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Spalio 6 d. Vilniaus Antakalnio ka-
pinėse amžinojo poilsio atgulė Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) ginkluo-
tojų pajėgų vadas, LLKS Tarybos 1949 m. 
vasario 16 d. deklaracijos signataras, LLKS 
Tarybos prezidiumo pirmininko pirmasis 
pavaduotojas, nuo 1953 m. – aukščiausiasis 
LLKS ir dėl nepriklausomybės kovojančios 
Lietuvos pareigūnas, brigados generolas 
Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Šio žymaus laisvės kovotojo valstybinių 
laidotuvių ceremonijoje dalyvavo šalies 
vadovai, parlamentarai, vyriausybių nariai, 
užsienio šalių diplomatai, bendražygiai ir 
visuomenė.

„Mes laidojame kovojančios Lietuvos va-
dovą, tai žmogus, kuris reprezentuoja mūsų 
žmonių teisėtą kovą už laisvę, už mūsų 
valstybės nepriklausomybę. Tai – mūsų 
laisvės šauklys, išdrįsęs mesti iššūkį sovietų 
okupacijai. Mūsų garbės ir sąžinės reikalas 
atiduoti jam valstybės ir mūsų žmonių pa-
čią aukščiausią pagarbą“, – sakė Ministras 
Pirmininkas Saulius Skvernelis.

Adolfas Ramanauskas gimė 1918 m. kovo 
6 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1921 m. 
su tėvais grįžo į Lietuvą. Prasidėjus antrajai 
sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio mėn. 
apsisprendė ginklu kovoti už Lietuvos 
laisvę. A. Ramanauskas-Vanagas kartu su 
kitais septyniais partizanų vadais 1949 m. 

vasario 16 d. pasirašė Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio deklaraciją. Seimas įstatymu 
pripažino deklaraciją Lietuvos valstybės 
tęstinumui itin reikšmingu teisės aktu. 
Šiuo dokumentu Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdis paskelbė, kad prisiima atsakomybę 
vadovauti nepriklausomos bei demokratinės 
Lietuvos valstybės atkūrimui.

A. Ramanauskas-Vanagas 1956 m. buvo 
suimtas, o 1957 m. lapkričio 29 d. Vilniuje 
sušaudytas. Jo žmona partizanė B. Mažeikai-
tė-Ramanauskienė okupantų teismo nuteista 
aštuonerius metus kalėti lageriuose.

A. Ramanausko-Vanago palaikai šiais 
metais buvo rasti Našlaičių kapinėse Anta-

Lietuva palydėjo amžinojo poilsio 
Adolfą Ramanauską-Vanagą
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Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Evangelikų liuteronų vyskupo postą, 
daugelį įvairių titulų ir garbės vardų pelnęs 
Vilius Gaigalaitis buvo vienas didžiausių in-
telektualų XX a. I pusės Mažojoje Lietuvoje, 
nevengęs visuomeninės ir politinės veiklos 
savo krašto labui. 

Jo tėvas Miks Gaigals, atsikėlęs iš lietuviškų-
jų Sokaičių, gyveno Naujienos kaime Ragainės 
apskrityje. Jūros upės žemupio kairiajame 
krante buvusi vietovė dar iškalbingai vadinta 
Šilo raistu (vok. Heidebruch) – tuose drėgnuose 
brūzgynuose ilgai negyventa, ten iki XVII 
a. plytėjo valdovui priklausiusios Trapėnų 
girios plotai. Sumanius tą nenaudingą plotą 
paversti pelningesne vieta, ten dalyti žemės 
sklypai lietuvininkams žemdirbiams, raistuose 
kūrusiems Naujienos, Naujininkų ir kitus 
kaimus. Iškasus sausinimo griovius, išplėšus 
dirvonus, pradėta ūkininkauti, ten statytos 
nemažos sodybos.

V. Gaigalaičiui augant, ryčiau tėvų sody-
bos jau plytėjo sausintų pievų plotai, už kurių 
tolumoje matėsi Žukų trobesiai, vaiko lankyta 
tenykščio kaimo mokykla. Tėvas valdęs apie 
75 ha kultūrintų žemių.

Pastebėtą gabų šešiolikmetį kunigas J. 
Pipiras parengė tolesnėms studijoms Klai-
pėdos (vėliau Tilžės) gimnazijose. 1888 m. V. 
Gaigalaitis pasižymėjo kaip organizatorius, 
Tilžėje subūręs lietuvininkų gimnazistų kuo-
pelę „Baltija“.

Pasiturinti giminė pajėgė apmokėti to-
lesnius Viliaus mokslus. Nuo 1892 m. jis 
Karaliaučiaus universitete (vėliau Berlyne) stu-
dijavo teologiją ir filosofiją. Stebina žingeidaus 
jaunuolio užmojai: atsispyręs studentavimo 
pagundoms, jis dar domėjosi istorija, lygina-
mąja kalbotyra, žemės ūkio mokslais, lankė 
Lietuvių kalbos seminaro užsiėmimus, daly-
vavo draugijoje „Prussia“ (jos nariai domėjosi 
krašto senąja istorija). V. Gaigalaitis dar spėjo 
pasitobulinti Ragainės mokytojų seminarijoje, 
padirbėti kaimo mokytoju, rengdamas savo 
disertaciją, apgintą 1900 m. ir skirtą garsiajai 
1573 m. lietuviškajai Volfenbiutelio postilei. 
Taip trisdešimtmetis jaunuolis tapo vienu 
iš negausių lietuvininkų, įkopusių į tokias 
mokslo aukštumas ir gavusių oficialų mokslinį 
laipsnį.

1900 m. V. Gaigalaitis pradėjo kunigauti 
nuošaliuose Ramučiuose, o nuo 1902 m. tryli-
kai metų tapo Priekulės evangelikų liuteronų 
kunigu. Ten jaunasis dvasininkas įsitraukė ir 
į politinę veiklą. 1903–1918 m. jis buvo renka-
mas vietos žmonių atstovu į Prūsijos karalystės 
seimą. Ten jis rūpinosi pamario žmonėms 
svarbiais reikalais (tilto statyba ties Rusne ir 
pan.), nevengdamas ir platesnių problemų. 
V. Gaigalaitis tame parlamente pasisakydavo 
ir dėl lietuvių kalbos vartojimo, dėl stipendijų 
lietuvių gimnazistams ir kt. Pirmajam pasauli-
niam karui baigiantis, jis aiškino, kad lietuviš-
kos žemės nebeturi būti perskirtos valstybine 
siena tarp Vokietijos ir Rusijos, pasisakė už 
Lietuvos pripažinimą nepriklausoma valstybe. 
Antai, 1918 m. kovo 14 d. Prūsijos seime V. 
Gaigalaitis kalbėjo dėl būtinumo lietuviams 
suteikti savivaldą (autonomiją), sudaryti su-
tartis tarp Vokietijos ir Lietuvos, garantuojant 
šios nepriklausomybę. Jis priminė Pirmojo 
pasaulinio karo metais Didžiosios Lietuvos 
lietuvių patirtas skriaudas – žiaurų vokiečių 
okupantų elgesį ir kt. 

Dar savo mokslo ir studijų metais veiklusis 
jaunuolis susipažino su daugeliu tuometinių 
lietuvininkų veikėjų, bendradarbiavo su žy-
miais lietuvių tautos tyrėjais A. Becenberge-
riu, F. Tecneriu ir kitais prisidėjo prie įvairių 
kraštotyros ir tautotyros darbų.

Vis tik tais laikais (XIX a. pabaigoje ir XX 
a. pradžioje) padėtis Mažojoje Lietuvoje ne-
buvo idiliška. Nors daug lietuvininkų buvo 
raštingi, bet kraštui labai stigo išsilavinusių 
lietuvių specialistų, įvairių sričių profesio-
nalų. Pats V. Gaigalaitis vėliau spėliojo, kad 
tokį lietuvininkų nerangumą gal lėmęs jų 
laisvesnis gyvenimas – esą Rusijos valdžios 
engiamoje Didžiojoje Lietuvoje daugiau kas 
siekia mokslų, taip gindamiesi nuo savo 
skriaudėjų. Jis apgailestavo ir dėl savo krašto 
mergaičių neišsilavinimo – esą todėl „lietuviai 
inteligentai imdavo svetimtautes moteris ir vi-
sas šeimyninis gyvenimas virsdavo vokišku“. 
Gal taip ir pats V. Gaigalaitis apgailestavo, kad 
sau tinkamą žmoną jis 1911 m. suradęs tik 
tolimame Vakarų Vokietijos krašte. Ši stengėsi 
suprasti lietuvininkus, pasirūpinti jų reikalais, 

neretai sulaukdama priekaištų iš 
krašto vokiečių. Taip dvasininko 
šeimai tekdavo laviruoti tarp 
vienų ir kitų.

Ieškota įvairios veiklos ga-
limybių. Priekulėje Gaigalaičių 
šeima rengė pamaldėles vai-
kams, įkūrė mergaičių bažnytinę 
draugijėlę. Su vietos jaunuolių 
bendrija ir pučiamųjų orkestru 
(„triūbininkais“) keliauta trauki-
niais ir garlaiviais po krašto vie-
toves, giedant giesmes ir kalbant 
apie dvasinius dalykus.

Negausūs Mažosios Lietuvos 
veikėjai ir įvairios gyventojų 
grupės nebuvo vieningi. Kai 
kas atkakliau priešinosi dar 1871 m. pradėtai 
oficialiai krašto germanizacijai, kiti stengėsi 
pritapti prie valstybės diktuojamų sąlygų. Kai 
kas sekė Vokietijos imperijoje gyvavusiomis 
politinėmis jėgomis (konservatoriais, libera-
lais ir kt.), kai kas bandė ieškoti lietuviams 
tinkamesnio politinio kelio. Savo nuomonę 
reikšdavo vadinamųjų surinkimininkų grupelės 
– vieni aršiai priešinosi visokioms naujovėms, 
kiti labiau rūpinosi tautiniais dalykais. Stiprėjo 
priešprieša tarp vokiškųjų ir lietuviškųjų 
surinkimininkų, ne visiems įtikdavo oficialūs 
evangelikų liuteronų dvasininkai.

Nelengva buvo ir pačiam V. Gaigalaičiui, 
savo vėlesniuose atsiminimuose klaususiam: 
„Ar aš galėjau kitaip daryti?“ Išsilavinusiam, 
daugelį kraštų mačiusiam žmogui daug 
kas galėjo atrodyti kitaip, nei vien iš savojo 
kaimo pastogės žvelgiantiems. Jo pasirinktas 
gyvenimo kelias taip pat kaustė jo veiksmus. 
Kaip uolus krikščionių dvasininkas jis priva-
lėjo taikyti žmones, siekti visuotinės ramybės 
ir paklusnumo esamai tvarkai („kas Dievo 
– Dievui, kas Ciesoriaus – Ciesoriui“). Tapęs 
oficialiu evangelikų liuteronų (valstybinės 
Prūsijos karalystės konfesijos) dvasininku, jis 
kartu tapo ir didžiojo valstybinio mechanizmo 
dalimi, nelyg menku sraigteliu jame. Prisiimti 
įsipareigojimai jau nebeleido elgtis laisvai, 
nepaisant aplinkinių ir savosios vyriausybės 
nuomonių. Veikiausiai ir jo paties santūrus 
charakteris V. Gaigalaitį sulaikydavo nuo ryš-
kesnių išsišokimų, revoliucingesnės veiklos, 
pasirenkant nuosaikesnius kelius.

Prisiminti ir istoriniai pokyčiai Mažojoje 
Lietuvoje. Jei XVI a. Prūsijos kunigaikštystėje 
lietuvininkai buvo reikšminga nedidelės vals-
tybės gyventojų dalis, tai vėliau besiplėtusioje 
Prūsijos karalystėje santykinis lietuvininkų 
kiekis ir jų galima įtaka vis mažėjo. 1871 m. 
susikūrusioje Vokietijos imperijoje lietuvinin-
kai liko tik nežymia tautine mažuma atokiame 
valstybės pakraštyje. XIX a. ten suformavus 
demokratines institucijas (karalystės ir im-
perijos parlamentus), lemiamus nutarimus 
priimdavo vokiečių dauguma, o pavieniai (ir 
ne visada vieningi) lietuvininkų parlamentarai 
mažai ką galėjo nuveikti didžiojoje valstybė-
je. Kartais peikiamą V. Gaigalaičio politinį 
pasyvumą gal lėmė jo pragmatiškas požiūris 
į tuometinę tikrovę. Antai, dalyvaudamas 
Prūsijos parlamento posėdžiuose, jis tebūdavo 
tik menka mažuma tarp daugybės vokiečių 
deputatų, įtakingų frakcijų ir politinių srovių, 
negalėjo tikėtis rimtesnės paramos kokiems 
radikalesniems siūlymams dėl lietuvininkų 
padėties ir lietuvybės.

Pirmojo pasaulinio karo metais ryškėjo 
nemažos dalies vokiečių nacionalistinės nuo-
taikos, didėjo priešiškumas tautinėms mažu-
moms. Karui užsitęsus, blogėjant Vokietijos 
ekonominei padėčiai, tokios nuotaikos vis 
stiprėjo. Silpo anksčiau draugiški santykiai 
tarp atskirų lietuvių ir vokiečių veikėjų, vis 
mažiau kam rūpėjo atoki Mažoji Lietuva ir jos 
gyventojai. V. Gaigalaitis, lankydamasis Ber-
lyne, stebėdavo ten ir visoje imperijoje kitusią 
padėtį, prastėjantį gyvenimą ir kt.

Kita vertus, tuometinė suirutė kai kuriuos 
lietuvius paskatino svarstyti galimą baltiškų 
kraštų ateitį. Prie to savaip prisidėjo ir V. Gai-
galaitis, net ir pačiame Prūsijos parlamente 
primindamas apie galimą lietuviškųjų žemių 
pertvarkymą.

1918-aisiais prasidėjo didieji įvykiai. Di-
džiosios Lietuvos atstovai paskelbė Vasario 
16-osios aktą, tačiau nuo jo nuostatų netrukus 
teko atsitraukti. Savo dienas baigė Prūsijos par-
lamentas, nutrūko ir V. Gaigalaičio tenykštė 
politinė veikla. Lapkričio mėnesį Vokietija ka-
pituliavo: atsistatydinus kaizeriui, žlugo galin-

goji imperija. Pokarinėje Pary-
žiaus konferencijoje užsiimta 
ligtolinio pasaulio radikaliu 
pertvarkymu, negausioms 
lietuvių pajėgoms neįstengus 
išsikovoti baltiškoms tautoms 
naudingiausių sprendimų. 
Ten galop nuspręsta nuo pra-
laimėjusios Vokietijos atskirti 
tik siaurą rėželį lietuviškųjų 
žemių – vadinamąjį Klaipėdos 
kraštą dešiniajame Nemu-
no krante. To krašto laikiną 
globą prisiėmė Prancūzija, 
siekdama atsispirti priešinin-
kei Vokietijai ir sąjungininkei 
Didžiajai Britanijai. Naujasis 

administracinis darinys pradėjo egzistuoti nuo 
1920 m. pradžios, ten kol kas nesiimant kokių 
esminių vidinių permainų.

Nelengvai besikurianti Lietuvos Respu-
blika tarp kovų su įsiveržėliais ir visokių rū-
pesčių kartais prisimindavo ir Mažąją Lietuvą 
(gal dažniau dėl svarbiojo Klaipėdos uosto, 
galėjusio labai pagelbėti jaunajai valstybei). 
Megzti ryšiai su lietuvininkų veikėjais ir jų 
organizacijomis.

Antai, 1919 m. gruodžio mėn. pabaigoje 
Lietuvos Respublikos Valstybės Taryba gavo 
iš Prūsų Lietuvių Tautos Tarybos pranešimą, 
kad Prūsų Lietuvių Susivienijimas ir Klaipėdos 
krašto Politikos Komisija nutarė pasiųsti į lai-
kinąją LR atstovybę – Valstybės Tarybą – savo 
tris atstovus (su dr. V. Gaigalaičiu priešakyje) ir 
jų pavaduotoją M. Jankų. Su tuo Kaune sutikta 
ir Mažosios Lietuvos atstovai pakviesti į 1920 
m. sausio 16 d. šauktą Valstybės Tarybos sesiją. 
Jiems negalėjus atvykti, į Klaipėdą nuvyko LR 
Valstybės Tarybos narys ir sekretorius Jokūbas 
Šernas, į Vasario 16-osios minėjimą Kaune 
atsivežęs M. Jankų, J. Strėkį ir K. Lekšą (V. 
Gaigalaitis tuomet Į Kauną nevykęs).

1920 m. vasario 20 d. Klaipėdoje įvyko 
Prūsų Lietuvos Tautos Tarybos posėdis, į kurį 
atvyko LR užsienio reikalų viceministras P. 
Klimas ir J. Šernas. Ten V. Gaigalaitis išdėstė 
savo požiūrį į Klaipėdos krašto ateitį. Po to 
svarstyta rezoliucija apie Mažosios Lietuvos 
„prisiglaudimo“ prie Didžiosios sąlygą, nu-
tariant, kad tai galutinai nustatys Lietuvos 
Respublikos Steigiamasis Seimas.

Kaip parodė vėlesni įvykiai, tuometiniai 
svarstymai buvę veikiau teoriniai. Tikrą padėtį 
regione tuomet tebūtų galėjusios pakeisti di-
džiosios valstybės, o ne vos pradedanti gyvuoti 
Lietuvos Respublika. Kita vertus, po alinančio 
pasaulinio karo atsigaunančios Europos galy-
bės (išskyrus nebent bolševikinę Rusiją) nebūtų 
skubėjusios kelti kokių didesnių konfliktų dėl 
nuošalaus žemyno kampelio – baltiškų žemių 
ir jų gyventojų istorinių teisių.

Tas tuometinių kalbų nerealumas užkliu-
vo ir V. Gaigalaičiui, pastebėjusiam, kad LR 
atstovų pažadai tokiais ir teliko. Jis guodėsi, 
kad buvo pažadėta 75 proc. klaipėdiškių 
palikti krašto valdiškose įstaigose, o vieną 
klaipėdiškį lietuvininką paskirti LR ministrų 
kabineto nariu (tam galėjo tikti ir jis pats). Deja, 
visa tai netesėta.

1921 m. V. Gaigalaitis (matyt, kaip labiau-
siai patyręs krašto politinis veikėjas) su LR at-
stovu Naruševičiumi vyko į Londoną aiškintis 
Klaipėdos krašto ateities. Didžiosios Britanijos 
ministras tada pasiūlęs dar laukti ir pasikliauti 
Prancūzijos globa. Ten V. Gaigalaitis vyko ne 
vien kaip lietuvininkų veikėjas ar žinomas 
dvasininkas, o ir kaip LR valdžios atstovas. 

1920 m. kovo 20 d. Kaune švęsta Mažosios 
Lietuvos susijungimo su Didžiąja Lietuva 
šventė. Tuomet vykusiame LR Valstybės 
Tarybos 48-tame iškilmingame posėdyje į 
Tarybą buvo priimti keturi Prūsų Lietuvių 
Tautos Tarybos siųsti atstovai (tarp jų ir V. 
Gaigalaitis). Tiesa, tose iškilmėse lietuvininkų 
dvasininkas vėl nedalyvavo. „Prūsų Lietuvių 
Tautos Tarybos atstovų į Lietuvos Valstybės 
Tarybą deklaraciją“, skelbtą anuomet, pasira-
šė tik J. Strėkys, M. Jankus ir K. Lėkšas, sakę 
iškilmingas kalbas tame Lietuvos Respublikos 
renginyje. Vis tik V. Gaigalaitis (jam pačiam 
nedalyvaujant) buvo paskirtas tuomet svar-
biausio LR valstybinio organo nariu.

Galima spėti, kad V. Gaigalaitis, kaip 
patyręs ir atsargus žmogus, įvairių grupių 
spaudimą jutęs Mažosios Lietuvos veikėjas, 
neskubėjo strimgalviais nerti į vis naujų politi-
nių įvykių sūkurį (ko nevengdavo, pavyzdžiui, 
maištingasis M. Jankus). Ir vėliau jis ne kartą 

prasitardavo, kad laiku spėjęs pasitraukti iš 
vieno ar kito įvykio, neįsiveldamas į kažkokius 
neaiškius dalykus. Net keliolika metų Prūsijos 
parlamente praleidęs V. Gaigalaitis veikiausiai 
suvokė, kad 1920 m. deklaracijos apie Mažo-
sios ir Didžiosios Lietuvos susijungimą tebuvo 
tik gražios kalbos, negalėjusios pakeisti realios 
padėties tame regione.

Lietuvininkų veikėjui tuomet rūpėjo 
konkretūs dalykai: Prancūzijos valdytame 
Klaipėdos krašte plėtota germanizacija, ten 
būta bandymų suartėti su Lenkija, taip dar 
sukomplikuojant lietuviškųjų žemių padėtį.

Gal V. Gaigalaičiui buvo artimesni jam 
įprasti dalykai – kasdienis dvasininko triūsas, 
darbas su jaunimu, lietuviškosios kultūros ir 
raštijos apraiškų globa. Vokiškoje aplinkoje 
ilgai gyvenusiam žmogui nebuvo lengva 
demonstratyviai traukyti ryšius su krašto 
visuomenės reikšminga dalimi, veikiau sie-
kiant santarvės ir darnaus sugyvenimo. Ne 
taip jau paprastai atrodė ir kuriama Lietuvos 
Respublika: Didžiojoje Lietuvoje šimtmečius 
vyravo katalikybė, evangelikų liuteronų dva-
sininkui ne kartą teko patirti agresyvesnių 
klerikalų išpuolius; vis labiau jausti ilgaamžiai 
kultūriniai ir kitokie skirtingumai tarp gretimų 
lietuviškų kraštų. Dar labiau viską painiojo 
sparčiai kitusi politinė padėtis ir sudėtingi 
tarptautiniai santykiai (agresyvi Lenkijos po-
litika, atsigaunančioje Vokietijoje stiprėjusios 
revanšistinės nuotaikos). Tokiam santūriam ir 
taikiam žmogui, kaip kad V. Gaigalaitis, viso 
to buvo per daug. Veikiausiai, sąmoningai jis 
traukėsi į lietuviškosios kultūros užuovėją, 
vengdamas grynosios politikos ir nesiekdamas 
valstybinių postų ar naudingesnio statuso 
tuometinėje Lietuvos Respublikoje.

1922 m. pabaigoje ir 1923 m. pradžioje 
V. Gaigalaitis veikiausiai vengė aktyvesnio 
dalyvavimo Vyriausiojo Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komiteto veikloje, žygiuose uži-
mant Klaipėdos kraštą ir jį prijungiant prie 
Didžiosios Lietuvos. Tačiau tai akcijai pavy-
kus, pirmosios Direktorijos vadovu paskirtas 
Erdmonas Simonaitis to Klaipėdos krašto 
svarbiausio valdžios organo nariu pasikvietė 
ir V. Gaigalaitį. Vėliau šis reikšmingesnių po-
litinių pareigų vengė, sutikdamas dalyvauti 
vietos savivaldoje, kur būdavo sprendžiami 
konkretūs klausimai. Tokia dvasininko santūri 
ir atsargi pozicija užkliūdavo radikalesniems 
lietuvininkų veikėjams (pavyzdžiui, J. Vana-
gaičiui).

Tačiau V. Gaigalaitis neturėtų būti vertina-
mas vien kaip politinis veikėjas, prikišant jo gal 
neatliktus žygius. Šiandien jį vertiname kaip 
Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros 
veikėją, kurį istorinių įvykių sūkurys vertė 
prisiliesti ir prie politinių reikalų.

Galima priminti įvairiapusę to žmogaus 
veiklą nelengvais laikais. Pripažįstant V. Gai-
galaičio autoritetą, būtent jis 1918 m. lapkričio 
16 d. buvo išrinktas Prūsijos lietuvių tautos 
tarybos pirmininku (ta prasme jis galėtų būti 
lyginamas su J. Basanavičiumi, panašiai 
pagerbtu Didžiojoje Lietuvoje). 1905–1939 
m. jis nepamainomai vadovavo labdaros 
ir kultūros draugijai „Sandora“, anuomet 
nuveikusiai svarbių darbų. Dar nuo XIX a. 
pabaigos V. Gaigalaitis įsijungė į lietuviškos 
raštijos darbus, kur be mokslinių ir teologinių 
veikalų 1915–1918 m. paskelbė reikšmingas 
studijas apie lietuviškųjų žemių padėtį ir jų 
galimą ateitį. 

1922–1924 m. V. Gaigalaitis buvo pir-
mosios lietuviškos gimnazijos Klaipėdoje 
direktorius ir vienas iš jos steigėjų. 1925–1936 
m. jis darbavosi Kauno universiteto Evange-
likų teologijos fakultete, kurio įkūrimu pats 
rūpinosi. Jis kūrė ir palaikė įvairias kultūros 
ir švietimo organizacijas, paskelbė 25 knygas 
ir daug reikšmingų straipsnių. 1925–1933 m. 
jis buvo Lietuvos evangelikų liuteronų Sinodo 
lietuvių senjoru ir Konsistorijos prezidentu, 
rūpinosi tos konfesijos išpažinėjų nelengva 
padėtimi tuometinėje Lietuvoje.

Vis augusi nacistinės Vokietijos grėsmė 
1939 m. pavasarį prasiveržė Klaipėdos krašto 
aneksija. Tuomet V. Gaigalaitis (kaip ir kiti 
aktyvesni lietuvininkų veikėjai) pasitraukė į 
Didžiąją Lietuvą, pasirinkdamas (optuoda-
mas) LR pilietybę, kaip ir jo žmona. Deja, jau 
1940 m. viduryje ten susidurta su bolševikine 
okupacija. Ieškant mažesnio blogio, per didelius 
vargus 1941 m. pradžioje pasitraukta į Vokietiją 
– žmonos gimtinę, sulaukiant priekabiavimo 

Nukelta į 4 p.
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dėl pasirinktos lietuviškosios pilietybės. Nacis-
tinio režimo valdomoje šalyje patirti pabėgėlio 
vargai: prieglobsčio stovyklos, tardymai ir vei-
klos apribojimai. Nuošalioje vietovėje sulaukta 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos, tačiau 1945 
m. lapkričio 30 d. ten nutrūko ir žymiojo lietuvi-
ninko gyvenimas. Daug jo kauptų lituanistinių 
ir kitokių vertybių nacių ir bolševikų buvo 
išgrobstyta tais permainingais laikais, sovietų 
okupuotoje Lietuvoje tas dvasininkas ir lietu-
vybės veikėjas nebuvo pageidautinas.

Tik 1994 m. pavasarį V. Gaigalaičio ir 
jo žmonos Marijos palaikai buvo parvežti į 
Lietuvą ir iškilmingai perlaidoti Elniškės kapi-
nėse ties Priekule. Tos laidotuvės tapo savaip 
simbolinėmis – gausi ceremonijos dalyvių 
procesija buvo apmėtyta akmenimis, kai ku-
riems pokariniams atsikėlėliams tūžtant, kad iš 

krašto išvarytų „fašistų“ palaikai sugrąžinami 
į tėviškę, 1944–1945 m. išvalytą ne vien nuo 
nacių, bet ir nuo senųjų vietos gyventojų.
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Lietuvos vietinės rinktinės 
(LVR) vado 1944 m. kovo 30 
d. įsakymu 302-ojo bataliono 
vadu nuo kovo 20 d. buvo pa-
skirtas majoras Petras Urbonas. 
Batalionui tuo pačiu įsakymu 
buvo priskirtas vokiečių ryšių 
karininkas kpt. Vulfas (Wulff). 
Jo uždavinys buvo padėti ba-
taliono vadui spręsti įvairius 
ūkinius klausimus su vokiečių 
įstaigomis1. Bataliono pašto dė-
žutės numeris buvo 2. Ukmer-
gės mieste taip pat buvo įsteigta 
Vietinės rinktinės komendan-
tūra (vadu 1944 m. vasario 10 d. 
paskirtas plk. Vladas Rėklaitis, pavaduotoju 
– plk. Jonas Andrašūnas). Komendantūros 
žvalgybos skyriaus viršininku buvo ltn. 
Pranas Uginčius, ūkio (tiekimo) skyriaus 
viršininku dirbo ltn. Pranas Cibulskas. Ko-
mendantūros telefono numeris buvo 145 ir 
161, pašto dėžutės numeris – 12. Vienu iš LVR 
būrio vadu tarnavo Bronislovas Butkevičius3. 
Pagal LVR štabo nurodymus apskričių ko-
mendantūrose turėjo tarnauti komendantas, 
žinių karininkas, ūkio vedėjas-raštvedys, 2 
raštininkai, 1 puskarininkis ūkio reikalams 
ir vertėjas4. Batalionas buvo formuojamas 
1944 m. kovo mėnesį iš Ukmergės miesto ir 
apskrities vyrų. 1944 m. vasario pabaigoje, 
kai prasidėjo agitacija dėl savanorių stojimo į 
LVR, į Deltuvos miestelį atvyko ltn. P. Ugin-
čius ir mitinge pasakė kalbą, ragindamas 
jaunimą stoti į Vietinę rinktinę. Jis pabrėžė, 
kad Vietinė rinktinė Lietuvoje kovos prieš 
čia veikiančius banditus – sovietinius ir 
lenkų partizanus. Pasibaigus mitingui, P. 
Uginčius artimų draugų rate pasakė, kad 
Vietinė rinktinė ateityje kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės su bolševikais ir vokie-
čiais5. Batalionas Ukmergėje buvo įsikūręs 
Basanavičiaus gatvėje esančioje gimnazijoje6. 
Nemažai Balninkų miestelio jaunuolių stojo 

į LVR. Čia aktyviai jaunimą agita-
vo Balninkų pradžios mokyklos 
mokytojas, būsimasis žymus po-
kario antisovietinės rezistencijos 
veikėjas Juozas Šibaila. Pastarojo 
paraginti savanoriais į LVR stojo 
net 16 vietinių jaunuolių7. Savo 
prisiminimais apie stojimą į 302-ąjį 
batalioną pasidalijo Jonas Sruogis, 
tuomet gyvenęs Žemaitkiemio 
valsčiaus Lyduokių miestelyje: 

[...] Ukmergėje mokėmės rikiuotės, 
šaudyti. Laikas bėgo greitai. Gavome 
vokiškas uniformas ir ginkluotę. 

Gegužės pirmąją mano gimnazi-
jos, kur buvo 2-oji kuopa (mes buvome 

1-ojoje), vienas mokytojas pasakė kalbą, palinkėjo 
laimingai sugrįžt, neapvylus Tėvynės, o po to 
susodino į ūkininkų vežimus kelionei į Uteną. 
Tenai susijungėme su 3-iąja ir 4-ąja kuopomis, 
vyrais iš Panevėžio. Rytojaus dieną susodino 
į vagonus, ir traukinys dardeno į Vilniaus 
kraštą. Pro langus matėsi nekokie vaizdai. Kai 
kur riogsojo susprogdintų ir sudegusių vagonų 
griaučiai. Bet mes žinojome, kad sąstato priekyje 
stumiamos platformos su smėliu, taigi buvome 
lyg apsaugoti. [...] 

Vėliau per kaimus, per krūmynus traukėme 
tolyn. Bet jau vežė lenkų ūkininkai, su kuriais 
kalbėtis buvo uždrausta. Kiek atsimenu, batali-
onui vadovavo plk. Andriukaitis [Andrašūnas 
Jonas – aut. pastaba], štabo viršininkas buvo kpt. 
Morkūnas, kuopos vadas – vyr. ltn. Jankevičius, 
būrio – jaun. ltn. Linkevičius [Kazys Linkevi-
čius? – aut. pastaba].

Mes atsidūrėme Eišiškių miestelyje. Čia 
buvo 30 Lietuvos policininkų ir apie 16 vokiečių. 
[...]8. Bataliono 2-oji kuopa (vadas ltn. Vladas 
Pažiūra), regis, visą laiką iki pat LVR likvi-
davimo dislokavosi Ukmergėje9. Buvęs šios 
kuopos karys Vladislovas Usonis prisimena 
tarnybą LVR: 

[...] 1941 m. baigęs 6-rias pradinės mokyklos 
klases įstojau į Ukmergės miesto A. Smetonos 
vardo gimnaziją. 1944 m. vasario mėn. iš 5b 
klasės įstojau savanoriu į generolo Plechavičiaus 
organizuojamą Lietuvos Vietinę Rinktinę. Kartu 
su manimi stojo į LVR ir šie mano klasės draugai: 
Kraulys Jeronimas ir Kuodis Pranas. Mūsų klasės 
savanoriai buvome komendantūros nukreipti į 
Ukmergėje formuojamą batalioną. Mūsų būrio 
vadas leitenantas Pažiūra buvo matematikos mo-
kytojas ir mūsų auklėtojas. 1944 m. gegužės mėn. 
buvome paleisti kuopos vado Pažiūros įsakymu 
iki atskiro pašaukimo pasiimant ginklus. [...]10. 

Ukmergės bataliono 3-iosios kuopos 
vadu buvo ltn. Ipolitas Šagamogas (nuo 
1944 m. balandžio 4 d. iki gegužės 15 d.). 
Kuopoje esą tarnavo 156 kareiviai, jie mokėsi 
rikiuotės, šaudymo ir kitų karinių dalykų11. 
Plechavičiukai patruliavo mieste ir saugojo 
karinius sandėlius. Ukmergėje pasilikę ba-
taliono kariai, prasidėjus LVR likvidacijai, 
išsibėgiojo namo. Dalis jų vėliau įsijungė 
į ginkluotą antisovietinę rezistenciją12. Pa-
sitraukimą iš 302-ojo bataliono prisimena 
Bronius Dragūnas:

[...] 1944 m. gegužės pabaigoje mūsų vadai 
pranešė liūdną žinią, kad P. Plechavičių vokiečiai 
areštavo, kad jis nesutiko kariauti fronte prieš 
sovietus. Vadai mums pasakė, vyrai skirstyki-
tės mažomis grupelėmis ir bėkit kur norit, kol 
vokiečiai mus dar neapsupo. Aš turėjau gerą 
draugą nuo Siesikų Algirdą Blažinską. [...] Mes 
su Algirdu po pilną kuprinę išnešėm labai daug 

šovinių [iš kareivinių sandėlio – aut. pastaba]. 
Galvojome, kad teks kariauti su vokiečiais, jei 
vokiečiai mus apsuptų. Sau pasilikome po 1 bloką 
po tūkstantį šovinių kuprinėse ir po 6 šautuvuose 
ir paslėpėm miesto kapinėse.

Atėję į kareivines, aš dar suradau keletą 
savo kuopos kareivių. Apsidžiaugiau pamatęs 
giedraitiškius iš Rudžionių kaimo Joną Maišelį 
ir iš Jonių km. Balį Brazauską. Susitarėm 3-se 
pilnoje aprangoje trauktis į tėviškę. [...] 1944 
m. birželį ir liepos pradžioje mūsų krašte netoli 
Giedraičių labai įsisiautėja „Armijos Krajovos“ 
banditai. Labai daug lietuvių išžudė prie Dubin-
gių, Paberžės ir Giedraičių. Neprisimenu dienos, 
kada sušaudė mano draugą, plechavičiuką Juozą 
Mažalį, tarnavom vienoje kuopoje. Labai turėjo 
puikų balsą, gražiai sudainuodavom. Jisai kilęs iš 
Gižų km. netoli Giedraičių miestelio [...].13 

Remiantis kitais šaltiniais, 1944 m. gegu-
žės pradžioje 302-ojo bataliono dvi kuopos 
buvo perkeltos į Uteną, o iš ten po dviejų 
dienų bataliono 1-oji ir 2-oji kuopos perdis-
lokuotos į Alšėnus14. 

Alšėnuose dislokuotos dvi bataliono 
kuopos (vienoje iš jų būrio vadu tarnavo 
B. Butkevičius) buvo nuginkluotos 1944 m. 
gegužės viduryje. Ankstų rytą į miestelį 
atvažiavo apie 30–40 mašinų su vokiečių 
kareiviais. Vokiečiai plechavičiukus nugin-
klavo, susodino į mašinas ir išvežė į Kauną. 
Čia LVR kariai buvo perrengti kitomis uni-
formomis ir 1944 m. gegužės 19 d. traukiniu 
išvežti į Breslau (dabar – Vroclavas). Buvę 
LVR kariai apgyvendinti spygliuotomis 
vielomis aptverto aerodromo angare, kurį 
saugojo vokiečių kareiviai. Kitame angare 
gyveno žydų tautybės vyrai15. Maždaug 
po savaitės vokiečiai tarp į Breslau atvežtų 
plechavičiukų atrinko specialybes turinčius 
asmenis (batsiuvius, siuvėjus ir kt.), atskyrė 
juos nuo kitų lietuvių ir kažkur išvedė. Visus 
likusius nuvedė į geležinkelio stotį ir išvežė 
į Berlyną. Ten atvežtieji buvo apgyvendinti 
pusiau sugriautame dideliame name Liuden-
dorfo gatvėje. Berlyne buvę LVR kariai gyve-
no ir dirbo iki 1944 m. rugpjūčio mėnesio, o 
po to buvo išvežti Grosšteino kaimą, netoli 
Breslau. Čia jie dirbo žemės kasimo darbus 

aerodromo statyboje. Šiame kaime buvę 
302-ojo bataliono kariai dirbo iki 1945 m. 
sausio pabaigos. Priartėjus frontui, vokiečiai 
ėmė varyti lietuvius pėsčiomis Berlyno link. 
1945 m. balandį belaisvius išlaisvino Sovietų 
Sąjungos pusėje kariaujanti Lenkijos armija. 
Kai kurie buvę plechavičiukai netrukus buvo 
paimti į sovietinę kariuomenę16. 

Sugrįžus sovietams, dalis buvusių LVR 
Ukmergės apskrities komendantūros ir 302-
ojo bataliono karių buvo nuteisti. P. Uginčius 
ir B. Butkevičius LSSR NKVD kariuomenės 
karo tribunolo buvo nuteisti 1945 m. gegužės 
31 d.: P. Uginčius mirties bausme su turto 
konfiskacija (vėliau mirties bausmė buvo 
pakeista 20 metų katorgos darbų lageryje), 
B. Butkevičius – 10 metų katorgos darbų 
lageryje ir turto konfiskacija17. 1946 m. sausio 
8 d. NKVD suėmė buvusį LVR kuopos vadą 
I. Šagamogą ir jį nuteisė 10 metų kalėti lage-
riuose. Vieno tardymo metu I. Šagamogas 
buvo smarkiai sumuštas ir 1950 m. rugsėjo 
6 d. mirė Nyroblage18. 

1 A. Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius, 1998, p. 56.
2 A. Martinionis, op. cit., p. 76, 78; Prano Cibulsko 1947 m. lapkričio 
11 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 36005/3, l. 24.
3 1955 m. gruodžio 26 d. išvada P. Uginčiaus ir kt. baudžiamojoje 
byloje, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-18759, l. 205.
4 LVR štabo viršininko 1944 m. kovo 20 d. nurodymai apskričių 
komendantūroms, LCVA, f. R-1234, ap. 1, b. 2, l. 23.
5 Saliamono Keručio 1944 m. rugsėjo 23 d. tardymo protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-18759, l. 65.
6 Vlado Pežinsko 1952 m. kovo 13 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 22601/3, t. 1, l. 296.
7 Stanislovo Ališausko 2003 m. gruodžio 29 d. laiškas LGGRTC 
generalinei direktorei, Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro archyvas (toliau – LGGRTCA), b. A-463, l. 
nenumeruotas.
8 Cit. iš A. Martinionis, Vietinė rinktinė, p. 177.
9 Jeronimo Kraulio kario savanorio byla, LGGRTCA, b. K-894.
10 V. Usonio 1999 m. gruodžio 30 d. gyvenimo aprašymas, LGGRT-
CA, b. U-102, l. nenumeruotas.
11 Ipolito Šagamogo 1946 m. balandžio 4 d. tardymo protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 11998/3, t. 1, l. 165. 
12 Kazio Pagalio 1948 m. birželio 18 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 8, b. 48, l. 147–148.
13 Broniaus Dragūno 1997 m. rugpjūčio 28 d. gyvenimo aprašymas, 
LGGRTCA, D-49, l. nenumeruotas.
14 Vlado Pežinsko 1952 m. kovo 13 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 22601/3, t. 1, l. 296. 
15 Ibid., l. 298, 299.
16 Ibid., l. 300, 301.
17 1955 m. gruodžio 26 d. išvada P. Uginčiaus ir kt. baudžiamojoje 
byloje, LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-18759, l. 203–204.
18 Ipolito Šagamogo kario savanorio byla, LGGRTCA, b. Š-259. 
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Buvę LVR kariai Berlyne 1944 m. Penktas iš kairės Vincas Ramockevičius (Vincent Bycroft)

Pulkininkas Jonas Andrašūnas

Pulkininkas Vladas 
Rėklaitis

kalnyje. Palaikų autentiškumas nustatytas 
atlikus teismo antropologinę analizę, kau-
kolės ir asmens fotografijų sugretinimus bei 
DNR tyrimus.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
A. Ramanausko-Vanago nuopelnai buvo 
aukštai įvertinti. 1997 m. gruodžio 22 d. jam 
suteiktas Kario savanorio statusas. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 1998 m. sausio 26 
d. dekretu jam suteiktas dimisijos brigados 
generolo laipsnis. Taip pat buvo įteisinti 
Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovy-
bės apdovanojimai – 2-ojo ir 1-ojo laipsnio 
Laisvės kovos kryžiai su kardais: Lietuvos 
Respublikos Prezidento 1998 m. kovo 6 d. 

dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 
Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinas (Ko-
mandoro didysis kryžius), o 1999 m. vasario 
1 d. dekretu – Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio 
ordinas (Didysis kryžius).

Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. yra 
paskelbęs Adolfo Ramanausko-Vanago me-
tais, o Vyriausybė patvirtino 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimo planą. Parengta plati kul-
tūrinė, edukacinė, mokslinė programa, kuri 
padės plačiau atskleisti šią iškilią asmenybę, 
parodys Lietuvos laisvės kovų kelią.

Šaltinis – <https://lrv.lt/lt/naujienos/lietu-
va-palydejo-i-amzinaji-poilsi-adolfa-ramanaus-

ka-vanaga>.

Lietuva palydėjo į amžinąjį poilsį 
Adolfą Ramanauską-Vanagą

Atkelta iš 1 p.
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Visos mūsų bėdos kyla 
iš pragaištingo įsitikinimo, 
kad valdžia yra viskas. Esą, 
paimsime valdžią ir viską 
pakeisime. Laimėsime Sei-
mo daugumą – pakeisime 
Lietuvą. Laimėsime pre-
zidento postą – „laušime 
visus per kelį“. Visi anks-
tesni lyderiai bus bemat 
pamiršti. Nes mes juos 
„išjungsime“ iš TV ekranų 
ir neduosime jiems kalbėti, 
veikti. Perrašysime istoriją 
ir vadovėlius. 

Valdžia yra prievarta 
– štai kokį nuodą 1990 m. gavo daugelis 
Sąjūdžio žmonių, gavę valdžią.

Baisoka. Tai priminė gerai žinomas 
komunistines nuostatas. Tačiau ar turėjo 
stebinti? Nes daugumas buvo susigyvenę 
su komunistine vertybe: „Turiu valdžią 
– priverčiu man tarnauti, paklusti.“ Ne tik 
paklusti ir tarnauti, bet galiu ir tyčiotis. Turiu 
teisę perrašyti ir savo praeitį (štai kodėl taip 
sparčiai ne vienas puolė į KGB archyvus, dar 
buvo galima šį tą sunaikinti.)

Valdžia apsvaigino.
Visi – o buvo tik kelios išimtys – kas buvo 

nusimatę sau prezidentą, portfelius, minis-
terijas ir valstybės valdžios svertus nenorėjo 
paisyti Tautos jausenos, jos mąstysenos.

Ažiotažas kilo dėl Aukščiausiosios Tary-
bos (AT) pirmininko posto? Žinoma. Nes Al-
girdas Brazauskas buvo akivaizdžiausiai (ir 
pagal to meto jau laisvus reitingus) kone du 
kartus populiaresnis už Vytautą Landsbergį. 
„Mes paimsime valdžią ir mes sutvarkysime 
ir reitingus, ir Brazauską, ir co.“

Ir prasidėjo.
Teko visiems, ir ypač tiems, kas tik pa-

sakė: „Ką jūs darote?! Tai komunistiška, tik 
išvertus pirštinę!“

Daug kas nebeprisimena, kas nutiko, nes 
Sąjūdis jau mitologija.

Pirmiausiai, ką padarė Są-
jūdžio valdžia Aukščiausioje 
Taryboje – tai Sąjūdžio ben-
drystės sunaikinimas. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) 
pirmeiviai, kas atvirai pasakė, 
jog SĄJŪDIS AT be reikalo ir per 
greitai prievartauja Lietuvą – tą į 
šiukšlyną. Kam Sąjūdžio reikėjo 
ne kaip valdžios, o kaip Lietuvos 
– į užmarštį.

Nueita toli. Vos per pirmuo-
sius 10 metų pirmasis LPS lyderis, 
išrinktas Steigiamajame LPS su-
važiavime pirmuoju, Romualdas 
Ozolas – nurašytas. Jis jau nebero-

dytas net Lietuvos televizijos filmuose apie 
LPS – Sąjūdžio istoriją. 

„Be lietuvių, nesiekiančių valdžios, Lie-
tuvos neatkursi“, – štai ką sako R. Ozolas.

Nūdienos vaisiai akivaizdūs. Derglioti 
Sąjūdžio pirmeivius tapo taip lengva ir 
elementaru, kad net „Delfi“ – didžiausias 
žinių portalas – leidžia sau Sąjūdžio, laisvės 
žygeivius vadinti „lunatikų prieglauda“. 
Dergliotojams tik vienas V. Landsbergis 
didis, dar su „kažkuo“ išlaisvino Lietuvą. 
(Tas „kažkas“ nesvarbus, keičiasi pavardės 
pagal rašeivos nuotaiką, – svarbu tik, kad 
būtų menkesnė už „vadą“ figūra.)

Ir jau istorijos vadovėliuose rašoma, 
komunistiniu būdu indoktrinuojant jauną-
sias kartas, kad Sąjūdį įkūrė V. Landsbergis, 
kad Steigiamasis Sąjūdžio suvažiavimas jį 
išrinko pirmininku ir Baltijos kelias – tai jo. 
Ir t. t. Gėda skaityti ir girdėti, bet laiko logika 
reikalauja primityvinti viską „iki vieno“.

Žodžiu, valdžia gadina. Absoliuti val-
džia gadina absoliučiai.

Aš į tą valdžią nėjau 30 metų. Vengiau 
jos 30 metų.

Ir dabar į ją nesiveržiu. Bet sakau viena: 
prezidentas turi valdyti taip, kad nerūšiuo-
tų žmonių į vertus ir nevertus Lietuvos 
žmones.

Lietuvos Sąjūdžio istorija

Sąjūdis: 1990 ir 2019 metai. 
Valdžia neturi gadinti

Dr. Arvydas JUOZAITIS, Vilnius

Dr. Arvydas Juozaitis. Jono 
Vaiškūno nuotr.

Lietuvos Respublikos Susisiekimo minis-
terija pranešė apie neseniai nutiesto Panemu-
nės miesto rytinio aplinkkelio katastrofišką 
būklę – vos prieš trejetą metų Nemuno link 
nutiesto kelio atkarpa kai kur įdubo net 
per metrą, gausu kitų trūkumų (žr. „Kelias 
už 26,25 mln. eurų lūžta akyse“. Prieiga 
per internetą – <http://sumin.lrv.lt/lt/
naujienos/kelias-uz-26-25-mln-euru-luzta-
akyse>). Ilgai triukšmauta dėl potvynių už-
liejamo kelio į Rusnę. Dabar jo tobulinimas 
vėl atidedamas – esą statytojai nežinoję, kad 
gruntai Nemuno deltoje esantys kitokie nei, 
pavyzdžiui, Žemaitijos kalvynuose.

Tenka priminti, kad beveik prieš du 
šimtmečius (kai niekas dar neįsivaizdavo 
kompiuterių ar sudėtingos ir galingos šiuo-
laikinės statybinės technikos) iš tos pačios 
Panemunės į Mikytus buvo nutiestas tvirtas 
plentas, sėkmingai tebetarnaujantis iki šiol. 
Daugiau kaip prieš šimtmetį buvo nutiestas 
puikus plentas Šilutė–Rusnė, tebeatlaikantis 
ir šiandienes sunkiasvores transporto prie-
mones. Anie keliai Nemuno deltoje buvo 
statomi apsiginklavus vien kastuvais ir karu-

čiais, anų laikų projektuotojai neturėjo kaž-
kokių rimtesnių techninių priemonių, tačiau 
jų darbų vaisiais naudotasi šimtmečiais.

Galėtume spėti, kad tais laikais pa-
garbiai žiūrėta į vietos gyventojų patirtį, 
daugelio kartų žmonių žinias. Matyt, tada 
nebūdavo pamirštama, kad Nemuno delta 
yra ypatinga, kad ten reikia darbuotis kitaip 
nei kokiose sausose lygumose. Veikiausiai, 
branginta savoji reputacija, neskubėta 
švaistyti valdiškų (o, iš tiesų, daugybės 
žmonių sukauptų) lėšų, jausta atsakomybė 
už savo darbą.

Deja, istorijos skersvėjams nusiaubus 
Mažąją Lietuvą, daug kas nebenori prisi-
minti to krašto lietuvininkų per šimtmečius 
sukauptos patirties kovojant su gamtos 
stichijomis, pamirštos ir anuomet ugdytos 
padoraus elgesio, atsakingo darbo taisy-
klės. Ištisi istorijos šimtmečiai ir daugybės 
žmonių vargai lietuviškajame pamaryje 
paleidžiami perniek.

Vis tik paminėtieji įvykiai rodo, kad 
nepagarba krašto istorijai kai kada gali 
skaudžiai atsirūgti.

Mažoji Lietuva

Užmirštasis pamarys
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Š. m. spalio 3 d. Vilniaus apygardos admi-
nistracinis teismas pradėjo nagrinėti penkių 
asociacijų prašymą panaikinti Vilniaus 
miesto savivaldybės sprendimą sostinės 
centre pavadinti gatvę L. Kačinskio vardu. 
Pasiūlymą teikė Lenkų rinkimų akcijos nariai, 
atsidėkodami L. Kačinskiui už patvirtintą ir 
jiems įteiktą lenko kortą, už jų partijos ir AK 
pagerbimą; liberalai taip atsidėkoja Lenkų 
rinkimų akcijai už įėjimą į valdančiąją koali-
ciją su liberalais.

Atsakovas (savivaldybė) nepaneigė, kad 
minėtas gatvės pavadinimas pažeistų Lietu-
vos Respublikos Konstitucijos 1–3, 7–9, 10, 
14–17, 28–29 str., Tautinių mažumų apsaugos 
pagrindų konvencijos 11, 20, 22 str.; Lietuvos 
ir Lenkijos geros kaimynystės ir draugiško 
bendradarbiavimo sutarties 1, 2, 14, 16 str., 
kadangi prezidentas L. Kačinskis atliko ir 
Lietuvai nelojalius veiksmus: 

1. Nepripažino 1920–1939 m. Lenkijos 
įvykdytos Rytų Lietuvos ir ilgaamžės isto-

rinės sostinės Vilniaus okupacijos, dėl to 
neatsiprašė, o jo partija iki šiol tęsia Lietuvai 
ir nedraugišką veiklą. 

2. Gynė prieškonstitucinį antrosios 
valstybinės lenkų kalbos įvedimą Lietuvoje 
(asmenvardžių, vietovardžių rašyba Lenkijos 
abėcėle, regioninė kalba). Prie to prisidėtų ir 
gatvės rašyba pažeidžiant Valstybinės kal-
bos įstatymą (ruošiasi rašyti ne Kačinskio, o 
Kaczynskio). 

3. Įvedė ir Lietuvos piliečiams įteikinėjo 
lenko kortą, pagal kurią jie buvo mažiau 
lojalūs Lietuvai.

4. Lankydamas buvusį AK kapelioną J. 
Obrembskį ir kitus AK narius, J. Kačinskis 
nepadėjo AK ikiteisminiam tyrimui Nr. 74-
2-013-92, nenurodė kunigo A. Jakavonio ir 
kitų AK aukų užkasimo vietų, pagerbė AK 
nusikaltimus. 

Teismo sprendimas skelbtas spalio 19 d.

„Vilnijos“ draugijos informacija

Valstybinė lietuvių kalba

Okupacijos padarinių 
įvertinimo byla

Liepos mėnesį buvau nuvykęs pažiūrėti, 
kaip einasi reikalai, statant ilgai lauktą estaka-
dą ant Rusnės kelio. Ant kelio buvo iškastos 
duobės, kai kurios jau pusiau užbetonuotos 
ir su armatūra. Kaip man dažnai nutinka 
fotografuojant, čia irgi vienas ekskavatorinin-
kas darė man pastabas, neva čia fotografuoti 
negalima. Bandžiau jam paaiškinti, kad čia 
nėra koks slaptas karinis objektas ir pan., 
bet jis laikėsi savo linijos. Visgi mane dažnai 
stebina kai kurių žmonių perdėtas įtarumas, 
baimė ten, kur to visai nereikia, o kur tikrai 
reikėtų parodyti pilietinį sąmoningumą, tai 
ten dažnai jo pritrūksta.

Toliau patraukiau Nemuno (Atmatos) 
link, apžiūrėjau tą ir aną ir patraukiau keliuku 
Šyšos upės link. Paskui lauko keliuku per lan-
kų platybes pasukau Rūpkalvių link. Tose per 
potvynius užliejamose pievose pilna įvairių 
griovių ir tikrų kanalų. Atrodė, kad visuose 
vandens telkiniuose plūduriuoja net po kelis 
šieno rulonus, kai kurie, regis, jau ne pirmus 
metus. Negaliu tvirtinti, kodėl tie rulonai 
atsidūrė vandens telkiniuose, bet tikrai žinau, 
kad jie buvo supresuoti ir surišti tikrai ne tam, 
kad be naudos mirktų vandenyje. Nuo Rūp-
kalvių pasukau kitu keliuku pro porą senų 
sodybų didžiojo kanalo link, kuris ėjo Šyšos 
upės link. Taigi, pagal tradiciją palei tą didįjį 
kanalą abipus jo tęsėsi pylimai. Patraukiau 
rytinės pusės pylimu prie Šyšos upės. Tas 
pylimas, pasiekus Šyšos upę, tęsėsi ir toliau 
jau palei Šyšos upę dar kokius 200 m. Deja, 
net keliose vietose jis buvo smarkiai potvynio 
išplautas, žemės nuo pylimo dideliais ruožais 
driekėsi iki pat kanalo ir Šyšos upės. Pyli-
mas turėjo apsauginę poroloninę juostą, bet 
pylimo stiprumui išlaikyti to neužteko, nes 
ant juostos supilta lengva žemė be akmenų, 
betono blokų ir pan. tikrai neatlaiko didžiulės 
vandens masės spaudimo. 

Prie Rūpkalvių keliuko gamtosaugos 
reikalams skirtame stende skaičiau, kad nerei-
kėtų šiose pievose šienauti, nes tuo metu peri 
paukštelis nendrinukas. O kaip tik tuo metu 
šiose pievose mačiau šienavimo techniką. 
Taigi, stendo rekomendacijos sau, o ūkiniai 
darbai sau. 

Pernai lankydamas šių vietų istorinį 
paveldą, aplankiau ir visas šių apylinkių 
senąsias kapines. Labiausiai mane nustebino 
buv. didžiosios Šlažų kapinės, kurios buvo 
ištisai prižėlusios krūmynų ir panėšėjo la-
biau į džiungles. O ir kapinių atributikos čia 
bebuvo likę vos keletas suniokotų cementinių 
antkapių, nesimatė nei vieno įrašo ir pan. 
Labiausiai kapinės buvo niokojamos, kaip 
ir visur kitur, pirmu pokario dešimtmečiu, 
mat, vyko kova su „fašistiniu“ palikimu. 
Tų buvusių kapinių pietvakariniame kam-
pe užtikau labai keistą naujai suformuotą 
kapavietę. Ji buvo suformuota kiek įkypai 
esamiems palaidojimams, kapavietėje buvo 
nežinia iš kur gautų žemių suformuotas di-
dokas gūbrys, aprėmintas storomis lentomis, 
o ant gūbrio viršaus buvo paklota keletas 
šaligatvio plokščių. Nebuvo jokio įrašo. Esu 
matęs atnaujintų senų kapaviečių, bet visur 
tai daroma neperžengiant normų – figūruo-
ja pirmiausia palaidoto žmogaus pavardė 

ir pan. duomenys, ir niekas nekrauna ant 
artimojo kapavietės šaligatvio plokščių. Gal 
ten yra koks nelegalus palaidojimas ar pan. 
Apie tas kapines buvau informavęs buvusią 
Šilutės muziejaus direktorę Rozą Šikšnienę, o 
ji sakė, kad apie tai informavo Šilutės rajono 
savivaldybę. Vėliau tose kapinėse buvo iškirs-
ti krūmynai. Dabar gerai ir tai, gal vėliau dar 
kas nors geresnio joms bus padaryta. 

Šilutės vakariniame pakraštyje, buvusios 
lentpjūvės teritorijoje, dar stovi labai įdomios 
architektūros raudonų plytų senas pastatas. 
Atrodo, kad jis nėra saugomas ir jam gresia vi-
sokie pavojai. O jį tikrai reikėtų išsaugoti. Prie 
viso to dar norėčiau trumpai paminėti situaciją 
su netoli nuo mano aprašomų vietų esančia 
Sausgalvių vietove, vokiškuose prieškario 
žemėlapiuose vokiškai vadinama Sausgalen, 
o ne Sausgalviais. Šiaip ar taip natūraliau 
skamba nudžiūvęs galas nei nudžiūvusi galva, 
bet tai, matyt, buvo padaryta, vadovaujantis 
padorumo sąvoka, nes galas skamba gana 
nekorektiškai. Juk prieškariu Klaipėdos krašte 
„puikavosi“ ir Šūdnagiai, Šūdynai, Užpirdžiai, 
ir pan. „šedevrai“. Tokiems įvardijimams 
mūsų laikais tikrai ne vieta.

Spalio 7 d. teko pakartotinai šiais metais 
apsilankyti plotuose tarp Šilutės ir Rusnės, ir 
greta to, ką jau buvau matęs anksčiau, pama-
čiau ir nemažai to, ko anksčiau nebuvau matęs. 
Įspūdingai atrodo šią vasarą ir dabar statoma 
Rusnės kelio estakada, pakilusi nuo žemės 
paviršiaus net kelis metrus ir tapusi panašia 
daugiau į didelį tiltą. Bet mane gerokai nuliū-
dino matytas vaizdas ant Rusnės kelio, netoli 
Rūpkalvių žvyrkelio, kur pamačiau išdraskytą 
vieną vandens pralaidą, sumūrytą iš akmenų, 
o vietoje jų po keliu buvo įgrūstas dirbtinės 
medžiagos vamzdis. Kodėl naikinamas isto-
rinis paveldas, kodėl negailima senų meistrų 
gražiai ir kokybiškai sumūrytų įrenginių. Teko 
paeiti ir porą kilometrų neseniai suformuotu 
apsauginiu pylimu ir palei Šyšos upę iki Šyšos 
kaimo. Pamačiau, kad ir ta dalis pylimo yra 
smarkiai nuardyta potvynių, ne tik rytinis 
jos galas Rūpkalvių zonoje. Kalbant apie tuos 
pylimus, kyla klausimas, kam juos reikėjo 
naujus įrenginėti, jei jie įrengti ne visur, kur 
siekia potvynių vandenys, ir todėl tie patvinę 
vandenys prateka ten, kur tų pylimų nėra arba 
jie įrengti nekokybiškai. O tų presuotų žolės 
rulonų galima pamatyti ne tik vandens telki-
niuose, jų matyti ir pakrūmėse ar net Žalgirių 
miško zonoje, palei Rusnės kelią. 

Mane senokai stebina buvusi tradicija 
Mažojoje Lietuvoje kapinėms skirtas vietas 
dirbtinai paaukštinti, nežiūrint, kad jos buvo 
ir šiaip formuojamos aukštesnėse vietose. 
Ypač stebina didelio ploto Šyšos kaimo ir 
buvusios Žalgirio kolonijos dirbtinai supiltos 
kapinės. Juk jos buvo formuojamos tada, kai 
tos technikos beveik nebuvo ir tuos didelius 
plotus žemių žmonėms reikėjo suvežti su 
arkliuko arba karučio pagalba. Ypač mane 
stebina, kokius vargus turėjo pernešti pirmieji 
ateiviai į tą pamario kraštą, kai nebuvo nei 
kelių, nei technikos, nei parduotuvių, kai 
arti nebuvo kultūros centrų ir gamyklų, o 
jie turėjo kurtis, statyti namus, tiesti kelius ir 
kentėti nuo potvynių.

Mažoji Lietuva

Kelionė po Mažąją Lietuvą
Vytas TAMOŠIŪNAS, Klaipėda
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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

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo 
informacijos centras“

Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.
Mob. tel. +370 656 18551. El. paštas ticpagegiai@gmail.com

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

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

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

Martyno Jankaus muziejus

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

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

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

el. paštas info@rambynoparkas.lt

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

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

el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt



�Voruta 2018 m. spalio 27 d. Nr. 10 (852)

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Gardino spaustuvė ir jos leidiniai 
XVIII a. antroje pusėje

Periodinė spauda
Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Pabaiga

Pradžia Nr. 5 (847)

Kai kurių metų Kalendarz Grodzieński 
numeriuose spausdintos ir įvairios publi-
kacijos apie Edukacinę komisiją, jos įkūrimo 
priežastis (1773 m. popiežiaus Klemenso 
XIV bule buvo panaikinta Jėzaus Draugija, 
tad kažkam reikėjo perimti jėzuitų adminis-
truotas mokyklas ir valdytą turtą) bei veiklą 
(valstybės švietimo reikalų tvarkymą). 
Aiškinta, jog Edukacinė komisija didžiausią 
dėmesį skiria vidurinėms ir aukštosioms mo-
kykloms, į savo mokymo programas įtrau-
kusioms gamtos ir tiksliuosius mokslus.

Šalia krašto naujienų kalendoriuose vie-
šintos ir skolininkų pavardės. Ankstesniais 
amžiais pasirodžiusiuose kalendoriuose 
skolininkų sąrašai užimdavo išskirtinę vietą. 
Juk ir pats žodis kalendorius kilo iš lotynų 
kalbos žožio calendarium, reiškusio skolų 
knygelę. Kitu giminingu lotynų kalbos žodžiu 
calendae buvo nurodoma kiekvieno mėnesio, 
kuomet mokėtos skolos, pirmoji diena. Seno-
vės Romoje tokią dieną paskelbdavo žyniai 
(ilgainiui calendae arba kalenda imta vadinti 
pirmąją Naujųjų metų dieną). Beje, graikai 
kalendų neturėjo, todėl gana dažnai vartotas 
posakis „laukti iki graikiškų kalendų“ reiškė 
„laukti iki begalybės“.

XVIII a. paskutinių dešimtmečių LDK 
kalendorių publikacijose kritikuoti įvairių 
visuomenės sluoksnių atstovai. Neapeitas 
net ir dvasininkų luomas:

Mums buvo pranešta, kad kai kurie klebonai, 
turėdami padaryti aibę įrašų, skubotai pildo 
krikšto, santuokos ir mirties metrikų knygas; taigi 
atkreipiame į tai dėmesį ir dar primename, kad 
įrašų nevalia daryti ant bet kokių kortelių, kurios 
gali dingti ar užsimiršti.76 

XVIII a. pabaigoje kraštą neraminę 
įvairūs politiniai neramumai skatino bent 
jau tam tikruose visuomenės sluoksniuose 
laikytis tvarkos. Kaltininkų paviešinimas 
nemenka dalimi prisidėjo prie tos tvarkos 

sergėjimo. Apskritai Apšvietos laikų žmonės 
į įvairius reiškinius žiūrėjo per asmeninių 
intencijų, o ne socialinių procesų prizmę. 
Jiems rūpėjo klausimas „kas tai padarė“, o 
ne „kaip tai įvyko“. Akcentuojant visuome-
ninę tvarką, mėginta pagrįsti valstybės ir 
pilietinės visuomenės pozityvios sąveikos, 
susikalbėjimo galimybę. Aptariamo laiko-
tarpio kalendoriai buvo ta terpė, kurioje ne 
tik kreiptasi į visuomenę, bet kartu ir ją pačią 
stengtasi išgirsti:

Mes, teikdami pirmenybę kitokiam piliečių 
požiūriui, taip pat sutikus visiems luomams, savo 
noru dabartiniam Karališkojo sosto paskirtam 
Seimui pasiūlėme ir teisėtai to norime, kad bet 
koks turtas – kilnojamas ar nekilnojamas, bažny-
tinis ar pasaulietinis – pagal kaduko teisę77 būtų 
skirstomas.78

Čia įmanu įžvelgti ir tam tikros komu-
nikacijos, viešosios erdvės formavimosi 
pradžią – telkiama visuomenė skatinama 
kalbėti, priimamas ir skelbiamas jos žodis.

Iš Kalendarz Grodzieński ir Kalendarz Wi-
leński nemažai galima sužinoti ir apie LDK 
paštą. Matyti, kad XVIII a. paskutiniaisiais 
dešimtmečiais paštas tarnauja ne tik valsty-
binėms institucijoms, bet ir privatiems, savo 
korespondenciją į įvairias šalies ir užsienio 
vietoves siunčiantiems asmenims. Kalendo-
riuose skelbti ir įkainiai už siunčiamus laiškus 
bei siuntas, taip pat pašto trakto kryptys. Su-
žinome, jog generalinė pašto direkcija XVIII 
a. antroje pusėje buvo įsikūrusi Varšuvoje. 
Šiame mieste taip pat veikė karaliaus dvaro 
centrinis paštas, o stambesniuose adminis-
traciniuose centruose – svarbesnės pašto 
įstaigos. 1785 m. Kalendarz Wileński minimi 
trys dabartinėje Lietuvos teritorijoje veikę 
pašto skyriai: Vilniaus, Kauno ir Raseinių79. 
Iš kitų LDK miestų tokios įstaigos nurodytos 
Gardine, Minske, Mintaujoje, Naugarduke, 
Nesvyžiuje, Slanime. 1794-ųjų Kalendarz 
Grodzieński iš svarbesnių pašto skyrių pažymi 
Vilnių, Kauną, Raseinius, Merkinę80. Skelbta 

informacija ir apie laisvuosius pašto traktus 
(jais gabenta ne tik įvairi korespondencija, 
bet ir vežti privatūs asmenys) bei skirtingose 
vietovėse esančias pašto stotis. 

Vilniaus ir Gardino kalendoriai – vieni 
pirmųjų periodinės spaudos leidinių, XVIII 
a. antros pusės LDK skaitytojus pažindinę 
su švietėjiškos minties sklaida gimtam 
krašte ir pasauly. Šie lenkų kalba leisti lai-
kmačiai buvo skirti ne tik metų mėnesiams 
bei dienoms žymėti, mėnulio ar saulės 
užtemimams ženklinti – juose publikuota 
informacija vedė į platų pasaulinių įvykių 
kontekstą, formavo skaitančios visuome-
nės supratimą apie mediciną, mitologiją, 
įvairias tiksliųjų mokslų sritis. Kalendorių 
tekstų kalba, atitikdama sakytinės kalbos 
stilistiką, greičiau nei sudėtingos mokslo 
traktatų tezės pasiekdavo skaitytoją. Kita 
vertus, publikuojamų žinių svarba priklausė 
ne nuo įvykių reikšmingumo ar „didumo“, 
bet nuo to, kiek informacija buvo aktuali to 
meto LDK gyventojui, norinčiam žinoti savo 
teises bei priedermes ir išmintingai jomis 
naudotis. Be švietėjiškų paskatų, kalendorių 
leidėjai stengėsi inicijuoti ir pačios visuome-
nės aktyvumą, skatino ją prabilti, jos vardu 
viešumon kėlė aktualius klausimus, ragino 
svarstyti įvairių etinių normų būtinybę (kas 
vėliau ženkliai prisidėjo prie naujų visuome-
ninio diskurso formų atsiradimo). 

Apžvelgus kalendoriuose publikuotų 
žinių, informacijos, pasakojimų pobūdį ir 
tematiką, galima įvardinti ir šių leidinių 
skaitytoją, detalizuoti straipsnyje vartotas 
skaitančios visuomenės ar eilinio skaitytojo 
sąvokas. Vilniaus ir Gardino kalendoriai 
– miestietijos kultūros dalis. Manytina, kad 
kalendoriuose publikuota „supaprastinta“ 
informacija apie valstybės struktūrą, šalies 
valdymo ypatumus, pažindinimas (atsisa-
kant mokslinio stiliaus) su medicina, menu, 
istorija buvo skirti LDK miestų gyvento-
jams. Orientuotis į gausiausią visuomenės 
luomą leidėjus turėjo skatinti ir planuojamų 

pajamų klausimas – dažna XVIII a. šeima, 
neįstengdama nusipirkti brangios grožinės 
ar populiarėjančios mokslinės literatūros, 
laikė pareiga įsigyti naujausią periodinį lei-
dinį. Pastarųjų įvairovė liudijo ne tik to meto 
kultūrinį polifoniškumą, bet ir tam tikro 
tapatumo formavimąsi (pvz., kaimo skai-
tytojams leisti ūkiniai kalendoriai nebuvo 
aktualūs miestietiškai gyvensenai). Spaudi-
nių diferenciacija reikštas daugialypis kul-
tūrinis tapatumas leidžia išskirti aptariamo 
amžiaus miestietiškos ir agrarinės savivokos 
fragmentus. Tiesa, tų savivokų ypatumai 
aiškiau matomi gretinimų plotmėj: lyginant 
miestiečių ir kaimiečių aprangos, buities, 
gyvenimo nuostatų savitumus. Kalbant apie 
kalendorių publikacijas, išskirtini daugiau 
miestietijos auditorijai adresuoti straipsniai 
apie valdžios struktūrą, įstatymus, piliečių 
teises ir įsipareigojimus. Darytina išvada, jog 
miestietiška savivoka ar miestietiškas men-
talitetas pirmiausia atsiskleidžia pilietiniame 
mąstyme. Problematiškiau kalbėti apie tauti-
nį XVIII a. antros pusės Gardino ar Vilniaus 
miestiečio tapatumą. Abiejuose miestuose 
gyventojų daugumą sudarė kitataučiai, at-
vykę iš skirtingų pasaulio kraštų. Atvykėliai 
pakeitė karų ir marų išmarintus senuosius 
gyventojus. Be kita ko, spartus pramonės, 
prekybos augimas į miestus traukė ir tuos, 
kurie gyveno bei dirbo atokiuose kaimuose. 
Toks heterogeninis XVIII a. antros pusės 
Gardino ar Vilniaus miestietijos kultūrinis 
tapatumas buvo apskliaustas konkretaus 
miesto erdvės, tautines, etnines, socialines 
priešpriešas performavusios į ne tokią griež-
tą savų ir svetimų ar kitų skirtį. 

76  Kalendarz Grodzieński na rok 1782, 1781, p. 90.
77  Kaduko teisė (lot. caducus – išmarinis, bešeimininkis) – teisė 

į išmarinį turtą, likusį be teisėtų paveldėtojų. 
78  Kalendarz Grodzieński na rok 1779, 1778, p. 84
79  Kalendarz Wileński na rok 1785, 1784, p. 204.
80  Kalendarz Grodzieński na rok przestępny 1784, 1783 (cituojama 

iš kalendoriaus priedo, kur puslapiai nėra sužymėti).
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Lietuvos švietimo istorija

Dviejų gimnazijų šviesoje
Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, Vilniaus anykštėnų sambūrio narė

Pradžia Nr. 9 (851)

Į Utenos valstybinę gimnaziją buvo su-
plaukę moksleiviai iš visų aplinkinių kraštų. 
Vienoje klasėje mokėsi iki 40–45 gimnazistų. 
Gimnazija sausakimša. Štai Elenos klasėje 1939 
m. (I a.) mokėsi: A. Navickaitė, V. Augulytė, 
A. Raivytė, Stasė Butėnaitė, G. Butėnaitė, S. 
Putrimaitė, L. Buitvydaitė, B. Antanavičiūtė, A. 
Jusytė, Zosė Jurkštaitė, O. Gaučytė, B. Paliūny-
tė, Vitalija Dambravaitė, J. Bliūdžiūtė, J. Grigė-
naitė, Leleikaitė, Filomena Musteikytė, J. Zabu-
lytė, L. Meidutė, A. Leikaitė, E. Jankauskaitė, 
E. Nenėnaitė, E. Urbonavičiūtė, P. Bernotaitė, 
E. Katinaitė, E. Morkūnaitė, G. Vilūnaitė, dar 
viena pavardė neįskaitoma. Merginos kartu su 
klasės auklėtoja nusifotografuoja mokslo metų 
baigimo proga S. Choro fotoateljė, įsikūrusioje 
Kauno g. 32, Utenoje.

Štai gimnazistai jaukioje Utenos fotoa-
teljė aplinkoje stovi ir susėdę 
už stalo, tai: A. Gudelytė, J. 
Jurkštas, Gudelis, G. Šveckutė, 
Bronė Šiaučiulytė, J. Raščiutė, 
E. Palskytė, Zosė Jančytė, Zosė 
Jurkštaitė ir kampe E. Mašaus-
kaitė. Turbūt tai iš Svėdasų 
apylinkių kilę moksleiviai. 

Baigusi sėkmingai pirmąją 
gimnazijos klasę Elena per-
keliama į antrą klasę. Links-
mosios IIa klasės draugės 
įsiamžino kartu.

1940 m. birželį Lietuvą 
okupavo Raudonoji armija. 
Pradėta persekioti, suiminėti 
gyventojus. Tai atsiliepė ir 
gimnazijai: buvo pakeista Utenos gimnazijos 
vadovybė, panaikintos tikybos pamokos, pa-
naikintos skautų, ateitininkų, kitos jaunimo 
organizacijos, persekiojami Šaulių organiza-
cijai priklausę mokiniai. Šaltiniuose minima, 
kad tais metais Utenos gimnazijos biblioteka 
neteko pasaulio ir lietuvių literatūros „aukso 
fondui“ priklausančių knygų (apie 4 600 
egzempliorių). Klasėse nukabinti kryžiai, 
J. Basanavičiaus portretai ir kiti paveikslai, 
imta dėstyti rusų kalba. 

1941 m. prasidėjo masiniai mokytojų, 
inteligentų, ūkininkų suėmimai, trėmimai į 
Sibirą. Daugelis mokytojų dingo be žinios. 

Įstrigo iš Ažusienių kaimo, Kupiškio 
r., kilusio Prano Aiduko atsiminimas apie 
Kupiškio gimnazijos mokytojų trėmimus, 
jau 1944 m. Pranas Aidukas rašo: 

Vieną rytą atėję į mokyklą pastebėjome, kad 
į mokytojų pastato kiemą įvažiavo sunkvežimis 

su keletu Kupiškio stribų. Stribai 
skubiai iššoko iš atviro sunkvežimio 
ir apstojo namą. Į vidų įėjo dviese, 
matyt, viršininkai. Kurį laiką nieko 
nesimatė. Pamokos nevyko, nes visi 
mokytojai buvo ten. Mes, prilipę prie 
langų, stebėjome, kas bus. Po kurio 
laiko pamatėme, kaip į sunkvežimį 
sulipo penki, o gal šeši mokytojai. 
Deja, laikas ištrynė iš atminties jų 
pavardes. Prisimenu tik muzikos 
mokytoją Visockį, nedidelio ūgio 
stambaus kūno sudėjimo... Visus 
juos susodino kėbule ant grindų, iš 
šonų stojo Kupiškio stribukų sargy-
ba. Buvo žiema, šalta, daug sniego, 

o mokytojai lengvai apsirengę, kiti be kepurių... 
Taip ir išvežė į Panevėžį. Mes, moksleiviai, kas 
kieme, kas klasėse stebėjome šį susidorojimą su 
mokytojais, o jie, pravažiuodami pro šalį, mums 
mojavo, kol sunkvežimis dingo už posūkio. Dau-
giau jų matyti nebeteko...

Netrukus sovietinę okupaciją pakeitė 
nacių valdymas. Kaip rašoma Utenos gim-
nazijos svetainės istorijoje, artėjant frontui, 
vokiečių kariuomenė užėmė gimnazijos pas-
tatus, mokiniai buvo išskirstyti po įvairias 
vietas. Mokėsi Šaulių namuose, vaistinėje, 
klebonijoje, name prie Krašuonos (upė Rytų 
Lietuvoje, Utenos rajone; Vyžuonos dešiny-
sis intakas – aut. pastaba) tilto, o raštinė su 
archyvu buvo perkelta į direktoriaus butą 
Daukanto gatvėje, kuris sudegė su visu 
archyvu. Aštuoniolikmečiai ir vyresni buvo 
imami į kariuomenę arba į Reicho darbo 
tarnybą. 

1941 m. E. Mašauskaitė kartu su kitomis 
gimnazistėmis apsigyvena pas šeimininkę 
Matusevičienę, taip pat auginančią kūdikį. 

Štai gimnazistės su šeimininke įsiamžina 
S. Choro fotoateljė.

1942 m. E. Mašauskaitė perstoja į Ku-
piškio gimnaziją. Čia jos klasės auklėtoja 
tampa Ona Sakalaitė, buvusi vienuolė. 
Oną Sakalaitę prisimena ir O. Mašauskaitė. 
Kupiškio vidurinė mokykla (to laikotarpio 
ankstesni direktoriai Teodoras Blinstrubas, 
Lionginas Jonuška, vėliau D. Jočys) turėjo 
keturis pastatus, kuriuos moksleiviai buvo 
įvardiję savaip: centrinė, grabelis (moky-
klos kieme – dvi klasės), bunkeris (Vytauto 
gatvėje raudonų plytų mūrelis) ir ramovė 
(buvęs karininkų pastatas). Pranas Aidukas 
savo prisiminimuose mini, kad Kupiškio 
gimnazija buvo įsikūrusi buvusiose Lietuvos 
kariuomenės kareivinėse.

To meto Kupiškis... Su įspūdinga baž-
nyčia, didele aikšte, įsimintinu Konelio 
malūnu, kuris vakarais įžiebdavo elektrą. 
Žiemomis mieste veikė čiuožykla. Tokį Ku-
piškį mena amžininkai.

Vilius Baltrėnas, mokęsis maždaug tuo 
pačiu laiku Kupiškio gimnazijoje, prisimena 
mokytojus: 

O Kupiškio mokytojai!.. Jie taipgi buvo 
kur kas įdomesni ir išvaizdesni už alizaviškius. 
Labiau išsilavinę ir išprusę. Pedagogai iš pašau-
kimo… Jakutytė, Pajarskas, Striupas, Dubrindis, 
Daukšaitė, Sasnauskas… Vardai ne visų likę 

atminty. Vadindavom pavardėmis, retkarčiais, 
kaipgi be to – ir pravardėmis… O jauną prancūzų 
kalbos mokytoją – tiktai Aldute!

E. Mašauskaitės albume saugoma 1944 
m. Kupiškio gimnazijos mokytojų kolektyvo 
nuotrauka, daryta dar, matyt, prieš Prano 
Aiduko minimą susidorojimą su mokytojais 
ir jų išvežimą. 

Įsiamžinę mokytojai: Giedraitis, Visoc-
kienė, Kazys Pajarskas, ilgametis Kupiškio 
mokytojas (mokytojavęs 1936–1969 m.), 
Krikščiūnas, Slučinskaitė, Buivydas, Bur-
baitė, Pikelienė, Visockas, muzikos moky-
tojas, Ona Sakalaitė, D. Jočys (gimnazijos 
direktorius), Jočienė, Povilas Spudas, poeto 
Vaidoto Spudo tėvas, dėstė gimnazistams 
istoriją, Aksanavičius, Ona Zupkienė, rei-
kli lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, 
Griniūtė, Damaševičius, Kriptavičienė, 
Vaclovas Kartošius, kunigas, gim. 1906 m., 
įšventintas 1932 m., mirė 1955 m. Joniškė-
lyje, prisimenamas kaip geras kunigas, P. 
Striupas (Patras) dėstė prancūzų kalbą. Kai 
kurie mokytojai dalyvavo vienintelio karo 
laikotarpiu Lietuvoje įsteigto Kupiškio mu-
ziejaus įkūrimo komisijoje. 

Kadangi viena okupacija keitė kitą, 
vokiečių valdžios metais vėl leista dėstyti 
tikybą, panaikintas privalomas rusų kalbos, 
kurios taip nemėgo Elena, mokymas. Vokie-
čių kalba merginai taip pat sekėsi sunkiau 
nei gimtoji. Lotynų kalbą Elena įsisavino 
jau šiek tiek geriau. Yra išlikęs Kupiškio 
gimnazijos 1941–1942 m. V klasės mokinės 
E. Mašauskaitės mokymosi ir elgesio pažy-
mėjimas. Iš jo matyti dėstyti dalykai: tikyba, 
lietuvių kalba, vokiečių kalba, lotynų kalba, 
algebra, istorija, geografija, fizika, paišyba, 
muzika, darbeliai ir kūno kultūra. Auklėto-
jos per vienerius mokslo metus keitėsi tris 
kartus: O. Zupkienė, A. Brokartaitė ir galop 
O. Sakalaitė. Pažymių knygelėje Elenos tėvo 
Mato Mašausko parašas. Vadinasi, mergina 
pažymių knygelę parveždavo į kaimą.

Bronelė, jauniausioji duktė, tuomet jau 
sirgo, Elena mokėsi, visi ūkio darbai tekdavo 
Onai. Ona nesiskundžia. „Tėvas ir mane no-
rėjo leisti į mokslus, pradžioje į Salų pradinę 
mokyklą, bet aš neturėjau atminties, patin-
gėdavau mokytis“, – pasakoja Ona.

1940 m. sausio 3 d. Antroji iš dešinės Elena Mašauskaitė, trečioji Zosė 
Jončytė iš Jotkonių, priekyje šeimininkė Marauskienė su dukrele. S. Cho-

ro nuotr. Nuotr. iš seserų Mašauskaičių archyvo

Utenos valstybinės gimnazijos 1939 m. birželio 2 d. 1a klasė kartu su 
auklėtoja. Elena Mašauskaitė šalia auklėtojos iš dešinės. S. Choro nuotr. 

Nuotr. iš seserų Mašauskaičių archyvo

Utenos valstybinės gimnazijos moksleiviai 1939 metais, Elena Ma-
šauskaitė stovi iš dešinės pirmoji. S. Choro nuotr. Nuotr. iš seserų 

Mašauskaičių archyvo

Iš seserų Mašauskaičių ar-
chyvo. Gimnazistė, vėliau 

mokytoja Anelė.

Iš seserų Mašauskaičių archyvo. S. Choro fotografija. Utenos valsty-
binės gimnazijos moksleivės St. Vaškelytė, L.Raščiūtė, O.Pretkelytė ir 

E.Mašauskaitė su šeimininke Matusevičiene ir jos kūdikiu 1941 m. 

Iš seserų Mašauskaičių 
archyvo. J. Karazijos 

nuotrauka. Stasė Vaidi-
laitė, Kupiškio gimnazijos 

moksleivė, 1944 m.

Utenos valstybinės gimnazijos II a klasės moksleivės 1940 m. balandžio 
23 d. Elena Mašauskaitė vidurinėje eilėje trečia iš dešinės. 

S. Choro nuotr.

1944 m. Kupiškio gimnazijos mokytojų kolektyvas. J. Karazijos fotografija. Iš seserų Mašauskai-
čių archyvo

Tęsinys kitame numeryje
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Nukelta į 15 p.

Oficialioji mūsų senųjų laikų istorija kelia 
nemažai abejonių. Istorikai profesionalai 
pasiklysta tos istorijos platybėse. Norom 
nenorom tenka tyrinėjimais užsiimti ir 
istorijos mėgėjams. Pernai su grupele entu-
ziastų spėjame aptikę Saulės mūšio vietą, 
kuri atrodo patikimesnė už senokai istorikų 
peršamą lokaciją Joniškio rajono Jauniūnų 
kaime ir už istoriko Tomo Baranausko su 
archeologu Gintautu Zabiela4 peršamą 
Radviliškio rajono Ilguočių kaime. Viliuosi 
gilau pastudijuoti prieinamus duomenis ir 
viešinti mūsų Saulės mūšio vietos paieškų 
rezultatus.  Pernai radome aiškius 1233 m. 
vykusio Užpalių mūšio pėdsakus8, 9. Paieškas 
tęsėme ir šiais metais. Skaitytojų dėmesiui 
siūlau Vorutos pilies paieškų rezultatus.

Vorutos sąsajos su istoriniais duome-
nimis. Žinodamas apie istoriko Pašuto V.14 
skelbtą Golubcevo I. žemėlapį (1 pav.), ir kai 
kuriuos faktus iš kitų mūsų istorikų7, 15, iki 
šių metų maniau Vorutos piliakalnį buvus į 
pietryčius nuo Naugarduko. 

Neseniai rastasis žemėlapis6 (2 pav.) 
paskatino to piliakalnio ir pilies ieškoti 
Lietuvos žemėje siaurąja prasme. Tomas Ba-
ranauskas tą žemę XIV a. pabaigoje sieja su 
Vilniaus kunigaikštyste1. Anot jo2 kunigaikš-
čių rezidencijos XI–XII a. kūrėsi daugiausia 
rytinėje dabartinės Aukštaitijos ir Dzūkijos 
dalyje, kur ir buvusi pirminė Lietuvos žemė. 
Remdamasis XIII a. „puntininkų“ tarmės 
plotais, šis istorikas teigia, kad į Lietuvos 
žemę siaurąja prasme „neįėjo žemės, esan-
čios į šiaurę nuo Neries, – Nalšia, Deltuva 
(Dėviltava), Neris“, o „buvo Ašmenos krašte 
(vėlesnės Vilniaus vaivadystės Ašmenos 
pusė)“. Nežiūrint to, Baranauskas T.3 su Zo-
biela G.16 dėjo didžiules pastangas Vorutos 
pilies paieškai ant Šeimymiškėlių piliakalnio 

(šalia Anykščių) ir vis dar siekia tuo įtikinti 
visuomenę5. Matyt, didi buvo ir yra vietinės 
anykštėnų valdžios valia; Šeimyniškėlių 
piliakalnis 2000 m. pagal ištirtą plotą tapo 
plačiausiai tyrinėtu Lietuvos piliakalniu.

Pristatomas žemėlapis6 (2 pav.) rodo, kad 
Lietuvos teritorijos suskirstymas XIII a. pra-
džioje, dar iki Mindaugo valdymo ir vėliau 
jo valdymo metu, galimai buvo esmingai 
kitoks, nei aprašo Pašuta V.14 ar randame 
kitų istorikų veikaluose7, 10, 13. Todėl Lietu-
vos žemės siaurąja prasme negalime aklai 
tapatinti su žemėlapyje rodoma Mindaugo 
valda, juolab, kad Lietuva tame žemėlapyje 
vadinama užgimstančia imperija.

Minimas žemėlapis6 (2 ir 3 pav.) stebina 
įvairiomis prasmėmis. Jame randame mums 
keistai atrodančių situacijų ne tik iš pirmo-
sios XIII a. pusės, bet ir iš pomindauginio lai-
kotarpio. Tačiau įtarinėti lyg ir garsius užsie-
nio leidėjus klastotėmis, būtų nekorektiška. 
Gal kažkas suras daugiau žinių apie leidėjų 
tapatybę; „Laiqua lasse – Deviant Art“ man 
nedaug ką pasako. Todėl, neaptarinėdamas 
kitų pastebėtų žemėlapio keistenybių, kon-
centruojuosi į Vorutos pilies paiešką. 

Mus dominančią Vorutą 3 pav. matome 
prie Žeimenos santakos su Nerimi. Galima 
teigti, kad Voruta tuo metu buvo ne tik 
Mindaugo valdos, bet ir visos Lietuvos 
sostinė. Ji pagal žemėlapyje esančią žymą 
(ženklą) atitinka tuometinę Varšuvą (žiūr. 2 
pav.). Vorutą vadinamoje Mindaugo valdoje 
matome pavaizduotą apie 1219 metus, t. y. 
tuo laiku, kai Mindaugas dar buvo bręstan-
tis 16 m.12 jaunuolis ir gal tik svajojo apie 
nuosavą valdą. Atkreiptinas dėmesys, kad 
pagal žemėlapį netoli Vorutos buvo Trakai 
ir Ašmena, kaip rajonų (apygardų) centrai, 
bei nedidutės gyvenvietės Kernavė, Paneriai, 

Švenčionys; Vilniaus tada dar nebūta. 
Padarius prielaidą apie galimą Voru-

tos vietą prie Žeimenos-Neries santakos, 
ji atsiranda ne taip toli nuo 1 pav. vaiz-
duojamosios vietos. Ji taip pat priartėja ir 
prie kituose šaltiniuose7, 10, 13 minimų apie 
1250-1251 metus priešmindauginę koaliciją 
atstovavusiųjų jotvingių, žemaičių ir livonie-
čių. Štai ką apie tai rašė istorikas Edvardas 
Gudavičius. „Paskelbus Tautvilą vokiečių 
statytiniu, Livonijos ordinas ėmėsi praktinių 
veiksmų. 1250 m. pirmoje pusėje jo kariuo-
menė įsiveržė į Lietuvą. Žygiuota dar trečią 
dešimtmetį išbandytu keliu – iš Kuoknesės 
ir Aizkrauklės į Nalšią. Čia didelei vokiečių 
kariuomenei nesugebėta pasipriešinti ir ji 
įžengė į Mindaugo domeną. Karo išvargintas 
Mindaugas nerizikavo stoti į atvirą mūšį 
ir užsidarė vienoje savo pilių (veikiausiai 
Vorutoje).“7 Tai derinasi su spėjama Vorutos 
vieta prie Žeimelės-Neries santakos. 

Istorikas Teodoras Narbutas13 rašė, kad 
Livonijos magistras 1251 m. „pasuko savo 
voras Ukmergės link, su didžiuoju kuni-
gaikščiu stojo į mūšį, kurį visiškai laimėjo. 
Vėliau puolė tiesiog visą kraštą, net iki Ker-
navės apylinkių, ir išsigabeno daug grobio.“ 
Pastaboje prie Kernavės paminėjimo šis au-
torius, remdamasis Nyenstede Chronik. – Riga, 
1837, rašė: „Kernavės neužėmė, tačiau Min-
daugo rūmai, tai yra pilis, buvusi kažkur to 
miesto apylinkėse (vardu neminima), kurioje 
Mindaugas mėgo gyventi, buvo sunaikinta.“ 
Iš tiesų Žeimenos santaka su Nerimi buvo 
tame pačiame dešiniajame Neries krante, 
kaip ir Kernavė, maždaug už 50 km. nuo jos. 
Dar toliau buvo Naugardukas, prie kurio, 
anot istoriko Alberto Vijūko-Kojelavičiaus15, 
Kulmo vyskupas „pagal įprastas apeigas 
vainikavo naująjį karalių kartu su šešiais 
šimtais didžiūnų ...“ Naugarduko minėjimas 
Mindaugo krikšto vieta susišaukia su Golub-
covo I. žemėlapyje (žiūr. 1 pav.) nurodyta 
Vorutos pilies vieta14.

Vorutos pilį Lietuvos žemėje tik kon-
krečiai neįvardintoje vietoje, lokalizavo ir 
Gudavičius E. Anot jo: „XIII a. penktajame 
dešimtmetyje didžiojo kunigaikščio Mindau-
go valdžia dar nebuvo tvirta – jis tiesiogiai 
valdė net ne visą Lietuvos žemę (siaurąja 
prasme), o tik pietinę jos dalį su svarbiausia 
– Vorutos – pilimi. Ekonomiškai ir politiškai 
reikšmingesnė buvo šiaurinė Lietuvos žemės 
dalis su Vilniaus pilimi ...“7  Tokią nuomonę 
šis istorikas grindė, ko gero, lenkų istoriko 
Henriko Lovmianskio (Łowmiański H.) teigi-
niu, kad Lietuvos žemė siaurąja prasme bu-
vusi Nemuno, Neries ir Merkio tarpupyje11. 
Taigi, remiantis Gudavičiumi E., beveik visa 
Lietuvos žemė siaurąja prasme tada turėjo 
būti į pietvakarius nuo 2 ir 3 pav. rodomos 
Mindaugo valdos.

Minimieji įvykiai buvo aprašyti ir gar-
siajame, Adolfo Šapokos redaguotame, 
Lietuvos istorijos vadovėlyje10: „Tuo tarpu 
Vykintas, Tautvilas ir Erdvilas su savo 
jėgomis apsupo Mindaugą pilyje, kurią 
kronikos vadina Voruta. Jiems į pagalbą at-
ėjo ordinas, tačiau pilies neįstengė paimti, ir 
ordino kariuomenė, nusiaubusi kraštą, grįžo 
atgal. Mindaugą tuo būdu išgelbėjo stiprioji 
pilis. Bet, kur ji buvo, nežinia. Greičiausiai 
ji bus buvusi kur nors Aukštaičiuose: kai 
kurie mokslininkai spėja tai buvus Liškiavą 
ar Kernavę.“ Taigi, spėlionės buvo ir išliko 
įvairios, todėl Vorutos pilies vietos paieška ir 
dabar aktuali; verta tikrinti įvairias galimas 
hipotezes.

Pristatomame žemėlapyje Mindaugo 
valdą matome į šiaurės rytus nuo Panerių 
(Vilniaus dar nebūta) iki Zarasų (3 pav.), o 
iš pietvakarių, pietų ir pietryčių supę Trakų, 
Ašmenos ir Vileikos rajonai (apygardos 
– County). 

Vorutos piliakalnio paieška. Kilo klau-
simas ar šiuo metu galima rasti bent kokius 
3 pav. pažymėtos Vorutos pilies pėdsakus. 
Nelengva buvo rasti net Žeimenos ir Neries 
santakoje dabar esančią Santakos gyvenvietę. 
Faktiškai tai sodininkų bendrija „Santaka“. 
Teiraudamiesi kelio į Santaką, pirmiausia 
radome įspūdingą Nemenčinės piliakalnį 
(4 pav.), esantį už 11 km nuo Santakos. Ant 
to piliakalnio stovėjusi Nemenčinės žemės 
pilis. Turtingi archeologiniai to piliakalnio 
radiniai mena kovas su kryžiuošiais, spė-
jama, XIV a. pradžioje. Galėjo tie radiniai 
atstovauti ir ankstesnųjų šimtmečių kovas. 
Taigi, tikėtinos šio piliakalnio sąsajos su 
ieškoma Vorutos pilimi.

Ieškodami Santakos gyvenvietės, nepa-
taikėme į Santakos sodų bendriją, esančią 
dešiniajame Žeimenos krante, o, pervažiavę 
Žeimeną tiltu už keleto kilometrų nuo jos 
žiočių, pasiekėme kairįjį Žeimenos krantą 
ties geležinkelio tiltu per Nerį, toje vietoje, 
kur žemėlapyje pažymėta Vorutos pilis. 
Eidami link pėsčiųjų tilto per Žeimeną (5 
pav.) ties jos santaka su Nerimi, atkreipėme 
dėmesį į tarp geležinkekio tilto ir Žeimenos 
upės kairiajame jos krante stūksančią aiš-
kiai žmogaus rankų suformuotą kalvą su 
dideliais rieduliais (6 pav.). Gimė hipotezė 
(spėjimas), apie galimai buvusį piliakalnį ir 
Vorutos piliavietę, vėliau bent dalinai pate-
kusią po  geležinkelio pylimu. 

Lietuvos istorija

Vorutos pilies paieška. Kur ji galėjo būti?
Habil. dr. Benediktas JANKAUSKAS, Kaunas

Golubcevo I. žemėlapio fragmentas iš Pašuto V. knygos14 su nurodyta Vorutos pilialalnio vieta
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Straipsniui naudotasi Lietuvos valstybinia-
me istorijos archyve (LVIA), Mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje 
(MAB) ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyve 
esančiais dokumentais. Šios vyskupijos kanclerio 
Mindaugo Tamošiūno dėka galėjau susipažinti su 
kun. Nikodemo Švogžlio-Milžino rašiniu „Bagas-
laviškio monsijonarijas kun. Simonas Bistrajis“ 
Milžino rankraštiniame veikale „Kaišiadoriškiai 
mirusieji. Knyga II. 1932–1942“ (monsijonarijas 
= monsionaras, kunigas emeritas, pensininkas, 
altarista). 

Simonas Antanas Bistrajis gimė 1874 m. 
spalio 18 d. Musninkų parapijos Kaimynėlių 
kaime (dabar Širvintų r.; baigiant 1915 m., 
datos straipsnyje yra pagal Julijaus kalen-
dorių). Spalio 22 d. pakrikštytas Musninkų 
bažnyčioje. Tėvai – valstiečiai Vincas ir 
Pranciška, mergautine pavarde Rožauskaitė, 
Bistrajai. Krikštijo kun. Laurynas Staševičius, 
krikštatėviais buvo Simonas Vilkevičius ir 
Mykolo Brasiūno žmona Rožė (MAB, f. 342, 
b. 3918).

Pasak šaltinių, iš pradžių vaikas mokęsis 
namuose. Milžinas teigia, kad būsimasis 
kunigas 4 rusiškas klases kažkada baigė 
Ukmergės miesto mokykloje. O štai kun. Sta-
nislovas Kiškis knygoje „Kristaus pašauktie-
ji“ (Kaišiadorys, 1996) rašo, kad Ukmergėje 
Bistrajis baigęs 3 klases. Laikyti egzaminų iš 
progimnazijos 4 klasių kurso vaikinas 1893 
m. pavasarį vyko į Rusiją, į gubernijos centrą 
Oriolą. Maskvos mokyklų apygardos Oriolo 
gimnazijos direktoriaus 1893 m. balandžio 
9 d. pažymėjime rašoma, kad gimnazijos 
pedagogų taryba, tenkindama jaunuolio 
prašymą ir remdamasi 1871 m. gegužės 3 d. 
įstatymu, leido laikyti pirmosiose keturiose 
gimnazijos klasėse dėstomų dalykų egzami-
nus vaistinės mokinio vardui gauti. Žinios 
įvertintos taip (pagal 5 balų sistemą): tikyba 
– 4, rusų kalba – 3, lotynų k. – 3, prancūzų 
k. – 3, matematika – 3, istorija – 3, geografija 
– 3. Gimnazijos pedagogų taryba balandžio 
7 d. nutarė išrašyti S. Bistrajui atitinkamą 
pažymėjimą. 

Stoti į Vilniaus kunigų seminariją S. Bis-
trajis bandė 1894 m. Pasak tų metų balandžio 
28 d. egzaminų lapo, stojant laikyti visi 5 
dalykai – tikyba, lotynų k., rusų k., istorija, 
geografija – įvertinti trejetais. Tačiau tais 
metais į seminariją jaunuolis kažkodėl ne-
buvo priimtas ir 1895 m. kovo 4 d. jis parašė 
prašymą seminarijos rektoriui kanauninkui 
A. Zverovičiui (Žvėravičiui): norėdamas 
stoti į dvasininkų luomą, prašo laikyti jį se-
minarijos auklėtiniu (MAB, f. 342, b. 16494). 
Prie prašymo pridėjo: 1892 m. balandžio 
23 d. išrašą iš krikšto metrikų, Musninkų 
valsčiaus valdybos 1895 m. vasario 25 d. 
pažymėjimą, Vilniaus gubernatoriaus 1895 
m. sausio 26 d. ir Vilniaus apygardos teismo 
1895 m. vasario 22 d. pažymėjimus, Oriolo 
gimnazijos 1893 m. balandžio 9 d. pažymė-
jimą ir 1894 m. balandžio 28 d. seminarijos 
egzaminų lapą.

Pasak S. Bistrajo bylos Valstybiniame 
istorijos archyve, Vilniaus Romos katalikų 
seminarijoje jaunuolis mokėsi nuo 1895 m. 
rugsėjo 25 d. iki 1899 m. spalio 26 d. imtinai ir 
nuo 1902 m. spalio 19 d. iki 1903 m. spalio 28 
d. imtinai (LVIA, f. 694, ap. 1, b. 2728). Atseit 
jaunuolis 1899 m. iš seminarijos buvo išstojęs 
ir 1902 m. vėl į ją sugrįžo. Tai patvirtina prie 
prašymo vėl jį priimti į seminariją pridėti 
dokumentai.

Naują išrašą iš krikšto metrikų 1902 m. 
rugpjūčio 9 d. padaręs ir bažnyčios ants-
paudu patvirtinęs Musninkų klebonas kun. 
J. Šimkūnas; metrikų išrašą rugpjūčio 16 d. 
dar patvirtinusi Vilniaus RK konsistorija. 
Musninkų valsčiaus valdyba Narvydiškio 
kaimo bendruomenės Kaimynėlių kaimo 
gyventojui Simonui Bistrajui, gimusiam 
prieš 27-erius metus, 1902 m. rugpjūčio 10 
d. išrašė pažymą, kad jo elgesys labai geras, 
jaunuolis nebuvo teistas ar tardytas, ydin-
gų jo polinkių šiuo metu irgi nepastebėta; 
savo parašu ir valsčiaus antspaudu pažymą 
patvirtinęs valsčiaus seniūnas J. Rožaus-
kas. Vilniaus gubernatoriaus kanceliarijos 
antspaudu patvirtintas 1902 m. rugsėjo 8 d. 
pažymėjimas sako, kad valstietis S. Bistrajis, 
„kaip paaiškėjo iš surinktų žinių“, nebuvo 
teistas ir tardytas, dorovinio ir politinio 
nepatikimumo nereiškė. Vilniaus apygardos 
teismo 1895 m. vasario 22 d. pažymėjime 

Kun. Simonas Bistrajis
Vytautas Valentinas ČESNULIS, Vilnius

S. Bistrajis. Nuotrauka, prisegta prie Oriolo 
gimnazijos pažymėjimo. MAB f. 342, b. 16494

S. Bistrajo rašto pavyzdys: įrašas metrikų knygoje apie Marijonos Sukackaitės iš Varėnos geležin-
kelio stoties krikštą 1913 m. spalio 13 d. LVIA f. 604, ap. 28, b. 160

rašoma, jog „teismo procese ir buvusiuo-
se Vilniaus Jungtiniuose Baudžiamojo ir 
Pilietinio Teismo Rūmuose bylos apie jį 
nėra“. Kitas pažymėjimas, 1897 m. sausio 
16 d. išrašytas Vilniaus apskrities Karinės 
prievolės įstaigoje, skelbia, kad S. Bistrajis 
pagal 1896 m. šaukimą atvyko atlikti karinės 
prievolės ir, remiantis Karinės prievolės 
įstatymo 44 str., įrašytas į antros kategorijos 
atsargos karius. Čia pat – Oriolo gimnazijos 
1894 m. pažymėjimas su egzaminų lapu ir 
egzaminų laikytojo nuotrauka. Paskutiny-
sis pridėtas dokumentas yra Vilniaus RK 
dvasinės seminarijos pažymėjimas, kad S. 
Bistrajis, 1895 m. rugsėjo 25 d. pripažintas 
seminarijos auklėtiniu, labai gerai elgęsis, 
būdamas gerų gabumų ir stropus, pasižy-
mėjęs pažangumu, tik ką prasidėjusiame 
ketvirtame kurse 1899 m. spalio 26 d. paties 
prašymu visiškai atleistas iš seminarijos ir 
dvasinės žinybos kaip neturintis pašaukimo 
priklausyti dvasininkų luomui. „Seminarija 
tai patvirtina reikalingu parašu ir pridedamu 
valdišku antspaudu.“

Taigi S. Bistrajis į kunigų seminarijos IV 
kursą vėl buvo priimtas 1902 m spalio 19 d. 
Į kunigus įšventintas Vilniuje 1903 m. spalio 
28 d. (Milžinas apie tai rašo: „Pagaliau 1903 
m. pavasarį labai nenorom jį visgi įšventino 
kunigu“; apie įšventinimą pavasarį, o ne 
rudenį, rašo ir S. Kiškis, tikriausiai nuo 
Milžino nusirašęs.) Spalio 30 d. prisiekė 
Rusijos imperatoriui (priesaikos tekstas ru-
siškas). Vilniaus gubernatoriaus kanceliarija 
lapkričio 18 d. paprašė Vilniaus vyskupijos 
valdybos, papildant jos lapkričio 7 d. raštą, 
pranešti, kokios tautybės yra vikaru į Šven-
čionis skirti numatytas S. Bistrajis. Vyskupija 
kitą dieną atsakė, kad naujakunigis kilęs iš 
Vilniaus gubernijos valstiečių! Gruodžio 13 
d. S. Bistrajis paskirtas vikaru į Švenčionis. 
Apie jo tarnystę tenai neturima žinių. Po pus-
trečių metų, 1906 m. liepos 28 d., perkeltas 
klebonu į Nemaniūnus (dabar Nemajūnai 
Prienų r.). Tapęs Nemaniūnų klebonu, 1906 
m. rugsėjo 5 d. vėl turėjo prisiekti Rusijos 
imperatoriui (šį kartą priesaikos tekstas 
buvo lenkiškas). 

Bučiūnų kaimo valstietis Jonas Bune-
vičius 1908 m. balandžio 20 d. pasiskundė 
Vilniaus RK konsistorijai, kad Nemaniūnų 
klebonas uždraudė jo dukrai Marijonai per 
procesiją nešti bažnyčios karūną. Skundą 
konsistorija persiuntė Vilniaus vyskupijos 
kurijai, kuri jį svarstė balandžio 30 d., tačiau 
konsistorija gegužės 15 d. raštu per Jiezno 
valsčiaus valdybą pareikalavo, kad J. Bune-
vičius nupirktų du žyminius ženklus po 75 
kap, nes tik tuomet į jo skundą bus reaguo-
jama. Už žyminius ženklus J. Bunevičius 
užmokėjo gegužės 26 d., apie ką valsčiaus 
sekretoriaus pareigas ėjęs Bernatonis birželio 
5 d. pranešė kurijai. 

Kurija prie skundo grįžo 1908 m. birželio 
14 d. Anot svarstymo protokolo, prieš trejus 
metus Ona Bunevičienė įtaisė Nemaniūnų 
bažnyčiai karūną, kurią per procesijas ar 
kitas iškilmingas eisenas nešdavo jos duktė 
Marijona, o dabar 14-metė mergaitė, kuriai 
ir atitinkama suknelė pasiūdinta, kenčia 
nemalonumus nuo klebono. Priežastis: tais 
metais klebonas savavališkai savo naudai 
nupjovė apie 100 Nemaniūnų bažnyčiai 
priklausiusių medžių. Kai parapijiečiai, tarp 
jų ir Bunevičius, apie tai sužinojo ir pažadėjo 
skųstis konsistorijai, klebonas labai įsižeidė 
ir dabar stengiasi visokiais būdais atkeršyti. 
Per bažnyčios didelę šventę Velykų 3-čią 
dieną, kai susirinko daug žmonių ir iš kitų 
parapijų, klebonas paėmė karūnos juostą 
ir neleido merginai karūnos nešti. Mergina 
visų žmonių akivaizdoje apsiverkė. Per 
Švenčiausiojo pakylėjimą klebonas vėl sten-
gėsi karūną iš merginos atimti. Iš sakyklos 
grasino Bunevičių išsiųsti į Sibirą. Bunevičiui 
nuėjus į klebono butą, klebonas nesileido į 
kalbas ir įsakė, kad jo duktė karūnos daugiau 
neneštų. 

Kurijos valdyba nutarė pavesti Mer-
kinės dekanui reikalą ištirti vietoje, ypač 
išsiaiškinti J. Bunevičiaus ir kitų parodymus 
apie 100 medžių nukirtimą, pareikalauti 
klebono pasiaiškinimo ir su apklaustų 
žmonių parašais visus dokumentus atsiųsti 
konsistorijai (LVIA, f. 694, ap. 1, b. 2728). 
Deja, Nemaniūnų klebono 1908 m. gruodžio 
18 d. rašte dekanui – paaiškinime į vysku-
pijos kanceliarijos spalio 14 d. raštą – apie 
parapijiečių jam daromus priekaištus nėra 
nė žodžio; klebonas pasakoja, kur gimęs, 
kada mokėsi seminarijoje ir dirbo vikaru 
Švenčionyse, kada atkeltas į Nemaniūnus, 
moka lietuvių, lenkų ir rusų kalbas, o pagal 
kilmę yra lietuvis... Kurija Merkinės dekanui 
1910 m. vasario 10 d. persiuntusi dar vieną 
Nemaniūnų parapijiečių skundą prieš savo 
kleboną.  

S. Bistrajis 1910 m. gegužės 13 d. paprašė 
Vilniaus vyskupijos valdytojo perkelti jį į 
kitą parapiją (prašyme taip pat rašė, kad 
pagal tautybę esąs lietuvis = по народности 
числюсь литовцем). Vyskupijos valdytojas K. 
Michalkevičius liepos 10 d. S. Bistrajį paskyrė 
į Varėną I (dabar Senoji Varėna). Praėjo pus-
metis su trupučiu, ir kurija Merkinės dekanui 
persiuntė jau Varėnos parapijiečių kažkokį 
skundą prieš kun. S. Bistrąjį. 

O 1913 m. Vilniaus gubernatoriui pasi-
skundė grupė vietos dvarininkų ir bajorų: 
Pavardaunio dvaro valdytojas Vsevolodas 
Lvovas, Pakaršio dvaro valdytojas štabska-
pitonas V. Paškevičius, Bukaučiškių dvaro 
valdytojas Feliksas Piliavskis, Vladislavas 
Bankovskis, Varėnos gyventojas Stanislovas 
Videra (jo žmona Zofija vėliau turėjo vais-
tinę), Marija Jacunskaja iš Gudžių dvaro ir 
Jadvyga Kopec iš Vazgirdonių dvaro. Skun-
dėsi, kad beveik staiga miręs Vazgirdonių 
dvarininkas Ivanas Kopecas, gerbiamas 
mūsų ir visų apylinkės gyventojų, geras 
krikščionis ir t. t., ir t. t., su krikščioniško-
mis apeigomis nebuvo palaidotas Varėnos 
I klebono, kuris savo poelgį neteisingai 
paaiškinęs ir Vilniaus vyskupijos valdytojui 
K. Michalkevičiui. Klebono poelgis sunkiai 

slegia velionio šeimą su keturiais maža-
mečiais vaikais. Tai gali paskatinti žemos 
kultūros valstiečius netarnauti ir nedirbti 
bažnyčios atstumtai šeimai, gali atsiliepti 
mažamečių vaikų gerovei ir paaštrinti klasinį 
antagonizmą. Skundo autoriai prašė reikalą 
ištirti ir kaltininką nubausti. 

Surinkti žinias gubernatūra 1913 m. lie-
pos 2 d. įpareigojo Trakų apskr. ispravniką 
(apskrities policijos viršininką). Kitą raštą 
ispravnikui tiriamu klausimu gubernatūra 
išsiuntė rugpjūčio 27 d.

4-to stano (Varėnos nuovados) pristavas 
(viršininkas) rugpjūčio 31 d. kalbėjosi su Va-
rėnos miestelio gyventoju bajoru S. Videra. 
Anot jo, atsisakymas laidoti I. Kopecą yra S. 
Bistrajo asmeninis kerštas, o ne RK bažny-
čios kanonų taisyklių vykdymas. Mat, anot 
Bistrajo, Kopecas pastaruoju metu nebuvo 
pas jį išpažinties, o ėjo pas Vilniaus kunigus. 
Be to, Kopecas yra išsakęs pastabų klebonui, 
kad gana skųstis savo būkle, o pasirūpinti 
esamos bažnyčios sutvarkymu arba naujos 
statyba. S. Videros parodymus patvirtino V. 
Lvovas ir pareiškė, kad Kopecas išpažinties 
kovo mėn. buvęs Vilniuje. J. Kopec taip pat 
patvirtino Videros parodymus, pridūrusi, 
kad jos vyras buvęs tikras krikščionis ir prieš 
Velykas išpažinties  priėjęs Vilniuje. 

4-to stano pristavas rugsėjo 12 d. pranešė 
ispravnikui, kur gyvena kai kurie skundo 
autoriai: Pakaršio dvaro valdytojas, 170-to 
Molodečno pėstininkų pulko štabskapitonas 
Vilniuje; Feliksas Piliavskis ir Vladislavas 
Bankovskis Bukaučiškių dvare, Trakų aps-
kr. 5-to stano rajone; Marija Jacunskaja irgi 
5-to stano rajone, Gaitaporo (?) palivarke. 
Skundo aiškinimasis užtruko dėl to, kad 
Bistrajis mėnesį atostogavo. Gubernatoriaus 
kanceliarija rugsėjo 17 d. išsiuntė ispravnikui 
paliepimą paskubinti rugpjūčio 27 d. rašto 
vykdymą. Trakų ispravnikas šį tą išsiaiškinti 
5-to stano pristavui rugsėjo 19 d. nurodė per 
3 dienas.

5-to stano (Daugų) pristavas rugsėjo 27 d. 
apklausė jo rajone gyvenusius skundo auto-
rius. F. Piliavskis sakė, kad Bistrajis nesirūpi-
na bažnyčia ir yra asmeniškai nusistatęs prieš 
I. Kopecą. V. Bankovskis pritarė Piiavskiui 
ir tvirtino, kad Kopecą dažnai matydavęs 
Varėnos I bažnyčioje. Abiem vyrams pritarė 
ir M. Jacunskaja, sakė, kad kartą girdėjusi, 
kaip Kopecas papriekaištavęs klebonui dėl 
prasto rūpinimosi bažnyčia. Ištirti Varėnos 
bažnyčios būklę vyskupijos kurija 1913 m. 
spalio 14 d. įpareigojo Merkinės dekaną, 
Valkininkų kleboną Vladą Mironą. 

Apklausti štabskapitoną V. Paškevičių, 
lyg gyvenusį Vilniuje, Vilkmergės g. 23, 
Vilniaus policmeisteris (miesto policijos vir-
šininkas) 1913 m. spalio 2 d. įpareigojo mies-
to policijos 5-to poskyrio pristavą. Tačiau 
pristavas spalio 9 d. pranešė policmeisteriui, 
kad V. Paškevičius atostogauja. Guberna-
toriaus kanceliarija lapkričio 18 d. nurodė 
policmeisteriui paspartinti štabskapitono 
paiešką (Vilkmergės gatvėje jis negyvenęs). 
Pagaliau surastas V. Paškevičius gruodžio 
6 d. patvirtino, kad I. Kopecas buvo doras 
krikščionis ir pan.

Tęsinys kitame numeryje
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Vilniaus–Turmanto geležinkelio linija, 
kaip Sankt Peterburgo-Varšuvos geležinke-
lio dalis, pradėta tiesti 1859 m. Projektuota 
dar bent keletą metų anksčiau. Tikėtina, kad 
renkantis vietą geležinkelio tiltui per Nerį, 
svarbiu ekonominiu (o gal ne menkesniu 
ir politiniu) motyvu buvo ties Žeimenos ir 
Neries santaka galimai buvęs seniai apleistas 
piliakalnis. Carinei Rusijai Lietuvos istorijos 
paveldas tikrai nerūpėjo, nors Vilnius ir 
buvo Carinės Rusijos Šiaurės-Vakarų krašto 
centras. Lietuvos istorinio paveldo reikalų 
tuo laiku tikriausiai niekas net nenorėjo ginti. 
Politinį motyvą – užmarštin gramzdinti svar-
bius Lietuvos istorinius faktus, galėjo turėti 
ateiviai rusai ar surusėję vietiniai Vilnijos 
klerkai. Tad dešiniajame Neries krante ties 
santaka su Žeimena buvęs piliakalnis puikiai 
tiko abiem ekonomine ir politine prasmėmis. 
Nebereikėjo pilti pylimo; pakako nukasti gal 
tik per aukštai iškilusią piliakalnio viršūnę. 
Dėl to šalia geležinkelio pylimo galėjo atsi-
rasti 6 pav. matoma kalva.

Dėmesio vertas ir kalvos pašlaitėje ties 
taku gulintis riedulys aiškiai žmogaus pa-
ženklintas ne tik iš šono ir galo, ką matome 6 
pav., bet ir iš viršaus (7 pav.). Tie ženklinimai 
galėjo būti labai seniai padaryti, o pats rie-
dulys galėjo tarnauti pilies vartų tvirtinimui 
ar atlikti dar svarbesnę paskirtį.

Manau, kad surastasis žemėlapis ir po 
apsilankymo Neries-Žeimenos santakos 
vietoje gimusi hipotezė apie galimą Vorutos 

piliakalnio ir pilies vietą, atsidūrusa po gele-
žinkelio pylimu, turėtų sudominti archeolo-
gus. Po nedidelio pradinio (pilotinio) tyrimo 
paaiškėtų ar reikalingi gilesni tyrinėjimai.

Net, jei kam ir kiltų noras pasišaipyti iš 
straipsnyje panaudoto Laiqua lasse – De-
viant Art žemėlapio, jis jau nurodė galimą 
Vorutos piliakalnio vietą. Pirminiai paieš-
kos duomenys (5–7 pav.) skatina tolimesnį 
vietovės tyrinėjimą. Atskiro dėmesio vertas 
ir žemėlapis. Geriau būtų, jei jį aptartų 
istorikas-kartografas profesionalas, o ne 
mėgėjas. 
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