių pagalbos.

Verta paminėti, kad jau antrus metus 
nei Suvalkų miesto valdžia, nei Palenkės 
vaivada tinkamų patalpų, kuriose galėtų 
mokytis 15–20 jaunųjų lietuvaičių, ligi šiol 
Suvalkų mieste nesurado.

Vysk. A. Baranausko fondo „Lietuvių 
namai“ Seinuose pranešimas.

Šaltinis – <http://punskas.pl>, 2019 07 05

Žlunga Suvalkų lietuvių 
viltys turėti lietuvišką vaikų darželį

Atkelta iš 1 p.

Mažosios Lietuvos istorija

2019 m. birželį Kaune 
išleista nauja istoriko, en-
ciklopedininko, žurnalisto, 
visuomenės veikėjo dr. Al-
girdo Matulevičiaus knyga 
„Mažosios Lietuvos lietu-
vininkų fenomenas Europos 
kultūroje“ (Kaunas: Nauja-
sis lankas, 180 p.). Jos redak-
torius – žymus žurnalistas ir 
rašytojas, tautotyrininkas 
Jonas Laurinavičius. Dizai-
nerė, maketuotoja – Jūratė 
Bagurskienė, sudarytoja – 
dienraščio „Lietuvos aidas“ 
techninio centro vadovė 
Loreta Nikolenkienė. Pra-
tarmėje knygos autorius dė-
koja ir fotožurnalistui, kraš-
totyrininkui, visuomenės 
veikėjui Jonui Česnavičiui, 
buvusiai „Mažosios Lietu-
vos enciklopedijos“ Archyvo ir iliustracijų 
skyriaus vedėjai Virginijai Budrikienei, 
savo žmonai Laimai Matulevičienei.

Knygos viršelį puošia dr. A. Matu-
levičiaus sudarytas Mažosios Lietuvos 
žemėlapis (1993, 1989 m.), leidinyje įdėti 
3 žemėlapiai. Kitame viršelio puslapyje 
įrašytos poeto kunigo Kristijono Donelaičio 
pašaipios mintys apie kolonistus vokiečius 
ir vokietkalbius lietuvininkų žemėje, taip 
pat 1825–1876 m. Tilžės gimnazijos moky-
tojo, o 1846–1876 m. lietuvių kalbos moky-
tojo, suvokietėjusio mozūro, lietuvininkų 
bičiulio Eduardo Gizevijaus žavėjimąsi 
narsiais Prūsijos kariais lietuvininkais ir 
lietuvininkėmis tautiniais drabužiais, jo-
jančiais ant pagarsėjusių trakėnų veislės 
žirgų, atskleidžiantys pastebėjimai. Jis 
entuziastingai sušunka: „Ech, tie mano 
mieli lietuvininkai, kad apie juos sužinotų 
visas pasaulis!“ Antai, kai 1807 m. Prūsijos 
karalius Frydrichas Vilhelmas III, traukda-
masis nuo šalį okupuojančios Prancūzijos 
imperatoriaus, karvedžio Napoleono I 
„nenugalimosios armijos“, su gražuole 
žmona Luize (Luise Auguste Wilhelmine 
Amalie) ir vaikais atvyko į Klaipėdą, kara-
liškąją šeimą Tauralaukyje pasitiko dvylika 
tautiniais drabužiais pasipuošusių jojikių 
lietuvininkių. Džiaugdamasis Frydrichas 
Vilhelmas III tarė: „Tai šauni kavaleristų 
gvardija, garbė būtų valdovui tokią turėti.“ 
Ir tai nestebina. Mažojoje Lietuvoje telkėsi 
Prūsijos kariuomenės ulonų, dragūnų, 
lauko artilerijos lietuvininkų pulkai, kurie 
savo globėju laikė karalių. Svarbi ir SSRS 
vadovo Josifo Stalino 1941 m. gruodį Krem-
liuje pasakyta kalba apie tai, kad pusė Rytų 
Prūsijos gyventojų buvo apgyvendinta 
lenkų, kita pusė – lietuvių. Neminint jokių 

pruteniškų, senrusiškų žemių, 
kaip kartais imperiniais tikslais, 
nemokšiškai, demagogiškai 
kalba ir rašo kai kurie Rusi-
jos politiniai propagandistai. 
Apie per pokylį Kremliuje J. 
Stalino pasakytą kalbą savo 
atsiminimuose (knyga išleista 
2000 m. Varšuvoje) rašė lenkų 
žurnalistas, diplomatas, vėliau 
rašytojas, publicistas Ksaveras 
Prušinskis (Franciszek Ksawery 
Pruszyński), pats dalyvavęs 
Lenkijos ir SSRS delegacijų 
aukščiausio lygio derybose 
Kremliuje.

Skyriuje „Lietuvininkai“ au-
torius pirmasis išsamiai ištyrė, 
kaip Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje 
iki XVI a. iš baltų: vakarinių 
lietuvių (skalvių ir nadruvių), 
sulietuvėjusių prūsų, vakarinių 

sūduvių, kuršių – susidarė etninė, etnokultū-
rinė ir etnoteritorinė bendruomenė – lietuvi-
ninkai, ilgainiui imti vadinti ir mažlietuviais.

Platus, detalus ir gausus faktų, doku-
mentų, skaičių yra skyrius „Keliaujantiems 
po Mažąją Lietuvą. Kultūros paveldas“, 
jame pateikiama daugybė bažnyčių, pilių, 
kitų objektų istorinių nuotraukų. Smulkiai 
išnagrinėtas Karaliaučiaus krašto prūsų, 
daugiausiai lietuvininkų, kultūros paveldas. 
Skaitytojui pravers originalus knygos auto-
riaus sudarytas žemėlapis. Ypač vertingas, 
parengtas pasitelkus gausius šaltinius, yra 
skyrius „Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
studentai Karaliaučiaus universitete XVI a.–
XIX a. I pusėje“, jame pristatomi universiteto 
auklėtinių nuopelnai prūsų, o ypač lietuvių, 
raštijai, kultūrai, evangelikų tikėjimui. Re-
miantis šaltinių tomais, išnagrinėti daugybės 
tūkstančių į universitetą imatrikuliuotų 
(priimtų) studentų duomenys – datos, pa-
vardės, vardai, kilimo vieta, socialinė kilmė 
ir kt. Kitame skyriuje dr. A. Matulevičius 
pirmasis kompleksiškai, plačiai išnagrinėjo 
viso Prūsos (Prūsijos) krašto tautas, tauteles 
bei etnosus: prūsus, lietuvius, lietuvininkus, 
kolonistus vokiečius, lenkus ir mozūrus.

Logiškas ir labai tinkamas paskutinis 
skyrius – „Tilžės Aktas – Mažosios Lie-
tuvos nepriklausomybės Deklaracija“. 
Kiekvieno skyriaus pabaigoje nurodoma 
svarbesni šaltiniai ir literatūra. Tai daugelį 
metų intensyvaus tiriamojo darbo, kelionių 
ir mokslinių ekspedicijų po Karaliaučiaus 
kraštą apibendrinantis rezultatas. Tokia 
originalia tematika knygos neparašė nei 
vokiečiai, nei lenkai. Veikalas skiriamas 
plačiajai visuomenei. Jame rašoma apie 
ekskursijose ir ekspedicijose patirtus 
nuotykius, sunkumus, pavojus ir sutiktus 
įdomius žmones.

Išleista knyga apie lietuvininkų 
fenomeną Europos kultūroje

Jonas ČESNAVIČIUS, Vilnius

Dr. Algirdo Matulevičiaus 
knygos „Mažosios Lietu-

vos lietuvininkų fenomenas 
Europos kultūroje“ (Kaunas, 

2019) viršelis

Lietuviškam vaikų darželiui numatytos nuomoti 
patalpos. Nuotr. iš Vysk. A. Baranausko fondo 
„Lietuvių namai“ archyvo ir http://punskas.pl
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Lietuvos vietinės rinktinės istorija

Vietinės rinktinės vado 1944 m. vasario 
16 d. įsakymu Nr. 1 Lietuvos vietinės rink-
tinės (LVR) apskričių komendantais buvo 
paskirti 25 karininkai. Panevėžio apskrities 
komendantu tapo plk. ltn. Tomas Vidugi-
ris1. Savo adjutantu T. Vidugiris paskyrė 
ltn. Joną Žuką. Prasidėjo Vietinės rinktinės 
organizavimas Panevėžio mieste ir apskri-
tyje2. Apie organizacinius komendantūros 
darbus papasakojo buvęs LVR karys ltn. 
Petras Narinkevičius: Komendantui pakvietus į 
talką atėjau ne tik aš, Panevėžio 1-osios berniukų 
gimnazijos mokytojas, bet ir mokytojai J. Kleveč-
ka ir J. Stepanavičius. Mus išsiuntė į valsčius 
registruoti savanorių. Jų tiek priplūdo, kad per 
tris dienas įregistravome daugiau kaip numatyta.

Panevėžio apskrityje Vietinės rinktinės reika-
lus tvarkė plk. ltn. Bagdonavičius. Suformuotam 
batalionui vadovavo kpt. Švilpa, jo adjutantas ltn. 
S. [turi būti Petras – aut. pastaba] Blieka, o kuo-
poms – ltn. P. Narinkevičius ir ltn. Petruliūnas 
[Pranas Petruliūnas – aut. pastaba]. 

Verta paminėti mano kuopos būrių vadus: 
j. ltn. J. Klevečką [Jonas Klivečka – aut. pasta-
ba], j. ltn. J. Ulevičių [Juozas Ulevičius – aut. 
pastaba]. Trečiojo pavardės jau nebeprisimenu. 
Kitos kuopos būrių vadais buvo j. ltn. B. Gabriū-
nas [Balys Gabriūnas – aut. pastaba], j. ltn. 
J. Stepanavičius [Juozas Steponavičius – aut. 
pastaba] ir j. ltn. Vengrys [Stasys Vengris – aut. 
pastaba]. Mano kuopa įsikūrė Birutės gatvėje. 
Ten pat, kiemo pastatuose, apsistojo bataliono 
štabas. Kita kuopa buvo dislokuota Ramygalos 
gatvėje [...]3. Panevėžyje suformuotas LVR 
batalionas gavo 241 numerį, jam nuo 1944 m. 
kovo 11 d. vadovavo kpt. Antanas Švilpa4. 
LVR Panevėžio apskrities komendantūros 
pašto dėžutės numeris buvo 80, 241-ojo 
bataliono štabo ir pirmos kuopos numeris – 
895. Yra žinių, kad 241-ojo bataliono pirmai 
kuopai vadovavo ltn. P. Petruliūnas. Šios 
kuopos kariai šukavo Noriškių, Juostininkų, 
Troškūnų miškus ir ieškojo sovietinių parti-
zanų, bet su jais nesusidūrė6. Antros kuopos 
vadu buvo ltn. P. Narinkevičius, vienam iš 
kuopos būrių vadovavo ltn. Vladas Šimoliū-
nas. Abiejose Panevėžyje dislokuotose kuo-
pose tarnavo apie 400 karių, kiekvienoje – 
po 200. Jos turėjo po vieną lengvąjį kulkos-
vaidį7. Trečia 241-ojo bataliono kuopa buvo 
dislokuota Biržuose. Bataliono pirma kuopa 
buvo įsikūrusi vienoje mokykloje Ramygalos 
gatvėje, o antra – Respublikos gatvėje buvu-
siuose apygardos teismo rūmuose (pagal 
kitus šaltinius – Birutės gatvėje). Iš pradžių 
bataliono kariai uniformų neturėjo, jas gavo 
tik po mėnesio8. 

Savanorių registracija į LVR Panevėžyje 
prasidėjo 1944 m. vasario 21 d. Kaip rašė 
tuometinė spauda, pirmieji į Vietinę rinktinę 
užsirašė Vytautas Žiūkas ir Mykolas Kun-
cė. Panevėžio apskrityje į LVR stojo daug 
gimnazistų, ypač gausiai – iš Panevėžio 
valstybinės gimnazijos ir Panevėžio preky-
bos mokyklos. Iš 1-osios gimnazijos, kurios 

Lietuvos vietinės rinktinės Panevėžio apskrities 
komendantūra ir 241-asis batalionas 1944 m.

Dr. Arūnas BUBNYS, Vilnius

direktoriumi dirbo P. Būtėnas, į LVR užsirašė 
dešimt abiturientų. Įstojusieji gavo mokyklos 
baigimo pažymėjimus. Savanorių amžius 
ir karinis pasirengimas buvo skirtingas. Į 
LVR stojo ir tarnavusieji kariuomenėje, ir 
neturintys jokio karinio parengimo. Karinis 
jų mokymas buvo vykdomas pagal Lietuvos 
rikiuotės, vidaus, sargybų tarnybos, šau-
dymo, lauko pratybų statutus. Savanoriai 
laikėsi drausmės ir uoliai mokėsi karinių 
dalykų. Iš pradžių jie vilkėjo savo drabužius, 
vėliau gavo vokiškas uniformas su lietuviš-
kais atributais. Buvo apginkluoti vokiškais 
ir trofėjiniais belgiškais bei prancūziškais 
šautuvais9.

Bataliono antra kuopa kaip karinių 
pratybų vietą pasirinko Klaipėdos gatvės 
gale buvusią nenaudojamą turgavietę. Be 
to, jos kariai turėjo tris sargybos postus: prie 
pagrindinių kareivinių vartų iš Respublikos 
gatvės, prie ginklų ir aprangos sandėlio bei 
prie arklidžių, kurios buvo Ukmergės gatvė-
je. Antra kuopa atliko ir vieną didesnį žygį 
Panevėžio apskrityje. Sovietiniai partizanai 
susprogdino Raguvėlės pieninę ir nušovė 
porą žmonių. Kuopa siauruoju geležinkeliu 
buvo pasiųsta į Raguvėlės apylinkes ieškoti 
sovietinių partizanų, tačiau jų nerado10. 

Vokiečiai, naudodamiesi LVR sėkme, 
bandė kuo daugiau Lietuvos jaunuolių 
mobilizuoti į Vokietijos armiją ir sukarin-
tus dalinius. 1915–1924 m. gimusių vyrų 
mobilizacija Panevėžio apskrityje buvo 
vykdoma 1944 m. gegužės 8-ąją. Tą dieną iš 
138 šauktinių į komisijas atvyko tik 7. Iš jų 
5 buvo pripažinti tinkami karinei tarnybai. 
Kiek geriau vokiečiams pasisekė gegužės 9 
d. Iš 103 šauktinių atvyko 76. Kaip galintys 
tarnauti pripažinti 34 asmenys. Daugiausia 
karo tarnybai tinkamų vyrų atrinkta gegužės 
11 d. – 79. Lietuvos jaunimas nenorėjo tar-
nauti vokiečių kariuomenėje, todėl, kaip ir 
kitose Lietuvos apskrityse, šią mobilizaciją 
boikotavo11.

Informacija apie LVR štabo narių suė-
mimą Kaune pasklido Panevėžyje 1944 m. 
gegužės 16 d. Bataliono vadas kpt. A. Švilpa 
paskambino į Kauną ir gavo tai patvirtinan-
čių žinių. Tolesnius įvykius prisimena buvęs 
kuopos vadas P. Narinkevičius: 

[...] Grįžęs į savo kuopą įsakiau: kuopai ri-
kiuotis su ginklais, pasiimti asmeninius daiktus. 
Kariai suprato padėties rimtumą.

Kadangi mes buvome netoli vokiečių gestapo 
ir jų karo komendantūros, apsimetėme, kad eina-
me į eilines lauko pratybas.

Rikiuote žygiavome pro Katedrą, Molainių 
gatve, Upytės vieškeliu, o už miesto tuojau kuopą 
pasukau į krūmokšniais apaugusią pievą. Kaip po 
50 metų pasakojo J. Jankauskas, jis stebėjo mūsų 
„pratybas“, mus sekė ir vokiečių gestapo sekliai.

Virš galvų pasirodė iš Panevėžio aerodromo 
pakilęs vokiečių žvalgybinis lėktuvas, apskrido ke-
lis ratus virš kuopos. Lėktuvui nuskridus vyrams 
pasakiau, kokia padėtis, ir rekomendavau, kas turi 
netoli namus, gimines, grupelėmis išsiskirstyti. 
Ilgai raginti nereikėjo.

Aš su trimis ginkluotais savanoriais per 
pievų balas, Molainio upelio pakrantėmis, prieš 
Ramygalą kirtę plentą, patraukėme pas vieno iš 
jų tėvus į Vaičiukynų vienkiemį. Ten budėjom 
ir saugojomės ne tik vokiečių, bet ir raudonųjų 
partizanų, kurių buvo apylinkės miškuose.12

Buvęs Panevėžio bataliono antros kuo-
pos karys Apolinaras Skopas šitaip prisiminė 
paskutinę kuopos gyvavimo dieną: 

[...] Mums belūkuriuojant buvo pranešta, kad 
būtina išsiskirstyti. Tuoj buvo išdalintas visas 
ginklų sandėlis, kuriame dar turėta rankinių gra-
natų, lengvųjų kulkosvaidžių ir šovinių. Apie 4 
val. po pietų su šalmais, kuprinėmis ir šautuvais 
vyrų būriai pro užpakalinius vartus išžygiavo iš 
kareivinių šoninėmis gatvėmis, Klaipėdos gatve 
skubėjo pasiekti artimiausią mišką. 

Pasiekę mišką pasijutome lyg kokioje tvirtovė-
je, nes vokiečiai, jei ir bandytų vytis, mums buvo 
nebepavojingi. Paskui mus atbėgo ir bataliono 
vadas, kuopos vadas ir keli būrininkai. Kur liko 
kiti du mūsų kuopos karininkai – nežinau. Čia 
susirinko didesnė dalis mūsų kuopos vyrų, ku-
riems tuoj ėmė vadovauti bataliono vadas. Mūsų 
kuopos daugumą sudarė Troškūnų, Viešintų, 
Šimonių apylinkių vyrai. Todėl ta kryptimi 
miškais ir traukėme į namus. Netoli Raguvos 

vyrai pradėjo skirstytis į savas apylinkes. Dar 
kiek paėjus, kuopa susiskaldė po 2–3 vyrus ir 
išvyko kas sau. [...]13

LVR Panevėžio bataliono kariams 
pavyko sėkmingai išsiskirstyti, tačiau tai 
nereiškė, jog naciai nesidomėjo buvusiais 
plechavičiukais ir nebandė jų gaudyti. 
Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus 
skyriaus pareigūnas SS hauptšturmfiureris 
Hage 1944 m. birželio 12 d. pranešė savo 
vadovybei Kaune, kad iš agentų gauta 
informacijos, jog Panevėžio apskrities 
Troškūnų valsčiaus Vaškėnų kaimo apy-
linkėse slapstosi apie 500 gerai ginkluotų 
buvusių LVR karių, kuriems vadovauja 
kpt. A. Švilpa. Pastarojo gimtasis kaimas 
– Vaškėnai. Sovietiniai partizanai išplatino 
atsišaukimus, kuriuose kvietė plechavičiu-
kus prisidėti prie jų ir drauge kovoti su 
vokiečiais, tačiau plechavičiukai atsisakė 
vienytis su komunistiniais partizanais14. 

Buvusių LVR Panevėžio bataliono karių 
likimas susiklostė skirtingai. Vieni karo 
pabaigoje buvo išvežti į Vokietiją ir paskui 
pasiliko Vakaruose, kiti pasibaigus karui 
grįžo į sovietų okupuotą Lietuvą. Tie, kurie 
išvengė vokiečių suėmimo ir liko Lietuvoje, 
taip pat skirtingai bandė kabintis į gyvenimą. 
Vieni išėjo į miškus, slapstėsi, žuvo arba so-
vietų saugumo buvo suimti ir nuteisti kalėti 
lageriuose, kitiems pavyko sėkmingai nuo to 
išsisukti ir prisitaikyti prie naujų gyvenimo 
sąlygų. 

Buvęs 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis 
ir LVR Panevėžio bataliono karys Petras 
Juozevičius (1902–1983) sovietinio saugumo 
buvo suimtas 1945 m. gegužės 4-ąją. Lietu-
vos SSR MVD kariuomenės karo tribunolas 
1947 m. gruodžio 16 d. nuteisė jį kalėti 
lageriuose 25 metus. P. Juozevičius kalėjo 
Intoje, Uchtoje ir Vorkutoje. 1956 m. sausio 
3 d. buvo paleistas į laisvę ir sugrįžo į Lietu-
vą. Mirė 1983 m. Kupiškio rajone. Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro generalinio direktoriaus 2002 m. lie-
pos 16 d. įsakymu P. Juozevičiui suteiktas 
Kario savanorio teisinis statusas (po mirties) 
ir išduotas Kario savanorio pažymėjimas 
Nr. 496615.

Buvęs Panevėžio bataliono antros 
kuopos karys Danielius Skupas 1946 m. 
sovietų saugumo buvo suimtas ir 1947-
ųjų birželį nuteistas 10 metų lagerių bei 
5 metams tremties. Kalėjo Karelijoje ir 
Mordovijoje. Į Lietuvą sugrįžo tik 1979 
metais16. Buvęs 241-ojo bataliono antros 
kuopos karys Jonas Kaminskas NKVD 
kariuomenės Gorkio srities karo tribunolo 
1945 m. gegužės 25 d. buvo nuteistas ka-
lėti lageriuose 10 metų17. Panašaus likimo 
sulaukė dar keli buvę LVR Panevėžio 
bataliono kariai. 

Nuotr. iš Lietuvos kariuomenės karių, 
nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio 

genocido, artimųjų sąjungos 
(LKKAS)

1 Vietinės rinktinės vado 1944 02 16 įsakymas Nr. 1, 
LCVA, f. R-1234, ap. 1, b. 4, l. 2; Tomas Vidugiris vokiečių 
okupacijos metais buvo Panevėžio burmistru, 1944 m. ba-
landžio 27 d. jis paskirtas Lietuvos vietinės rinktinės Kauno 
pulko vadu. Vokiečiams likviduojant LVR T. Vidugiris buvo 
suimtas ir kalintas Sal aspilio koncentracijos stovykloje, 
vėliau perkeltas į Dancigą. 1948 m. emigravo į Angliją, mirė 
1979 m. Londone. 

2 A. Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius, 1998, p. 167. 
3 Ibid., p. 167. 
4 Vietinės rinktinės vado 1944 03 30 įsakymas Nr. 2, 

LCVA, f. R-1234, ap. 1, b. 2, l. 20-21; Kpt. A. Švilpa 1944 m. 
rugpjūčio 19 d. buvo priimtas tarnauti į Tėvynės apsaugos 
rinktinę, 1944 m. rudenį pasitraukė į Vokietiją. Tolesnis jo 
likimas nežinomas.

5 A. Martinionis, op. cit., p. 78–79.
6 LGGRTC archyvas, Prano Jakusevičiaus byla Nr. J-861, 

l. nenumeruotas.
7 Jono Kaminsko 1945 03 21 tardymo protokolas, LYA, 

f. K-1, ap. 58, b. 45804/3, l. 23.
8 70 metų, kai Panevėžyje 1944 m. pradėta organizuoti 

Vietinė rinktinė, www.aina.lt (žiūrėta 2016 11 04).
9 A. Martinionis, op. cit., p. 168. 
10 A. Martinionis, op. cit., p. 170–171.
11 70 metų, kai Panevėžyje 1944 m. pradėta organizuoti 

Vietinė rinktinė, www.aina.lt (žiūrėta 2016 11 04). 
12 A. Martinionis, op. cit., p. 168–169.
13 A. Martinionis, op. cit., p. 171–172.
14 Vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriaus 

pareigūno Hage 1944 06 12 pranešimas Vokiečių saugumo po-
licijos ir SD vadui Kaune, LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 106, l. 100.

15 LGGRTC generalinės direktorės 2013 03 19 teikimas 
apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu 
Petrą Juozevičių, LGGRTC archyvas, P. Juozevičiaus byla 
Nr. J-569.

16 D. Skupo paliudijimas, LGGRTC archyvas, M. Kirtiklio 
byla Nr. K-290.

17 LYA, f. K-1, ap. 58, b. 45804/3, l. 159.
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draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti
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Tęsinys kitame numeryje

Pradžia Nr. 5 (859) 

Dar prieš įsteigiant LDNDKŠ Vilniaus 
gubernatorius Piotras Veriovkinas gavo tele-
gramą iš Petrogrado, kad Tatjanos komiteto 
Vilniaus skyriui paskirta pašalpa – po 15 
000 rublių kas mėnesį, iš jų 10 000 rublių – 
lietuvių organizacijoms, globojančioms 
daugiausia karo pabėgėlių. Iš gautų lėšų 500 
rublių buvo atiduota Vilniaus lietuvių komi-
tetui, o likę 9 500 rublių atiteko po kurio laiko 
įsteigtam Lietuvių draugijos nukentėjusiems 
dėl karo šelpti centro komitetui. Kiek vėliau, 
1915 m. sausio 14 d., LDNDKŠ Kunigaikšty-
tės Tatjanos Nikolajevnos fondui atstovauti 
įpareigojo Petrą Leoną, Joną Kymantą, 
Antaną Smetoną ir kunigą K. Olšauską79. 
Kunigaikštytės Tatjanos komiteto skiriamos 
piniginės lėšos LDNDKŠ vis didėjo, todėl 
atsiskaitymas apie jų panaudojimą buvo 
neišvengiamas. Komitetas, 1915 m. sausio 
21 d. (LDNDKŠ, 1915 metai, protokolas 
Nr.16) išklausęs D. Malinausko ir J. Kymanto 
pranešimą apie Kunigaikštytės Tatjanos 
Nikolajevnos fondo posėdį, vykusį 1915 m. 
sausio 20 d., nutarė LDNDKŠ pirmininko M. 
Yčo prašymo pagrindu parengti trijų dalių 
pranešimą: 1. Ataskaitą apie veiklą nutrau-
kusį Vilniaus lietuvių komitetą nukentėju-
siems dėl karo šelpti; 2. Istorinę apybraižą 
apie LDNDKŠ veiklą; 3. Lėšų, reikalingų 
likviduojant nepriteklių vietovėse, kurias 
aplankė draugijos įgalioti asmenys, aps-
kaitą. Pranešimą pavesta parengti kunigui 
Povilui Dogeliui, S. Šilingui, D. Malinauskui,  
A. Smetonai ir persiųsti M. Yčui, kad jis pa-
teiktų Kunigaikštytės Tatjanos Nikolajevnos 
komitetui80. 1915 metais Vilniuje Martyno 
Kuktos spaustuvė lietuvių ir rusų kalbomis81 
išspausdino 6 puslapių Lietuvių draugijos 
komiteto ataskaitą („Trumpa „Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti“ 
veikimo apyskaita, nuo pradžios veikimo 
ligi balandžio mėnesio 8 dienos“)82. Spaudi-
nio autorystė priskirtina kunigui P. Dogeliui, 
S. Šilingui, D. Malinauskui ir A. Smetonai. 

Apie lietuvių ir lenkų83 priešpriešą dėl 
labdaringų organizacijų finansavimo rašoma, 
kad Suvalkų pilietinis komitetas, kurio vei-
kimo plotas apėmė vos vieną guberniją, kas 
mėnesį gaudavo iš Didžiosios kunigaikštytės 
Tatjanos komiteto 120 000 rublių pašalpą, o 
LDNDKŠ per keturis mėnesius keturioms 
gubernijoms (Kauno, Vilniaus, Gardino, 
Suvalkų) buvo skirta tik 45 000 rublių84. 
Rusų visuomenė Suvalkų guberniją priskyrė 
etninėms Lenkijos žemėms ir lenkų teritorijai, 
todėl manė, kad ją globoja Varšuvos Centri-
nis pilietinis (visuomeninis) komitetas. Tuo 
metu visa Suvalkų gubernija, išskyrus siaurą 
pietinę jos dalį, buvo neatskiriama Lietuvos 
dalis ir tankiai gyvenama lietuvių. Suvalkų 
gubernijoje LDNDKŠ turėjo 32 skyrius. Si-
gnataras Jonas Staugaitis savo atsiminimuose 
atskleidė lenkų tikslus ir nurodė, kad po 
„labdarybės priedanga čia buvo rengiamas 
kelias lenkų kalbai ir baltojo erelio viešpa-
tavimui85“. Varšuvos atstovas Komorovskis 
nieko neslėpdamas pabrėžė, kad pilietiniai 
komitetai bus savivaldybių užuomazga86. 
Prienų komiteto pirmininku dvarininkai 
išrinko Prienų vikarą Andrių Povilaitį (jis su 
D. Malinausku dar susitiks Alvite 1937 m.). 
Lenkai pradėjo reikalauti, kad valsčių ko-
mitetai rašytų raštus apskrities komitetui 
lenkų kalba. Lietuviai su tuo nesutiko, nors 
dauguma apskrities komiteto narių nemokėjo 
lietuviškai. Kiek pasistumę lietuviai reikala-
vimą atmetė, todėl visi iš Suvalkų gubernijos 
labdaringųjų įstaigų pasitraukė87.

Kodėl buvo įkurta Lietuvių draugija 
nukentėjusiems dėl karo šelpti

Priminti valdžiai lietuvių tautos politines 
aspiracijas skatino vyriausiojo kariuomenės 
vado Didžiojo kunigaikščio Nikolajaus Ni-
kolajevičiaus rugpjūčio 1 (14) d. paskelbtas 
manifestas lenkams, netiesiogiai žadantis 
šiems savivaldą. Lietuvių konservatoriai 
(tautiniai demokratai, krikščionys demo-

kratai) pasitikėjo Rusijos strategine linija ir 
rugpjūčio 4 (17) d. pagarsino vadinamąją 
„Gintarinę“ deklaraciją. Ją parengė A. Sme-
tona, P. Vileišis, D. Malinauskas, J. Basanavi-
čius ir kiti tą pačią dieną, kai buvo paskelbtas 
manifestas lenkams88. Memorandumą („Gin-
tarinę“ deklaraciją) pasirašę J. Basanavičius 
ir D. Malinauskas pareiškė pageidavimą 
subirusius lietuviškus gintarinius karolius 
(Didžiąją ir Mažąją Lietuvą) surinkti Rusijos 
vadovaujamoje tautų sąjungoje. Kodėl jos 
nepasirašė S. Šilingas? 1914 m. rugpjūčio 
22 (rugsėjo 4) d. „Novoje Vremia“ gavo iš  
D. Malinausko deklaracijos tekstą ir jį iš-
spausdino laikraštyje „VečernejeVremia“89. 
Istorikas Česlovas Laurinavičius, nepai-
sydamas iki šiol gyvuojančios pašaipios 
nuostatos į „Gintarinę“ deklaraciją, laiko ją 
Lietuvos diplomatijos alfa ir omega.

1914 m. spalio 18-19 (spalio 31–lapkričio 
1) d. Rusijos Valstybės Dūmos suburtas lietu-
vių atstovų komitetas nutarė įsteigti bendra-
tautę Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl 
karo šelpti90. Komitete buvo konservatorių ir 
radikalų atstovų, abi šalys siekė dominuoti, 
todėl komitetui liko tik sukurti steigiamos 
draugijos įstatus. 1914 m. spalio 24 (lapkričio 
6) d. „Viltis“ informavo, kad Lietuvių drau-
gijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įstatai 
parengti ir kad numatoma draugijos veiklos 
zona apims Vilniaus, Kauno, Gardino bei 
Suvalkų gubernijas. Viltasi, jog ši draugija 
bus pripažinta91. Lapkričio 14 (27) d.92 (kitų 
šaltinių duomenimis, 1914 m. lapkričio 13 (26) 
d.93, o į registrą įtraukta 1914 m. lapkričio 4 
(17) d.94) Vilniaus gubernatorius P. Veriovki-
nas patvirtino LDNDKŠ įstatus. Anot M. Yčo 
ir laikraščio „Viltis“, kaip steigėjai pasirašė – 
buvęs Valstybės Dūmos narys advokatas  
P. Leonas, Valstybės Dūmos narys advokato 
padėjėjas M. Yčas, teisininkas A. Smetona, 
daktaras A. Vileišis, jo žmona E. Vileišienė, 
kanauninkas K. Olšauskas ir inžinierius Jonas 
Mašiotas95. 1916 m. „Lietuvos kalendorius“ 
nurodė, kad Lietuvių draugija nukentėju-
siems dėl karo šelpti buvo įsteigta 1914 m. 
lapkričio 21 d.96, dalyvavo 102 steigėjai ir jų 
pakviesti žmonės97. Iš draugijos protokolų 
matyti, jog į steigiamąjį susirinkimą atvyko 
95 draugijos nariai98, dar 6 asmenys kaip nauji 
nariai užsirašė per pertrauką99, taigi iš viso 
buvo 101 dalyvis. Susirinkimui pirmininkavo 
M. Yčas, nes P. Leonas atsisakė, sekreto-
riavo Zigmas Žemaitis100. Centro komitetą 
J. Vileišis siūlė rinkti iš 15, kiti – iš 18, o  
M. Sleževičius – iš 27 asmenų101. A. Bulota ir 
A. Janulaitis ragino rinkti į komitetą politinių 
grupių, kurių susirinko keturios, atstovus102. 
Kun. K. Olšauskas pabrėžė, kad dauguma 
lietuviškos bendruomenės narių yra katalikai, 
ir to ignoruoti negalima, pagaliau aukotojai 
taip pat bus katalikai103. J. Kymantas kvietė 
užmiršti vaidus, kai atverčiamas kitas istorijos 
lapas104. Naujai įsteigtoje LDNDKŠ dalyvavo 
visų srovių lietuvių veikėjų. Steigiamasis 
susirinkimas vyko Šv. Jurgio prospekte 19-
1105, Trečiosios (Lietuvių) Vilniaus savitarpio 
kredito draugijos106 patalpose. Į LDNDKŠ 
įstojo 95 nariai. Steigiamajame susirinkime 
konservatoriai ir radikalai susitarė dėl Cen-
tro komiteto narių skaičiaus, tačiau tolygaus 
atstovavimo srovėms problemos išspręsti 
nepavyko. Kunigas P. Dogelis bandė aiškin-
tis būsimus Vilniaus lietuvių komiteto ir 
LDNDKŠ santykius, sakė manantis, kad jiems 
susijungti netikslinga107. A. Bulota savo ruož-
tu atkreipė dėmesį, jog visuomenės reakcija 
yra pavėluota, karas trunka ketvirtą mėnesį, 
Suvalkų gubernijoje veikia „Warszawski 
Komitet Obywatelski“108, kitur – Kunigaikš-
tytės Tatjanos komitetas109. Buvo sudaryta 
balsų skaičiavimo komisija, į ją pakviesti kun. 
K. Olšauskas, Peliksas Bugailiškis, Stasys 
Šimkus, Jurgis Šaulys, S. Šilingas, J. Vileišis, 
kunigas Malevskis110. Krikščionys demokra-
tai ir tautininkai laimėjo rinkimus. Jie įveikė 
demokratus ir socialdemokratus kunigo 
Antano Maliausko į susirinkimą atsivestų 
zitiečių balsais. Į komitetą nepateko daug prie 
nukentėjusių nuo karo šelpimo prisidėjusių 
Vilniaus lietuvių komiteto veikėjų radikalų: 

A. Bulota, J. Žymantienė (rašytoja Žemaitė) 
ir kt. Balsavimas vyko keliais etapais, buvo 
išrinkta 15 komiteto narių. Pirmame etape 
iš 92 žmonių pusę rinkėjų balsų gavo tik 13 
asmenų: E. Vileišienė (84), P. Leonas (74),  
J. Mašiotas (71), A. Smetona (68), M. Yčas 
(65), A. Vileišis (61), kun. V. Jezukevičius 
(60), kun. K. Olšauskas (57), J. Kymantas (50 
), S. Šilingas (50), D. Malinauskas (49), kun. 
P. Dogelis (47), A. Janulaitis (47)111. Daugumą 
balsų, kaip minėta, gavo tik 13 asmenų, kiti:  
J. Basanavičius – 46, M. Sleževičius – 44, 
kun. J. Kukta – 44, A. Bulota – 43, Antanas 
Žmuidzinavičius – 39112. Per susirinkimą 
buvo išrinkti dar du trūkstami žmonės. Dabar 
rinkimuose dalyvavo 70 asmenų, jie išrinko 
A. Žmuidzinavičių (51), kun. J. Kuktą (46), 
kandidatu į komitetą – J. Basanavičių (38). 
Likusiems vėl nepakako balsų. Per trečią 
balsavimo ratą iš 50 asmenų išrinkti Juozas 
Balčikonis (28), S. Šimkus (28)113. R. Lopatos 
monografijoje apie D. Malinauską114 rašoma, 
jog A. Žmuidzinavičius, per antrą ratą gavęs 
51 balsus, lenkė D. Malinauską. Reikia su-
prasti, kad juo buvo pasitikima labiau. Gaila, 
bet monografijoje viskas apversta aukštyn 
kojomis. Rinkimai į revizijos komisiją vyko 
dalyvaujant 54 asmenims, buvo išrinkti:  
J. Kubilius (32), Konstantinas Šakenis (32), 
kun. Petras Kraujalis (32), J. Skripko-Skrip-
kus (32), Juozas Vokietaitis (31). J. Kubiliui 
atsisakius dalyvauti revizijos komisijos 
veikloje, jos nariais tapo K. Šakenis, kun P. 
Kraujalis, J. Skripko-Skripkus115, o kandi-
datais – J. Kubilius, J. Vokietaitis ir Jonas 
Paulavičius116. Tiesa, dėl J. Paulavičiaus buvo 
balsuojama pakartotinai, ir net du kartus, 
galiausiai iš 49 asmenų jis gavo 25 balsus117. 
Netrukus iš komiteto pasitraukė ir vienintelis 
išrinktas kairysis socialdemokratas A. Janu-
laitis. Jo vieta 1914 m. gruodžio 27 d. atiteko  
A. Žmuidzinavičiui, o 1914 m. gruodžio 19-
ąją J. Mašiotą pakeitė J. Basanavičius118. Kitą 
dieną po steigiamojo susirinkimo Centro 
komiteto pirmininku buvo išrinktas M. Yčas, 
vicepirmininkais – A. Smetona ir kunigas  
J. Kukta. S. Šilingas ir kunigas P. Dogelis tapo 
sekretoriais, J. Kymantas – kasininku, D. Ma-
linauskas, kunigas V. Jezukevičius, kunigas  
K. Olšauskas, A. Vileišis, P. Leonas, J. Bal-
čikonis, E. Vileišienė - nariais. Nuo 1914 m. 
lapkričio 27 d. A. Žmuidzinavičius pakeitė 
A. Janulaitį, Jokūbas Šernas buvo paskirtas 
raštvedžiu, S. Šimkus liko kandidatas į na-
rius119. LDNDKŠ posėdžiaudavo 2-3 kartus 
per savaitę. Dėl nesėkmingai susiklosčiusių 
rinkimų pasitraukė radikalas A. Janulaitis, 
nerimavo ir A. Bulota. Tokios priešpriešos 
Lietuvai tikrai nereikėjo. 

LDNDKŠ protokolai ir lietuviški 
parašai juose

D. Malinauskas tapo veikliu LDNDKŠ 
nariu, aktyviai dalyvavo komiteto posėdžiuo-
se. 1914–1915 metais iki vokiečių okupacijos 
jų vyko 95. D. Malinauskas dalyvavo 60, 
kunigas P. Dogelis – 85, J. Basanavičius – 77,  
A. Smetona – 75, E. Vileišienė – 70, A. Vileišis – 
68, J. Kymantas – 67, S. Šilingas – 65, kunigas  
K. Olšauskas – 61, kunigas V. Jezukevičius – 
58, kunigas J. Kukta – 58, A. Žmuidzina-
vičius – 39, J. Balčikonis – 27, M. Yčas – 20,  
P. Leonas – 18, S. Šimkus – 8, J. Mašiotas – 6, 
A. Janulaitis – 3. D. Malinauskas, kaip ir kiti 
komiteto nariai, ne visada buvo įvardijamas 
kaip posėdžio dalyvis, tačiau protokoluose yra 
jo parašai. 1915 m. rugpjūčio 16 d. protokole D. 
Malinauskas nenurodomas kaip dalyvis, nėra 
ir jo parašo, tačiau pačiame protokole rašoma, 
kad jis skaitė pranešimą apie išvyką į Trakų 
apskritį120. Atkreiptinas dėmesys, jog D. Mali-
nausko parašai po visais protokolais „riebūs“. 
R. Lopata įkyriai visai Lietuvai jau per 20 metų 
įrodinėja, kad signataro parašas ant Nepriklau-
somybės Akto s išsiskiria savo „riebumu“, ir 
daro, švelniai tariant, keistokas išvadas. Dar 
didesnę nuostabą kelia tai, jog profesorius yra 
susipažinęs su LDNDKŠ protokolais, nes mini 
juos savo disertacijoje. 1915 m. vasario 28 d. 
protokolą Nr. 26 D. Malinauskas pasirašė lietu-

viškai121, kiti, tarp jų ir J. Basanavičius, – rusiškai. 
D. Malinausko paraše galima įžiūrėti vardų 
pirmąsias raides D ir J (turėjo du vardus – Do-
natas ir Juozas). Iki tol protokolus lietuviškai 
buvo pasirašę tik keli komiteto nariai: 

1. J. Kymantas 1914 m. lapkričio 24 d., 
protokolai Nr. 2, 3, 9, 10122;

2. A. Žmuidzinavičius 1914 m. gruodžio 
2 d., protokolai Nr. 4, 5, 6, 13123;

3. P. Leonas 1914 m. gruodžio 2 d., pro-
tokolai Nr. 4, 9, 10, 11, 17, 18, 19124;

4. S. Šilingas 1914 m. gruodžio 23 d., 
protokolas Nr. 9125;

5. Kunigas V. Jezukevičius 1915 m. sausio 
5 d., protokolas Nr. 12126;

6. D. Malinauskas 1915 m. vasario 28 d., 
protokolas Nr. 26127.

Nors buvo stengiamasi protokolus pasi-
rašyti lietuviškai, vis dėlto juose dominavo 
rusiški parašai. Visi posėdžių protokolai 
rašyti ranka, tik paskutiniai 8 prieš vokiečių 
okupaciją – rašomąja mašinėle. Juose lietu-
viškos pavardės jau nesurusintos. 

79 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 55.
80 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 7, l. 66–68.
81 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 134, l. 4r–8v.
82 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 134, l. 1r–3v.
83 Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO).
84 LMAVB, RS, f. 70, vnt. 134, l. 3r.
85 Staugaitis J., Mano atsiminimai, Vilnius, 1995, p. 208.
86 Ibid., p. 207.
87 Ibid., p. 208–210.
88 Istorikas, Vilniaus klausimas sufabrikuotas. 1915, Sekmadienis, 
1934 06 03, Nr 22 (326), p.4.
89 Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės keliais 1991.p. 229. 
90 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del karo 
šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. IX.
91 Visos Lietuvos draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti, 
Vilniaus kronika, Viltis, 1914 10 24(11 07), Nr. 240(1188), p.1.
92 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2009-11-29-libertas-
klimka-apie-lietuviu-draugijos-nukentejusiems-del-karo-
selpti-veikla/36154; Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės 
keliais, t.2. Antroji laida, 1991, Morkūno spaustuvė, p. 29.
93 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del karo 
šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. X.
94 LMAVB, RS, f.70,vnt. 7, l.1.
95 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del 
karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 
m. liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. 
X; Lietuvių Draugija nukentėjusiems del karo šelpti, Viltis, 
1914 11 19(12 02), Nr. 261(1209), p. 1; Yčas M., Atsiminimai 
Nepriklausomybės keliais, t. 2. Antroji laida, 1991, Morkūno 
spaustuvė, p. 29. 
96 P.D. Lietuvių Draugija del karo nukentėjusiems šelpti, 
Antanas Rucevičius, Faustas Kirša, Sofija Ivanauskaitė-
Pšibiliauskienė, Kazys Binkis, Jovaras, Peliksas Bugailiškis, 
Povilas Dogelis, Aleksandras Stulginskis. Lietuvos kalendo-
rius… 1916 metams, 1916. Išleido M. Šlapelienės knygynas 
bei J. Rinkevičiaus ir A. Rucevičiaus b-vė knygoms leisti, 
Vilnius, Dominikonų (Šv. Jono) g. Nr. 13, p. 73-76.; LMAVB 
RS F.70.,vnt. 7., L.1.
97 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del karo 
šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. X .
98 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 1
99 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 4.
100 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 1.
101 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 2.
102 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 2.
103 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 3.
104 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 3.
105 Lietuvių draugija nukentėjusiems del karo šelpti, Viltis, 
1914 11 19 (12 02), Nr. 261 (1209), p. 1.
106 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del 
karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. 3.
107 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 5.
108 CentralnyKomitetObywatelski w Warszawie (CKO).
109 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 5.
110 LMAVB, RS, f.70,vnt. 7, l. 4.
111 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 6, 7.
112 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 7.
113 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 7.
114 R.Lopata, Nepriklausomybės akto signataras Donatas Malinau-
skas. Voruta, 1997, p. 59.
115 LMAVB, RS, f.70.,vnt. 7., L.8.
116 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del 
karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. 1-2.
117 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 8.
118  Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės keliais, t. 2. Antroji 
laida, 1991, p. 39.
119 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto nukentėjusiems del 
karo šelpti apyskaita: nuo 1914 m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. 
liepos mėn. 1 d., 1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. 4-5.
120 Protokolas, 1915 08 16.
121 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 123.
122 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 12, 15, 39 ,42.
123 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 19, 22, 28, 64.
124 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 19, 39, 42, 46, 72,76, 83.
125 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 39. 
126 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 50. 
127 LMAVB, RS, f.70, vnt. 7, l. 123.



2019 m. liepos 27 d. Nr. 7 (861)6 Voruta

Lietuvos bajorijos istorija

Atkelta iš 1 p.

Jiezno Bieliauskai – Trakų Bieliauskų atstovai
Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, Vilnius

Pabaiga

Pradžia Nr. 5 (859)

Buvo lenkų valdžios kalintas, kunigavo 
Aušros vartų bažnyčioje, vėliau Valkininkų 
bažnyčioje. Sovietinės okupacijos metais 
persekiotas sovietinio saugumo. Palaidotas 
Valkininkų bažnyčios šventoriuje.

Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 
„Voruta“ redakcijos, VšĮ „Vorutos“ fondo 
administracijos rūpesčiu išleistos kelios ku-
nigo Prano Bieliausko knygos: „Iš Slabados 
kaimo į Vilniaus katedrą“ (Trakai: Voruta, 
2013), „Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas“ 
(Trakai: Voruta, 2004), „Vilniaus dienoraštis 
1915–1919“ (Trakai: Voruta, 2009).

Taigi, Jiezno Bieliauskai, kadangi juos 
visus XVIII ir XIX a. suriša Trakimo antroji 
pavardė, mirguliuojanti bent viename ar 

keliuose jų visų metrikuose, kilę iš tų pačių 
protėvių, o jie, kaip matyti, iš Dukurnonių 
Bieliauskų atvejo – buvo kilmingi.

Straipsnis skiriamas straipsnio autorės pro-
močiutei Marytei Bieliauskaitei-Vaičiūnienei, 
močiutei Anelei Vaičiūnaitei-Mickienei, dar 
išlikusiai 1926 m. gimimo vienintelei močiutės 
seseriai Elenai Vaičiūnaitei-Zencevičienei ir 
straipsnio autorės mamai Vidai Genei Mickutei-
Girniukaitienei.
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Vyriausias brolis A. Kojalavičius į Jėzaus 
Draugiją įstojo būdamas 18 metų ir ilgainiui 
tapo viena reikšmingiausių šios vienuolijos 
asmenybių. Vilniaus universiteto filosofijos 
ir teologijos profesorius, vicekancleris, rekto-
rius, 1656–1661 m. – Vilniaus vyskupo Jono 
Karolio Daugėlos-Zavišos nuodėmklausys ir 
teologas. Po jo mirties buvo Vilniaus jėzuitų 
profesų namų prepozitu, o nuo 1666 m. iki 
mirties (1677) – Varšuvos jėzuitų kolegijos 
aukštesniųjų studijų prefektu ir dvasios 
tėvu. 

Broliai jėzuitai Kojalavičiai vienuolijai 
perleido Kaune paveldėtus tėvų namus ir 
sklypą Turgaus (Rotušės) aikštėje. Savo lėšo-
mis pastatė naują Jėzuitų kolegiją ir bažnyčią 
šalia jos. Prie Kojalavičių sklypo esančiame 
Perkūno name 1643–1722 m. buvo įrengta 
jėzuitų koplyčia, vėliau trobesys pritaikytas 
jėzuitų mokyklai

Pirmojo „LDK Riterijos Herbyno“ 
kelias į viešumą

Pirmą kartą A. Vijūko-Kojalavičiaus pa-
rengtas „Riterijos Herbynas“, vadinamasis 
Compendium –„Šventasis Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštijos bei jai priklausančių 
provincijų giminių ir herbų vardynas“ – 
reikšmingiausias ir didžiausias heraldikos 
veikalas. Pateikdamas nusipelniusių asmenų 
biografijas, autoriaus siekė kilmingųjų gyve-
nimą ir darbus vertinti tarnystės Lietuvos 
valstybei atžvilgiu. Vilniaus vyskupo Jurgio 
Tiškevičiaus paraginti LDK bajorai, sutikę 
finansuoti A. Kojalavičiaus „Herbyno“ 
leidimą, pageidavo teksto lenkiškai. Deja, 
1655 metų karas ir Vilniaus vyskupo mirtis 
neleido šio projekto įgyvendinti iki galo.

1842 m. Sankt Peterburgo viešojoje bibli-
otekoje A. Vijūko-Kojelavičiaus ,,Herbyno“ 
rankraštį aptikęs Simonas Daukantas savo 
džiaugsmu pasidalijo su istoriku Teodoru 
Narbutu. Šis jam laiške taip rašė: ,,Net sa-
pnuoju ir noriu pasakyti, kad, Pone, mano 
akyse ir ausyse sukėlei tokį susidomėjimą 
kaip niekas kitas. Mano brangusis Pone, pa-
galvokime, kad šis veikalas nežūtų lietuvių 
tautai, tėvo Kojalavičiaus nuliūdęs šešėlis 
žvelgia į mus ir šito reikalauja iš mūsų...“ 

1843 m. liepos 12 d. S. Daukantas aptiktą 
A. Kojalavičiaus ,,Herbyną“ išsiuntė T. Nar-
butui. Tai buvo daugiau kaip 120 lapų foli-
antas. Laiške pridūrė: „Rankraštis svarbus 

ne tik dėl lietuvių herbų ir giminių, bet taip 
pat Lietuvos po paskutinės unijos istorijai, 
nes jame yra tokių istorijos faktų, kurių pas 
kitus autorius veltui ieškotum.“ Taip pat 
prisakė rankraščių niekam neduoti. Jeigu  
T. Narbutas Lietuvoje nerastų galimybės jų 
išspausdinti, leido ieškoti leidėjo Karaliau-
čiuje, bet tik ne Poznanėje, nes labai bijojo, 
kad tie istorijos šaltiniai nevirstų falsifikavi-
mo objektu. Deja, T. Narbutas ne tik neišlei-
do ,,Herbyno“, bet ir negrąžino S. Daukantui 
jo prašomų rankraščių. 1883 m. T. Narbuto 
sūnus Stanislovas kai kuriuos tėvo šaltinių 
rinkinius padovanojo Lvovo Osolinskių 
bibliotekai. Tarp jų buvo ir 158 dokumentų 
foliantas, kurį iš Lietuvos Metrikos nurašė 
S. Daukantas. Vertingą Alberto Vijūko-Ko-
jalavičiaus „Herbyną“ (veikalą ,,Lietuvos DK 
bajorijos herbynas“ – aut. pastaba) 1897 m. F. 
Piekosinskis išleido Krokuvoje.

Historiae Litvanae Patronus – 
,,Lietuvos istorijos“ globėjas

Lietuvos istorijoje daugiausia lemiamos 
reikšmės turėjusio didiko – Tėvynės Tėvo 
(Pater Patriae) – įvaizdį A. Vijūkas-Koja-
lavičius plėtoja visuose savo istoriniuose 
raštuose. ,,Kai ši Lietuvos istorija, mokytų 
vyrų sprendimu, panūdo išvysti pasaulį, 
ji pamatė, jog visos Lietuvos saugumas 
daugiausia rėmėsi Tavo Aukštybe. Todėl 
nedrįsdama be globėjo pasirodyti, ji į nieką 
kitą negalėjo kreiptis, tik į Tavo Aukštybę, 
mat nenorėjo niekur kitur ieškotis globos, tik 
ten, kur suvokė esant valstybės atramą“, – 
taip prakalboje į LDK pakanclerį Kazimierą 
Leoną Sapiegą rašė ,,Lietuvos istorijos“ 
autorius. Šis A. Vijūko-Kojalavičiaus stam-
biausias mokslinis darbas sumanytas kaip 
mokyklinė lektūra studijuojančiai jaunuo-
menei, kad „susipažindama su savo krašto 
istorija, nuo pat mažens kartu pramoktų 
romėnų kalbos ir pajustų jos skonį“, kad 
išsilavinę kitų kraštų skaitytojai iš lotynų 
kalba parašytos knygos sužinotų apie lietu-
vių istoriją ir žygius.

Autoriui jėzuitui svarbu buvo sudėti 
ir krikščioniškuosius akcentus: ,,Valdovas 
gali skirti į aukštąsias bei viešąsias pareigy-
bes tik Romos tikėjimo žmones. Iš tų vietų 
turi būti šalinami ne tik stabmeldžiai, bet 
ir krikščionys, išsižadėję paklusti Romos 
popiežiui. Bajorų luomui pripažintos len-
gvatos negali būti teikiamos tiems, kurie 
neišpažįsta katalikų tikėjimo ir išsižada 

paklusnumo popiežiui“, – rašoma skyrelyje 
apie Horodlės uniją. Vertindamas Žalgirio 
kautynes A. Kojalavičius, be kita ko, pažymi: 
,,Lietuvių bei rusų krito kur kas daugiau, jie 
šitaip nesėkmingai kovojo dėl to, kad, matyt, 
tokia buvo dangaus bausmė už šventeny-
bių įžeidimą.“ Gedimino pirmtaką Vytenį 
nubaudė Dievas, nes šis išniekinęs indą su 
ostija ir tyčiojęsis iš krikščionių belaisvių. 
Bausmė buvusi tokia, kad kitą mūšį laimėjo 
kryžiuočiai, o ,,Vytenis, sunkiai į galvą 
sužeistas, palikęs stovyklą ir kariuomenę, 
vargais negalais, dviejų karių lydimas, pa-
spruko nuo priešo“. 

Kaip vieną pirmųjų lietuvių krikščionių 
autorius įvardija karalių Mindaugą, bet tikru 
krikščionišku valdovu laiko Jogailą, kuris ir 
pats apsikrikštijo, ir apkrikštijo Lietuvą, be 
to, visada pasikliovė Dievo valia. Vytautas 
labiau garsėjo karo žygiais nei pamaldumu, 
tačiau jo nuopelnas, kad 1414 m. pakrikštijo 
Žemaitiją ir įsteigė Žemaičių vyskupystę. 
Mirė kaip dera tikram krikščioniui, „padaręs 
sąžinės sąskaitą, išpažinęs kunigui nuodė-
mes ir gavęs atleidimą“.

Žygimantas Augustas, kurio mirtimi 
1572 m. baigiama „Lietuvos istorija“, laiko-
mas mokytu, bet ne itin pamaldžiu valdovu, 
leidusiu, anot A. Kojalavičiaus, įsigalėti 
valstybėje visokioms sektoms. Tačiau jis 
palaikė Vilniaus vyskupo Valerijono Prota-
sevičiaus pastangas pakviesti į Vilnių jėzuitų 
vienuolius ir šiuos „savo raštu ir autorite-
tu“, taip pat materialiais būdais parėmė: 
„Prie Šv. Jono bazilikos Vilniuje jis įsteigė 
ir aprūpino lotynų ir graikų literatūros mo-
kytojais kolegiją, viešąją gimnaziją Lietuvos 
jaunuomenei.“

,,Užsipelnęs nenykstantį garbės 
vainiką“

Vokiečių istorikas A. L. Šliozeris, perre-
dagavęs ir sutrumpinęs ,,Lietuvos istoriją“, 
išvertė ją į vokiečių kalbą ir 1785 m. išleido. 
Jo nuomone, A. Kojalavičiaus veikalas tiek 

kalbos, tiek istorinės kritikos atžvilgiu yra 
vienas geriausių XVII a. istorinių veikalų.

,,Išguldymas darbų, skaistumas kalbos, 
aiškumas žodžių negali būti geresnis nė ko-
kiame rašte“, – pažymėjo pirmasis Lietuvos 
istoriją lietuviškai parašęs S. Daukantas, 
savo ,,Darbuose“ naudojęsis A. Kojalavi-
čiaus veikalo medžiaga.

,,Rūpi jam Lietuvos istorija. Jis atidžiai 
skaito senuosius autorius, kritiškai juos 
vertina, papildo trūkumus, sukuria plačią 
Lietuvos istoriją. Tuo kūriniu Kojalavičius 
tikrai yra užsipelnęs nenykstantį garbės 
vainiką... Išgarsindamas Lietuvos vardą 
Vakarų Europoje, savo veikalu Kojalavičius 
pirštu prikišamai rodo, kad Lietuva yra visai 
atskira šalis, kad ji niekados nėra buvusi 
Lenkija“, – taip 1927 m. apie A. Kojalavičiaus 
darbą kalbėjo prel. Aleksandras Dambraus-
kas – Adomas Jakštas. O istorikas kun. Jonas 
Totoraitis MIC pabrėžė: ,,Kojalavičius istori-
ją dėsto laikydamasis kritikos. Pirmoje dalyje 
rėmėsi Stryjkovskio ,,Kronika“, tik nesekė 
jos vergiškai, bet paėmė tik tai, kas nebuvo 
priešinga istorijos kritikai... Jis stabmeldiškos 
Lietuvos dar neaprašė visai gerai, tačiau 
istorijos kritikoje jis pažengė pirmyn.“

Lietuvos istorija

A. Vijūkas-Kojalavičius (SJ), plėtojęs Pater Patriae įvaizdį

Perkūno 
name buvo 

pirmoji 
jėzuitų 

koplyčia

Turgaus 
(Rotušės) aikštėje 

buvęs Vijūkų-
Kojalavičių 

sklypas 
padovanotas 

jėzuitams

„Lietuvos istorijos“ titulinis puslapis „Historia Litvana“
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Vytauto Didžiojo, Stepono Batoro, Seimų 
miestu vadinamas Gardinas pastaruoju metu 
sulaukia vis daugiau keliautojų ne tik iš Lietu-
vos, bet ir iš kitų istoriją mylinčių ir norinčių ją 
nuodugniau pažinti Europos kraštų. Paskata 
aplankyti Baltarusijai priklausantį miestą-mu-
ziejų, matyt, nėra sietina vien tik su beviziu 
įvažiavimu – egzistuoja ir kitos, svaresnės 
priežastys, dėl kurių turistai renkasi šlovingą 
praeitį menantį karalių miestą. 

Įvairios kelionių agentūros, organizuojan-
čios vienos ar kelių dienų išvykas į Gardiną, 
dažniausiai siūlo apžiūrėti Senąją ir Naująją 
Gardino pilis, Šv. Pranciškaus Ksavero kate-
drą, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčią, Kijevo 
Rusios kunigaikščių laikus menančią Šv. 
Boriso ir Glebo (Koložos) cerkvę, Didžiąją 
(Choralinę) sinagogą, Antano Tyzenhauzo 
aikštę, Žano Emanuelio Žilibero parką, mėgs-
tantys vandens pramogas gali pasukti Augus-
tavo kanalo pusėn. Pirmąsyk vykstantiems 
į Baltarusijos atgimimo sostine tituluojamą 
Gardiną aplankyti rekomenduojamas vietas 
išties svarbu, tačiau senasis, keliaveidis, pilnas 
nelengvai pastebimų perrašymų Gardinas 
atsiveria ne reprezentacinėse vietose – jis 
regimas rekonstruojamose gatvėse, aikštėse, 
apleistuose miesto pakraščiuose. Tokiam 
miesto „skaitymui“, jo erdvei analizuoti itin 
parankus palimpsesto (t. y. pergamento arba 
papiruso, ant kurio, nuskutus ankstesnius 
įrašus, rašyta antrą kartą; pirminis tekstas buvo 
naikinamas ne tik dėl siekio juo atsikratyti, 
bet dažnai norint dar sykį panaudoti brangią 
pergamento medžiagą) vaizdinys. 

Iš esmės, kiekvienas miestas gali būti 
skaitomas kaip palimpsestas. Miesto aplinka 
yra pagrindinė arena, kur skirtingų tautinių, 
konfesinių, socialinių, politinių grupių atstovai 
palieka savo veiklos ir požiūrių giliau ar sekliau 
įmintą pėdsaką. Keisdami miesto erdvę, kiekvi-
eno šimtmečio ar net dešimtmečio įspaudai 
ilgainiui prilygsta daugybei persidengiančių 
tekstų, kuriuos skaitantieji perrašo, modifi-
kuoja ar tiesiog ištrina. Atradus vienus įrašus, 
ima ryškėti užuominos, nuorodos į kitus, dar 
ankstesniais amžiais paliktus liudijimus. Tad 
vienas architektūrinis elementas, „kalbėdamas“ 
apie savo epochos materialinę ir dvasinę 
kultūrą, nurodo prieigas prie kitų kultūrų 
paliktų pėdsakų. Toks akmeninių istorijos lapų 
skaitymas iš esmės yra tapatus seno perga-
mento inskripcijų analizei, skirtai retušuoti 
tai, kas buvo išskusta, nuplauta, kas paliko 
bespalvius, tačiau iš po vėlesnių užrašų regimus 
įbrėžimus. Šiam skaitymui ne tiek svarbios 
tikslios istorinės datos, kiek gebėjimas išvysti 
visą miesto veidą su visais jo patraukliais ir 
nepatraukliais bruožais, raukšlėmis bei randais. 

Aiškiausiai istorinę Gardino „veido“ kaitą 
fiksuoja lentelės, nurodančios dabartinius ir 
buvusius gatvių pavadinimus. Štai po Pilies 
gatvės užrašu, pažymėtu senuoju Gardino 
miesto herbu (jame pavaizduotas Šv. Hu-
berto, medžiotojų globėjo, elnias, tarpuragyje 
nešantis auksinį kryžių), pateikiami per amžius 
kitę šios gatvės pavadinimai: XVI–XVII a. 
ji buvo vadinama Žydų gatve, vedančia nuo 
Turgaus iki Pilies; XVIII a. – Didžiąja Pilies ir 
Pilies gatve (einančia nuo Pilies iki Turgaus). 
Ne vieną metamorfozę patyrė ir kita centrinė 
Gardino gatvė – Karlo Markso. XVIII a. ji buvo 
vadinama Šv. Brigitos gatve, vėliau pervadinta 
Pirklių gatve, Lenkijos laikais vėl grąžintas Šv. 
Brigitos pavadinimas, o nuo 1939 m. žinoma 
kaip Karlo Markso gatvė. 

Įdomi pagrindinės gatvės prie dominikonų 
vienuolyno pervadinimų istorija. Rusijos 
imperijos laikotarpiu (nuo 1801 m. Gardinas 
buvo gubernijos centras Rusijos imperijos 
Šiaurės vakarų srityje) Dominikonų gatvė 
tapo į stačiatikių katedrą vedančia Katedros 
(Sobornaja) gatve. Priklausomybės Lenkijos 
nacionalinei valstybei laikotarpiu (1920–1939) 
vėl buvo grąžintas Dominikonų pavadinimas. 
O 1939 m. Gardiną užėmus Raudonajai armi-
jai, ta pati gatvė tapo Tarybų gatve. Taip ji 
vadinasi ir iki šių dienų. Tiesa, baigiantis XX a., 
būta pastangų grąžinti senąjį Dominikonų 
gatvės pavadinimą, tačiau rodytos iniciatyvos 
nebuvo įgyvendintos. 

Dera pastebėti, kad kai kurie asmenvardžiai 
pervadinant ar naujai pavadinant Gardino 

Kelionė į šiandienį Gardiną – rekonstruojamos 
atminties, meilės ir vaiduoklių miestą

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Buvęs Gardino karinės komendantūros (1919 m.) pastatas, dab.  
M. Gorkio g. 2. Šiuo metu tai stačiatikių vyskupo rezidencija

gatves, neprigijo. Tik nedaugelis tiko įvairioms 
valdžioms ir santvarkoms. Vienas iš tokių – 
iškilios lenkų rašytojos Elizos Ožeškovos 
(1841–1910), iki pat mirties gyvenusios ir 
kūrusios Gardine (čia pasirodė žymiausia 
jos apysaka „Prie Nemuno“, kiek vėliau 
„Chamas“, novelių rinkiniai). Pasak vokiečių 
istoriko, miesto antropologo Felikso Aker-
mano (Felix Ackermann), kurį laiką gyvenusio 
ir tyrusio Gardino miesto erdvę kaip tam 
tikrą referencijų sistemą, E. Ožeškovos „in-
tegruojanti figūra tiko tiek lenkiškajam, tiek 
tarybiniam, o dabar ir baltarusių miestui. 
Pagrindas tam – realistiškai parašyti jos 
kūriniai, kuriuose romanų, apsakymų ir laiškų 
forma pateikiama daugybė gyvenimo Gardine 
XIX a. pabaigoje aprašymų“1. Kita vertus, 
E. Ožeškova ne tik pasisakė už lenkų kultūros 
ir kalbos išsaugojimą rusifikuotame mieste, bet 
ir stengėsi savo publicistika pritarti Gardino 
žydų emancipacijai. Be to, nors ir kilusiai iš 
bajorų šeimos, E. Ožeškovai nebuvo svetimas 
baltarusių valstiečių pasaulis. Aprašydama 
kaimo bajorijos likimą, ji palietė ir valstiečių 
tikrovės aspektus.

Tad būtent pagarba ir meilė rašytojai lėmė 
tai, kad dar Antrosios Lenkijos Respublikos 
laikais atsiradusi jos vardu pavadinta gatvė 
išliko iki šių dienų.

Gardino gyventojams ir miesto svečiams 
rodoma informacija apie istorinę gatvių 
pavadinimų kaitą neabejotinai prisideda 
prie miesto kultūrinės atminties gaivinimo. 
Šį procesą veikia ir centrinėse miesto gatvėse 
pastatyti informaciniai stendai. Vienas iš jų yra 
Pilies gatvėje. Seno miesto fotografijomis ilius-
truotas aprašas informuoja apie Pilies gatvėje 
esančius (ir buvusius) svarbius statinius. 
Pristatomi XVIII a. antroje pusėje klasicizmo 
stiliumi įrengti Chreptavičių rūmai. XVIII a. 
pabaigoje rūmai priklausė paskutiniajam 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
kancleriui Joachimui Liutaurui Chreptavičiui 
(1729–1812), vėliau – Tyzenhauzams, 
Mušnickiams, Lechnickiams. Į Pilies gatvę 
išeinantis pagrindinis klasicistinis fasadas 
beveik nepakitęs nuo XVIII a. pabaigos. 
Fasadą skaido keturi dorėninio orderio pili-
astrai, frizas su lipdytomis metopomis karinės 
atributikos motyvais. Pagrindinis fasado 
dekoratyvinis akcentas – virš įvažiuojamųjų 
vartų kabantis senasis Gardino herbas (su Šv. 
Huberto elniu). Šiuo metu rūmuose įsikūręs 
Gardino valstybinis religijos istorijos muziejus. 

Toje pačioje Pilies gatvėje yra ir pats seniau-
sias mieste gyvenamasis namas, dar XVII a. 
priklausęs didikams Masalskiams. Kol XX a. 
antroje pusėje Pilies gatvė, kaip ir kitos miesto 
centre esančios gatvės ar Rotušės aikštė, nebu-
vo sovietų išgriauta, Masalskių namas stovėjo 
greta senosios parapinės, vadinamos Vytau-
tine, bažnyčios. U plano su įvažiuojamaisiais 
vartais fasado centre pastatas primena, kad 
kadaise tai buvusi tipinė barokinė didikų 
miesto rezidencija.

Eidami Pilies gatve, išvysime ir kraupų 
Gardino žydų likimą liudijančią atminimo 
lentą. Toje vietoje Antrojo pasaulinio karo me-
tais buvo įsteigtas žydų getas. Mažesniame nei 
pusė kvadratinio kilometro plote gyveno apie 
15 tūkst. žydų tautybės žmonių. Daugumos 
Gardino žydų gyvenimai nutrūko koncentraci-

jos stovyklose. Svarbu paminėti, jog Gardino 
žydai – tai pirmosios žydų bendruomenės 
LDK. Gardine žydų bendruomenės kūrėsi jau 
XIV a. pabaigoje2, po to, kai 1389 m. Vytautas 
Didysis jiems suteikė privilegiją. Tai – viena 
iš pirmųjų LDK privilegijų žydams, metais 
anksčiau tokią privilegiją Vytautas Didysis 
suteikė Brastos žydams. Abi privilegijos buvo 
lokalios, t. y. teikiamos konkrečiame mieste 
įsikūrusiems žydams. Gardino privilegijoje 
išskirtos dvi straipsnių grupės: pirmoji leidžia 
laisvai išpažinti judaizmą, atlikti apeigas bei 
laikytis papročių, ji taip pat deklaruoja žydų 
apsaugą nuo nepageidaujamo krikščionių 
kišimosi ir smurto; antroje apibrėžiami žydų 
ir krikščioniškos LDK visuomenės tarpusavio 
santykiai. Be kita ko, Vytauto Didžiojo privi-
legija, kaip kiekvieno žydo teisę, įtvirtino tuos 
dalykus, kurie buvo neįprasti krikščioniškoje 
aplinkoje: leidimą statytis ir išlaikyti sinagogas, 
duoti priesaiką prie jos durų, įsirengti atskiras 
kapines, laidoti pagal savo apeigas, taip pat 
buvo įteisintas draudimas niekinti sinagogas 
ir kapines bei trukdyti žydus verslo reikalais 
Šabo dieną.

Aptariant Gardino žydų gyvenimą, svarbu 
prisiminti ir tai, jog XX a. pradžioje Gardine 
buvo 44 sinagogos ir maldos namai. Pati 
įspūdingiausia (tiek savo istorija, tiek moderno 
stiliaus architektūra ir dydžiu) – Didžioji (Cho-
ralinė) sinagoga, stovinti Švč. Trejybės gatvėje.

Rekonstruojant istorinę, kultūrinę, politinę 
Gardino atmintį, būtina pažymėti ir miestui 
svarbius 1917–1919 m. Nepelnytai pamirštas 
faktas, kad 1917 m. spalio 3 d. Lietuvos Taryba 
buvo priėmusi Gardino gubernijos delegaciją, 
kurią sudarė Gardino gubernijos visuomeninių 
organizacijų susivienijimo komiteto (Komi-
tet objedinionnych obščestvennych organizacij) 
pirmininkas ir sekretorius, turėję oficialius 
juridinius įgaliojimus atstovauti susivieniji-
mui. Delegacija perdavė Gardino gubernijos 
gyventojų prašymą, kuriame buvo išdėstyta, 
kad Gardino gubernija visada buvo Lietuvos 
dalis, o jos gyventojai yra lietuviai ir jie nori 
priklausyti Lietuvos valstybei. Prašyme buvo 
pabrėžiama, kad dabartiniu metu dauguma 
jų nebekalba grynąja lietuvių kalba, esantys 
stačiatikių tikėjimo, tačiau jie save tapatina su 
lietuviais, o ne su rusais, baltarusiais ar lenkais3. 
Kiek vėliau, 1918 m. gruodžio 1–2 d., įvykęs 
Gardino gubernijos baltarusių suvažiavimas 
pareiškė norą prisijungti prie Lietuvos. Virš 
Gardino karinės komendantūros buvo iškeltos 
lietuvių ir baltarusių tautinės vėliavos, pradėtas 
formuoti Pirmasis Gardino pėstininkų pulkas. 
Iki 1919 m.4 pavasario trukusį taikų Lietuvos 
valstybingumo laikotarpį Gardine nutraukė 
klastingi lenkų kariniai veiksmai. Lenkai nu-
ginklavo Pirmąjį Gardino pėstininkų pulką, 
nuo karinės komendantūros nuplėšė Lietuvos 
ir Baltarusijos vėliavas, užgrobė pulko karinį 
inventorių ir turtą, prasidėjo represijos prieš 
šio pulko karius ir karininkus. Dabartinės M. 
Gorkio gatvės pradžioje stovinčiame, antru 
numeriu pažymėtame name kaip tik ir buvo 
įsikūrusi minėta Gardino karinė komendan-
tūra. Deja, jokios informacinės žymos apie 
praeito šimtmečio pradžios istorinius faktus 
nėra. Belieka tikėtis, kad garbią praeitį budi-
nantis miestas į prisimintinus įrašus įtrauks ir 
1917–1919 m. įvykius. 

Be gaivinamų reikšmingos atminties vietų, 
Gardinas traukia ir savitais meilės simboliais. 
Jų mieste yra ne vienas. Tai ir vadinamieji 
Meilės laiptai, vedantys nuo Nemuno kranti-
nės iki pat pilių. Vietiniai pasakoja, kad šiais 
laiptais yra ne sykį lipusi Rusijos imperatorė 
Jekaterina II (1729–1796), lydima Abiejų Tautų 
Respublikos (ATR) valdovo Stanislovo Augus-
to Poniatovskio (1732–1798). Nūdien Meilės 
laiptai – dažna įsimylėjėlių susitikimų vieta, čia 
mėgsta įsiamžinti jaunavedžiai, jaunos šeimos. 

Su ATR karaliaus vardu susijusi ir Meilės 
alėja, XVIII a. antroje pusėje jungusi jo reziden-
ciją su miesto parku. 

Itin daug meilės simbolių – širdies formos 
arkų, šviestuvų, ant tiltų kabančių spynelių – 
rasime „Lietuvos botanikos tėvu“ vadinamo 
Ž. E. Žilibero (1741–1814) parke. 1775 m. Gar-
dine nusprendęs įkurti karališkąją medicinos 
mokyklą, miesto seniūnas Antanas Tyzen-
hauzas (1733–1785) pasikviečia joje darbuotis 
tuo metu jau žinomą medicinos profesorių 
Ž. E. Žiliberą, Liono medicinos kolegijoje 
dėsčiusį anatomiją, chirurgiją ir gamtos mok-
slus (Lione jis buvo įkūręs ir botanikos sodą). 
1777 m. profesorius įkuria botanikos sodą ir 
Gardine. Čia besilankantys svečiai ir kitų šalių 
mokslininkai Gardino botanikos sodą laikė 
vienu iš turtingiausių, įdomiausių ir geriausiai 
sutvarkytų Europoje.

Gardine „reziduoja“ ir gerieji vaiduokliai. 
Dar 1772 m. A. Tyzenhauzo įkurtame teatre 
(dab. Lėlių teatras) vėlyvais vakarais išbunda 
XIX a. pabaigoje vienoje iš grimerinių dėl ne-
laimingos meilės pasikorusio jauno aktoriaus 
vaiduoklis. Lėlių teatro darbuotojai pasa-
koja, kad jis nėra įkyrus ar piktas – švelniai 
paglosto galvą ar rankas, uždaro skersvėjų 
atplėštus langus, praviras duris, vaidmenų 
išvargintiems aktoriams savo monotonišku 
šiušenimu padeda trumpam numigti...

Gardino apylinkėse, netoli Pariečės, 
dryksta dar seniūno A. Tyzenhauzo laikais 
gąsdinusi Velnio pelkė ir Velnio ežeras. Čia-
buviai tvirtina, kad pelkė „praryja“ kiekvieną, 
mėginantį ją pereiti ir pasiekti ežerą. Na, o 
pačiame Velnio ežere vanduo lyg degutas 
juodas, ir neplauko nė viena žuvis. 

Štai tokios paslaptys, istorijos, legendos 
šmaižo po šiandienį Gardiną. Ne visas jas 
galima įminti, paaiškinti, ne kiekvieną senojo 
Gardino randą įmanu atpažinti, įvardyti tikslią 
jo atsiradimo datą. Bet kaip tik tuo šis miestas 
ir yra įdomus, žadinantis smalsumą bei norą 
jo paslaptingą tekstą vėl ir vėl skaityti, ieškoti 
to, kas praleista, ištrinta, nutylėta. 

1 Felix Ackermann, Palimpsest Grodno. Nationalisierung, Ni-
vellierung und Sowjetisierung einer mitteleuropäisschen Stadt 
1919–1991, Warschau: Deutsches Historisches Institut Wars-
chau, 2011, p. 56.
2 Istoriografijoje žinoma ir kita žydų įsikūrimo LDK data. 
Tai – laikas, kuomet Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas 
(1316–1341) parašė ir išsiuntė Vakarų Europos miestams laiškus 
(1323), kvietusius į Lietuvą atvykti pirklius ir amatininkus bei 
laidavusius tikėjimo laisvę. Esą, žydai atsiliepė į Gedimino 
kvietimą ir kaip tik tuo metu (apytikriai XIV a. viduryje) ėmė 
kurtis LDK žemėse. 
3 Plačiau žr. Audronė Janužytė, „Lietuvių istorikų politikų vals-
tybingumo samprata (1907–1918 m.)“, in: Istorija, t. 65, 2007, p. 18.
4 Pagal 1920 m. sutartį su Sovietų Rusija, visas Gardino kraštas 
turėjo atitekti Lietuvai. Tačiau lenkai užgrobė jį kartu su Vilniumi 
ir, kai 1939 m. sovietai atidavė Vilniaus kraštą Lietuvai, Gardiną 
priskyrė Baltarusijai.

Gardino karinė komendantūra, 1919 m. Šalia išsirikiavęs Pirmasis Gar-
dino pėstininkų pulkas, iškeltos baltarusių, lietuvių ir prancūzų vėliavos
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Rytų Lietuvos mokyklos

Paskelbus 2019 metus Antano Smetonos 
metais, Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga 
(RLMS) suskubo parengti renginių ciklą, 
skirtą deramai paminėti pirmojo LR Pre-
zidento metus. Džiaugiamės, kad mūsų 
parengtą projektą „Į pagalbą Rytų Lietuvos 
mokytojams“ finansavo Tautinių mažumų 
departamentas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės. 

Niekam ne paslaptis, kad A. Smetona 
nebuvo ta asmenybė, kurios nuopelnai būtų 
žinomi visiems pedagogams. Ko gero žino 
tik tie, kuriems įdomi Lietuvos istorija, ar 
studijavo savarankiškai ir įgijo daugiau žinių 
ir apie šį mūsų istorijos laikotarpį. Todėl 
mūsų tikslas ir buvo pagilinti mokytojų ži-
nias (priminsiu, kad RLMS vienas iš tikslų – 
Lietuvos istorijos pažinimas).

A. Smetonos metus pradėjome dar pava-
sarį, susirinkę į konferenciją „A. Smetona – 
valstybės kūrėjas“. Pagrindinį pranešimą 
skaitė profesorius, habilituotas daktaras, diplo-
matas Alfonsas Eidintas. Istorijos mokytojams, 
kurie buvo atvykę iš visų Rytų Lietuvos rajonų, 
rūpėjo pasiaiškinti tuos klausimus, kurių jie 
neranda literatūroje, o profesorius turėjo į juos 
atsakymus. Vyko labai įdomi diskusija.

O birželio pradžioje išvykome į eduka-
cinę kelionę A. Smetonos takais. Ji prasidėjo 
Kaune, Istorinės Prezidentūros muziejuje. 
Aplankę muziejų apgailestavome, kad net 
ir Prezidentui skirtiems metams muziejaus 
darbuotojai nesugebėjo parodyti to, kas 
atspindėtų to laikotarpio visų Prezidentų 
gyvenimą ir veiklą. Buvome nusivylę ir apie 
tai pasakėme gidui, kuris paaiškino, kad ki-
taip įrengti muziejų nėra lėšų. Mes manome, 
kad darbuotojams trūksta kūrybos ir noro.

Tačiau nuotaika pasitaisė vos tik įvažia-
vome į Užulėnį, Prezidento dvarą ir buvusią 

Rytų Lietuvos mokytojai domisi pirmojo 
Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 

gyvenimu ir veikla
Danguolė SABIENĖ, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė

gimtinę. Apie tai, kad dvaras restauruotas, 
žinojome visi, todėl labai rūpėjo plačiau suži-
noti garsios šeimos istoriją. Ir sužinojome su 
kaupu. Nuostabios gidės Jurgitos Gleiznytės 
vedžiojami po dvaro rūmus sužinojome ne 
tik šeimininkų, bet ir kiekvieno kambario 
istoriją. Pikantiški gidės pasakojimai apie 
Smetonų poros gyvenimą, pomėgius, aplin-

ką, kuri juos supo, persipynė su jų visuome-
nine bei politine veikla. 

A. Smetonos tėviškėje ant sudegusios so-
dybos pamatų pamatėme buvusios sodybos 
maketą, kuris leido bent šiek tiek įsivaizduoti, 
kur gimė ir augo mūsų pirmasis Prezidentas. 
„Atradome“ ir Prezidento palikimą – kitoje 
gatvės pusėje jo lėšomis pastatytą puikią 

mokyklą, kuri šiuo metu jau nebe mokykla. 
Labai gaila, kad ir čia, ir Kernavėje statytų 
A. Smetonos mokyklų nesugebėta išsaugoti 
ir naudoti švietimo reikmėms.

Edukacinė kelionė baigėsi, bet projektas 
bus tęsiamas. Rudenį organizuosime moky-
tojams viktoriną, skirtą Lietuvos istorijai ir 
Antanui Smetonai. 

Juodšilių „Šilo“ gimnazija nuo 2017 m. 
birželio 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d. įgy-
vendino Erasmus+ projektą (1 pagrindinis 
veiksmas – Asmenų mobilumas mokymosi 
tikslais) „Mokytojų lyderystės skatinimas 
gerinant mokinių STEAM dalykų pasie-
kimus“. Projekto metu buvo siekiama 
įgyvendinti šiuos tikslus:

1. Skatinti mokytojų profesinį tobulėji-
mą, jų lyderystę, atvirumą naujovėms bei 
pokyčiams.

2. Siekti aukštesnės ugdymo kokybės 
įgyvendinant STE(A)M veiklas.

3. Skatinti inovatyvią projektinę veiklą, 
į bendradarbiavimą įtraukiant ŠMM regio-
nines mokyklas.

4. Didinti gimnazijos patrauklumą ir 
tarptautiškumą, viešinant STE(A)M veiklas 
ne tik šalies, bet ir europiniu mastu.

5. Gerinti dalyvių užsienio kalbų kom-
petenciją ir didinti supratimą apie kitas 
kultūras ir šalis.

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti 
visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai 
turi didelį poveikį gimnazijos veiklai bei 
pasiekimams: gimnazija tampa atvira naujo-
vėms bei pokyčiams, kuriuos inicijuoja tarp-
tautinės praktikos įgiję mokytojai lyderiai. 

Mokytojai, pasinaudoję kolegų tarp-
tautine patirtimi, įgyvendinant STEAM 
veiklas taiko eksperimentavimu, kūrybiniu 
mąstymu paremtus metodus ugdomosiose 
veiklose, ugdymo turinys yra patrauklesnis 
mokiniams. Mokiniai įsitraukia į projektinę 
veiklą, kurios metu turi galimybę bendra-
darbiauti su ŠMSM Regioninių mokyklų 
mokiniais bei socialiniais partneriais: mo-
kiniai dalyvauja VGTU nuotolinio ugdymo 
platformoje „Ateities inžinerija“. 

Keičiasi mokymo stiliai: tradicines pa-
mokas dažniau keičia pamokos, kuriose tai-
komi novatoriški mokymo metodai, vyksta 
pamokos kitoje aplinkoje, mokiniai mokosi 
per praktinę veiklą.

Projekto dėka net 5 pedagogai tobuli-
no užsienio k. žinias. Įgiję pasitikėjimo ir 
aukštesnės savivertės jie inicijavo naujų 
tarptautinių projektų rašymą. 2018 m. buvo 
finansuoti net du Erasmus+ KA2 projektai 
gimnazijoje, kuriuos inicijavo projekto da-
lyviai įtraukdami ir kitus kolegas.

Mokyklų bendruomenės turi galimybę 
perimti Juodšilių „Šilo“ gimnazijos tarp-
tautinę patirtį ir pritaikyti ją savo veikloje: 
gegužės 15 d. buvo suorganizuota me-
todinė-praktinė konferencija „Mokytojų 
lyderystės skatinimas gerinant mokinių 
STEAM dalykų pasiekimus“. Konferencijos 
dalyviams bendradarbiaujant su VŠĮ Trakų 

švietimo centru dalyviams išduoti kvalifi-
kacijos kursų pažymėjimai. Mokytojai yra 
motyvuojami eiti pažangos keliu, tobulėti. 
Technologijų mokytoja N. Zareckaja birže-
lio mėnesį dalyvavo Vilniuje technologijų 
mokytojų metodinėje dienoje – konferen-
cijoje „Inovacijos – mūsų variklis“ ir skaitė 
pranešimą tema „STEAM Juodšilių „Šilo“ 
gimnazijoje“. 

STEAM veiklos viešinamos ne tik 
šalies, bet ir europiniu mastu, taip yra 
didinamas gimnazijos patrauklumas ir 
tarptautiškumas, taip pat skatinama ly-
derystė mokytojų, kurie yra idėjų kūrėjai, 
nebijo eksperimentuoti, geba priimti drą-
sius sprendimus.

Straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuo-
monė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose 
pateikiamos informacijos naudojimą.

Erasmus+ projekto „Mokytojų lyderystės skatinimas 
gerinant mokinių STEAM dalykų pasiekimus“ rezultatai 

Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje
Jurgita MACKEVIČIŪTĖ, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

Išvykos dalyviai šalia buv. Prezidento Antano Smetonos vardą turėjusios pradžios mokyklos pastato Užulėnio palivarko sodyboje (Ukmergės r.), 
dabar čia įsikūręs Užugirio krašto muziejus
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Lietuviškos mokyklos užsienyje

Eini Juozo Tumo-Vaižganto gatve Vil-
niuje ir prisimeni, kad čia, antru numeriu 
pažymėtame name, pirmaisiais Nepriklau-
somos Lietuvos metais veikė Valstybinė 
komisija Rytų Lietuvos problemoms išna-
grinėti (vėliau – Regioninių problemų ir 
tautinių mažumų departamentas).

Kas gi buvo ta Valstybinė komisija Rytų 
Lietuvos problemoms išnagrinėti (toliau – 
Komisija)? Jos gimimo data – 1990 m., jos 
pirmininkas – a. a. signataras Romualdas 
Ozolas, pavaduotojas – Alfonsas Augulis. Ir 
keli bendradarbiai. Tarp jų buvau ir aš, šio 
straipsnio autorius. Mano dienoraštyje liko 
įrašyti tų metų darbai. Teko kuruoti Rytų 
Lietuvos švietimą ir su juo susijusias pro-
blemas. Pirmiausia, lietuviškų mokyklų stei-
gimą arba rūpinimąsi anksčiau įsteigtomis.

Prisimenu, gavome beveik šimto eišiš-
kiečių pasirašytą laišką dėl lietuviškos 
mokyklos statybos (dokumentas saugomas 
mano archyve). Štai ką jie rašė: 

[...] Ryšium su sunkiomis mokyklos darbo ir 
veiklos sąlygomis prašytume Lietuvos Ministrų 
tarybą, Kultūros ir švietimo ministeriją šiais 
metais pradėti tokios [Eišiškių vidurinės – 
aut. pastaba] mokyklos statybos finansavimą 
Eišiškėse, Juolab kad mūsų sponsorius – Kauno 
Koordinatorių taryba – įsipareigoja paruošti 
projektą labdaros pagrindu [1993 m. kovo 27 d.
Eišiškių 3-iosios vdurinės m-klos raštas „Dėl 
mokyklos statybos“]. 

Panašus laiškas pasiekė mus ir iš Jašiū-
nų. Atskirais raštais kreipėmės į tuometę 
Vyriausybę, ir pastatai dygo. Dabar turime 
420-vietę Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
(vardas suteiktas vėliau, įamžinant Gornos-
tajiškėse, netoli Eišiškių, gimusio lietuviškos 
raštijos pradininko, paskatinusio Martyną 
Mažvydą parašyti pirmąją lietuvišką kny-
gą ,,Katekizmo prasti žodžiai“, vardą) ir 
300-vietę Jašiūnų „Aušros“ gimnazijas. 

Susidūrėme ir su dar viena problema – mo-
kytojų stygiumi. Parengėme kreipimąsi į visus, 
norinčius ir galinčius atvykti dirbti į Vilniaus, 
Šalčininkų rajonų ugdymo įstaigas, ir jau 1993 m. 
gegužės 28 d. rašte Nr. 89, „Dėl specialistų 
stygiaus“, adresuotame Rytų Lietuvos rajonų 
švietimo skyrių vedėjams, rašėme: 

Kasmet Lietuvos rytų mokyklos stokoja spe-
cialistų. Šįmet Šalčininkų, Švenčionių, Trakų ir 
Vilniaus rajonų bendrojo lavinimo mokykloms 
trūksta per šimtą mokytojų. 

Jau nuo 1992/1993 m. m. Komisija kreipėsi 
per radiją, televiziją, kitas masinės informacijos 
priemones, ragindama Respublikos mokytojus 
dirbti Vilnijos krašte. Atsiliepė daugiau nei 
šimtas įvairių specialybių mokytojų.

Maloniai prašytume pranešti mokyklų 
direktoriams, kad, paskambinę telefonu 
629472 [mūsų Komisijos telefonas – aut. 
pastaba], jie galės gauti pageidaujamo spe-
cialisto adresą ir telefono numerį.

Specialiai įsteigtame ,,banke“ atsirado 
per 100 pavardžių, bet atvyko tik dešimtys... 
Labai jau nepažįstami gal ir norėjusiems 
atvykti buvo šie daugiakalbiai rajonai. 
Paminėtini į Jašiūnų vidurinę atvykę net iš 
Žemaitijos Romas Vorevičius, Šlemaitė, iš 
Marijampolio – Pavinskaitė... Ir čia jie prigijo, 
kad skleistų lietuvišką žodį, gal kai kam tuo 
metu ir nepriimtiną. R. Vorevičius pradėjo 
leisti pirmą šiame krašte leidykloje spaus-
dintą lietuvišką mokyklinį laikraštį, pava-
dindamas jį simboliniu vardu – „Aušrinė“. 

Mūsų komisija kreipėsi į tuometį Šal-
čininkų rajono valdytoją Tadą Mickevičių, 
prašydama rasti galimybių pastatyti namą 
Jašiūnuose dirbantiems mokytojams. Ir ga-
limybių atsirado. Atvykusieji ir neturintieji 
butų, jame apsigyveno. Deja, ne visi galėjo 
tilpti tame name: kiti važinėjo iš atokesnių 
vietų. Jiems inicijavome Vyriausybės po-
tvarkį „Dėl kelionės išlaidų apmokėjimo“. 

Aišku, nelabai patogu buvo rinkti bilie-
tėlius už važiavimą autobusu, bet prie visko 
priprantama. Pasitaikė ir juokingų (o gal ir 
ašaringų!) momentų. Tarkim, autobuso nėra, 
stabdo žmogus lengvąją (gerai, jei sustoja!), 
važiuoja, o bilietėlio nėra. Atsiskaityk savo 
pinigėliais, o bilietėlio ieškok gal ir šiukšlių 
dėžėj prie autobuso stotelės. Gal kas išmetė – 
pasiimsi...

Ne vieno mokytojo kišenė buvo apytuštė 
(ypač dar besimokančiųjų). Atkreipėme dė-
mesį ir į tai: įsteigėme „Mokytojų, dirbančių 
Rytų Lietuvoje ir tęsiančių studijas Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, stipendijų fondą“. 
Norinčių padėti atsirado: AB „Grafobal“, 
ansamblis „Lietuva“, Lietuvos Respublikos 
Seimas: signatarai Romualda Hofertienė, 
Romualdas Ozolas, Bronislovas Genzelis ir 
dešimtys kitų. 

O kur dar rūpinimasis mokyklų biblio-
tekomis. Jų turtą reikėjo peržiūrėti: išmesti 
tai, ko nereikėjo (sovietmečio rašytojai, 
sena metodinė medžiaga) ir papildyti nauja 
lektūra, atitinkančia programos nuostatas. 

Be abejo, skurdi mokyklų materialinė 
bazė menkino mokymo procesą.

Kai kurios mokyklos mūsų rūpesčiu 
nemokamai gavo „Minoltos“ kopijavimo 
aparatus (tada tai buvo brangi retenybė!). 
Mokytojai galėjo dauginti ne tik vadovėlių, 
bet ir, kas svarbiausia, savo ar mokinių pa-
rengtą medžiagą. 

Glaudūs ryšiai užsimezgė su „Lietuvos 
spauda“: jų dėka daugelis ugdymo įstaigų 
nemokamai gavo laikraščių ir žurnalų. Pagal 
mūsų komisijos ir „Lietuvos spaudos“ susi-
tarimą mokyklas pasiekė žurnalai: „Gimtoji 
kalba“, „Moksleivis“, „Mokykla“, „Žvaigž-
dutė“, „Hoby“, „Karys“, „Kinas“, „Šluota“, 
„Šeima“, „Mokslas ir gyvenimas“, „Mūsų 
gamta“, „Nemunas“, „Sveikata“, „Tavo vai-
kas“, „Naminukas“, „Veidas“ ir kt. 1993 m. 
gruodžio 29 d. raštu Nr. 181 padėkojome 

Valstybinės spaudos prekybos įmonės „Lie-
tuvos spauda“ Spaudos skyriaus viršininkei 
N. Šerienei, Valstybinės įmonės „Spauda“ 
Žurnalų gamybos skyriaus viršininkui  
J. Skaisgiriui, atskirų leidinių redaktoriams. 
Raštą baigėme šiais žodžiais: „Tikimės, kad 
ir 1994–1995 m. Rytų Lietuvos mokyklos 
sulauks Jūsų geranoriškos paramos.“ Ir 
sulaukė... Ne tik minimais metais, bet ir 
vėlesniais. 

Rytų Lietuvos vaikai nebuvo pamiršti ne tik 
mokymosi metu, bet ir per vasaros atostogas. 
Pirmą kartą, sutikus Vilniaus, Šalčininkų rajonų 
savivaldybėms, organizavome vaikų švietimo 
ir poilsio stovyklą Palangoje, prie jūros (dabar 
tuo nenustebinsi, o tada buvo vaikų, kurie 
buvo nematę jūros bangų ir auksinio pajūrio 
smėlio). Vėliau tokias stovyklas, bet jau užsienio 
lietuvių vaikams (į jas priimdavome ir Rytų 
Lietuvos mokinius) rengė Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės, o joms vadovavo tuometis 
Jašiūnų „Aušros“ vidurinės (dabar gimnazijos – 
aut. pastaba) mokytojas metodininkas mgr. 
Romas Adomas Vorevičius. Visada poilsis 
buvo derinamas su valstybinės kalbos mokymo 
pamokėlėmis, žiniomis apie Lietuvos istoriją, 
papročius. 

Rytų Lietuvos mokyklos buvo nuolatinio 
Komisijos stebėjimo akiratyje. Kasmet ne 
vieną kartą: 1992 m. – 9 kartus, 1993 m. – 12 
kartų ir t. t. kartu su atsakingais respublikos 
švietimo darbuotojais: Kultūros ir švietimo 
ministru Dainiumi Trinkūnu, LR Seimo 
nariais Romualda Hofertiene, Vyteniu Po-
vilu Andriukaičiu, kitais bei žurnalistais) 
išvykdavome į jas ir rengdavome apžval-
gas. Štai po vieno lankymosi Rytų Lietuvos 

(Šalčininkų r.) mokyklose parengtas raštas 
Kultūros ir švietimo ministrui D. Trinkūnui 
ir Šalčininkų r. valdytojui T. Mickevičiui: 

Šių metų rugsėjo-spalio mėn. aplankyta 15 
Šalčininkų rajono bendrojo lavinimo mokyklų. 

Išanalizavę sukauptą medžiagą ir ją apiben-
drinę, siunčiame jums pažymą, kurioje nurodo-
me, kad: 1. kai kuriose kitakalbių mokyklose igno-
ruojama valstybinė simbolika, o tautinė (lenkų) 
simbolika neretai naudojama nevykdant 1992 m. 
gruodžio 22 d. Kultūros ir švietimo ministerijos 
kolegijos nutarimo Nr. 76 ,,Dėl tautinių mažumų 
mokyklų integravimosi į Lietuvos Respublikos 
švietimo sistemą“; 2. Lenkiškose mokyklose plinta 
Lenkijos Respublikoje leidžiama ir Lietuvos 
Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos 
neaprobuota lektūra (žurnalai, grožinė, istori-
nė, dokumetinė); 3. Organizuojant lenkiškas 
klases, nusikalstama laisvanoriškumo principui: 
daugeliu atvejų mokytojai, mokyklų vadovai 
primygtinai agituoja mokinių tėvus leisti vaikus 
į lenkų dėstomąja kalba mokyklas (klases) ir pan. 

Siūlytume Jums siunčiamą medžiagą apsvars-
tyti bendrame Kultūros ir švietimo mnisterijos, 
Valstybinės regioninių problemų komisijos, Šalči-
ninkų r. valdybos atsakingų darbuotojų pasitarime. 

Raštą pasirašė Komisijos pirmininkas 
R. Ozolas. O prie rašto pridėta detali pen-
kių puslapių pažyma (kopija saugoma šio 
straipsnio autoriaus archyve). 

Gal skaitančiajam visa tai atrodys smul-
kmenos, tačiau būtent taip Komisija palaikė 
nuolatinį ryšį su Rytų Lietuva ir jautė kas-
dienį jos širdies pulsą. Ir tai nebuvo daroma 
atmestinai, dėl „paukščiuko“. Tai tik dalelė 
mano sukauptos medžiagos.

Keli žodžiai apie Valstybinę komisiją
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti pirmininko pavaduotojo Alfonso 
Augulio pasirašytos padėkos VĮ „Spauda“ faksimilė

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 
Algirdas Monkevičius patvirtino Litua-
nistinio švietimo integruotą programą, 
kuria galės naudotis užsienyje esančios 
lituanistinės mokyklos. Programa ypač 
naudinga tiems, kurie planuoja grįžti į 
Lietuvą, kadangi padės geriau pasiruošti 
integruotis į lietuvišką švietimo sistemą.

Programa skirta ugdyti vaikus nuo 
dvejų iki šešiolikos metų amžiaus. Progra-
mą sudaro keturios dalys pagal ugdymo 
pakopas: ikimokyklinio ugdymo, prieš-
mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo ir 
pagrindinio ugdymo dalis.

Užsienio lietuviams ji padės išmokti ar 
pasitobulinti lietuvių kalbą, ugdytis pilie-

tiškumą, susipažinti su valstybės istorija 
ir kultūra ir kt. Programoje integruojamas 
lietuvių kalbos ir socialinis (kultūros, istori-
jos, geografijos ir pilietiškumo) ugdymas. Ji 
sudaryta atsižvelgiant į Bendruosius Euro-
pos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo 
metmenis, mokinių amžių ir lituanistinio 
švietimo valandų paskirstymą per metus.

Programoje akcentuojamas, pasinau-
dojant ir interneto galimybėmis, nuolati-
nio ryšio su Lietuva palaikymas, tėvų ir 
vietos lietuvių bendruomenės įtraukimas 
į bendrus socialinius projektus ir vaikų 
ugdymą, lituanistinio švietimo įstaigų 
bendradarbiavimas dalijantis gerąja pa-
tirtimi. Nuodugniai aprašoma, kokio am-
žiaus vaikai ir kaip turėtų mokėti kalbėti, 

suprasti lietuviškai pagal Bendruosius 
kalbų metmenis.

Kiekvienoje dalyje – nuo ikimokyklinio 
iki pagrindinio ugdymo – labai nuodugniai 
aprašoma, ko ir kaip mokyti atitinkamo 
amžiaus vaikus, kaip juos sudominti, pa-
teikiama daug įvairių edukacinių žaidimų, 
užduočių pavyzdžių.

Lituanistinio švietimo integruotą 
programą parengė Lietuvos švietimo eks-
pertai, konsultuodamiesi su lituanistinių 
mokyklų mokytojais. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos

Komunikacijos skyriaus informacija
Artūro Žuko nuotr.

Nauja lituanistinio švietimo programa padės geriau pasiruošti grįžimui į Lietuvą

Bus daugiau
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jaus krašte ir pabėgimą į Lietuvą, tačiau – 
tik iš pasakojimų. Savo tremties istoriją ji 
man atskleidė palyginti neseniai, jau laisvę 
atgavusioje Lietuvoje. Iki šiol niekur spaudo-
je nepavyko aptikti kokių nors pasakojimų 
apie Stašių ir Juknevičių šeimos gyvenimą 
Altajaus krašte, nors, manau, ten būta gana 
neįprastų tremtinių gyvenimo vingių.

Iš karto noriu pasakyti, kad mano suolo 
draugė – labai įdomus žmogus. Su ja niekada 
netenka nuobodžiauti. Dainora tiek visko 
prisimena iki mažiausių smulkmenų nuo pat 
vaikystės, kad net sunku suvokti. Kažkoks 
atminties fenomenas! O kiek yra sukaupusi 
visokiausių žinių! Tikra vaikščiojant enci-
klopedija!

Gerai prisimenu tą 1951-ųjų rugsėjį, kai į 
mūsų klasę įžengė nauja mokinė, – trumpais 
garbanotais plaukais, su akinukais. Žinojo-
me tik tiek, kad ji atsikėlė iš Kauno. Klasėje 
niekas Dainoros nepažinojo. Tik prabėgus 
daugiau kaip 60 metų, jau laisvoje Lietu-
voje, paaiškėjo, jog tai buvo netiesa. Mūsų 
klasėje mokėsi mergaitė, vardu Milda, kurią 
Dainora puikiai pažinojo. Jos tik dėjosi ne-
pažįstančios viena kitos. Tada taip reikėjo – 
buvo saugoma didžiulė paslaptis. Bet apie 
tai papasakosiu vėliau. O tada, 1951-aisiais, 
atsitiko taip, kad su naujoke kauniete atsi-
dūriau viename suole. Abi buvome nelabai 
didelio ūgio, tad mums teko pirmas suolas.

Pirmiausia į akis krito jos puikus rusų 
kalbos mokėjimas. Per rusų kalbos pamo-
kas Dainora atsakinėdavo tiesiog tobulai 
rusiškai, o rašyti rašinius pagal rusų au-
torių kūrinius jai būdavo visiškai lengva 
užduotis. Tuo metu man sunkiai pavykdavo 
rasti tinkamų rusiškų žodžių, negalėdavau 
gražiai išdėstyti savo minčių. Pamenu, vis 
teiraudavausi suolo draugės, kaip išversti į 
rusų kalbą vieną ar kitą žodį, pasakydavau 
jį lietuviškai, o Dainora kiekvieną kartą pa-
tardavo, kad rašant rašinį reikia iš karto mąs-
tyti rusiškai. Tada ir sakiniai liesis savaime. 
Svarstydavau, nieko sau! Mąstyk, jei galvoje 
nėra itin daug rusiškų sąvokų ir vaizdinių! 
Mano žinios rusų kalbos platybėse tada dar 
nebuvo labai geros. 

Pagal to meto mokymosi programas, mes 
labai išsamiai nagrinėjome rusų literatūrą 
tiek lietuvių, tiek rusų kalbos pamokose. 
Dauguma bendraklasių buvome perskai-
čiusios pagrindinius Aleksandro Puškino, 
Michailo Lermontovo, Nikolajaus Gogolio 
ar Levo Tolstojaus kūrinius, aišku, išverstus 
į lietuvių kalbą. O Dainora jau pažinojo ir 
Fiodorą Dostojevskį, Nikolajų Černyševskį, 
Aleksandrą Gerceną. Bet svarbiausia – ji 
visus buvo skaičiusi originalo kalba. Draugė 
man sakydavo: „Kaip tu gali skaityti Puš-
kiną, išverstą į lietuvių kalbą? Juk vertime 
nelieka Puškino kalbos žavesio, jo eilių 
lengvumo.“ Ir ji buvo teisi.

Pamenu, kai jau nagrinėjome tarybinius 
rašytojus, tokius kaip Aleksandras Fadejevas 
ar Michailas Šolochovas, tekste rasdavau 
man negirdėtų žodžių, o aiškindamasi su-
gaišdavau daug laiko. Taigi daug paprasčiau 
buvo visus tuos kūrinius perskaityti išvers-
tus į lietuvių kalbą. Tuo metu Dainora juos 
tiesiog prarydavo originalo kalba be didelių 
pastangų. 

Beje, Dainora gerai mokėjo ne tik rusų 
kalbą, kiti dalykai jai taip pat nekėlė proble-
mų – visus perprasdavo gana lengvai. Tarsi 
būtų koks universalas! Trimestrų suvesti-
nėse rikiuodavosi vien penketai (priminsiu, 
kad tuo metu moksleivių žinios buvo verti-
namos pagal penkiabalę sistemą – penketas 
atitiko dabartinį dešimtuką). 

Žinių troškimas buvo būdingas dau-
geliui mūsų klasės moksleivių. Lankėme 
Vilniaus Salomėjos Nėries mergaičių vidu-
rinę mokyklą, kuri visoje Lietuvoje garsėjo 
aukštos kvalifikacijos mokytojais ir puikiais 
moksleivių pasiekimais. Čia mokėsi ne tik 
valdžios atstovų, bet ir kultūros darbuotojų, 
dailininkų, teatralų, akademikų bei univer-
sitetų profesorių dukros. Jos neatrodė kuo 
nors išskirtinės, vis dėlto bendra atmosfera 
mokykloje buvo kažkokia pakylėta. Klasės 
susirinkimuose svečiuodavosi žymūs rašy-
tojai, aktoriai, visuomenės veikėjai, net tokie, 
kurie „buvo matę patį Leniną“. Svečiai pa-
sakodavo savo atsiminimus iš susitikimų su 
iškiliais Lietuvos šviesuoliais, jau išėjusiais 
Anapilin. Susidurdavome su gyva istorija. 

Kai aptarinėdavome tai, ką sužinodavome, 
išsakydavome asmeninę nuomonę, išryš-
kėdavo kai kurių bendraklasių, tarp jų ir 
Dainoros, mąstymo branda bei išprusimas. 
Buvo aiškiai matyti, kad ji perskaičiusi labai 
daug knygų. Ne tik grožinės literatūros, 
bet ir kultūros istorijos, atskirų meno šakų 
ir architektūros raidos nuo pat antikos iki 
Renesanso ar naujųjų amžių epochų. 

Mokyklos bibliotekoje gauti visų reikia-
mų knygų būdavo neįmanoma, jų tiesiog 
trūko. Bet Dainora turėjo puikią galimybę 
perskaityti viską, ko reikalaudavo mokymo 
programos. Jos teta Elena Mironaitė dirbo 
Mokslų akademijos bibliotekoje, tad visada 
parūpindavo mums knygų. Pamenu, teta 
nuolat sakydavo Dainorai, kad ši suteikia 
labai mažai laiko pageidaujamam kūriniui 
surasti. Knygų prireikdavo tuoj pat, o rasti 
norimą leidinį tarp šimtų tūkstančių len-
tynose išrikiuotų egzempliorių būdavo ne 
taip lengva. 

Bibliotekos rūmai buvo nelabai toli 
nuo mūsų mokyklos. Dainora bėgdavo ten 
vos ne per kiekvieną laisvą pamoką. Prie 
jos prisidėdavo dar pora bendraklasių, 
kartais ir aš. Dainoros teta duodavo mums 
paskaityti vieną kitą išskirtinį leidinį, kurio 
nebuvo galima išnešti už bibliotekos ribų. 
Skaitydavome čia pat, skaitykloje, kitąsyk 
net nespėdavome grįžti į kitą pamoką. Kartą 
mus aptiko bibliotekos direktorės pavaduo-
ja. Pamačiusi moksleives skaitykloje pamokų 
metu, ji pasistengė, kad apie tai sužinotų kla-
sės auklėtoja mokytoja Petronėlė Kaunaitė. 
Mūsų tuometiniu moksleivišku vertinimu, 
buvome apskųstos. Netrukus per klasės 
susirinkimą auklėtoja labai motiniškai ir 
taktiškai paaiškino, kad toks skaitymas kitų 
pamokų sąskaita yra neleistinas dalykas. Ji 
mūsų nebarė, tik prašė lankytis bibliotekoje 
po pamokų. Aišku, auklėtojos paklausėme.

Tūkstantį kartų teisi buvo Motina Teresė 
sakydama: „Skirk laiko skaitymui – tai iš-
minties šaltinis!“ Dainora skaitė labai daug. 
Beje, daug skaito iki šiol, kaip pati sako, nuo 
ryto iki vakaro, tiksliau – nuo vakaro iki ryto. 
Anot Dainoros, didžiausias darbingumas ją 
užplūsta naktį. Savaime suprantama, paskui 
miegas atima visą pusdienį. 

Pokario laikotarpiu kiekvienų mokslo 
metų pabaigoje privalėdavome laikyti po 7, 8 
ar 9 egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros 
raštu bei žodžiu, rusų kalbos raštu ir žodžiu, 
užsienio kalbos, algebros, geometrijos, trigo-
nometrijos, fizikos, chemijos, istorijos, geo-
grafijos, psichologijos ir kt. Tokios egzaminų 
sesijos mums būdavo normalus mokslo 
metų baigimo etapas. Niekas nedejuodavo 
ir neprieštaraudavo, niekam nereikėdavo 
jokių korepetitorių. 

Pastebėjau, kad Dainora į visus egzami-
nus ateidavo apsiavusi padėvėtus juodus 
batus. Netrukus draugė prisipažino, jog 
tie batai – jos sėkmės talismanas! Dainora 
labai tikėjo, kad gerai išlaikys egzaminą tik 
avėdama tuos prakiurusiais padais batus. 
Žvelgiant iš šiandienos pozicijų, kai Zigmun-
do Froido ar Džozefo Merfio teiginiai mums 
puikiai žinomi, Dainoros tikėjimas nebuvo 
tik vaikiškas žaidimas. Nuoširdaus tikėjimo 
ir pasąmonės galia įrodyta moksliškai, nors 
šio reiškinio priežasčių žmogaus protas iki 
šiol nesugeba paaiškinti. Ir tikrai, egzaminus 
ji išlaikydavo tik labai gerai. 

Mokykloje veikė daugybė būrelių, mes 
stengdavomės dalyvauti jų veikloje. Labai 
daug moksleivių lankydavo gamtininkų bū-
relį (jam vadovavo mokyt. M. Bieliauskienė), 

chemikų (mokyt. V. Paberžy-
tė), fizikų (mokyt. A. Ado-
maitis), matematikų (mokyt.  
L. Mejerovičius), kraštotyrinin-
kų ir kitus. Dainora ieškojo už-
siėmimų, kurie padėtų stiprinti 
žinias pasaulinės kultūros 
istorijos srityje, ugdyti meni-
nius kūrybinius gebėjimus, 
skirti laisvalaikį intelektinei 
saviauklai. Nežinia iš kur, 
bet ji sužinojo, kad Vilniaus 
pionierių rūmuose galima 
nemokamai lankyti įvairius 
kultūrinio ugdymo būrelius, 
tokius kaip meno saviveiklos, 
piešimo, skulptūros ir kitus. 
Dainora iš karto suvokė, jog 
tai puiki vieta savo norams 
įgyvendinti. 

Tuo metu mūsų mokykloje piešimo ir 
braižybos pamokas vedė žinomi dailininkai 
Henrikas Ribačiauskas ir Vincas Norkus. 
Mokytojas V. Norkus taip pat kuravo pieši-
mo būrelį Pionierių rūmuose. Gal Dainora 
sužinojo iš jo? Gal mokytojas pakvietė ten 
lankytis? Atsakymo į šį klausimą nežinau. 
Pionierių rūmuose buvo sudarytos gana 
neblogos sąlygos lipdyti iš molio arba piešti, 
čia rinkdavosi moksleiviai iš visų Vilniaus 
vidurinių mokyklų. Lankyti Pionierių rūmų 
būrelius Dainora paragino dar kelias bendra-
klases, tarp jų ir mane. Skulptūros būreliui 
vadovavo Emilija Liobytė-Vilutienė. Tai 
buvo neeilinė asmenybė, padariusi didžiau-
sią įtaką tolesniems Dainoros sprendimams.

Pamenu, kaip ji nulipdė gana nemažų 
matmenų skulptūrą „Mičiurininkė“. Tai 
buvo jaunos mergaitės, priekyje laikančios 
didžiulę pintinę visokių vaisių, torsas. Kiek 
vėliau buvo išlietas tos molinės skulptūros 
gipsinis variantas, nuotraukos išspausdintos 
vaikų ir jaunimo žurnaluose, o Dainora ap-
dovanota respublikine moksleivių premija 
už geriausią moksleivių meninį kūrinį. Visi 
žavėjosi jos meniniais gebėjimais. Beje, Dai-
nora iki šiol yra išsaugojusi savo pirmosios 
skulptūros nuotraukas, bet kūrinio nebeliko.

Paskutinėje klasėje, kai visos jau mąs-
tėme apie studijas aukštosiose mokyklose, 
Dainoros pasirinkimą nulėmė polinkis į 
meno sritis, ypač į skulptūrą. Kitokio darbo 
nei kūrybinio ji neįsivaizdavo. O meninių 
gabumų Dainora turėjo begalę. Jau buvo 
sukaupusi ir nemažą aplanką savo piešinių. 
Iki šiol prisimenu jos puikias pastelinių tonų 
akvareles.

1953-iaisiais gavome brandos atestatus. 
Prieš tai klasės vadovė mokyt. P. Kaunaitė 
(dėstė matematiką) parinko būrelį savo 
auklėtinių, kad padėtų išrašyti brandos 
atestatus. Atrankos kriterijus – aiški rašyse-
na. Privalėjome nepadaryti nė mažiausios 
gramatinės klaidos, asmens duomenis nura-
šyti iš paso. Gavome kiekvienos moksleivės 
pažymių suvestinę, tuščią atestato blanką 
(mokyt. P. Kaunaitė juos saugojo kaip di-
džiausią brangenybę!) ir ėmėmės darbo. Vos 
užpildžiau bendraklasės Dambrauskaitės 
atestatą, o ji, kaip netrukus pasirodė, visai 
ne Dambrauskaitė, bet Dambrovska. Paaiš-
kėjo, kad ir Dainora yra ne Juknevičiūtė, o 
Juchnevič. Mūsų klasės vadovės vos neištiko 
infarktas. Nežinau, kaip vėliau viskas buvo 
taisoma, tačiau atestatus gavome išrašytus 
su „teisingomis“ pavardėmis pagal pasą. Tik 
iki šiol nerandu atsakymo į klausimą, ar pase 
tos pavardės vis dėlto buvo teisingos? Kas 
turi teisę kūdikio gimimo metrikuose įrašyti 
kitokią pavardę, nei jam priklauso? Atsirado 
ir daugiau moksleivių, kurios gimė tarpuka-
rio Vilniuje, kai pavardės būdavo užrašomos 
visai ne tokios, kokios buvo iš tiesų. Kažkoks 
raštininkėlis, sėdintis civilinės registracijos 
biure, turėjo teisę savo nuožiūra keisti žmo-
gaus tapatybę patvirtinančius duomenis ir 
pavardes „nulietuvinti“ taip, kad net suabe-
jotum tokio asmens lietuviškomis šaknimis. 

Mudvi su Dainora buvome apdovanotos 
aukso medaliais. Tai reiškė, kad stojant į 
aukštąją mokyklą nereikės laikyti stojamų-
jų egzaminų. Dainora išvažiavo į tuometį 
Leningradą – ruošėsi stoti į Menotyros 
fakultetą kažkokiame institute, o aš su ben-
draklase Elena Kralikaite (ji mokyklą baigė 
sidabro medaliu) nuvežėme dokumentus 
į Kauno politechnikos institutą. Svajojome 
būti architektėmis inžinierėmis. Deja, visos 

svajonės žlugo. Nors turėjome aukso ir sida-
bro medalius, studijuoti nebuvome priimtos. 
Abiejų tėvai ir kiti giminės buvo tremtyje, 
o tai reiškė, kad mes – liaudies priešų vai-
kai, tiksliau, pačios esame liaudies priešai. 
Tokiems aukštosios mokyklos durys neatsi-
verdavo. Netrukus iš Leningrado sugrįžo ir 
Dainora, ji taip pat nepateko į institutą. Buvo 
didžiulis konkursas, užteko savų, tad kam 
čia priimti kažkokią abiturientę iš „Pribalti-
kos“. Vis dėlto Dainora, grįžusi namo, įstojo 
į tuometį Vilniaus dailės institutą. Vietinė 
aukštosios mokyklos profesūra nesunkiai 
įžvelgė jos gebėjimus ir uždegė žalią šviesą. 
Tiesa, Dainora pasirinko ne skulptūros, 
bet landšafto architektūros studijas. Ma-
tyt, įtakos apsisprendimui turėjo kadaise  
E. Liobytės-Vilutienės išsakyta nuomonė, 
kad ji, nors ir būdama skulptorė, pirmenybę 
vis dėlto atiduotų architektūrai. 

Mudvi buvome suolo draugės, tačiau 
aš visiškai nežinojau Dainoros biografijos. 
Neretai lankydavausi jos namuose tuome-
tinėje Gorkio gatvėje (dabar – Pilies) visai 
šalia Šlapelių namų. Ten Dainora gyveno 
tik su jaunesniąja sesute Raminta, niekada 
nemačiau nei mamos, nei tėčio. Netrukus 
sužinojau, kad mama su močiute gyvena 
atskirai, o apie tėtį niekas nekalbėjo ir ne-
klausinėjo. Tuo metu mums buvo į galvas 
įkalta taisyklė, jog nevalia knaisiotis po kito 
žmogaus asmeninį gyvenimą, nereikia nieko 
klausinėti, jei panorės, jis pats papasakos. 
Nustebino tik vienas dalykas – Dainora 
turėjo daugybę nuotraukų iš ankstyvos 
vaikystės, ir jose buvo matyti gana prabangi 
aplinka. Pamenu, kaip žaibiškai toptelėjo 
mintis: tikriausiai jos šeimą ištiko Lietuvos 
inteligentų likimas. Iš savo tėvų kartos jau 
žinojome, kur buvo „iškeliavę“ Lietuvos 
mokytojai, teisininkai, gydytojai, kunigai 
ar valstybės tarnautojai, ką jau kalbėti apie 
kariškius. Tuomet supratau, kodėl Dainoros 
mama gyvena atskirai ir niekada nenakvoja 
kartu su savo vaikais. Klausti nereikėjo. 

Kai baigėme mokyklą, mūsų keliai gero-
kai nutolo. Kitais metais įstojau į VU Medi-
cinos fakultetą (stojau ten, kur buvo galima 
patekti!) ir nuėjau visai kita kryptimi. Tačiau 
draugystė su Dainora nenutrūko. Lankiausi 
jos namuose, kai jau gyveno Belmonte, 
vėliau – Žvėryne, daugiau pasikalbėdavau 
su mama, susipažinau su labai miela aris-
tokratinių manierų močiute, kurią Dainora 
ir Raminta vadindavo Buba. Tuo metu 
man teko nemažai bendrauti su senaisiais 
vilniečiais – darbe mano tiesioginė vadovė 
buvo tarpukario vilnietė, garsi okulistė, 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Akių ligų kurso vedėja dr. Marija Karužai-
tė-Horodničienė (visi ją vadindavom tiesiog 
Profesore). Profesorė buvo artima Dainoros 
mamos draugė. Jaunystėje jos abi mokėsi 
vienoje klasėje. Pas mano Profesorę ateidavo 
daug senųjų tarpukario vilniečių, ieškančių 
okulisto pagalbos. Tekdavo padėti ištirti jų 
blogėjančios regos priežastis, aptarti gydy-
mą ar regėjimo korekcijos galimybes. Dr.  
M. Horodničienė su savo senaisiais draugais 
prisimindavo tarpukario, karo ir pokario 
laikus. Iš jų ir išgirdau apie Juknevičių ir 
Stašių šeimos sudėtingą likimą. 

Pamenu, Profesorė juokaudavo, kad 
Dainora niekada nenuslėps nuo jos savo 
amžiaus, – pasirodo, mano draugė gimė tą 
pačią dieną, kai dr. M. Horodničienei sukako 
30 metų. 

Dar po kelerių metų jau dalyvavau 
Bubos laidotuvėse. Susirinko labai didelis 
būrys senųjų vilniečių. Tada jau žinojau, kad 
laidoju Rygos teatro įkūrėjo Adolfo Alunano 
dukrą, Konstantino Stašio žmoną Zuzaną 
Alunane-Stašienę. 

Kai kalba pasisukdavo apie karą ir 
pokario sunkumus, Dainora sakydavo, 
kad ji didelių baisumų nematė ir patrankų 
dundesio negirdėjo, kad visą karą praleido 
Altajaus krašte netoli Barnaulo. Tik Nepri-
klausomybę atkūrusioje Lietuvoje Dainora 
man išsamiai papasakojo apie savo gyveni-
mą tremtyje. Tas pasakojimas vertas atskiro 
romano. Tačiau labiausiai mane stebina, kad 
ji iki šiol viską prisimena, net mažiausias 
smulkmenas. Nėra pamiršusi nė vieno savo 
mokytojo, gali išvardyti visų vardus, tėva-
vardžius ir pavardes. 

Sukaktys

Su Dainora sėdėjome viename suole
Doc. dr. Joana JAUTAKIENĖ, Vilnius

 Suolo draugės Dainora Juchnevičiūtė (dešinėje) 
ir Joana Saliklytė (1953)
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Sukaktys

Nukelta į 12 p.

Sako, jog eilinį gimtadienį reikia švęsti, 
atėjus jo dienai, o štai jubiliejinis gali tęstis 
ir visus metus. Kitaip leista gal tik karaliams, 
kurie, kaip štai Anglijos karalienė, gimusi 
balandžio 21 d., į savo gimtadienio pobūvį 
visus sukviečia tik vasarą. Tokia karališka 
užgaida. Nėra tad ko stebėtis, kad Jonas 
Rimantas Klimas, gimęs irgi balandžio 21 d. 
(!) ir dar Užsienyje, taip pat savo gimtadienį 
nukėlė į vasarą. Tuo labiau, kad šiais metais 
jo gimtadienis – jubiliejinis: Jonui Rimantui 
Klimui – aštuoniasdešimt! Toliau jį vadinsiu 
tik Rimantu, mat, apie galimybę vadinti jį 
dar ir Jonu daugelis išgirdo tik šventėje, 
o ir su Joninėmis Rimanto Klimo niekas 
nesveikina. Neužsiminsiu daugiau ir apie 
metus, mat, visa, ką teko išgirsti, pamatyti 
šio žmogaus karališkame gimtadienyje, 
neapibūdina jo kaip įžengusio į devintą 
dešimtį. Rimanto metų aruodai ne dienų, 
o darbų pilni.

Išsiblaškiusi, išsivažinėjusi Lietuva šian-
dien vis dažniau pravirksta prie gimtųjų 
namų slenksčio. Su šaknimis save raunam 
iš gimtosios žemės, manydami, jog būsim 
persodinti į derlingesnę, kad greitai prigysim 
ir žaliuosim, žydėsim. Dairomės į gražiuosius 
pavyzdžius, kai iš tikro tie, persodintieji, 
šypsosi mums iš televizijos ekranų plačiomis 
šypsenomis, demonstruoja savo atrastus rojus 
ir sėja mumyse klajoklių sėklą. O mes gi – lie-
tuviai, mums tik savam kaime tvoros žydi. Ir 
mane labiau žavi tie, kurie, ir toli nuskridę, 
aukštai užkopę, ilgisi savo tėviškės. Dar 
labiau džiaugiuosi už tuos, kuriems pavyko 
išsaugoti savo gimtąsias sodybas, neleisti 
užželti jų takams. 

Šitos mintys mane aplanko, galvojant apie 
Rimantą Klimą, kuris net savo jubiliejiniam 
gimtadieniui pasirinko ne kokius kultūros 
namus ar prabangų restoraną, o sukvietė vi-
sus į savo gimtąjį kaimą. Užsienin... Renginio 
konsultantė-vedėja Dalia Savickaitė taip ir 
paskelbė susirinkusiesiems, jog jie yra kvie-
čiami pasivaikščioti Rimanto Klimo tėviškės 
takais. Tas pasivaikščiojimas buvo perpintas 
dainomis, biografijos faktų priminimu, ne-
sibaigiančiais pasakojimais apie nuveiktus 
darbus Tėvynei ir tėviškei ir buvo papuoštas 
ąžuolo lapų vainikais ir gėlių puokštėmis 
jubiliatui.

Visas šventes R. Klimas, kaip prisiekęs 
lietuvis, savo sodyboje pradeda vėliavos 
pakėlimu ir „Tautiškos giesmės“ giedojimu. 
To nepadaryti sulaukus tiek svečių ir tokią 
dieną būtų tiesiog nuodėmė. Šįkart kelti 
istorinę Lietuvos vėliavą jubiliatas patikėjo 
garbiai viešniai Birutei Valionytei ir Kazitiš-
kio seniūnui Drąsučiui Jelinskui. Suplevėsavo 
Vytis aukštai pakilusioje vėliavoje, nuskriejo 
per Užsienį ir miškus Lietuvos himnas. O štai 
dabar galima ir šventę pradėti. 

Renginio sumanytoja-vedėja Kazitiškio 
bibliotekos bibliotekininkė Rasa Trubilienė 
priminė įsimintiniausius R. Klimo gyvenimo 
etapus, pasakojo apie jo karjeros viršūnes, 
vardijo pelnytus apdovanojimus, dėkojo 
už neįkainojamą indėlį į šio krašto istorinės 

atminties gaivinimą, kultūrinę sklaidą. Ir 
pabiro žodžiai:

–  Savas, išmintingas, draugiškas, dosnus, 
nepasikėlęs, visados laukiamas...

Taip apie Rimantą baigdama savo įžan-
ginę kalbą sakė Rasa Trubilienė, pastebėjusi, 
jog Rimantas nerimsta ir stabtelėjęs ant aš-
tuonių dešimčių metų slenksčio randa laiko 
dalyvauti bendruomenės šventėse, rajone 
organizuojamuose renginiuose. 

Akcentuodama, kad žmogų formuoja gim-
tieji namai, šeima, renginio vedėja D. Savickaitė 
pratęsė savo mintį, pastebėdama, jog žmogų 
vėliau keičia sąlytis su kitais žmonėmis, jį api-
būdina kaip asmenybę jo žodžiai ir darbai. Taip 
į sceną, kuri buvo įrengta šalia gimtųjų namų, 
buvo pakviestas jubiliatas Rimantas Klimas.

– Mano kaimynas, švęsdamas savo sep-
tyniasdešimtmetį, kadais man prisipažino, 
jog visą naktį nemiegojęs, svarstydamas, ką 
pasakys susirinkusiesiems. Ir man – taip pat, – 
prisipažino Rimantas, puolęs dėkoti visiems 
susirinkusiems į jo jubiliejinę šventę. – Džiau-
giuos, kad jūs visi čia daugiau ar mažiau man 
pažįstami. Labai mane išgyrėt. Nesu toks 
šventas. Kita vertus, jei visai nenusidėtum, 
koks būtų gyvenimas? O šiandien čia susi-
rinkę geriau pakalbėkime apie Tėvynę, jos 
didžiavyrių likimus. Kad pajustume tikrą 
bendrystę. Juk mūsų praeitis siekia daugiau 
nei Mindaugo Lietuva. Rašyk Tėvynei septy-
nis tūkstančius metų ir nebus per daug, – taip 
su jam būdingu patriotiškumu ir didele meile 
Tėvynei baigė savo įžanginę kalbą.

Ir buvo pastebėta, kad „tokie žmonės kaip 
Klimas užauga retai ir – ne visose žemėse“. 
Tad ir buvo pakviestas į sceną šių žemių 
šiandienis gaspadorius – Kazitiškio seniūnas 
Drąsutis Jelinskas.

Prisiminė jis Rimantą dar iš senų laikų, 
kai tas klaidžiojo po seniūnijos kaimus ir 
užrašinėjo liaudies dainas. Iš to laiko D. Je-
linskui jis išliko kaip šviesus žmogus. Vėliau 
pažino jį kaip miškininką, didį kultūrininką, 
istorijos tyrinėtoją ir nenuilstantį savo krašto 
patriotą. O dabar, sakė, galėtų Rimantas ir 
sau daugiau laiko skirti. Tai buvo pasakyta, 
apjuosiant jubiliatą progine tautine juosta ir 
įteikiant jam dovanų supamą krėslą. 

Aukštaitijos regiono etninės globos tary-
bos pirmininkė, Utenos rajono savivaldybės 
vyr. specialistė etninei kultūrai Zita Mac-
kevičienė palygino gyvenimą su traukiniu, 
kuriame nuolat keičiasi pakeleiviai, kuriame 
sutinki tuos, kuriuos čia pat užmiršti ar ne-
norėtum daugiau susitikti, bet džiaugiesi tais, 
su kuriais mielai renkiesi ir tolesnes keliones 
per gyvenimą. Prie pastarųjų ji priskirtų R. 
Klimą. Nes jis negali būti atsitiktinis keleivis 
kiekvienam, bent kiek su juo keliavusiam 
tame gyvenimo traukinyje. 

– Šito žmogaus nuopelnai Aukštaitijai ir 
Lietuvai yra tikrai dideli, – sakė ji, įteikdama 
padėką, dovanas ir nevystančias gėles (pro-
tėjas, zundas...).

Ji perdavė ir Utenos r. mero Arvydo Kati-
no dovaną – „Auksinę pasagą“, nes Ažvinčių 
giria ir jos kaimų kultūra – ir Utenos rajone.

Apie Joną Rimantą KLIMĄ
Lietuvos miškininkas, visuomenės veikėjas Jonas Rimantas Klimas gimė 1939 m. balandžio 21 d. 

Užsienio kaime, Salako valsčiuje.
1953 m. baigė Kazitiškio septynmetę mokyklą, 1958 m. – Vilniaus miškų technikumą. 1963 m. baigė 

Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1963–1965 m. tarnavo sovietinėje armijoje. 
1966–1974 m. dirbo Ukmergės miško pramonės ūkio darbų saugos inžinieriumi, naujų technologijų 

diegimo ir statybos remonto vyr. inžinieriumi. 1974 m. paskirtas Nemenčinės miškų ūkio direktoriumi, 
nuo 1978 m. – Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo generaliniu direktoriumi.

1990–1991 m. buvo Miškų ūkio ministerijos Nacionalinių parkų skyriaus viršininkas.  
1992–1993 m. – miškų ūkio ministras. 

1993–1994 m. dirbo Lietuvos banko Socialinių reikalų departamento direktoriumi, 1995–1996 m. – 
Susisiekimo ministerijos skyriaus viršininku.

1997 m. buvo paskirtas Vilniaus miškų urėdijos urėdo pavaduotoju.
Studijų metais vadovavo Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) studentų klubui. 1989–1992 m. 

Visuomeninės Rytų Lietuvos tarybos prie LTSR (nuo 1990 m. kovo mėn. – prie Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos) Prezidiumo pirmininkas. 1995 m. – Lietuvių tautininkų sąjungos narys.

1984 m. įkūrė folkloro ansamblį „Nalšia“, kurį laiką jam vadovavo, 1986 m. subūrė kraštiečių 
klubą „Ažvinčiai“.

1993–1999 m. buvo Lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkas, Karaliaus Mindaugo kolegijos 
narys ir kraštiečių „Ažvinčių“ klubo veiklos koordinatorius.

1998 m. sudarė ir išleido 1944 m. Armijos Krajovos nužudyto poeto J. Klimo eilėraščių rinktinę 
„Pasižadėjimas“, 1999 m. – kraštotyros knygą apie Rytų Aukštaitiją – „Kukuoja gegiutė“, 2017-aisiais – 
knygą apie Ažvinčių kraštą – „Tolumos ir artumos“.

Už profesionaliai bei išmoningai organizuojamą veiklą 1963 m. pelnė Lietuvos Respublikos meno 
saviveiklos žymūno vardą, 2000-aisiais jam įteikta Ignalinos rajono savivaldybės Miko ir Kipro Petrauskų 
premija, 2013-aisiais Panevėžyje jam įteiktas Lietuvos Respublikos Seimo įsteigtas atminimo medalis 
„Tarnaukite Lietuvai“, pelnytas nominacijoje „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“.

Nerimstančio Rimanto gimtadienis
Vida ŽUKAUSKAITĖ, Ignalina

Per girią garsas apie R. Klimo šventę 
pasiekė ir Tauragnus. Lygiai kaip ir jis ne-
apleidžia šios kaimyninio rajono seniūnijos. 
Tauragniškiai dar kartą padėkojo Rimantui 
už šio krašto atminties išsaugojimą, Minčios 
girioje pastatytus koplytstulpius sukilėliams, 
už gražius susitikimus jų šventėse, dovanotus 
prisiminimus ir dainas. Nupynė tauragniškės 
moterys Rimantui vainiką, sakydamos, kad 
tai vainikas tam, kas pina gražių darbų vai-
niką Lietuvai. Dėl sveikatos dar ir Tauragnų 
pievų žolelių priskynė, o jubiliejaus proga 
sveikindami dainą į Užsienį atvežė. 

Pasidžiaugti vienu iš didžių kraštiečių, 
Miko ir Kipro Petrauskų premijos laureatu, 
tiesiai iš Vilniaus, kur tądien LR Seime buvo 
pristatoma Augustino Voldemaro paroda, 
atskubėjo ir Ignalinos rajono vicemeras 
Manfredas Žymantas. Dėkojo R. Klimui už 
jo kilnius darbus, didžią meilę tėviškei ir 
Tėvynei, už lietuvybės puoselėjimą ir istorijos 
išsaugojimą. Už visa tai jubiliejinį gimtadienį 
švenčiančiam R. Klimui buvo įteiktas Ignali-
nos r. savivaldybės apdovanojimas – „Sida-
brinė lelija“.

Bene tituluočiausia tarp R. Klimo šventės 
dalyvių tądien buvo Birutė Valionytė – miš-
kininkė, Lietuvos politinė ir visuomenės 
veikėja, Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signatarė, signatarų klubo kanclerė, preziden-
tė, nuo 2009 m. – Vytauto Didžiojo sąjungos 
pirmininkė. Ji patvirtino, kad rimčiausios 
pareigos, kurios teko R. Klimui, neabejotinai – 
ministro. Mat, jam teko šį darbą dirbti labai 
sunkiu, atsakingu laiku, reikėjo priimti labai 
daug lemtingų sprendimų.

– Jo vizijos ne visada sutapo su kitų nuo-
monėmis, tad reikėjo apginti savo poziciją, 
galvojant ne apie vienos dienos interesus. Jo 
pagrindinis rūpestis buvo valstybės gerovė, – 
tikino signatarė, džiaugdamasi, kad buvo 
pakviesta į jubiliejinę šventę ir prisipažino, 
kad tokio dvasingo renginio, skirto vieno 
žmogaus jubiliejui, jai ir Vilniuje neteko 
matyti. 

Į prisiminimus nuklydo ir Romas Pa-
kalnis – Sąjūdžio narys, aukštaitis nuo 
Kirdeikių, pelnęs aukščiausius valstybės 
apdovanojimus už mokslo ir kultūros 
veikalus, tarptautinės UNESCO komisijos 
narys, Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir 
paramos fondo prezidentas, miškininkas. 
Meilė miškams juos suvedė, paskatino eiti 
krašto kultūros pažinimo keliais. Bendros 
ekspedicijos, bendri pomėgiai – tad visados 
rasdavosi temų pokalbiams ir laiko jiems. Be 
kita ko, R. Pakalnis priminė (daugeliui tai 
buvo ir nežinota), kad būtent R. Klimo ini-
ciatyva šaliai lemtingomis Sausio dienomis 
Gedimino prospekte buvo užkurti laužai, 
kad į mitingus besirenkantys žmonės ne-
sušaltų. Atviros tuomet besibūriuojantiems 
buvo ir Lietuvos Respublikos miškų ūkio 
ministerijos durys. 

Apie R. Klimo nerimastingą būdą kalba 
ir jo darbai. Daug dėmesio jis skyrė Juozo 
Klimo, gretimo Laukstenių kaimo poeto, 
nužudyto Armijos Krajovos karių, atminimo 
įamžinimui (paruošė ir išleido jo knygelę 
„Pasižadėjimas“). Prakalbus apie tai, gražiai 
į sveikintojų eilę įplaukė Vidmanto Lisausko 
posmai, skirti jubiliatui, o pasakojantys apie 
Lietuvą.

– Kad būtau žinojis, kad tu būsi taip 
gražiai aprėdytas, būtau su tavim anksčiau 
pradėjis bendraut, – dzūkiškai į Rimantą 
Klimą kreipėsi Mielagėnų krašto žentu 
dažnai renginiuose pristatomas Mindaugas 
Milinavičius.

Ne tik bendraut, bet ir dainuot kartu gal 
būtų anksčiau vyrai pradėję. Bet juk geriau 
vėliau, negu niekad, ar ne? Kai vienas šalia 
kito stojas dainą mylintys, ilgų repeticijų, 
„prisiderinimų“ nė nereikia. Stojo tada 
dzūkas Mindaugas šalia aukštaičio Rimanto 
ir suskambo daina... Žemaitijai. Ir tarsi susi-
jungė visa Lietuva, savo tvirtybę ir draugiš-
kumą pademonstruodama. O paskui lyriškai 
suskambėjo R. Klimo kaimyno Kazimiero 

Svečiai

Sukaktuvininkas Rimantas Klimas su šimtamete teta Veronika Grumbiniene
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Klimo daina: „Nuveisiu, nuveisiu, žaliojon 
girelėn nuveisiu...“ Prie girios gimę, augę, 
kaipgi apie girią nedainuos. O ir miškininkų 
iš šio krašto ne vienas ir ne du. Vien Klimų 
giminėj jų kiek! Paties Rimanto ir dukra Rūta, 
ir sūnus Arūnas – irgi miškininkai.

Kartu su Rimantu technikume miški-
ninkystės mokėsi ir Antanas Jurgelėnas, tik 
vėliau, kaip juokauja Antanas, Rimantas 
nuėjo toliau mokytis, „kaip beržą nuo pušies 
atskirt“, o jis pats išėjęs „elektronų ieškot“. 
Džiaugėsi sužinojęs, kad Rimantas įkūrė 
„Nalšios“ ansamblį, dainuojantį Ažvinčių 
krašto dainas. O paskui vyrai susitiko, kurda-
mi „Ažvinčių“ klubą, kuris Vilniuje rasdavo 
vietos tai Grąžtų gamykloje, tai Mokytojų 
namuose. Nesunku darbą dirbti, jei randi 
tam pritariančių. 

– Džiaugiuos, kad šitas kraštas, šitie 
žmonės išaugino tikrą vyrą, – sakė Antanas 
Jurgelėnas, vainikuodamas R. Klimą ąžuolo 
lapų vainiku. 

Lietuvos miško ir žemės savininkų asoci-
acijos pirmininkas Algis Gaižutis pastebėjo, 
kad miškininkystė – nėra vien mokslas apie 
medžius.

– Greičiau apie žmones, tuose miškuose 
gyvenančius, dirbančius ir juos saugančius, – 
sakė jis, kviesdamas dar kartą peržvelgti  
R. Klimo gyvenimo darbus.

Primindamas, jog R. Klimas yra jų aso-
ciacijos garbės narys, įsegė jam asociacijos 
ženklą.

Miško reikalai, kaip prisipažino Loreta 
Aleknienė, su R. Klimu ją suvedę dar prieš 
du dešimtmečius. Tuomet jis palikęs jai daly-
kiško, tvirto žmogaus įspūdį. Kai tapo Igna-
linos r. savivaldybės viešosios bibliotekos 
direktore, radosi kitos susitikimų priežastys. 
Kitokios buvo ir kalbos. Prasidėjo kultūrinis 
bendradarbiavimas, tad ir šis bibliotekos 
inicijuotas renginys – tik mažas atsilyginimas 

daug mūsų krašto istorinės ir kultūrinės 
atminties išsaugojimo baruose nuveikusiam 
žmogui. L. Aleknienė nuo bibliotekos įteikė 
dovanų puikų albumą „100 gražiausių Igna-
linos krašto perlų“, o jos vyras, Linkmenų 
seniūnas Jonas Alekna – šakotį, juokaudamas, 
kad jam nuo Joninių liko, o Rimanto, kaip 
žinia, niekas su Joninėmis taip ir nepasvei-
kino. Bendra Loretos ir Jono Aleknų dovana 
R. Klimui (ja galėjo „pasivaišinti“ ir visi 
susirinkę) – daina apie jaunystę.

Atvažiavo į armijos laikų bičiulio šventę 
ir du įspūdingi žemaičiai – Jonas Srėbalius ir 
Antanas Grumbinas. Ir ką ten kalbėsi, kai daina 
prašosi laukais paleidžiama, kai aidu ji nuo 
miško atskrieja, širdis užgaudama ir nuramin-
dama. Tik atsidusti, tik pasidžiaugti belieka. 

Užtat linkmeniškis, pasieniečių renginių 
organizatorius ir knygų apie juos autorius 
Antanas Žilėnas kalbėjo kaip tikras oratorius. 

– Rimantas yra mūsų laikų Basanavičius, 
mūsų laikų Kudirka, Jis – mūsų Mikas ir Ki-
pras Petrauskas, mūsų Vaclovas Daunoras... – 
vardijo nepailsdamas, o žodžiams užtvirtinti 
įteikė R. Klimui Mindaugo karūnavimo jubi-
liejaus atminimo medalį.

Gi šio krašto miškininkas Stasys Kaspe-
ravičius Rimantą pavadino tiesiog krašto 
Rūpintojėliu. 

– Tai didis išmintimi žmogus, – sakė jis. – 
Jo iniciatyva pastatyti atminimo ženklai is-
torijai išsaugoti, ateities kartoms ją priminti. 
Mūsų Rimantas – didvyris!

Didvyriškumui kartais reikia nedaug. 
Kai svaičioji apie visos Lietuvos klestėjimą, 
pirmiausia prisimink savo kaimą. Apie tai 
priminė R. Klimo šventėje dalyvavęs „Dieme-
džio“ leidyklos direktorius Danas Kaukėnas, 
beje, kadaise dirbęs „Naujoje vagoje“. Jis 
tikino, kad atgaivinęs savo tėviškę, kaimą, 
atgaivinsi ir Lietuvą. Išties, jei kiekvienas 
Lietuvos kaimas turėtų bent po vieną nerims-
tantį Rimantą, kaip gražiai šiandien žydėtų 
visa Lietuva!

Danas, kalbėjęs apie „Diemedžio“ leidy-
kloje leidžiamas istoriškai vertingas knygas, 
jomis apdovanojo garbingiausius šventės sve-
čius, o paskui prie knygų ryšulėlių pakvietė 
visus, kam knyga dar yra šventas reikalas. 
Tarp tų dalijamų buvo ir R. Klimo knygų.

Žodį tarė ir Rimanto teta Veronika Grum-
binienė, kitąmet švęsianti savo šimtąjį gimta-
dienį. Kad ir koks visų akyse šiandien didis 
yra R. Klimas, Veronika priminė, kad tik per 
lemtingą atsitiktinumą jau susižadėjusi jos 
sesuo Teklė nenutekėjo į Kirdeikius, iš kur pas 
ją, Gaižutytę, su tėvais gyvenusią rytiniame 
Pakaso krante, atvažiuodavęs jaunikaitis jau 
ir žiedus buvo nupirkęs, ir piršlius atsiuntęs.

– Bet kaimynas Bulka atvedė mūsų kie-
man savo draugą Juozą Klimą. O tas meiliai 
žiūrėjo į Teklę, jos rankas glostė... – prisiminė 
Veronika. – Supyko kirdeikinis, su piršliais 
išvažiavo atgalios. Krito į akį Juozas ne tik 
Teklei, mūsų mamai irgi patiko, nors kirdei-
kinis ir bagotesnis buvo, vienturtis.

Pasakojo Veronika, kaip jaunuoliai įsi-
mylėjo, atšoko vestuves, o po poros metų ir 
Rimantas gimė. Neprastas vaikis!

Gal girdėjo šitą Veronikos pasakojimą ir 
Rimanto vaikai. Bet kad Rimanto sūnus Arū-
nas kaip iš akies trauktas anas meilus senelis 
Juozas – tai tvirtino visi, pamatę Rimanto 
tėvų nuotrauką, esančią muziejuje, įrengtame 
Rimanto tėviškės kluone.

Arūnas išties jaudinosi, matydamas, kaip 
šiltai apie jo tėvą kalba susirinkusieji. Jis vertė 
mintyse gyvenimo knygą, traukdamas iš jos 
giliausius įspūdžius palikusius įvykius: tėve-
liai savo vestuvių dieną kasmet kuria laužą, 
tėvelis moko meistrauti, tėvelis vedasi į me-
džioklę, tėvelis moko sesę čiuožti pačiūžomis...

– O pati didžiausia ramybė apima, kai 
šiame namely tėvelis pakviečia išgerti kave-
lės... – taip poetiškai kalbėjo Rimanto sūnus. 

Po tokių jaudinančių prisiminimų belie-
ka tik stipriai apkabinti tėvelį, ką ir padarė 
Arūnas su Rūta.

Liūdesį gali nuvyti daina. Ji ir suskambo. 
Šįkart scenoje drauge su Rimantu ją užtraukė 
dar viena Klimaitė – Danutė Gasiūnienė, Ka-
zitiškio kaimo kultūros namų vadovė.

Ir būtų kažko trūkę tame karališkame 
gimtadienyje, jei R. Klimą būtų užmiršusi jo 
sukurtoji, išliūliuotoji „Nalšia“, šiemet, kaip ir 
jos įkūrėjas, pasitinkanti jubiliejinį gimtadie-
nį. 1984-aisiais suburtas kolektyvas šiandien 
žavi savo turtingu repertuaru, muzikalumu, 
gražiu bendravimu su žiūrovais.

Kas mokėjo, drauge su „Nalšia“ daina-
vo, kas šokiui nuo suolelių pakilo, kiti gi 
pabiro po R. Klimo tėviškę. Vieni takeliu 
prie didžiojo tvenkinio, kiti – į kluoną Ri-
manto muziejaus eksponatų apžiūrėti. O 
ten – ir Rimanto šeimos, ir viso kaimo isto-
rijos atspindžiai, įvairiausi daiktai, žemėje 
atrasti, iš pastogių surankioti, nuo ugnies 
ir... užmaršties išgelbėti. Ir kaip tai simboliš-
ka, kad toji ekspozicija – kluono aruoduose. 
Į juos dar galima pilti ir pilti atminties 
grūdus, kad ateity derlių galėtum pjauti. 
Tikiu, kad daug dar ir pats Rimantas tuos 
aruodus papildys. Juk linkėta jam šimto ir 
dar daugiau sulaukti. Teta Veronika sakė, 
jog tai visai nesunku padaryti! Pasisups 
tame dovanotame krėsle, pasisups – ir vėl 
į darbus kibs!

*** 
Kiekvienas R. Klimo šventėje buvęs galės 

sakyti, jog buvo karališkame gimtadienyje. 
Ir dar – Užsienyje (iš didžiosios raidės!). 
Tam tikrų sąsajų rasti galima – tai buvo so-
lidi, kultūringa šventė, kur kiekvienas buvo 
pastebėtas, žodžiu ar žvilgsniu paglostytas, 
priimtas kaip pats laukiamiausias, išlydėtas 
kaip dar kartą šioje sodyboje pageidaujamas. 

Autorės nuotr.

Šaltinis – Ignalinos rajono laikraštis 
„Nauja vaga“.
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Sukaktys

Nerimstančio Rimanto gimtadienis

Ankstyvą gegužės 25-osios rytą autobusu 
iš Šiaulių į Tolminkiemį išvyko 50-ies žmonių 
grupė. Tai buvo jau 34-oji pavasarinė kelionė 
į istorinę Mažosios Lietuvos žemę. Ją ir vėl 
organizavo nenuilstanti šviesuolė, visų my-
lima Kristijono Donelaičio draugijos Šiaulių 
skyriaus pirmininkė Izolina Lingienė. Kartu 
vyko ir K. Donelaičio draugijos Panevėžio 
skyriaus nariai. Ištikimiausi keliauninkai žino, 
kad paskutinį gegužės savaitgalį vėl keliaus į 
Kristijono Donelaičio žemę, kad kartu vyks 
būrelis naujokų, kurie Tolminkiemyje, Lazdy-
nėliuose vaikščios grožinės lietuvių literatūros 
pradininko pramintais takeliais. I. Lingienė 
džiaugsis, kad jos viltys ir norai pildosi: do-
nelaitininkų gretos didėja, ilgametė iniciatyva 
tęsiama, kultūrinė jungtis vis dar gyva.

Kasmetinės kelionės tikslas – dar kartą 
prisiliesti prie tų vietų, kurios mena poemos 
„Metai“ atsiradimo laiką. Ir šiais metais ap-
lankyta Tolminkiemio bažnytėlė: jos altorius,  
K. Donelaičio kripta ir lauke stovintis pamin-
klas papuošti gėlėmis, sutvarkytos šalia esan-
čios kapinaitės. Su atvykėliais į Tolminkiemio 
bažnytėlę kasmet atkeliauja poezija, muzika, 
dainos. Šįkart ilgesingai liejosi kanklių garsai. 
Jų stygas virpino ir dainavo Regina Marozienė, 
Regina Vaišnorienė ir Elena Ralienė. Prie jų 
prisijungė „Bičiulių“ choro dalyvės su vadove 
Rita Daukantaite. Poezijos posmai skambėjo iš 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriaus 
Vlado Baranausko, poetų Jono Ivanausko ir 
Kazimiero Almino lūpų. Šiaulių universiteto 
prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė į programą 
įpynė akademinį žodį, primindama lietuvių 
grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 
sąsajas su naująja literatūra. Visiems bendra-
keleiviams I. Lingienė dėkojo už palaikymą, 
meilę šiam kraštui ir buvimą kartu.

Antroji lankytina vieta – Lazdynėliai, ku-
riuose 1714 m. gimė K. Donelaitis. Dabar poeto 
gimtinę žymi tik paminklinis akmuo ir 1989 m. 
pradėtas sodinti ąžuolynas. Jauniausieji 
kelionės dalyviai Vitas Baranauskas, Unė Ba-
ranauskaitė ir Rūta Arbačiauskaitė pasodino 
tris naujus ąžuoliukus. Medžių sodinimas 
lietuviams yra šventas, o šioje vietoje jis dar 
ypatingesnis. Šiais metais donelaitininkus 

maloniai nustebino Šiaulių „Busturo“ auto-
buso vairuotojas Arūnas Milašius: jis padėjo 
jaunuoliams iškasti duobes, sukalti kuoliukus, 
pririšti ir palaistyti sodintus ąžuoliukus. Su 
tokia meile pasodinti medeliai po daugelio 
metų tikrai turėtų priminti girios galiūnus.

Lazdynėliuose prie paminklo savo 
mintimis pasidalijo Šiaulių universiteto 
prof. dr. Giedrė Čepaitienė, svarstydama 
apie tai, „kokie žmonės šioje žemėje supo  
K. Donelaitį, ką tėvai įdėjo jam į širdį, kad jis 
šitaip prakalba į mus po tiek daugybės metų. 
Prakalba visai kitaip negu ano meto didžiųjų 
tautų žmonės“. Profesorė priminė, kad tu-
rime būti labai dėkingi žemei, užauginusiai 
Martyną Mažvydą. „Kuri dar tauta eiliuotai 
prakalba savo pirmąja knyga į kiekvieną tos 
tautos širdį?“ – tęsė profesorė. Prasmingi 
ir jautrūs žodžiai iškeliavo į kiekvieno jų 
klausiusio širdį...

Iš Lazdynėlių kelias vedė į Gumbinę, 
kurioje poetas buvo pakrikštytas. Džiugu, 
kad mieste, kuriame Prūsijos lietuvininkų 
pėdsakai išnykę jau seniai, stovi paminklas 
K. Donelaičiui. Prie jo donelaitininkai visada 
palieka iš Lietuvos atvežtų gėlių puokštę, 
uždega žvakelę.

Kasmetinės išvykos į Karaliaučiaus kraštą 
suteikia galimybę atrasti ką nors naujo. Ne visi 
atradimai būna džiugūs: dažnai aptinkami 
tik senųjų pilių griuvėsiai ar tuščios erdvės, 
kuriose kažkada stovėjo istoriniai statiniai, 
apie kuriuos dabartiniai gyventojai dažniau-
siai nieko nežino. Tai patirta ir šioje kelionėje. 
Įsrutyje apžiūrėti didingos XIV a. Instenburgo 
pilies likučiai, šalia pilies stovintis paminklas, 
skirtas vokiečių kariuomenės 12-ojo lietuvių 
ulonų pulko raiteliams, žuvusiems Pirmajame 
pasauliniame kare, miesto centrą puošiantis 
lietuviškosios Žiemgalos krašte 1761 m. gi-
musio Rusijos imperijos feldmaršalo Michailo 
Barklajaus de Tolio paminklas, kitos miesto 
vietos, kurių senąją architektūrą smarkiai 
palietęs sovietinis laikotarpis. 

Šių metų atradimas – Imanuelio Kanto 
muziejus Juodžiuose. Vos prieš metus duris 
atvėręs pagrindinis muziejaus pastatas yra pla-
nuojamos atstatyti I. Kanto rezidencijos dalis. 
Deja, toje vietoje, kur stovėjo bažnyčia, dabar 
auga žolė. Muziejaus darbuotoja pasakojo, jog 
visiškai sunaikinta ji buvo apie 1970 m.

Gerų įspūdžių paliko ir Įsručio pakraštyje 
esantis žirgynas, kuriame auginami ir trakėnų 
veislės žirgai. Žirgynas tebeeksploatuoja ir 

XIX a. statytas arklides su išlikusiu tų laikų 
interjeru.

Jautrus susitikimas vyko Lazdynuose. 
Naujoje katalikų bažnyčioje buvo aukojamos 
sekmadienio mišios, į kurias buvo pakviesti 
ir netikėti svečiai iš Lietuvos. Kūnu bėgiojo 
šiurpuliukai, kai bendroje maldoje susiliejo 
atvykusiųjų ir vietinių gyventojų balsai. 
Nuoširdaus jaudulio neslėpė ir vikaras slo-
vakas Milošas Krakovskis. Šv. Mišias aukojęs 
rusų kalba maldą „Tėve mūsų“ jis sukalbėjo 
lietuviškai. Iš jaudulio pamiršti paskutiniai 
lietuviški žodžiai nenutraukė maldos – juos 
užbaigė donelaitininkai. Šeimininkus pama-
lonino ir šiauliečių sugiedota „Marija, Marija“. 
Po šv. Mišių bendravimas tęsėsi bažnyčios 
šventoriuje. Kunigas sakėsi gyvenęs Igarkoje 
ir iš lietuvių tremtinių pramokęs mūsų kal-
bos. Savos ir labai artimos buvo ir šv. Mišiose 
dalyvavusios vietos lietuvės: gimtąja kalba 
kalbančių tautiečių Karaliaučiaus krašte vis 
mažiau...

Pavasarinės kelionės metu kasmet ap-
lankomas Ragainėje išlikęs M. Mažvydo 
kunigavimo laikų bažnyčios fragmentas. Dar 
vienas netikėtas susitikimas įvyko Tilžėje, kur 
klebonijos kieme visus pasveikino kunigas, 
garbės kanauninkas Anupras Gauronskas, 
Mažosios Lietuvos žemėje kunigaujantis nuo 
1989 m. Kartu pasidžiaugta jo iniciatyva pasta-
tytais kryžiais prie Lazdynų bažnytėlės ir ant 
Ragainės bažnyčios kalnelio. Devintą dešimtį 
žemiškų metų pradėjęs skaičiuoti kunigas 
vylėsi, kad planuojamos M. Mažvydo palaikų 
paieškos galbūt bus sėkmingos. 

34-asis šiauliečių savaitgalis K. Donelai-
čio žemėje buvo turiningas, įsimintinas ir 
jaudinančiai jautrus. Visa kelionės esmė telpa 
Lazdynėliuose ištartuose prof. G. Čepaitienės 
žodžiuose: „Prasmingi tie Izolinos pavasariai, 
prasmingi tie važiavimai, nes turi kas nors 
pasakyti, kad mes esame tik dalelė istorijos, 
bet vis dėlto ja esame. Per mus bus susieta tai, 
kas buvo prieš šimtus metų. Tik mes galime 
K. Donelaitį nunešti ateities kartoms – niekas 
kitas. Neškime.“

Vytauto Šalavėjaus nuotr.

Karaliaučiaus kraštas

Kristijono Donelaičio takais Karaliaučiaus krašte
Alina ŠALAVĖJIENĖ, Šiauliai

Išvykos dalyviai prie Kristijono Donelaičio paminklo Tolminkiemyje
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Lietuvos istorijos knygos

Netikėta dovana iš praeities
Rimantas JOKIMAITIS, Vilnius

Pradžia Nr. 6 (860)

Tekdavo ir asmeniškai turėti reikalų su 
policijos valdininkais dėl visuomeninės vei-
klos. „Rusai tampė, vokiečiai, bolševikai, dar 
savoji valdžia neduoda ramybės“, – piktinasi 
P. Dogelis. 

Kiekviename puslapyje jaučiamas nusi-
vylimas, apmaudas dėl tautininkų vykdomos 
politikos, priemonių, tačiau apie A. Smetoną 
kaip asmenį rašoma pagarbiai, nėra jokio 
kritiško žodžio, skirto prezidentui.

P. Dogelis visaip palaikė nuo valdžios nu-
kentėjusius žmones, pirmiausia – katalikiškos 
opozicijos atstovus. Grįžusiuosius iš kalinimo 
kviesdavosi pas save, o studentų tėvams net 
rašydavo laiškus, kad koks kaimo žmogus, 
ūkininkas suprastų ir nesmerktų savo vaiko už 
„pasėdėjimus“. 1939 m. vasario 16-osios išva-
karėse, pasivadinęs valdžios represijas patyrusį 
jaunimą ir šiaip draugus, surašė palaikantį laišką 
dar tebekalinčiam dr. Petrui Karveliui į Dimitra-
vą. Lotyniškai. Galima spėti, kad laišką perskaitė 
ne tik P. Karvelis, bet ir Dimitravo administracija, 
tačiau asmeniškai P. Dogelis rimtesnių lietuviš-
kos valdžios represijų nepatyrė.

Kanauninkas ir jo bičiuliai labai sielojosi 
dėl laisvės stokos, bet viso XX a. kontekste tas 
laisvės stygius dabar neatrodo pats didžiau-
sias. Minėtas dr. P. Karvelis gegužės 13 d. 
VDU jau skaitė paskaitą politine tema ir aštriai 
diskutavo su Seimo nariu Jonu Viliušiu. 

1937 m. Kauno bažnyčiose, bazilikoje buvo 
numatyti renginiai, procesijos, skirtos bolše-
vikų valdymo Rusijoje 20-mečiui paminėti. 
Ne bolševikus pagerbti rūpėjo Lietuvos kuni-
gams. Pasirodo, šios sukakties proga Rusijoje 
veikusios „Kovingųjų bedievių“ organizacijos 
nurodymu buvo užrakinti visi maldos namai. 
Lietuvoje sumanyta pademonstruoti solida-
rumą su persekiojamais Rusijos tikinčiaisiais. 
Tačiau sovietų diplomatai Lietuvoje reagavo 
operatyviai ir numatyta procesija Lietuvos 
vidaus reikalų ministro prašymu, faktiškai 
nurodymu, buvo atšaukta. „Paprašyta“ pa-
moksluose tomis dienomis apskritai neminėti 
Rusijos. „Tai sensacija. Reiškia, Lietuvoje šei-
mininkauja bolševikai“, – konstatuojama die-
noraštyje. P. Dogelis ne iš pasakojimų pažino 
bolševizmą. Dar 1919 m. jam teko pasivartyti 
ant gultų įvairiuose Rusijos kalėjimuose. Dėl 
bolševizmo ir tuometės Rusijos kanauninkas 
neturėjo nė menkiausių iliuzijų.

Su M. Krupavičiumi, A. Stulginskiu ir 
kitais bendraminčiais dažnai aptardavo tarp-
tautinę politiką. Dienoraštyje – įdomios, rimtos 
įžvalgos, karo ir grėsmių Lietuvai nuojauta Eu-
ropoje komplikuojantis situacijai, vis daugiau 
pastabų tarptautinėmis temomis. 

1938 m. kovo mėn. Lenkijos ultimatumas 
Lietuvai pavadintas „Visuotiniu nusiminimu“. 
Paminėti įdomūs, manau, mažai kam žinomi 
faktai apie kai kurių diplomatų nesėkmingas 
pastangas švelninti įtampą su Lenkija. 

Atėjo sunkios dienos Čekoslovakijai: „Vo-
kiečiai taip panorėjo, taip ir kitos didžiosios 
valstybės sutiko. Reiškia, mažųjų valstybių 
likimas kyba kaip ant plauko“ (1938 m. rugsėjo 
29 d). Kiek vėliau, Čekoslovakijai žlugus, o 
Lietuvai netekus Klaipėdos, P. Dogelis įrašo 
pastabą, susijusią su iškilusia grėsme: „Poli-
tinis subrendimas dabar ypač reikalingas, kai 
Lietuva atsidūrė pavojuje nustoti nepriklau-
somybės.“

Prasidėjus karui, Vokietijai užpuolus Len-
kiją, P. Dogelis pabrėžia (šiandien galime pa-
sakyti – labai įžvalgiai): „Galimas dalykas, kad 
vokiečių yra spaudimas Lietuvos vyriausybei 
eiti į Vilnių.“ Tačiau Lietuva į Vilnių neina. 
Vilnių užima rusai. Per Kauną plūsta Lenkijos 
pabėgėliai – civiliai gyventojai, kariai. Žmonės 
jiems negaili maisto, papirosų. „Lenkai šaukia: 
Niech žyje Litwa“, – rašo kanauninkas. 

Jau pirmomis karo savaitėmis pradeda 
trūkti kai kurių įprastų prekių. Jaučiama didelė 
bolševikų grėsmė, nors, kaip dabar žinome, 
Lietuva pagal sovietų irnacių 1939 m. rugpjū-
čio 23 d. susitarimus buvo priskirta Vokietijos 
įtakos sferai (situacija pasikeitė rugsėjo 28 d., 
kai Lietuva priskirta SSRS).

Rugsėjo 19 d. kalbėdamasis su kitais ku-
nigais P. Dogelis pažymi, kad jei bolševikai 
užims Lietuvą, jam neliks nieko kito, tik pasi-
duoti ir savanoriškai eiti į kalėjimą. Tada gal 
„bolševikai atsižvelgs netaikindami sunkaus 
režimo“. Beje, grėsmę Lietuvai kanauninkas 
matė tik iš Rusijos.

1940 m. pradžia – išskirtinai šalta. Kuras 
brangus, jo nėra kaip gauti. Tenka šalti. Vienin-
telis gerumas – suomiams lengviau tokią šaltą 
žiemą kovoti, gintis. Sovietų ir suomių karo 
eigą P. Dogelis seka įdėmiai, klausosi radijo 
laidų, gaudo žinias iš visos Europos. 

1940 m. birželio 15 d. ištinka tai, ko buvo ir 
tikimasi, ir bijoma: „Katastrofa. Jau po Lietu-
vai. Nakvojau neblogai, nors visą naktį tik apie 
bolševikus ir sapnavau.“ Pirmomis okupacijos 
savaitėmis sąmoningai skleidžiamos iliuzijos, 
kad čia dar visai ne katastrofa. Birželio 27 d. 
kanauninką aplanko du katalikiškosios veiklos 
bendražygiai, kurie tą dieną buvo priimti 
vidaus reikalų ministro. Su juo kalbėta „apie 
kultūrinį katalikų tarpe darbą“. Bet iliuzijos 
palaikomos tik pirmomis savaitėmis. Liepos 
11-ąją pasklinda žinia, kad suimtas dr. Juozas 
Leimonas, tas pats, su kuriuo ministras apie 
kultūrinį darbą „katalikų tarpe“ kalbėjo. 

Liepos 14-ąją - Liaudies Seimo rinkimai.  
P. Dogelis neslepia: „Aš į voką įdėjau tik vieną 
asmenį. Pareigūnė prie urnos – matosi, lietu-
vaitė – pakėlė voką prieš šviesą ir pažiūrėjo. [...] 
O čia pat praeinantis vyras sako: Tik liaudies 
priešai meta po vieną.“

Nauja valdžia ardo senąjį pasaulį iš pamatų. 
Žmonės agituojami dirbti sekmadieniais, kasti 
bulves. Bažnyčios vadovybė vis įspėjama dėl 
religinių švenčių minėjimo. Pasirodo, „religinės 
šventės nėra suderinamos su darbo klasės inte-
resais“. 1940 m. Visų šventųjų vakaras neramus. 
Kapinėse – minios žmonių, vyksta protesto 
prieš okupaciją demonstracija. Pradėjus giedoti 
Tautos himną pasipila dalyvių ar tik galbūt 
dalyvavusiųjų suėmimai. Bažnyčia, vengdama 
didesnių represijų, laikosi atsargiai. 1941 m. 
vasario 16 d. į Mišias atėjusių studentų prašoma 
negiedoti himno, kad bėdos neprišauktų. O 
štai Šiauliuose „po Mišių mokiniai pagiedojo 
Tautos himną. Kunigas tuoj buvo suimtas“.

P. Dogelis kartkartėmis pasislapsto bijo-
damas suėmimo. „Mat pusę metų išbuvęs 
Didžiajame kare bolševikų kalėjimuose, gerai 
žinau, kokie ten pyragai. Dar prie rusų ir ka-
lėjime buvo geriau. Savi bolševikai lietuviai 
ir žydai daug žiauresni už rusus“, – tvirtina 
kanauninkas. Tačiau savo kailiu naujos val-
džios „pyragų“ jam netenka išmėginti. Dėl to 
gali stebėti, kaip visokiomis nacionalizacijomis 
ir kitais būdais apiplėšiami žmonės, jis pats, 
Bažnyčia, seminarija, darbininkai, ūkininkai. Į 
negirdėtas aukštumas šoka kainos. P. Dogelis 
kelis mėnesius vis rašo, kaip jos kyla, kokius 
neįsivaizduojamus pinigus kainuoja kostiu-
mas, batai, obuoliai ir kt., bet vėliau nustoja 
stebėtis.

Buvę namų ar didesnių butų savininkai 
netenka turto, geriausiu atveju tampa nuo-
mininkais savo pačių namuose. Dažnai nu-
rodoma išsikraustyti ne tik iš namų, bet ir iš 
Kauno. P. Dogelis irgi turi mokėti valdžiai už 
gyvenimą savo bute. Jo nedideliame kambarė-
lyje glaudžiasi 2–3 asmenys, nes tokios normos 
nustatytos. Šiomis sąlygomis net „arkivyskupą 
Reinį teko nakvinti savo kambariuke. Mat mes 
esame pripratę suspaustai nakvoti bolševikų 
kalėjimuose 1919 m.“ 

Bet tarp blogų naujienų pasitaiko ir gerų: 
„Gyvas yra Bistras, gyvas Mironas – jis sėdi 
Kauno kalėjime“ (1941 m. gegužės 17 d).

Okupacija sudaro galimybes iškilti žmo-
giškajam purvui. Štai vienur nuverčiamas 
žmonių pastatytas kryžius, kitur nuo pakelės 
kryžiaus nulupamas nukryžiuotasis arba koks 
nors pilietis prie kryžiaus numeta mėšlo. 

Tačiau valdžiai ne viskas klojasi kaip 
sviestu patepta. 1940 m. spalio 29 d. ištinka 
„traginga nepartinio bolševiko-čekisto mirtis“.  
P. Dogelį pasiekia pogrindžio spauda, atsišau-
kimai, antisovietinės proklamacijos. Kažkas net 
sueiliuoja atsakymą Salomėjai Nėriai poemos 
Stalinui proga: „Bet prisimink, kada Tėvynės 
/ Vėl Laisvės Varpas suskambės / Tai neliks, 
neliks lietuvio / kurs laužo raganai nedės.“ 

Bolševikams tenkauždaryti „Žaibo“ spaus-
tuvės vyrų „išeinamąją“. Pasirodo, ji „biaurių 
biauriausių yra prirašyta bolševikų adresu. 
Taigi toji vieta uždaryta ir daromi žygiai 
susekti tuos „rašytojus“. Vargas bus jiems“. 
Vargas laukė ir S. Nėries kūrybos „kritikų“, 
jei NKVD juos nutvėrė.

„1941.VI. iš 13 į 14 naktis. Baisioji naktis. 
Masiniai Kaune areštai. Išvežamos ištisos šei-
mos. [...] Pristigo sunkvežimių. Miesto autobu-
sai panaudoti suimtiesiems vežti. [...] Ne prieš 
gerą toks rusų siautimas. Karo oras tvankus. 

Tęsinys kitame numeryje

Per anglų radiją pranešė, kad ir vokiečiai, ir 
rusai savo pasieniuose yra daug kariuomenės 
sumobilizavę“, – nuogąstaujama dienoraštyje 

Pats kanauninkas slapstosi. Ir pagaliau... 
„1941 birželio 22. Istoriška diena. Vokiečiai 
bombardavo Kauną“. P. Dogelis klausosi rusų, 
vokiečių radijo laidų. Lietuvos himną pirmą 
kartą išgirsta per radiją 1941 m. birželio 23 d. 
„10 val. 30 m. rusų laiku“. Kanauninkas su 
bičiuliu iš džiaugsmo apsikabina ir net apsi-
verkia. Aplinkui rimtai šaudoma, „net Bazilika 
dreba. Zakristijos langai išbyrėjo“. Sukilimas.

Tačiau jau pirmomis dienomis vokiečiams 
atėjus pastebima ir visiškai nelauktų dalykų. 
Birželio 26 d. plačiai aprašomos net kelios tokios 
naujienos: „Keturi vokiečių kariai - vyresnieji, 
nieko neatsiklausę, visai sauvališkai atėjo į Bazi-
liką ir nuo pilioriaus nuplėšė marmurinę lentą, 
ant kurios buvo pritvirtinti du bronziniai meda-
lionai [...]. Vokietis kareivis ištraukė iš skaitančio 
lietuvio vaikino laikraštį „Į Laisvę“ ir paėjęs jį 
sudraskė. Šis įvykis rodo kažkokią keistą dva-
sią. [...] Du vokiečiai kareiviai varėsi žydelį. Ir 
vienas iš jų taip nekultūringai pasielgė.“ 

Tą pačią dieną „Viljampolės rabinas Ša-
piro kreipėsi telefonu į kuriją, prašydamas 
paveikti, kad nebūtų žydai žudomi“. Dėl šio 
prašymo arkivyskupas Juozapas Skvireckas 
įgalioja prel. Kazimierą Steponą Šaulį vykti 
pas vyriausybę. 

Pirmomis karo savaitėmis P. Dogelis 
sužino apie sovietų nusikaltimus, žudynes, 
Rainius, Pravieniškes, nukankintus kunigus 
ir kt. Kanauninką aplanko tėvas ir sūnus Bu-
teikiai. Severinas Buteikis, „kunigas, Eržvilko 
vikaras, buvo bolševikų pasodintas kalėjiman, 
kankintas ir išsikraustė iš proto. Ištrūkęs iš 
kalėjimo, buvo pasodintas Kalvarijos ligoni-
nėj. Tėvas jį iš ten atsiėmė ir šiandieną su tėvu 
pasirodė Bazilikos zakristijoje. Vargšelis labai 
prastai atrodo“. 

Bet yra ir geresnių naujienų. Ne vienas 
bičiulis pirmomis karo dienomis ištrūksta iš 
kalėjimo ar net išvengia kulkos Červenėje.

Kanauninkas puikiai pažinojo ir gerai ver-
tino Laikinosios vyriausybės narius. 1941 m. 
liepos 6 d. greta įvairių naujienų skaitome: 
„Vaišinau pas savęs pietumis naują Lietuvos 
vyriausybę ir pareigūnus [...].“ Su Laiki-
nąja vyriausybe susijęs ir 1942 m. vasario 
16 d. išskirtinės reikšmės įrašas: „Be tautos 
šventės proga gauto džiaugsmo, prityriau 
dar asmenišką džiaugsmą šią dieną. Ponia 
D. Sleževičienė, a. a. M. Sleževičiaus žmona, 
atvyko pas manęs šią dieną su savo žentu  
p. A. Mackevičium, teisingumo tarėju, pa-
sveikino mane 65 m. amžiaus jubiliejaus 
proga ir įteikė man brangią dovaną. Tai yra 
„Laikinosios Lietuvos Vyriausybės Įstatymai, 
Nutarimai ir Potvarkiai“ (1941.VI.23–1941.
VIII.5). Ši knyga dailiai aptaisyta su šitokiu 
užrašu: „Didžiai gerbiamam k. P. Dogeliui Jo 
garbingo jubiliejaus proga – A. Mackevičius 
1942.II.16 Kaune.“

Knietėtų pavartyti tą „dailiai aptaisytą 
knygą“, paanalizuoti, palyginti su tuo, kas 
vėlesniais laikais Laikinosios vyriausybės 
veiklos ir jos dokumentų tema buvo skelbta. 

Bet kur dabar ta „brangi dovana“? Kaune? 
Girdžiuose? Gal stebuklingai atsiras, kaip 
atsirado aptariamas dienoraštis?

Pirmomis nacių okupacijos savaitėmis 
ima aiškėti situacijos sudėtingumas. Ir ne vien 
dėl Laikinosios vyriausybės perspektyvų. 
Vokiečių atsišaukimuose „Lietuva vadinama 
„buvusia Lietuvos Respublika“. Reikalaujama 
iš anksto rodyti cenzoriui per radiją sakomų 
pamokslų tekstus. Kurijai nenusileidus, pa-
maldos transliuojamos be pamokslų. Lietuvos 
himno eteryje išvis negirdėti. 1941 m. gruodžio 
13 d. esą dėl šiltinės nurodoma uždaryti bažny-
čias. Tik Kalėdų dieną leidžiama jas atidaryti 
kelioms valandoms. Lietuviai tai vertina kaip 
„gudrų“ būdą varžyti Bažnyčios veiklą. Drau-
dimas galioja iki 1942 m. vasario 12 d. 

Šiaip vokiečiai ieškojo kontaktų ir sugy-
venimo su Lietuvos katalikų bažnyčia. Buvo 
nusprendę uždaryti seminariją, bet vėliau 
apsigalvojo. Vis vyko pasikalbėjimai įvairiais 
klausimais. 

1942 m. kovo 5 d. P. Dogelis rašo apie 
Lietuvos generalinio komisaro įgaliotinio ir 
arkivyskupo metropolito J. Skvirecko pokalbį. 
Be kitų dalykų, trukdančių palaikyti normalius 
santykius, minimas faktas, kad vokiečiai yra 
paskelbę arkivyskupo vardu raštų, „kurių 
Arkivyskupas nepasirašė ir neišleido“. 

Dienoraštyje vis fiksuojamos įvairios na-
cių niekšybės. Jų gerokai daugiau, nei mūsų 
laikais prisimenama. P. Dogelio požiūrį į 
nacius geriausiai rodo vis pasikartojanti frazė: 
„Lietuviai vokiečiais nepasitiki.“ Ir negalėjo 
pasitikėti. Germanizavimo planai nebuvo jokia 
paslaptis. Ta tema dienoraštyje net paironi-
zuojama: „42.IV.18. Vokiečių kultūra „veikia“ 
lietuvius. Dr. Leimono įstaiga nutarė vokiečių 
pavyzdžiu kas dieną barzdą skusti.“ 

Vis dėlto vermachto pralaimėjimo  
P. Dogelis, nepaisydamas visų suvaržymų ir 
neišsipildžiusių vilčių, tikrai nenori. Tačiau 
dienoraštyje nėra nieko, kas rodytų, kad ka-
nauninkas tiki vokiečių pergale. 

Viena karo metų temų – žydai. Informa-
cijos apie juos nėra daug, bet pateikiama labai 
įdomių detalių. 1944 m. sausio 7 d.: „Dažnai 
lankosi žydai. [...] Pas manęs jau kelios žydės ir 
du žydai buvo atsilankę. Jie prašosi juos paslėpti 
arba jų vaikus priimti globoti.“ P. Dogelis žino, 
kad žydai, ieškodami pagalbos, užeina ir pas 
kitus kunigus. Po poros savaičių – nauja žinia: 
areštuoti du kunigai už pagalbą žydams. „Da-
romi žygiai juos išgelbėti“, – rašo kanauninkas. 

Beje, knygos rengėjai, Lietuvos istorijos insti-
tuto mokslininkai, pirmiausia, dr. Regina Laukai-
tytė, nemažai padirbėjo rinkdami ir pateikdami 
informaciją apie dienoraštyje minimus asmenis. 
Skaitydamas tas išnašas ne kartą pagalvoji apie 
mūsų valstybę ir žmones ištikusios katastrofos 
mastą. Kad ir šiuo atveju. Vienas suimtų kunigų – 
Vaclovas Tamoševičius. Areštuotas, kalintas 
nacių, vėliau kentėjo Sibiro lageriuose. Ir tai nėra 
išimtis. Šiam kunigui pasisekė labiau nei kitiems, 
nes jis liko gyvas ir sugrįžo iš Rusijos. Daugybė 
kitų žuvo, kalėjo, kitaip kentėjo. 

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
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Sibiro tremtinių likimai

Nukelta į 15 p.

Euristinių nuotykių rašant pasakojimą 
apie konkrečią pavardę ir vardą turintį 
žmogų visada nutinka, nes bendrapavardžių 
bei bendravardžių, kad ir nedidelėje mūsų 
šalyje, išvengti neįmanoma. Kiekvienas 
laiku nutolęs gyvenimas užmena ir mįslių, 
ir paspendžia spąstų, kai tiriantysis nueina 
žinių klystkeliais, ne iki galo įsigilindamas 
arba patirties pramintais takais eidamas 
paviršutiniškai. Štai pradžioje pasitaikė 
pasidžiaugti aptikta asmens byla, tačiau 
pervertus pasirodė, kad nebuvo kuo. Taigi 
kitas Kostas Vasiliauskas, gimęs 1919 m. 
gegužės 21 d. Pagaujėnų kaime, Ašmenos 
apskrities Dieveniškių valsčiuje, 1940 m. 
birželio 14 d. prašėsi įdarbinamas Vilniaus 
miesto telefono ir telegrafo stotyje. Buvo 
baigęs Šv. Kazimiero draugijos išlaikomą 
pradžios mokyklą gimtajame kaime1. O rei-
kėjo ūkininko ir malūnininko iš Ukmergės 
apskrities. Dar viena plona bylutė pristatė 
siuvėją iš Anykščių, kaip darbdavį siun-
tusį 1939–1940 m. pranešimus apie jaunas 
merginas, pasamdytas dirbti siuvykloje, 
Ukmergės apygardos ligonių kasai2. O tikri-
nant K. Vasiliausko tremties bylą laukė ir tą 
patį tėvavardį turinčio žmogaus, išvežto iš 
Zarasų 1941 m., skundas sovietinei valdžiai, 
enkavėdisto įsegtas į bylą nesigilinant.

Kai imamasi apie ką nors rašyti, papras-
tai stengiamasi pagrįsti pasirinktos temos 
ar asmenybės reikšmę ir kartu sau įrodyti, 
kad atliekamas tyrimas turi didesnę prasmę 
nei asmeninis susidomėjimas ar simpatijos. 
Mums K. Vasiliauskas yra atgimusios Lietu-
vos provincijoje gyvenusio žmogaus, baigu-
sio tik pradžios mokyklą, ūkinio sumanumo 
ir veržlumo pavyzdys, būtent viena ląstelių, 
sudarančių gyvastingąjį gyvenimo audinio 
sluoksnį. Tai galima vadinti mikroistorija 
ar istorijos kasdienybe. Kita vertus, smalsu 
pasekti iš profesionalių dvarų nuomotojų 
terpės kilusios asmenybės likimą ir žlugdy-
mą po 1940 m. istorinių pervartų.

Žinota, kad turėjo du brolius – Bronių ir 
Stasį. Jie gyveno Gelvonų valsčiuje, Būdos 
kaime ar vienkiemyje. Tikrindami Emilijos 
Liubeneckienės Tundiškių dvaro parcelia-
vimo bylą, radome brolius kaip Būdos pali-
varko gyventojus. Jiems, bežemiams ir „ne 
kariams“, Žemės reformos valdyba 1923 m. 
spalio 3 d. nutarimu Nr. 921 skyrė 10,5 ha 
žemės sklypą Nr. 113. Būdos palivarkas ir 
dar du priklausė šiam dvarui. Ukmergės 
apskrities žemės tvarkytojo 1922 m. rug-
sėjo 1 d. rašte apie tai, jog dvarą perima 
valstybė, nurodyta, kad 120 ha palivarko 
žemės iki 1924 m. balandžio 23 d. išnuomota  
K. Vasilevskaitei. Jo trobesius – gyvenamąjį 
namą, klojimą, daržinę, svirną, arklidę – 
1923 m. spalio 26 d. perėmė valstybė4. Pali-
varke buvo gyvenamasis namas, klojimas, 
daržinė, tvartas, svirnas ir arklidė – visi 
mediniai, dengti šiaudais. Žemę valdžia 
paėmė 1921 m. gegužės 28 d. 1923 m. spalio 
26 d. „perėmimo“ akte rašoma, kad 9 ha 
apsėti rugiais, 60 ha išarta, o „vasarojenos 

ir bulvienos“ – 50 hektarų5. Broliai 1923 m. 
kovo 2 d. prašyme Ukmergės apskrities že-
mės tvarkymo komisijai (turėtų būti Žemės 
reformos komisija) buvo nurodę, kad Būdos 
palivarką nuomojasi jau dešimt metų, per 
karą pastatė tvartą ir daržinę. Vyriausiasis 
Stasys, 35 metų, gyvena atskirai su žmona ir 
dviem vaikais, jauniausiasis Kostas, 30 metų, 
irgi turi žmoną, vidurinysis Bronius, 33-ejų, 
prižiūri motiną. Prašė atlyginti už pastatytus 
trobesius ir kiekvienam kaip bežemiui skirti 
po sklypą. Gelvonų valsčiaus valdybos 
birželio 29 d. liudijime įrašyta, kad broliai 
Bronius, Kostantas ir Stasys Vasiliauskai 
nuomojasi Būdos palivarką, turi aštuonis 
arklius, dvi karves ir viską, ko reikia, žemei 
įdirbti. Šeimyną sudaro: motina Kamilia, 63 
metų, Kostanto žmona Stasė, 22-ejų, Stasio 
žmona Jadvyga, 23 metų6.

Ukmergės apskrityje daug kur išliko rė-
žiai. Ne išimtis ir Gelvonų valsčiaus kaimai. 
Keižonių seniūnijos į rūšis paskirstytų žemių 
1930 m. liepos 1 d. sąraše teradome įrašą, kad 
36 Būdos kaimo savininkai drauge valdo 130 
ha žemės7. Šalia apibendrintai nurodyti 55 
Karveliškių ir 33 Perelazų žemės savininkai. 
Skirstymasis į vienkiemius buvo vangus. 
Pavyzdžiui, Širvintų valsčiaus Bilotų kaime 
tai įvyko tik 1939 m. rugpjūtį, o išskirstymo 
į viensėdžius projektą Ukmergės apygardos 
žemės tvarkymo komisija patvirtino po pus-
mečio, 1940 m. vasario 27-ąją8.

1923 m. Gelvonų valsčiaus Moliupės dva-
re gyveno 33 žmonės, Moliupės vienkiemyje 
– 7. Musninkų valsčiaus Bilotų dvare buvo 
9 ūkiai ir 52 gyventojai, Širvintų valsčiaus 
Bilotų dvare – 40 žmonių, Bilotų kaime – 15 
ūkių ir 93 gyventojai9. Išvardyti vietovar-
džiai kartosis šiame tekste. Melioratoriams 
orientuotis skirtame 1939 m. gruodžio 20 d. 
datuotame Ukmergės apskrities vietovių 
sąraše Gelvonų valsčiuje nurodytas Moliu-
pės dvaras ir vienkiemis, Musninkų vals-
čiuje – Bilotų dvaras, o Širvintų valsčiuje – 
Bilotų kaimas10.

1937 m. spalio 18 d. Gelvonų valsčiaus 
Pasadnykų seniūnijos asmenų, „turinčių 
teisę dalyvauti seniūnijų krivulėje“, sąraše 
išvardyti nuo 1922 m. Moliupės dvare gy-
venantys ūkininkai: Sofija Sagatauskienė, 
Simo, 55 metų, Česlovas Sagatauskas, Miko, 
30 metų, Bronius Vasiliauskas, Jakūbo, 49-
erių, Stasys Vasiliauskas, Jakūbo, 54 metų. O 
Pavytinės seniūnijos Moliupės vienkiemyje 
nuo 1896 m. gyveno ūkininkas Petras Bani-
konis, Kazio, 41 metų11. Kulniškių seniūnijos 
į rūšis suskirstytų žemių 1927 m. rugsėjo 16 d. 
sąraše įrašytas Kazys Baniukonis, turėjęs 
Moliupės vienkiemyje 30,7 ha žemės12. 
Manytina, kad brolių tėvavardis pateiktas 
klaidingas, nes visur kitur dokumentuose 
nurodytas Pranas. Neaišku dėl Moliupės 
dvaro ir vienkiemio, esančių skirtingose 
seniūnijose, gyventojų, nes Stasio dukra Al-
dona Trilupaitienė 1940 m. gruodį jos pačios, 
kaip mokytojos, surašytame žinių lape gimi-
mo vietą nurodo vienkiemį. Manytume, kad 

Vasiliauskai nuo 1922 m. Būdos palivarką 
išsinuomojo trejiems metams iš Žemės ūkio 
ministerijos ir ten gyveno.

Vartant Ukmergės apskrities „vandens 
jėga varomųjų įmonių vietos apžiūrėjimo“ 
1936–1937 m. žinių bylą Pažydės malūno 
nerasta13. Tikros informacijos apie K. Vasi-
liauską atsirado ieškant malūno ir tikrinant 
leidimo ginklui įsigyti bylą. Jis, gyvendamas 
Bilotų dvare, 1938 m. birželio 27 d. pateikė 
prašymą leisti įsirengti malūną ir lentpjūvę 
ant Širvintos kranto Pažydės vienkiemyje, 
Musninkų valsčiuje, ir pastatų brėžinius14. 
Dar viena naujiena laukė peržiūrint Ukmer-
gės savivaldybės fondo bylas. 1935 m. 
gegužės 1 d. žiniomis, Musninkų valsčiuje 
traktorius turėjo Vladas Kačinskas iš Mus-
ninkų dvaro ir K. Vasiliauskas, gyvenęs 
Bilotuose15. Tik tiedu traktoriai įtraukti į 
apskričiai 1938 m. gegužės 15 d. pateiktą 
informaciją16. Lietuvoje iki 1940 m. ūkių, 
turinčių daugiau kaip po 100 ha, buvo 1 602, 
juose dirbo 247 traktoriai. 1930 m. žemės 
ūkio surašymo duomenimis, Lietuvoje būta 
tik 547 traktorių17. 1941 m. sausio mėnesio 
žiniomis, nacionalizuotuose dvaruose rasti 
37 traktoriai18.

Leidimo įsigyti ginklą byloje yra 1938 m. 
kovo 3 d. Musninkų policijos nuovados 
viršininko raštas Ukmergės apskrities vir-
šininkui, kuris išduodavo tokius leidimus. 
Jame sakoma, kad K. Vasiliauskas, gimęs 
1894 m. Bakelių kaime, Gelvonų valsčiuje, 
Moliupėje turi 24,5 ha žemės, o Bilotų dvare 
nuomojasi 120 ha (26,81 ha I rūšies, 52,52 
ha II rūšies, 48,96 ha III rūšies), gyvena 
pasiturimai, nepastebėtas brakonieriaujan-
tis, „pilietines pareigas atlieka tinkamai“, 
verčiasi tik žemės ūkiu, per metus sumoka 
1 200 litų žemės mokesčių. Prašydamas 
įregistruoti revolverį kaip priežastį jį turėti  
K. Vasiliauskas įvardijo „savo turto ir as-
mens apsaugą“, o 6,35 mm kalibro ginklą 
teigė pirkęs 1938 m. liepos mėnesį Širvintose, 
ginklų parduotuvėje pas Kacą. Leidimas 
laikyti revolverį buvo pratęstas ir 1940-ai-
siais. Tų metų policijos nuovados viršininko 
vasario 8 d. pateiktoje informacijoje yra po-
kyčių. Nurodoma, kad Moliupėje, Gelvonų 
valsčiuje, K. Vasiliauskas turi 27 ha žemės, 
Musninkų valsčiaus Pažydės kaime – van-
dens malūną, iš kurio per metus gauna 1800 
litų pelną, o Bilotų dvare dar nuomoja 85 
ha žemės. Vidaus pasą Musninkų valsčiaus 
savivaldybė Kostui išdavė 1931 m. kovo 
31 d. Tų pačių metų spalio 5 d. tuometinis 
Ukmergės apskrities viršininkas įpareigojo 
Musninkų policijos nuovados viršininką 
patikrinti ir, jei „tą ginklą turi, tai jį paimti 
ir pristatyti man“19. Su teksto herojumi susi-
jusiam Rubinui Kronikui, jo žmonai Pesai ir 
vaikams – Izraeliui, Esterai bei Sarai – vidaus 
pasai valsčiaus savivaldybėje buvo išduoti 
1921 m. liepos 15-ąją20.

Ukmergės apskrities žemės tvarkytojas 

1926 m. kovo 20 d. Žemės reformos depar-
tamentui pranešė, kad Moliupės dvaro, 
priklausančio Golovliovams, nusavinti ne-
galima, nes žemė jau perėjo į trečias rankas, 
o kiekvienas pirkėjas turi mažiau negu 80 
hektarų21. Apskrities žemės reformos ko-
misija 280 ha ploto Pelagėjos Golovliovos 
įpėdiniams atitekusį dvarą buvo nutarusi 
paimti Žemės reformos reikalams 1926 m. 
gruodžio 15 d., tačiau paveldėtojai Mykolas, 
Vera ir Liuba Golovliovai pardavinėjo tik 
Žemės reformos valdybos 1923 m. gruodžio 
11 d. nutarimu Nr. 485 jiems pripažintą ne-
nusavinamą 199 ha žemės normą22. 1925 m. 
vasario 18 d. 79 ha jos perėjo Sofijai (Zofijai, 
Zose) Sagatauskienei perpus su sūnumi 
Česlovu. Tų metų sausio 25 d. pas Ukmer-
gės notarą Aleksandrą Švabinską atvyko ir 
Bronius bei Kostas Vasiliauskai, gyvenę Mo-
liupės dvare, ir Stasys Vasiliauskas iš Būdų 
palivarko. Broliai iš Gustavo Šulevičiaus, 
veikusio per įgaliotinį Antaną Paškauską, 
įsigijo 76 ha sklypą, pirktą jo iš įpėdinių 
1924 m. balandžio 11 d. A. Paškauskas 
pardavė žemę Vasiliauskams kaip bendrą 
nuosavybę už 40 500 litų. Pinigai pardavėjui 
jau buvo sumokėti. Stasys gavo 9/19 dalį 
sklypo, o Kostas su Broniumi – po 5/19. 
Akte nurodoma, kad Kostas yra bežemis, 
bet broliai Būdų palivarke kartu turėjo 10,4 
ha žemės23. Nupirktas sklypas ribojosi su 
Moliupės vienkiemio savininkės S. Saga-
tauskienės ir Veslavo (Česlovo) Sagatausko 
žeme, Lapšių dvaru, priklausiusiu Vandai 
Chodakauskienei, ir 1934 m. į viensėdžius 
išskirstyto Pasadnykų kaimo sklypais. Jį 
už 18 000 litų paskolą, paimtą 15 metų, nuo 
1931-ųjų broliai buvo įkeitę Žemės bankui. 
1938 m. rugsėjo 29 d. drauge valdytas skly-
pas matininko padalytas į tris. Stanislovas 
gavo 29,2 ha (iki tol valdė 35,51 ha), Bronis-
lavas – 18,87 ha, Konstantas – 26,88 hektaro. 
Abiem prieš tai priklausė po 19,72 ha žemės. 
Iki dalybų ūkyje buvo gyvenamasis namas, 
svirnas, tvartas ir kluonas. Namas su kluonu 
atiteko Stanislovui, Konstantui liko tvartas, 
o Bronislavui – svirnas. Konstantas (Kostas), 
kaip išsikeliantis į vienkiemį, turėjo teisę 
lengvatinėmis sąlygomis nusipirkti valdiško 
miško. Skola Žemės bankui buvo perkelta 
padalytų sklypų šeimininkams24. Kostui 
atitekusį sklypą pagal matininko brėžinį 
sudarė 1,2 ha sodybos, 11 ha ariamos žemės, 
8,76 ha pievų, 5,72 ha miško ir 0,20 ha kelių25.

Neaiškumų kyla dėl 1940 m. sovietinės 
žemės reformos, kai turintiesiems daugiau 
nei 30 ha buvo nurėžiama žemės. Į Gelvonų 
valsčiaus „didžiažemių“ sąrašą brolis Stasys 
įtrauktas kaip valdęs 36,5 ha sklypą, o Bro-
nius – 41,1 hektaro26. Išeina, kad jie galbūt 
pasidalijo Kosto žemę. Gelvonų valsčiaus 
nustatytą normą viršijančių ūkių 1944-1948 
m. sąraše įrašyta, jog Stasys Moliupės kai-

Kostas Vasiliauskas – Pažydės 
malūnininkas ir Sibiro tremtinys

Algirdas GRIGARAVIČIUS, Vilnius

Stasė ir Kostas Vasiliauskai Sibire, 1950 m. 

Kosto Vasiliausko Moliupės ūkis, 1942 m. Pirmoje eilėje (iš kairės) Mečislovas Čepkauskas, Janė 
Čepkauskaitė iš Ukmergės, Kosto Vasiliausko dukra Regina Vasiliauskaitė. Antroje eilėje (iš 

kairės) Kosto Vasiliausko dukros Marytė ir Jadvyga Vasiliauskaitės
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me turėjo 29,2 ha žemės. Į valstybinį žemės 
fondą buvo paimta 5,59 ha miško, arklys, 
stambus raguotis, 2 veršeliai, akėčios, dra-
pakas ar kultivatorius27. 

Dar vieną mįslę užminė paskelbti ištrem-
tųjų sąrašai. Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro leidinio „Lietuvos 
gyventojų genocidas“ ketvirtame tome ne-
sunku rasti įrašų, kuriuose minimi broliai Va-
siliauskai28. Stasys Vasiliauskas, Prano, gimęs 
1886 m., gyvenęs Moliupės vienkiemyje, Šir-
vintų rajone, ištremtas 1949 m. kovo 25 d. į Go-
rochovo gyvenvietę Kirovo rajone, Irkutsko 
srityje. Kartu išvežti: žmona Jadvyga, Kazio, 
g. 1899 m., sūnus Marijonas, Stasio, g. 1923 m., 
marti Elena Vasiliauskienė, Vinco, g. 1927 m. 
Vaikaitė Regina, Marijono gimė 1950 m. jau 
tremtyje, vaikaitis Lionginas, Marijono – 
1952 m. taip pat tremtyje. Paleisti 1956 m. rug-
pjūčio 3 d. Brolis Bronius, Prano, g. 1889 m., 
ištremtas į Paramonovos gyvenvietę. Kartu 
išvežti: žmona Justina, Petro, g. 1899 m., 
sūnus Henrikas, Broniaus, g. 1938 m., duktė 
Vanda Vasiliauskaitė-Sinkevičienė, Broniaus, 
g. 1936 m. Paleisti į laisvę 1958 m. vasario 25 d. 
Kiti duomenys identiški brolio Stasio šeimos 
duomenims. Kostas nė viename tome buvo 
neminimas, bet dar liko galimybė rasti žinių 
Lietuvos ypatingajame archyve. Priežastis 
pasirodė paprasta – 1951 m. tremtinių sąrašai 
nebuvo skelbti.

Taigi Lietuvos ypatingajame archyve 
laukė tremtinio K. Vasiliausko byla. Ypač 
akivaizdūs joje esančios anketos atsakymai 
į klausimus: nepartinis, užsienyje giminių 
neturi, ten nebuvęs ir panašūs „ne“. Tipiška 
provincijos lietuvio situacija. Byloje nuro-
doma: „Iki 1945 m. turėjo 36 ha žemės, 3 ar-
klius, 4 karves, vandens malūną, savo ūkyje 
išnaudojo 2-3 samdinių darbą.“ Sovietiniams 
pareigūnams pagal instrukciją darbininkų 
samdymas buvo neginčijamas buožinio 
ūkio požymis. Todėl Kostą kaip priskirtą 
buožėms 1951 m. spalio 2 d. ir ištrėmė kartu 
su žmona Stase Jurkevičiūte-Vasiliauskiene, 
Anupro, g. 1900 m. lapkričio 16 d., namų 
šeimininke, siuvėja, baigusia dvi pradžios 
mokyklos klases. Dukrai Reginai, g. 1931 m., 
pasisekė, nes jos nebuvo namie. Išvežė iš 
Prūdiškių kaimo Nemenčinės valsčiuje. 
Tremtyje išbuvo iki 1955 m. gruodžio 20 d. 
Iš 1952 m. sausio 31 d. užpildytos tremtinio 
anketos aiškėja, kad Kostas buvo baigęs 
keturias kaimo mokyklos klases, g. 1894 m. 
vasario 15 d., Antrojo pasaulinio karo metais 
dirbo išsinuomotame malūne. Įrašė esąs  
V. Lenino vardo kolūkio kolūkietis. Širvintų 
rajono darbo žmonių vykdomasis komitetas 
1955 m. rugsėjo 14 d. pateikė atsakymą į 
LTSR Ministrų Tarybos paklausimą, ku-
riame paminėtos trys dukros: Marija Isake-
vičienė, g. 1924 m., Jadvyga Vilkevičienė, 
g. 1925 m., Regina Radvilienė, g. 1931 m., 
gyvenančios Širvintose. Ukmergės apskrities 
vykdomasis komitetas K. Vasiliausko ūkį 
1948 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 231 pri-
skyrė buožinių kategorijai, nes juo remiantis 
buvo apkarpytas iki 11 ha, be to, laikė 2 
arklius, 3 karves, telyčaitę, 3 kiaules, 2 avis 
ir turėjo arklinę kuliamąją mašiną bei van-
deniu varomą „vieno akmens malūną“. Iš 
gimtinės Kostas nuvyko gana toli – į Rusijos 
Federacijos Krasnojarsko krašto Suchobur-
zinsko rajono Totorių gyvenvietę. 1955 m. 
Lietuvos TSR Ministrų Taryba lapkričio 16 d. 
nutarimu leido grįžti į Lietuvą29.

Brolių Stasio ir Broniaus tremties bylos 
nepasižymi įvairumu. Pirmasis, bylos duo-
menimis, iki 1944 m. turėjo 39 ha žemės, 3 
arklius, 2 karves, ūkinius pastatus, samdė 2 
nuolatinius ir 4-5 sezoninius darbininkus. 
1945 m. sklypas buvo apkarpytas iki 23,5 
hektaro. Tada Stasys laikė po porą arklių ir 
karvių, ūkyje dirbo samdinys ir 1-2 sezoni-
niai darbininkai. To užteko, kad būtų priskir-
tas buožėms. Vienuose bylos dokumentuose 
Stasio gimimo metai nurodyti 1884-ieji, 
kituose – 1886-ieji. Su šeima tremtyje kentėjo 
iki 1956 m. rugpjūčio 8-osios30. Kiti duome-
nys sutampa su skelbtaisiais. 

Bronius Moliupėje iki 1944 m. turėjo 30 
ha ūkį, 3 arklius, 2 karves, nuolatinį samdinį 

ir 2-3 sezoninius darbininkus. Nurodoma, 
kad 1945-1946 m. tiekė maistą Dobilo va-
dovaujamam partizanų būriui. Toks faktas 
paminėtas ir Stasio byloje. Tai būta Juozo 
Kudelio, g. 1922 m. Leščiūnų kaime, Gel-
vonų valsčiuje, slapyvardžio. Kaip reta šis 
išsilaikė nuo 1944 m. rudens ir vadovavo 
būriui iki suėmimo 1950 m. gegužės 12 d. 
Buvo sušaudytas kartu su dviem kovos 
draugais kitų metų gegužės 17-ąją31. 1946 m.
birželio 16 d. „Dobilo“ būrio partizano Jono 
Žukausko, Juozo tardymo protokole užfik-
suota, kad trys broliai Vasiliauskai visada 
draugiškai priimdavo pavakarieniauti ir 
įduodavo išeinant duonos bei lašinių32. Nesi-
leisdami į plačius apibendrinimus turėtume 
pažymėti, jog Gelvonų valsčiuje, kuriame 
veikė minėtas būrys, 1949 m. rugpjūčio 30 d. 
iš 2053 ūkių (be vadinamų buožiniais) į 
aštuonis kolūkius susivienijo 281, t. y. 13,6 
proc. visų ūkių. Musninkų valsčiuje iš 1235 
ūkių į dvidešimt šešis kolūkius „suėjo“ 904, 
arba 73,2 ūkių33. Taigi rezistencinės kovos 
intensyvumas akivaizdžiai stabdė kolektyvi-
zacijos mastą konkrečiame valsčiuje. Gelvo-
nų valsčiaus liaudies gynėjų pirminės kom-
jaunimo organizacijos 1948 m. kovo 27 d. 
ir balandžio 16 d. susirinkimų protokoluose, 
dviem iš šešių narių pasižadėjus negerti, 
vieno buvo klausiama, kodėl nesąjunginių 
būrių narių ginklai tvarkingi, o komjau-
nuolių – rūdija34. Bronius nurodė, kad yra 
gimęs 1889 m. Kėdainių apskrityje, Žeimių 
valsčiuje (kaimo pavadinimas neįskaitomas), 
o nuo 1921 m. gyveno Moliupėje. Tremtyje 
su artimaisiais išbuvo nuo 1949 m. kovo 25 d. 
iki 1958 m. vasario 25 d. Širvintų rajono 
vykdomojo komiteto 1957 m. birželio 16 d. 
pažymoje Vidaus reikalų ministerijos I spe-
cialiajam skyriui rašoma, kad dukros Janina 
ir Bronė išvengė tremties35.

Stasio dukra Aldona Trilupaitienė 1937 m. 
baigė Ukmergės valstybinę gimnaziją, o  
1939 m. – kursus jaunesniojo mokytojo cen-
zui įsigyti Ukmergėje. 1940 m. gruodžio 3 d. 
užpildytame Švietimo liaudies komisariato 
žinių lape kaip Vilniaus miesto 27-osios 
pradinės mokyklos mokytoja įrašė, kad mo-
kydamasi priklausė skautams, moka kalbėti 
lenkiškai, silpniau – vokiškai, gali spaus-
dinti mašinėle. Gimusi 1919 m. sausio 20 d. 
Gelvonų valsčiaus Moliupės vienkiemyje. 
Šalia per brūkšnelį įrašė Būdos vienkiemį. 
Vyras Leonas Trilupaitis, g. 1915 m. sausio 
25 d., tarnauja Raudonojoje armijoje, sūnus 
Gediminas, g. 1940 m. sausio 1 d. Jos brolis 
Lionginas taip pat tarnauja Raudonojoje 
armijoje, o Marijonas prižiūri tėvų ūkį Mo-
liupėje. Dar nurodė turinti dvi pusseseres, 
gyvenančias Amerikoje, bet jų nepažįsta ir 
jokių ryšių nepalaiko36.

Trakų apskrities „vyresnioji žemės ūkio 
komisija“ 1922 m. vasario 1 d. nutarė Jono 
Kilčevskio (Kilčiausko) Bilotų dvarą paimti, 

perduoti valstybei ir išnuomoti „stabiliam 
nuomininkui“, nes jis yra lenkų pafrontėje 
ir likęs be priežiūros, o savininkas gyvena 
Vilniuje. Žemės buvo 120 dešimtinių, viena 
dešimtinė tolygi 1,09 ha (5 deš. sodybos, 50 
deš. ariamos žemės, 16 deš. pievų, 36 deš. 
dirvonų, 13 deš. miško). 22 dešimtinės buvo 
apsėtos rugiais ir kviečiais. Dvare stovėjo šie 
trobesiai: gyvenamasis namas (25 m ilgio, 13 
m pločio, 3,5 m aukščio), medinis, dengtas 
malksnomis; kiaulidė (28×4×2 m), medinė, 
dengta malksnomis; malkinė (12×5×2,5 m), 
medinė, dengta šiaudais; daržinė (50×10×3 
m); klojimas (53×18×4 m); tvartas (31×12×4 
m); arklidė (15×8×3 m); vazaunė, patalpa 
vežimams, rogėms, ūkio padargams, pa-
kinktams ir pan. daiktams laikyti, ratinė 
(13×7×3 m); čverukas (28×6×24? m). Dar būta 
nebaigtų statyti svirno ir gyvenamojo namo 
(17×7×3 m). Tačiau Žemės ūkio departamen-
tas balandžio 8 d. Žemės ūkio ministerijos 
įgaliotiniui Ukmergės apskrityje pranešė, 
kad savininkas sugrįžo į Lietuvą, todėl nėra 
reikalo perimti dvaro valstybei37. Pagal iš-
saugotą Valstybės draudimo įstaigos 1934 m. 
draudimo liudijimą, dvare buvo apdrausti 
trys gyvenamieji namai, trys tvartai, klėtis, 
daržinė ir klojimas. Visi trobesiai – rąstiniai, 
dengti šiaudais, išskyrus lentinį klojimą 
ir klėtį bei pagrindinį gyvenamąjį namą 
malksnų stogais. Visi jie įkainoti 17 350 litų. 
J. Kilčiauskui priklausančią 80 ha nenusavi-
namą žemės normą 1926 m. gruodžio 16 d. 
nusipirko Juozas ir Martynas Stepionkai iš 
Gelvonių valsčiaus Tilvikų kaimo ir Bronius 
Vareikis iš Veprių valsčiaus Dubių kaimo38. 
Tad K. Vasiliauskas galėjo nuomotis iš Bilotų 
dvaro savininko po 1929 m. jam padidintos 
nenusavinamos žemės normos plotą ir 
valdžios natūra grąžintą už paimtas Žemės 
reformos reikalams žemes, tikriausiai miško, 
sklypą. Kitu atveju žeme galėjo disponuoti 
kaip savininko įgaliotinis. Duomenų tokiai 
prielaidai patvirtinti, peržiūrėję Žemės 
reformos ir Žemės ūkio departamentų 
dokumentus, susijusius su dvarų žemės 
nuoma ir žemės mokesčiais, neradome. 
Stanislovas Kilčiauskas ir jo sesuo Juzefa 
įregistruoti dvarą Ukmergės apskrities ipo-
tekos įstaigoje per savo įgaliotinį advokatą 
Henriką Charmanską paprašė tik 1940 m. 
vasarį. Jų įpėdinystės teises po tėvo Jono 
Kilčiausko mirties 1931 m. kovo 29 d., t. y. 
praėjus trejiems metams, 1934 m. kovo 29 d. 
sprendimu patvirtino Širvintų apylinkės 
teisėjas39. Manytina, jog nuomotis dvarą 
K. Vasiliauskas pradėjo maždaug 1933–1934 m. 
Išlikusios dvi notaro patvirtintos 1938 ir 
1939 m. metinės nuomos sutartys, kurių 
turinys identiškas, nurodo 2000 litų nuomos 
mokestį. Pagal numatytus punktus K. Vasi-
liauskas privalėjo iškirsti ir suvežti į Bilotų 
dvarą visus jo miške esančius sausmedžius 
ir perduoti savininkams, daryti smulkų tro-

besių remontą – taisyti krosnis, duris, langus 
ir t. t., laiku sumokėti pastatų draudimo 
mokesčius (jie buvo išskaitomi iš nuomos 
mokesčio), kiekvieną pavasarį apsėti savo-
mis geros rūšies sėklomis 8 ha dobilų ir 24 
ha žiemkenčių, rudenį aparti laukus, mokėti 
visus valstybės ir savivaldybės mokesčius 
bei atlikti visas „natūralines“ prievoles, ku-
rių svarbiausia – taisyti priskirtus vietinius 
kelius. Nuomininkas turėjo vienintelę teisę – 
malkoms kirsti sausmedžius ir alksnius.

1940 m. spalio 15 d. Ukmergės apskrities 
žemės komisijos nutarime dėl žemės fondo 
sudarymo Musninkų valsčiuje nurodyta, 
kad paimamas visas Juzei ir Stasiui Kil-
čiauskams Bilotų dvare priklausęs plotas 
(136,30 ha)40. Taigi rudeniui baigiantis 
K. Vasiliauskui teko trauktis į Pažydės ma-
lūną, nes Moliupėje dar nebuvo pradėjęs 
statytis trobesių. Čia jis ėmė kurtis 1941 m. 
pavasarį. Tai rodo išlikęs Kostanto 1941 m. 
gegužės 30 d. pareiškimo Ukmergės aps-
krities vykdomojo komiteto Žemės ūkio 
skyriui juodraštis, kuriame rašoma, kad 1940 
m. rugpjūtį iš Gelvonų atvykę girininkas su 
matininku nusavino 15,45 ha miško ir į jį įsi-
terpusios dirbamos žemės, o iš besiribojančių 
su jo ūkiu žemių kompensavo 11,7 hektaro. 
Tačiau 1941 m. pavasarį iš Gelvonų atvažiavo 
valsčiaus žemės ūkio komisija ir matininkas 
skirtą atmainyti sklypą priskyrė Valstybiniam 
žemės fondui, nors iš rudens agronomo pri-
sakytas Kostas jį suarė ir išakėjo. Davė apie 
16 ha žemės Musninkų valsčiuje, iš jų tik 6 
ha – ariamos. Pats sklypas buvo už penkių 
kilometrų nuo sodybos, jo niekas nenorėjo 
imti, nes – vien „alksninis raistas“, neįmano-
mas pasiekti per šlapynes. Kostas ir tą žemę 
suarė. Prašė ištaisyti komisijos sprendimą ir 
grąžinti prie ūkio buvusios žemės dalį. Taigi 
K. Vasiliauskas stengėsi nesipykti su valdžia, 
vykdė sovietinių pareigūnų nurodymus, tik 
skundėsi, jo galva, absurdiškais tuometinių 
žemėtvarkininkų sprendimais, neleidusiais 
normaliai ūkininkauti. Nerimti buvo dėl ko, 
nes 1941 m. balandį gavo pranešimą, kad už 
praėjusius metus valstybei turi pristatyti 1625 
kg grūdų, kaip turėjęs 26 ha žemės. Paprašė 
apskrities vykdomojo komiteto atleisti nuo 
šios prievolės dėl nederliaus, skolų Žemės 
bankui, išlaidų trobesiams statyti, nes turint 
„kiaulių ir pieno ūkį“ teko iš šalies pirkti 
nemažai pašarų gyvuliams išlaikyti. 

Nuotr. iš vaikaitės Reginos Vilkevičiūtės-
Rimkuvienės šeimos archyvo

1 LCVA, f. 1016, ap. 1, b. 5858, l. 1–2.
2 LCVA, f. 1700, ap. 1, b. 1449, l. 1–5.
3 LCVA, f. 1724, ap. 1, b. 308, l. 2 a. p., 7 a. p., 25; b. 321, l. 2 a. p.
4 LCVA, f. 1724, ap. 1, b 394, l. 5, 9–10.
5 LCVA, f. 1248, ap. 16, b. 1418, l. 13, 25 a. p.
6 Ibid., l. 116–117,
7 LCVA, f. 1251, ap. 1, b. 4936, l. 7 a. p.
8 LCVA, f. 1248, ap. 17, b. 48, l. 62.
9 Lietuvos apgyventos vietos, Kaunas: Centralinis statistikos 
biuras, 1925, p. 477, 490, 505.
10 LCVA, f. 903, ap. 5, b. 323, l. 9, 14, 22.
11 LCVA, f. 410, ap. 3, b. 155, l. 55 a. p., 63 a. p.
12 LCVA, f. 1251, ap. 1, b. 4935, l. 3 a. p.
13 LCVA, f. 903, ap. 5, b. 171.
14 LCVA, f. 388, ap. 2a, b. 2321, l. 5.
15 LCVA, f. 1261, ap. 2, b. 6a, l. 76.
16 LCVA, f. 1261, ap. 2, b. 19, l. 200.
17 Meškauskas K., Puronas V., Meškauskienė M., Jurginis J., 
Lietuvos pramonė ikisocialistiniu laikotarpiu, Vilnius: „Mintis“, 
1976, p. 414.
18 LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 389, l. 47.
19 LVVA, f. 410, ap. 7, b. 297, 3, 4, 14, 19.
20 LCVA, f. 410, ap. 2, b. 49, l. 302 a. p.
21 LCVA, f. 1724, ap. 1, b. 389, l. 4.
22 Ibid., l. 15, 34 ir a. p.
23 Ibid., l. 12 a. p.-13.
24 LCVA, f. 1724, ap. 1, b. 263, l. 2, 4 a. p., 23–24.
25 LCVA, f. 1250, ap. 1, b. 1096, brėžinys nenumeruotas.
26 LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 83, l. 11 a. p.
27 LCVA, f. R-61, ap. 2, b. 42, l. 80, 351.
28 Lietuvos gyventojų genocidas, IV tomas, 1949, Vilnius: Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 
2014, p. 503, 505.
29 LYA, f. V-5, ap. 1, b. 30521, l. 1–2, 18, 20, 21/2. 
30 LYA, f. V-5, ap. 1, b. 22 963, l. 1, 17.
31 http://genocid.lt/Leidyba/4/kronika3.htm, žr. 2019 06 08
32 LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34367/3, l. 11 a. p.-12.
33 LYA, f. 3042, ap. 1, b. 1, l. 48.
34 LYA, f. 3327, ap. 1, b. 1, l. 1–4.
35 LYA, f. V-5, ap. 1, b. 22 880, l. 1, 8 ir a. p., 35, 36/6.
36 LCVA, f. R-762, ap. 2, b. 712, l. 291–292.
37 LCVA, f. 1248, ap. 12, b. 584, l. 1, 5–6.
38 LCVA, f. 1724, ap. 1, b. 410, l. 4–5.
39 LCVA, f. 1712, ap. 1, b. 2013, l. 1, 14.
40 LCVA, f. R-764, ap. 1a, b. 83, l. 20 a. p.

Pažydės malūnas, vaizdas nuo naujojo tilto, 1959 m. 
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Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Pirmosios Lietuvos Respublikos palikimas šiandien.

Prašome paremti šį projektą

Iniciatoriai – Čiobiškio, Lapelių 
ir Musninkų bendruomenės. Projektą 
vykdo paramos fondas „Čiobiškio ąžuo-
las“ iš Lietuvos žmonių ir organizacijų 
paaukotų lėšų. Fondo vadovas Dainius 
Drazdauskas.

Autoriai – skulptorius Algirdas Kuz-
ma, architektai Ričardas Krištapavičius 
ir Ričardas Krištapavičius jaunesnysis. 

                      
Paramos fondas „Čiobiškio ąžuolas“
Juridinio asmens kodas 305151404
El. paštas: info@ciobiskioazuolas.
lt arba 
d.drazdauskas@gmail.com
Sąskaita paramai: 
„Swedbank“, AB
Sąskaita: LT307300010158831487
SWIFT kodas HABALT22

Monumentas skirtas Lietuvos laisvės armijos  Didžiosios kovos apygardos 
Ukmergės apskrities „A“ rinktinės partizanams, ryšininkams ir jų rėmėjams iš 

Čiobiškio, Lapelių, Musninkų, Pamusių, Pigonių ir kitų buvusio Musninkų valsčiaus 
vietų atminti. 

Vieta – Čiobiškio mies-
telio centras, vaizdingame 
gamtovaizdyje, tarp pa-
grindinių Laisvės ir Neries 
gatvių, priešais senąsias 
Čiobiškio kapines. 

Skulptūra  – 4,5 m 
aukščio, rūdijančio plieno 
ąžuolas su auksiniais dvi-
gubais kryžiais.

Architektūra – betono 
ir žalio granito postamen-
tas – laiptuotas kryžius, 
simbolizuojantis kančią, 
tikėjimą, pažeminimą, pa-
siaukojimą ir stiprybę. 

Almonaitis Vytenis, Almonaitienė Junona, Ariogalos ir Betygalos kraštas: Keliautojo 
žinynas, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2018, 156 p. Iliustr. Vietovardžių r-klė p. 155. ISBN 
978-609-8063-15-8.

Anušauskas Arvydas, Aš esu Vanagas, Vilnius: Dominicus Lituanus, 2018, 272 p. 
Iliustr. Asmenvardžių r-klė p. 266–271. ISBN 978-609-8227-07-9.

Churchill Winston S., Mano jaunystė: 1874–1904, iš anglų k. vertė Rasa Drazdauskienė, 
Vilnius: Briedis, 2019, 464 p. Iliustr. ISBN 978-9955-26-687-7.

Česnulis Vytautas Valentinas, Merkinės cerkvė, Vilnius, 2019, 128 p. Iliustr. Šaltiniai 
ir literatūra p. 123–124. ISBN 978-609-8250-00-8.

Ford Henry, Mano gyvenimas ir veikla: Autobiografija, bendraautoris Samuel Crowther, 
iš anglų k. vertė Rima Čeliauskaitė, Vilnius: Briedis, 2019, 328 p. Iliustr. ISBN 978-9955-
26-673-0.

Galland Adolf, Pirmas ir paskutinis: Liuftvafės iškilimas ir nuopolis 1939–1945, iš anglų k.
vertė Ovidijus Stokys, Vilnius: Briedis, 464 p. Iliustr. ISBN 978-9955-26-686-0.

Grigaravičius Algirdas, Atsiskyrėlis iš Suvalkijos: Jono Basanavičiaus gyvenimas ir 
darbai, Vilnius: Versus Aureus, VšĮ „Studija be pykčio, 2017, 376 p. Iliustr. ISBN 978-
9955-34-641-8.

Karaj łuwachłary=Kalendarz karaimski=[Karaimų kalendorius], 2019/2020, red. Mariola 
Abkowicz, Adam Dubiński, Anna Sulimowicz-Keruth, Varšuva: Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Związek Karaimów Polskich, Fundacja Karaimskie 
Dziedzictwo, 2019.

Kavaliauskas Algirdas, Paliekantys pėdsaką: Publicistika, bibliografija, Vilnius, 2019, 
96 p. Iliustr. ISBN 978-9955-710-16-5.

Kavaliauskas Algirdas, Atskirai ir kartu: Publicistika, Vilnius, 2018, 142 p. Iliustr. 
ISBN 978-9955-710-14-1.

Kavaliauskas Algirdas, Jaunystės ypatumai: Publicistika, poezija, proza, Vilnius, 2019, 
124 p. Iliustr. ISBN 978-9955-710-17-2.

Leparskienė Lina, Baltėnas Arūnas, Vietiniai: Nepaprasta kelionė į Trakų kraštą, Vil-
nius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas–Trakai: Trakų krašto kultūros ir amatų 
asociacija, 2019, 264 p. Iliustr. Santr. angl. p. 258–259. Santr. lenk. p. 260–261. Santr. rus. 
p. 262–263. Bibl. r-klė p. 257. ISBN 978-609-425-245-7, ISBN 978-609-95262-1-8.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1917–1920 metais: idėja virsta valstybe, sud. Vilma 
Bukaitė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, 304 p. Iliustr. Asmenvardžių r-klė 
p. 292–298. Santrauka angl. p. 300–302. ISBN 978-609-478-016-5.

Trepuilaitė-Virginavičienė Ona, Gimtinės aidai: J. Laurinavičiaus 80-mečio jubiliejui, 
Kaišiadorys: Gija, Printėja, 2018, 36 p. Iliustr. ISBN 978-609-445-431-8.

Ulbinaitė Daiva, Nustokim krūpčiot: Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Vilnius: Tyto alba, 
2019, 248 p. Iliustr. ISBN 978-609-466-399-4.

Varnauskas Jonas, Laisvės vėjai, Vilnius: Veikslas, 1997, p. 72. ISBN 9986-585-03-1.

Ave Maris Stella=[Sveika, žvaigžde marių]: Trakų Dievo Mo-
tinos vainikavimo jubiliejui, sud. Tojana Račiūnaitė, Vilnius– 
Trakai: Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika, 2018, 180 
p. Iliustr. Santr. angl. p. 176–177. Bibl. r-klė p. 168–172. ISBN 
978-609-8151-14-5. Įtraukiančios senosios tapybos mįslės, me-
niški metalo aptaisai, gausybė votų ir kitos puošmenos pasako-
ja apie Trakų Dievo Motinos ir ja pasikliovusių tikinčiųjų ryšį. 
Vilniaus vyskupo Konstantino Bžostovskio iniciatyva įvykęs 
atvaizdo vainikavimas paliudytas ne vien iš Romos atsiųstų 
Popiežiaus Klemenso XI pašventintų aukso vainikų, proginių 
Trakų Dievo Motinos atvaizdo kartočių, bet ir anuomet Tra-
kuose vykusių iškilmių aprašymo. Jo lietuviškas vertimas su 
komentarais – prasminga jubiliejui skirto leidinio dalis.

Šmaikštus, puikiai iliustruotas pasakojimas apie Salaspilio 
mūšį, vieną žymiausių Lietuvos istorijoje, kai lietuviai sutriuš-
kino beveik keturis kartus gausesnius švedus. Skirta jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikams.

Knygą galima įsigyti leidykloje „Homo liber“ adresu: 
J. Baltrušaičio g. 11-126, Vilnius, tel. 8 5 279 3976, arba užsisakyti 
paštu – žr. www.homoliber.lt. 

Išleista nauja Vydo Asto knyga

Vydas Astas, Salaspilis: Sakmė, [dail. Rimantas 
Tumasonis], Vilnius: Homo liber, 2018, 40 p. 
Iliustr. ISBN 978-609-446-162-0

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius, kolegas ir liūdime 
kartu, mirus Sauliui VADIŠIUI, ilgamečiam Valstybinio 

Kernavės kultūrinio rezervato direktoriui, geram mūsų 
muziejaus bičiuliui.

Trakų istorijos muziejaus bendruomenė

Atsiųsta paminėti
Gerb. p. Vitalija DOVYDĖNIENE, 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja,

visų Rytų Lietuvos mokytojų vardu sveikiname Jus gražaus jubilie-
jaus proga. Savo pasiaukojamu darbu nusipelnėte visų mokytojų, 
Paluknio gyventojų ir mūsų pagarbą, dešimtmečiai, kuriuos skyrėte 
Paluknio mokyklai ir lietuvių kalbos mokymui, yra pavyzdys visiems 

Lietuvos mokytojams, švietimo darbuotojams. Lietuvių kalbos mokytojams dirbti Rytų Lietuvoje 
yra labai sunku, dvikalbėje arba trikalbėje aplinkoje išmokyti vaikus taisyklingai kalbėti ir rašyti 
nėra paprasta, tad pasirinkimas tokiomis sąlygomis mokyti lietuvių kalbos įrodo Jūsų atsidavimą 
mūsų valstybei, mūsų tautai.

Sveikindami Jus, dėkojame ir Jūsų šeimai, kuri visus tuos metus drauge su Jumis rūpinasi, 
kad Paluknyje būtų gerbiama, girdima lietuvių kalba ir pati Lietuva.

Linkime Jums ir Jūsų šeimai stiprios sveikatos ir Trakų Dievo Motinos palaimos!

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas MASAITIS,
Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė SABIENĖ,

„Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras GARŠVA,
„Vorutos“ ir „Trakų žemės“ laikraščių redakcijų darbuotojai 

          ir redakcinė kolegija

Sveikinimas


