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Vėl siekiama įteisinti 
dvikalbystę buvusioje Lenkijos 

okupuotoje Lietuvos dalyje 

Prezidentė susitiko su 
regionine žiniasklaida

Nukelta į 16 p.

Rugsėjo 11 d. nacionalistinių Lietuvos 
lenkų rinkimų akcijos (LLRA) ir Rusų aljanso  
grupuočių nariai Seime vėl įregistravo naują 
Tautinių mažumų įstatymo projeką (XIIP-
2242), kuriuo toliau siekia ne tik įteisinti 
dvikalbystę, bet ir siūlo valstybę įpareigoti 
finansiškai remti tautines mažumas.

Pagal šį projektą savivaldybėse, kuriose 
tautinė mažuma, sudaro ne mažiau 10 pro-
centų nuo bendrojo savivaldybės gyventojų 
skaičiaus, tautinei mažumai save priskirian-
tys asmenys turėtų teisę kreiptis raštu arba 
žodžiu tos tautinės mažumos kalba į savival-
dybių viešojo administravimo subjektus, ir 
žodžiu gauti atsakymą ta pačia kalba.

Savivaldybėje, kurioje tautinė mažu-
ma sudaro ne mažiau 10 proc. gyventojų, 
vietovardžiai, gatvių, viešojo administra-
vimo subjektų pavadinimai, topografiniai 
ženklai turėtų būti rašomi valstybine ir tos 
tautinės mažumos kalba. Taip pat vieša in-
formacija apie sveikatos apsaugą, viešosios 
tvarkos užtikrinimą, asmenų saugumą, 
pirminė teisinė pagalba, rinkimų infor-
macija galėtų būti teikiama ir tos tautinės 
mažumos kalba.

Projektas taip pat numato, kad tautinei 
mažumai priklausantis asmuo įstatymų nu-
statyta tvarka turi teisę mokytis šios tautinės 
mažumos kalba arba tautinės mažumos kal-
bos bendrojo ugdymo arba (ir) neformaliojo 
švietimo mokyklose.

Taip pat siūloma, kad atviro konkurso 
būdu tautinėms bendrijoms būtų skiriama 
valstybės ir savivaldybių paramą.

Aiškinamajame įstatympo projekto 
rašte rašoma, kad šio įstatymo įgyvendini-
mui reikės virš 5 000 000 litų: 2 204 400 Lt 
gatvių pavadinimams lenkų kalba ir 3 030 

400 Lt vietovių pavadinimams lenkų kalba 
pažymėti.

Pasak aiškinamojo rašto lenkų naciona-
listai siekia, kad būtų lenkų kalba užrašyti 3 
674 gatvių ir 942 vietovių pavadinimai buvu-
sioje Lenkijos okupuotoje Lietuvos dalyje:

Nukelta į 16 p.

A. Rudys. Dėl teritorinio 
vientisumo išsaugojimo. 

Ką turėtume daryti

Audrius Rudys 

Manęs, kaip Lietuvos Respublikos pilie-
čio ir lietuvio, netenkina tie procesai, kurie 
vyksta Rytų Lietuvoje („Respublika“, 2014-
07-11), – labai jau liūdnos pasekmės gali būti 
ir valstybei, ir lietuvių tautai. Tad ką turėtų 
daryti valstybė?

Pirmiausia turi būti atsisakyta įstaty-
mais įteisinti oficialią lenkišką pavardžių, 
vietovardžių ir kitų informacinių užrašų 
rašybą, t.y. neleisti vizualizuoti potencialios 
autonomijos teritorijos ir galimo piliečių 
kontingento. Asmenvardžių rašymo pro-
blema spręstina sudarant galimybę asmens 
pageidavimu juos įrašyti norima kalba ne 
pirmajame paso puslapyje, kaip tai yra 
numatyta Valentino Stundžio pateiktame 
įstatymo projekte.

Bendrus tautinių mažumų interesus 
reikia tenkinti priimant ne Lenkų Lietuvoje 
rinkimų akcijos (LLRA) stumiamą Tautinių 
mažumų įstatymo projektą, o tautinių ben-
drijų ir tautinių mažumų kultūrą, švietimą, 
valstybinį finansavimą bei atstovavimą 
reglamentuojantį įstatymą. Visuomenininkų 
parengtas tokio įstatymo projektas jau seno-
kai pateiktas Seimo pirmininkei, Vyriausy-
bės kanceliarijai ir Kultūros ministerijai. Jis 
sudaro sąlygas tautinių bendrijų kultūrinei 
autonomijai ir tautinės tapatybės išsaugoji-
mui, visiškai atitinka Lietuvos Respublikos 
pasirašytą Tautinių mažumų apsaugos 
konvenciją ir minimalizuoja pavojų Lietuvos 
Respublikos teritoriniam vientisumui.

Kitas greitai atliekamas veiksmas turėtų 
būti santykių tautiniais klausimais su Len-
kijos Respublika keitimas. Laikas atsisakyti 
būti „jaunesniu broliu“, kuris vyresniojo 
klauso ir paklusniai linksi galva, bet ne viską, 
kas liepiama, daro. Laikas mūsų pareigū-
nams nustoti dalyti oficialius ir neoficialius 
pažadus, prieštaraujančius nacionaliniams 
interesams. Laikas aiškiai pareikšti, kad 
Lietuva neleis kaimyninėms valstybėms 
kištis į savo vidaus reikalus net tuo atveju, 
jei bus šantažuojama strateginių projektų 
vilkinimu. Tai taps ypač svarbu, kai labai 
įtakingą poziciją ES užims Lenkijos premjeras 

Kelionė po Palenkę: 
istorinis kelias turistiniais 

maršrutais
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Rugpjūčio 18 d. Lietuvos Respublikos 
(toliau – LR) prezidentė susitiko su regioninės 
žiniasklaidos regėjais (leidėjais) ir redaktoriais 
pasitarti dėl aktualių šiuolaikinės politikos 
klausimų. LR prezidentė savo kalboje atkrei-
pė žurnalistų dėmesį į išaugusias grėsmes LR 
saugumui, kalbėjo apie Rusijos kariuomenės 

įsiveržimą į Ukrainą, internetinį saugumą bei 
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų stiprinimą. Lei-
dėjai turėjo galimybę išsakyti savo nuomones, 
pateikė įvairiausių siūlymų. 

,,Vorutos“ inform.
Roberto Dačkaus nuotr.
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Pro memoria

Mažosios Lietuvos legenda Ieva Jankutė
(1924 -2014)

daugiau kaip 60 metų. Namuose Drevernoje 
hitlerininkai padarė kratą, atleido iš darbo 
Martyną Jankų ir perspėjo, kad tai tik su-
sidorojimo pradžia. Šeima suskubo grįžti į 
Bitėnus, bet čia irgi siautėjo hitlerininkai, o 
patriarchą Martyną Jankų Lietuvos pasienie-
čiai išgabeno į Kauną. Reikėjo ieškoti kitos 
vietos. Šeima įsikūrė Jurbarke, kur Ievos 
tėvas Martynas Jankus tapo laivininkystės 
ruožo viršininku. Vaikai ten tęsė mokslus, 
bet greitai miestą užėmė rusai. 1940 – ųjų 
rudenį tėvas buvo atleistas iš tarnybos kaip 
nepatikimas. Netrukus  Martyną Jankų 
pasiekė žinia, kad jų šeima yra išvežamųjų 
į Sibirą  sąrašuose. Vėl teko  gelbėtis. Teta 
Elzė iš Berlyno ministerijos išrūpino leidi-
mą kirsti Lietuvos – Vokietijos sieną. Dabar 
reikėjo įrodinėti vokiečiams, kad Jankai yra 
Klaipėdos krašto gyventojai. Taip šeima 
išvengė Sibiro, bet nebepamatė nei Bitėnų, 
nei Drevernos. Kirtus sieną ties Smalininkais, 
visi buvo susodinti į sunkvežimį ir nuvežti į 
Tilžės geležinkelio stotį, kur jau laukė trau-
kinys. Niekas nežinojo, kur jis vyksta, koks 
kelionės tikslas. Naktį pravažiavo sugriautą 
Varšuvą, paskui Lodzę.  Keleivius išlaipino 
ir apgyvendino Zdunska – Vole. Dar ne-
prasidėjus vasarai, pabėgėliai buvo perkelti 
į  Schlochau Pomeranijoje. Čia Ieva patyrė 
keletą laimingų akimirkų – klausydavo 
Lietuvos radijo, kur skambėdavo Lietuvos 
himnas, girdėdavo kalbų apie atkuriamą 
Lietuvos nepriklausomybę. Tai teikė vilties 
ir stiprybės. 

Atėjo ir birželio 22 –oji, karo su Rusija 
pradžia. Greitai juos perkėlė į Dramburgą. 
Tai buvo nyki vieta. Į pabėgėlius visi žiū-
rėjo kaip į didžiausius reicho priešus. Iš čia 
vyresnysis brolis Jurgis buvo paimtas į Vo-
kietijos armiją ir mirė iš bado rusų nelaisvėje 
apie 1947 m.  Ieva pradėjo mokytis Falken-
burg– Mark gimnazijoje, įkurtoje specialiai 
užsieniečiams. Iš Dramburgo šeima persi-
kėlė į Kolbergą, kur tėvas jau buvo anksčiau 
gavęs darbą ūkinių prekių  sandėlyje. 1944 
m. tėvą paėmė kasti apkasų į Volksturmą. 
Ten jis sutiko besitraukiančius saviškius su 
seneliu Martynu Jankumi ir apgyvendino 
visus Kolberge turėtame namelyje. Ieva 
taip pat jau buvo tinkama darbui, tad pri-
žiūrėjo vaikus netoli Tolminkiemio įkurtoje 
Romintos stovykloje. Į ją iš subombarduotų 
miestų vienam mėnesiui atveždavo vaikus, 
dažniausiai našlaičius. Šioje stovykloje ji 
susirgo džiova ir buvo išsiųsta į sanatoriją pi-
etų Vokietijoje. Sirgo ilgai, nes trūko vaistų. 
Artėjant frontui jai liepė važiuoti namo pas 
saviškius. Frontas artėjo, bet ištrūkti iš Kol-
bergo beveik nebuvo galimybių. Visą didelę 
Jankų šeimą išgelbėjo atsitiktinumas. Ievos 
mama padėdavo uoste stovinčių laivų jūrei-
vėliams - savo adresu jiems gaudavo žinių ir 
siuntinių iš namiškių. Kai pasklido žinia, kad 
už valandos Kolberge jau bus rusai, atbėgo 
vienas jaunutis jūreivis ir liepė susipakuoti 
daiktus kelionei. Jų laivas jau buvo bepa-
liekąs Kolbergo uostą. Savo gerosios fėjos 
šeimą jūreivis pažadėjo paslėpti triume. Kai 
tik Jankai prisiartino prie laivo, juos sutiko 
karininkas su šautuvu ir šeima prarado viltį 
išsigelbėti. Bet vėliau atkaklusis jūreivis juos 
sugrūdo į triumą ir laivas išplaukė. Kelionėje 
jie neišvengė bombardavimo, bet sėkmingai 
pasiekė Svenemiundės krantą. Atvykėlius 
apnakvyndino mokykloje ant grindų. Ieva 
ir Endrius kasdien bėgdavo į stotį sužinoti, 
kada bus traukinys į vakarus. Galų gale 
vieną dieną jie pakliuvo į traukinį. Kartu 
vykęs generolas Teodoras Daukantas patarė 
keliauti į Šlezvigą- Holšteiną, nes šiaurėje, 
pusiasalyje prie Danijos krantų, gal nebus 
karo. Taip Jankai, persėdę į kitą traukinį, 
pasiekė Flensburgą. Čia, tolimoje Šiaurės 
Vokietijoje, mirė senelis, Mažosios Lietuvos 
patriarchas Martynas Jankus, kuris visą są-
moningą savo gyvenimą  paskyrė Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos susijungimui.

Flensburge prasidėjo kiti vargai – rūpi-
nimasis emigracija. Vokietijoje Jankų šeima 
likti negalėjo, nes nei mokytis, nei dirbti 
Klaipėdos krašto optantai (optántas - asmuo, 
turintis teisę pasirinkti pilietybę) neturėjo 
sąlygų. Jie buvo jau neegzistuojančios vals-
tybės Lietuvos Respublikos piliečiai. Reikėjo 
ieškotis kitos vietos, kur galėtų įsitvirtinti, 
o kiekviena karo nepaliesta valstybė turėjo 
priimti tik tam tikrą pabėgėlių skaičių. Ir 
šeima išsisklaidė visiems laikams. Tėvai 
liko Liubeke, Ieva išvyko į Ameriką, brolis 

Endrius – į Australiją. Kelionei į Ameriką 
tėvelis sukalė medinę dėžę daiktams sudėti. 
Šią dėžę, kaip talismaną, Ieva tebesaugo iki 
šiol. Mergina atsiskyrė nuo šeimos ir tėvelio 
daugiau nebepamatė. Apie jo mirtį sužinojo 
tik iš pranešimų lietuviškuose Amerikos 
laikraščiuose, nes mama Ievai išsiuntė laišką 
klaidingu adresu. Po tėvo mirties ji atvyko 
pas dukrą į Čikagą.

Ieva mokėjo vokiečių ir anglų kalbas, 
tad, perskaičiusi skelbimą laikraštyje, 
tuojau  įsidarbino fabrike rūšiuoti lėktuvų 
detalių, o po geros savaitės jau buvo per-
kelta į „ofisą“ skaičiuoti atlyginimų. Vėliau 
nutarė mokytis, tad naktį dirbo, o dieną 
lankė paskaitas medicinos koledže, studija-
vo Laisvųjų menų koledže (College of Liberal 
Arts). Baigusi mokslus mergina įsidarbino 
ligoninės laboratorijoje. Ten susipažino su 
jaunu italu gydytoju Gerola. Pamilo vienas 
kitą ir 1958 metais  susituokė. Jauna šeima 
išvyko gyventi į vyro tėvynę Italiją, į Sienos 
miestą. Ieva išmoko italų kalbą, abu su vyru 
dirbo ligoninėje, tobulėjo. Vyras tapo profe-
soriumi, juodu įsigijo  namus, gerai sutarė. 
Laisvalaikiu Ieva lankė juvelyrų kursus ir 
juvelyrika, kaip ir tapyba, tapo jos hobi. 
1978 m. staigi vyro mirtis vėl sudrumstė 
ramybę. Ieva grįžo į Ameriką, į Niujorką, 
arčiau savųjų,  dar gyvų giminaičių. Ji vėl 
stojo į koledžą, ten gavo patvirtinimą, jog 
gali dirbti ligoninėje. Kadangi Lietuva buvo 
amžiams giliai užrakinta širdyje, nostalgiją 
tėvynei Ieva maldė dalyvaudama įvairių 
organizacijų veikloje, lietuviškuose rengi-
niuose. Pirmiausia buvo tetos Elzės suburta 
„Šiupinio šventė“,  kur ji galėjo pabendrauti 
su lietuvaičiais.  Niujorke Ieva tapo aktyvia 
lietuvių kultūros centro „Kultūros židinys“ 
renginių, parodų, minėjimų dalyve ir orga-
nizatore.  Ten ji susipažino su dailininku 
Česlovu Janušu.  Niujorko lietuviai turi daug 
jo paveikslų, nes šio dailininko darbus  noriai  
pirkdavo, kad jį paremtų ir kad patys savo 
namuose turėtų dalelę Lietuvos. Šio garsaus 
prieškario Lietuvos marinisto kūrinių mūsų 
šalyje yra tik keletas. 2007 m. Ieva Jankutė 
Lietuvos dailės muziejaus Prano Domšaičio 
galerijai Klaipėdoje  padovanojo 4 Česlovo 
Janušo tapybos darbus: „Valtys mėnesie-
noje“, „Mėnesiena“, „Lietuviška sodyba 
žiemą“, „Lietuviškas kaimas žiemą“. Tai 
didelė dovana Lietuvai ir tikro Lietuvos 
patrioto grįžimo tėvynėn pradžia. 

Gyvendama Niujorke Ieva Jankutė buvo 
Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 
vicepirmininkė, Mažosios Lietuvos fondo 
valdybos narė ir mecenatė. Ji vis aktyviau 
reiškėsi fondo veikloje, skatino imtis Mažo-
sios Lietuvos enciklopedijos leidimo. Pati 
finansavo daug leidinių lietuvių ir anglų 
kalbomis apie Mažąją Lietuvą, paremdavo 
atvykusius į Ameriką menininkus, ligos pa-
laužtus žmones. Domėjosi Martyno Jankaus 
sodybos Bitėnuose reikalais, padėjo atstatyti 
spaustuvę. Lietuvai atkūrus Nepriklauso-
mybę, Ieva suskubo susigrąžinti Lietuvos 
pilietybę, planavo atvykti į Lietuvą ir užsi-
imti etnokultūrine veikla ir senelio, Mažo-
sios Lietuvos patriarcho, Martyno Jankaus  
sodybos atstatymu. Tačiau tuometiniai 
Lietuvos įstatymai ir poįstatyminių aktų 
painiava jos planus sužlugdė.  Sodyba jau 
buvo privatizuota, tad Ievai Jankutei buvo 
išmokėta piniginė kompensacija. Visus pi-
nigus ji paaukojo paminklui, skirtam 1923 
m. Klaipėdos krašto sukilimui  įamžinti, 
Šilutėje. 2002 m. grįžusi gyventi į Lietuvą 
Ieva Jankutė kreipėsi į Lietuvos vyriausybę, 
Seimą ir Prezidentą dėl istorinės tiesos at-
statymo – visos Jankaus sodybos sujungimo 
į vieną paminklinį ansamblį.  Apsigyvenusi 
Klaipėdoje ji įsijungė į Mažosios Lietuvos 
bendrijos veiklą. Bitėnų kapinaitėse pastatė 
kuklius paminklus savo protėviams, o vė-
liau (2008 m.) ir seneliui Martynui  Jankui. 
Martyno Jankaus muziejui dovanojo ver-
tingų eksponatų ir jų kopijų, perdavė Elzės 
Jankutės išsaugotus tautinius drabužius. 
Gerbdama savo kraštą ir rodydama pavyzdį 
dabar čia gyvenantiems, visose šventėse 
ir renginiuose Ieva dalyvauja pasipuošusi 
tautiniais drabužiais.

Nors patyrė daug gyvenimo negandų ir 
klajonių, Ieva Jankutė išsaugojo didelę Mar-
tyno Jankaus archyvo dalį. Tai vertingi do-
kumentai, nuotraukos, apimantys laikotarpį 
nuo XIX a. pabaigos iki 1985 metų (1985 m. 
mirė paskutinė Martyno Jankaus dukra Elzė 

Jankutė, vyriausia iš visų jo vaikų). Viską ji 
perdavė Klaipėdos universiteto bibliotekai. 
Ši medžiaga labai vertinga ne tik Klaipėdos, 
bet ir Vilniaus universitetui, kur yra rengia-
ma monografija apie Martyną Jankų.

2006 metais Ieva Jankutė įsteigė Martyno 
Jankaus vardo premiją, kuri skiriama Mažo-
sios Lietuvos paveldo saugotojams ir propa-
guotojams. Nuo 2006 m. Ieva yra  Lietuvos 
istorijos laikraščio „Voruta“ rėmėja ir visų 
keturių Mažosios Lietuvos enciklopedijos 
tomų garbės leidėja.

2010 m. Jankutė organizavo ir finansavo  
Bitėnų-Šilėnų kapinių, kurias ypač suniokojo 
lobių ieškotojai, sutvarkymą, tvoros ir vartų 
statybą. Taip ji subūrė kaimo bendruomenę 
tolimesniems kilniems darbams. 2011 metais 
kapinaitėse iškilo Algirdo Boso skulptūra, 
skirta Prūsų lietuvių atminimui.

Aktyviai dalyvaudama Mažosios Lie-
tuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus 
veikloje, Ieva Jankutė parėmė iniciatyvą 
Klaipėdoje pastatyti paminklą Vydūnui 
ir tapo pirmąja šio projekto finansine rė-
mėja. Studijuodama šeimos archyvą Ieva 
išsiaiškino, kad senelio Martyno Jankaus 
šeima po spaustuvės Bitėnuose bankroto 
1909 - 1912 metais gyveno Klaipėdoje, 
Grose Sandschtrasse 13. Dabar tai rekons-
truotas pastatas Šaulių g. 5. Šį faktą ponia 
Ieva vertina kaip tam tikrą mistinį ryšį su 
protėviais. Juk grįžusi gyventi į Klaipėdą 
2002 metais iš daugelio siūlomų butų pa-
sirinko tą, kuris yra gretimame name. Jau 
šiais metais ant Šaulių g. 5 –ojo namo bus 
atidengta atminimo lenta, pažyminti, kad 
1909-1912 m. šiame name gyveno ir dirbo 
Martynas Jankus.

Gyvendama Lietuvoje Ieva Jankutė ne-
pamiršta svetur likusių kraštiečių reikalų. Ji 
rūpinasi Niujorke gyvenančio poeto  Vytau-
to Bakaičio, gimusio Bitėnuose, literatūriniu 
palikimu, palaiko glaudžius ryšius su daili-
ninko Adomo Brako vaikaičiu. Kiekvieną 
vasarą jos namuose pilna tėvynę lankančių 
lietuvininkų palikuonių iš įvairiausių kraštų. 
„Taip ir nepavyko „išeiti į pensiją“, turiu 
daug  darbų. Skubu, nes saulelė jau vakarop.  
Esu laiminga, galėdama būti savo žemėje,“ - 
šypsosi  ponia Ieva, glostydama ištikimą 
bičiulį, globotinį katiną Baltuką.

Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė), 
Mažosios Lietuvos dukra, savo gyvenimą 
paaukojusi savo krašto kultūrai, 2011 m. 
liepos 6 – ąją Valstybės dienos proga buvo 
apdovanota Ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai“ Riterio kryžiumi. 2013 m. vasario 16 d.  
ji tapo Pagėgių krašto garbės piliete.

Šios moters gyvenimas ir veikla – tai 
begalinės meilės ir atsidavimo Tėvynei Lie-
tuvai pavyzdys. 

Giedrė Skipitienė

Pagėgių krašto draugijos „Sandūra“ 
leidinys „ Rambynas“, 2014 m. rugsėjis 
Nr.1 (7)

Nuo redakcijos: Žurnalas, kuriame buvo 
spausdinamas straipsnis, pasirodė prieš pat 
Evos Mildos Jankutės–Gerolos mirtį (2014 
09 13).

 „Esu pakliuvusi į paskutiniąsias  Mažo-
sios Lietuvos lietuvininkų, kuriems likimas 
pavedė atlikti tam tikrus darbus, gretas. 
Darbai nelengvi, bet jų atsisakyti negaliu. 
Po mūsų jau nebus žmonių, galinčių suteikti 
žinių apie Prūsų Lietuvą, jos žmones, gyven-
seną, tradicijas“, - taip savo misiją  aiškina 
Ieva Jankutė (Eva Milda Jankus – Gerola), 
Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko, 
Tilžės akto signataro, spaustuvininko ir 
publicisto, Lietuvos Valstybės Tarybos nario 
Martyno Jankaus vaikaitė.

Ieva Jankutė gimė Bitėnuose 1924 m. 
birželio 24 d. Martyno Jankaus sūnaus 
Martyno (Merčiaus) ir bitėniškės Onutės 
Kerkojutės šeimoje, kurioje jau bėgiojo tri-
metis pirmagimis Jurgis. „Bitėnuose gandrų 
visada būdavo  daug, tad ir vaikų jie nemažai 
atnešdavo. Beveik kiekvienas turėjo žymę       
(apgamą), parodantį, kaip  gandras jį  į tėvų 
namus gabeno. Mane ne gandras atnešė, o 
tėvelis ankstų Joninių rytą rado Merguvos 
ežere, lelijos žiede“, - šmaikštauja ponia Ieva. 
Bitėnuose ji gyveno neilgai, tik iki ketverių 
metų, nes 1928 m. tėvelis gavo darbą Dre-
vernoje prižiūrėti Vilhelmo kanalą.  Senelių 
Jankų bei Kerkojų namai Bitėnuose liko tik 
šventėms ir vasaros atostogoms. 

Dreverna - kaimelis ant Kuršių marių 
kranto - puikiausia pasaulio vieta, kurioje  
prabėgo gražiausi ir nerūpestingiausi Ievos 
vaikystės metai. Iš pradžių naujoje vietoje 
nelengva buvo dėl kalbos. Atvykėliai iš 
Bitėnų kalbėjo gana taisyklinga lietuvių kal-
ba, o dreverniškiai vartojo kuršių dialektą. 
Vaikai pasišaipydavo iš naujųjų atvykėlių, 
tad teko greitai prisitaikyti prie vietinių 
„taisyklių“ ir tarmės. Tėveliui tai nepatiko, 
jis reikalavo kalbėti taisyklingai, bet Ieva jau 
buvo išmokusi „naująją kalbą“. O kai žiemą 
iš Neringos Kuršių marių ledu pas juos atva-
žiuodavo kopininkai parsigabenti šieno, tai 
tėvelis su jais nesusikalbėdavo. Tada Ieva 
tarnaudavo vertėja. Gyvenimas prie marių ir 
kanalo turėjo ir privalumų, ir trūkumų. Ieva 
anksti išmoko plaukti, bet  tėvai, kaip ir kiti 
dreverniškai, bijojo, kad vaikai nenuskęstų, 
nes nelaimių pasitaikydavo. Tačiau Jankų 
šeimos gyvenimas Drevernoje buvo ramus 
ir jaukus. 1929 m. gimė brolis Endrius. 

Drevernoje nebuvo girtuokliavimo, pyk-
čių, barnių, žmonės nerakindavo durų, nes 
neužklysdavo vagys ir elgetos. Kaimelyje 
niekas neturėjo automobilio, juo atvažiuo-
davo  tik daktaras.  Todėl pasirodęs auto-
mobilis visada būdavo ženklas, kad kažkas 
susirgo. Mokykloje nebuvo jokių patyčių, 
nors kai kurie vokietukai dėvėjo drabužius 
iš pirktinių medžiagų ar pasigirdavo val-
gantys tik ungurius ir lašišas. Kadangi Ievos 
tėveliai turėjo radiją, dreverniškiai pas juos 
ateidavo žinių pasiklausyti, ypač kai Euro-
poje pasirodė sumaišties ženklų. Bet vaikai 
besiartinančią grėsmę pajuto vėliausiai. Jie 
lankė Drevernos pradžios mokyklą, kurioje 
buvo dėstomos vokiečių ir lietuvių kalbos. 
Vėliau vokiečių kalbos mokėjimas daug 
kartų padėjo Ievai išgyventi.

 Klaipėdos kraštą atplėšus nuo Lietuvos 
prasidėjo ilgas baimės, nežinios, pažemini-
mo, klajonių po pasaulį periodas, užsitęsęs 

Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė)

Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė) ir 
LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė



�Voruta 2014 m. rugsėjo 27 d. Nr. 13 (803)

Klaipėdoje mirė Eva Milda Jankutė – 
Gerola, iškili Mažosios Lietuvos dukra 

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ 
su liūdesiu praneša, kad eidama 91-ius 
metus po sunkios ligos Klaipėdoje mirė 
Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrininko 
Martyno Jankaus (1858 – 1946) vaikaitė Eva 
Milda Jankutė-Gerola.

Velionė gimė (Pagėgių aps.) Bitėnuose 
1924 m. birželio 24 d. Klaipėdos kanalo 
vandens kelių meistro Martyno Jankaus 
(1892 – 1952) šeimoje. Baigė Drevernos 
pradžios mokyklą. Per II pasaulinį karą 

Pro memoria

Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė)

su šeima turėjo pasitraukti į Vokietiją. Čia 
baigė vidurinę mokyklą. 1952 m. atvyko į 
Čikagą (JAV), mokėsi laboratorinių mokslų, 
o du metus College of Liberal Arts (Laisvųjų 
menų kolegija), kur įgijo magistro laipsnį. 
1958 m. persikėlė į Italiją, čia sutiko mylimą 
žmogų ir sukūrė šeimą su italu gydytoju, 
širdies ir plaučių ligų specialisto. Jam pa-
simirus 1978 m. sugrįžta į JAV, šį kartą į 
Niujorką. Tiek Čikagoje, tiek Niujorke dirbo 
ligoninėje. Žinoma, velionė labai džiaugėsi 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimu – ne-
buvo pasyvi stebėtoja, o jau esant galimybei 
keliauti į Lietuvą, atvyko ir visam laikui 
liko gyventi gimtojo krašto pasididžiavime 
Klaipėdoje, kurioje liko ženklūs ir senolio M. 
Jankaus pėdsakai, nes kurį laiką čia gyveno, 
turėjo įkūręs spaustuvę, su žmona platino 
lietuviškąją spaudą.

Velionė visą gyvenimą buvo patriotiška 
ir aktyvi visuomenininkė. Dosniai rėmė 
Mažosios Lietuvos spaudą. Tuo metu Kana-
doje ir JAV buvo leidžiamas Anso Lymanto 
(1921 – 2002) redaguojamas Lietuvos pajūris. 
Įsijungė ir į Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio veiklą, buvo jo vicepirmininke. 
1985 m. susikūrus Mažosios Lietuvos 
fondui (MLF), ji tapo jo valdybos narė ir 
mecenatė, MLF garbės rėmėja. Dalyvavo 
lietuvių namų „Židinys“ veikloje – organi-
zavo bendrus renginius, koncertus, išvykas 
į teatrus, operą. Susirinkusiems tautiečiams 
pasakojo apie meną, tapybą, jos stilius. Pasa-
kojo ir bendravo lietuviškai – taip išsaugojo 
sklandžią ir turtingą gimtąją lietuvių kalbą. 
Turėdama meninį išsilavinimą, laisvalaikio 
akimirkas skyrė ir aliejinei tapybai, juvely-
rikos menui.

 E. Jankutė buvo gyva lietuvininkų gyve-

nimo, kultūros liudininkė, o tuo pačiu žengė 
senolio M. Jankaus darbų ir siekių kryptimi. 
Įkūnijo garbingumą ir išdidumą, tiesos ir 
teisingumo vertybes, buvo nepakanti nege-
rovėms – labai išgyveno gimtosios sodybos 
Bitėnuose atgavimo ir atkūrimo dramą. 
Atmintinais 1993 m. perlaidojant M. Jankaus 
palaikus Užbičių kapinaitėse prie Bitėnų, 
be užuolankų klausė, nes ant atstatomo 
M. Jankaus memorialinio namo-muziejaus 
stogo jau buvo sukeltos čerpės, bet vis ne-
uždengtas stogas – kiek dar reikės laukti, 
kodėl vis nėra darbininkų. Minėtina, kad 
velionės kraštietis Kurtas Vėlius mielai atsi-
liepė ir savo pinigine auka parėmė tuomet 
beviltiškai įstrigusią statybų eigą – padengė 
ankstesnes statybų skolas.

E. Jankutė visuomet mielai atsiliepdavo 
ir atvykdavo į renginius ir šventes Bitėnuo-
se, prie Rambyno kalno. Tai ir vėl buvo lyg 
senolio M. Jankaus atstovavimas gimtinėje, 
kuri po karo neteko didžiosios senųjų gy-
ventojų dalies – ištuštėjo kaimai ir miesteliai, 
miestai, be globos liko ir sunyko medžia-
ginis krašto paveldas. Nepritarė medžių 
kirtimams Klaipėdoje K. Donelaičio aikštėje 
ir Liepų gatvėje, sumanymui statyti tiltą į 
trapios gamtinės struktūros Kuršių Neriją. 
Tai matydama labai rūpinosi ir visokeriopai 
talkino, aukojo savo pinigines lėšas – įkūrė 
M. Jankaus premiją studentams ir kūrė-
jams, pasirūpino Šilėnų kapinių Bitėnuose 
sutvarkymu ir papuošimu, kapinaitėse už 
aukotojos lėšas buvo pastatyta ir centrinė 
skulptūra. Nepavyko pastatyti paminklo 
Šilutėje, tuomet aukojo lėšas tokio pamin-
klo statybai Klaipėdoje, jos lėšomis įrengta 
atminimo lenta M. Jankui Šaulių gatvėje. Į 
renginius ir šventes Bitėnuose E. Jankutė 

visuomet atvykdavo pasipuošusi tautiniais 
rūbais, o galiausiai juos padovanojo M. 
Jankaus muziejui. Ranraštinį palikimą pra-
dėjo perduoti Klaipėdos universitetui, Retų 
spaudinių, kolekcijų ir rankraščių skyriuje 
suformuotas vienas iš aštuonių E. Jankutės 
vardinis fondas (F.5).

Velionė nemėgo, kuomet buvo išskiria-
ma iš kitų kraštiečių ar net apdovanojama. 
Paabejodavo ir dėl jos dosniai remtoje Ma-
žosios Lietuvos enciklopedijoje pernelyg 
pagarbintų kai kurių žmonių. Jos visuome-
ninė veikla, nueitas nelengvas gyvenimo 
kelias buvo įvertintas ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai“ (2011 m.), o Pagėgių savivaldybė 
suteikė Pagėgių krašto Garbės pilietės vardą 
ir įteikė atitinkamas regalijas (2013 m.).

Atminkime velionės aiškų veidą, tvirtą 
nusistatymą siekti krašto ir jo žmonių dva-
sinės gerovės, saugant paveldą, jį nuolatos 
puoselėjant ir turtinant. Miela buvo susitikti 
su E. Jankute vos atvykus iš JAV į Vilnių, o 
vėliau užeiti ir ilgokai kalbėtis Klaipėdoje, 
sutikti renginiuose – kas ją pavaduos? Retėja 
senųjų klaipėdiškių žmonių gretos. Apie tai 
teko prasitarti ir kitai iš Niujorko sugrįžu-
siai mūsų kraštietei Arianei Bortkevičienei, 
kilusiai iš Vydūno Jonaičių bei palinkėti: 
„Viešpatie, suramink mūsų nuliūdusias 
širdis, suteik ištvermės.“

Numatoma, kad velionė bus pašarvota 
rugsėjo 16 d. Klaipėdos evangelikų liuteronų 
parapijos salėje (Pylimo g. 2), o laidotuvės 
įvyks Bitėnuose esančiose Šilėnų kapinėse 
rugsėjo 17 d.

 Vytautas A. Gocentas,
Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ 

Vilniaus skyriaus vadovas

Mažosios Lietuvos dukra Eva Milda Jankutė-Gerola 
(1924 -2014)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2014 
m. rugsėjo 13 dieną mirė Mažosios Lietuvos 
patriarcho, aušrininko, Tilžės akto signataro, 
Lietuvos Valstybės Tarybos nario Martyno 
Jankaus vaikaitė, Pagėgių krašto Garbės 
pilietė Eva Milda Jankutė – Gerola.

Velionė gimė 1924 m. birželio 24 d. 
Bitėnuose (Pagėgių aps.) spaustuvininko 
Martyno Jankaus sūnaus, Klaipėdos kanalo 
vandens kelių meistro Martyno Jankaus 
(1892-1952) šeimoje. Baigė Drevernos pra-
džios mokyklą. Per II pasaulinį karą su 
šeima turėjo pasitraukti į Vokietiją. Čia baigė 
vidurinę mokyklą. 1952 m. atvyko į Čikagą 
(JAV), mokėsi laboratorinių mokslų, o du 
metus College of Liberal Arts (Laisvųjų menų 
kolegija), kur įgijo magistro laipsnį. 1958 m. 
persikėlė gyventi į Italiją, čia sukūrė šeimą su 
italu gydytoju. Jam mirus, 1978 m. sugrįžo į 
JAV, Niujorką. Tiek Čikagoje, tiek Niujorke 
dirbo ligoninėse. 

Eva Jankutė visą gyvenimą buvo patri-
otiška ir aktyvi visuomenininkė. Gyvenda-
ma  JAV, rėmė Mažosios Lietuvos spaudą, 
įsijungė į Mažosios Lietuvos rezistencinio 
sąjūdžio veiklą, buvo jo vicepirmininkė. 1985 

m. tapo Mažosios Lietuvos fondo valdybos 
nare ir mecenate. Dalyvavo lietuvių namų 
„Židinys“ veikloje – organizavo renginius, 
koncertus, išvykas. 

2002 metais Eva Jankutė-Gerola grįžo į 
Lietuvą ir liko gyventi Klaipėdoje, kur kurį 
laiką gyveno ir dirbo jos senelis Martynas 
Jankus su šeima. Čia ji aktyviai įsijungė į 
Mažosios Lietuvos bendrijos veiklą. E. Jan-
kutė visą gyvenimą tęsė senelio Martyno 
Jankaus lietuvybės puoselėjimo bei sklai-
dos darbus. 2006 metais įsteigė Martyno 
Jankaus vardo premiją, kuri buvo skiriama 
Mažosios Lietuvos paveldo saugotojams ir 
propaguotojams. Nuo tų pačių metų p. Ieva 
buvo Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 
rėmėja ir Mažosios Lietuvos enciklopedijos 
visų tomų garbės leidėja. 2010 m. Jankutė 
organizavo ir finansavo smarkiai suniokotų 
Bitėnų-Šilėnų kapinių sutvarkymą. Aktyviai 

dalyvaudama Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos Klaipėdos skyriaus veikloje, Ieva 
Jankutė parėmė iniciatyvą Klaipėdoje pa-
statyti paminklą Vydūnui ir tapo pirmąja 
šio projekto finansine rėmėja. 

Jos visuomeninė ir viso gyvenimo vei-
kla buvo įvertinta ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai“ (2011 m.), o Pagėgių savivaldybė 
suteikė jai Pagėgių krašto Garbės piliečio 
vardą (2013 m.).

Pagerbti ir palydėti į paskutiniąją kelionę 
iškilią Mažosios Lietuvos dukrą Ievą Jankutę 
– Gerolą susirinkime 2014 m. rugsėjo 17 die-
ną 15 valandą ant Rambyno kalno.

pagėgių savivaldybės administracija
pagėgių savivaldybės 

Martyno Jankaus muziejus
eugenijaus Skipičio nuotr.

http://www.ve.lt nuotr.

Mirus evai Mildai Jankutei-Gerolai, Valstybės tarybos 
nario Martyno Jankaus vaikaitei, pagėgių krašto garbės 

pilietei, nuoširdžiai užjaučiame velionės gimines ir 
artimuosius, Lietuvininkų bendrijos Mažoji Lietuva 

narius, pagėgių sav. bendruomenę

Rambyno regioninio parko direkcija,
„Vorutos“ laikraščio redakcijos darbuotojai

Eva Milda Jankutė-Gerola (Ieva Jankutė)

iškeliavus Amžinybėn iškiliai Mažosios Lietuvos dukrai
 evai  Mildai  JAnkUtei- GeROLAi 

liūdime kartu su  lietuvininkų bendruomene. 

Vydūno draugija

Liūdime kartu su visa Mažosios Lietuvos kultūros 
bendruomene netekus iškilios asmenybės, mecenatės, 

„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ garbės leidėjos 
evos Mildos Jankutės-Gerolos.

neišblės velionės šviesus atminimas.
   

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras,
„Mažosios Lietuvos enciklopedinio žinyno“ 

Redakcinė kolegija

Mirus evai Mildai Jankutei – Gerola, artimieji, bičiuliai ir draugai, 
pagėgių kraštas, Lietuvos švietimo, kultūros ir akade-

minė bendruomenė neteko iškilios asmenybės, kuri savo 
gyvenimu ir veikla puoselėjo lietuvybę, liudijo amži-

nąsias Žmogaus, tautos ir Valstybės vertybes – dorą, 
laisvę ir nepriklausomybę. pasigesime Jos racionalių 

įžvalgų, gerosios išminties bei asmenybės žavesio ir šių savybių įkvėp-
ti tęsime evos Jankutės – Gerola pradėtus darbus. telydi visuotinė 

pagarba šviesų velionės atminimą.

pagėgių savivaldybės administracija
pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus
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„Aš čia – gyva“
Bernardas AlEkNAVIČIuS, klaipėda

Prisimenu šviesios atminties mažlietuvės Lidijos 
Bajoraitės (1890-1990) pasakytus žodžius: „Tos mano 
pusseserės, kurios buvo įžegnotos lietuviškai, buvo 
lietuvės, o tos, kurios įžegnotos vokiškai – vokietės. 
Tai štai kur ta virpanti tautiškumo styga! Ir nereikia 
kaltinti nei aukštaičių, nei žemaičių, kurie retkarčiais 
lietuvius liuteronis pavadina vokiečiais. Ir ši sąvoka 
gimė ne lietuvoje, bet prūsijoje. Kaip pavyzdį dar 
kartą prisiminkime Martyno Jankaus kelionę į Kauną. 
Traukinyje Martynas jankus vieno bendrakeleivio 
klausia:

- Tai kokia Tamstos tautybė?
- Vokietis, - atsako šis.
- Bet kad Tamsta, gražiai kalbi lietuviškai?
- Mano tėvai buvo katalikai, o aš tai jau tikras 

vokietis, nes mano tikėjimas vokiečių (atseit liute-
ronis).

Ir tokių “vokiečių” Mažojoje Lietuvoje sparčiai 
didėjo. O po 1923m. ne kurie Klaipėdos krašto gyven-
tojai, kurių šaknys buvo lietuviškos, pradėjo vadintis 
„klaipėdiškiais“ arba „šišioniškiais“, o sovietmečiu ne 
kurio pase atsirado įrašas: „Suvokietėjęs lietuvis“. 

Šišioniškis arba klaipėdiškis kalba lietuviškai 
lietuviškai ir vokiškai. Nors jo šaknys ir lietuviškos, 
bet vidinė lietuvio dvasinė kultūra jau mirusi. O jeigu 
toks žmogus dar vokiškai įžegnotas, tai jis jau ir „ti-
kras vokietis“. Mažojoje Lietuvoje toks „produktas“ 
planingai buvo „gaminamas“ ištisus šimtmečius. 
Tautiniu požiūriu tai suluošintų žmonių grupė, kuriai 
daug ką privalome atleisti, nes jie nežino kas esą. Žino 
tik tiek, kad jų šaknys ne germaniškos ir vokiečiais 
jie ne visi nori būti, bet kartu ir negali. Ir prasideda 
savęs apgaudinėjimas.

Kartą teko susipažinti su iš Vokietijos atvykusiu 
svečiu Liepa, kilusiu nuo Pagėgių.

- Kokia graži lietuviška pavardė, - apsidžiau-
giau.

- Prašau manęs lietuviu nevadinti, - tarė svečias 
lietuviškai. – Aš ne lietuvis. Aš skalvis.

Pagalvojau, jog svečias juokauja, bet kai įvairiau-
siais būdais jis pradėjo niekinti Vydūną, suvokiau, jog 
sakė tiesą. Lietuvis taip niekinti Vydūno tikrai nesu-
gebėtų. Ne lietuviška pavardė ir ne bendra kalba veda 
į tautybę. Tautybė - vidinis jausmas. Ir ne bet koks, bet 
pasidižiavimo, jog esi pilnavertis tos ar kitos etninės 
grupės narys su bendrais papročiais, tradicijomis. Ir 
šiuo atveju Vydūnas – grynuolis fenomenas, nes jis 
tarsi feniksas be galo aukštai buvo pakilęs iš Mažosios 
Lietuvos pelenų. Ir dar labai svarbu, jog Vydūnas, 
kilme būdamas žemaitis, niekados savęs netitulavo 
lietuvininku. Jis buvo Didysis lietuvis. 

***
Tai įžanga į Mažosios Lietuvos praeitį. Graudi 

įžanga... 
Kalbėti apie Mažąją Lietuvą amžių bėgyje, būtų 

galima labai daug. Galėtume prisiminti šio krašto 
gūdžias girias. Krivių ir vaidilučių saugotą amžinąją 
ugnį. Galėtume prisiminti medžiokles ir pirmuosius 
prekybininkus gintaru. Nenoromis privalėtume 
prisiminti ir pirmuosius svetimtaučius riterius, su 
juodais kryžiais, kuriuos visapusiškai smerkė vokie-
čių istorikas Karlas Henrihas Lemejeris. Prisimintume 
būsimąjį Lietuvos karalių Mindaugą, kuris prieš 
užsidėdamas monarcho karūną, padėjo nadruviams 
Vėluvoje pasistatyti pilį. Prisimintume Didžiuosius 
Lietuvos kunigaikščius Kęstutį ir Vytautą, siekusius 
susigrąžinti prarastas savo protėvių žemes. Prisimin-
tume natangus ir Herkaus Manto sukilimą, pagaliau 
ir Kryžiuočių ordino žlugimą ir pirmąjį Prūsijos 
kunigaikštį Albrehtą Brandenburgietį, kurio gyslose 
dar tekėjo dalis lietuvo kraujo. Prisimintume ir Kara-
liaučiaus universitetą ir pirmąją knygą ir daug daug 
kitų darbų. Šių kultūrinių atspindžių sekoje prieš 
mus iškiltų ir Jonas Bretkūnas, ir Kristijonas Done-
laitis ir Liudvikas Gediminas Rėza ir XIXa. tautinis 
atgimimas, knygnešių keliai, broliažudiškas Pirmasis 
pasaulinis karas. Bet apie tai jau tiek daug prirašyta ir 
prikalbėta, kad prie šių temų grįžti net nepatogu.

Vertėtų prisiminti tik vieną Mažosios Lietuvos 
gyvenimo tarpsnį, apie kurį dar nė viena monogra-

fija neparašyta ir jokiose informacijos priemonėse 
nenagrinėta. Tai apie priešmarinę Mažąją Lietuvą 
ir kaip dalis šio krašto gyventojų iš Pilkalnio, Stalu-
pėnų, Gumbinės apskirčių atsidūrė šiandieniniuose 
Zanavykuose. 

Prieš pradėdami gvildenti šią temą, šiek tiek 
pažvelkime į praeitį. 

1525m. katalikiškasis ir Romos popiežiui ištiki-
mas Kryžiuočių ordinas, tapęs pasaulietine Prūsijos 
kunigaikštyste, iš pirmųjų dienų „išvertė“ ir savo 
marškinėlius ir tapo Liuterio mokslo viena iš atramų, 
o liuteronybė paskelbta valstybine religija. Ir visa 
tai, kas iki tol buvo šventa, pradėta niekinti, o anuot 
Martyno Mažvydo katalikybė tampa popiežiaus 
skelbiama šlikštybe. Katalikai verčiami pereiti į 
valstybinę religiją – liuteronybę. Kas su tuo nesu-
tiko, užsitraukė didelę kunigaikščio nemalonę. Ir 
šiuo liuteronių „raganų medžioklės“ metu (1547m.) 
pasirodo pirmoji lietuviška knyga Martyno Mažvydo 
„Katekizmas“. Liuteronys pasijunta pranašesni, o 
Martynas Mažvydas, Prūsijos kunigaikščio akyse 
turėdamas šiokį tokį autoritetą, kovoje prieš katalikus 
diktuoja ir savo valią.

Būdamas doras žemaitis Martynas Mažvydas 
pirmąjį savo darbą „Katechismusa prasty žadei...“ 
dedikuoja Didžiosios Lietuvos kunigaikštystei: 
„Laimingoji tėvyne didžių valdovų, garsinga Lietuva, 
Dievo žodžius gryna priimki širdim...“ Bet šis Mar-
tyno Mažvydo nuoširdumas staiga atsigręžė prieš 
jo tautą, nes jo trūso pirmuosius vaisius raškė ne tie, 
kuriems buvo skirta ši knyga („Braliai, seseris, imkit 
mani ir skaitikiet ir tatai skaitidami permanikiet.“), 
leidėjai – vokiškojo Kryžiuočių ordino palikuonys. 

Romos imperatorius Julius Cezaris kartą prasita-
rė: „Skaldyk ir valdyk!“ O čia skaldymui ir valdymui 
toka ginklas – tvirtesnis už kardą. Ir prasidėjo. Ginda-
mas Liuterio mokslą nuo „pragaištingojo popiežiaus 
mokymo“ (katalikybės) Martynas Mažvydas tapo 
Mažosios Lietuvos lietuvių skaldytoju ir vienu blo-
giausių krikščioniu Lietuvoje, o šiam pragaištingam 
darbui dirbti, pirmosios lietuviškos knygos autorius, 
talkon dar kvietė ir amžinąjį Lietuvos priešą, buvusį 
Kryžiuočių ordino magistrą. 1551m. iš Ragainės 
Martynas Mažvydas Prūsijos kunigaikščiui Albrech-
tui Brandenburgiečiui (1490 – 1568) rašo: „Iš tikrųjų 
čion atvykęs radau daugelį žmonių taip atsidavusių 
pragaištingam popiežininkų mokymui, jog maždaug 
dvidešimt metų, o gal ir daugiau jie vengė šven-
čiausio altoriaus sakramento, nors dėl to yra aiškus 
Dievo įsakymas ir šventosios bažnyčios potvarkis. 
Iš jų sumaniuosius, nors ir dar ne visus, Dievo pade-
damas, mokydamas Evangelijos, patraukiau pamilti 
Dievo žodį ir naudotis sakramentais. Betgi kiti, labiau 
užkietėję – tiek tie, kurie gyvena netoli Ragainės, tiek 
tie, kurie toliau nuo jos, -  ne tik niekina skelbiamą 
Dievo žodį ir sakramentus, bet ir juo labiau jais rūpi-
nies, juo labiau jie grimzta aklybėn ir užsispyriman ir 
vis tebesilaiko popiežiaus skelbiamų šlykštybių. (...) 
Todėl būtų gera, šviesusis kunigaikšti, jei jiems būtų 
uždrausti tie darbai, ypač sekmadieniais, kada būtų 
geriau, kaip ir tinka tikriems krikščionims, klausytis 
Dievo žodžio, negu prakaituoti dirbant. Jie turi dar 
ir tokią didelę ydą: žinodami, jog pagal labai seną 
popiežininkų paprotį Lietuvos ir Žemaitijos para-
pijose, esančiose netoli nuo mūsų kunigaikštystės 
sienų, yra švenčiami kokio nors šventojo atlaidai, 
pavyzdžiui, šventosios Onos Batakių miestelyje, šv. 
Jokūbo Švėkšnoje, garbingosios mergelės Marijos 
Šiluvoje, Jurgio ir Kristaus kūno Tauragėje ir kituose 
miesteliuose švenčiamos kitos šventųjų šventės, - taigi 
tada tie mano parapijiečiai, kuriems patinka tokios 
popiežiaus įvestos apeigos, ten keliauja ir nusikalsta 
bjauriausia stambmeldyste. Dar kiti, nors ir nevyksta į 
tokias vietas, tačiau namie, užsidegę vaškines žvakes 
prie sienos, šaukiasi šventųjų globos, ir kaip kokie 
stabmeldžiai švenčia tas pačias jų šventes. O kad jie 
taip pamaldžiai laikytųsi sekmadienių ir juos švestų, 
klausydamiesi šventųjų pamokslų ir Katekizmo mo-
kymo, kuris gali atitraukti nuo popiežiaus skelbiamų 
prietarų ir nešvakybių. Bet dėl to, kad sekmadieniais 
kaip bedieviai negarbina Kūrėjo, jie toliau pasilieka 

akli, garbindami svetimus dievus jų dienomis. Todėl 
būtų labai pageidautina, kad tavo šviesioji aukšte-
nybė, savo ediktu uždraustų jiems tokias keliones ir 
užkirstų kelią, jei kokiu nors būdu būtų įmanoma, 
tokiai jų išpažįstamai stabmeldystei. O aš laikysiu 
savo pareiga, kaip ir dabar darau, su dideliu uolumu, 
per visus savo pamokslus atitraukti ir atskelbti juos 
nuo tokio stabų garbinimo.“

Skaitanat šį Martyno Mažvydo laišką Prūsijos 
kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgiečiui, net nesi-
nori tikėti, kad pirmosios lietuviškos knygos autorius 
buvo toks silpnas žmogus, kad net su Ragainės pilies 
kontūro pagalba nepajėgė susidoroti su katalikais ir 
kovai su „popiežiaus šlykštybėmis“ paramos ieškojo 
net pas Prūsijos kunigaikštį.

O gal Ragainės krašto žmonės anais laikais 
buvo karšti katalikai? Tai gal nenorėdami tapti „iš-
verstaskūriais“ jie nepakluso ir Martyno Mažvydo 
skelbiamam naujam religijos mokslui, todėl už šias 
ir kitas nuodėmes kėlėsi per Nemuną ir atgailauti 
keliavo? Šiluvą, Švėkšną, Tauragę, Batakius, Jurbarką, 
Veliuoną?

Laiške kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgie-
čiui kažkodėl Martynas Mažvydas nieko neužsimena 
apie lietuvių senąją religiją – pagonybę. Tarsi šiame 
krašte ji niekados neegzistavusi. O gal Ragainės 
katalikai su lietuvių senąją religija jau buvo galutinai 
susidoroję? O visą blogį į Ragainės kraštą, anuot Mar-
tyno Mažvydo, nešė tik „pragaištingas popiežiaus 
mokymas“, ir „popiežiaus skelbiamos šlykštybės“. Ir 
Martynas Mažvydas dėl „popiežiaus skelbiamų prie-
monių ir nešvankybių“ Prūsijos kunigaikštį kvietė į 
kovą su kitaip mąstančiais savo tautiečiais. 

XVIa. Prūsijos kunigaikštystėje įvestos valstybinė 
religijos – liuteronybės – tikslas buvo kaip galima 
greičiau susidoroti su kitamaniais, todėl ne vien 
tik Martynas Mažvydas, bet ir kiti save gerbiantys 
kunigai stropiai vykdė kunigaikščio nurodymus 
ir aktyviai įsijungė į kovą su „popiežiaus šlykšty-
bėmis“. Nuo tokių kunigų neatsiliko ir Kaukėnų 
kunigas Aleksandras Radunionis – vyresnysis (1526 
– 1583), kuris iš lotynų kalbos išvertęs „Giesmę apie 
večerę paskutinę“, nuo savęs dar papildė posmu, 
kritikuojančiu katalikybę, ir ši giesmė 1570m. buvo 
i6spausdinta Martyno Mažvydo giesmyne. Šis 
pavyzdys rodo, jog kovoje dėl liuteronybės įsitvirti-
nimo Prūsijos kunigaikštystėje ir vos tik gimęs ir dar 
spurdantis spausdintas lietuviškas žodis.

Prūsijos kunigaikščio remiama liuteronybė Xxa. 
Kelią į žmonių širdis skynėsi sunkiai. Tai matosi ir iš 
Martyno Mažvydo laiško kunigaikščiui. Ir po 26 metų 
nuo prievartinio naujos religijos įvedimo, žmonės 
šalinosi liuteronybės, ir anuot M. Mažvydo tuoktis, 
krikštyti vaikus, stengėsi ne liuteroniškoje Ragainės 
parapijoje, bet vykdavo į katalikiškąją Žemaitiją. Ir 
martynas Mažvydas, negalėdamas susitaikyti su 
tokiu „stabmeldžiavimu“, savo paklydusius para-
pijiečiuis šviesiajam kunigaikščiui skundė tokiais 
žodžiais: „yra tokių asmenų, kurie šiaip nesuteršto 
gyvenimo vyrai, - tai sakau pagal jų išorinį gyveni-
mo būdą, - kaip ir manau su Katekizmu susipažinę, 
bet nežinia kokiomis priežastimis dangstydamiesi, 
vengia priimti altoriaus sakramentą. Juos ir privačiai 
ir viešai, nors ir neminėdamas vardų, pagal bažny-
tinį paliepimą įspėjau, dargi visus tuos trejus metus 
maldaute maldavau dėl Kristaus nuodėmių naudotis 
grabinguoju sakramentu. Paminiu ir tai, kad aš juos 
gąsdinau ir atskyrimu nuo bažnyčios, kad aš juos 
ekskomunikuosiu, nes jie patys atsisako Kristaus 
kūno ir kraujo bendrystės ir nevertina Kristaus žino-
mojo paliepimo: „Tai darykite mano prisiminimui“ 
ir per nieką jį laiko. Tačiau jie nepaiso nei privačių, 
nei viešų įspėjimų, ir negąsdina jų ir ekskomunikos 
priminimas; nevertina ir sakramentų, kuriuos mums 
aukojasi visas Kristus su visais savo nuopelnais. Baisu 
pasakyti tai, kad jie pajuokia tuos, kurie naudojasi 
sakramentais, net prieštarauja jiems. Be to, tarp jų yra 
labai daug senų vyriškos ir moteriškos lyties asmenų, 
kurie, ak varge ! per visą savo gyvenimą šventųjų 
pamokslų yra buvę tris ar keturis kartus: nėra ko nė 
kalbėti, kad mokėtų Katekizmą ir priimtų garbingąjį 

sakramentą. Paklausti, kodėl vengia dangiškojo 
mokslo ir dvasinio peno, jie atsako, kad ne tik jie 
patys sakramento nepriima, bet ir jų tėvai ne tik nėra 
priėmę garbingojo dangaus sakramento, bet dargi 
nėra girdėję, kad toks esąs. (...) Tokie žmonės, kurie 
visai negerbia Dievo žodžio ir sakramento, ateina 
krikšto, reikšdami norą būti krikšto tėvais, aš juos 
vis dėlto paklausinėju iš Viešpaties maldos, tikėjimo 
straipsnių ir kitų paprasčiausių krikščioniškos religi-
jos dalykų. Tada jie, kadangi nieko nežino, netenka 
žado ir dėl savo kaltės neleisti būti krikšto tėvais, 
pyksta, tačiau niekada neprižada, kad pasitaisys. Kai 
kurie, bijodami klausinėjimo, o tuo tarpu pareikalavę 
iš savo kaimynų apmokėti krikšto išlaidas, keliauja 
arba į kaimynines Lietuvos parapijas, arba patiki, 
nors ir nėra jokio reikalo, vaiką pakrikštyti kokiam 
nors kaimiečiui ar senei, kaip tai, gautomis žiniomis 
darė kažkoks Ragainės parapijos kaimietis, kuris 
nors ir nebuvo jokio būtinumo, tačiau to būtinumo 
priedanga išdrįso ir moterystės ryšiais jungti ir 
krikštyti. Bet jis kilniojo mūsų viršininko už savo 
lengvabūdiškumą buvo vertai nubaustas. (...) Taigi 
teisinga būtų juos sudrausti, kad jie neprasimanytų 
bėgioti su vaikais po svetimas parapijas. Tik taip 
būtų galima įteigti jiems drausmę, tinkamai mokyti 
Katekizmo ir patikrinti, ar išmoko jį. (...) Jei jaunikis 
yra iš Lietuvos ar Žemaitijos, o jaunoji iš mano pa-
rapijos, tai jie, slaptomis susižiedavę, keliauja į kitą 
parapiją ir ten tuokiasi.“

Tai taip nepaklusniuosius savo parapijiečiuis 
1551m. Prūsijos kunigaikščiui skundė Martynas 
Mažvydas ir prašė, kad tie nepaklusnieji „būtų vertai 
nubausti“ ir kad „reikia dėstyti jiems svarbiausias 
krikščioniškos religijos tiesas, o jų dvasią atitraukti 
nuo prietarų ir popoežiaus stabmeldystės.“

Ir kunigaikštis išgirdo savo nuolankaus tarno bal-
są. Kunigaikštystės veidas keičiasi. Lietuviai katalikai 
tampa antrarūšiais žmonėmis. Tauta religiniu pagrin-
du suskaldoma. Giminės ir kiamynai supriešinami. 
Laimi tik kryžiuočių ordino palikuonys – vokiečiai, 
nes naujoji religija skelbia, kad monarchas – Dievo 
vietininkas žemėje. Šventai tuo tikėjo ir Martynas 
Mažvydas. Ir Prūsijoje, kartu su liuteronybe gimsta 
Dievo vietininko žemėje kultas. Pasaulietinė valdžia 
susilieja su bažnytine hierarkija. Kunigaikštis ir Die-
vas atsistoja greta vienas kito, kunigai ir mokytojai 
tampa ne tik nuolankiais tarnais, bet ir monarchijos 
gynėjais. Ir visa tai vyko M. Mažvydo gyvenimo me-
tais. Ir Prūsijoje valstybinė religija – liuteronybė, per 
ištisus dešimtmečius atliko asmenybės skurdinimo 
ir savimi nepasitikėjimo darbą. Krašto ekonominė 
padėtis merdėjo, visuomenė jautėsi nesaugiai. Tai 
matydami vėlesnieji Prūsijos kunigaikščiai XVII 
a.pradžioje katalikybę pradėjo toleruoti. Bet jau buvo 
per vėlu, nes blaiviai mąstančių lietuvių krašte buvo 
likę tik atskiri vienetai. Pietizmas su savo esketiška 
ideologija lietuviškumą jau kirto su šaknimis. Pie-
tizmas smerkia bet kokį pasilinksminimą, puošnius 
rūbus ir net šypsena – jiems mirtina nuodėmė. O ką 
jau bekalbėti apie senuosius (pagoniškus) lietuvių pa-
pročius, dainas, burtus ir pasakas. Pietizmui visa tai 
jau šėtono išmislas. Ir sąmoningai pietizmas Mažojoje 
Lietuvoje, kiekviename žingsnyje naikino sakytinę 
bei apeiginę lietuvių kultūrą. Ir taip veikiamose 
kartose blėso tautinė lietuvių sąmonė. Žmonės kal-
bėjo lietuviškai. Tik kalbėjo. Bet tie lietuviški žodžiai 
jau buvo suluošinti ir nekėlė nė mažiausio tautinio 
jausmo, bet aklai tarnavo tik pietizmui.  Taikliai 
pietizmą ir surinkiminimus apibūdino Vydūnas. Jis 
sakė, jog ir „patys lietuviai pradėjo niekinti senąsias 
savo dainas. O taip elgėsi ypač tie, kurie save vadino 
„Dievo vaikais“. Tik nuostabu, kad nepeikė vokiškų 
dainų.“ Sunaikindamas dvasinę mažlietuvių kultūrą, 
pietizmas savo tikslą pasiekė. Ir taip saviškių bei 
svetimų naikinama Mažoji Lietuva, anuot poeto, vis 
silpniau ir silpniau atsiliepdavo: „Aš čia – gyva!“ 
Nutilo Tolminkiemio lakštingalos, kurių suokimas 
Kristijono Donelaičio ausyse skambėdavo ištisas 
pavasario naktis:

Mažoji lietuva
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Tęsinys kitame numeryje

Pro memoria

Antanas Lesys
1952-01-28  - 2014-09-01

Antanas Lesys gimė 1952-01-28 Širvintų 
r. Bilšių k. Augo Vilniaus kūdikių ir Trakų 
r. Tamašiavos vaikų namuose, Vilniaus 
mokykloje – internate. Mokėsi Vilniaus 
Naujininkų vakarinėje ir Vilniaus Juozo 
Tallat - Kelpšos aukštesniojoje muzikos 
mokyklose (dabar Vilniaus konservatorija), 
baigė Vilniaus pedagoginio instituto (dabar 
Lietuvos Edukologijos universitetas) istorijos 
fakultetą. Dirbo Vilniaus pagalbinėje mo-
kykloje Nr. 2, Vilniaus r. Juodšilių, Širvintų 
r. Čiobiškio ir Vilniaus r. Vėliučionių spec. 
globos vaikų namuose, Vėliučionių pagrin-
dinėje mokykloje, Šalčininkų r. Turgelių ir 
Akmenynės lietuviškose mokyklose bei Šal-
čininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje.  

Už pedagoginę veiklą buvo apdovanotas 
padėkos ir pagyrimo raštais, 2006 m. Anta-
nui skirta žurnalisto premija, 2013-05-13 jam 
įteikta Stanislovo Rapolionio premija.

Istorikas, kraštotyrininkas A. Lesys 
neapsiribojo tik archyvais ir pedagoginiu 
darbu, jis keliavo po Pietryčių Lietuvos 
kaimus, susitiko su liudininkais, kurie pa-
dėjo sukaupti daug istorinės, kraštotyrinės 
medžiagos (rašytinės, garsinės, vaizdinės). 
Antanas išleido knygas: „Bažnyčios riteris“ 
(Vilnius, 2012), drauge su žmona - „Viešpa-
ties pakviestas“ (Vilnius, 2013), „Kova už 
Šalčininkų kraštą ir lietuvybės išsaugojimą“ 
(Vilnius, 2012). Jis yra bendraautoris knygų: 
„Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai“ 

(Vilnius, 2003), „Blaivybė mano bendruome-
nėje“ (Lazdijai, 2008), „Aukštadvario žemės 
ūkio mokykla 1923 - 2013 m. (Aukštadvaris 
- Trakai, 2013).

Liko drauge su žmona parašytos, pa-
ruoštos spaudai, bet dar neišleistos knygos: 
„Kova už Šalčininkų kraštą ir lietuvybės iš-
saugojimą“ (II-oji dalis) ir „Fanatikas“ (kny-
ga apie garbės kan. V. J. Vaičiūną). Antanas 
rinko istorinę medžiagą knygai “Gyvenimo 
upės versmė”, kurios nesuspėjo pabaigti.

Antanas Lesys buvo istorinio laikraščio 
“Voruta” redakcinės kolegijos narys, jis 
spausdino straipsnius laikraščiuose “Voru-
ta”, “Trakų žemė”, “Valstiečių laikraštis”, 
“Vilniaus krašto savaitraštis”, “Gimtinė”, 

“Lietuvos Jeruzalė” ir kt. Antrajame Rytų 
Lietuvos mokytojų kūrybos almanache “Ties 
spalio taku” (Vilnius, 2006) išspausdinti 
Antano eilėraščiai.

Antanas Lesys aktyviai dalyvavo “Vers-
mės” leidyklos rengiamose mokslinėse, loka-
linėse ekspedicijose “Aukštadvaris” (Trakų 
r.), “Semeliškės” (Trakų r.) ir “Dūkštas” 
(Ignalinos r.), parašė straipsnius “Lietuvos 
valsčių” serijos monografijoms. Namuose 
yra sukaupęs vertingą asmeninį istorinį 
archyvą.

Antanas drauge su žmona išaugino tris 
vaikus.      

„Vorutuos“ laikraščio redakcija
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Kelionė po Palenkę: 
istorinis kelias turistiniais maršrutais

Rūta SuchOdOlSkytė, trakai

Rugpjūčio 18 – 22 d. turistinių agentūrų 
mainų projekto dėka keliavome po Palenkės 
(Podlaskie) vaivadiją Lenkijoje. Palenkės vaiva-
dija – viena iš 16 Lenkijos vaivadijų, esanti šalies 
šiaurės rytuose, toje pačioje pusėje šią vaivadiją 
skiria nuo Lietuvos 104 km siena. Vaivadijos sosti-
nė – Balstogė (Białystok).Teko dviguba užduotis: 
važiuoti turistiniu maršrutu ir tuo pat metu ieškoti 
lietuvių pėdsakų krašte, kuriame kažkada buvo 
lietuvių etninės žemės. Kas ta Palenkė, kiek joje 
būta ir yra lietuvių, jotvingių ir Lietuvos? 

Kelionę pradedame nuo slidinėjimo centro, 
kur išgirstame apie lietuvių laimėjimus, Suval-
kuose, prisimename jotvingių gentis, apžiūrime 
Augustavo kanalą, padėjusį išvengti didelių 
mokesčių Prūsijai, gausiai prisivaišiname totorių 
gyvenvietėje Krušnėnuose, patenkame į vaiva-
dijos centrą – Balstogę ir aplankome stumbrus 
Bialovežo girioje bei prisimename LDK kuni-
gaikščius.

 „Šelmete“ išgirstame apie tautiečių 
laimėjimus sporte ir apie Punsko lietuvius

 Kertame minėtąją šiaurės rytų sieną ir nu-
vykstame į netoli Jelenevo (Jeleniewo) gyvenvietės 
įsikūrusį „Šelmento“ („Szelment“) slidinėjimo 
ir poilsio centrą. Pasitikęs „Šelmento“ vadovas 
Andžej Ciesliuk (Andrzej Ciesliuk) pasakojo 
apie centro veiklą, jo nuomone, tarp slidinėtojų 
yra daugiau lietuvių, nei lenkų. Kai organizuoja 
lenktynes, lietuviai sėkmingai skina laurus. Šiemet 
surengtose dviračių rungtynėse taip pat laimėjo 
mūsų tautiečiai. Paklaustas, ar daug pažįsta ne 
tik slidinėti atvykstančių, bet ir čia gyvenančių 
lietuvių, slidinėjimo centro vadovas atsako, kad 
Šelmente jų nėra, bet kiek toliau į šiaurę, Punsko 
mieste, gyvena keli tūkstančiai lietuvių. Jis ten 
važiuoja pietauti, turi lietuvių draugų. Pasakoja, 
kad tenykščių lietuvių vaikai mokosi lietuviš-
kose mokyklose; su lenkais bendrauja lenkiškai, 
o tarpusavyje kalba lietuviškai, bet su lenkišku 
akcentu, kalboje gausu lenkiškų skolinių. Gatvių 
pavadinimai užrašyti abiejomis kalbomis.Apie 
priešiškumą tarp Punsko lenkų ir lietuvių sako 
nėra girdėjęs, nebent pasitaiko kokie pavieniai 
konfliktai.

Slidinėjimo centre pralinksmina tikriausiai 
per „Google translate“ išverstas meniu, svečiai 
kviečiami paragauti: „karštu alus su medumi“, 
„žydėjimo arbatos“, „vištienos kojų“, „pjaustyti 
vištieną su ananasais“, „elnių apatinukų“ ir kitų 
skanumynų.

 Jotvingių gentys Suvalkų teritorijoje, 
lietuviškas paveldas

 Toliau keliaujame link Suvalkų, kur mūsų 
kraštiečiai nūnai atvyksta apsipirkti. Turguje 
puikuojasi lietuviškas užrašas „Šviežia mėsa ir jos 
gaminiai“. Dabar kraštiečiai atvyksta čia pigesnių 
prekių, ir jiems tikriausiai nė motais istorija. Su-
valkai - istorinis etninės Lietuvos miestas, lietuvių 
kultūros centras XIX a., nuo kurio pavadinimo visa 
Lietuvos Užnemunė sinonimiškai vadinama Suval-
kija, o jos gyventojai suvalkiečiais.

IV - XIII a. čia gyvenusios senovės baltų - jo-
tvingių gentys. Jotvingiai kūrėsi neprieinamose 
vietose, šalia ežerų. Šios gentys gyveno atskirai, 
tarpgentinių sąjungų nesudarė. Jas dažnai puldi-
nėdavo kryžiuočiai, ir XIII a. jotvingiai nunyko. 
Manoma, kad Suvalkų miesto pavadinimas kilęs 
iš žodžio „suwalk“ – „pastovis“, kurį čia rengdavo 
kryžiuočiai. Šiaurinėje Suvalkų dalyje išlikusios 

jotvingių kapinės (vietiniai vadina jas vadina 
„kulhany“).

Akademikas Zigmas Zinkevičius savo kny-
goje „Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo 
krašto Lenkijoje pavardėse“ tvirtina, kad Suvalkų 
ir Augustavo krašto pavardėse slypi ne tik daug 
lietuviško paveldo, bet ir baltų genties jotvingių 
kalbos elementų. Jotvingių asmenvardžiai buvo 
labai panašūs į lietuvių asmenvardžius, dėl to išryš-
kinti jotvingių kalbos paveldą tiriamose pavardėse 
yra nelengva.

Rekonstruojami jotvingių žodžiai garbis 
„kalnas“ (pvz. vėliau mūsų maršrute aplankytas 
šventas Grabarkos kalnas, galėjo kilti iš šio žodžio 
(aut. past.), stabis „akmuo“ (paplitusios pavardės 
Stab-inski, Sztab-inski, Sztabk-owski, taip pat 
gyvenviečių pavadinimai Sta-bingis (su vakarų 
baltams būdinga priesaga -ing-), sasins – „kiškis“. 
Pavardės Sasin, Sasin-owski ir gyvenvietės pava-
dinimas Sasnava. Tai tik keletas pavyzdžių.

Šiame mieste 1920 m. spalio 7 d., tarp Lietuvos 
ir Lenkijos pasirašyta sutartis, pagal kurią Vilnius 
ir jo kraštas priskirtas Lietuvai.1920 m. spalio 8, 
Lenkijos kariuomenė, dislokuota Lydoje ir jos 
apylinkėse, vadovaujama generolo Liucijano Želi-
govskio, slaptu Juzefo Pilsudskio įsakymu pradėjo 
karo veiksmus prieš Lietuvą. Jau kitą dieną užėmė 
Vilnių ir jo kraštą. Sulaužiusi Suvalkų sutartį lenkų 
kariuomenė okupavo kartu ir Suvalkus, Seinus, Gi-
bus ir kitus lietuviškus miestelius, kol buvo sustab-
dyta lietuvių kariuomenės. 1920–1939 m. Suvalkai 
buvo laikomi lenkų okupuotos Lietuvos teritorijos 
dalimi. Vilniaus kraštas buvo užimtas iki Lenkijos 
subyrėjimo 1939 m.

Augustavo kanalas – 
į Baltijos jūrą aplenkiant Prūsiją

Toliau vykstame pasižiūrėti 103 km ilgio Au-
gustavo kanalo (80 km atkarpa yra Lenkijos terito-
rijoje). Kanale įrengta aštuoniolika šliuzų. Beveik 
visi Lenkijoje įrengti šliuzai išlaikė originalią XIX a. 
konstrukciją. Visi jie aptarnaujami rankiniu būdu. 
Savo pirmtakų pavyzdžiu šliuzus aptarnaujantys 
darbuotojai rankiniais kėlikliais pakelia vožtuvus, 
atverdami vartų angas ir išlygindami vandens lygį 
tarp kanalo kamerų, po to atidaro sunkius medinius 
vartus stumdami ilgus grąžulus.

Kanalas pradėtas kurti 1822 metais, šio projekto 
ėmėsi kunigaikštis F.K. Druckis – Liubeckis, įtiki-
nęs carą tiesti vandens kelią, kuriuo galima būtų 
pasiekti Baltijos jūrą, aplenkiant Prūsiją, įvedusią 
didelius muitus. Darbai buvo pradėti 1824 m., o 
baigti po keturiolikos metų. Vėliau muitai buvo 
sumažinti, o kanalas pažemintas iki vietos reikšmės 
maršruto.

 Totorių keliu: Krušinėnai 

Palenkės vaivadijoje susipynusios įvairios 
kultūros ir religijos. Maršruto metu teko pabuvoti 
keturiose skirtingose šventovėse: katalikų, stačia-
tikių, žydų maldos namuose ir totorių mečetėje. 
Apie totorių maldos namus ir kapines nemažai 
papasakojo Krušinėnų (Kruszyniany) gyvenvietėje 
mus pasitikęs lenkų - totorių kilmės gidas Džamilis 
Gembickis, o apie virtuvę ir papročius svetingai pri-
imanti lankytojus savo namuose įkurtame totorių 
restorane Dženeta Bogdanovič.

Manoma, kad totoriai pradėjo kurtis tuome-
tinėje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a. 
Daug jų atvyko Vytauto Didžiojo valdymo laikais. 
Valdant Vytautui, totoriai privalėjo atlikti karinę 
prievolę. Vadovaujami Dzelal ed-Dino kovėsi Žal-

girio mūšyje. Karaliai Augustas II ir Augustas III 
dovanojo totoriams žemės Palenkėje ir Gardine.

Ekskursijos programos neišvengiama dalimi 
tapę Krušinėnai, įsikūrę į rytus nuo Balstogės, prie 
pat Lenkijos – Baltarusijos sienos – karaliaus Jono 
Sobieskio III dovanotas kaimas už jiems neišmo-
kėtas kareivių algas.

Mus pasitikusi restorano „Totoriška jurta“ 
savininkė Dž. Bogdanovič pasakojo, kad namai 
priklauso totorių Bogdanovičių šeimai jau virš 
trijų šimtų metų. Pati yra kilusi iš Krymo totorių, 
o jos vyras – iš mongolų totorių. Pradžioje jos 
šeima priešinosi restorano atidarymui šeimos 
namuose, manė, kad niekam nepatiks tautiniai 
valgiai. Maistas labai sotus, daug miltinių patie-
kalų. Ragaujame į trakietiškąjį visai nepanašų 
kibiną – didelį, iš mielinės, storos tešlos, jo 
brolį – trikampį ječpočmaką ir saldų, iš tokios 
pat mielinės, saldžios storos tešlos pagamintą 
pyragą. Šeimininkė tvirtina receptus esant šešis 
šimtus metų senumo, bet, kadangi totoriai išsi-
barstę po įvairius karštus – kai kurie seni receptai 
paveikiami kitų tautų virtuvės. Pradžioje totoriai 
- klajokliai gausiai valgė mėsos ir miltinių patie-
kalų. Jojo arkliais – koks totorius be žirgo? Už 
restorano – žirgų aptvaras su užrašu ant lentos 
„Garsiai sušvilpkite - arkliai atbėgs.“

Prie XVIII a. pab. pastatytos medinės, tvar-
kingos, žaliai nudažytos mečetės mus pasitinka 
geležiniu žirgu atvažiavęs gidas Džamilis.

Pasak vadovo, kaime - trisdešimt šeimų, 
iš jų keturios – totorių. Lenkijoje gyvena apie 
tris tūkstančius totorių, trečdalis – Balstogėje. 
Gdanske gyvenantys kilę iš Lietuvos. Vykstant 
gyventojų surašymui, nurodoma tautybė – lenkas, 
o kilmė – totorius. Pavardės būna lenkiškos (pvz. 
Bogdanovič) arba totoriškos kilmės su lenkiška 
galūne (pvz. Achmetovič).

Pamokslai mečetėje vyksta lenkų kalba, bet 
meldžiamasi – arabiškai (Balstogės pradinėje moky-
kloje mažieji totoriai mokosi arabų kalbos). Totoriai 
atvyksta melstis penktadienį, devynis kartus per 

metus į mečetę atvyksta imamas. Padaręs įvadą 
į islamą, Džamilis užsimena, kad jie melsdamiesi 
lankstosi ir klaupiasi, yra netgi 104 metų imamas, 
kuris taip pat neatsilieka.

Vėliau Džamilis palydi mus į totorių amžino 
atilsio vietą, kitaip vadinamą „mizar“. Seniausias 
jose esantis antkapis - nuo 1699 m. Antkapinis 
akmuo yra statomas prie galvos, užrašas – ant 
nugarėlės (anot Džamilio, kad angelai galėtų per-
skaityti), kapas apdedamas trimis eilėmis akmenų, 
o siela keliauja į Mekos pusę, todėl mirusieji laido-
jami kojomis į rytus.

 Puošnioji Balstogė – buvęs Trakų 
vaivadijos miestas, „Babelio bokštas“

Vakarop atvykstame į Balstogę (Białystok), joje 
gyvena 300 tūkst. gyventojų. Iki Liublino unijos 
miestas priklausė Trakų vaivadijai, po unijos perėjo 
lenkams. Nuo 1795 iki 1807 m. Balstogė priklausė 
Prūsijai, vėliau Rusijos Imperijai, galiausiai po Pir-
mojo Pasaulinio karo vėl atiteko Lenkijai. XX a. pra-
džioje Liudvikas Zamenhofas, iš čia kilęs esperanto 
kalbos kūrėjas, savo miestą vadino „Babelio bokštu“, 
nes jame maišėsi kalbos, tikėjimai ir kultūros.

Miestui augti padėjo patogi geografinė padėtis 
– jis įsikūręs beveik pusiaukelėje tarp Varšuvos 
(iki sostinės 170 km) ir Vilniaus (iki Vilniaus 220 
km). XIX a. septintame dešimtmetyje per miestą 
nutiestas Sant Peterburgo – Varšuvos geležinkelis. 
Jis galutinai susiformavo XVII a. Lenkijos etmono J. 
K. Branickio dėka. Balstogę puošia jo perlas - baroko 
stiliaus rūmai su puošniu sodu. Šie puošnūs rūmai, 
dabar atitekę Medicinos universitetui, dar vadina-
mi „Palenkės Versaliu“. Miesto veidą pakeitė ir 
XIX a. pramonės revoliucija. Balstogė tapo „Šiaurės 
Mančesteriu“, gatvėse išdygo fabrikantų vilos.

Pasivaikščioje miesto centre, Kosčiuškos aikštė-
je išvystame paminklą maršalui Pilsudskiui, apdėtą 
gėlėmis - mat rugpjūčio 15 dieną buvo švenčiama 
Armijos diena.

Didiko Branickio rūmų, vadinamų „Palenkės Versaliu“, sodasPaminklas maršalui J. Pilsudskiui Balstogėje

Nukelta į 9 p.

Bažnyčia Melnike, manoma, kad ją fundavo Vytautas Didysis XV a.

kelionės reportažas
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JAV mirė Ramūnas Brakas – Mažosios Lietuvos išeivis
Su liūdesiu Lietuvininkų bendrija „Ma-

žoji Lietuva“ praneša, kad eidamas 92-siuis 
metus Calverton’e (Niujorko valstija, JAV) 
2014 m. rugpjūčio 13 d. mirė Mažosios 
Lietuvos išeivis Ramūnas Brakas. Velionis 
gimė 1923 m. liepos 7 d. Klaipėdoje dai-
lininko, publicisto, pedagogo, Mažosios 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo organiza-
toriaus Adomo Brako (1886 Jankaičiuose, 
Klaipėdos aps.-1952 Bijske, Altajaus kraštas, 
Sibiras) ir visuomenės veikėjos, choristės, 
vaidintojos Marijos Labrencytės-Brakienės 
(1891 Labrenciškėje, Klaipėdos aps.-1983 
Berlyne) šeimoje. 

R. Brakas mokėsi Klaipėdos Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje. 1939 m. nacių Vokie-
tijai įvykdžius Klaipėdos krašto anšliusą, su 
šeima persikėlė į Kauną. 1940 m. sovietams 

Pro memoria

okupavus Lietuvą, su motina pasitraukė į 
Vokietiją, o 1949 m. emigravo į JAV. Tėvas 
A. Brakas su vyresnėliu sūnumi Tautvydu 
Braku (1919 Klaipėdoje – 1990 Vilniuje) 
1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Altajaus 
kraštą Sibire.

Sukūrė šeimą ir su žmona Fryda Brakus, 
susilaukė dviejų sūnų. 1958 m. rugsėjo 3-5 
dienomis R. Brakas su Brooklyno lietuviais 
ir visa šeima bei iš Vokietijos pasisvečiuoti 
atvykusia motina dalyvavo Atlantic Cityje 
vykusiame Mažosios Lietuvos išeivių suva-
žiavime. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos 
bičiulų draugijos narys, visą laiką nuo 
įsikūrimo buvo Mažosios Lietuvos fondo 
narys – aukotojas. R. Brakas gyveno Niujor-
ke, dirbo vyriausiuoju braižytoju privačioje 
įmonėje.

Vieną tėvo tapytą motinos portretą R. 
Brakas padovanojo garsiam kolekcininkui 
Mykolui Žilinskui, kad jis būtų grąžintas į 
Lietuvą – saugomas ir eksponuojamas M. 
Žilinsko dailės galerijoje Kaune. Be to jis 
saugojo dar keturis tėvo tapybos darbus: 
“Autoportretas” (apie 1918 m.), “Marijos 
Brakienės portretas“ (apie 1930 m.), “Tau-
tvydo Brako portretas” (apie 1930 m.) ir 
“Labrenciškių ąžuolai” ( apie 1930 m.) – P. 
Domšaičio galerija Klaipėdoje 2002 m. 
susirašinėjo dėl šių kūrinių perkėlimo į 
Klaipėdą. Ramūnas Brakas savo laiške ga-
lerijos direktorei Kristinai Jokūbavičienei 
2002 m. sausio 23 d. rašė: “Didelis dėkui, 
kad jūs ten namie jo neužmirštat. Pabundu 
kiekvieną rytą ir mąstau – galiu aš skirtis 
su savo tėčiu, Adomu Braku, mano mamyte 

Marija Brakiene, mano broliu Vydeliu Bra-
ku ir Labrenciškės ąžuolais. Ir vis tas pats 
atsakymas. Ne.”

Šiandien šis klausimas ir vėl iškyla – ga-
lerija turės susisiekti su paveldėtojais ir 
ieškoti naujų galimybių, kad kraštui reikš-
mingas dailės paveldas pagaliau sugrįžtų 
į velionies tėvo dailininko Adomo Brako 
Klaipėdą.

Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietu-
va“ vardu reiškiama nuoširdi užuojauta 
Ramūno Brako sūnui Jurgiui Gediminui ir 
visiems artimiesiems, bendražygiams JAV 
ir Lietuvoje.

Vytautas A. Gocentas,
 Lietuvininkų bendrijos “Mažoji Lietuva” 

Vilniaus skyriaus vadovas

Tas pats ir kitoks rugsėjis 
Dubingių pagrindinėje mokykloje

Kaip ir kasmet rugsėjis ne tik žinių ištroš-
kusius mokinius sukvietė atgal į klases, bet ir 
aktualioms diskusijoms į auditorijas surinko pe-
dagogus. Didžiųjų miestų pedagogams šiandien 
svarbūs atlyginimų mokytojams kėlimo klausi-
mai, o rajonų pedagogams daugiausiai nerimo 
kelia mažėjantis mokinių skaičius ir darbo vietų 
išsaugojimas nelengvais švietimo sistemai laikais. 
Rugsėjo pradžioje svečiavomės Molėtų rajone, 
čia prieš mokslo metus taip pat rinktasi bendrai 
diskusijai, kurioje dalyvavo rajono mokytojai, mo-
kyklų vadovai. Švietimo bei Kultūros ir švietimo 
centrų renginį pradėjusi Molėtų Švietimo centro 
direktorė R. Žvinienė akcentavo, kad mokytojo 
gyvenimą ir darbinę veiklą nuolat veikia bendra 
šalies politika, emigracija, sparčiai besivystančios 
informacinės technologijos, su kuriomis būtina 
spėti. Švietimiečius sveikino Molėtų rajono meras 
S. Žvinys, kuris pasidžiaugė, kad šiais mokslo 
metais pavyko stabilizuoti mokyklų tinklą rajone 
ir, kad nuo šių mokslo metų 15 Lt didėja mokinio 
krepšelis. Apžvelgęs naujų mokslo metų situaciją 
meras apgailestavo, kad Molėtų rajono mokyklų 
duris šiemet pravers 122 mokiniais mažiau, pami-
nėjo mokyklinių autobusiukų stygiaus problemą 
rajone, mat net 60 – 70 proc. vaikų tik tokiu būdu 
patenka į mokymosi įstaigas. 

Išvengė pertvarkos

Vizito Molėtų rajone metu sukome į įspūdinga 
istorija garsėjančią Dubingių seniūniją, kur su Du-
bingių pagrindinės mokyklos direktore Danguole 
Telksniene aptarėme jos mokyklos džiaugsmus ir 
nerimus, akcentuodami esminius kaimo ir miesto 
mokyklų pedagogų skirtumus. Dubingių mokykla 
pasirinkta ne atsitiktinai, ji buvo viena iš tų Molėtų 
rajono mokyklų, kurios šiemet, nors jau ir buvo 
suplanuota kitaip - Dubingių pagrindinė turėjo 
būti perorganizuota į Giedraičių vidurinės moky-
klos skyrių, bet pagausėjus mokinių skaičiui, dar 
išvengė pertvarkos ir išsaugojo visas darbo vietas, 
kas šiandien kaimo mokytojams yra labai aktualu, 
mat uždarius mokyklas, pagrindines jų darbo 
vietas, didžioji dalis pedagogų lieka be darbo. 
Žavi rajono pedagogų optimizmas ir mokėjimas 
džiaugtis šia diena, kaip sakė mokyklos direktorė, 
kaimo mokyklose nei viena mokytoja nedirba 
tik mokytoja, dažniausiai jos būna vaikams ir 
draugės, ir patarėjos ar guodėjos. Direktorė atvi-
ravo, kad artėjant šaltajam sezonui ne tik ji, bet ir 
dauguma jos kolegių jau per išpardavimus renka 
pigesnes pirštines ir kojines bei krauna į stalčių, 
nes žino, kad, kaip ir kasmet, vienas ar kitas vaikas 
į mokyklą žiemos metu „ateis su batais, bet be 
kojinių, o apie pirštines dažnas apskritai pamiršta 
ir ne dėl išsiblaškymo, o prastų gyvenimo sąlygų“. 
Dauguma buvusių kaimo gyventojų išsivažinėjo 

Monika RyBElIENė, Molėtai

po didmiesčius ar užsienio šalis, mat aplinkui nėra 
daug  darbo vietų, o likusieji, kaip išmanydami, 
stengiasi duonos prasimanyti, vaikus į mokslus 
išleisti.

-Dubingiuose nekilnojamasis turtas yra gana 
brangus, vidutines pajamas uždirbančios šeimos jo 
įsigyti negali, o senieji gyventojai vos galą su galu 
suduria. Netoliese turime nedidelę klijų gamybos 
įmonę, „Dubingių poilsio bazę“, prieš kelerius me-
tus duris atvėrė „Dubingių žirgynas“, tad vienas 
kitas gyventojas ir šalia namų rado darbo. Labai 
smagu, kad verslininkai supratingi ir šiemet pagal-
biniais darbininkais vasaros sezonui buvo priėmę 
dirbti mūsų mokyklos mokinius. Šiems vaikams 
brangus kiekvienas litas, - sakė direktorė.

Istorija

Dubingių pradinė mokykla atidaryta apie 
1860 metus, tuomet joje pamokos vyko rusų 
kalba. 1915 – 1916 metais mokykloje vaikai buvo 
mokomi lenkų ir vokiečių kalbomis ir tik nuo 
1921 metų Dubingių pradinėje mokykloje pradėta 
mokyti lietuviškai. 1925 – 1926 metais mokykloje 
jau buvo ketvirta klasė, o Dailydiškių kaime tais 
metais atidarytas Dubingių pradinės mokyklos 
antras korpusas. 1946 metais buvo atidarytos 
Dubingių mikrorajono Murališkių ir Adomai-
tiškių pradinės mokyklos. 1949 metais Dubingių 
pradinė mokykla perorganizuota į septynmetę. 
1956 metais mokyklos direktore buvo paskirta 
P. Kuorienė, o 1957 metais septynmetė mokykla 
jau buvo perorganizuojama į vidurinę mokyklą. 
Trejus metus joje buvo išleidžiami abiturientai, 
bet sumažėjus mokinių skaičiui, vyresnės klasės 
buvo uždarytos ir nuo 1963 metų mokykla tapo 
aštuonmete. 1964/1965 m. mokyklą lankė 170 
mokinių, vėliau jų skaičius išaugo iki 200. 1966 
metais mokykla buvo perkelt į naujas patalpas. 
Prie mokyklos pastatytas 80 vietų bendrabutis su 
40 vietų valgykla. 

Mokyklos dabartis

Šiandien, verčiant mokyklos istorijos pusla-
pius, belieka tik pasidžiaugti tuometine mokinių 
gausa, mat šiuos mokslo metus Dubingių pagrin-
dinėje mokykloje pradėjo 59 mokiniai.

-Daugiausiai šiemet mokinių - 16, mokosi 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klasėje. 
Į šią klasę vaikai, kadangi kaime nėra darželio, 
priimami nuo dvejų metų. Šiemet patys mažiausi 
yra trimečiai. Džiaugiamės pačiais mačiausiais 
mūsų didelės šeimos nariais, kurie pirmomis die-
nomis į mokyklą, kad būtų drąsiau, susirenka su 
mamomis, - sakė direktorė bei tęsė, kad mokinių 
skaičiaus pagausėjimas labai trapus, mat didžiąją 
dalį mokinių susivežama iš aplinkinių kaimų. –
Dubingiai, kuo toliau, tuo labiau tampa patrauklūs 
poilsiautojams, tačiau vietinių gyventojų čia lieka 
vis mažiau. Ir šiandien kaime stūkso daug tuščių 
arba tik vasaros sezonu gyventojų sulaukiančių 
„gryčių“. Kiekvieną rytą prieš pamokas mūsų 
mokykliniai autobusiukai nuvažiuoja beveik 72 
kilometrus, kad į pamokas atvežtų visus mokytis 
norinčius vaikus. Dauguma klasių mokykloje yra 
sujungtos ir tai jose mokosi po 7, daugiausiai – 11 
mokinių. Gabesni ar labiau mokytis motyvuoti 
vaikai po aštuonių klasių išvyksta mokytis į „Mo-
lėtų gimnaziją“, likusieji tęsia mokslus mokykloje 
arba renkasi profesines mokyklas. 

Prašnekus apie šiandienines, pedagogų 
profsąjungų eskaluojamas, problemas, direktorė 
kalbėjo, kad: “Kaimo mokytojas niekada nebuvo 
ir nebus toks pats, kaip miesto mokyklos mokyto-
jas, dažnas kurių turi normuotas darbo valandas 
ir atlieka tik tuos darbus, kurie jam priskirti.“ 
Anot D.Telksnienės, miesto mokytojai pasidarė 
paslaugų teikėjai, dažnas dirba dėl atlyginimo ir 
retai kuris dėl vaiko. 

-Kaimo mokytojai niekada nebuvo lepinami 

aukštais koeficientais, dirbo ir dirba pagal mini-
malius, tačiau moka džiaugtis tuo, ką turi, myli 
vaikus, dirba vardan jų ir nepyksta, kad kartais 
reikia dirbti neapmokamus viršvalandžius, - sakė 
Dubingių mokyklos direktorė Danguolė Telksnie-
nė bei tęsė, kad priedų mokytojams už darbą su 
specialiųjų poreikių vaikais mokykloje, nors iš 59 
mokinių tokių yra 21, nemokama bendru susita-
rimu ir taip elgiamasi dažnoje mokykloje, nes no-
rima išlaikyti visas darbo vietas. Kaimo mokytojai 
moka džiaugtis tuo, ką turi ir yra laimingi, kad kol 
kas dar turi darbą.“ Apie jaunų mokytojų pritrau-
kimą į kaimo mokyklas, anot D.Telksnienės, nėra 
ir kalbos, jauniausia Dubingių mokykloje šiandien 
dirbanti mokytoja yra 41 metų, o visos likusios 
turi po 25 – 35 metų darbo stažus. Paklausta, kuo 
šiandien labiausiai mokykloje džiaugiasi, direkto-
rė sakė: „kasdieninėmis vaikų šypsenomis, man-
dagiu elgesiu, mokytoju tarpusavio supratimu.“ 
O šiemet daug džiaugsmo ne tik mokytojams, 
bet ir visai mokyklos bendruomenei suteikė žinia 
apie dienos centro veiklos atnaujinimą. VŠĮ „Sku-
dutiškio akademija“ parašė projektą ir atnaujino 
centro veiklą. Dienos centras mokiniams – didelė 
pagalba, mat mažieji dažnai po keletą valandų 
turi laukti, kol grįš namo, tad jas praleidžia dienos 
centre užsiimdami įvairiomis veiklomis. Darbas 
darbu, bet be motyvacijos žmogus ilgai laimingas 
nebus. Direktorė sakė, kad šiuo klausimu kaimo 
mokyklose pasitelkiama maloni fantazija. „Mus 
motyvuoja malonus, geras žodis, gera, kai pastebi 
tavo darbą, kai pagiria už įdėtas pastangas, o už 
gera geru atsilyginama. Mokykloje gyvename it 
šeimoje, vieni kitiems padėdami, patardami ir 
vieni kitais pasidžiaugdami.“ Ir tokia darna Du-
bingiuose ne tik mokykloje vyrauja, bet ir visoje 
seniūnijoje. Anot direktorės, kaime visi renginiai, 
šventės vyksta visų bendru sutarimu, visi joms 
ruošiasi, o vėliau ir linksminasi visi kartu.

Rytų lietuvos švietimas: praeitis, dabartis ir perspektyvos

Dubingių mokyklos mažiausieji mokiniai prie jos pratintis pradeda nuo dvejų metukųPradinukai su mokytoja Laima Grigelevičiene

Dubingių mokyklos direktorė D. Telksniėnė 

Tas pats ir kitoks rugsėjis Dubingių pagrindinėje mokykloje
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Baltijos Antantei – 80 metų
Baltijos Antantė – latviškai Baltijas An-

tante, estiškai Balti liit – Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos valstybių diplomatinė sąjunga, su-
kurta 1934 m. rugsėjo 12 d. ir egzistavusi iki 
šių valstybių nepriklausomybės netekties.

Baltijos Antantės kūrimas turėjo keturis 
etapus. Svarstyti du pagrindiniai jos vari-
antai: didžioji Baltijos Antantė (Suomija, 
Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija) ir mažoji 
Baltijos Antantė (Estija, Latvija, Lietuva).

Pirmasis etapas, 1919-1923 m.

1919 m. rugsėjo 14-15 d. Taline įvyko 
Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Suomijos 
vyriausybių vadovų ir užsienio reikalų 
ministrų konferencija, skirta nuostatoms 
subendrinti taikos derybose su Sovietų Ru-
sija. Kitoje konferencijoje, kuri nuo rugsėjo 
29 iki spalio 1 d. vyko Tartu (Estija), buvo 
nuspręsta nepradėti separatinių taikos 
derybų ir nepasirašyti separatinių taikos 
sutarčių. Karo su bermontininkais metu 
lapkričio 11–19 dienomis Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos delegacijos bei stebėtojai iš Lenki-
jos ir Suomijos vėl susitiko Tartu.

Didžiosios Baltijos Antantės apmatus 
mėginta konstruoti 1920 m. sausio 15-22 d. 
Helsinkio politinėje konferencijoje. Tų pat 
metų rugpjūčio 31 d. Bulduriuose (Jūrmala, 
Latvija) buvo pasirašyta „Suomijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos po-
litinė sutartis“, kuri turėjo būti kiekvienos 
valstybės ratifikuota iki 1920 m. gruodžio 
15 d. Lietuva sutarties išlygoje deklaravo, 
jog sutarties galiojimas įmanomas tik su-
reguliavus Lietuvos ir Lenkijos santykius. 
Lietuva replikavo ir dėl Ukrainos dalyva-
vimo, argumentuodama tuo, kad Ukraina 
nesanti Baltijos šalis. Iš tikrųjų Ukrainos 
įtraukimu Lietuva vengė suerzinti Rusiją, 
baimindamasi netekti jos paramos konflikte 
su ekspansyvia ir arogantiška Lenkija.

Įtempti Lietuvos ir Lenkijos santykiai bei 
spalio mėn. L. Želigovskio pradėtas karas 
su Lietuva šią sutartį sužlugdė. Želigovs-
kio akcijos ir jos rezultatų rėmimu Lenkija 
pažeidė sutarties trečiąjį straipsnį, kuriuo 
buvo įsipareigojusi neleisti savo teritorijoje 
organizuoti karinių pajėgų, priešiškų kuriai 
nors kitai dalyvaujančiai valstybei. 

1921 m. gegužės-birželio mėn. Lietuvos 
pastangos kurti trijų Baltijos šalių – Lie-
tuvos, Latvijos ir Estijos – sąjungą neliko 
Lenkijos nepastebėtos, ir jos diplomatai 
ėmėsi gana sėkmingų kontrpriemonių to-
kiai sąjungai sutrukdyti.

1921 m. liepos 7 d. Taline pasirašyta 
„Latvijos ir Estijos savitarpio gynybos sutar-
tis“, taip pat „Laikinasis Estijos ir Latvijos 
Generalinių štabų susitarimas“.

1922 m. kovo 17 d. Varšuvoje pasirašyta 
„Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Suomijos po-
litinė sutartis“, kurioje slaptuoju protokolu 
numatytas ir karinės konvencijos suda-
rymas ateityje. Taip pat buvo pasirašytas 
papildomas protokolas, kuriame išreikštas 
prolenkiškas požiūris į Lenkijos-Lietuvos 
konfliktą bei įsipareigota mėginti paveikti 
Lietuvą taikytis su Lenkija. Tad šia sutartimi 
Lenkija laimėjo du dalykus: izoliavo Lietu-
vą ir įsigijo daugiau sąjungininkių, pripa-
žįstančių status quo ginče su Lietuva dėl jos 
pietryčių ir Vilniaus. Tačiau sutartis taip ir 
neįsigaliojo, nes jos neratifikavo Suomija. 
Įtakos neįsigaliojimui turėjo ir apeitosios 
Lietuvos aktyvūs protestai.

Lenkijos pleištas

Selektyvi ir kontrastiška Lenkijos 
politika Baltijos šalių atžvilgiu ilgainiui 
sunokino karčius vaisius ir palaidojo Va-
karų šalių puoselėtas viltis sukurti Rytų 
Baltijoje penkiašalį karinį aljansą (Lenkija, 
Lietuva, Latvija, Estija, Suomija), kuris būtų 
galėjęs tapti stipria užtvara bolševikinės 
Rusijos užmačioms plėstis į Vakarus bei 
tramdęs vėlesnius revanšistinius Vokietijos 
apetitus. 

Lietuvoje Lenkija elgėsi kaip agresorė 
ir okupantė, nepripažinusi de iure Lietuvos 
Respublikos nepriklausomybės iki pat 
1938 m. Latvijos ir Estijos nepriklausomy-
bę Lenkija pripažino 1921 m. sausio 26 d.; 
save joms pateikinėjo kaip sąjungininkę ir 
šių šalių nepriklausomybės garantę (1920 

m. sausį Lenkija pasisiūlė ir padėjo Latvijai 
vaduoti iš bolševikų Daugpilį, nepareiškusi 
didesnių pretenzijų nei į buvusius Lenkų 
Infliantus, t.y. Latgalą, nei į ten gyvenusių 
lenkų padėtį, nei pareikalavusi surengti 
ten plebiscitą). Todėl natūralu, kad Lietuva 
kratėsi bet kokios sąjungos, kurioje būtų ir 
agresorė Lenkija, užsienio politikoje laiky-
damasi principo „mano priešo priešas yra 
mano draugas“. Lenkija savo priešais laikė 
Rusiją ir Vokietiją, tad šios šalys Lietuvai 
atrodė kaip jos interesų gynėjos. Latvija 
su Estija savo sąjungininke matė Lenkiją, 
o Vokietiją su Rusija laikė potencialiomis 
agresorėmis. 

Tad želigovskinė pietryčių Lietuvos 
okupacija 1920 m. ir Lenkijos įvykdyta 
užgrobtosios teritorijos aneksija 1922 m. 
buvo bene didžiausia Lenkijos to meto 
geopolitinė klaida, susilpninusi Baltijos 
regioną ir šitaip sudariusi sąlygas stiprėti 
bolševikinei Rusijai bei nacistinei (nuo 1933 
m.) Vokietijai, kurios abi buvo suinteresuo-
tos šia Lenkijos sukelta nesantaika regione. 
Lenkijos agresija prieš Lietuvą Rusijai tapo 
puikiu regiono destabilizavimo įrankiu. 
Maskva, palaikydama Lietuvą Vilniaus 
klausimu, visą tarpukarį sėkmingai kiršino 
lietuvius tiek su Lenkija, tiek su Latvija ir 
Estija, kurios buvo priverstos diplomatiškai 
laviruoti tarp mažos sąjungininkės Lietuvos 
ir didelės sąjungininkės Lenkijos. Plačiąja 
prasme būtent ši pilsudskinės Lenkijos 
klaida netiesiogiai padėjo pamatus II pa-
sauliniam karui, kurio pirmąja auka ji pati 
vėliau ir tapo.

Antrasis etapas, 1923-1934 m.

1923 m. lapkričio 1 d. Taline pasirašyta 
„Latvijos ir Estijos Respublikų gynybinė 
sąjungos sutartis“.

Nacistinė Vokietija 1933 m. spalį pa-
sitraukė iš Tautų Sąjungos ir nusprendė 
gerinti santykius su Lenkija. 1934 m. sausio 
26 d. buvo pasirašyta Vokietijos ir Lenkijos 
nepuolimo sutartis, vėliau pavadinta Hitle-
rio-Pilsudskio paktu. 1934 m. gegužės 5 d. 
buvo atnaujinta Lenkijos ir SSRS nepuoli-
mo sutartis, pasirašyta dar 1932 m. liepos 
25 d. Visa tai vertė Lietuvą keisti užsienio 
politikos prioritetus ir ieškoti naujų sąjun-
gininkų Baltijos šalyse. Be to, Lenkijos bei 
Rusijos diplomatiniai kontaktai ir pasira-
šytoji sutartis Latviją ir Estiją solidarizavo 
su Lietuva, ne su Lenkija. Apie gerėjančius 
Baltijos šalių santykius Lietuvos spaudai 
1934 m. balandį pareiškė Estijos užsienio 
reikalų ministras. Palankias sąlygas labiau 
suartėti Baltijos šalims sudarė ir glaudūs 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos visuomeni-
niai kontaktai, kuriuos plėtojo „Lietuvių ir 
latvių vienybės draugijos“, „Lietuvių ir estų 
vienybės draugijos“ veikla. 

Būta ir diplomatinio įdirbio: 1934 m. ba-
landžio 25 d. Lietuva įteikė Latvijos ir Esti-
jos vyriausybėms memorandumą, kuriame 
buvo įsivaizduojamosios sutarties apmatai. 
Liepos 7-9 dienomis Kaune buvo surengta 
Baltijos Antantės sudarymo parengiamoji 
konferencija. Antroji tokia konferencija su-
rengta Rygoje rugpjūčio 29 d. Joje Lietuva 
nebereikalavo laikytis solidarumo principo, 
sprendžiant „specifines problemas“, todėl 
didesnių diskusijų nekilo ir konferencijai 
užteko vienos dienos.

Trečiasis etapas, 1934-1939 m.

„Lietuvos, Estijos ir Latvijos santarvės 
ir bendradarbiavimo sutartis“ buvo pasi-
rašyta 1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje.  Ją 
pasirašė Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Stasys Lozoraitis, Latvijos URM generalinis 
sekretorius Vilhelmas Munteris ir Estijos 
užsienio reikalų ministras Juliusas Seljama. 
Sutarties pirmuoju straipsniu numatyta 
tartis visais užsienio politikos bendros 
svarbos klausimais ir teikti viena kitai poli-
tinę ir diplomatinę pagalbą tarptautiniuose 
santykiuose. Trečiajame straipsnyje buvo 
pripažintas specifinių problemų, kuriems 
netaikomi pirmojo straipsnio įsipareigoji-
mai, egzistavimas – turėta galvoje su Lie-
tuva susijusi Vilniaus problema. Slaptąja 
sutarties deklaracija dėl Vilniaus Latvija 
ir Estija įsipareigojo sustabdyti 1934 m. 

vasario 17 d. „Estijos ir Latvijos sąjungos 
organizavimo sutarties“ 6-ojo straipsnio 
taikymą; tuo straipsniu buvo deklaruotas 
Latvijos ir Estijos pasirengimas svarstyti 
būdus, kurie leistų trečiosioms šalims pri-
sijungti prie tos sutarties.

Sutartimi buvo numatyta rengti nuola-
tines užsienio reikalų ministerijų konferen-
cijas, kurios turėjo vykti mažiausiai dukart 
per metus, paeiliui kiekvienos iš trijų vals-
tybių teritorijoje. Iš viso 1934-1940 m. įvyko 
11 tokių konferencijų (paskutinioji – 1940 m. 
kovo mėn. Rygoje).

Konferencijos

1. Talinas, 1934 11 30-12 02
2. Kaunas, 1935 05 06-08
3. Ryga, 1935 12 09-11
4. Talinas, 1936 05 07-09
5. Ryga, 1936 12 09-10
6. Kaunas, 1937 07 01-03
7. Talinas, 1937 12 09-11
8. Ryga, 1938 06 10-11
9. Kaunas, 1939 02 01-03
10. Talinas, 1939 12 07-08
11. Ryga, 1940 03 14-16
12. (Numatyta, bet neįvykusi) Kaunas, 

1940 09

Ketvirtasis etapas, 1939-1940 m.

Aštrėjanti tarptautinė situacija Europoje 
tris Baltijos šalis skatino apsibrėžti savo 
pozicijas. Devintojoje konferencijoje buvo 
deklaruotas trijų Baltijos valstybių neutra-
lumo laikymasis. Vienuoliktoji konferencija 
svarstė galimybes riboti sovietų karinio 
kontingento skaičių Latvijoje ir Estijoje.

1920-1939 m. neišspręstas Vilniaus 
klausimas neleido šiai diplomatinei sąjun-
gai išaugti iki karinio aljanso, nors tokių 
ketinimų būta. 1935 m., paaštrėjus Lietuvos 
santykiams su Vokietija dėl Klaipėdos, 
Lietuva paprašė Latvijos ir Estijos paramos. 
Sąjungininkės palaikė Lietuvą, įsipareigo-
damos nesudaryti nepuolimo sutarties su 
Vokietija, jei toji nesutiks sudaryti tokios 
sutarties su Lietuva. Tačiau kai 1939 m. 
kovo 20 d. Vokietija ultimatumu pareikala-
vo iš Lietuvos atsisakyti Klaipėdos, Latvija 
ir Estija atsisakė kaip nors padėti Lietuvai. 
Prieš tai Lenkijos ultimatumo Lietuvai metu 
(1938 03 17) Latvija raginusi Lietuvą „rasti 
modus vivendi su Lenkija“. Visą pirmosios 
nepriklausomybės laikotarpį Vilniaus 
klausimą Latvija ir Estija laikė dvišale 
Lietuvos ir Lenkijos problema, vadovau-
damosi nuostata, jog dėl mažos kaimynės 
Lietuvos netikslinga gadinti santykių su 
didele kaimyne Lenkija. Net Lenkijai 1934 
m. tapus hitlerinės Vokietijos sąjungininke, 
jos svarba latviams ir estams tebeliko di-
delė: kai 1935 m. sovietai pasiūlė sudaryti 
šešiašalį Rytų paktą (SSRS, Čekoslovakija, 
Prancūzija ir trys Baltijos šalys), Latvijos ir 
Estijos URM atstovai tvirtino neįsivaizduoją 

tokio pakto be Vokietijos ir Lenkijos. Buvo 
taip pat pasakyta, kad Latvijos vyriausybė 
nepageidauja, jog Lenkija būtų traktuojama 
taip pat, kaip Vokietija.

Komplikuojantis tarptautinei situacijai 
Europoje, trys Baltijos šalys 1938 m. lapkri-
čio 26 d. priėmė „Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
neutralumo įstatymą“. Tą patį mėnesį di-
plomatas plk. Kazys Škirpa parengė trišalės 
„Neutraliteto gynimo sutarties“ projektą, 
kurios antrajame punkte buvo numatyta 
„neitralitetą ginti bendrai visomis savo 
priemonėmis ir padėti viena kitai ginkluota 
pajėga, jei kuri nors iš susitariančių šalių 
būtų kieno nors užpulta“. Šeštasis punktas 
skelbė, kad šalys „notifikuoja sutartį tuojau 
po jos pasirašymo Vokietijai, Lenkijai ir 
Sovietų Rusijai, prašydamos jų paskelbtą 
bendrą ginkluotą neitralitetą pripažinti ir 
pasižadėti respektuoti trijų susitarusių šalių 
bendrai ir kiekvienos jų atskirai neliečia-
mybę esamose sienose. Lygiagrečiai šios 
sutartys notifikuojamos visoms kitoms vals-
tybėms ir įregistruojama Tautų Sąjungoje“. 
Tai būtų buvusi jau karinė Baltijos Antantės 
šalių sutartis. Bet šalių vyriausybės šios su-
tarties projekto, atrodo, nė nesvarstė. Visa 
tai baigėsi žinomais 1939-1940 m. liūdnais 
įvykiais.

Sutarties naikinimas

Sutartis buvo pasirašyta 10 metų lai-
kotarpiui. 9-tas straipsnis teigė, jog, jei 
sutartis nebus atšaukta vienos iš šalių metai 
iki termino pabaigos, „ji bus pratęsta tyliu 
sutikimu, kol nustos galios, vieneriems 
metams išėjus po vienos Susitariančių Šalių 
atsisakymo nuo jos“.

De facto sutartis galiojo iki 1940 m. sovie-
tinės okupacijos. 1940 m. liepos 1 d. Latvijos 
„liaudies vyriausybės“ posėdyje Baltijos 
Antantės sutartis buvo anuliuota. Estijos ir 
Lietuvos „liaudies vyriausybės“ tai padarė 
savo 1940 m. liepos 2 d. posėdžiuose. Lie-
tuvos Ministrų Tarybos posėdyje dalyvavo 
M. Gedvilas (posėdžio pirmininkas), gen. 
V. Vitkauskas, P. Pakarklis, S. Papeikis, L. 
Koganas, E. Galvanauskas, K. Didžiulis, P. 
Glovackas ir A. Adomauskas.

ŠALTInIAI
Baltijos šalių istorijos chrestomatija: Lietuvos, Latvi-
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1940 metais. Dokumentų rinkinys. Parengė Zenonas But-
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Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzī-
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sakariem 1918-1998. Sastādītājs Alberts Sarkanis. Rīga: 
Nordik, 1999.

Lietuvos ir Lenkijos santykiai: nuo Pirmojo pa-
saulinio karo pabaigos iki L. Želigovskio įvykdyto 
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Sutarties pasirašymo dalyviai
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1749 10 01 Kaukėnuose (Pakalnės aps.) 
mirė Jonas Berendas (Behrend), giesmių 
eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus univer-

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių 
raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2014 metais. Spalis

sitete, mokytojavo, kunigavo Katyčiuose ir 
Kaukėnuose.

Gimė 1691 10 28 Dumnavoje (Friedlando aps.).

1999 10 03 Skaudvilės ev. liuteronų 
bažnyčioje diakonas (1996 12 25 Tauragė-
je) Edikas Šulcas, g. 1967 05 22 Tauragėje, 

įšventintas kunigu. Baigė VPU (istorijos 
mokytojas), Sankt Peterburgo liuteronų 
seminarijos bakalauras. Aptarnauja Lauk-
sargius, Skaudvilę, Žukus ir Piktupėnus.

1989 10 03–04  Kaune ir Vilniuje lankėsi 
PLS darbuotojas kun. dr. Paulius Hansenas 
ir kt. asmenys iš Danijos. 

1704 10 04? Wejherowe (netoli Gdans-
ko, dab. Lenkija) mirė Matas Pretorijus, 
istorikas, poetas, J. Bretkūno provaikaitis. 
Studijavo Karaliaučiaus ir Rostocko uni-
versitetuose, kunigavo. Paliko rankraščiu 
vokišką veikalą apie Prūsijos praeitį „Prū-
sijos grožybės, arba Prūsijos teatras“, vertė 
giesmes į lietuvių kalbą.

Gimė tarp 1631–1635 m. Klaipėdoje.
1944 10 05 sudegė Priekulės ev. liute-

ronų bažnyčia („perbudavota“ 1885 m.). 
Po karo parapija įregistruota 1948 09 15, o 
1958 08 03 pašventintas išmūrytas bokštas 
su varpais ir suremontuota dabartinė Prie-
kulės bažnyčia (buv. parapijos namai, 1903 
m.). 1992 08 02 pašventintas paminklinis 
akmuo buv. bažnyčiai. 2014 06 28 pašven-
tinti naujai restauruoti parapijos namai, 
atgauti prieš 20 metų vietoje negrąžintos 
klebonijos. Aptarnauja kun., doc., habil dr. 
Darius Petkūnas.

1944 10 09 ties Šilute besitraukiančius 
civilius vietos gyventojus (moteris, vaikus, 
senukus) traiškė sovietinės kariuomenės 
tankai.

1979 10 11 atidarytas K. Donelaičio me-
morialinis muziejus Tolminkiemyje. 

1909 10 14 pašventinta Kairių (Klai-
pėdos aps.) ev. liuteronų bažnyčia, 1944 
m. pabaigoje sugriauta sovietų kariuo-
menės. Parapija (įsteigta 1904 05 15) 
neatkurta.

1919 10 15 atkurta Lietuvos evangelikų 
liuteronų bažnyčia. Kaune įvyko sinodas, 
kuriame Bažnyčia atsiskyrė nuo Rusijos liu-
teronų bažnyčios Sankt Peterburgo sinodo 
ir išsirinko konsistoriją, kuriai vadovavo 
superintendentas H. D. Sroka.

1899 10 16 Stramiliuose (Rokiškio vls.) 
gimė Petras Jakštas, švietėjas, bibliofilas, 
kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos isto-
rijos tyrėjas.

Mirė 1988 11 14 Šilutėje.
10 16 – Mažosios Lietuvos gyventojų 

genocido diena, kurią LR Seimas 2006 07 
19 paskelbė atmintina diena.

1914 10 18 Vaidauguose (Budelkiemio 
vls., Klaipėdos aps.) gimė Vilius Pėteraitis, 
Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros 
veikėjas, žodynininkas, Mažosios Lietuvos 
enciklopedijos (MLE) vyr. organizatorius 
ir tvarkytojas (parašė jai daugiau nei 1000 
str.), kalbininkas baltistas, įvairių moksl. 
leidinių autorius, KU garbės daktaras (1995 
05 19).

Mirė 2008 03 05 Montrealyje (Kanada).
1814 10 19 Nemerkiemyje (Gumbinės 

aps.) mirė Henrikas Ibšas (Huebsch), pa-
dėjęs L. Rėzai rengti Biblijos leidimą (1816 
m.). Studijavo Karaliaučiaus universitete, 
mokytojavo, kunigavo.

Gimė apie 1760 m. Varskiliuose (Sause-
ninkų vls., Pakalnės aps.).

1759 10 23 Trempuose (Darkiemio aps.) 
gimė Zigfrydas Ostermejeris, publicistas, 
giesmių eiliuotojas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, mokytojavo, kunigavo. Vokie-
čių kalba išleido brošiūrą, ginančią lietuvių 
kalbos teises (1817 m.), užrašė lietuvių 
liaudies dainų.

Mirė 1821 09 19 Plyviškiuose (Vėluvos 
aps.).

1724 10 25 Angerburge (Unguroje, Gum-
binės aps.) gimė Bernardas Andersonas, 
giesmių vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, mokytojavo, kunigavo. Dvi 
giesmes apie 1770 m. išspausdino atskiru 
leidinėliu. 

Mirė 1771 03 08 Kraupiške (Ragainės 
aps.).

1989 10 28 Agluonėnuose pradėta 
sodinti Mažosios Lietuvos bendrijos ir lie-
tuvininkų giraitė.

10 31 evangeliškasis pasaulis kasmet 
švenčia Reformacijos dieną (1517 10 31 
augustinų vienuolis dr. Martynas Liuteris 
prie Vittenbergo pilies bažnyčios durų pri-
kalė 95 tezes, kuriomis pakvietė reformuoti 
bažnyčią).

parengė Birutė ŽeMAitAitYtė
Algirdas Mikas ŽeMAitAitiS, Vilnius



�Voruta 2014 m. rugsėjo 27 d. Nr. 13 (803)

Svečiai iš Švedijos aplankė savo protėvių žemę
Liepos 11 dieną Bagaslaviškio Igno 

Šeiniaus pagrindinėje mokykloje svečiavosi 
Igno Šeiniaus proanūkė Åsa Gylfe su vyru 
Matti Larsson, 14 metų dukterimi Eira, 12 
metų sūnumi Tor ir jaunyle dviejų metukų 
dukryte Liv. Šeima į Lietuvą atvažiavo 
savarankiškai, nusprendę aplankyti savo 
prosenelio ir proprosenelio gimtinę. 

Åsa Gylfe su šeima gyvena šiaurės Švedi-
joje, didžiausiame Norlando mieste -  Umea.  
Miestas įsikūręs ant Botnijos įlankos kranto, 
jame gyvena apie 76 tūkstančius  gyventojų. 
Ponia Asa dirba Umea universiteto, Klini-
kinės mikrobiologijos katedroje, klinikinės 
bakteriologijos srityje. Matti Larsson yra AB 
„Zordix“ kompiuterinių žaidimų kūrimo 
kompanijos generalinis direktorius. 

Pirmiausia svečiai mokyklos pirmojo 
aukšto koridoriuje apžiūrėjo dokumentinę 
parodą „Ignas Šeinius: tarp Švedijos ir 
Lietuvos“. Kadangi parodos stenduose in-
formacija pateikta dviem kalbom – anglų ir 
lietuvių, - vertėjo nereikėjo. Vertėjo prireikė 
mokyklos muziejuje. Įdomų lietuvių kalbos 
mokytojos Romos Vareikienės pasakojimą 
vertė dvi anglų kalbos mokytojos Rasos 
Rulevičiūtės mokinės – Justė Rutkauskaitė 
ir Justina Rakauskaitė. Pasak mokytojos Ra-
sos tai buvo puiki anglų kalbos netradicinė 
pamoka, lyg ir egzaminas, kurį merginos 
išlaikė puikiai. Be jokio vertėjo su svečiais 
anglų kalba bendravo ir mokyklos direkto-
rius Pranas Kamienas. 

Be jokių turistinių agentūrų į Lietuvą 
atvykę rašytojo Igno Šeiniaus ainiai džiau-
gėsi šiltu priėmimu, su kaupu viršijusį jų 
lūkesčius. Svečiai buvo net mokykliniu 
geltonuoju autobusiuku pavėžinti, - aplankė 

Remigijus BONIkAtAS, Širvintos

Šeiniūnų kapinaites, kur ant Igno Šeiniaus 
mamos Marijos Jurkūnienės kapo padėjo 
gėlių, o Šeiniūnuose  nusifotografavo prie 
liaudies skulptoriaus Ipolito Užkurnio iš 
ąžuolo išdrožto stogastulpio Ignui Šeiniui. 
Mokytoja Roma Vareikienė papasakojo, 
kad 1999 metais, minint rašytojo 110-ąsias 
gimimo metines, mokyklai suteiktas rašytojo 
Igno Šeiniaus vardas ir įkurtas muziejus. Tais 
pačiais metais įkurtas Šeiniūniečių klubas, 

kurį lanko 5-10 klasių mokiniai, o didžiausias 
klubo veiklos rėmėjas buvo – Irvis Šeinius.

Svečiai maloniai nustebo sužinoję, kad 
kiekvienais metais Bagaslaviškio Igno 
Šeiniaus mokykloje vyksta rašytojo Igno 
Šeiniaus metinių paminėjimas, kuriame 
dalyvauja beveik visos rajono mokyklos, 
kad kiekvienais metais pavasarį vyksta jau 
tradiciniu tapęs estafetinis bėgimas aplink 
gimtąjį Igno Šeiniaus Gelvanės ežerą. 2003 

Svečiai panoro nusifotografuoti prie liaudies 
skulptoriaus Ipolito Užkurnio iš ąžuolo išdrožto 

stogastulpio Ignui Šeiniui. Šeiniūnų kapinėse Åsa Gylfe padėjo gėlių ant prosenelio mamos Marijos Jurkūnienės kapo

metais prasidėjęs, šiemet jau 11-asis bėgimas 
buvo skirtas 125-osioms rašytojo gimimo 
metinėms pažymėti. 

Nei apsiniaukęs dangus, nei lietus 
netrukdė idomiam pokalbiui ir maloniam 
bendravimui. Svečiai džiaugėsi pamatę, 
jog jų protėvių žemėje gyvena paprasti ir 
nuoširdūs žmonės. 

„Širvintų kraštas“,  2014 m. liepos 16 d.

Pasak istoriko Arnoldo Andriušaičio, Suvalkai 
kartu su sostine Balstoge - gabalėliu lietuviškų 
etninių žemių, dabar priklauso kitai valstybei. 
Jis stebisi, kad taip silpnai su savo istorija sie-
jame Balstogę (netgi ir vadiname ją lenkiškai, 
slaviškai - Bialystoku, Belostoku). Kaizerinė Vo-
kietija buvo pirmoji užsienio šalis, 1918 m. kovo 
23 d. oficialiai pripažino nepriklausomą Lietuvą 
su sostine Vilniumi ir Balstoge. Anot jo, pirmas 
„atgimusios“ Lenkijos okupuotas Lietuvos 
miestas buvo Balstogė, Pietų Sūduvos dalis. Bals-
togę maždaug tais pačiais metais kaip ir Vilnių 
(1323-iaisiais, o gal ir dar anksčiau) įkūrė didysis 
kunigaikštis Gediminas. Istorikas piktinasi, kad 
viduramžių Lietuvos valdovui, miesto įkūrėjui, 
Balstogėje paminklo nėra, tačiau stovi 1990 m. 
sukurtas monumentas okupantui maršalui Jo-
zefui Pilsudskiui.

 Bialovežo giria – stumbrų valdos ir ne tik

 Toliau keliaujame Bialovežo girios (seniau 
lietuviškai vadintos Baltvydžio giria), esančios Bia-
lovežo nacionaliniame parke, link. Belovežo giria, 
išsidėsčiusi Lenkijoje ir Baltarusijoje – didžiausias 
Europoje reliktinis lygumų miškas, jo plotas – 150 
tūkst. ha ( iš jų 62 500 ha Lenkijoje). Tai unikali 
Europoje sengirė, garsi savo pirmykšte augmenija, 
gausiausia stumbrų populiacija.

1945 m. girios plotas padalintas į dvi dalis. Yra 
pasakojamas anekdotas, kad kai Stalinas minėtų 
metų liepos mėnesį norėjo girią užgrobti ir priskirti 
Sovietų Sąjungai, vienas lenkų delegacijos atstovas 
paklausė: O kur mes dabar medžiosime? Užuot 
atsakęs, tautų vadas nubrėžė žemėlapyje raudoną 
liniją padalindamas girią į dvi dalis.

Ta pati giria, už brūkšnio, Baltarusijos pusėje, 
tapo Sovietų Sąjungos griuvimo liudininke. Taigi, 
kaip tik čia, gūdžioje Belovežo girioje, Viskulių 
kaime, prieš 17 metų, 1991-ųjų gruodžio 8 d., pasira-
šytas susitarimas, kuriame konstatuotas Sovietų Są-
jungos suirimas ir skelbiama apie Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos (NVS) – regioninio buvusių 
sovietinių respublikų susivienijimo – sukūrimą. 

Istorinių laikų priešaušryje girioje gyveno 
jotvingių gentys. Kurdamas valstybę, su jotvin-
giais kariavo ir Mindaugas. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės laikais girioje buvo ruošiamos 
maisto atsargos prieš karinius žygius. XV a. pr., 
kai Vytautas susivienijo su Jogaila kovai prieš kry-
žiuočius, Jogaila liko medžioti Beloveže, o Vytautas 
grįžo ruošti kariuomenės.

Nuo Jogailos ir Vytauto laikų giria tapo 
Lietuvos valdovų nuosavybe. Tik valdovai tega-

lėjo medžioti stambiuosius girios žvėris, o visi 
kiti – smulkiuosius. Už nusižengimą taisyklėms 
bausdavo mirties bausme.

Girioje veisėsi stumbrai, paskutinis jų krito 
1919 m., bet paskui šie stambieji žinduoliai, kadaise 
valdovų medžioklės laimikis, buvo užveisti iš nau-
jo. Stumbrai nelaisvėje sunkiai dauginasi, bandyta 
netgi kryžminti karvę/jautį su stumbru, bet jų 
palikuoniai – nevaisingi. Mūsų aplankytieji ramiai 
gulėjo dideliame aptvare ir nereagavo į senai kraš-
tovaizdžio dalimi tapusius parko lankytojus. Parko 
gidas pasakojo, kad dalis stumbrų bei kitų gyvūnų 
(pvz . vilkų, briedžių) gyvena ir laisvėje. Girioje 
sėkmingai sugyvena daugybė gyvūnų bei paukščių 
veislių, bet stumbras čia – karalius. Šis gyvūnas 
tapo šio regiono simboliu. Vietiniai parduoda 
stumbražolių ryšulėlius (nuo kandžių), gaminama 
populiari degtinė „Žubruvka“ („Źubrowka“) su 
stumbro atvaizdu ir stumbražole viduje.

Be stumbrų parkas garsus ir karališkuoju 250 
– 400 m. senumo ąžuolų taku, prie kiekvieno mil-
žiniško medžio pritvirtinta lentelė su užrašu, nuro-
danti jo apimtį, aukštį, amžių ir vardą. Visi ąžuolai 
pavadinti Lietuvos kunigaikščių ir Lenkijos karalių 
vardais. Pavyzdžiui, yra ąžuolas Mindaugas („Dąb 
Mindowe“): 420 cm apimties, 29 m aukščio, apie 
400 m. senumo. Lentelėje įrašas: „Lietuvos Didysis 
Kunigaikštis Mindaugas (sulenk. „Mindowe/Men-
dog“) buvo Bialovežo sengirės valdovas totorių 
antplūdžio metu 1245 m. Vėliau giria perėjo į rusų 
kunigaikščių rankas. Sostine Mindaugas pasirinko 
Naugarduką.“ 

 Tykocinas ir Žygimanto Augusto pilis saloje

 Toliau maršrute paminėtinas žavus, seno-
viškas Tykocino miestelis, šalia XVI a. Goštautų 
giminei priklausiusi pilis. Kažkas sako, kad visai 
panaši į Trakų pilį, iš tiesų, pilis kadaise stovėjo 
saloje, apsemta Narevo upės vandenų. Goštautai 
pykdavosi su Radvilomis, atakavo pilį ir padegė, 
nes tuo metu ji buvo medinė. 

Žygimantas Augustas, po santuokos su Barbo-
ra Radvilaite, pilį atstatė, perkėlė čia ginklų arsena-
lą, karališkąjį iždą ir biblioteką. Tvirtovė tapo viena 
stipriausių žemutinėje Lenkijos dalyje. 

Žygimantas Augustas mėgo medžioti netoliese, 
Kryšyno miestelyje.1572 m. paskutinis karališkasis 
Jogailaičių dinastijos atstovas mirė, jo kūnas buvo 
kelis mėnesius laikomas Tykocino pilyje, kad būtų 
paruoštas laidotuvėms.

 Toliau kelionėje aplankome Tykocino žydų 
maldos namus, Grabarkos kalną, kuriame meldžiasi 
statčiatikiai, nusivalę kūnus šventu vandeniu pa-

Kelionė po Palenkę: 
istorinis kelias turistiniais maršrutais

Rūta SuchOdOlSkytė, trakai

vilgytomis nosinėmis, palieka jas, kad dingtų ligos. 
Dar – kreidos kasyklos – Mielnikas, šalia senovinės 
bažnyčios liekanos. Užrašyta, kad XV a. bažnyčios 
fundacijos garbė priklauso Vytautui Didžiajam.

Palenkė – mišrus regionas, mūsų protėvių 
pėdsakais nusėtas, dabar jau sulenkėjusių lietuvių 

XVIII a. pab. Totorių mečetė Krušinėnuose

Žygimanto Augusto pilis

kraštas. Kad ir turistiniu maršrutu teko vykti, vis 
tiek daug kur galima įžiūrėti savosios, gimtosios 
šalies istorijos etninėse žemėse ir jos dalyvių bei 
gyventojų ženklų.

Atkelta iš 5 p.

kelionės reportažas

Puslapį parengė Juozas VERcINKEVIčIUS
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Nukelta į 11 p.

AK 3-ioji brigada 1943-1944 metais
dr. Arūnas BuBNyS, Vilnius

 Kovo 13 d. 23 val. nakties 3-ioji brigada puolė 
Graužiškes. Brigadoje tarnavęs lietuvis „Kanarek“ 
(buvęs policininkas Paukštys) perdavė lietuvių 
posto įgulai ultimatumą su raginimu pasiduoti, 
priešingu atveju, bunkeris bus sunaikintas patran-
kos ir granatsvaidžių ugnimi. Lietuvių policininkų 
miestelyje buvo apie 30-40. Matydami didelį 
lenkų kiekybinį pranašumą, lietuviai pasidavė 
be kovos. Lenkų partizanai lietuvių policininkus 
nuginklavo, bunkerius sunaikino, o valsčiaus įs-
taigos dokumentus sudegino. Vokiečių saugumo 
policijos žiniomis, žuvo 1 lietuvių policininkas20. 
Kovo viduryje 3-ioje brigadoje tarnavo apie 201-
220 partizanų: smogiamojoje „Bury“ kuopoje apie 
70, „Joe“ būryje apie 35, „Džumbos“ būryje apie 
35, „Kurato“ būryje apie 30, „Gromo“ vadovauja-
mame kavalerijos būryje apie 25, likusieji - rekrūtų 
būryje ir brigados štabe21.

Naktį iš kovo 21-os į 22-ą 3-oji brigada užpuolė 
Baltąją Vokę. Šiame miestelyje dislokavosi vlaso-
vininkų ir OT būrys („Organisation Todt“). Vla-
sovininkai saugojo durpyne dirbusius sovietinius 
karo belaisvius. Akovcai nuginklavo sargybinius 
ir paėmė nemažai ginklų. Puolimo metu žuvo 
partizanas „Szwagier“ ir dar vienas partizanas 
buvo sunkia sužeistas22. Kovo 27 d. (pagal kitus 
šaltinius kovo 16 d.) 3-ioji brigada nesėkmingai 
bandė užimti Juodšilius. Po kelias valandas tru-
kusio susišaudymo lenkų partizanai pasitraukė. 
Puolimo metu žuvo partizanas „Jur“23. Kovo 
pabaigoje „Ščerbieco“ brigada persikėlė į Rū-
dninkų girią, į AK 7-os brigados veikimo rajoną. 
Susitikusios abi lenkų brigados nutarė bendromis 
jėgomis pulti Trakus. AK Trakus puolė naktį iš 
kovo 29-os į 30-ą. Mieste buvo įsikūrusios įvairios  
vokiečių bei lietuvių administracijos įstaigos ir 
policija. Nei vokiečių, nei lietuvių karinių dalinių 
Trakuose tuomet nebuvo. Mieste dislokavosi 25 
vyrų lietuvių rezervinės policijos būrys, be to, čia 
tarnavo keli lietuvių viešosios ir saugumo polici-
jos pareigūnai. Artimiausias stipresnis vokiečių 
(pagal kitus šaltinius latvių) garnizonas tuomet 
dislokavosi 7 km nuo Trakų nutolusiame Len-
tvaryje. AK brigados (visa 3-ioji brigada ir vienas 
7-sios brigados būrys, iš viso apie 300 partizanų) 
puolimą pradėjo naktį iš 1944 m. kovo 29-os į 30-ą 
dieną apie 23 val. Trakų ežerai dar buvo užšalę 
ir partizanai be vargo galėjo įsiveržti į miestą. 
Iš rytų pusės puolė Wladyslawo Markowskio 
– „Džumba“ vadovaujamas būrys, iš vakarų 
pusės nuo Totoriškių ežero žygiavo R. Rajso 
– „Bury“ vadovaujama kuopa. AK puolimas buvo 
gerai suplanuotas. Dar iki puolimo su vietinių 
lenkų pogrindžio narių pagalba buvo išžvalgytas 
miestas, numatyti užimti objektai, puolančių 
akovcų vedliais turėjo būti Trakuose gyvenantys 
lenkai. Puolimas turėjo vykti miesto centro kryp-
timi. Siekdamas atitraukti stambesnių karinių 
ir policinių pajėgų dėmesį nuo Trakų puolimo, 
lenkų kavalerijos dalinys inscenizavo Lentvario 
puolimą.  Senųjų Trakų geležinkelio stotį užėmė 
Pawlo Sperskio - „Kurat“ vadovaujamas būrys. 
Jis turėjo saugoti Trakus puolančius partizanus 
nuo pagalbos atvykimo iš Vilniaus. Kelio atkarpą 

tarp Trakų ir Lentvario saugojo AK 7-oji brigada. 
Ši brigada Trakų užėmime nedalyvavo. Lenkų 
partizanai prieš puolimą nukirpo telefono laidus, 
kad policija ir kitos įstaigos negalėtų pasikviesti 
į pagalbą stambesnių pajėgų. Puolimo signalu 
turėjo būti minos susprogdinimas prie rezervinės 
policijos būstinės. Sprogimo metu buvo kontū-
zytas rezervinės policijos būrio vadas Martynas 
Rinkevičius. Jis dar bandė gintis, tačiau akovcų 
buvo nukautas. Puolančiųjų veiksmus apsunkino 
šaltis, dėl sustingusių tepalų buvo sunku šaudyti 
iš automatinių ginklų. Akovcai nuginklavo po-
liciją, sunaikino įstaigų dokumentus, apiplėšė 
taupomąją kasą (vok. Sparkasse) bei „Lietūkio“ 
sandėlius ir išsivedė Trakų apylinkės krimina-
linių bylų tardytoją Cezarį Zibalą. Užėmę areš-
tinę ir nušovę patruliuojantį policininką Aleksą 
Špoką (po mirties vokiečių jis buvo apdovanotas 
Ženklu už drąsą ir nuopelnus Rytų tautų gyven-
tojams – past. A. B.),  akovcai išlaisvino apie 40 
ten laikomų suimtųjų, kurie turėjo būti išvežti 
darbams į Vokietiją. 

Grupė akovcų įsiveržė į miesto burmistro 
butą apskrities savivaldybės pastate, atėmė iš jo 
pistoletus ir pareikalavo parodyti įstaigos doku-
mentų saugojimo vietą. Lenkų partizanai šautu-
vų buožėmis sudaužė įstaigos baldus ir surastus 
dokumentus čia pat sudegino krosnyje. Įsiveržę 
į banko pastatą, akovcai rado užrakintą metalinį 
seifą. Banko sargas lenkas nurodė partizanams 
kasininkės (pas ją buvo seifo raktas)  butą. Atėmę 
iš kasininkės lietuvės seifų raktus, viename seife 
akovcai surado du bulvinius maišus, prikimštus 
gražiai supakuotų ostmarkių (iš viso apie 200 
tūkstančių)24. Aštuoni lenkų partizanai buvo užė-
ję ir į Trakų apskrities policijos vado pavaduotojo 
Kazio Čapliko namus Vytauto gatvėje netoli baž-
nyčios. Juos čia atvedė vietinis lenkas. K. Čaplikas 
tuomet buvo pasislėpęs trečiame namo aukšte (jo 
butas buvo antrame aukšte). K. Čaplikui pavyko 
atremti pirmąjį užpuolikų puolimą. Nors akovcai 
ragino jį pasiduoti, grasindami padegti namą ir 
taip nužudyti bute pasislėpusią Čapliko žmoną 
su vaikais, tačiau policijos viršininko pavaduo-
tojas nusprendė nepasiduoti ir gintis iki galo. 
Tuomet akovcai atvedė į namą suimtą lietuvių 
policininką, kuris lenkų reikalavimu ragino 
Čapliką pasiduoti nes kitaip partizanai būtų jį 
sušaudę.  Norėdamas išgelbėti suimtą policininką 
ir savo šeimą, K. Čaplikas ėmė tartis su lenkų 
partizanais dėl pasidavimo sąlygų. AK kuopos 
vadas pažadėjo pasidavusius gyvus ir sveikus 
paleisti į laisvę. Tuomet K. Čaplikas pasidavė ir 
atidavė ginklą. Partizanai iškrėtė jo butą ir nuvarė 
Čapliką prie lietuvių saugumo ir kriminalinės 
policijos būstinės. Policijos būstinė buvo įsikūrusi 
vieno aukšto mediniame mokyklos pastate. Čia 
įsitvirtinę lietuvių policininkai atkakliai gynėsi ir 
partizanams nesisekė palaužti jų pasipriešinimo.  
Tuomet lenkai nuvedė Čapliką prie būstinės ir 
liepė įkalbinėti policininkus pasiduoti. Lietuvių 
policininkai įsileido Čapliką į pastato vidų ir 
vėl ėmė šaudyti į partizanus. Pastatą gynė tik 4 
lietuvių policininkai (2 saugumo ir 2 kriminali-

nės policijos). 
Tarp gynėjų 
buvo ir Trakų 
kriminalinės 
policijos virši-
ninkas Petras 
Binkis – poeto 
Kazio Binkio 
brolis. Pastara-
sis ir vadovavo 
būstinės gyny-
bai. Akovcai 
atidengė į pas-
tatą šautuvų ir 
kulkosvaidžių 
ugnį. Pastatas 
ėmė degti, ta-
čiau dėl šlap-
dribos ugnis 
palengva už-
geso. Pradėjus 
aušt i ,  lenkų 
p a r t i z a n a i 
puolimą nu-
traukė ir pra-
dėjo iš miesto 
trauktis25. Po-
licijos būstinės 
puolimo metu 
žuvo AK 3-io-
sios brigados 
p a r t i z a n a s 
Eugeniušas Maršalekas (Eugeniusz Marszalek 
- „Dan“) ir dar apie 10 lenkų partizanų buvo 
sužeista. Akovcams nepavyko užimti stipriai 
besiginančios policijos būstinės ir jie buvo pri-
versti trauktis pasiimdami su savimi žuvusį 
ir sužeistuosius. Vokiečių saugumo policijos 
pranešime rašoma, kad Trakus puolė apie 300 
„lenkų banditų“, o kautynės tarp lenkų partizanų 
ir lietuvių policininkų truko nuo 23.30 iki 3.30 
val. Lietuvių policininkai buvo nuginkluoti ir 
nurengti. Žuvo lietuvių policijos būrio vadas ir 
7 lenkų partizanai (pastaroji informacija, tikriau-
siai yra netiksli – past. A. B.)26. AK 7-oji brigada 
nuostolių neturėjo. Viena akovcų grupė užėmė 
darbo biržos (arbaitsamto) pastatą. Ten surastus 
dokumentus kartu su stalčiais sunešė į kiemą ir 
padegė. Be to, partizanai pasiėmė rašomąsias 
mašinėles, telefono aparatus ir įvairių doku-
mentų blankus27. Lenkų partizanai pasigrobė 
daug ginklų, amunicijos, drabužių, avalynės ir 
maisto. Pakrovę pagrobtą turtą ir ginklus į kelias 
dešimtis rogių, paryčiui akovcai paliko Trakus ir 
atliko apie 30 km pasitraukimo žygį Rūdninkų 
girios link28. Jokia pagalba besiginantiems poli-
cininkams iš šalies neatvyko ir lenkų partizanai 
netrukdomi ir nepersekiojami galėjo pasitraukti. 
Tik apie 10 val. ryto į Trakus atvažiavo trys 
vokiečių šarvuočiai su kareiviais, tačiau jie jau 
buvo nereikalingi29. AK puolimo liudininku 
buvo tuomet Trakuose advokatu dirbęs Antanas 
Patackas. Šį įvykį jis aprašė „Vorutos“ laikraštyje: 
„ [...] kovo vidury vieną naktį trakus užpuolė lenkų 

„baltieji“ partizanai. Šeimininkavo visą naktį. išplėšė 
maisto produktų parduotuvę. Mėgino užimti vokiečių 
įstaigą, bet tie buvo gerai ginkluoti ir neįsileido. taip 
pat jiems nepavyko užimti lietuvių saugumo būstinės 
ir komendantūros. partizanai ėjo per butus, grobė ver-
tingesnius daiktus, bet žmonių nekliudė. tik suradę 
trakų tardytoją kriminalinėms byloms Zibalą (vardo 
neprisimenu), jį išsivedė. Zibalas negrįžo. po mėnesio 
jis buvo rastas netolimame miške žiauriai nužudytas, 
jo galvos kiaušas buvo perskeltas.

kodėl buvo nužudytas Zibalas, tardytojas krimi-
nalinėms byloms? „Baltųjų“ tarpe buvo Juodis (gryna 
lietuviška pavardė!). Juodis už kriminalinius nusikal-
timus buvo sulaikytas. Jį tardė Zibalas. po to Juodžiui 
pavyko pabėgti pas „baltuosius“...

20Ten pat; Istorinių-dokumentinių kolekcijų saugojimo centras 
Maskvoje (toliau IDKSC), f. 504, ap. 1, b. 10, l. 35.

21Z. Klosinski „Huzar“, 3. Wilenska, Bialystok, s. 107.
22Ibid., s. 108-109.
23IDKSC, f. 504, ap. 1, b. 10, l. 35.
24O. Christa, U Szczerbca i Lupaszki,  s. 56, 58; Z. Klosinski 

„Huzar“, 3. Wilenska, Bialystok, 1995, s. 110-111; LYA. f. 3377, ap. 
58, b. 273, l. 58.

25K. Čaplikas, Saugojau žmonių gyvybę ir turtą, Kaunas, 2001, 
p. 156-159.

26 Z. Klosinski „Huzar“, 3. Wilenska, s. 112; Istorinių-doku-
mentinių kolekcijų saugojimo centras Maskvoje, f. 504, ap. 1, b. 
10, l. 37.

27Z. Klosinski „Huzar“, 3. Wilenska, s. 114.
28J. Wolkonowski, Okręg Wilenski Związku Walki Zbrojnej Armii 

krajowej w latach 1939-1945, Warszawa, 1996, s. 201-202; LYA, 
f. 3377, ap. 58, b. 266, l. 66; Armija krajova Lietuvoje. Antra dalis, 
Vilnius-Kaunas, 1999, p. 283.

29K. Čaplikas, Saugojau žmonių gyvybę ir turtą, p. 160.
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Tęsinys. Pradžia Nr. 12

AK Vilniaus apygardos komendantas “Wilk” įteikia apdovanojimus 3-čiosios 
brigados kariams. Pirmasis kairėje - brigados vadas Gracjan Frog - 

“Szczerbiec”.  Turgeliai, 1944 m. balandis

Tradicinė vydūniečių stovykla Bitėnuose
Sigutė AuGutIENė, Vilnius

Kasmet rugpjūčio pradžioje Bitėnuose, šalia 
M. Jankaus muziejaus esančioje Birutės ir Kazi-
miero Žemgulių sodyboje, savaitei išauga pala-
pinių miestelis. Čia vyksta tradicinė vydūniečių 
stovykla, sukviečianti Vydūno gerbėjus iš visos 
Lietuvos. Stovykla šiais metais buvo neeilinė, 
išsiskyrusi įdomiais renginiais, susitikimais, 
diskusijomis.

Prisilietimai prie Vydūno dramų

Jau pirmą vakarą po stovyklos atidarymo 
ant Rambyno kalno buvo suvaidintos Vydūno 
misterijos „Mūsų laimėjimas“ ištraukos. Vaidini-
mą režisavo Vydūno draugijos pirmininkė Rima 
Palijanskaitė, padedant Klaipėdos universiteto 
Menų fakulteto renginių režisūros specialybės 
studentei Violetai Lisovaitei. Į įvairius Vydūno 
misterijos personažus „persikūnijo“ patys vydū-
niečiai bei jų bičiuliai. 

Šią misteriją Vydūnas parašė Žalgirio mūšio 
metinėms paminėti, kartu kviesdamas Tautą į 
dvasinį atgimimą. Ji buvo pastatyta ant Rambyno 
kalno 1914 m. liepos 8 d., įsiplieskiant pasauliniam 
karui Europoje. Tad tarsi suskambo prieš 100 metų 
čia tartų Vydūno misterijos žodžių aidas, žodžių, 
kurie neprarado aktualumo ir šiandien: 

Tai, Lietuva, pabuski visiškai! 
Gyvenk ir švęsk džiaugsmu atsigavimą! 
Ir vėl pradėk pati augint gyvybę! 
Taip Laima lemia! Liepia taip Dievybė! 
Po spektaklio – dr. Vacio Bagdonavičiaus 

pranešimas „Auginti prakilnybės galias“, o kartu 
ir paaiškinimas, kas ir kodėl buvo suvaidinta. 
Pranešėjas savo kalboje papasakojo apie šios 

misterijos istoriją, jos reikšmę ir simboliką. Pasak 
V. Bagdonavičiaus, šiuo misterijos vaidinimu 
ant Rambyno – lietuviams nuo seno šventojo 
kalno – buvo tarsi prašoma Aukščiausiojo palai-
minimo Lietuvai prasidėjusio karo akivaizdoje 
ir geriausios lemties tautai. Po pranešimo vyko 
pasidainavimai. Lietuvių liaudies dainas dainavo 
ir vaidintojai, ir žiūrovai. Kartu su vydūniečiais 
dainavo ne tik bitėniškiai bei pagėgiškiai, o ir iš 
anapus Nemuno atvykusieji – Tilžės (Sovetsko) 
Vydūno vardo lietuvių draugijos nariai. Nijolė 
Kiseliova atvykusiųjų vardu tarė visiems sveiki-
nimo žodį, jį palydėdama patriotinėmis eilėmis, 
kurioms visi pritarė garsiąja Maironio giesme 
„Lietuva brangi“. 

Daugelį stovyklautojų maloniai nustebino 
šiais metais Vydūno gimnaziją baigęs Oskaras 
Venckus – jis pristatė animacinį filmą „Avelė“, 
sukurtą pagal to paties pavadinimo Vydūno 
komediją. Šiame veikale pašiepiamas kai kurių 
lietuvininkų noras pamiršti savo tėvų kalbą ir tapti 
vokiečiais; parodoma, kad savo tautinės tapatybės 
išsižadėjimas yra savigarbos ir sąmoningumo sto-
ka. Komedijoje vaizduojama, kaip apsigaunama 
aklai tikint, jog vertinga yra tik tai, kas vokiška. 
Pristatymo metu filmo kūrėjui buvo užduotas 
klausimas: kodėl – Vydūnas, ir kodėl – „Avelė“? Į 
tai autorius atsakė, jog norėjosi sukurti ne tik kažką 
įdomaus, bet ir kažką prasmingo, kas pasitarnautų 
Lietuvai. Po filmuko peržiūros jaunasis animato-
rius vydūniečiams atsakė ir į keletą klausimų apie 
šio filmuko „darbo virtuvę“. Vydūniečiai gėrėjosi 
ne tik Oskaro atsidėjimu kūrybai, bet ir čia pat M. 
Jankaus muziejaus kiemelyje surengta spalvinga 
vabalų fotografijų paroda, kurioje susipažino su 

Tradicinis Vydūno draugijos vėliavos
 pakėlimas stovyklos atidarymo metu

matytais ir nematytais vabalais. Oskaras domisi 
gamta, ir ne vieną žaismingą animacinį filmuką 
yra sukūręs apie spalvingą gamtos pasaulį.

Knygų pristatymai, seminarai, diskusijos

M. Jankaus muziejuje vyko Rimos Palijans-
kaitės sudarytos Vydūno knygos „Asmenybė ir 
sveikata“ pristatymas. Autorė supažindino su 
knygos turiniu, papasakojo, kaip buvo surinkti 
įvairioje periodinėje spaudoje publikuoti Vydūno 
straipsniai, kaip vieno straipsnio pabaiga atkelia-
vo net iš Amerikos, padedant ten gyvenantiems 
lietuviams. Po knygos pristatymo vyko diskusija 
apie dvasinę sveikatą. Diskusijas vedė knygos 
sudarytoja kartu su dr. Juozu Šidiškiu ir Sigute 
Augutiene. Diskusijų dalyviai dalinosi mintimis, 
kas jiems yra dvasinė sveikata, kaip tai siejasi su 
Vydūno sąvokomis sau-žmogus, saviškumas, 
savingumas ir kt. 

Tos pačios dienos popietę seminarą ir medi-
tacijas vedė socialinių mokslų daktarė, Dvasinio 
ugdymo centro vadovė Egidija Laumenskaitė. 
Seminaro pradžia buvo tarytum ankstesnės dis-
kusijos tąsa, nes lektorė apibendrino tai, ką girdėjo 
jos metu. Seminaras tęsėsi ir kitą dieną, tik šįkart 
jis buvo atviras plačiajai visuomenei ir įvardytas 
„Gyvojo aš stebuklas. Kintanti ir pastovioji tikro-
vė“. Seminaro vadovė kvietė į Gerumą ir Meilę, 
į ryšį su Dievu, Vydūno vadinamu Didžiuoju 
Slėpiniu, atmetant prietarus ir manipuliacijas. 

Doc. dr. Juozas Šidiškis stovykloje vedė 
seminarą apie Šatrijos Raganą, jos sąsajas su Vy-
dūnu. Seminaras buvo skirtas Šatrijos Raganos ir 
Vydūno gyvenimo, kūrybinės, visuomeninės bei 

švietėjiškos veiklos paralelėms aptarti, įvertinti jų 
palikimo reikšmę mūsų tautos dvasiniam atgimi-
mui ir šiandienos dvasinio gyvenimo evoliucijai. 
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Baltijos kelio vedami
kęstutis PEtkūNAS, lentvaris

Bėga laikas, tolsta įvykiai atnešę Lietuvai 
laisvę. Niekada nebus pamirštas tas metas, 
kai visa tauta pakilo į taikią kovą. Niekada 
nebus pamiršti kovotojai, laisvės šaukliai, 
pažadinę tautą šiam istoriniam žygdarbiui. 
Prabėgus ketvirčiui amžiaus prisimenu ke-
lionę į Baltijos kelią, prisimenu tą pabudusį 
laisvės pojūtį, nenusakomą džiaugsmą, siekį 
ir viltį gyventi laisvoje šalyje. Tarsi šiandien 
matau vykstančių į  istorinę demonstraciją 
laimingų žmonių veidus, jų šypsenas, sveiki-
nimus, linkėjimus nuteikiančius būti vienin-
gais ir nepalaužiamais kovotojais. Pamenu 
tą nesibaigiančią transporto upę pasibaigus 
Baltijos kelio demonstracijai. Tai džiugūs 
prisiminimai, bet nejučiom pažadina ir kitus 
įvykius, sekusius po šios akcijos.

Tuo metu dirbau Vilniuje, Aukštųjų 
Panerių mikrorajone, Eksperimentiniame 
žolės ir šiaudų perdirbimo mašinų konstra-
vimo institute. Mūsų institute susikūrusiai 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio grupei 
vadovavo Albinas Jakubauskas. Sąjūdininkų 
grupė buvo gausi. Dar gausesnė sąjūdininkų 
grupė buvo šalia mūsų esančiame institute 
„Fermentas“. Šio instituto sąjūdininkai 
vestibiulyje iškabindavo visus tuo metu 
Lietuvoje spausdinamus Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio leidinius. Kai viename 
iš jų perskaičiau kaip sovietų kariai žiauriai 
susidorojo su kaliniais Telšiuose, įsiliejau į 
sąjūdiečių gretas.

Aukštųjų Panerių sąjūdininkai veikė 
aktyviai. Buvo įkurta Aukštųjų Panerių  Eko-
loginė komisija. Buvau paskirtas vadovauti 
šiai komisijai. Sumanėme ištirti Aukštųjų 
Panerių ekologinę būklę. Tyrimams lėšų 
prašėme iš šiame rajone buvusių įmonių . 
Visų įmonių vadovai palaikė šią akciją ir 
skyrė lėšų. Tyrimus atliko Fizikos instituto 
mokslininkai.

Malonu prisiminti  instituto, kuriame 
dirbau direktorių velionį Vilhelmą Lapėną, 
kuris nedraudė darbo metų mums užsiimti 
Sąjūdžio veikla. Teko rinkti parašus, kad 
nebūtų nutraukta savaitraščio „Literatūra 
ir menas“ leidyba. Prisimenu kaip vieną 
kartą V. Lapėnas pasikvietė mane į kabi-
netą ir paklausė, ar galima būtų paskaitai 

pasikviesti Vilniaus arkikatedros kleboną 
monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Tuo metu 
institute buvau „Žinijos“ draugijos vadovas 
ir rengdavau paskaitas. Aš neprieštaravau ir 
pasikviečiau gerbiamą monsinjorą į institu-
tą. Paskaita visiems patiko ir niekas mums 
nepareiškė pastabų, nors tuo metu Spalio 
rajono „Žinijos“ draugijai vadovavo Vale-
rijus Ivanovas, vėliau tapęs prosovietinės 
organizacijos  „Jedinstvo“ lyderiu.

Kai Seimo rūmus atakuodavo „Jedins-
tvo“ smogikai, mes darbo metu vykdavome 
saugoti rūmų. Mūsų instituto ir „Fermento“ 
instituto sąjūdiečių susirinkdavo gausus ir 
kovingas būrys.

Sausio 13-ąją gindamas televizijos bokš-
tą  žuvo mūsų instituto darbuotojas Vidas 
Maciulevičius. Mums, V. Maciulevičiaus 
bendradarbiams, buvo leista dalyvauti 
žuvusiųjų laidotuvių eisenoje. Mes nešė-
me vainikus.  Kai ėjome iš Sporto rūmų 
iki Antakalnio kapinių visos gatvės buvo 
pilnos  žmonių. Lydint žuvusiuosius sunku 
buvo sulaikyti ašaras, graudulys sprogdino 
širdį, bet negalėjai eiti kūkčiodamas. Bet 
neišverktas skausmas prasiverždavo vėliau, 
kai pamatydavau žuvusių nuotraukas arba 
žiūrėdavau laidas apie sausio 13-ios įvykius 
per televiziją.

Kai buvo paskelbtas referendumas dėl 
sovietų armijos išvedimo iš Lietuvos, tuo 
metu  buvau Trakų rajono savivaldybės  
laikraščio „Trakiečių rūpesčiai“ redaktorius. 
Referendumo išvakarėse parašiau vedamąjį, 
kviečiantį į referendumą. Rašiau žiūrėdamas 
į nuotrauką, kur Televizijos bokšto gynėjai 
vaduoja tanko prispaustą merginą. Rašiau 
su ašaromis akyse, todėl šį tekstą vėl talpinu, 
nes vėl tautą reikia kviesti vienybei, ištikimy-
bei ir pasiaukojimui:

„Ten tolumoje, ant Vilniaus kalvos it 
strėlė, it laiškas ainiams spindi didžiausias 
paminklas Lietuvos laisvės gynėjams. Iškilęs  
virš medžių, virš aukščiausių namų ir rūmų, 
iškilęs virš Lietuvos, kad jį mato visas pasau-
lis. Tik kokio aukščio bebūtų paminklas, jis 
nesumažins lietuvių tautos patirtų kančių ir 
netekties skausmo, nesugrąžins kovotojų už 
tėvynės laisvę gyvybių.

O mes, kurie beginklėmis rankomis 
sustabdėme tankus, kurie apgynėme Parla-
mentą, kurie verkėme laidodami didvyrius, 
kurie stovėjome Baltijos kelyje, ateikime į 
referendumą. Tegul iškeliauja tie kruvini 

Baltijos kelyje 1989.08.23 (Kęstutis Petkūnas pirmoje nuotraukoje pirmas iš dešinės, antroje – pirmas iš kairės)

tankai, nes Lietuvai nuo jų nepaprastai 
sunku.“ („Trakiečių rūpesčiai“, 1992.06.13, 
Nr.27 (31).

k. petkūno asmeninio archyvo nuotr.

Tradicinė vydūniečių stovykla Bitėnuose
Sigutė AuGutIENė, Vilnius

Kitas šio mediko seminaras – apie sąmonę ir 
sąmoningumą. Didžiausią klausytojų susidomė-
jimą sukėlė seminaro vedėjo iš asmeninės neuro-
chirurginės praktikos pateikti asmenų klinikinės 
mirties metu išgyventų patyrimų prisiminimai ir 
pasvarstymai apie žmogaus sąmonės tąsos gali-
mybes po mirties.

Vydūniečiai knygas pristatė ne tik Bitėnuose, 
o ir Tauragės rajono savivaldybės Birutės Bal-
trušaitytės bibliotekoje. Čia be minėtos Vydūno 
knygos „Asmenybė ir sveikata“ buvo pristatytos ir 
kitos per paskutiniuosius metus išleistos Vydūno 
knygos bei straipsnių rinkiniai apie Vydūną (lie-
tuvių, vokiečių, rusų k.). Savo įžvalgomis apie tai, 
kuo svarbus tautai Vydūnas, pasidalijo dr. Vacys 
Bagdonavičius. Draugijos vicepirmininkas Tomas 
Stanikas tauragiškiams trumpai papasakojo apie 
vydūniečių ir Vokietijos piliečių bendromis pa-
stangomis įamžintą Vydūno atminimą Detmolde. 

Renginys baigėsi bendra vydūniečių ir tauragiškių 
Pamario krašto daina.

Darbai ir šventės

Pirmųjų Vydūno draugijos stovyklų tikslas 
buvo Bitėnų kapinaičių, į kurias iš Detmoldo (Vo-
kietija) parkeliavo Vydūno palaikai, tvarkymas. 
Didieji vydūniečių darbai šiose kapinėse baigti jau 
anksčiau, o šiemet stovyklautojai tvarkė netoliese 
esančias Šilėnų-Bitėnų evangelikų liuteronų kapi-
naites. Vydūno draugijai pasiūlius savo pagalbą 
stovyklavimo metu Rambyno regioninio parko 
direkcijai, kulūrologė Giedrė Skipitienė nuspren-
dė, kad reikalingiausia vydūniečių pagalba Šilėnų 
kapinaitėse. Kapinėse buvo atnaujinti – nušveisti 
bei nudažyti išlikę senieji metaliniai paminklai, 
sutvarkyti apleisti antkapiai, sugrėbtos ir išneštos 
kapinėse susikaupusios šiukšlės. Tvarkydami 

kapines, vydūniečiai prisilietė prie sudėtingos šio 
krašto istorijos ir gėrėjosi kapus supančios sengirės 
medžiais galiūnais.

Rugpjūčio 8 d. M. Jankaus muziejus surengė 
tradicinę šventę, skirtą Martyno Jankaus gim-
tadieniui. Šįkart šventė buvo skirta Donelaičio 
300 metų jubiliejui. Į šventės programą buvo 
įtrauktas ir Vydūno draugijos išleistos lietuvių ir 
vokiečių kalbomis Vydūno knygos „Gyvenimas 
Prūsų Lietuvoje apie 1770 m., kaip jį vaizdavo 
Kristijonas Donelaitis“, pristatymas. Vydūno 
draugijos Garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdo-
navičius perskaitė pranešimą „Donelaitis ir Vy-
dūnas lietuvybės sargyboje“, kuris išspausdintas 
„Vorutoje“ (2014 m., nr. 12). Kaip ir kiekvienais 
metais, šios šventės metu aplankomos Bitėnų 
kapinaitės, atiduodama pagarba didiesiems 
Mažosios Lietuvos veikėjams: spaustuvininkui 
Martynui Jankui, Vydūnui ir kt. Trumpą kalbą, 

skirtą Jankaus atminimui, pasakė dr. Vacys 
Bagdonavičius. Šventės dalyviai dalyvavo ir 
dailininkų plenero „Mažosios Lietuvos paveiks-
lų gijos“, skirto K. Donelaičio 300 m. jubiliejui, 
darbų pristatyme. Po jo M. Jankaus muziejaus 
kiemelyje po atviru dangumi gėrėjosi įspūdinga 
menine programa.

Šeštadienį, rugpjūčio 9 d. Pagėgiuose vyko 
miesto šventė, kurioje dalyvavo ir stovyklautojai. 
Vydūniečiai platino Vydūno draugijos išleistas 
knygas bei informaciją apie renkamas aukas 
Vydūno paminklui, kuris numatytas pastatyti 
Klaipėdoje. Keli pagėgiškiai ir čia vasarojantys lie-
tuviai iš Amerikos pritarė, kad Vydūno paminklo 
Lietuvai labai reikia ir skyrė savo auką.

Greitai prabėgo savaitė Bitėnuose. Draugijos 
vėliavą likę ištvermingiausieji stovyklautojai nu-
leido sekmadienį, ir visi jie tikisi vėl čia kitąmet 
sugrįžti... 

Baltijos keliui 25 metai

Atkelta iš 10 p.

Vydūniečiai ir jų bičiuliai po Vydūno misterijos 100-ečio paminėjimo. 
Priekyje - dr.V.Bagdonavičius ir bitėniškė Giedrė Skipitienė Seminarai ir diskusijos šiemet vyko jaukiose M.Jankaus muziejaus patalpose 
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Apie tai, kaip buvo užimtas Kaišiadorių 
miestas, laiške rašo buvęs 850 šaulių pulko vadas, 
Dimitrijus Morozovas: ,,Esant netoli Kaišiadorių 
(mes judėjome išilgai geležinkelio linijos nuo 
Žaslių) generolas Gladyševas įsakė mano pulkui 
išvaduoti miestą. Išsiuntę žvalgus, mes nustatėme, 
kad stiprių priešo įtvirtinimų prie Kaišiadorių 
nėra. Tada aš įsakiau 3-čio bataliono vadui kapi-
tonui I. Lujevui netikėtu puolimu išmušti fašistus 
iš miesto“17.

Toliau D. Morozovas aprašinėja patį mūšį. 
Jam vadovavo leitenantas Ivanas Petrovskis. 
Vokiečiai geležinkelio stotyje skubiai formavo 
du traukinio sąstatus, norėdami pasitraukti į 
Kauną. Užmaskavę keletą stambaus kalibro 
kulkosvaidžių krūmuose netoli tilto, sovietiniai 
kariai atidengė į bėgantį priešą ugnį. Neišlaikę 
spaudimo, vokiečiai didelėmis grupėmis ėmė 
pasidavinėti į nelaisvę18.

Vokiečiai iš Kauno išsiuntė šarvuotą traukinį, 
bandydami atitaisyti padėtį, tačiau vos keletą 
kartų iššovę, vėl pasitraukė Kauno link. Sovietų 
kariai išardė bėgius, ir antrą kartą pasirodęs, 
šarvuotis rado neperžengiamą kliūtį. Sovietų 
artileristai sutiko jį stipria ugnimi. Šarvuotis vėl 
atsitraukė Kauno link ir daugiau nebegrįžo. Po 
keletos valandų į Kaišiadoris įžengė 3-čio tankų 
korpuso kariai19. 

Apibendrinant, ties Kaišiadorimis vyko, 
nors ir neilgai, bet karšti mūšiai. Lomenos upelio 
pakrantės, Ščebnica, geležinkelio sankasa, stotis 
– vietos, kur buvo įsitvirtinę vokiečių pajėgos. 
Šiame mūšyje žuvo apie 500 sovietinių karių20.

Kaišiadorys pirmąją sovietų pajėgų užėmimo 
dieną atrodė klaikiai. Geležinkelio stoties vietoje, 
žiojėjo griuvėsių kiaurymės. Griuvėsiais pavirto 
ir šalia stoties buvę gyvenamieji namai. Pažeme 
sklaidėsi tiršti, aitrūs dūmai: degė namai Vytauto, 
Vilniaus bei kitose gatvėse. Net ir pasitraukę vo-
kiečiai bandė sunaikinti Kaišiadoris, atskridę su 
lėktuvais ir numesdami bombas. Vėl sprogimai, 
griuvėsiai, ugnis ir dūmai.

Kaišiadoryse po mūšio liko išsprogdinta ge-
ležinkelio stotis, bėgiai, neveikė miesto elektrinė, 
buvo sugadinti arba išvežti pramonės įmonių 
įrengimai. Daug žmonių liko be pastogės, be maisto 
ir drabužių. Miestas, pasak J. Raudeliūno, atrodė 
tarytum miręs21. Tačiau jau pirmomis dienomis po 
fronto Kaišiadoryse prasidėjo spartus atkuriamasis 
darbas: griuvėsių valymas, gaisrų likvidavimas, 
įstaigų įkūrimas, parduotuvių atidarymas22.

Kiti mūšiai rajone. Visai kitaip vystėsi įvykiai 
Žiežmarių rajone. Vokietijos kariuomenė skubiai 
permetinėjo nuo Kauno į rytus savo rezervus – pa-
stiprinimus: 6-tą tankų diviziją ir 69-ją pėstininkų 
diviziją. Prasidėjo aršūs mūšiai. Vokiečiai, sutelkę 
200 tankų, remiami šarvuoto traukinio, stengėsi 
sustabdyti puolimą, laimėti laiko gynybos orga-
nizavimui.

Kaip minėta, sovietiniai kariai, liepos 14 d. 
užėmė Žiežmarius, vieni nužygiavo Kruonio 
link, kiti apsikasė prie Žiežmarių-Kaišiadorių 
kelio. Nedidelis būrys buvo pasiųstas į Kauno 
pusę, kad perspėtų apie vokiečių pasirodymą. 
Tačiau vokiečiai vis dėlto rado progą netikėtai 
pulti sovietines pajėgas. Liepos 16 d. anksti rytą 
tarp Žiežmarių ir Stoniavos sustojo 8-oji gvardi-
jos haubicų brigada ir pradėjo ruoštis sau kovos 
pozicijas. Žiežmarius sovietinė armija jau buvo 
užėmusi prieš porą dienų, ir artileristai manė, 
jog jiems joks pavojus negresia. Ir jie dar nebuvo 
paruošę kovai pabūklų, kai nelauktai nuo Kauno 
pusės juos atakavo pusšimtis priešo tankų ir 20 
šarvuočių su automatininkais. ,,Nuo sprogimų, 
- rašo papulkininkis Šestakovas, - virpėjo žemė, 
krito medžiai. Vieni po kito užsidegė fašistų tan-
kai. Bet krito ir mūsų gvardiečiai, retėjo jų eilės. 
Viskas susimaišė ugnyje ir dulkėse, žemė gėrė 
gausiai besiliejantį kraują“23.

Pabūklo vadas Safaras Ameršojevas pirmasis 
pamušė du vokiečių tankus, likęs vienas iš penkių 
prie pabūklo. Jo drąsų poelgį pakartojo pabūklo 
vado padėjėjas totorius Grigorijus Ivanovas, per 
valandą atmušęs 3 priešo tankų atakas, pamušęs 
keturias vokiečių mašinas. Jis buvo sunkiai su-
žeistas. Mūšyje taip pat pasižymėjo ir kapitonas 
Semionas Terechovas.

Kapitonas Ivanas Tystinas mūšiuose ties Žiež-
mariais su grupe sovietinių karių sunaikino nema-
žą vokiečių, prasmukusių į užnugarį, grupuotę. 
Ivanas Tystinas buvo sužeistas į koją. Tvirtos 
valios karys I. Tystinas sugebėjo pats sutvarstyti 
ir apibintuoti žaizdą ir tęsė mūšį. 

Papulkininkis G. Sucharukovas rašo: ,,Stiprūs 
mūšiai prasidėjo Antakalnio kaimo rajone, 6 ki-
lometrai į pietvakarius nuo Kaišiadorių. Priešas 
netikėtai atakavo mūsų priekinius dalinius... 
Žlegėdami vikšrais, į mus šliaužė 36 vokiečių 
sunkieji tankai. Mūsų linijas gynė šešiolika 703 
naikinamojo prieštankinio pulko pabūklų. Mūšis 
prasidėjo kaip staigiai blykstelėjusi sauso laužo 
liepsna... Vyko šešias nesibaigiančias valandas. 
Priešas atsitraukė, palikęs dešimtis užmuštų ka-
reivių ir karininkų, degančius tankus...

Sekančią dieną, liepos 16, hitlerininkai vėl 

Niekas nenorėjo mirti: 
1944-ųjų vasara Kaišiadorių krašte

Vytautas BudVytIS, kaišiadorių muziejus

pasiuntė mūsų linijų link 50 tankų ir šarvuočių. 
Bet ir šį kartą jiems nepasisekė: 14 tankų liko degti 
mūšio lauke. Priešas buvo priverstas trauktis. Šia-
me mūšyje pasižymėjo [...] bataliono komsorgas 
Andriejus Čumakovas. Jis prieštankine granata 
pamušė vokiečių tanką, o antrąja, mesta į liuką, 
sunaikino visą ekipažą“24.

Buvęs karys Vasilijus Černenka taip pat neblo-
gai prisimena vieną karštą 1944 m. liepos dieną. 
Černenka buvo šoferis. Kai prasidėjo mūšis prie 
Antakalnio, jis buvo pasiųstas vežti sviedinių. 
Vieną mašiną sviedinių jis atvežė, kaip pats rašo, 
prie nedidelio miškelio, kur stovėjo patrankos. Iš-
krovė ir pasisuko važiuoti atgal. Vokiečiai, matyt, 
pastebėjo sunkvežimį ir pradėjo į jį šaudyti. Vie-
nas sviedinys pataikė tiksliai ir mašiną sudaužė. 
Černenka, per stebuklą išlikęs gyvas, išsiropštė 
iš sulamdytos kabinos. Tuo momentu antras 
sviedinys sprogo už kelių metrų... Karys atgavo 
sąmonę tik ligoninėje. Veidas buvo apdegintas, 
krūtinė sužeista25.

Sovietų artileristai atmušė visas šešias vokie-
čių atakas. Mūšio lauke degė daugiau kaip tris-
dešimt tankų su geltonai – juodomis svastikomis, 
laukas prie upės buvo sėte nusėtas užmuštais ir 
sužeistais vokiečių kareiviais. Tačiau daug žuvo 
ir sovietų karių, kurie buvo palaidoti Žiežmarių 
miestelio centre26. Yra duomenų, jog mūšyje prie 
Antakalnio sovietų pajėgų sudėtyje kovėsi ir lie-
tuvis Stasys Kmieliauskas27.

Nors šis liepos 15-16 d. vokiečių pajėgų 
kontrpuolimas Žiežmarių, Antakalnio ir Bublių 
kaimų rajone žlugo, tačiau ir po to vokiečiai kas-
dien įvairiose fronto tarp Neries ir Nemuno upių 
vietovėse įnirtingai priešinosi.

nemuno forsavimas. Dar įnirtingesnį vo-
kiečių pasipriešinimą sovietinė armija sutiko 
prie Nemuno. ,,5-osios armijos štabo 1944 metų 
liepos 17 d. kovos įsakymu buvo nurodyta, kad 
371-ji šaulių divizija turėjo užimti placdarmą 
prie Darsūniškio, žūt būt jį išlaikyti ir pastatyti 
sunkiuosius tiltus per Nemuną, - rašo G. Sucho-
rukovas. – Aršiausios kovos placdarmui išlaikyti 
vyko liepos 17 ir 18 dienomis... Pagrindinį smūgį 
priešas smogė 1233-jo šaulių pulko gynybai ir 
242-jo atskirojo prieštankinio diviziono kovi-
niams daliniams“. Ties Darsūniškiu du priešo 
pabūklus, penkis kulkosvaidžius, tris snaiperius 
sunaikino kapitono Fiodoro Saveljevo vadovau-
jama baterija28.

Taigi, Darsūniškio kryptimi puolė sovietų 
371 šaulių divizijos daliniai, vadovaujami gen. 
V. Aleksiejenkos. Generolas prisimena: ,,Mūsų 
divizija dalyvavo Vilniaus išvadavime. 14 liepos 
gavome vadovybės įsakymą pulti Nemuno kryp-
timi link Darsūniškio. Staigiu maršu, triuškindami 
pakeliui priešą, mes per ne pilnas dvi dienas 
pasiekėme minėtą kaimą. Priešas nelaukė tokio 
puolimo ir paniškai pabėgo, pasitraukdamas į va-
karinį Nemuno krantą. Greitai mūsų kariai forsavo 
upę ir išmušė vokiečius iš jų pozicijų.

Netoli kranto vienoje iš pirkelių įsikūrė mano 
štabas. Šis mūšis buvo tik pradžia, vaduojant 
panemunės kaimus ir miestus“29.

Kaip jau minėta, kulminaciniu momentu buvo 
liepos 17 ir 18 dienos mūšiai. Ore pasirodė vokie-
čių lėktuvai. Jie bombardavo besigrupuojančius 
sovietų dalinius, vadovavimo punktus ir upės 
perkėlas. Buvo sužeistas generolas majoras Alek-
siejenka, jo padėjėjas ir štabo viršininkas.

Pritraukę pastiprinimus iš Kauno ir Rytinės 
Prūsijos, vokiečiai kuriam laikui sustabdė sovie-
tinių dalinių judėjimą. Prie Dovainonių, Rusonių, 
Pamierio vokiečiai iškasė gilius apkasus, tikėda-
miesi ilgam čia įsitvirtinti. Mūšiai vyko ir dieną, ir 
naktį. Atskiri nedideli sovietų karių būriai bandė 
prasiveržti prie Bublių ir Pamierio, bet tai jiems 
nepasisekė.

1944 metų liepos 25 dieną 
1-o Pabaltijo fronto vadas 
generolas I. Bagramianas 
davė įsakymą pulti Kauno 
link. Vokiečių gynyba pačią 
pirmą dieną buvo palaužta. 
Ypatingai stiprūs mūšiai vyko 
ties Dovainonimis, kur kovojo 
785 šaulių pulko kariai. Vaka-
rinėje Nemuno pusėje buvo 
kaupiami Sovietų Sąjungos 
armijos daliniai pagrindiniam 
šturmui Kauno link. Pratkū-
nų ir Vizginų kaimų rajone 
išsidėstė merginų-snaiperių 
skyrius. Užsimaskavusios 
priešo pašonėje, jos taikliais 
šūviais apšaudė vokiečių 
eiles. 

Vokiečiai traukėsi Rum-
šiškių link, kur taip pat užvirė 
sunkus mūšis. Į sovietinius 
tankus vokiečiai nukreipė 
patrankas ir minosvaidžius. 
Sprogimai kėlė į orą žemės 
stulpus, nuo dulkių ir dūmų 
pasidarė tamsu. Kairįjį Ne-
muno krantą ties Rumšiškių 
miesteliu vokiečiai ypač sti-
priai įtvirtino, tikėdamiesi 
čia sustabdyti puolančias 
sovietines pajėgas30.

Ties Rumšiškėmis reikėjo 
forsuoti Nemuną. Greitai 
buvo nutiestas pontoninis 
tiltas31. 1944 m. liepos 25 
dieną gautas pulko vado 
papulkininkio A. Baikovo 
įsakymas – atmušti vokiečius 
nuo upės. Kai sovietų šaulių 
daliniai pakilo forsuoti upę, 
tankistai juos palaikė savo 
ugnimi32. Štai kas pasakojama 
apie Rumšiškių išvadavimą 
seržanto Georgijaus Žukovo, 
tarnavusio 612 šaulių pulko 
skyrininku, apdovanojimo 
lape: ,,1944 m. liepos 25, kai 
mūšiuose už Rumšiškes buvo 
sužeistas kuopos vadas, drg. Žukovas asmeni-
ne iniciatyva perėmė vadovavimą. Sumaniais 
manevrais palaužė vokiečių pasipriešinimą prie 
miestelio ir, staigiai puldamas pirmyn, aplenkė 
Rumšiškes iš kairės.

Priešas pastebėjo tai ir visą smūgį nukreipė į 
Žukovo kuopą. Išvengęs tiesioginio mūšio, drg. 
Žukovas išvedė kuopos karius giliau į priešo už-
nugarį ir prispaudė fašistus prie Nemuno. Pasta-
rieji, bijodami pilno apsupimo, atsitraukė. Drąsių 
drg. Žukovo poelgių dėka mūsų batalionas be 
didelių nuostolių užėmė Rumšiškių miestelį“33.

Tą pačia dieną 449 šaulių pulko kariai taip 
pat pradėjo forsuoti Nemuną prie Rumšiškių. 
Pirmai grupei vadovavo seržantas Aleksandras 
Sokolovas ir eilinis Piotras Jakovlevas. Sunaikinę 
apie 200 vokiečių kareivių, jie išlaikė užimtą pla-
cdarmą 2 paras. 

Šešias dienas vykęs mūšis prie Nemuno pa-
sibaigė sovietų pajėgų pergale. Liepos pabaigoje 
mūšiai prasidėjo jau Kauno miesto prieigose.

Sovietų karo lauko ligoninės ir gen. 
I. Černiachovskio štabas norkūnuose

Fronto metu Rečionių kaime, miško pakraš-
tyje, buvo įsteigta sovietų karo lauko ligoninė. Į ją 
buvo gabenami sužeistieji. Dalis sovietinių karių 
šioje ligoninėje pagydavo ir vėl žengė priešakinėse 

17Bačiurinas A. Kovose už Tarybų Lietuvą... P. 193.
18Ten pat. P. 193-194.
19Ten pat. P. 194-195.
20Raudeliūnas J. Kaišiadorys, 1944-ji... 
21Ten pat. 
22Laurinavičius J. Hitlerinės okupacijos metais // Į komuniz-

mą. 1964 m. liepos 16 d., Nr. 84 (1903).
23Sučalkinas V. Išvadavimas // Į komunizmą. 1969 m. liepos 

12 d., Nr. 81 (2658).
24Ten pat.
25Sučalkinas V. Vieno medalio istorija // Į komunizmą. 1970 

m. balandžio 9 d., Nr. 42 (2771).
26Sučalkinas V. Išvadavimas // Į komunizmą. 1969 m. liepos 

12 d., Nr. 81 (2658).
27Sučalkinas V. Kovų relikvijos // Į komunizmą. 1969 m. 

rugsėjo 23 d., Nr. 112 (2689).
28Laurinavičius J. 1944-ieji, liepa... // Į komunizmą. 1964 m. 

liepos 21 d., Nr. 86 (1905).
29Sučalkinas V. Išvadavimas // Į komunizmą. 1969 m. liepos 

15 d., Nr. 82 (2659).
30izmodionovas i. Ties Rumšiškėmis... // Į komunizmą. 1969 

m. liepos 12 d., Nr. 81 (2658).
31Frolovas p. Kariai – mūsų rajono vaduotojai // Į komunizmą. 

1964 m. liepos 18 d., Nr. 85 (1904).
32Maksimavičius p. Už senąjį Vilnių, už tykųjį Nemuną // Į 

komunizmą. 1964 m. gegužės 9 d., Nr. 55 (1784).
33Sučalkinas V. Išvadavimas // Į komunizmą. 1969 m. liepos 

15 d., Nr. 82 (2659).
34Paminklas tarybiniams kariams // Kaišiadorių muziejaus 

mokslinis archyvas (toliau – KšM). B. 20. L. 2.; Bukauskas L. Po 
dvidešimt metų // Į komunizmą. 1964 m. birželio 16 d., Nr. 71 
(1800).; Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. 
Kaišiadorys, 2001. P. 301. Tęsinys kitame numeryje

Antrojo Pasaulinio karo istorija

Vokiečių kariai Kaišiadorių geležinkelio stotyje 
Paminklas Stoniavoje sovietų kariui Safarui 

Ameršojevui. 2014 m. V. Budvyčio nuotr. 

Schema. Kauno išvadavimas (1944 m. liepos 15-rugpjūčio 3 d.). Iš 
knygos Tarybų Lietuva Didžiajame Tėvynės kare. Vilnius, 1975

fronto linijose. Dalis karių - mirdavo. Kariai buvo 
laidojami čia pat Rečionyse34.
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Lietuviškas vardynas Breslaujos rajone
dr. Aleksandras AdAMkAVIČIuS, Vilnius

lietuvos ir Baltarusijos istorijos įvykų interpretacijos

1Kamienas, iš kurio kilęs oikonimas, gana produkty-
vus ir Baltarusijos toponimijoje. Tose pačiose viena prie 
kitos esančiose Drūkšių–Pelekų–Vidžių apylinkėse dar yra 
brus. Абали (rus. Оболи), Абаликшты k.;  Оболь – upė, 
dešinysis Dauguvos intakas; kaimas Garadoko r.; ež. ir 
mstl. Šumilinos r. Оболянка – upė, dešinysis Laukesos 
intakas; Обольцы k. Talačino r. Visi jie, V. Žučkevičiaus 
nuomone, yra lietuviškos kilmės (Žučkevič 1974, 262). N. 
Trubačiovo nuomone, pavadinimus su kamienu, turinčiu 
абал- / обал- reikia sieti su senesniais kamienais *абъл-
/*объл- praslavų kalboje ir su kitokiu vokalizmu lietuvių 
kalboje, su obuolys ir lat. abols ‘obuolys’ (Trubačiov, 2009, 
244–245). J. Trusmanas šiuos pavadinimus lygina ne tik 
su lietuviškais kamienais, bet ir su baltų ir finų kalbų ka-
mienais: kuršių ir lyvių aabil, aabäl ‘dobilas’, es. hoblik(ac) 
‘rūgštynė’, kurie siejasi su reikšme ‘rūgštus’ (Trusman 
1907, 205–206). Plg. taip pat Абалонь k. Šarkauščinos r. 
(Žučkevič 1974, 262). Rytinės Vitebsko srities tarmėse: 
аболонь ‘viršutinis medienos sluoksnis aplink kamieno 
šerdį’, абалоньне ‘užliejama vieta prie upės’ (Kaspiarovič 
1927, 1). Šiaurės vakarų Baltarusijos tarmėse šis žodis turi 
ir kitą reikšmę: абалонь ‘upės krantas’ (SBG I 28).

2Oikonimo kamiene šaknis  бел-, kuri gali būti sieja-
ma su liet. antroponimais su Bel-: Bẽlis, Belienas, Beliónis 
(Zinkevičius 2008, 78), Bíela, Biẽlius, Bė̃lė, Bielìnis arba pan. 
(LPŽ I 225, 250, 251). Plg. taip pat brus. бель ‘aukštapelkė 
su baltosiomis samanomis’. Tokią reikšmę taip pat turi  Bal-
tarusijos gyvenviečių pavadinimai: Бель Dub, Lzn, Krič. ir kt.; 
Бельки Pstr, Бельковщина Verch ir kt. (Žučkevič 1974, 24). 
Šiuo atveju Беляны kaip galimas oikonimo kilmės variantas: 
žmonės, gyvenantys aukštapelkėje. Plg. liet. Bieliai miškas 
Lazdynų r.; Bieliónys dv. Ignalinos r.; Bieliūnai k. Zarasų r. ir 
kt. (LVŽ I 470-471).

3Pavardė Буча siejama su prasl. *buča  (ESSJ, 1976, 
leid. 3, 73).

4Plg. kitą eilę: rus. помчы, idiol. понца, понцы ‘spąstai, 
tinklas su masalu žuviai arba paukščiams gaudyti’, sen. rus. 
помъчище ‘gaudymo vieta’ (Fasmer III 324). Buv. Vitebsko gu-
bernijos Garadoko apskrityje buvo Панченки k. (Панчошки) 
(Trusman 1907, 227).

5Gali būti ir iš Tvir-: liet. avd. Tvìr-butas, Tvìr-gedas, Tvìr-
gilas ir kt. (Zinkevičius 2008, 152). Su šia šaknimi yra keletas 
hidronimų: Tverẽčiaus ež. Ignalinos r., Tvẽr-upis up. Klaipėdos 
r., Tvìr-but-upis up. Jurbarko r. (Vanagas 1981, 351). Upės var-
das Tvẽr-upis, A. Vanago nuomone, sietinas su liet. tvérti (ten 
pat). Plg. taip pat gyvenamųjų vietovių pavadinimus Lietuvoje: 
Tvẽrai mstl. Plungės r., Tverẽčius mstl. Ignalinos r. (ATSŽ, 
322). Su šia šaknimi pavadinimų yra ir kitose teritorijose. Plg. 
Tverė miestas Rusijoje (Тверь), ten pat – Тверца up. (Fasmer 
IV 33). M. Fasmerio nuomone, šis pavadinimas giminingas 
sen. rus. Тьхвeрь, suom. Tihverä (Fasmer IV 33).

6Pavadinimai su kamienu бар-/бор- gana produkty-
vūs tiek slavų, tiek baltų tikrinių vardų daryboje. Dar žr. 
Борейки.

Breslaujos rajonas (Vitebsko sritis, Baltaru-
sija) ne vieną kartą minėtas mano straipsniuose, 
kuriuose buvo rašoma apie lietuvišką vardyną 
Baltarusijoje. Šį kartą  noriu papildyti šio rajono 
lietuvišką vardyną.

Iš Breslaujos rajone ištirtųjų oikonimų 262 
vardai arba 31,6 proc. yra lietuviškos kilmės. 
Daugiau iš jų yra su priesaga -iškė,  -iškės, -iškis, 
-iškiai – 156 vardai. Apie juos rašiau straipsnyje 
„Lietuviškas vardynas Baltarusijoje (Priesagos 
-ішк[і] / -ышк[і] (< liet. -iškė, -iškės, -iškis, -
iškiai) vediniai)“. Šiame straipsnyje apžvelgsiu 
kitų žodžių darybos oikonimus.

Priesagų -ан[ы] / -ян[ы], -ан[е] /-
ян[е] (< liet. -ėnai, -(i)onys); -онi / -анi (< 
liet. -(i)oniai, -ainys); -анцы / -янцы (< liet. 
-(i)onys, -ėnai); -ойцi / -айцi / (-айцы) (< 
liet. -aičiai) vediniai

Skirtingai nuo ankstenės toponimų grupės 
su -ишкi, pavadinimai su -аны / -яны ne tik 
susitelkę Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, bet 
ir paplitę po visą Baltarusijos ir Vitebsko srities 
teritoriją ir sudaro du toponiminius modelius 
su -ėnai, -onys. Daugiausia jie padaryti iš pa-
tronimų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų. 
Šios grupės toponimų kamienų analizė ne 
visada duoda vienareikšmį atsakymą, kokios 
kilmės gyvenamosios vietovės vardas – baltiš-
kos ar slaviškos (Birila, Vanagas, 1968, 37–38). 
Oikonimų, kurie greičiausiai yra baltiškos 
kilmės, priesagos atskirtos brūkšneliu.

Modelis su -ане / -яне labiausiai būdingas 
Vitebsko ir Gardino sričių oikonimams. Ge-
netiniai oikonimai su -ане / -яне siejami su 
gyventojų pavadinimu pagal gyvenamąją vietovę, 
jie paprastai padaryti iš slaviškų kamienų (Birila, 
Vanagas, 1968, 52).

Oikonimai su priesaga -онi / -анi gali būti 
kilę iš lietuviškų oikonimų su priesagа -oniai / 
-ainys, kai kuriais atvejais tai fonetiniai vediniai 
iš slaviškų pavadinimų su priesaga -ане.

Oikonimai su -анцы genetiškai gali būti kilę 
iš toponimų su -аны ir sudaryti pridėjus priesagą 
-цы. Kai kurie jų kilę iš gyventojų pavadinimų 
su priesaga -анцы (Birila, Vanagas,  1968, 55). 
Ir vienu, ir kitu atveju oikonimą sudaro slaviška 
priesaga ir lietuviška šaknis.

Oikonimų priesaga -ойцi / -айцi / (-айцы) 
transformavosi iš lietuviškų toponimų priesagos 
-aičiai (-aitis) ir lietuviškų avd. Priesagos -aitis 
(-aičiai).

Абаляны1 (Оболяны) Brsl (Rapanovič 
1977, 15) – gali būti iš upelio Abalỹs (Būga 
1961, 534–535) ar liet. avd. *Abalynas 
(*Obuolynas, Obalevičiai, Obuolevičiai), dar 
plg. to krašto avd. Ablynas (balsis a antrajame 
skiemenyje čia gali būti iškritęs), Abelienas 
(LPŽ I 57), Obelenis, Obelẽnius, Obeliẽnis ar 
pan. (LPŽ II 341). 

Беляны2 (2) Luž, Mkl, Asv, Brsl, Verch, 
Mior, Šark (Rapanovič 1977, 66) – veikiausiai 
iš avd. Bielẽnis, Bielìnis, *Bielanas (LPŽ 1985, 
250-251), *Belenas ar pan. 

Бужаны (Bužiónys) Brsl (Rapanovič 
1977, 61) – iš kaime esančio ežero Bùžas 
(kaip pagal greta esantį Ūsio ežerą vardą gavo 
Ūsiónys). Plg. dar ir liet. pavardę Bùžas ir 
pan. (LPŽ I 372), Bužíenė k. Ignalinos r. ir 
kt. (LVŽ I 645).

Бучаны Brsl (Rapanovič 1977, 64) – iš 
avd. Bučiónis (LVŽ I 326), dar plg. Bùčas, Bučỹs, 
Bùčius Bučiūnas (LPŽ I 325, 326), brus. pavardę 
Буча3 (ESSJ, 1976, leid. 3, 73). Plg. liet. Bučýnas 
gyvenamoji vieta, miškas Akmenės r.; Bùčinė 
pusiasalis Utenos r.; Bučỹnė dirbama žemė Biržų 
r. ir kt. (LVŽ I 585).

Великянцы Brsl (Rapanovič 1977, 76) – iš 
liet. avd. Velikėnas (of. Velikianec) (LPŽ II 1184), 
plg. Velýkiai k. Panevėžio r. (ATSŽ, 339).

Видайцы Brsl (Rapanovič 1977, 79) – vei-
kiausiai vietovardis Vidáičiai susiformavo iš tos 
pačios šaknies kaip ir oikonimas Вид-ишки ar 
pan. (žr. dar Видишки).

Возгелянцы Brsl (Rapanovič 1977, 68) 
– iš liet. avd. Vozgela (LPŽ II 1256). 

Войнюнцы (liet. Vainiūnai) Brsl (Rapa-
novič 1977, 68) – veikiausiai pavadinimas kilęs 
iš oikonimo Войнюны ir liet. avd. Vainiūnas 
(LPŽ II 1135).

Гавраны Brsl (Rapanovič 1977, 104) – ga-
limai iš avd. *Gaurónas. Plg. liet. avd. Gaũras, 
Gaurònskis,  Gaurẽlis, Gaurìlius, brus. Гаврас 
(LPŽ I 633–634). 

Гришкяны Brsl (Rapanovič 1977, 116) 
– iš avd. Griškė́nas (LPŽ I 721).

Демьяны Brsl (Rapanovič 1977, 125) 
– gali būti iš liet. Demẽnis, Dėmẽnius ar pan. 

(LPŽ I 483) arba brus. Демьян iš jo išvestų 
pavardžių (Žučkevič 1974, 96).

Жеймяны Brsl (Rapanovič 1977, 138) – iš 
liet. vandenvardžio Žeimenà ar iš avd. Žeimė́nas 
(LPŽ 1989, 1319), dar plg. liet. avd. Žeima, Žei-
mis, Žeimỹs ir pan. (LPŽ II 1319, 1320). Lietuvos 
upės ir geležinkelio stotis Žeimena Švenčionių 
r. yra 60 km į pietvakarius nuo Baltarusijos 
Žeimenos (ATSŽ, 69).

Иланцы Brsl (Rapanovič 1977, 170) 
– veikiausiai iš liet. avd. Ilãnis, Ylãnis (LPŽ I 
764) arba iš jų kilusių oikonimų. 

Кемянцы Brsl (Rapanovič 1977, 195) 
– gali būti iš liet. avd. Kiemėnas < *Kemenec arba 
kilusio iš jo oikonimo ir susijęs su liet. kíemas 
(LKŽe). Plg. Kemėnai k. Biržų r. (ATSŽ, 130).

Королюнцы Brsl (Rapanovič 1977, 188) 
– iš avd. Karaliūnas ar pan. (LPŽ I 919).

Лапяны Brsl (Rapanovič 1977, 223) – iš 
liet. avd. Lapė́nas, Lapenas ar pan. (LPŽ 1989, 
22, 23).

Мамяны Brsl (Rapanovič 1977, 250) 
– gali būti sietinas su liet. avd. Mamė́nas, Ma-
miūnas ar pan. (LPŽ II 149).

Матокьяны Brsl (Rapanovič 1977, 257) 
– veikiausiai kilęs iš liet. avd. Matukýnas, Ma-
tukónis (LPŽ II 183), plg. Matùkai k. Širvintų 
r., Švenčionių r. (ATSŽ, 174). 

Мацаляны Brsl (Rapanovič 1977, 257) 
– gali būti kilęs iš liet. avd. *Macelė́nas, plg. 
Macẽlis, Maciuliónis, Matulė́nas (LPŽ II 122, 
125, 183), plg. liet. Matelė́nai k. Molėtų r. 
(ATSŽ,  174).

Межаны Brsl (Rapanovič 1977, 270) – iš 
liet. avd. Miežė́nas, Miežiónis, Miežónis ar pan. 
(LPŽ II 224), plg. liet. Mėžiónys k. Švenčionių 
r., Miežiónys k. Alytaus r., Šalčininkų r., Vilniaus 
r. (ATSŽ, 181, 183).

Мекяны Brsl (Rapanovič 1977, 270) 
– gali būti iš liet. avd. Mekiónis, Mekonas ar 
pan. (LPŽ II 203) ir greičiausiai siejami su liet. 
avd. Mekà, Mẽkas, Mẽkas arba panašiais (LPŽ 
II 202, 203).

Мелюнцы (liet. Miliūnai) Brsl, Милюнцы 
Brsl (Rapanovič 1977, 263) – veikiausiai iš oi-
konimo Милюны (žr. aukščiau Милюны) arba iš 
liet. avd. Mieliūnas ar pan. (LPŽ II 222).

Миколаюнцы Brsl (Rapanovič 1977, 
261) – iš liet. avd. Mikalajūnas, Mikalojūnas ar 
pan., kilusių iš krikštavardžio Mikalõjus (LPŽ 
II 226, 227).

Мисянцы (liet. Mìsos) Brsl (Rapanovič 
1977, 264) – suslavintas veikiausiai iš liet. avd. 
*Misà ar apeliatyvo misà ‘raugas alui daryti’.

Нурвянцы Brsl (Rapanovič 1977, 283) 
– veikiausiai iš liet. avd. Nór-vainas, Nor-vainis 
arba pan. (Zinkevičius 2008, 227).

Огони Brsl (Rapanovič 1977, 16) – vei-
kiausiai iš liet. avd. Aguonà, Aguõnis (LPŽ I 
68). Oikonimas gali būti kilęs ir iš аpeliatyvinės 
leksikos, iš brus. агонь ‘liepsna’ (TSBM I 105). 
Plg. Aguõnis k. Marijampolės r. (ATSŽ, 4).

Панчаны Brsl (Rapanovič 1977, 294), 
Пончаны dv. Druj – gali būti iš liet. pántis, 
рánčioti4 (LKŽe). 

Пиртани Brsl (Rapanovič 1977, 305) 
– veikiausiai iš lat. avd. Pirtāns ar pan. (LPŽ II 
462). Plg. dar pirtìs (LKŽe).

Рымашаны (liet. Rimašėnai) Brsl (Rapa-
novič 1977, 336) – gali būti, kad iš avd. *Rima-
šėnas, *Rimšėnas arba panašių (LPŽ II 608), plg. 
Rìmašiai k. Ignalinos r., Rimãšiai k. Šalčininkų 
r. (ATSŽ, 262), plg. taip pat Ришми (Рымши, 
Римшаны, Pимщаны, Римшино, Римищаны, 
Римищиха) k. Vitebsko gubernijos Dvinos aps. 
(Trusman 1907, 241).

Рычаны (liet. Ričiónys) Brsl, (Rapano-
vič 1977, 336) – pagal greta esantį ežerą Ričỹs 
(Rytỹs), upę Ričià (brus. Ričánka), dar plg. 
Rýtupis Marijampolės r. (LUEV 136).

Тверьянцы Brsl (Rapanovič 1977, 398) 
– veikiausiai šaknis ta pati kaip ir lietuviškos pavar-
dės su Tver5  – iš *Tverys ar pan. (LPŽ II 1093). 

Урбаны k. Brsl (Rapanovič 1977, 386) 
– iš liet. avd. Ùrbanas, Urbonas, lenk., vok. Ur-
ban, rus. Урбан (LPŽ II 1107–1109). Plg. liet. 
Urbonìškė k. Skuodo r., Urbonìškės vs. Rokiškio 
r. (ATSŽ, 324).

Шавляны Brsl, k. Jdž (Rapanovič 1977, 
415) – gali būti iš liet. avd. *Šaulėnas, plg. 
Šaulỹs, Šiaulỹs, Šiauliūnas (LPŽ II 896, 920), plg. 
liet. Šiaulė́nai mstl. Radviliškio r. (ATSŽ, 303). 

Эйтмяны Brsl (Rapanovič 1977, 423) 
– (tarm. Aicmenas ∼ Eitminas) iš liet. avd. 
Eitmìnas, Eitmanas (LPŽ I 569, 570), plg. liet. 
Eitminiai k. Vilniaus r. (ATSŽ, 72).

 
Priesaga –ун[ы] / –юн[ы] (< liet. –(i)ūnai)

Lietuviškuose oikonimuose priesaga -уны 
yra antroponiminė, visi oikonimai su šia priesaga 
yra kilę iš lietuviškų antroponimų su priesaga -
ūnas. Antroponimijoje ši priesaga yra genetiškai 
patroniminė. Baltarusių kalboje priesaga -ун 
santykinai ribota ir daugiausia nurodo asme-
nų pavadinimus pagal kokius nors požymius: 
горбун, рагатун. Oikonimai su -уны turi tris 
oikoniminius modelius: lietuvišką toponiminį 
modelį su -ūnai (lietuviškus antroponimus su 
-un iš liet. -ūnas); rytų slavų oikoniminį modelį 
pagal baltarusių antroponiminį modelį su -ун; 
hibridinius oikonimus ir antroponimus su -ун, 
iš pradžių pritaikytus baltarusių kalbai  (Birila, 
Vanagas, 1968, 58-60).

Битюны (Bičiūnai, brus. Biciuny) Brsl 
(Rapanovič 1977, 54; LTV 18) – iš liet. avd. 
Bicūnas, Bičiūnas (LPŽ I 248), plg. liet. Bičiūnai 
k. Trakų r. (LVŽ 2008, 469).

Блажуны Brsl (Rapanovič 1977, 55) 
– iš avd. Blažūnas, Blažiūnas (LPŽ I 274; LVŽ 
I 511).

Богдюны Brsl, Pst (Rapanovič 1977, 37) 
– iš avd. Bagdžiūnas (LVŽ I 298), plg. Bagdžiūnai 
k. Švenčionių r. (LVŽ I 298, 299).

Боруны6 Brsl (Rapanovič 1977, 46) – iš 
liet. avd. Barūnas arba brus. Барун (LVŽ I 392), 
plg. Barūnai vs. Ignalinos r., Barūnai k. dalis 
Rietavo sav. teritorijoje (ten pat). 

Вайцбуны Vid, Brsl (Rapanovič 1977, 68) – iš 
liet. vaidzbūnas arba dvinaris, sudarytas iš kamienų, 
įeinančių į lietuviškų tikrinių vardų sudėtį. 

Вацкелюны Brsl (Rapanovič 1977, 75) 
– iš liet. avd. *Vaickeliūnas, kuris yra priesagos 
vedinys iš *Vaickelis (LPŽ II 1127).

Войнюны Brsl (Rapanovič 1977, 68) 
– kilęs iš liet. avd. Vainiūnas (LPŽ II 1135), plg. 
Vainiūnai k. Anykščių r., Kėdainių r., Lazdijų r. 
ir kt. (ATSŽ, 331).

Гритуны Brsl (Rapanovič 1977, 115)  
– kilmė neaiški, veikiausiai iš liet. avd. *Gri-
tūnas, plg. avd.  Grità, Grìtas, Grìtė, Gritė́nas 
(LPŽ I 722).

Лайбуны Brsl (Rapanovič 1977, 221) 
– veikiausiai iš liet. avd. *Laibūnas, pgl. liet. avd.  
Láiba, Laibìnis (LPŽ II 15, 16).

Милюны Brsl (3) (Rapanovič 1977, 263) 
– iš liet. avd. Miliūnas, plg. avd. Milis, Mylis, 
Milỹs, Mìlius ar pan. (LPŽ II 242, 243), plg. liet. 
Miliūnai k. Kupiškio r., Rokiškio. r., Ukmergės 
r. ir kt. (ATSŽ, 186).

Мунтюны (brus. Мiнцюны) Brsl (Rapa-
novič 1977, 268) – gali būti iš avd. *Munciūnas, 
plg. liet. avd. Muñcius (Mañcius), Munčùnskas 
(galbūt suslavintas iš *Munčiūnas), Mañcius, 
Mañčius (LPŽ II 150, 281). 30 km į pietus, 4 km 
nuo Adutiškio Pastovių r. yra kitas kaimas tokiu 
pat vardu, tik slaviška priesaga – Мунцевичи, 
kuris autententiškai vadinasi Mančiónys (3) (dvi-
garsis an vilniškių verčiamas un – LTV 34). 

Подтрейбшуны Brsl (Rapanovič 1977, 
290) – oikonimas sudarytas priešdėliniu būdu 
iš Трейбшуны, t. y. kaimas, kuris yra prie kai-
mo Трейбшуны. Breslaujos r. Vidžių aps. dabar 
yra tik Трейбшы– Treibšai (LTV 50). „Lietuvių 
pavardžių žodyne“ yra tik avd. Trepšà, Trẽpšas 
(LPŽ II 1065–1066). Gervėčių ap. Rimdžiūnų 
k. yra avd. Trepšỹs (tarm. Trėpšỹs). 

Радкуны Brsl (Rapanovič 1977, 324) – gali 
būti kilęs iš avd. Ratkūnas,*Radkūnas, vedinys 
iš avd. liet. Rãdkus (lenk. Radko, Radek, brus. 
Радко, Родко) (LPŽ II 553). 

Раткуны (2) Druj (Goškevič 1905, 142), Brsl 
(Rapanovič 1977, 329) – iš avd. Ratkūnas (LPŽ II 
580), plg. liet. Ratkūnai k. Pakruojo r., Pasvalio r., 
Rokiškio. r., Šiaulių r. (ATSŽ, 258).

Ратюны Brsl (Rapanovič 1977, 329) 
– gali būti kilęs iš avd. Račiūnas, *Raciūnas (iš 
liet. avd. Račỹs, Racỹs, Rãcius (LPŽ II 548). Plg. 
dar liet. avd. Račiūnas (LPŽ 1989, 550).

Priesaga -ейк[i] (< liet. -eikiai, -eikos)
Oikonimai su -ейкi kompaktiškai išsidėstę 

Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Su šia priesaga 
Lietuvoje yra hidronimų ir toponimų. Šis mode-
lis ir tapo pagrindu oikonimams su -ейкi Baltaru-
sijoje atsirasti (Birila, Vanagas, 1968, 68).

Биейки Brsl (Rapanovič 1977, 53-54), k. 
Jdž (Goškevič 1905, 147) – oikonimas, išvestas iš 
liet. avd. Bijeikis, su šaknimi Bij-. Šią šaknį turi 
ir keletas kitų lietuviškų vienanarių ir dvinarių 
oikonimų (Zinkevičius 2008, 78). Oikonimas 
gali būti sietinas su kita lietuviškų antroponi-
mų ir toponimų eile – tokių, kurie siejasi su 
topoleksema bigas ‘trumpas, mažas’ (LVŽ I 473; 
Zinkevičius 2008, 558).

Бомейки Brsl (Rapanovič 1977, 40) – iš 
avd. Bomeikà (LPŽ I 288).

Гавейки Brsl (Rapanovič 1977, 93) – iš 
liet. avd. Gaveikà, Gavéika (LPŽ I 634), plg. 
liet. Gavei

̃kiai k. Molėtų r. (LVŽe).

Priesaga –ел[i] /–эл[i] (< liet. –eliai)

Oikonimų modelis su -елi sudaromas pagal 
lietuvišką modelį su -eliai, kuris plačiai var-
tojamas sudaryti oikonimams visoje Lietuvos 
teritorijoje. Dalis oikonimų galėjo atsirasti šio 
lietuviško modelio su -eliai pagrindu. Dalis 
oikonimų galėjo atsirasti iš lietuviškos kilmės 
antroponimų su -ель, kilusių iš -elis. Lietuviški 
oikonimai su -elis atsirado trimis keliais: iš an-
troponimų su priesaga -elis, -eliai; iš apeliatyvų 
su priesaga -elis, -eliai; iš kitų oikonimų (plg. 
Birila, Vanagas, 1968, 73).

Варнели Brsl (Rapanovič 1977, 72) – iš 
liet. avd. Varnelis, Varnilà (LPŽ II 1165), kilusių 
iš Várna, Var̃nas (ten pat), plg. liet. Varnẽliai k. 
Anykščių r., Rokiškio. r., Telšių r. (ATSŽ, 337).

Вашкели (dabar Вашкелевищина, Ra-
panovič 1977, 76) k. Brsl – iš liet. antroponimų 
Vaškẽlis, dar plg. Vaškỹs, Vãškas, Vãškis, Vãškus 
ir kt., kurie, Z. Zinkevičiaus nuomone, kilo ne 
iš lenk. Waszka (LPŽ II 1172), o iš slavų Ivano 
ar graikiškos kilmės vardo Vosỹlius (Zinkevičius 
2008, 365). Oikonimas galėjo atsirasti ir iš liet. 
žodžio vãškas (LKŽe). Plg. liet. Vaškẽliai k. 
Šalčininkų r. (ATSŽ, 338).

Гурели Brsl (Rapanovič 1977, 117) – iš liet. 
avd. Gurẽlis (Zinkevičius 2008, 284).

Девели Brsl (Rapanovič 1977, 124), k. 
Druj (Goškevič 1905, 141) – iš liet. avd. *Dievẽlis 
(plg. Dievùlis, Dieváitis LPŽ I 494) ar iš liet. 
avd. Develis, išvesto iš Devas (Zinkevičius 2008, 
309), o ne iš Deveikis (LPŽ I 488). Oikonimas 
iš *Dievẽlio kildinamas pirmiausia dėl to, kad 
žinomas tik vienas Develis, gyvenęs už 150 km 
(prie Ukmergės), o jo pavardė tarmiškai skam-
bėjo Davalis (suslavinta būtų Dòval’). 

Дукели Brsl (Rapanovič 1977, 135) - gali 
būti kilęs iš avd. *Dukelis, Dukelỹs (LPŽ I 539).

Ждегели Brsl (Rapanovič 1977, 142) – 
greičiausiai iš liet. iš-dèg-ti, t. y. Išdẽgėliai, plg. 
liet. Išdagėliai k. Marijampolės sav. ter., Prienų 
r.; Išdagai k. Kazlų Rūdos, Šakių, Jurbarko r. 
(ATSŽ 99). 

Купчели (liet. Kupčẽliai) (2) Brsl (Rapa-
novič 1977, 215; LTV 31) – iš liet. avd. Kupčẽlis 
(LPŽ I 1127).

Tęsinys kitame numeryje
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Vytautas ČESNulIS, Vilnius

Kun. F. Nevieros kūrybinio palikimo papildymas
„Vorutos“ 2010 m. 19-22 numeriuose 

spausdintas straipsnis apie 1943-1946 m. 
Trakų kleboną ir dekaną Florijoną Nevierą 
(1896 – 1976). Į straipsnį atsiliepė kunigai 
Vaclovas Aliulis ir Antanas Dilys („Vorutos“ 
2011 m. Nr. 1). Pastarasis kunigas su F. Ne-
viera, atvažiavusiu į Vilnių, buvo susitikęs 
1967 m. F. Neviera labai domėjęsis kai ku-
riais istorijos dalykais, lankė M. Mažvydo ir 
Mokslų akademijos bibliotekas. Buvo parašęs 
monografiją apie šv. Kazimierą. Su F. Neviera 
antrą kartą A. Dilys susitiko Lenkijoje, Kenčine 
netoli Gižycko, 1968 m. rugsėjo mėn.

Kun. F. Neviera mirė 1976 m. birželio 16 
d., būdamas 80 metų, Kenčine, kur ir palai-
dotas.   

Pataisius „Lietuvių enciklopedijos“ (Bos-
tonas) t. 20 informaciją ir kt., 2010 m. straips-
nyje „Vorutoje“ pateikta Florijono Nevieros 
mokslo darbų bibliografija. 

Lietuvių mokslo draugijos leidinyje 
„Lietuvių tauta. Lietuvių mokslo draugijos 
raštai. Knyga IV, sąsiuvinis 3“, Vilnius, 1932, 
išspausdintas iš originalo rankraštinio nuo-
rašo F. Nevieros spaudai parengtas Žemaičių 
vyskupo grafo Antano Tiškevičiaus veikalas 
apie Žemaičių vyskupystę Status Dioceseos Sa-
mogitiensis descriptus cura Antonii Comitis tys-
zkiewicz, episcopi Samogitiensis; išnašose gana 
gausu darbo parengėjo spaudai pastabų.

Toje pačioje 1932 m. „Lietuvių tautoje“ 
bendra antrašte „Lietuvos pranciškonai ob-
servantai, lietuvybės gynėjai XVII šimtmetį“ 
išspausdinti F. Nevieros spaudai parengti du 
dokumentai: pirmasis – 1656 m. Lietuvos vie-
nuolių pranciškonų observantų (bernardinų) 
skundas visos vienuolijos generolui ir gene-
ralinei kapitulai, kad lenkai nesilaiko sąlygų, 
kuriomis tų vienuolių Lietuvos provincija 
1570 m. buvo sujungta su Mažosios Lenkijos 
provincija, antrasis – bernardinų generalinio 
komisaro Sebastijano a Kajetos 1654 m. lap-
kričio 25 d. nuostatai. 

Kunigams skirto dvisavaitinio Vilniaus 
arkivyskupijos periodinio leidinio Wiadomości 
Archidziecezjalne Wileńskie (Vilniaus arkivys-
kupijos žinios) 1934 m. Nr. 15-17 išspausdintas 
kriptonimu X. F. N. (Kun. F. Neviera) pasira-
šytas straipsnis Monografje i monografisci (Mo-
nografijos ir monografininkai) – atsiliepimas į 
anksčiau tais metais laikraštyje išspausdintus 
straipsnelius apie bažnyčių ir parapijų istorijų 
rašymą. F. Neviera pasisakė kaip istorikas. Be 
kita ko, pareiškė kritinių pastabų dėl apleistų, 
nesutvarkytų kapitulos ir senosios konsistori-
jos archyvų, kuriais praktiškai nebuvo galima 
naudotis.        

Gausiais šaltiniais paremtas originalus F. 
Nevieros darbas yra „Lietuvos pranciškonai 
observantai iki pirmosios provincijos įsikūri-
mo (1468-1530)“, paskelbtas „Lietuvių tautos“ 
V knygoje 1935 m. Lietuvos pranciškonų 
observantų istorijos aprašymas papildytas 
keturiais lotyniškais dokumentais.

„Lietuvių tautos“ toje pačioje 1935 m. 
knygoje antrašte Miscellanea – Cauniana (Mi-
šinys – Kaunas) paskelbti F. Nevieros spaudai 
parengti du dokumentai: I. Kauno rotušės 
įkurtuvės (1542 m., lietuviškas vertimas); II. 
Šv. Kryžiaus bažnyčios Kaune fundacijos 
aktas (1500 m., lotyniškas originalas).

Dabar turime galimybę papildyti ir patiks-
linti F. Nevieros kūrybos sąrašą: liepos 15 d. 
„Vorutos“ fondas iš Lenkijos, iš Kenčino, gavo 
kunigo archyvinį palikimą. Jame yra ir kun. 
A. Dilio minėta F. Nevieros monografija apie 
šv. Kazimierą – „Šv. Kazimiero kulto šalyje ir 
užsienyje istorija“ (Dzieje kultu św. kazimierza 
w kraju i za granicą). Tai į knygelę susiūta tęs-
tinio leidinio nasza przeszłość (Mūsų praeitis) 
1970 m. t. 33 atspaudo dalis – 72 puslapiai 
(64 p. teksto – 61-124 p. – ir 8 p. iliustracijų) 
+ pradžioje 1 lapas su Kenčino Šv. Jurgio pa-
rapijos bibliotekos antspaudu p. 2 ir viršeliai. 
Paskutiniame puslapyje yra autoriaus įrašas, 

kad knygelę jis dovanoja konfratrui, Kenčino 
klebonui Augustinui Fleišeriui.       

Pasak autoriaus, „viskas, kas lig šiol 
parašyta apie šv. Kazimierą, tiesą sakant 
neperžengia jo biografijos rėmų“ (p. 61), kai 
tuo tarpu kulto istorija tiek Lenkijoje, tiek už 
jos ribų moksliškai netyrinėta. Todėl autorius 
užsimojo parašyti šventojo garbinimo beveik 
penkių šimtmečių istoriją. Šv. Kazimiero gy-
venimas ir jo kulto istorija pateikta pasirėmus 
gausiais šaltiniais įvairiomis kalbomis. Dau-
gelis šaltinių spausdinti Vilniuje. Iš lietuvių 
kalba parašytų darbų bene svarbiausios XX 
a. autorių knygos: Antano Aleknos „Šven-
tasis Kazimieras karalaitis“ (Kaunas, 1927) 
ir Zenono Ivinskio „Šventas Kazimieras, 
1458-1484“ (New York, 1955; knygos leidimo 
vietos ir metų F. Neviera nenurodęs). Taip 
pat remtasi P. Klimo, S. Ylos ir kitų lietuvių 
autorių darbais.     

F. Neviera aprašo šv. Kazimiero gyve-
nimą, pateikia šventojo išsamią žmogiškąją 
charakteristiką. Vienas darbo skyrius pašvęs-
tas ilgokai užsitęsusiam Kazimiero kanoni-
zavimui; primenama buvusi nuomonė, kad 
popiežius Leonas X 1522 m. Kazimierą tik 
beatifikavęs, t. y. paskelbęs palaimintuoju, o 
jį kanoniząvęs – paskelbęs šventuoju – popie-
žius Klemensas VIII 1602 m. Tais metais pirmą 
kartą atidengtas Kazimiero karstas. Vėliau 
karstas buvo atidengtas kelis kartus, pvz., 
1677 m., davus šventojo relikvijų Lenkijos 
karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Jonui Sobieskiui bei Etrurijos kunigaikščiui 
Kosmasui Medičiui III; mainais iš Etrurijos 
valdovo kapitula gavo šv. Marijos Magda-
lietės de Pacis, 1607 m. mirusios Florencijos 
vienuolės relikvijų. Karsto atidengimo atvejais 
būdavo parengiami relikvijų aprašai. 

Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina 1607 
ir 1613 m. vyskupijos sinoduose šv. Kazimierą 
oficialiai paskelbė ypatinguoju Lietuvos glo-
bėju (patronus principalis Lithuaniae).

Šventojo relikvijos dalintos ne kartą. Šv. 
Kazimierą savo globėju pasirinko Maltos 
ordino kavalieriai; jų prašymu vysk. Kons-
tantinas Bžostovskis 1690 m. spalio 11 d. davė 
kavalieriams šventojo relikvijų su sąlyga, kad 
tie šį faktą laikytų paslaptyje, nes paskui kiti 
kaulys... Tačiau tas pats vyskupas 1692 m. 
šv. Kazimiero relikvijų davė marijonų soda-
licijai Belgijoje. Kapitula 1736 m. vasario 8 d. 
patenkino gimdyvės, karaliaus Augusto III 
žmonos karalienės Marijos Juzefos atkaklų 
prašymą – jai irgi išsiuntė mūsų šventojo 
relikvijų. Iš Katedros 1784 m. kovo 8 d. pa-
vogtas relikvijorius su šventojo relikvijomis; 
relikvijorius surastas, tačiau jame trūko dalies 
ten buvusių kaulų.           

Šventojo karstas atidengtas 1838 m. 
lapkričio 24 d. Vilniaus vyskupijos valdy-
tojo Andriejaus Benedikto Klongevičiaus 
liepimu – norėta duoti relikvijų kai kurioms 
bažnyčioms. Du kartus karstas atidengtas 1878 
m. – vasario 1 ir 4 d. – Vilniaus kapitulinio 
vikaro Petro Žilinskio įsakymu; paimti du 
stuburkaulio kauleliai. Iškilmingai minint šv. 
Kazimiero kanonizavimo 400-ąsias metines 
1922 m., vėl patikrintas jo karsto turinys; 
paimtas ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčiai 
atiduotas vienas šventojo dantis.             

Toliau F. Neviera aprašo Katedros Šv. 
Kazimiero koplyčios votus – jai dovanotus 
įžadų ženklus, kai kurias šventojo garbei 
skirtas iškilmes (400-ųjų kanonizacijos meti-
nių iškilmėse 1922 m. gegužės 28-30 d. darbo 
autorius dalyvavo). Pasakojama apie įvairiose 
šalyse dailininkų sukurtus šv. Kazimiero 
paveikslus bei freskas ir statulas. Atkreiptas 
dėmesys į šv. Kazimiero vaizdavimą lietuvių 
liaudies mene.

Primenama, kad šv. Kazimieras pasirink-
tas 1926 m. įsteigtos Panevėžio vyskupijos 
globėju (patronus praecipuus – S. Casimirus 
Rex et confessor). Pasirinkęs pirmasis vysku-

pijos valdytojas Kazimieras Paltarokas. Šv. 
Kazimieras tebėra Maltos kavalierių, kadaise 
garsėjusio joanitų (hospitalierų) ordino pali-
kuonių globėjas.   

Darbas baigiamas šv. Kazimiero vardo 
bažnyčių ir koplyčių išskaičiavimu Lenkijoje, 
Lietuvoje ir užsienyje. F. Neviera sumini Len-
kijoje esančias šv. Kazimiero vardu vadinamas 
48 įvairaus lygio bažnyčias ir 5 koplyčias (ke-
lių bažnyčių titulas dvigubas – šv. Kazimiero 
ir kito šventojo). Anot 1940 m. žinių, Lietuvoje 
buvo 12 tokių bažnyčių.       

Pasak F. Nevieros, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose iki 1964 m. buvo 36 lenkiškos ir 23 
lietuviškos šv. Kazimiero bažnyčios (išvar-
dinti visi miestai ir miesteliai, kuriuose tos 
bažnyčios buvo). Kanadoje – Monrealyje ir 
Vinipege – buvusios lietuviškos šv. Kazimiero 
bažnyčios, o Toronte lenkiška; Portnefo mieste 
šv. Kazimiero vardu vadinosi prancūzų katali-
kų, o Ripone – angliakalbių katalikų bažnyčia. 
Didžiojoje Britanijoje šv. Kazimiero bažnyčios 
buvo Londone ir Mančesteryje. Dvi bažnyčios 
yra Baltarusijoje. Keliose Italijos, Belgijos ir 
Maltos šventovėse buvo relikvijoriai su šven-
tojo relikvijomis.       

F. Nevieros darbe esama ir šiaip įdo-
mesnių detalių. Pavyzdžiui, į istoriją labiau 
nesigilinę žmonės tikriausiai nežino, kad Kry-
žiuočių ordino paskutinysis didysis magistras 
Albrechtas Brandenburgietis, atsisakęs ordino 
įžadų ir kaip kunigaikštis pasaulietis perėjęs 
į liuteronybę, buvo šv. Kazimiero artimas 
giminaitis – jo tikros sesers sūnus. 

Tenka padaryti autoriui priekaištą: Abiejų 
tautų respublikos valdovus jis vadina tik kara-
liais, tarsi vien Lenkijos valdovais, o Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių titulą nutyli. Rašyda-
mas apie šv. Kazimiero kultą Italijoje, Neviera 
nepamini nuo 1945 m. Romoje esančios Šv. 
Kazimiero kolegijos, prie kurios telkiasi iš viso 
pasaulio atvykstantys lietuviai dvasiškiai.       

F. Nevieros darbas paminėtas Neringos 
Markauskaitės ir Sigitos Maslauskaitės su-

darytos, Lietuvos nacionalinio muziejaus 
2009 m. išleistos knygos „Šventojo Kazimiero 
gerbimas Lietuvoje“ panaudotos literatūros 
sąraše. Tačiau manytume, kad šis kunigo 
darbas atkreips ir kitų šv. Kazimiero kulto 
tyrinėtojų dėmesį. 

F. Nevieros archyviniame palikime yra 
dar vienas jo lenkiškai parašytas darbas – „Iš 
Vilniaus Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos 
kulto istorijos“. Tai 40 lapų mašinraštis su 4 
lapų priedu – panaudotų šaltinių sąrašu. Pas-
tarajame gausu ne tik Vilniuje, bet ir kitur Lie-
tuvoje išėjusių leidinių. Galbūt ir šitas kunigo 
veikaliukas pateks į kitų tyrinėtojų akiratį?

Kun. Florijono Nevieros archyvinį pali-
kimą „Vorutos“ fondas perduos Bažnytinio 
paveldo muziejui Vilniuje. 

Vilniaus krašto lietuvių veikėjai. Pirmoje eilėje iš kairės: Marcelinas Šikšnys, Ed... Viskantas, 
Bronius Untulis, kun. Florijonas Neviera. Antroje eilėje iš kairės: Antanas Babilius, 

Marija Budrevičiūtė, ir Antanas Juknevičius. 1926 m. Vilniuje. ARS fotografija. 
Nuotrauka gauta iš kun. dr. Florijono Nevieros archyvo

Kun. Florijonas Neviera
Kun. Florijonas Neviera Lenkijoje, 

pokario metų nuotrauka

Kun. Florijono Nevieros kapas
 Kentčine (Kentcin) Lenkija

Padėka
Kun. dr. Florijono Nevieros archyvo suradimas yra tikra Dievo dovana, todėl dėko-

jame vilniečiui, po karo repatrijavusiam su šeima į Lenkiją, gyd. Jiežiui Kareivai (Jerzy 
Koreivo). Tik jo dėka buvo surasta kun.dr. F. Nevieros šeimininkė Bronė Gaidulievič, 
kuri beje yra kilusi iš Trakų, ir kuri saugojo kun. dr. F. Nevieros kuklų archyvą. Jos dėka, 
padedant Liucijai Vostik ir Jadvygai Jačinskajai, archyvas atkeliavo į Vilnių į „Vorutos“ 
redakciją. Dėkojame visiems už didelį supratimą ir pasiaukojimą. Be kitų vertingų 
nuotraukų ypač mus domina nuotrauka, kurioje yra Vilniaus lietuvių veikėjai (1926 
m.) – kitos tokios nuotraukos nepavyko aptikti. Dėkojame visiems kurie prisimena kun. 
dr. F. Neviera, ypač kun. Antanui Diliui, šeimos gyd. Jiežiui Kareivai, kurių pristatytas 
kun. dr. F. Nevieros kūrybinis palikimas pastangomis deramai.

„Vorutos“ redakcija
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„Ne gėda mum, kad miesteliuose guli mūsų 
broliai ir negėda, kad mus taip išjuokia“

Rimantas JOkIMAItIS, Vilnius

Visuomenės, istorikų, kino kūrėjų dėmesys 
Lietuvos partizanų kovų istorijai nemažėja. Vien 
šiais metais kino teatruose buvo ir yra rodomi du 
nauji, sakyčiau, naujos kartos filmai - „Trispalvis“ 
ir „Nematomas frontas“.  Pasirodo įdomių studijų, 
vertingų šaltinių, partizanų dienoraščių publikacijų. 
Atrodo, kokių naujų dienoraščių galima paskelbti kai 
tiek per pastaruosius 25 metus paskelbta. Bet laikas 
pateikia staigmenų. Štai ką tik išleistas eilinio Vyčio 
apygardos partizano Balčio dienoraštis. Jis stoja 
į vieną gretą šalia kitų naujausių tokio pobūdžio 
publikacijų - Balio Vaičėno „PARTIZANO SĄSIU-
VINIŲ: Lokio rinktinės vado dienoraštis“ (Vilnius: 
Tautos paveldo tyrimai, 2013) ar Juozo paliūno-Ryto  
pARtZAnO keLiU. (Vilnius: Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2012)

Laimingas atsitiktinumas lėmė, kad partizano 
Balčio užrašai pamatė dienos šviesą.  Tuos nei sovie-
tų saugumui, nei mūsų istorijos tyrinėtojams ar kraš-
totyrininkams nežinomus užrašus išsaugojo Burokų 
šeima. Jau mūsų laikais  jų anūkė tuos apdriskusius 
sąsiuvinius  (2 sąsiuviniai perskrosti kulkos) parodė 
savo mokytojai. Mokytoja pasirūpino, kad Balčio 
užrašai patektų į Kėdainių krašto muziejų. Kopijas 
saugojo  ir mokyklos muziejuje. Ten juos laimingo 
atsitiktinumo dėka pamatė laisvės kovų istorijos tyri-
nėtojas Vaclovas Slivinskas. Reikėjo atlikti detektyvo 
darbą aiškinantis, kas yra partizanas Baltis. Galiau-
siai paaiškėjo: partizanas Baltis – buvęs Ukmergės 
gimnazistas Albinas Bilinkevičius, su nemažu būriu 
bendramokslių 1944 metais išėjęs į mišką.  

Dienoraštis rašytas 1946–1947 metais. Kaip ir 
daugumoje tokių užrašų, partizanas mini tik ben-
dražygių slapyvardžius. Konspiraciniais, o gal ir 
vietos taupymo tikslu dažnai užrašydavo tik pirmą 
kaimo ar miestelio pavadinimo skiemenį. Leidėjai 
ir rengėjas atliko didelį darbą nustatydami, kas 
yra dienoraštyje minimi asmenys, skelbia trumpus 
biografinius jų duomenis. Nustatyti vietovardžiai. 
Knyga gausiai iliustruota Vyčio apygardos partiza-
nų, dažnai minimų dienoraštyje, nuotraukomis.

Rašė Baltis taip, kaip jam liepė partizaniškas 
pasaulio suvokimas. Tai ir yra didžiausia šio ir kitų 
dienoraščių vertė, nes juose nesumeluota partizanų 
kasdienybė, mąstymas, tikėjimas, santykiai su kovoje 
nedalyvavusiais gyventojais, partizanų džiaugsmai, 
sielvartai, svajonės. Daug minčių sukelia tokios 
knygos, knieti ir kitiems papasakoti. Bet kažkaip 
neišeina Balčio minčių perpasakoti, aiškinti, vertinti 
ar interpretuoti. Kas geriau gali papasakoti apie 
save ir savo kovą nei pats partizanas. Taigi keletas 
dienoraščio fragmentų, liudijančių istoriją. Gal tos 
partizano užrašų nuotrupos paskatins atsiversti tą 
įdomią ir vertingą knygą. (Praleistas vietas pažymiu 
(...) -R.J.).

1946 m. Xii. 27 d. (penktadienį) rytą buvo girdėti į 
pietus šaudymas. paaiškėjo, kad ruskiai (Užulėnio garni-
zono) užlipo ant pasalų. partizanai jų užmušė apie 20.

1947. i. 3. Aplankome pamiškių gyventojus. Labai 
seniai čionai mūsų būta. Žmonės mūsų išsiilgę.

1947. i. 16. Žmonės pasakoja, kad Vadokliuose guli 9 
nušauti partizanai. Jie žuvo per valymą, kai buvo pasnigę 
pirmas sniegas. pats Jonas, būrio vadas, pabėgęs.

1947. ii. 9. (vasario 9, sekmadienis) Šiandien rinkimai 
į LtSR Aukščiausiąją tarybą. nuo ankstaus ryto pradėjo 
ūžti ir skraidyti lėktuvai. Štai du karijolai (lėktuvai. – R. 
J.) sukinėjasi ant Šilų. Žmonės kaip išmirę. niekas balsuoti 
neina. Miestelis tuščias. Skrebai su ruskiais laksto po 
miestelį, varinėja balsuoti. Žmonės neina. tai jie patys 
sudeda į urnas balsus. Skrebai su rusais išvažiuoja į ar-
timesnius kaimus. Žmonės bėga į miškus ir krūmus, kad 
nebalsuotų. Moterys namie užsikiša duris. Žmones visus 
baugina uždaryti į kalėjimus ir išvežti į Sibirą. Žmonės 
nebijo. tik atsiranda vienas kitas, kuris balsuoja. Vakare 
balsuoja patys ruskiai su skrebais. Jų taip pat du balsai 
užtrinti paišeliu. naktį rusai su skrebais pagiria Šilus, 
kad geri žmonės, ir sako, kad balsavo 96%  visų turėjusių 
teisę balsuoti žmonių.

praėjusią savaitę visą laiką mitingavo ir važinėjo 
visokie velniai, kad žmonės balsuotų, o čia štai kas išėjo, 
o jie padarė savo, sudėjo balsus ir tiek. kieno galia, to ir 
teisybė, ir laisvė.

1947. ii. 16. Sekmadienis. (...) Mes turėjom 
atsinešę degtinės. išgėrėme. Daug linksmiau. Gal ir 
blogas daiktas tas gėrimas, bet ką bepadarysi, reikia 
širdį nuraminti. (...)

1947. iii. 11. Šiandie sužinojau, kad Baravykuose 
užpuolė partizanus ruskiai. Besišaudydami žuvo Survila. 
Ji nuvežė į taujėnus ir paguldė ant miestelio. Šalia jo, 
pažastyse pakišė du litrus. O ant krūtinės pastatė stikliuką. 
koks išjuokimas ir gėda. Bet ką padarysi, ne gėda mum, 
kad ant miestelių guli mūsų broliai, ir ne gėda, kad mus 
taip išjuokia.

1947. iii. 23. (...) Sužinojau, kad Deltuvoje gulėjo 
Rymantas. Ach, kaip gaila. paskutinis žuvo mano klasės 
draugas. Visi jie susiėjo danguje. (...)

Vadokliuose dar tebeguli Vilis ir Lelijavas. Juos 
fotografuoja. Skrebų žmonos sako, kad jų kiaulės nuo 
banditų apsirgs ir padvės. Šunys ir kiaulės graužia lavo-
nus. Skrebai spardo.

1947. iV. 6. Velykos. trečios Velykos. Velykos, kai 
pasaulis ir mūsų tėvynė kenčia baisiausiąjį bolševikinį 
terorą. Mūsų tėvynės raistai, pakelės, miškai primėtyti 
kaulų ir lavonų mūsų brolių partizanų. ne viena motina, 
žmona, sesuo, duktė šiandie sėdėdami prie Velykų stalo 
verkia žuvusiųjų sūnų, vyrų, brolių ir kt. ne vienam nu-
rieda karšta ir sūri ašara, kaip deganti žarija, per skruostą. 
Baisi ir liūdna tragedija ištiko mūsų tautą.

1947. V. 4. Sekmadienis. (...) Mergaitės veda mane 
šokti. Aš atsiprašau, kad negaliu šokti. esu pasižadėjęs 
Didžiosios kovos metu nešokti. (...)

 ir kaip galiu šokti, kaip galiu savo pažadą 
sulaužyti, kad tiek žuvo klasės, bendrojo mokyklos suolo 
draugų, tiek žuvo pažįstamų ir nepažįstamų partizanų, 
tiek žuvo mano būrio ginklo draugų. Daug žuvo, žuvo. 
Vadai, kaip Linkaitis, kecioris ir kt. kaip galiu aš jų 
atminimą įžeisti, kaip galiu aš juos taip greit užmiršti? 
Jų atminimas mum relikvijos, jų atminimas mum paskati-
nimas kovoti. kovoti iki paskutiniojo kraujo lašo ar iki tol, 
kol atgausime laisvę. iki tol, kol pamatysime savo akimis 
laisvą nepriklausomą Demokratinę Lietuvą.

1947. V. 6. Antradienis. (...) Aš su Čigonu einu pas 
Saulenio tėvus. O kaip senai aš čia buvau. Buvau tik prieš 
Balio žuvimą. Balio motina labai gaili sūnaus. Be ne taip 
gaili kaip kitos: ji neverkia ir nedejuoja. Sako: „puikus 
buvo mano sūnus, puikus buvo vyras. Jis didvyriškai žuvo 
už tėvynę. Sužeistas dar nušovė kelius ruskius ir ramiai 
patraukė granatos degtuvą su granata pasidėjęs po savo 
jauna krūtine. Štai jau praėjo nuo mano sūnaus žuvimo 
9 mėn. ir 6 dienos. ką gi padarysi, kad toks likimas, toks 
gyvenimas mūsų mažos tautos ir tautiečių“, užbaigia 
Balio motina.

paima Saulenio dienoraščių dalį. Ją panaudosime 
laikraštėliui. Įvedėme „kritusieji kalba“ skyrių. (...)

1947. V. 7. palaukėje įsirengiame 4 vyram stovyklą. 
Atsinešam kūlį, pasiklojam guolius. tuojau susirišam su 
apylinkės žmonėmis, ypač mergaitėm. Mergaitės, kaip 
parodo trijų metų praktika yra geriausios ryšininkės. Jos 
nebijo jokių pavojų, kad tik išgelbėtų partizanus.

1947. V. 15. ketvirtadienis. (...) Šiandie Šeštinės. 
Julė išeina į bažnyčią. Mes meldžiamės. Skaitau maldas, 
o pro plyšį matyti gražus pavasario oras. O mes kalėjime. 
ne, ne kalėjime, bet ant tvarto. turim pačioj jaunystėj ir 
pačiam pavasary merdėti.

Grįžę iš bažnyčios žmonės pasakoja, kad ketvirtadie-
nio naktį (t. y. šiąnakt) n. Stebeikiuose partizanai nušovė 
šnipą, jo dukterį, ruskį ir dar vieną mergaitę. Vėl bus 
ruskiams lakstymo. Čia tik praėjo zapūdas (siautimas. 
– R. J.) ir vėl banditai. eis ruskiai iš galvų, bet ką padarysi. 
Visur eina zapūdai, o mes sėdime ir juokiamės.

pavakaryje paežeryje partizanai nušovė taip pat šnipą 
pilkį. Vėl sujudimas. Ruskiai ir čia puola, ir čia. Vado-
kliuose yra atvažiavus ruskių mašina su kareiviais. (...)

1947. V. 16. penktadienis. Dar bemiegodami išgir-
dom automato seriją. Atsikeliam. Ogi eina apie 13 skrebų ir 
šaudo. Jie buvo paežeryje pažiūrėti, kur nušovė šnipą.

Dienos metu buvo atėję 2 leite-
nantai ir vienas skrebas. pasėdėjo, 
pasėdėjo ir išėjo. nežino, kad čia pat 
yra 4 banditai ir juos gali kiekvieną 
minutę sutvarkyti. Bet ko juos 
mums liesti, kad mes čia gyvename. 
kam padaryti geriem žmonėm 
bėdą. kam gerus mūsų prietelius 
išsiųsti į Sibirą ar kalėjimą. tas 
ne paukštis, kuris ant savo lizdo 
teršia. Bus proga, sugausime juos 
kur nors pamiškėje ar ant kelio ir 
sušaudysime. (...)

1947. V. 17. Šeštadienis. Sė-
dime ant tvarto. pro plyšį matyti 
Vadokliai. Matyti, kaip vieškeliu 
vaikšto skrebai, kai vaikšto kalėdoti 
ir pavalgyti.

Girdisi, kaip šaudo laidodami 
savo šnipus. ir kas laukia visus 
tuos šnipus. Žmogus gyveno, turėjo 
savo žemės gabalėlį, turėjo namus. 
O štai atėjo kuris velnias į galvą, 
pradėjo šnipinėti, veikti okupantų, 
svetimųjų bolševikų ir savųjų išda-
vikų norams. pradėjo ėsti žmones, 
sekti partizanus ir pranešinėti n.k.V.D. ar milicijai. 
ir susilaukė teisingo atpildo. Geriau nušaut vieną ar 
kelis šnipus, kol jie nesuėdė ar neužuodė partizanų ar 
partizanų būrio neužvedė ruskiais. [...] Dėl kokio vieno 
durnio – išgamos gali žūti keli ar keliolika nepalaužiamos 
dvasios vyrų. Verčiau šnipas sutvarkyti šiandie, negu jis 
sutvarkys mumis rytoj. 

kas laukia šnipų ir skrebų šeimas? Ar po žuvimo šni-
po bus laiminga jo šeima, ar galės pragyventi ir džiaugtis 
tėvo išdavikiškais nuopelnais. ne viskas atvirkščiai yra. 
Žuvo šnipas [...].

1947. Vi. 4. trečiadienis. nuo ankstyvo ryto pradė-
jome laistyti spiritą. Visi geria. Vyrai linksmėja. Yra jau 
tokių, kad labai jau linksmučiai. karininkas traukia „Viens 
du trys, Stalinas bi-ys“. (...)

1947. Vi. 5. ketvirtadienis. Devintinės. (...) Vakar 
buvo atvykęs iš Vilniaus ryšininkas-studentas. Jis pa-
sakojo, kad mūsų padėtis gerėja. Gali šiemet būti karas. 
Jeigu nebus šiemet, tai sekančiais metais. karininkas labai 
užpuolė ryšininką. Liepė, kad sekantį kartą būtų ar pinigai, 
ar ginklai, kaip žadėjo, o jeigu niekur, tai pakars visus 
ryšininkus. Studentas net apsiverkė. „Už poros savaičių 
turi atvykti pats profesorius (kalbama apie MGB agentą 
J. Markulį ir jo ryšininkus. – R. J.), o kad ne, tai kitaip 
pakalbėsiu“, pareiškė Briedis. (...)

1947 Vi. 6. penktadienis. (...) temsta. pasikeičiam 
pas žmones baltinius ir einam į Vadoklių pusę parinkti 
pinigų. Reikia nusipirkti drabužiai. Visi apiplyšę. tiesiog 
gėda vaikščioti po žmones. (...)

1947. Vi. 9. pirmadienis. (...) nors ir sunku gyventi, 
bet partizanų veiduose šypsenos. partizanai niekuomet 
nenusimena. Žūsta draugai, vadai, išveža šeimas, tik tai 
minutei kenčia krūtinėje. paskui turi vėl gyventi, juoktis, 
linksmas būti ir nenustot vilties. Jeigu būsim paniurę ir 
pamesime viltį, greit palūšim ir mūsų darbas ir kovos 
nueis veltui. (...)

1947. Vi. 10. Antradienis. Čigonas nuėjo į balą 
praustis. einu ir aš. tik žiūriu kadžys su Minsku už šau-
tuvų ir eina į krūmų kraštą. Atsivaro sugavę ruskioką.

iškratome. Randame komjaunuolio bilietą. pradedu 
rusiškai tardyti. Bemeluodamas susipina. pasirodo, kad 
šnipelis paleistas iš Vadoklių šnipinėti. Verkia ruskelis 
ir prašosi, kad paleistumėm, žadu paleisti, o kadžys jau 
atsinešė lopetą ir virvę. kadžys su Čigonu nusiveda tolyn 
į krūmus ir pakorę užkasa.

po pietų einame krūmais į Juotainius. Beeidami susi-
tinkam žuvusio partizano brolį, o paskui ateina ir motina. 
Susėdame pakrūmyje. Atneša mum sūrį. Atsipjovę po 
gabalą griaužiame, tik tr-r, tr-r, tak , tak pradėjo netoli 
mūsų šaudyti. Mes pasiimam ginklus nueinam į krūmus 
ir laukiam kas bus.

 pasirodo čia pat vieškeliu ėjo skrebai iš Ramygalos į 
Vadoklius ir pašaudė. (...)

1947. Vi. 12. ketvirtadienis. toje apylinkėje ypatin-
gai ramu. Ruskiai visai nesimaišo. Miegame iki pusryčių 
be jokios sargybos. tik ūkininkas šiek tiek pasidairo ir 
viskas. pradėjo lyti lietus. Suėjome į klojimą ir sėdime. 
Vieni miega, kiti taip ką veikia. Aš rašau dienoraštį. 
Dabar stengiuos ko daugiau parašyti, nes gal ateityje bus 
labai svarbūs dokumentai apie partizanus, jų gyvenimo 
įvairumą ir nuveiktus darbus. (...)

1947. Vi. 14. Šeštadienis. Sėdime krūmuose ir tiek. 
praneša, kad atėjo skrebai, viršaitis ir iš panevėžio koks tai 
statistas tikrinti gyvulius. Mes pasirengiame ir laukiame, 
gal ateis į pakrūmę. Žadame jiems uždrėksti. Bet jie į 
pakrūmę nėjo. Vaikščiojo laukuose, pasigėrė. (...)

1947. Vi. 15. Sekmadienis. Gražus šiandie rytas. 
Raudona kaip auksas teka saulė, o rasos žvilga ant pievų 
ir medžių lapų. Šiandie Vieš. Jėzaus Širdies atlaidai Va-
dokliuose. Žmonės eina į bažnyčią. Mes sėdime krūmuose 
ir keikiame savo likimą ir bolševikus, kurie atėmė iš mūsų 
laisvę ir gyvenimą.

pernai per širdies atlaidus buvom prie Vadoklių. Gyvas 
dar tebebuvo kecioris, Balys, Žydas, o dabar kas beliko? 
Senai jau jie ilsis tėviškės žemėj. Mes dar gyvenam, dar kru-
tame, kovojame ir vargstam. (...) 1947. Vi. 16. pirmadienis. 
(...) Vakar buvo atvažiavęs ir B.D.p.S. Centro ryšininkas 
– profesorius (kalbama apie Markulį. – R. J.). Jis nušvietė 
visą padėtį. padėtis labai optimistiška. politika labai įtempta. 
Gali kiekvieną minutę kilti karas. tik mūsų išeiviai yra 
dideli egoistai, kaip moko karininkas – perdylos. 

Užsienyje yra mūsų daug kapitalo. išeiviai nori mūsų 
kapitalą sunaudoti patys vieni, o mum jokios paramos 
neduoda. (...)

Baigės karas, Stalinas paskelbė amnestiją. Besislapstą 
vyrai registravos. Registravos ir partizanų dalis. Jie kol 
kas dar ramiai gyvena. O kodėl jie ramiai gyvena, už ką 
jie gyvena, kodėl jų nečiumpa? tai yra tik vienas atsa-
kymas, kad miškuose dar yra partizanų, kurie visokiais 
būdais kenkia bolševikams, o bolševikai visokiais būdais 
stengiasi partizanus palaužti ir sunaikinti. todėl jie 
neliečia užsiregistravusius, nes bijo, kad jie vėl neišeitų 
į miškus, nepadaugėtų partizanų. pasirašė daug skrebų, 
kurie buvo ir geros valios žmonės, buvo bolševikų su-
klaidinti, pavasarį partizanai daug atvertė skrebų, kurie 
pasitraukė į miestus, išvyko į armiją, o kovos jau baigės 
ir jie  nežuvo. (...)

Be to dabartiniai skrebai, ruskiai, valdžios parei-
gūnai vaikščiotų po vieną po kaimus, plėštų žmones, 
slankiotų po krūmus, žmonės negalėtų nei gyvulio, 
nei jokio daikto niekur paslėpti. Visur viską surastų, 
visur knaisiotųs. Vienur plėštų, konfiskuotų dienomis, 
o pas kitus eitų vogti naktimis. Dabar jie be ruskių ir 
skrebų niekur neina, o kai vaikšto po kaimus, tai po 
15–20 ginkluotų. pamiškėse kartais bijo slankioti, arba, 
kad ateina tik minutei kitai, ir vėl skuba atgal. Dabar 
kaimuose nėra vagių, o jei atsiranda tai tuojau žmonės 
suseka ir partizanai juos ištiesia ant kryžkelių. O kiek 
sutvarkyta visokių šnipų, skundėjų, komunistų. Jeigu 
mes jų netvarkytume, kas bebūtų. Būtų skundimai, 
areštai, piktinimaisi. Dabar visi pribijo mūsų. kas 
pabando ką nors padaryti, tai tuojaus turi išsikelti į 
miestą ar miestelį. Viskas tai yra mūsų nuopelnas, 
mūsų žygiai. (...)

1947. Vi. 18. trečiadienis. Visą dieną pragyvenę 
ruošėmės eiti į krūmus. Jau susirengėm, pasiėmėm gin-
klus, bet atėjo Barauskaitė Verutė ir pranešė, kad apie 
Ušugojus, Giedraitynę, Rebikonius slankioja skrebai 
apsivertę partizanais. kai kurie žmonės apsigavo. palaikė 
juos nepažįstamais partizanais, davė maisto ir ieškojo 
Briedžio. O skrebai, tariamieji „partizanai“, vaikšto 
po žmones ant vieškelio ir ieško Vaitelio užmegzti ryšį. 
(...) Dabar labai sunku gyventi dėl maisto stokos. kur 
geresni žmonės, ten laikosi partizanai ir tos apylinkės 
labai nusiaubtos. per naktį maistaudamas apeini visą 
kaimą, o mėsos nei gabalėlio negauni. Su duona irgi tas 
pat. Daugumas ūkininkų jau patys nebeturi duonos, 
valgo kokią nors vikienę, miežienę ar avižienę. Retai kur 
galima užeiti geros duonos. O kada bus rugiapjūtė. Bet 
visgi šiaip taip pragyvensime. Žmonės jau taip suaugę su 
mumis, kad ir paskutinį duonos kąsnelį dalinasi. (...)

Gal ne vienam skaitytojui kris į akis mūsų neveiklu-
mas? taip, mes dabar mažą veikiame. Dabar yra mum 
duotas įsakymas nekliudyti bolševikų ir kuo mažiausiai 
susitikti ir šaudytis. nes bereikalingi išsišokimai paaštrina 
okupantų valdžią ir jie griebiasi didesnių operacijų prieš 
partizanus, prieš partizanų šeimas ir visus gyventojus. 
norint sušvelninti padėtį, mum įsakyta neliesti jų. tik, 
žinoma, nesnausti, jeigu ginkluoti užlips ant mūsų. tada 
galime mes visomis jėgomis panaudoti ugnį. ir jeigu 
pasitaikys didesnis čina po ranka, visuomet nepraleisti 
progos jį sutvarkyti. Mum yra įsakymas, jeigu pamiškėse 
ar pakrūmėse sutiksime nepažįstamą žmogų, kuris kalba 
rusiškai, visuomet pakarti ir užmaskuoti, kad tik neliktų 
jokių žymių.

Apsivalyti nuo šnipų ir komunistų irgi visuomet 
galima. tik geriau tada, kai bus rusų siautimai. kai 
ramu, nėra reikalo sudrumsti ramybę, o paskui ir patiems 
nebeturėti kur bepasidėti. (...)

 1947. Vi. 25. trečiadienis. (...) Užeinam pas Šalopką. 
Randame tėvą su 3 partizanais. tėvas rengiasi nušauti 
vieną savo partizaną – karandzevičių, kuris gyveno per 
žiemą pas Šalopkus ir kartu vogė. turi privogę dviračių, 
arklių ir dar daug ko. Žada sušaudyti visą šeimą.

Tą kartą bandymas „sutvarkyti“ savo bendražy-
gį nepavyko. Partizaną, tapusį vagimi, ir jo bendrus  
Tėvas su savo vyrais nušovė kiek vėliau. Aišku, po 
kurio laiko ir pats žuvo. Žuvo kaip ir Baltis, ir dau-
guma dienoraštyje minimų partizanų. 

Štai toks partizano pasakojimas už ką ir kaip 
kovojo, kaip gyveno miško broliai ir Lietuva. Ką 
čia bepridursi. 

Knygos viršelis Dienoraščio autorius

Ramygalos gimnazijos mokytoja Eugenija Naulickienė ir partizano 
užrašus su vyru išsaugojusi Zofija Burokienė. 2012., Vadokliai

lietuvos rezistencinis sąjūdis
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DINOZAURŲ PARKAS įsikūręs ,,Senosios Karališkos kibininės“ 
teritorijoje: Vilnius – Kaunas automagistralė A1 23 km. Trakų r.

Muziejaus adresas:
Martyno Jankaus g. 5
Bitėnai, Lumpėnų sen.
Pagėgių sav.  LT-99265 
Muziejaus darbo laikas:
Antradienis - Penktadienis 8.30 - 17.00
Šeštadienis 8.30 - 16.00
El. paštas: m.jankausmuz@gmail.com
Tel. 844142736
Mob. tel. +37065615021

Martyno Jankaus muziejus

Senasis Rambynas
 Apie mus

Sodyba ,,Senasis Rambynas‘‘ įsikūrusi Rambyno kalno papėdėje, senieji sodybos pastatai 
čia stovi jau daugiau nei šimtą dešimt metų.

Rambyno kalnas – skalvių genties šventvietė, vėliau tapęs lietuvybės puoselėjimo simboliu. 
Dėl savo iškilios istorijos apipintas legendomis ir padavimais. nuo Rambyno kalno atsiveria 
įspūdingi nemuno vingiai, Mažosios Lietuvos vaizdai su tilžės ir Ragainės miestų panoramomis 
(dabar kaliningrado sritis).

Šis, Mažosios Lietuvos, kraštas žymus savo išskirtine istorija, kultūros ir gamtos vertybėmis. 
,,Senasis Rambynas‘‘ yra dalis šio krašto kultūrinio paveldo, tad kurdami šią sodybą, stengiamės 
išsaugoti šio krašto autentiškumą. Laukiame visų, norinčių susipažinti su šio krašto istorija, 
pabūti natūralioje gamtoje ir pajusti didingą šio išskirtinio krašto dvasią.

Senasis Rambynas
Apgyvendinimas, maitinimas, pirtis, ūkininko sodyba.
Vieta:
Tauragės apskr., Pagėgių sav., Lumpėnų kaimas
Kontaktinė informacija:
Telefonas: (8-656) 49022
El. paštas: rambynos@gmail.com
Tinklalapis: 
http://www.senasisrambynas.lt

Dėl istoriko, knygų autoriaus, mokytojo Antano Lesio 
mirties reiškiame užuojautą žmonai Jovitai,

 šeimai ir artimiesiems. 

,,Vorutos“ redakcija,
,,Vorutos“ redakcinė kolegija

Elektrėnų sav.: 7 vietovės – 22400 Lt, 17 
gatvių – 10200 Lt,

Šalčininkų r. sav.: 254 vietovės – 812800 
Lt, 613 gatvių – 367800 Lt,

Švenčionių r. sav.: 46 vietovės – 147200 
Lt, 164 gatvės – 98400 Lt,

Trakų r. sav.: 93 vietovės – 297600 Lt, 443 
gatvės – 265800 Lt,

Vilniaus r. sav.: 500 vietovių – 1600000 
Lt, 2343 gatvės – 1405800 Lt,

Varėnos r. sav.: 11 vietovių – 35200 Lt, 17 
gatvių – 10200 Lt,

Visagino m. sav.: 1 vietovė – 19200 Lt, 17 
gatvių – 10200 Lt,

Zarasų r. sav.: 30 vietovių – 96000 Lt, 60 
gatvių – 36000 Lt.

Vėl siekiama įteisinti 
dvikalbystę buvusioje Lenkijos 

okupuotoje Lietuvos dalyje 
Priminsime, kad Lietuvos Seimas 

pavasario sesijoje po svarstymo jau buvo 
pritaręs anksčiau LLRA teiktam Tautinių 
mažumų įstatymo projektui. Tačiau Sei-
mo nariai svarstydami šį LLRA veikėjo 
Jaroslavo Narkevičiaus teiktą projektą 
iš jo išbraukė su dvikalbystę susijusius 
punktus.

Tikėkimės, kad Seimo nariams ir šį 
kartą pakaks sąmoningumo atmesti šiuos 
provokacinius penktosios kolonos atstovų 
siūlymus.

Jonas VAiŠkūnAS, 
www.alkas.lt,

Alkas.lt asociatyvinė nuotr.

Donaldas Tuskas. Neabejoju, kad Lenkijos atstovai 
panaudos naujas galimybes per ES struktūras 
spausti Lietuvą, siekdami savų tikslų.

Skubiai reikėtų priimti sprendimą Švietimo ir 
mokslo ministerijos struktūroje įsteigti inspekciją 
ar kitą instituciją, kurios tikslas būtų užtikrinti 
vienodų išsilavinimo standartų laikymąsi visose 
ugdymo įstaigose visoje valstybės teritorijoje ir 
kuri galėtų efektyviai kontroliuoti savivaldybių 
veiklą tiek bendrojo lavinimo, tiek ir ikimoky-
klinio ugdymo srityse. Atitinkamai pasiruošus, 
vėliau reikėtų žengti tolesnį žingsnį – ne privačias 
bendrojo lavinimo įstaigas perduoti tiesioginiam 
Švietimo ir mokslo ministerijos pavaldumui. Tik 
taip galima būtų užkirsti kelią LLRA vykdomai ir 
iš kitos valstybės remiamai švietimo politikai, kuri 
iš esmės yra pavojinga Lietuvos teritoriniam vien-
tisumui. Be to, reikia Latvijos pavyzdžiu laipsniš-
kai didinti dalykų, kurie dėstomi valstybine kalba, 
lyginamąjį svorį nelietuviškose mokyklose.

Gana greitai galėtų būti įgyvendintas siekis ir 
valstybės mastu, ir savivaldybėse nesudaryti koa-
licijų su LLRA. Atsižvelgiant į jos veiklos tikslus ir 
pobūdį, politinės jėgos, kurioms Lietuvos teritori-
nio vientisumo išsaugojimas yra svarbus, po atei-
nančių savivaldos rinkimų ten, kur LLRA negaus 
absoliučios tarybos narių mandatų daugumos, turi 
nesudaryti koalicijų su ja. Atitinkamai būtina ma-
žinti LLRA įtaką savivaldybių administracijose.

Nedelsiant turi būti užtikrintas besąlygiškas 
Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis visoje 
valstybės teritorijoje. Šalčininkų savivaldybės 
administracijos direktoriaus baudų istorija neturi 
kartotis! Vyriausybės atstovai savivaldybėse, 
teismai bei antstoliai turi atlaikyti politinius spau-
dimus ir priversti savivaldybes vykdyti įstatymus 
ir teismų sprendimus.

Yra dalykų, kuriems taisyti reikia daugiau 
laiko.

Savivaldos rinkimų įstatymas suteikia teisę 

rinkimuose balsuoti beveik bet kam, kas vos ne 
prieš pat rinkimus deklaruos savo gyvenamąją 
vietą konkrečioje savivaldybėje. Tai sudaro ga-
limybes kitų šalių piliečių pagalba manipuliuoti 
ir savivaldybių tarybų, ir ypač merų rinkimų 
rezultatais. Labai pavojinga teisės norma!

Siekiant apsunkinti sąlygas susiformuoti 
potencialioms separatistinėms jėgos struktūroms, 
reikia iš esmės taikyti teisėsaugos pareigūnų ir tei-
sėjų tarnybos vietos rotaciją visos valstybės mastu. 
Tai taikytina ir muitinės bei pasienio tarnybos 
pareigūnams. O valstybės saugumo organai turi 
skirti daug dėmesio veiksmams, kurie vykdomi 
tiek atvirai, tiek ir slapčiomis ir kurie yra pavo-
jingi tvarkai ir ramybei šalyje bei jos teritoriniam 
vientisumui.

Pagaliau pagrindinis, esminis pasiūlymas. 
Neatmestina Rusijos sėkmė skaldant ir pajungiant 
Ukrainą gali įkvėpti lenkų nacionalistus Lietuvoje 
pradėti separatistinį judėjimą. Ir jis mūsų valstybei 
būtų dar pavojingesnis nei Ukrainai. Nes mastai ne 
tie. Nes mes su Lenkija esame vienoje civilizacinėje 
erdvėje, mūsų konfliktas negrėstų svarbiausiems 
tos erdvės galios centrams ir todėl nebūtų kam 
užstoti ir paremti mažesniąją konflikto pusę. Šalies 
vadovybė, politinės partijos turi pripažinti, kad 
Vilnijoje gali kilti realus pavojus pagal scenarijų, 
kuris būtų panašus į tai, kas vyksta Rytų Ukrainoje. 
O pripažinus parengti detalų Rytų Lietuvos plėtros 
ir integracijos planą, kuriame atsispindėtų visos 
priemonės, galinčios pakelti šios teritorijos gyven-
tojų gyvenimo lygį, sustiprinti ryšius su likusia 
Lietuvos dalimi, paskatinti glaudesnę integraciją į 
Lietuvos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Tada 
per kokius 20-30 metų Lietuvos valstybei pavojus 
būti suskaldytai iš vidaus reikšmingai sumažėtų.

audrius RUDYS, 
www.respublika.lt, www.alkas.lt

www.respublika.lt nuotr.

A. Rudys. Dėl teritorinio 
vientisumo išsaugojimo. 

Ką turėtume daryti
Atkelta iš 1 p.

Atkelta iš 1 p.

„Tele2“ senjorams 
patogius telefonus siūlo už 9 Lt

PR

Norėdama, kad senjorai bendrautų patogiai ir daugiau sutaupytų, te-
lekomunikacijų bendrovė „Tele2“ vyresnių klientų poreikiams pritaikytus 
telefonus „Alcatel 20.00“ pasiūlė už dar mažesnę kainą, nei anksčiau. Kartu 
užsisakant ryšio planą „Pigiau“, telefoną galima nusipirkt už 9 Lt (2,61 Eur), 
be jokių papildomų mokesčių.

Puikus kainos ir kokybės santykis
Senjorams naudojantis ryšiu dažnai svarbūs du dalykai: paprastas 

naudoti telefonas ir nebrangios ryšio paslaugos. Žinodama savo klientų 
poreikius, „Tele2“ senjorams paruošė pasiūlymą, kuriame kainos ir kokybės 
santykis yra itin geras. 

„Pastebėjome, kad senjorai ieško paprasto, patogaus ir ilgaamžio 
telefono modelio. O renkantis ryšio planą, jiems svarbi paslaugų kaina, 
kad galima būtų laisvai bendraut. Kad klientai galėtų su artimaisiais ir 
draugais bendrauti neribodami savęs ir be vargo, parengėme pasiūlymą, 
kuris nudžiugins daugelį senjorų“, – teigė Daiva Matukienė, „Tele2“ prekės 
ženklo vadovė.

Planą „Pigiau“ pasirinkusiems ir 24 mėn. sutartį pasirašiusiems 
senjorams „Tele2“ pasiūlymas suteikia galimybę telefoną „Alcatel 20.00“ 
įsigyti vos už 9 Lt vienkartinę įmoką, nemokant jokio mėnesinio telefono 
mokesčio. 

Planas „Pigiau“ suteiks neribotą pokalbių ir SMS žinučių kiekį į visus 
Lietuvos tinklus vos už 21 Lt (6,08 Eur) per mėnesį. 

Patogus ir praktiškas telefonas
„Alcatel 20.00“ vyresni „Tele2“ klientai jau spėjo pamėgti ir įvertinti jo 

patogumą. Telefonas išsiskiria elegantišku dizainu. Galima rinktis vieną iš 
dviejų spalvų – juodą arba baltą.

Didžiausias telefono privalumas – paprastas ir patogus valdymas. Mobilusis atrakinamas šoninio 
mygtuko pastūmimu, o dideli mygtukai su aiškiai matomais skaičiais ir apšviečiama klaviatūra leidžia 
lengvai surinkti reikiamą telefono numerį ir tamsoje.

Telefono ekranas yra didelis, ryškus, ir spalvotas, jame galima pasirinkti itin stambų šriftą. Taip pat yra 
balsu įgarsintos mygtukų reikšmės. Ši funkcija labai naudinga prasčiau matantiems žmonėms.

Senjorų patogumui naujame „Alcatel“ modelyje yra įmontuotas dvigubas mikrofonas ir garsiakalbis. 
Jie užtikrina gerą garso kokybę, ir pašnekovai gerai girdi vienas kitą.

Ypač svarbi telefono funkcija – SOS mygtukas, leidžiantis jaustis saugiau. Telefone taip pat yra įmon-
tuotas radijas ir LED žibintuvėlis, įjungiamas atskiru mygtuku – greita ir patogu.

Telefono bateriją yra patogu įkrauti – jis turi tam skirtą specialų stovą.
„Tele2“ pasiūlymas TELE2 salonuose galioja 60 metų ir vyresnio amz̨iaus z̨monęms. Telefonų 

skaic̨ius ribotas.
Apie šį bei visus kitus „Tele2“ pasiūlymus galima sužinoti artimiausiame bendrovės salone arba ne-

mokamu klientų aptarnavimo numeriu 117.


