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„Vorutà“ galima prenumeruoti inter-
netu, adresu: www.post.lt skyrelyje 
„prenumerata“ pasirinkti laikraðtá 

„Voruta“

8 Kun. 
Pranas BieliausKas

Vilniaus 
dienoraðtis
(1915 - 1919 m.)

Ðiame numeryje

Nukelta á  4 p.Nukelta á  9  p.

Lenkijos Respublikos prezidentas L. Kačinskis ir Lietuvos Respublikos prezidentas V. Adamkus susitikimo metu Trakuose

Birželio 16 dieną Trakuose lankėsi 
Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas 
Adamkus ir Lenkijos Respublikos prezi-
dentas Lechas Kačinskis. Surengtų darbo 
pietų metu prezidentai aptarė praėjusią 
savaitę Airijoje įvykusio referendumo dėl 
Lisabonos sutarties ratifikavimo rezultatus 

Trakuose Lietuvos ir Lenkijos prezidentai

ir galimas to pasekmes Europos Sąjungos 
vidaus pertvarkai ir ateičiai.

Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptarė 
situaciją Gruzijoje. Prezidentų nuomone, 
Rusija privalo gerbti Gruzijos teritorinį 
vientisumą, o Europos Sąjunga turėtų imtis 
svarbesnio vaidmens nuosekliai reikalaudama, 

kad Rusija atsisakytų šiuo metu vykdomos 
politikos ir išvestų iš Abchazijos neseniai ten 
pasiųstas papildomas karines pajėgas.

Trakuose viešėjęs prezidentas V.Adamkus 
susirinkusiems žurnalistams atsakė į pateiktus 
klausimus.

Parengta pagal Prezidento spaudos 

Istorija ir mūsų pilietinė 
savimonė

Žodis XI Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime

Lietuvos Sąjūdžio 20-metis skatina 
pasižiūrėti į mūsų pačių savo valstybėje 
mentalitetą ir pasakyti keletą minčių, 
susijusių su mūsų valstybe ir istorija, su 
Lietuvos Sąjūdžiu ir jo vaidmeniu.

Lietuvos Sąjūdis mums siejasi su 
nepamirštamu lietuvių tautos pakilimu 
prieš sovietinės imperijos okupaciją už 

Prof. habil. dr. Antanas TYLA, Vilnius

Gedulas ir viltis
Dr. Zigmundas RAMANAUSKAS, Trakai

Birželio 14  – gedulo ir vilties diena.
Pirmiausiai tai - gedulas. Prisiminimais, 

tyla ir susikaupimu pagerbkime tuos, kurie 
tiek kentëjo ir nesulaukë savo vilèiø bei sva-
joniø iðsipildymo. Per daug þiauri ir per daug 
negailestinga buvo stalinistinë þmoniø naiki-

nimo maðina. Vos prieð kelis deðimtmeèius 
nepriklausomybæ atgavusi Lietuva negalëjo 
jai pasipriešinti.

1940 m. birþelio 14 d. Stalino vyriausybë 
paskelbë Lietuvai ultimatumà:
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Prie Sąjūdžio būstinės atidengiant paminklinę lentą susirinko nemažas būrys sąjūdininkų. Centre 
prof. Antanas Tyla su žmona Romualda

Šventosios Uosto administratorius Leonas Ramanauskas su sūnumis – Zigmu ir Vytautu 
trėmimo į Sibirą išvakarėse 1941 m.
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Ir vėl šventė...
Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius

Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčią 
du savaitgalius iš eilės „ištiko“ šventės. Tik 
jei gegužės 31-ą vykusi kunigo R. Dokšo ordi-
nacija tapo „amžiaus įvykiu“, tai birželio 8-os 
Konfirmacijos pamaldos jau buvo tradicinė, 
kasmet kiekvienoje gausesnėje liuteroniškoje 
parapijoje rengiama šventė. Konfirmacijai, 
sąmoningam Krikšto sakramento sutvirtin-
imui, paprastai rengiamasi įžengiant į ketu-
rioliktus metus; suprantama, šis apsisprendi-
mas dėl vienų ar kitų priežąsčių gali subręsti 
vėliau, tad konfirmantai, kuriems gerokai 
„virš keturiolikos“ nėra retenybė. Šiemet pil-
nateisiais VELB parapijiečiais, Sutvirtinimo 

sakramentu patvirtinusiais savo Krikšto 
sakramentą, tapo penkiese: Iveta, Diana, 
Justė, Martynas bei Simonas. Konfirmantus 
parengė teologė Vilma Sabutienė, šventines 
Konfirmacijos pamaldas aukojo vyskupas 
Mindaugas Sabutis. Konfirmantų tėvelių 
dėka, gėlėmis buvo papuoštas ne tik altorius, 
bet ir visi bažnyčios suolai. Tad kiekvienas, 
tiesiog atkakęs į eilines sekmadienio pamal-
das, matyt, patyrė malonų šventinį jaudulį. 
Ką jau bekalbėt apie pačius „kaltininkus“ 
– Konfirmantus, jų tėvelius, artimuosius! 
Tikėkimės, parapija pajus praturėjusi jaun-
aisiais krikščionimis!

„...imkiet mani
Ir skaitikiet“
Leidinys „Knygos kelias. Mažvydo ke-

lias“* skiriamas Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui ir pirmosios knygos lietuvių 
kalba 460-osioms metinėms.

2007 metais Šilutės Hermano Zudermano 
literatūrinio kraštotyros klubo (pati idėja 
įprasminti akademiko Zigmo Zinkevičiaus 
tyrinėjimus nustatant M. Mažvydo gimtinę 
kilo šio klubo pirmininkei dr. Romualdai 
Dobranskienei) išleistoje knygutėje, Danos 
Junutienės straipsniu „Mūsų pagarbos Mar-
tynui Mažvydui ženklai“ pristatoma galimų 
kraštotyrinių maršrutų istorija. Ją skaitant 
įmanoma prasmingai kartu pakeliauti, anot 
autorės, „buvusių knygnešių keliu, kuris iš 
Rytprūsių ėjo per Sartininkus, Katyčius, 
Žemaičių Naumiestį, Gardamą, Švėkšną ir 
toliau – į Didžiąją Lietuvą“ (2007, 3).

Literatūrinė kelionė
Čia literatūrinę kelionę galima pradėti 

nuo Švėkšnos, kaip nuo pirmosios stotelės, 
susijusios su menama M. Mažvydo gim-
tine. Švėkšnos gyventojai 2001 metais, 
seniūno Alfonso Šepučio bei visuomeninių 
organizacijų iniciatyva, pastatė iškilią tau-
todailininko mokytojo Vytauto Bliūdžiaus 
skulptūrą „Varpinė knygnešiams“. 
Priekuliškė rašytoja Edita Barauskienė yra 
parašiusi 3 dalių romaną, kuriame pasako-
jama apie švėkšnietišką M. Mažvydo kilmę, 
„Žodi, nekrisk ant akmens“ (2007).

Galima pradėti ir nuo Žemaičių Naumiesčio 
kaip knygnešių kelio tąsos (iš Rytprūsių į Didžiąją 
Lietuvą). Pagal Žemaičių Naumiesčio seniūnijos 
(seniūnas Jonas Budreckas) ir Šilutės H. Zuder-
mano literatūrinės kraštotyros klubo projektą čia 
2007 m. rugsėjį irgi numatoma pastatyti, to paties 
skulptoriaus V. Bliūdžiaus, skulptūrą. Ją norima 
atidengti didelės šventės metu – Mykolinių 
atlaidų. Tai ir atlikta [B.Ž. pastaba].

Abiejų knygutės kelio – M. Mažvydo 
kelio maršrutų viduryje - yra Gardamas, 
kuriame 2007 m. gegužės 4 d. pastatytas, 
jau anksčiau minėto skulptoriaus, ąžuolinis 

paminklas M. Mažvydui. Tuo rūpinosi 
Gardamo seniūnas Tomas Balčytis ir vietos 
gyventojai.

Šitą literatūrinę kelionę sėkmingai tęsti 
padės informatyvūs straipsniai. Knygelės tur-
inys: Dalios Žibaitienės eilėraštis „Mažvydui“, 
jau minėtosios Danos Junutienės „Mūsų 
pagarbos Martynui Mažvydui ženklai“, 
kraštotyrininkės Onos Norkutės „Švėkšnos 
Feniksas...“, muziejininko Eligijaus Sudeikio 
„Žemaičių Naumiestis laiko tėkmėje“ ir 
Anatolijaus Žibaičio, kurio tėvas – buvęs 
Gardamo mokytojas, Vorkutos tremtinys 
– „Gardamas“. Dar pridėta informacija: 
Romualdos Dobranskienės „Šilutės Her-
mano Zudermano literatūrinės kraštotyros 
klubas“, Dalios Solovjovienės „Galerija 
po atviru dangumi“ (trumpai pristatomas 
švėkšniškis skulptorius V. Bliūdžius) ir „San-
traukos“ anglų bei vokiečių kalbomis.

M. Mažvydo gimtinės įamžinimas
D. Junutienės straipsnyje „Mūsų 

pagarbos Martynui Mažvydui ženklai“ 
nagrinėjamas - daugybę nesutarimų, 

abejonių bei ginčų sukėlęs klausimas: Kur 
gi iš tikrųjų yra M. Mažvydo gimtinė? 
– vis dėlto jis buvo išspręstas. Pasitelkus 
akademiko Zigmo Zinkevičiaus ir Ameriko-
je gyvenančio kalbininko Antano Salio bev-
eik tuo pačiu metu atliktus dialektologinius 
tyrinėjimus bei jų bendrą nuomonę, ir 
dar pridėjus Klaipėdos universiteto prof. 
Aldonos Kaukienės straipsnio „Ką byloja 
pirmosios lietuviškos knygos veiksmažodis?“ 
(iš knygos „Po Mažosios Lietuvos dan-
gumi“, 2000) išvadą – KATEKIZMO 
„veiksmažodžių ypatumai verčia manyti“, 
kad Martyno Mažvydo gimtinė galėjo būti 
Klaipėdos kraštas arba vietovė, esanti prie 
pat Klaipėdos krašto ribos.“ (2007, 9). 
Apsispręsta pateikti Valstybinei Kalbos 
komisijai tvirtinti tokį teksto variantą, 
kuris turėjo būti iškaltas ant paminklinio 
akmens: „Šiose Švėkšnos, Gardamo ir 
Žemaičių Naumiesčio apylinkėse apie 1510 
m. gimė Pirmosios lietuviškos knygos auto-
rius Martynas Mažvydas“. 2001. Dėkingi 
kraštiečiai.“(2007, 9).

Pagaliau buvo išrinkta ir vieta - valstybinė 
žemė ties sankryža į Žakainius. Į ją, paded-

ant kranui, atgabentas prie Švėkšnos rastas 
15 tonų akmuo. Tai pareikalavo ir nemažų 
lėšų. Paminklinio akmens atidengimo 
iškilmės įvyko 2001-05-07 d. – Spaudos 
atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Minėtą 
tekstą iškalė gardamiškis meistras Stasys 
Šimkus.

Vietos bendruomenių ir mokyklų 
dėmesys M. Mažvydo gimtinės faktui vis 
labiau auga: rengiamos konferencijos, 
moksleivių rašinių konkursai. Švėkšniškės 
O. Norkutės siūlymu – pažymėti medinėmis 
skulptūromis buvusio knygnešių kelio 
atkarpą bei ją pavadinti „Mažvydo kel-
iu“, Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko 
moksleivių skulptūrų projekto „Mažvydo 
kelias“ konkursas bei paroda ir jis po truputį 
imamas įgyvendinti.

Švėkšnos Feniksas - gyvas!
O. Norkutė straipsnyje „Švėkšnos Fenik-

sas...“ – labai vaizdingai aprašomas pats 
Švėkšnos miestelis su reto grožio neogotikinę 
bažnyčią (1905) bei senąją praeitį menančius 
keturis Platerių dvarus - dar trumpai užsimena 
ir apie M. Mažvydo gimtinės vietą, kad „yra 
nuomonė, kad iš Švėkšnos kilęs pirmosios 
lietuviškos knygos sudarytojas ir kūrėjas 
Martynas Mažvydas“ (2007, 23).

Kaip minėta, D. Junutienės straipsnyje, 
2001 m., bet apie tai rašo ir A. Žibaitis straip-
snyje „Gardamas“, Gardamo seniūnijoje, 
prie kelio Žemaičių Naumiestis-Švėkšna, kur 
prasideda Laukstėnų kaimas, H. Zudermano 
literatūrinės kraštotyros klubo iniciatyva 
pastatytas paminklinis akmuo su užrašu, jog 
„Švėkšnos, Gardamo, Žemaičių Naumiesčio 
apylinkėse yra gimęs pirmosios lietuviškos 
knygos autorius Martynas Mažvydas. Galbūt 
jo gimtinė – Laukstėnai, kur kelis šimtmečius 
gyvavo dvarelis?“ (2007, 40). Pasak A. Žibaičio, 
2007 m. Gardame pastatyta ąžuolo skulptūra 
Martynui Mažvydui, lietuviškai knygai pagerbti 
– tai Knygos kelio – Mažvydo kelio ženklas.

Knygutės „Knygos kelias. Mažvydo 
kelias“ – gražus visuomenės susitelkimo 
ir bendradarbiavimo pagarbos lietuviškai 
knygai pavyzdys. Kviečiame visus pakeliauti 
prasmingu Knygos keliu!

*Knygos kelias. Mažvydo kelias : informacinis leidinys / Šilutės 
Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas. – Šilutė, 2007 
([Marijampolė] : „TeleSATpressa“ sp.). – 56, [1] p. : iliustr., faks., 
portr. Tiražas [300] egz.

Birutė ŽEMAITAITYTĖ, Vilnius
Martyno Mažvydo pėdomis sekant...

Paminklas Martynui Mažvydui Gardame

Konfirmacijos giesmė

Konfirmantų šv. Vakarienė Konfirmantai su vyskupu Mindaugu Sabučiu
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Romantiškieji Rytprūsiai
Lietuvių kalbos mokytoja Marytė ŠAMŠŪRIENĖ,
Švenčionių Z. Žemaičio gimnazija

Taip pavadintas projektas, kurio autorė 
– Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 
Ramunės Šidlauskienė. Svarbiausi projekto 
tikslai buvo Mažosios Lietuvos kultūros, kaip 
tautos kultūros dalies, pažinimas, to krašto 
tradicijų suvokimas, gebėjimas kūrybingai 
jas puoselėti, estetinės-literatūrinės nuo-
vokos įgijimas, domėjimasis literatūriniu 
bei kultūriniu gyvenimu.

Ir mokytojams, ir mokiniams įdomu 
aplankyti kraštą, kuriame kadaise gyveno 
mums gimininga tauta – prūsai, kur dirbo ir 
kūrė lietuvių grožinės literatūros pradinin-
kas Kristijonas Donelaitis, kur profesoriavo 
K. Donelaičio „Metų“ leidėjas, tautosakos 
rinkėjas Liudvikas Rėza, kraštą, kuriame 
kryžiavosi ne vienos tautos žmonių likimai, ku-
riame ir dabar gali sutikti mūsų tautiečių, akty-
viai dalyvaujančių visuomenės gyvenime.

Rašytiniuose šaltiniuose prūsų vardas 
pirmą kartą paminėtas IX a. bavarų ge-
ografo „Šiaurinio Dunojaus krašto miestų 
bei sričių aprašyme“. Daugiau apie prūsus 
rašė Adomas Brėmenietis „Hamburgo 
vyskupų istorijoje“: „Jie esą humaniškiausi 
žmonės, nes skuba į pagalbą tiems, kurie 
žūsta jūroje arba kuriuos užpuola jūros 
plėšikai. Jų akys mėlynos, raudoni veidai 
ir ilgi plaukai. Bėda esanti tik tai, kad jie 
netiki Kristų ir žiauriai persekioja jo mokslo 

(Lietuvių pylimas). Nuo 1946 m. balandžio 
7 d. Karaliaučių administruoja Rusijos 
Federacija. Prūsiškų vietovardžių beveik 
nelikę. Iš prūsų raštijos paminklų išlikę 
tik du žodynėliai, du katekizmai. Mums 
nepaprastai svarbi Martyno Mažvydo 
išleista „Katekizmo prasti žodžiai...“ – pir-
moji lietuviška knyga, išspausdinta 1547 
m. Karaliaučiuje. Sakoma, kad šią knygą 
paskatino parašyti iš dabartinio Šalčininkų 
rajono kilęs Stanislovas Rapolionis – Alber-
tinos universiteto profesorius, vienas lietuvių 
raštijos pradininkų. Karai, maras niokojo šį 
kraštą, naikino jo kalbą, kultūrą, todėl XVIII 
a. tik keli žmonės mokėjo kalbėti prūsiškai. 
Mirė kalba, neišliko ir tauta.

Pirmasis sustojimas Stalupėnuose-
Nesterove, kuriame kantoriumi dirbo 
būsimasis „Metų“ autorius K. Donelaitis. 
Keliaudami toliau ir grožėdamiesi gamtos 
vaizdais, pasiekiame Tolminkiemį (dabar 
– Čistyje Prudy), kuriame daugelį metų 
pastoriavo K. Donelaitis, kurioje gimė 
jo neapsakomo grožio poema „Metai“. 
Bažnyčia, kurioje keturis dešimtmečius K. 
Donelaitis sakė pamokslus, mokė būrus 
gyvenimo tiesų, karo metais buvo sugriauta. 
Dabar ji Lietuvos pastangomis atstatyta. 
Bažnyčioje įrengta K. Donelaičio kūrybos 
ekspozicija. Spalvingi bažnyčios vitražai 
atspindi „Metų“ personažų gyvenimą, 

aušra“. Šios draugijos norėtų glaudesnių 
ryšių su Lietuva, didesnės paramos lietuvy-
bei išsaugoti.

Kelionė neprailgsta, mus tarsi sveikina 
kleketuojantys ant elektros stulpų įsikūrę 
gandrai. Stebimės ir džiaugiamės jų gausybe.

O štai mes ir Gumbinėje – dabartini-
ame Guseve, 1722 m. gavusiame miesto 
teises. Šio miesto bažnyčioje (deja, karo 
metu ji buvo sugriauta) buvo pakrikštytas 
K. Donelaitis. Visus sudomino Gumbinėje 
esančio paminklo K. Donelaičiui atsiradimo 
istorija…

krašto istoriją, narsiųjų prūsų sukilimą, kuris 
tęsėsi 14 metų, Mažosios Lietuvos atskyrimą 
nuo Lietuvos. Lankomės Narkyčiuose 
– Herkaus Manto žūties vietoje. Alfonsas 
Kairys papasakoja apie tragišką narsaus 
notangų vado likimą, ne mažiau liūdną 
paminklo, šiam XIII amžiaus legendiniam 
vadui, istoriją. Ta proga norisi prisiminti 
mūsų tautos patriarcho Jono Basanavičiaus 
veikalą „Apie gyvenimą vėlių ir velnių“, 
parašytą 1903 m. Jame surinkta nemažai 
duomenų apie dvasinį prūsų pasaulį. Dalis 
sukauptos medžiagos išspausdinta kny-
goje „Užmirštieji prūsai“. Ypač įdomus 
padavimas „Herkus Montė ir Hiršhalsas“. 
Epizodas iš šio padavimo ekranizuotas Li-
etuvos kino studijos filme „Herkus Mantas“. 
Nelieka nepastebėta nei viena Karaliaučiaus 
krašto ir Lietuvos sąsaja.

Atvykstame į Karaliaučių. Čia mus svet-
ingai sutinka Karaliaučiaus parapijos klebo-
nas Anupras Gauronskas, L. Rėzos lietuvių 
draugijos pirmininkė Laima Meščerekova 
ir minėtos draugijos nariai. Nuoširdus 
pokalbis, pasikeitimas atminimo dovanomis 
vyksta prie kuklaus lietuviško vaišių stalo. 
Baigiasi pirmoji mūsų kelionės diena...

K i t ą  r y t ą  t ę s i a m e  k e l i o n ę  p o 
Karaliaučių. Susipažįstame su Lietuvos 
konsulato veikla. Karaliaučiaus lietuvė p. 
Rūta Leonova ir mūsų kelionės vadovas 
R. Vorevičius išsamiai pasakoja miesto 
ir srities istoriją, grožimės įspūdingais 
pastatais, išlikusiais po karo, paminklais 
L. Rėzai, Emanueliui Kantui, Frydrikui 
Šileriui, Karaliaučiaus katedra, Meilės 
vartais, Gintaro muziejumi, laivais-muz-
iejais. Aplankome parką, kuriame dega 
Amžinoji ugnis, kuriame yra lietuvių 
skulptorių sukurtos karių skulptūros. 
Užsukame į II Pasaulinio karo slėptuvę, 
kurioje miesto komendantas - vokiečių 
generolas pasirašė kapituliacijos aktą... 
Įspūdingas ir turtingas šio miesto zo-
ologijos sodas. Jame išvystame retų 
gyvūnų ir paukščių iš viso pasaulio.

Visos kelionės turi pradžią ir pabaigą. 
Atsisveikinę su svetingais Karaliaučiaus 
krašto lietuviais pasukame namų link. 
Autobuse iš grotuvo sklido vienintelio 
Rusijos Federacijoje esančio lietuvių vyro 
ansamblio ,,Penkė vaike“ (,,Penki vyrai“, 
žemaičių tarme) ir Karaliaučiaus lietuvių 
moterų ansamblio ,,Gabija“ dainos… Šių 
įrašų leidybą finansavo Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės.

Ši ekskursija padėjo susipažinti su 
Mažosios Lietuvos istorija, kultūros ir 
literatūros vietovėmis, susijusiomis su 
iškiliomis lietuvių literatūros, kultūros 
asmenybėmis. Mokytojai ir mokiniai galės 
remtis kelionės metu pagilinta ir įgyta 
literatūrine, istorine ir kultūrine kompe-
tencija, giliau suvokti literatūros ir kultūros 
istoriją. Paskutinėje kelionės nuotraukoje 
įsiamžiname Karaliaučios katedros – miesto 
perlo fone…

Už turiningą ir dvasingą kelionę 
dėkojame rėmėjams – Tautinių mažumų 
departamentui prie LR Vyriausybės, UAB 
„Egnis“, UAB „Megadeta“, UAB „Rat-
mina“, UAB „Šiaurės vilkas“, mokinių 
tėvams.

skleidėjus“. Istoriniuose šaltiniuose minimi 
prūsų prekybiniai ryšiai su Roma, Bizantija, 
Pavolgiu ir net su Kinija.

Kraštas įdomus savo praeitimi ir da-
bartimi, turtingas istoriniais įvykiais bei 
iškiliomis asmenybėmis. Važiuojame į jį 
vedami smalsumo ir lydimi tikrų šio krašto 
kultūros, istorijos žinovų – Tautinių mažumų 
departamento Rytų Lietuvos programos 
poskyrio vedėjo Alfonso Kairio ir ekskur-
sijos vadovo, socialinių mokslų magistro, 
kelionių agentūros „Titano vartai“ edukol-
ogo eksperto Romo Vorevičiaus. A. Kairys 
daug papasakojo apie kelionės maršrutą, 
pateikė istorinių žinių apie Eitkūnus (dabar 
– Černyševskoje). Žinoma, kad iš Eitkūnų 
į Vakarus pasitraukė Lietuvos Preziden-
tas Antanas Smetona, per juos spaudos 
draudimo laikotarpiu ėjo knygnešių kelias, 
juose prasidėjo įžymių Lietuvos tarpukario 
žmonių – Mato Šalčiaus ir Antano Poškaus 
– kelionė po pasaulį.

Gana greitai atlikę visus formalumus 
Lietuvos-Rusijos muitinėje, atsiduriame 
Karaliaučiaus-Kionigsbergo-Kaliningra-
do krašte. Pats miestas labai pasikeitęs, 
pasipuošęs gėlynais, naujais pastatais. 
Šio krašto pavadinimų kaita susijusi su 
istorinėmis-politinėmis aplinkybėmis. Iš 
dalies tai patvirtina gatvė Litovskij val 

buitį. Iš aukštos varpinės, į kurią įkopiame, 
atsiveria gražūs Tolminkiemio apylinkių 
vaizdai. K. Donelaičio kapas, kuklus muz-
iejus, našlių namai – mums labai įsimintinos 
ir brangios vietos, menančios talentingą, 
darbštų, atkaklų žmogų – pastorių, poetą, 
kurio poema „Metai“ L. Rėzos pastan-
gomis išspausdinta 1818 m. Išgirstame K. 
Donelaičio palaikų paieškų ir jo portreto 
atkūrimo istoriją. Džiaugiamės, kad poema 
„Metai“ skamba pasaulyje įvairiomis ka-
lbomis, net japonų. Ne vienas susimąstome, 
kiek daug šiam kraštui ir visai Lietuvai davė 
šis žmogus. Tiesa, muziejaus darbuotoja 
apgailestavo, kad pastaraisiais metais svečiai 
iš Lietuvos į Tolminkiemį užvažiuoja vis 
rečiau… Gal į šį klausimą galėtų ir privalėtų 
atsakyti kiekvienas sąmoningas lietuvis?

O dabar žiupsnelis statistikos. . . 
Karaliaučiaus (dabartinio Kaliningrado) 
srityje – 1 milijonas gyventojų, iš jų - 20 000 
mūsų tautiečių. Yra Lituanistikos centras, 
4 mokyklos su lietuviškomis klasėmis. 
Dabartiniame Kaliningrado universitete 
yra mokoma ir lietuvių kalbos. Veikia 17 
draugijų, puoselėjančių lietuvių kultūrą, 
rengiančių konferencijas. Paminėtinos L. 
Rėzos, K. Donelaičio, Birutės draugijos, 
„Nadruva“ ir kitos. Spausdinami lietuviški 
laikraščiai „Gintaras“, „Aušra“, „Naujoji 

Kelionės metu Įsrutyje sutinkame 
nuoširdų lietuvybės puoselėtoją, šio krašto 
istorijos, kultūros žinovą – p. Aleksą 
Bartninką. Iš jo pasakojimo sužinome 
apie l ietuvių šviet imo tendenci jas 
Karaliaučiaus krašte. Įdomu, kad Įsrutis 
gavo Černiachovsko vardą 1944 m., o pats 
miestas žinomas jau nuo 1322 m. Jame 
Kryžiuočių ordinas pastatė pilį. XVIII 
a. veikė evangelikų reformatų pastatyta 
bažnyčia, XIX a. – provoslavų bažnyčia. 
XX a. pradžioje pastatyta lietuvių bažnyčia. 
Įsrutyje gyvena apie tūkstantis lietuvių. 
Aplankome paminklą Lietuvos ulonams, 
lankomės dailininko, istoriko mėgėjo Ale-
ksandro Smirnovo dirbtuvėje, apžiūrime jo 
tapytus paveikslus. Paminėtinos šio miesto 
įžymybės – paminklas garsiam karvedžiui 
Barklajui de Toliui, mirusiam Įsrutyje, 
paminklinė lenta prancūzų imperatoriui 
Napoleonui. Iš p. A. Bartninko pasako-
jimo sužinome apie socialinės-pedagoginės 
kolegijos, kuriose vyksta lietuvių kalbos 
studijos, veiklą.

Z. Žemaičio gimnazijos direktorė 
Danutė Čepulienė padėkoja p. A. Bar-
tninkui, buvusiam tremtiniui, už atverstą 
įtaigų šio krašto lietuvybės puoselėjimo 
istorijos puslapį.

Įdėmiai klausomės pasakojimo apie šio 

Ekskursijos dalyviai Karaliaučiuje prie Emanuelio Kanto kapo

Ekskursijos dalyviai Karaliaučiuje prie Kristijono Donelaičio paminklo
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Istorija ir mūsų pilietinė savimonė
Žodis XI Lietuvos Sąjūdžio suvažiavime

Prof. habil. dr. Antanas TYLA, Vilnius

valstybinę laisvę. Apie Sąjūdį susitelkė ir savo 
dalyvavimu jį rėmė visi, kam rūpėjo Lietuvos 
bei lietuvių tautos ateitis, ir kurie patikėjo jo 
idealų sėkme. Plati parama padėjo izoliuoti de-
strukcinius elementus. Tai buvo naujos kokybės 
ir kiekybės mūsų vienybės raiška. Ši vienybė pa-
dovanojo mums ir Europai Kovo 11-ąją, mums 
valstybinę laisvę, o sovietinei imperijai griūtį. 
Šią imperiją apverkiantys tą griūtį apibūdino 
kaip geopolitinę katastrofą, nes vietoje im-
perijos atsirado daug laisvų valstybinių balsų 
tiek Europoje, tiek Azijoje. Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimas priminė Dariaus 
ir Girėno skrydį per Atlantą į Lietuvą. Sugal-
vojo vyrai, pasiryžo ir įvykdė.

Nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai 
ir politiškai, ir kultūriškai, ir ekonomiškai 
nuolatos tenka žiūrėti ir atgal, ir į priekį. 
Todėl istorijos pamokos nuolatos praverčia. 
Mums istorija yra ne tik mokslinių tyrinėjimų 
objektas. Ji formuoja mūsų valstybinę ir 
tautinę savimonę.

Prieš porą dienų pasibaigė Lietuvos 
mokslų akademijos surengta dviejų dienų 
konferencija „Tirpstančios Lietuvos žemės: 
praeitis, dabartis, ateitis“. Buvo aptartas ir 
įvertintas lietuvių etninių žemių ir lietuvių 
etnoso bei lietuvybės nykimas.

Lietuva yra vienintelė šalis, kurioje 
lietuviai gali puoselėti savo kalbą, tradici-
jas, kultūrą, jos paveldą. Su nuoskauda 
buvo konstatuota, kad pietryčių Lietu-
voje lietuviai yra diskriminuojami iš lenkų 
sudarytos administracijos. Tai mūsų visų 
gėda. Valstybė turi rūpintis lietuvybės 
puoselėjimu, lietuvių tautos plėtote. Ir ne 
tik Lietuvoje, bet ir etninėse mūsų žemėse. 
Administraciškai tuo rūpinasi Išeivijos de-
partamentas. Tačiau konferencijoje iškeltos 
pavojų problemos ne vienodai vertinamos 
ir suprantamos. Vieną dieną konferen-
cija vyko seimo Konstitucijų salėje. Nors ir 
keista, salėje šeimininkų nesimatė, išskyrus 
LS pirmininką ir tik sveikinimo žodį tarusį 
vieno komiteto pirmininką. Kažkodėl tai 
neįdomu Nacionalinio saugumo komitetui. 
Tai ne labai guodžiantys ženklai ir būtų 
labai gerai, kad jie išnyktų. Mes matome, 
kaip mūsų kaimynai rūpinasi savakalbių 
reikalais, net dezintegruodami mūsų 
pilietinį vientisumą.

Stebint ilgaamžę mūsų istoriją, galima 
išskirti vertybes, kurias lietuviai ypatingai 
vertino, tai:

1. valstybinė laisvė;
2. tikėjimas;
3. darbštumas;
4. šeimyninis gyvenimas;
5. mokslo siekimas, noras pažinti 

pasaulį.
Daugiausiai jėgų ir valios pareikalavo 

valstybinės laisvės vertybės saugojimas bei 
gynyba. Ji sieja visas Lietuvos 800 metų 
kartas. Šiai vertybei įamžinti Lietuvos 
Respublikos seimas 1999 m. vasario 11 
d. priėmė nutarimą dėl Lukiškių aikštės, 
kuriame buvo skelbiama: „Lukiškių aikštė 
Vilniuje formuojama kaip pagrindinė 
reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė 
su laisvės kovų memorialiniais akcentais“. 
Toje pat aikštėje 1995 m. gegužės 20 d. iš 
visos Lietuvos susirinkę Laisvės kovotojai 
iškilmingai įtvirtino granitinę plokštę, 
kurioje buvo įrašyta „Šioje aikštėje bus 
įamžintas nežinomojo partizano ir kovo-
tojo dėl Lietuvos laisvės atminimas. 1995 
m. gegužės 20 d.“ Daugelio tame renginyje 
dalyvavusių jau nebėra tarp gyvųjų. Jų prie-
sakas paliko mums kiekvienam, o konkrečiai 
– Lietuvos valdžiai.

Visuomenė siūlė Laisvės memoriale 
įgyvendinti Laisvės kovotojų priesaką ir 
kartu įamžinti visų laikų Nežinomą Lietuvos 
karį bei mūsų epochos Nežinomą tremtinį.

Paskelbto Laisvės paminklo ir aikštės 
rekonstrukcijos konkurso rezultatai nuvylė. 
Konkurso dalyviai nesuprato Vilniaus, kaip 
ilgaamžės Lietuvos sostinės, konteksto ir 
statuso. Konkurso koncepcijos formuoto-
jai ir kai kurie konkursinių darbų dalyviai 
pasimetė tarp senosios bei naujosios Lietu-
vos vientisumo, tarp Lietuvos ir Lukiškių 
aikštės istorijos. LS prašė iš naujo skelbti 
konkursą. Gal būt reikėtų plėtoti kai kuriuos 
pateiktus projektus.

Valstybinės laisvės ir Laisvės kovotojų 
suvokimo bei vertinimo krizės reiškiniai 
matosi ne tik Vilniuje, bet ir kai kuriuose 
rajonuose, įamžinant tų kovų svarbius 
įvykius.

Daugiausiai Laisvės kovų tyrimuose 
nudirbo LGGRTC, Romas Kaunietis, 
Kęstutis Kasparas, Auksė Ramanauskaitė-

Skokauskienė ir kt. pavieniai entuziastai. 
Darbuojasi ir Laisvės kovų niekintojai, be-
sistengiantys suabsoliutinti tai, kas nebuvo 
pagrindiniu Laisvės kovotojų siekiu. Labai 
ryškus ginkluoto pasipriešinimo okupacini-
am režimui mastas. Juk jame dalyvavo ne tik 
kovotojai, bet ir jiems paramą teikę vaikai, 
paaugliai, seneliai, ištisos šeimos. Visa tai, 
tą masiškumą, reikia užfiksuoti, dokumen-
tuoti, įvardinant kiek iš kiekvieno kaimo 
tame pasipriešinime dalyvavo. Be Romo 
Kauniečio jokia institucija šitokių tyrimų 
neatlieka. O laikas nelaukdamas išsiveda 
tokios informacijos pateikėjus. Istorija kar-
tais pareikalauja netikėčiausių duomenų. 
Kartu nesuprantamas okupantų skirstymas 
į gerus ir blogus. Vadovaujantis šiuo prin-
cipu netiriamas lietuvių etnoicidas Lenkijos 
okupacijos metais Rytų Lietuvoje.

Vertinant mūsų valstybinį gyvenimą dar 
vis tebėra gyvas sovietinės istoriografijos su-
formuluotas vienpusiai negatyvus požiūris į 
Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį po 1926 
m. imtinai iki 1940 m. Jis koduojamas terminu 
autoritarinis valdymas. Jo metu iš tikrųjų 
buvo nemotyvuotų ir nesuprantamų politinių 
žingsnių. Tačiau buvo ne tik tokie nukrypimai. 
Iš sovietinio okupacinio režimo perimtu me-
todu, tas laikotarpis daugiausiai vertinamas 
neigiamai, neįsigilinant, kad tuo metu lietuvių 
tauta puoselėjo savo kalbą, buvo įvestas privalo-
mas pradinis mokymas, plėtojamas aukštasis ir 
vidurinis mokslas, atsirado pirmasis mokslinis 
tiriamasis institutas, plėtojosi ūkis. Masinės 
organizacijos – Lietuvos Šaulių Sąjunga, 
Jaunųjų ūkininkų sąjunga ir kt. ugdė valstybės, 
Tėvynės, o ne autoritarinio valdymo gerbėjus 
bei gynėjus, - ir nemažai pasiekė. 

Bene vienintelis prof. L. Donskis išdrįso 

vairo, kitiems reikėjo susiskaičiuoti, kokių 
dvasinių vertybių mes per okupaciją nete-
kome, kuo ir kaip reikia tas spragas užpildyti 
neprarandant vertingiausių dalykų. Vi-
etoj to imta skelbti apie atviros ir pilietinės 
visuomenės kūrimą. Tautinės vertybės buvo 
atmestos bei vadinamos paniekinančiu 
nacionalizmo terminu. Ką reiškė atvira 
visuomenė niekas negali paaiškinti. Juk 
mūsų išsivadavimas iš sovietinės imperi-
jos ir buvo atsivėrimas, kam ir kodėl dar 
reikėjo mus vaduoti iš tų vertybių, kurios 
padėjo išsiveržti iš imperijos bei kurios labai 
nereikalingos tos imperijos gaivintojams. 
Lietuva be tautinės savimonės ir lietuviško 
gynybinio tautiškumo neišsilaikys.

Patriotizmą reikia remti ir plėtoti, siejant 
su tolerancijos vertybėmis. Tolerantiškas 
patriotizmas niekam nepakenkė, o jo baimė 
mums jau daug padarė blogo.

Kas labiausiai bijo mūsų patriotizmo? 
Neperdedant galima pasakyti, kad lietuvių 
patriotizmas įskėlė sovietinės imperijos 
pamatus ir pakeitė Rytų Europos gyvenimą. 
Todėl jį labai smerkia įvairios Rusijos jėgos, 
vadindamos tai fašizmu, tai nacionalizmu, 
tai rusofobija. Rusų nacionalizmas, paki-
nkytas į ideologinį komunizmo vežimą, 
nusivežė apie keliasdešimt milijonų žmonių 
gyvybių, o dabar yra nukreiptas prieš visas 
nepriklausomas kaimynines valstybes. Taip, 
jiems reikia atsisakyti nacionalizmo, nes jis 
pražūtingas kitoms tautoms ir valstybėms.

O kam kenkia mūsų didžiavimasis? Kai 
kurie istorikai mano, kad tautinė vertybė 
atgyvenęs reikalas. Tegu jie tai pasako žydams, 
palestiniečiams, lenkams. Be abejo, neišdrįs.

Dar viena problema, su kuria tenka mums 
susidurti istorijos lauke – tai sovietinės okupaci-

pasakyti nepaneigiamą tiesą, kad tuo laiko-
tarpiu išaugo lietuvių patriotinė karta, kuri 
pajėgė net 10 metų aktyviai ir organizuotai 
su ginklu priešintis okupaciniam SSRS 
režimui, o paskui pradėjo griauti blogio 
imperiją.

Istorikai dar taip nevertina. Priešingai, 
jau atgavus nepriklausomybę, buvo griebtasi 
pačio autoritarinio valdymo tyrimo, o ne to 
meto lietuvių tautos kultūrinės, švietimo, 
mokslo ir ekonominės raidos. Tokius tyr-
imus rėmė K. Adenauerio fondas. Kodėl 
jam tokie dalykai rūpėjo, sunku iš karto 
atsakyti. Iš išeivių liberalų istorikai išgirdo 
tuos pačius Nepriklausomos Lietuvos vertin-
imus, kuriuos jau buvo išmokę sovietinėse 
auditorijose.

Dabar mes pergyvename dėl masinės 
emigracijos ir jaunimo abejingumo savai 
kultūrai. Negalima pasakyti, kad nebuvo 
besistengiančių, kad šitokia visuomenė 
augtų. Tuojau po Nepriklausomybės 
atkūrimo, kai vieni dirbo prie valstybės 

jos vertinimo diskursas. Pasigirdęs teisėtos 
aneksijos atradimas nėra atsitiktinis. Pastaruoju 
metu Rusijoje pasirodė Natalijos Naročnickajos 
Istorinės perspektyvos fondo ekspertiniame 
leidinyje „Zvenja“ paskelbtas darbas, kuriame 
kaip neteisėta laikoma 1918 m. vasario 16-
osios aktu paskelbta Lietuvos valstybė ir pilnai 
teisėtu bei reabilituotu laikomas Molotovo-Rib-
bentropo paktas. Galima nekreipti dėmesio į 
tokius nestabilius svaičiojimus, bet negalima 
būti abejingiems į tokios koncepcijos viešojoje 
erdvėje buvimą. Šalia tokių svaičiojimų nedaug 
paguodžia Lenkijos įvesta Karta polaka, kuri dal-
inama Lietuvos vaikams, panašus yra Lenkijoje 
įsteigtas aneksionistinis Instytut kresowy. Ar šie 
reiškiniai padeda plėtoti kaimyninį sąžiningumą 
ir tarpusavio pasitikėjimą? Belieka tikėtis, kad 
visa tai bus tinkamai įvertinta ir pasipriešinta, 
skelbiant geros kaimynystės principus.

Belieka Lietuvos Sąjūdžiui palinkėti, 
kad padėtų saugoti Lietuvos valstybės ir 
piliečių integralumą.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Paminklinės lentos prie sąjūdžio būstinės atidarymas. Dešinėje prof. Vytautas Landsbergis

Romualdas Batura ir Rytis Kupčinskas
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Laikytis įstatymų – gėdinga? 
2008-06-02 d. leidėjas „DIENA MEDIA 

NEWS“ laikraščiuose „Vilniaus diena“ ir 
„Kauno diena“ išspausdino straipsnį „Gėdinga 
skola lenkams“, kuriame nesilaikoma žurnalistų 
etikos išklausyti antrąją pusę, bandoma daryti 
įtaką Lietuvos vyriausiajam administraciniam 
teismui ir valstybės institucijoms, kad jos pažeistų 
Lietuvos Respublikos Konstituciją (3, 7, 14, 
114 str.), įstatymus, tarptautines deklaracijas 
ir priimtų ne Lietuvai, o užsieniui reikalingus 
sprendimus.

2008-03-15 d. Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas priėmė sprendimą administracinėje 
byloje Nr. 1-1550-662/2008 „įpareigoti Vilniaus 
rajono savivaldybės administracijos direktorę 
per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo 
dienos pakeisti gatvių pavadinimų lenteles 
Vilniaus rajono savivaldybės gyvenvietėse 
(Maišiagalos – Kiemelių ir Širvintų gatvėse, 
Riešėje – Sporto gatvėje, Raudondvaryje – Liepų 
alėjoje) į atitinkančias Lietuvos Respublikos 
valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus, t.y. 
tokias, kuriose gatvių pavadinimai nurodyti 
valstybine (lietuvių) kalba“.

Laikraštis išspausdino nuotrauką su užrašu 
„ul. KIEMELIU“ (valstybine kalba čia yra 3 
klaidos), pranešdamas, kad „lenkai nepaiso 
teismų sprendimų pašalinti gatvių užrašus 
lenkų kalba“. Pažeisdamas LR Konstitucijos 
109 str. („Teisingumą Lietuvos Respublikoje 
vykdo tik teismai“), 114 str. („kišimasis į teisėjo 
ar teismo veiklą draudžiamas ir užtraukia 
įstatymo numatytą atsakomybę“), leidėjas 
„DIENA MEDIA NEWS“ ėmėsi pats „daryti 
tvarką“ ir padaryti įtaką valstybės teisėtvarkos 
institucijoms.

Reikalavo pažeisti įstatymus
Žinodami Konstitucinio Teismo sprendimus, 

leidėjas kurstė juos ir įstatymus pažeisti, straipsnį 
pavadinęs „Gėdinga skola lenkams“. Bet juk ne 
Lietuva 1920 m. okupavo kaimyninės valstybės 
sostinę ir apylinkes, ne Lietuva jas terorizavo, 
plėšė, nutautino ir dabar vadina savo valstybės 
„kresu‘ (pakraščiu), Armijos krajovos žudikai bei 
autonomininkai ne Lietuvai buvo pavaldūs…

Pasirodo „gėdinga skola“ tai, kad laiko-
masi LR Konstitucijos 14, 25, 29 straipsnių 
ir netaikoma privilegijų Lenkų rinkimų 
akcijos veikėjams. Meluojama, kad „teisės 
dokumentuose vardus ir pavardes rašyti 
originalo kalba lenku tautinė mažuma Li-
etuvoje siekia jau dešimt metų“. Kokia yra 
„originalo kalba“ lietuvių kilmės gudiškai 
kalbantiems lenkams? Ar keletas aktyvistų 
yra visa „tautinė mažuma“? Ar Lenkija gali 
nurodyti, kokiomis raidėmis Lietuvai rašyti 
dokumentus? Ar jau čia nėra jokio ryšio su 
prieš 100 metų Rusijos vidaus reikalų min-
istro duotu nurodymu: rašmenys užbaigtų 
tai, ką pradėjo kardas?

Lietuvoje yra 100 tautinių mažumų, tai kodėl 
išimtis turi galioti ne valstybę sukūrusiai tautai ir 
daugumai tautinių mažumų?

Gatvių ir vietovių pavadinimai 
– keturiomis kalbomis?

Kruopščiai kalbama Lenkijos laikraščio 
„Rzeczpospolita“ žodžiais, kad „gatvių užrašai 
greta lietuvių būtų lenkų, baltarusių ar rusų ka-
lbomis“. Bet juk ir arkliui aišku, kad balta lentelė 
– gatvės pavadinimas ir jam nereikia vertimo dar 
į tris kalbas: Arklių ulica (lenkų kalbos kirtis an-
trame skiemenyje), vulica (gudų, kirtis pirmame 
skiemenyje), ulica (rusų, kirtis taip pat pirmame 
skiemenyje). Beraščių žmonių Lietuvoje lyg ir 
nebėra. Svetimų kalbų gatvių užrašams nereikia 
nei pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, 
nei pagal Valstybinės kalbos įstatymą, nei pagal 
1995 metų Strasbūre priimtą „Tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvenciją“.

Pagal šios konvencijos 11 straipsnį visuome-
nei skirti tradiciniai vietovių, gatvių pavadinimai 
ir kiti topografiniai įrašai rašomi taip pat ir 
mažumos kalba, jeigu:

tautinei mažumai priklausantys asmenys toje 
teritorijoje gyvena tradiciškai gausiai;

kalbama tik apie tradicinius vietovių, gatvių 
pavadinimus, kurie etninėse lietuvių žemėse 
atkurtoje valstybėje buvo lietuviški;

remiamasi savo teisinės sistemos reika-
lavimais;

atsižvelgiama į konkrečias sąlygas;
yra pakankamas tokio žymėjimo poreikis;

mažumos kalba skelbiama tik privataus 
pobūdžio informacija.

Lietuvos Respublika 1918 metais atkurta 
etninėse lietuvių žemėse, kuriose iki lietuviškos 
spaudos draudimo tradiciškai gausių tautinių 
mažumų nebuvo. Užrašo tautinių mažumų 
kalba nereikalauja nei savo teisinė sistema, nei 
konkrečios sąlygos, nei pakankamas poreikis. 
Dauguma piliečių išmoko valstybinę kalbą, be to, 
lenkų, latvių, estų ir kai kurių tautinių mažumų 
abėcėlės iš esmės sutampa su lietuviškąja. Rašant 
lenkiškai būtų pažeistos rusų, gudų, ukrainiečių, 
žydų, totorių, armėnų, gruzinų ir kitų tautinių 
mažumų, turinčių kitokias abėcėles, teisės.

Etninių lietuvių žemių tradiciniai 
vietovardžiai seniai nusistovėję ir negali būti 
kraipomi buvusių okupantų primestomis formo-
mis ir rašomi jų kalbomis. Tai keltų nereikalingą 
sumaištį, painiavą ir pažeistų Lietuvos Respub-
likos įstatymus, pagrindinės tautybės – lietuvių 
tautos - teises.

Pagal minėtą Konvenciją reikia gerbti 
„nacionalinės teisės aktus ir kitų žmonių teises, 
visų pirma asmenų, kurie priklauso tautinei 
daugumai arba kitoms tautinėms mažumoms“ 
(20 str.), neprieštaraujant „valstybių suvereni-
teto, lygybės, teritorijos vientisumo ir politinės 
nepriklausomybės principams“ (21 str.). Lietu-
vos Konstitucinis Teismas dar 2006-05-10 d. 
išaiškino, jog valstybinė kalba privaloma visiems 
piliečiams ir visoje valstybės teritorijoje (dar 
plg. Konstitucijos 10 str.: „Lietuvos valstybės 
teritorija yra vientisa ir nedalijama į jokius val-
stybinius darinius“).

Pavardėms įstatymai ir tarptautinės 
deklaracijos negalioja?

Rašybos reformos aktyvistai nenori girdėti 
ir prieš 9 metus paskelbto Konstitucinio Teismo 
sprendimo: „asmens vardas ir pavardė piliečio 
pase turi būti rašomi valstybine kalba. Kitaip 
būtų pažeistas valstybinės kalbos statusas“. Dar 
1991-01-31 d. LR Aukščiausiosios Tarybos nu-
tarimas „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos 
Respublikos piliečio pase“ nustatė, kad lietuvių 
ir nelietuvių tautybių piliečių vardai ir pavardės 
pasuose rašomi lietuviškais rašmenimis. Kitaip 
asmenvardžiai būtų iškraipomi ir patys lenkai 
reikalautų grąžinti buvusią tvarką. Reikėtų ne 
ieškoti landų kaip įstatymams apeiti, o stiprinti 
savo valstybę.

Ką prarastų Lietuva su 
lenkiškomis raidėmis?

Mūsų Seimas iki atostogų verčiamas pažeisti 
Konstituciją, valstybės suverenitetą ir lietuvių ka-
lbos abėcėlę papildyti lenkiškomis raidėmis. Į šią 
priešvalstybinę propagandą įkinkyta ir „Kauno 
diena“, birželio 2 d. skelbusi straipsnį „Gėdinga 
skola lenkams“, birželio 7 d. – „Nesantaikos 
obuolys – lenkų raidynas“. Iš tikro nesantaikos 
obuolys yra ne „lenkų raidynas“, o Lietuvos 
suverenitetas.

Ir tai ne paskutinis lenkų „aktyvistų“ 
reikalavimas: po lenkiškų raidžių reika-
laujama lenkiškų gatvių užrašų, sulenkintų 
vietovardžių, „vietinės lenkų kalbos statuso“, 
pamaldų lenkų kalba Vilniaus katedroje, 
teritorinės autonomijos ir prijungimo prie 
Lenkijos. Šie reikalavimai išdėstyti dar 1990 
m. gruodžio 1 d. Lenkų frakcijos Lietuvos 
Aukščiausiojoje Taryboje pareiškime: „Lenkai 
Rytuose – tai daugiausia tie žmonės ir jų vaikai, 
kas turi teisę į Lenkijos Respublikos pilietybę, 
nes Lenkijos pilietybės niekada neatsisakė ir 
niekas neturėjo teisės jos iš jų atimti […] Ko 
nori lenkai Lietuvoje? Turėti savo nacionalinę-
teritorinę savivaldą […], teisę vartoti gimtąją 
kalbą įstaigose ir bažnyčiose, turėti savo 
nepakeistą vardą ir pavardę, nepakeistą 
gimtojo kaimo ir miestelio pavadinimą“ (žr. 
„Lietuvos rytai“, Vilnius, 1993, p. 393).

Seinų krašte lietuvių liko mažiau negu 
Lietuvoje lenkų, bet visi gyvena etninėse 
lietuvių žemėse. Lenkijos lietuviai sudaro 
ne ką mažesnę tautos dalį kaip Lietuvos 
lenkai. Lietuvoje pagal savo kalbos sistemą 
ir tradiciją visos pavardės užrašomos savo 
rašmenimis, pridedant linksniavimui turimas 
galūnes. Lenkijoje keičiamos ne tik raidės, 
bet ir priesagos, kartais net verčiamas vi-
sas žodis: Vasiliauskienė ar Vasiliauskaitė 
rašoma Wasilewska, Šarka – Soroko ir t. t. (P. 
Kniūkšta. Vilniaus kraštas ir lietuvių kalba. 
Vilnius, 1990, p. 710).

Lietuvos suvereniteto atkūrimo 
problemos rytuose

Turime susirūpinti valstybės, autorių ir 
kultūros išlaikymu. Per 1000 metų baltų kalbų 
plotai sumažėjo maždaug 10 kartų.

Lietuvos Respubliką atkūrus etninėse 
lietuvių žemėse, dėl okupacijų ir nepakankamai 
išmintingos politikos panašiais tempais nutauto 
dar dešimtadalis jų ploto. Tipiškiausi lietuviai 
aukštaičiai tarp Vilniaus ir Ašmenos jau du-
kart pakeitė savo tautybę ir kalbą: iš vietinių 
(„tuteišių“) tapo lenkais. Dabar dėl visapusiško 
autonomininkų spaudimo iš paprastosios (gudų) 
kalbos pereina į lenkų kalbą, nes pažeidžiant 
švietimo įstatymą į pietus nuo Vilniaus antroji 
gimtoji (paprastoji) kalba nedėstoma net kaip 
fakultatyvas.

Apie tai rašo ir mažumų teisių preziden-
tas Yves Plaseeraud knygoje „Mažumos“ 
(Vilnius, 2006, p. 125, 133): „daugelis šio 
regiono gyventojų yra iš esmės daugiau ar 
mažiau sulenkėję baltarusiai, kurių dialektas yra 
baltarusių ir lenkų kalbų mišinys. Neužmirškime, 
kad prieš karą jiems, kaip ir Vilniaus regiono 
lietuviams, socialinis pakilimas buvo galimas tik 
per sulenkėjimą“.

G. Kirkilui ir J. Imbrasui sudarius koalicijas 
su Lenkų rinkimų akcija Lietuvoje, poloniza-
cija keliskart sustiprėjo, prasidėjo dešimtasis 
jos laikotarpis:

1. Lenkų rinkimų akcijos atstovai įtraukti į 
Vyriausybę, Ūkio, Užsienio reikalų ministeri-
jas, Vilniaus apskrities administraciją, Vilniaus 
miesto, Trakų rajono savivaldybes;

2. Registruotas pogrindinis lenkų universite-
tas, pavadintas Balstogės universiteto filialu;

3. Gegužės 3-oji paskelbta minėtina diena;
4. LDK kanclerio Paco rūmai pigiai parduoti 

Lenkijos ambasadai;
5. Skirtas didelis finansavimas lenkų 

politinėms ir visuomeninėms organizacijoms, 
spaudai, švietimo, kultūros įstaigoms;

6. Dėl esminių rinkimų įstatymo pažeidimų 
nepanaikinti rinkimų rezultatai Vilniaus, 
Šalčininkų rajonų savivaldybėse;

7. Toleruotas 2 proc. pajamų mokesčio 
rinkimas Lenkų sąjungai iš lietuviškų švietimo 
įstaigų;

8. Mokykloms valstybine kalba „neutrali-
zuoti“ atidarytos naujos lenkų švietimo įstaigos. 
Vilniuje, Marijampolyje, Rudaminoje ir kitur, 
už Lenkijos ir Lietuvos pinigus suremontuota, 
įrengta apie 100 lenkiškų švietimo įstaigų;

9. Tautinių mažumų mokykloms padidinti 
priedai;

10. Pažeidžiant 1993 m. Lietuvos Respub-
likos Vyriausybės patvirtintas Komisijos Armijos 
krajovos veiklai Lietuvoje įvertinti išvadas, jos 
šiemet išbrauktos iš istorijos vadovėlių;

11. Lietuvoje atnaujinta keliasdešimt 
paminklų Armijai krajovai ir okupacinei Lenki-
jos kariuomenei;

12. Lenkų kalbos pradėta mokyti Vilniaus 
troleibusuose, lietuviškose mokyklose;

13. Vyriausybės patvirtinti Konstitucijai 
prieštaraujantys pavardžių, vardų rašymo, 
Tautinių mažumų, Valstybinės kalbos įstatymų 
projektai;

14. Toleruojama valstybės valdininkų 
darbo laiku valstybinėse patalpose kas-
met organizuojama konferencija „Lenkų 
vaikas – lenkiškoje mokykloje“ (birželio 
13 d. 15 val. Vilniaus rajono savivaldybėje 
prasidės 13-oji tokia konferencija, dezinfor-
muojanti apie lietuvių Aniu esą prievartinę 
„lituanizaciją“ ir verčianti dabartinius 
lenkus eiti tik į Lenkų rinkimų akcijos va-
dovaujamas mokyklas);

15. Toleruojama Vilniaus, Šalčininkų rajonų 
savivaldybių vykdoma mokyklų, darželių ir jų 
darbuotojų bei mokinių valstybinės kalbos dis-
kriminacija ir persekiojimas;

16. „Grąžinant“ brangią Vilniaus žemę 
netikrinamą, ar jos Lenkijos okupacinis režimas 
neskyrė savo buvusiems kariams už kovą prieš 
Lietuvą;

17. Neprotestuojama prieš Lenkijos seimo 
patvirtintą Lenko kortą buvusiems LDK žemių 
gyventojams, kurie už lojalumą Lenkijai ska-
tinami finansiškai. Už Lenkijos ribų kuriama 
lenkų autonomija, valdoma Lenkijos skiriamos 
ir išlaikomos tarybos (pusė jų teisininkai);

18. Aktyviai gaivinami Lenkijos okupaci-
jos padariniai ir slepiama tikroji rytų Lietuvos 
istorija;

19. Toleruotos gegužės 2-osios demonstraci-

jos Vilniuje su Lenkijos vėliavomis ir reikalavi-
mas ilgaamžę istorinę Lietuvos sostinę grąžinti 
Lenkijai;

20. Tęsiasi Lietuvai lojalių piliečių ir 
organizacijų persekiojimas, tautinės nesantaikos 
kurstymas laikraščiuose „Kurier Wileński“, „Ty-
godnik Wilensczyzny“....

Dėl tokių valdančiosios koalicijos veiksmų 
nedėkoja nei lietuviai, nei lenkai, nei Lenkija. 
Buvęs Vilniaus apskrities viršininko pavaduoto-
jas Česlavas Olševskis pareiškė, kad „vykstanti 
neteisybė šaukte šaukiasi dangaus keršto“ 
(„Vilniaus krašto savaitraštis”, 2007-01-03). 
Pritariant Lenkų rinkimų akcijos pirmininkui 
Lenkijos užsienio reikalų viceministras K. 
Karskis pareiškė, kad Lietuvos valdžia lenkų 
mažumą traktuoja išimtinai blogai ir pasiūlė 
vėl skųstis Europos Sąjungos institucijoms, o 
Lenkijos užsienio reikalų ministras Sikorskis 
skelbė: „Lenkija kovos už savo mažumos teises 
Lietuvoje ir Baltarusijoje“ („Rota“, Nr. 493, 
„Kurier Wileński“, 2008-05-24-26), nors trigu-
bai didesniam Baltarusijos lenkų skaičiui yra 
100 kartų mažiau valstybinių mokyklų, išvaryti 
Lenkijos kunigai, o lenkų organizacijos pirminin-
kas pasodintas į kalėjimą.

Lietuvos lenkai turi geresnes sąlygas savo 
kultūrai palaikyti negu kitos tautinės mažumos 
ir geriausias sąlygas pasaulyje už Lenkijos ribų. 
Mes gerbiame lenkus ir Lenkiją, bet prieš 
įstatymus visi lygūs. Lietuvos Respublikos Kon-
stitucija skelbia, kad Valstybinė kalba – lietuvių 
kalba, Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir 
nedalijama į jokius valstybinius darinius, niekas 
legali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos 
valstybės pilietis (10, 12, 14 straipsniai).

„Tautinių mažumų apsaugos pagrindų 
konvencija“ (11 str. 3 d., 20, 21 str.) reika-
lauja remtis „savo teisinės sistemos reikalavi-
mais“. „Tautinėms ar etninėms, religinėms ir 
kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų 
teisių deklaracija“ taip pat reikalauja mažumų 
reikalus spręsti „nacionaliniams įstatymams 
neprieštaraujančiu būdu“ (2 str. 3 d., 4 str. 2 d.) 
ir pabrėžia, kad „niekas šioje Deklaracijoje ne-
gali būti interpretuojama kaip leidimas užsiimti 
kokia nors veikla, prieštaraujančia Jungtinių 
Tautų tikslams ir principams, tarp jų valstybių 
suvereniai lygybei, teritoriniam vientisumui ir 
politinei nepriklausomybei“ (8 str. 4 d.).

Per 20 metų Lietuvos Sąjūdžio tikslai rytų 
Lietuvoje iki galo neįgyvendinti, valstybės suvereni-
tetas čia nebaigtas atkurti, pažeidžiama LR Kon-
stitucija, įstatymai, tarptautinė Tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvencija (20, 21 str.);

Vilniaus, Šalčininkų rajonams tebeva-
dovauja buvę Koordinacinės tarybos lenkų 
teritorinei autonomijai kurti nariai, 1992 m. 
paleisti dėl prieškonstitucinės veiklos, kurių bylos 
Generalinė prokuratūra dar nebaigė tirti;

50-yje Vilniaus, Šalčininkų rajonų vietovių 
iki šiol negalima įgyti pradinio, pagrindinio ar 
vidurinio mokslo valstybine kalba;

Nepaisydamos daugkartinių perspėjimų, 
minėtos savivaldybės prioritetą teikia švietimui 
bei kultūrai nevalstybine ir kartais negimtąja 
kalba, daugiau tai finansuoja;

Lietuvos mokesčių mokėtojų išlaikomos 
mokyklos tapo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
lopšiu, motina maitintoja ir partijos rinkimų štabu;

Įstatymų besilaikantiems tėvams, mokiniams, 
organizacijoms daromas spaudimas: jau 13 metai 
rengiama konferencija „Lenkų vaikas – lenkiškoje 
mokykloje“, slepiama ir falsifikuojama tikroji 
šio krašto istorija, reikalaujama 2 proc. pajamų 
mokestį pervesti Lenkų sąjungai ir pasirašyti jos 
raštus, kurstoma tautinė nesantaika.

Pagal įstatymus prašome: 
Daugiakalbiuose rajonuose Vyriausybei 

perimti švietimo, kultūros, žemės projektavimo 
klausimus;

Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų 
ES valstybių pavyzdžiu visose švietimo įstaigose 
daugiau dalykų dėstyti valstybine kalba;

Parengti Rytų Lietuvos švietimo bei socialin-
io plėtojimo, Etninių lietuvių žemių remizo pro-
gramas, patvirtinti Regioninių ir etninių reikalų 
komisiją, Sostinės įstatymą, Rinkimų įstatymu 
registruoti tik Konstitucijos nepažeidžiančias ne 
revanšistines partijas;

Rytų Lietuvoje toliau vykdyti teritorinę 
reformą.

*Pranešimas Lietuvos Sąjūdžio 11-ajam 
neeiliniam suvažiavimui

Rytų Lietuva: grėsmės valstybingumui nemažeja...*
Diskusijos, komentarai, nuomonės, problemos

Dr. Kazimieras GARŠVA,
Lietuvos Sąjūdžio tarybos narys, „Vilnijos” draugijos primininkas
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„VORUTOS“
 KULTûROS PRIEDAS 
RYTø LIETUVAI

Jovita NIŪNIAVAITĖ-LESIENĖ,
Antanas LESYS, Vilnius

Rytų Lietuvos literatai susitiko Jonavoje

Balandžio 26 dieną Jonavoje įvyko 
XXIV Rytų Lietuvos literatų susitikimas 
iš ciklo ,,Gimtosiomis literatų pėdomis...“. 
Šiuos susitikimus du kartus per metus 
nuo 1996 metų rengia Vilniaus apskrities 
kultūros centras. Kaskart renginiui parenka-
ma vis kita Rytų Lietuvos gyvenvietė.

Rytų Lietuvos literatų susitikimai 
vyko:1996 - Stanislovo Rapolionio tėviškėje 
Eišiškėse (Šalčininkų r.);1997 - Igno 
Jurkūno-Šeiniaus tėviškėje Širvintose 
(Šeiniūnuose) ir Vlado Šlaito tėviškėje 
Ukmergėje (Žemaitkiemyje); 1998 - Va-
clovo Mikolajaičio (Mykolo Lietuvio) 
tėviškėje Maišiagaloje (Vilniaus r.) ir 
Česlovo Kudabos tėviškėje Tverečiuje 
(Ignalinos r.); 1999 - įspūdingu literatūros 
muziejumi ir literatūriniais susitikimais 
garsėjančiuose Elektrėnuose ir roman-
tizmo poetų - Tomo Zano, Julijaus Slo-
vackio, Adomo Mickevičiaus - susitikimų 
vietoje – Jašiūnuose (Šalčininkų r.); 2000 
- Švenčionijos literatų - Juozo Skruodžio, 
Stasio Kadzevičiaus, Mato Untulio žemėje 
- Švenčionyse ir vieno ,,Varpo“ steigėjų 
Jono Gaidžio-Gaidamavičiaus, vertėjo 
Valerijono Ažukalnio-Zagurskio, rašytojo 
Kazio Umbraso žemėje - Molėtų rajone 
(Alantoje); 2001 - Vilniuje, Lietuvos 
rašytojų sąjungoje ir lietuvių literatūros 
milžino - Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
žemėje - Varėnos rajone; 2002 - poetų An-
tano Vienažindžio bei ,,lietuviško beržo“ 
- Pauliaus Širvio tėviškėje - Zarasuose ir 
Maironio apdainuoto Drūkšių ežero ir 
kuriančių energetikų mieste – Visagine (Ig-
nalinos r.); 2003 - Vilniaus rajone, didžiojo 
poeto Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus 
odėje ,,Pagyrimas vienuoliškajai ramybei“ 
aprašytoje Nemenčinėje ir literatūrinėje 
sostinėje Vilniuje; 2004 - dailininko ir 
kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio, poetų Nijolės Miliauskaitės, 
Vytauto Bložės kūrybos lopšyje - Drus-
kininkuose, Vilniuje, Verkių rūmuose; 
2005 - Antano Baranausko, Antano Vi-
enuolio-Žukausko, Jono Biliūno tėviškėje 
- Anykščiuose ir Antano Masionio, Bro-
niaus Radzevičiaus, Antano ir Motiejaus 
Miškinių žemėje - Utenos rajone; 2006 
- Adomo Mickevičiaus jaunystėje lankytose 
vietovėse, Dieveniškių dvare XVI a. gyve-
nusio bajoro, poeto Andriejaus Rimšos 
įkvėpimo žemėje - Šalčininkų rajone ir 
daugelio poetų apdainuotame istorijos 
lopšyje - Trakuose; 2007 - daugelio literatų 
pamėgtose Šalčininkų rajono apylinkėse 
- Turgeliuose, Mikniškių kaime, Merkinės 
kaime gyvavusioje Pavlovo Respublikoje.

Šį kartą didelę 25 literatų grupę iš 
Vilniaus, Kauno,Ukmergės, Jonavos, 
Širvintų, Nemenčinės, Rokiškio, Anykščių, 
Varėnos vietovių priėmė Jonavos rajono 
savivaldybės viešoji biblioteka (Žeimių g. 9). 
Literatų susitikimo programos vedantysis 
buvo Vilniaus apskrities kultūros centro 
literatūrinių programų koordinatorius To-
mas Lastakauskas.

Dalyvius sveikino Vilniaus apskri-
ties kultūros centro direktorė Birutė 
Kurgonienė, Jonavos rajono savivaldybės 
vicemeras Vytas Vaicekauskas, Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėja Vi-
talija Jagelavičienė, Viešosios bibliotekos 
direktorė Skirma Gajauskaitė, Jonavos 
rajono poezijos klubo ,,Šaltinis“ pirmininkė 
Irena Nagulevičienė.

Jau ketvirtą kartą šio susitikimo metu 
organizuojamas Karolio Širvinsko premijos 
literatų konkursas. K. Širvinsko konkursą 
žuvusio sūnaus literato, tautodailininko 
K. Širvinsko atminimui inicijavo tradicinio 
šalies literatūrinio renginio ,,Vaižganto skai-
tymai“ organizacinio komiteto narė Aldona 
Širvinskienė. Konkursą vykdė Labdaros ir 
paramos fondas ,,Baltasis balandis“ ir Vilni-
aus apskrities kultūros centras. Kasmet pa-
sirenkama vis kita konkurso vykdymo vieta, 
siekiant, kad apie K. Širvinską, jo kūrybą ir 
siekius sužinotų kuo daugiau tautiečių. Pa-
gal tradiciją toji vieta dažniausiai sutampa su 
pavasarinio Rytų Lietuvos susitikimo iš ciklo 
,,Gimtosiomis literatų pėdomis...“ vieta.

K. Širvinskas baigė Kunigiškių pradinę, 
vėliau Svėdasų J. Tumo-Vaižganto vidurinę 
mokyklas, 1998-aisiais įstojo į Vilniaus šv. 
Juozapo kunigų seminariją. Laisvalaikiu 
daug skaitė religinės literatūros, rašė 
eilėraščius. 2001-ųjų liepos 24-ąją išėjo 
pas Dievą (žuvo nuo elektros srovės). A. 
Širvinskienė savo lėšomis išleido sūnaus 
poezijos rinktinę ,,Mylėk ir būsi mylimas“ . 
2005 m. išėjo K. Širvinsko eilių rinktinė ,,Į 
Tave“. Poetas savo eilėse daug vietos skyrė 
Dievui, Tėvynei Lietuvai.

Konkurse buvo kviečiami dalyvauti visi 
Rytų Lietuvos literatų susitikimo dalyviai 
ir svečiai, nepriklausomai nuo amžiaus, 
profesijos ar gyvenamosios vietos.

Šiais metais konkurso dalyviai vertinimo 
komisijai (A. Širvinskienė, I. Nagulevičienė, 
S. Gajauskaitė) raštu pateikė du naujuosius 
savo eilėraščius, kuriuose atsispindėjo K. 

Širvinskui būdinga pasaulėjauta, vertybės, 
emocijos ir jausmai. Po vieną savo kūrybos 
eilėraštį konkursantai garsiai perskaitė 
susitikimo dalyviams. Pagrindiniai vertin-
imo kriterijai buvo: meniškumas, minties 
gilumas, poetinis muzikalumas, emoc-
inis paveikumas, ryšys su K. Širvinsko 
pasaulėjauta ir vertybėmis.

Šio straipsnio autorius taip pat perskaitė 
savo kūrybos eilėraštį, skirtą Lietuvai, bro-
liams lietuviams, ,,Dabartis“ (Ties spalio 
taku. 2-asis Rytų Lietuvos mokytojų kūrybos 
almanachas. V., 2006.).

Pasibaigus skaitymams, po pietų pertrau-
kos, literatai susipažino su Jonavos kraštu, 
aplankė Jonavos krašto muziejų, Šv. Jokūbo 
bažnyčią, pasivaikščiojo po literatūrinį 
Ramybės parką, apžiūrėjo Meno galeriją, 
,,Homo ludens“ parką. Įvyko ir Tautodailės 
ir amatų centro Šveicarijos kaime apžiūra, 
išvyka į Samulevičių muziejų-sodybą Praulių 
kaime.

Jonavos miestelis išaugo XVII a. iš greta 
buvusio Skarulių dvaro. 1750 m. Augustas 
III dvarininkei M. Kasakovskienei suteikė 
privilegiją ,,...leisti Jonavos miestelyje turgus 
ir prekymečius, apgyvendinti laisvus įvairių 
religijų žmones, t.y. krikščionis, totorius, 
žydus...“. 1750 m. Jonavoje buvo pastatyta 
pirmoji medinė bažnyčia, o 1776 m. mieste 
įsikūrė vienuoliai marijonai, kurie 1791 
m. pastatė mūrinį vienuolyną su bažnyčia. 
Po 1830-1831 metų sukilimo vienuolynas 
buvo uždarytas, jo žemės konfiskuotos ir 
išparduotos miestiečiams, pastatai paver-
sti kareivinėmis, kurių rytiniame korpuse 
vėliau buvo įkurta ligoninė. 1836 m., nutie-
sus Daugpilio-Kauno plentą, Jonava ėmė 
augti, plėtėsi prekyba, vyko turgūs.

Miesto centre stovinčios Šv. Jokūbo 
bažnyčios rūsyje palaidoti Trakų sufraganas 
vyskupas Juozapas Kazimieras Kasakovskis 
(1738-1794) ir Juozapas Antanas Kosa-
kovskis (1772-1842), buvęs LDK divizijos 
I brigados vėliavininkas, T. Kosciuškos 

draugas, 1812 m. įstojęs į Napoleono 
Bonaparto armiją, tapęs jos generolu ir 
pirmuoju adjutantu, vėliau kartu su grafu 
Eustachijumi Tiškevičiumi kūręs Vilniaus 
senienų muziejų.

Senosiose miesto kapinėse palaidotas 
Jeronimas Ralys - gydytojas, vertėjas, 
žurnalistas, visuomenės veikėjas, lietuviškos 
spaudos skleidėjas. 1921 m. J. Ralys pirmasis 
į lietuvių kalbą išvertė Homero ,,Odisėją“, 
pusę ,,Iliados“.

Jonavos r. Šilų sen. Piliakalnių k. įkurta 
dramaturgo poeto Petro Vaičiūno sodyba-
muziejus. Rašytojas į lietuvių kalbą išvertęs 
F. Šilerio, G. Hauptmano, H. Ibseno, O. 
Vaildo ir kt. autorių kūrinius, iškilo kaip 
dramaturgas, savo veikaluose gvildenęs 
aktualias tautines, socialines ir moralines 
problemas. Dramaturgas buvo Kauno 
valstybinio dramos teatro rekordininkas, 
parašęs daugiau kaip 20 veikalų, kas sezoną 
pateikdavęs po naują dramą.

Jonavos r. Smičkių kaime stovi pamin-
klas lietuvių kultūros veikėjui, teisės dak-
tarui, reformacijos idėjų skleidėjui Lietuvoje 
- Abraomui Kulviečiui, 1544 m. tapusiam 
Karaliaučiaus universiteto graikų bei 
hebrajų kalbų profesoriumi. Jis į lietuvių 
kalbą išvertė nemažai giesmių, daugiau nei 
20 psalmių. Savo veikla A. Kulvietis sukūrė 
prielaidas pirmajai lietuviškai knygai (1547 
m.) pasirodyti.

Po pažintinės kelionės su Jonavos 
kraštu, Jonavos viešojoje bibliotekoje įvyko 
susitikimas-diskusija su vietos poezijos 
klubo ,,Šaltinis“ nariais.

Per kūrybos skaitymus-vakaronę buvo 
paskelbti poezijos konkurso K. Širvinsko 
premijos rezultatai. Trečioji vieta atiteko 
Irenai Maumigienei (Varėnos r.). Jai buvo 
įteiktas III laipsnio diplomas. Antroji vieta 
buvo pripažinta Rasikaitei-Bratiškienei iš 
Nemenčinės (Vilniaus r.). Ji gavo II laipsnio 
diplomą. Konkurso laureatu tapo poetas Al-
binas Kuliešis (Ukmergė). Jam buvo įteiktas 
I laipsnio diplomas. Nugalėtojai buvo apju-
osti garbės juostomis, gavo gėlių. Laureatui 
ir diplomantams buvo suteikta galimybė 
3-ejus metus iš eilės savo kūrybą pristatyti 
Šv. Petro ir Povilo atlaidų išvakarėse or-
ganizuojamuose kasmetiniuose ,,Vaižganto 
skaitymuose“ Svėdasuose.

2007 m. žinomas poetas Vacys Reimeris, 
vertinimo komisijos narys, Rytų Lietuvos 
literatų susitikime Turgeliuose (Šalčininkų 
r.), pažymėjo, kad buvo labai sunku išrinkti 
geriausius, nes skiriamos tik trys premijos, o 
geros poezijos sukūrusių autorių yra žymiai 
daugiau.

Vykstant vakaronei literatai sveikino 
vieni kitus, skaitė kūrybą, dovanojo vieni ki-
tiems savo išleistas knygas su autografais.

Susitikime skambėjo Šveicarijos bibli-
otekos klubo ,,Prie kavos“ moterų voka-
linio ansamblio dainos(vadovė Marytė 
Terebeizienė), Gitaromis skambino ir 
dainavo klubo ,,Šaltinis“ nariai: Gražina 
Žaglinskienė ir Erikas Vaikšnoras.

Poezijos konkurso lauretai ir dalyviai Irena Maumigienė, Aldona Širvinskienė ir 
Neringa Rasikaitė-BratiškienėRytų Lietuvos literatų susitikimo 
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Šie žodžiai smarkiai paveikė publiką. 
Tiesiog įelektrino. Tuomet išėjo į sceną vienas 
jaunuolis ir perskaitė (Škirpa?) komunistų 
atsišaukimą į jaunuomenę, kviečiantį prisidėti 
prie komunistinio bruzdėjimo. Nuotaika 
pasidarė nepaprastai įtempta. Kažkas užgiedojo 
Lietuvos himną. Sustoję visi – partery ir bal-
konuose – traukė galingai, rodos, net sienos 
teatro plyš. Vieni verkė, kiti virė pykčiu 
Lietuvos priešams. Man atrodė, kad iš visos 
Lietuvos upeliais buvo suplaukę visų jos sūnų 
ir dukterų Tėvynės meilės jausmai ir troškimai 
jos Nepriklausomybės; ir susikaupė, susispietė 
šiame teatre taip, kad turėjo sprogti, o tas 
garsas ir Danguje turėjo būti išgirstas. Himną 
baigus giedoti, vėl kažkas užtraukė: „Jau slavai 
sukilo nuo Juodmarių krašto... Petys gi į petį, 
na, vyrai, kas gali, sustoję į darbą už mylimą 
šalį, prikelkime Lietuvą mūsų…”.

O kadangi visa tai vyko be elektros šviesos, 
nes jos nebuvo, tik prie žvakučių – įspūdis 
buvo nepaprastas. Ar nebus tai paskutinis toks 
iškilmingas vakaras?

Gruodžio 27 d. Kalbama, kad lenkų 
legionistai ar net ištisi legionai ateis užimti 
Vilnių ir visą Lietuvą ir ginti ją nuo bolševikų. 
Vėliau paaiškės, ar Lietuva bus nepriklausoma, 
ar bus sujungta su Lenkija; priklausys nuo 
to, kaip „viršūnės“ susitars. Kiti dar kalba, 
kad Alytuje jau yra suorganizuota Lietuvos 
kariuomenė ir pati apgins Vilnių nuo priešų.

Didžiojoje prieglaudoje vaikų Eglelė–
vakarėlis. Vaidinama „Gėles“. Suvaidinta 
puikiai. Vakarėlis pavykęs. Daug eilių ir 
dainų. Dalyvavo vysk. J. Matulevičius, dr. J. 
Vaitkevičius , dr. M. Reinys, P. Kraujalis  ir kt., 
iš viso apie 250. Vyko žaidimai..

Gruodžio 29 d. Vakare Katedroje laikytos 
pamaldos prašyti Dievo pagalbos ir ramybės 
šiems laikams. „O Salutaris“, „Šventas Dieve“, 
„Dievas mūsų gelbėtojas“. Pamokslas ir Švč. 
M. Marijos litanija Benedictio .

Gruodžio 30 diena. Sklinda gandai, kad 
bolševikai jau Bezdonyse. Vakar gauta iš 
Berlyno kun. Juozas Purickio telegrama, kad 
vokiečiai neatiduosią Vilniaus nei bolševikams, 
nei lenkams. A. Voldemaras, M. Yčas ir 
A. Smetona grįžta po poros dienų. Gavo iš 
Vokiečių šimtą milijonų markių paskolą ir 
ginklų.

Naktį miesto gatvėse girėti šaudant.
Gruožio 31 diena. Susirinkome „Rūtos“ 

salėje, Šv. Jono g. 19, Naujų metų sutikti. 
Jaunimo, daugiausia ateitininkų, per šimtą 
žmonių. Eilės, dainos, dainos ir vėl eilės, 
šokiai, žaidimai – keitė vieni kitą. Po vi-
enuoliktos sėdome prie stalo. Kadangi visi iš 
karto netilpome, tai pakaitomis. Užkandžiai, 
arbatėlė, na, ir vokiško silpnučio vyno keli 
buteliai. K. Bizauskas užšoko ant estrados, 

pasveikino visus su Naujais 1919 metais. Au-
dringai nuskambėjo „Valio!“ Tuo tarpu jau Šv. 
Jono gatvėje pasigirdo keletas šūvių, kurie vis 
artėjo mūsų link. Nekreipdmas į tai dėmesio 
(juk tai paprasti patrulių šaudymai) J. Karvelis, 
pakilęs į sceną, pradėjo vėl karštai kalbėti. Tik 
tuo momentu kaip perkūnas trenkė ties mūsų 
namu gatvėje. Plyšo ar sprogo rankinė granata. 
Sudrebėjo namai. Išbyrėjo mūsų salės langų 
stiklai. Visi iš išgąsčio sustiro. Kun. Jonas 
Skruodys taip persigando, kad nušlijęs ant ata-
manos  visas drebėjo kartu su ja. Dabar baisu 
buvo ir skirstytis namo. Įsidrasinęs pirmas 1 
val. nuėjau kitomis gatvėmis namo.

Tai buvo vokiečio patrulio pokštas. Keli 
namai liko be langų, sienos skeveldrų ap-
draskytos, o vidury gatvės duobė.

 

1919-ieji
Sausio 1 diena. Diena praėjo ramiai. 

Vokiečių likučiai atsargiai traukiasi. Lenkų 
legionierių nemėgsta, lipančių vokiečiams 
ant užpenčių. Mat lenkai norėjo užgrobti vi-
enurkitur esančius vokiečių sandėlius. Pirma 
nusipirko iš vokiečių daug šautuvų, dabar nori 
jų prievarta paimti. Pasitaikydavo, kad tokius 
vokiečiai įkyrius legionierius vietoj „pakep-
davo“. Dieną jau matėsi gatvėse legionierių 
su šautuvais, einančių sargybą. Dvarininkai 
prajodavo po kelis gatvėmis.

Zitiečių draugijoje pasveikinu nares ir 
palinkėjau sulaukti geresnių laikų. Jos nusimi-
nusios. Laukia iš manęs, paguodos. Jos sako: 
„Jau po Lietuvai. Lenkai užėmė Vilnių; vėl 
mus kankins“. Raminau, aiškinau, kad mūsų 
Taryba gyva. Ji padarys viską, ką tik galės.

Zitietė Stepanija Vičiulytė buvo suma-
niai parengusi dialogą – Senieji ir Naujieji 
metai. Senieji Metai – sena bobutė, kuprota, 
stuksendama į grindis lazdele giriasi savo 
patirtimi ir ginčijasi su Naujaisiais metais 
– jauna mergaite, kupina svajonių dėl geresnių 
ir laimingesnių būsimų metų. Šis dialogas šiek 
tiek pataisė ūpą.

Ateitininkai buvo beruošią šį vakarą 
vaidinimą teatre. Jau buvau pasiryžęs eiti, 
kai viena mergaitė pranešė, kad legionieriai 
pastatę sargybą prie teatro durų ir nieko 
neįleidžia. Nuėjau namo.

Gedimino kalne iškabinta Lietuvos Tautinė 
vėliava. Jos gražios spalvos puikiai atrodo. 
Pirmą kartą šiame bokšte ją pamatęs norėjau 
persižegnoti pats ir ją peržegnoti, kad Dievo 
Apvaizda ją čia saugotų ir išlaikytų.

Kadangi bolševikuojančių Darbininkų 
klubas buvo įsteigtas Varnų g. salėje ir jie ten 
rinkdavosi, tai legionieriai pasistengė tą salę 
apsupti ir norėjo juos ten esančius paimti. 
Susišaudymai tęsiasi.

Sausio 2 diena. Mieste girdėti šaudant. 
Jurgio prospektu neleidžiama žmonėms 
vaikščioti. Geležinkelio stotis dar vokiečių 
rankose. Lietuvių valdžia, kalbama, naudojasi 
vienu orlaiviu ir vienu motociklu. Paskelbtas 
įsakymas, kad galima vaikščioti nuo ryto 6 val. 
iki vakaro 6 val.

Sausio 3 diena. Geležinkelio stotis jau 
tuščia visiškai. Nė vieno traukinio. Pasivėlinę 
vokiečiai pėsti eina net į Lentvarį ir iš ten dar 
gali traukiniu važiuoti.

Lietuvių ūpas prasčiausias .
E. Vileišienė net dreba iš pykčio Tarybai, 

kad ji snaudė ir nesiruošė gintis. 
Kokie mano šios dienos samprotavimai? 
Aš tikiu, kad Lietuvos kariuomenė su-

sidarys Lietuvos gilumoje ir stos į kovą su 
lenkais dėl Vilniaus. Atrodo, kad taikos kon-
ferencija  mums palankiai išspręs Lietuvos 
klausimą. Lietuva turi susidaryti su Suvalkija 
ir Vilnija. Šiandien daugelis užsienyje mano, 
kad Lietuva ir Lenkija eina iš vien. Mūsų 
valdžia sugebės tą klaidą ištaisyti. Tik viena 
blogai, kad lietuviai yra susiskaldę. Kai kas 

mano, kad geriau eiti su bolševikais. Jie 
neturi tiek simpatijų kitose valstybėse ir dėl 
to lietuviams būtų lengviau nuo jų atsiskirti 
negu nuo lenkų.

Gatvėse lenkai renka pinigus „na 
samoobronę“ . Daviau 4 markes.

Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga 
perėmė iš vokiečių didelę dirbtuvę Subačiaus 
gatvėje. Šešių dienų darbo buhalterija parodė, 
kad dirbtuvė kasdien duoda 50 markių 
nuostolių. Darbininkų (ių) yra per 300 Nutarta 
sumažinti darbininkų ir tarnautojų, be to, 
paskirus skyrius uždaryti.

A n t  Ta r y b o s  n a m ų  v ė l i a v a  d a r 
plėvesuoja.

Sausio 4 diena. Zitiečių skalbyklos vedėja 
skundžiasi, kad uždraudus vėlai vaikščioti, 
darbininkės nepadaro joms skirtos normos.

Dr. Vileišio prieglaudoje (Pranciškonų 
namuose prie dviklasės mokyklos) 11 val. 
Kalėdų Eglutė. Suvaidintas veikalėlis „Trys 
norai“, vienaveiksmė komedijėlė, eilės ir 
dainos. Įžiebta eglutė ir padalinta pyragaičių 
vaikučiams. Ir svečiai pavaišinti. Kun. J. Tu-
mas trumpai pakalbėjo. Žaidimai.

3 val. „Rūtos“ salėje, Šv. Jono gatvėje, 
lietuvių mitingas. Jį pradėjo O. Mašiotienė . 
Pirmininkauti išrinkti Čiurlys ir pastorius J. 
Šepetys . Sekretoriauti kun. J. Tumas. Kun. 
Tumas pasakė gyvą kalbą, reikalavo visų 
lietuvių šiuo metu laikyti bendros nuostatos. 
Pasak jo, „Čia bolševikai veržiasi į Lietuvą, 
čia lenkai okupantai, kurių nuomone, Lietuvos 
nėra. Legionistų organizavimas, tai dvarininkų 
interesų gynimo reikalas. Bolševikų judėjimo 
idėja – žemės reforma, ji svarbi ir ji Lietuvoje 
įvyks. Lenkai norėdami apginti savo reikalus 
privalėjo įstoti į Valstybės Tarybą ir išvien 
su lietuviais organizuotis. To jie nepadarė 
– jiems gėda“.

Po šios prakalbos pateikta darbų tvarka: 1. 
Informacija; 2. Taktika; 3. Rinkimai į Miesto 
valdybą; 4. Mokesčiai; 5. S. Mokšeckio skel-
bimai ; 6. Atstovybės organo klausimas. Iš 
karto priimta ši rezoliucija: „Mes pripažįstame 
Lietuvių valdžią ir tik jos klausome”. Biržiška 
pranešė, kad Lietuvos Valstybinė valdžia 
išsikėlė į Kauną, kad nebūtų atskirti nuo liaud-
ies, kad galėtų organizuotis ir kad nekentėtų 
tiek pažeminimų iš okupantų. Kaip Lietuvos 
Valdžios įgaliotinis jis yra paruošęs protestą 
prieš lenkus,– S. Mokšeckiui dėl Vilniaus 
okupavimo, dėl trukdymo išklijuoti mieste 
lietuvių atsišaukimą, dėl pašto ir telefonų sto-
ties užgrobimo ir t.t. Taip pat praše susirinkimą 
sudaryti Tarybėlę, su kuria reikalui esant galėtų 
pasitarti. Pataria atgaivinti kultūrines įstaigas 
– mokyklas, teatrą ir t.t. Kai kas jau eina iš 
salės. Kun. P. Dogelis siūlo pareikšti Lietuvos 
Valdžiai ir jos atstovybei pasitikėjimą. Visi 
tam pritarė. Tik štai vienas S. revoliucionierius 
pareiškė nesutikimą su tuo nutarimu. Šepečio 
ir kai kurių kitų veidų išraiška pasikeitė. 
Padėtis susidarė nerviška. Pasigirdo balsai: 
„bolševikai…”.

Kitas mažo ūgio vyriukas, gavęs balsą iš 
pirmininkaujančio, pasiūlo visiems atsistojimu 
pagerbti žuvusius Vilniuje sovietų darbininkų 
5 žmones. Be jų pačių (2 as.) daugiau sovietų 
garbintojų nesusirado. Dalyvauja apie 300 žm.

Kadangi laikraščiai sustojo ėję, o kiekvi-
enas nori turėti tikresnių žinių, nutarta ryt 
redakcijų atstovams susirinkti Tarybos bute 
11 val.

Dar nutarta padaryti mitingas per Tris 
Karalius 2 val. d[ienos]. 1° šilimos.

Sausio 5 diena. Pospieškoje legionistai 
šaudosi su bolševikais. Į vakarą susišaudymai 
sustiprėjo. Lenkai skleidžia žinią, kad jiems 
ateina pagalba iš Varšuvos... Žmonės kalba, 
kad žydai vežė per Žaliąjį tiltą num[ir]ėlį į ka-
pus. Legionistai padarę kratą jų vežime surado 
grabe kulkosvaidį ir šovinių. Tai buvo vežama 
miesto bolševikams. Katedroje iš sakyklos 

paskelbiau per lietuvišką pamokslą, kad N. 
Sviete Drueto g. Nr. 8–6  atsidaro lietuviška pr. 
mokykla. Mūsų vėliava plevesuoja Gedimino 
kalne. Šilimos 2°. Maisto produktų kainos: 1 
svaras sviesto 24 – markės, duonos   25–40 
kap., pieno kvorta   3 m. (1,50 rub.), dešros 
1 sv.   7 m., gerų lašinių   24 m., menkesnių   
16–18 m., jautienos   6 m.

g) 9 val. 10 minučių Užupy staiga pasi-
girdo labai garsiai  šaudant, kad net iš mano 
lango šviesa matėsi. Truko tik 1½ minutės. 
Tai bolševikai įžengė į Vilnių. Legionieriai 
nepasipriešino.

Sausio 6 diena. Trijų Karalių šventė. 8 val. 
eidamas Katedron sužinojau, kad Vilnių jau 
užėmę bolševikai. Mūsų trispalvė Gedimino 
kalne nusmukusi žemyn. Grįžtant man iš 
Katedros jau vėliavos visai nesimatė. Po kurio 
laiko buvo iškelta raudona bolševikų vėliava. 
Tokia pat buvo iškelta ir ant Tarybos namo. Ant 
namų sienų išlipinti pranešimai, kad sausio 5 d. 
8 val. vakaro Raudonoji armija užėmė Vilniaus 
miestą ir dabar jau Sovietų valdžia. Pranešimas 
išspausdintas lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. 
Legionierių niekur nematyti. Lenkų jaunimas, 
pirma apsikaišęs ereliais, dabar visus paslėpė. 
Mat paukščiai išskrido. Kur buvo legionierių 
lizdai, dabar ten daromos kratos.

„Rūtos“ salėje 2 val. lietuvių mitingas 
Pirmininkauja Stašinskis, sekretoriauja kun. 
J. Tumas. Šis kalba karštai apie lenkus oku-
pantus – juos smerkia ir grasina banicija . „Į 
bolševikus, – sako jis,– žiūrėsime, ko jie čia 
atėjo: ar okupuoti, ar socialių reformų idėjas 
atnešė”. Priimtarezoliucija ir išrinkta delegaci-
ja eiti pas bolševikus, į kurią įėjo: P. Mašiotas, 
O. Mašiotienė, J. Tumas, Paulavičius, Linartas. 
Baigiantis mitingui ties salės namų langais jau 
grojo bolševikų orkestras.

Šių metų šešios dienos ir jau buvo trys 
valdžios. Kai kurie lietuviai sako, tegul bus 
bolševikų, tik ne lenkų.

Gatvėse daug pasirodė žydelių su 
šautuvais.

Praeitą naktį pavogtos Centro komiteto 
trys geriausios karvės, po 1000 rub. vertės. 

Vakare  jau daug buvo bolševikų 
kariuomenės. Nakvoti susikimšo į univer-
siteto rūmus. Man einant Universiteto gatve 
teko girdėti, kaip kareiviai bardamiesi dėl 
vietos plūdo, keikė kits kitą jau keleri metai 
negirdėtais žodžiais. Dar tik viena diena kai 
jie čia, o jau gatvėse matyti rėpliojančių girtų 
kareivių. Nešvarūs.

Sausio 7 diena. Paliepta svarbesnių gatvių 
namų savininkams iškelti raudonas vėliavas.

Išlipintas ant namų sienų įsakymas krau-
tuves laikyti atdaras, vaikščioti galima tik iki 
9 val. vakaro Susikūrė Vilniaus revoliucinė 
taryba, taisyklės apie rekvizicijas ir kt.

Pasigėrę kareiviai gatvėse „rygon“ 
važiuoja. 

Katedros aikštės keturiuose kampuose 
stato tribūnas prakalboms sakyti. Prie Katrynos 
buvusio paminklo pamatų vyrai kasa didelę 
duobę nužudytiems ar nusižudžiusiems Varnų 
salėje penkiems bolševikams. Čia ryt ketina 
iškilmingai laidoti.

Šv. Jono gatvėje „Rūtos“ salė jau užimta 
revoliucionierių, pačių kairiųjų. 7 val. vakaro 
turėjo įvykti jų susirinkimas. Nuėjo p. Pajėda 
pasižiūrėti, tačiau aktyviai dalyvauti negalėjo. 
Buvo apie 20 asmenų – vien žydai. Lietuvių 
tebuvo dvi mergaitės ir trys pusberniai.

Iš „Namų darbo“ parodos eksponatus jau 
išgabename, kas kur gali. Zitietės savo dirbin-
ius   Zitiečių draugijon.

Bolševikams užėmus Vilnių rusų popai 
nuėję pas juos apskundė Lietuvių komitetą, 
kad šis užėmė Trinapolį, Archierejaus rūmus. 
Prašė įsakyti Centro komitetui atiduoti popams 
raktus. Nusiunčiau darbininkes (Pliuščikaitę ir 
kt.) pas Rimšą (?) paaiškinti, kad šitie rūmai 
užimti senelių prieglaudai. Rimša  pasakė, kad 
jei popai dar kišis į šį reikalą, bus areštuoti. 
Skubiai nuvežėm visus senelius į Trinapolį.

Ką kalba Katedros diedai (tarnai) apie 
dabartinį valdžių pasikeitimą? Jie sako, kad 
legionieriai, tai dvarponių apkvailinti žmonės. 
Vieni juokai – su vaikais eiti prieš bolševikus. 
Ponai raiti nujojo, o prastą žmogų bolševikai 
paviję pagaus ir pakars. Vis ponams geriau.
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Gedulas ir viltis
Dr. Zigmundas RAMANAUSKAS, Trakai

1. Teisti vidaus reikalø ministrà ir saugu-
mo departamento direktoriø uþ „kenkimà“ 
sovietø águloms.

2. Ásileisti neribotà skaièiø sovietø ka-
riuomenës.

3. Sudaryti palankià Tarybø sàjungai 
vyriausybæ.

Naktá ið 14 á 15 dienà vyriausybë posë-
dþiavo ir ...ultimatumas buvo priimtas. O jau 
1940 m. liepos 7 d. A. Snieèkus patvirtina, 
„…prieðvalstybiniø partijø…vadovaujanèio 
sàstato likvidacijos planà“. 1940 07 naktá 
ið 11 á 12 dienà pagal ðá planà suimti 2000 
þmoniø. Uþ akiø jie buvo nuteisti sunkiems 
darbams á ðiauræ, á tolimuosius rytus.

Ðis Lietuvos þmoniø naikinimo planas 
brendo þymiai anksèiau. Dar 1939 m. spa-
lio 10 d. Lietuvos delegacija buvo priimta 
Kremliuje ir pasiraðë savitarpio pagalbos 
sutartá,… o jau kità dienà – spalio 11 buvo 
gauta NKVD instrukcija apie „priešsovie-
tinio elemento“ likvidavimà. Likviduoti 
prieðtarybiniø partijø narius, policininkus, 
karininkus, valstybiø departamentø tar-
nautojus, dvasininkus, svetimø valstybiø 
pilieèius ir net asmenis susiraðinëjanèius su 
uþsienyje gyvenanèiais.

Pagrindinis masinis suëmimas ir þmoniø 
deportavimas á Rusijà buvo vykdomas 1941 
m. birželio 14-18 dienomis. Tik per tas die-
nas iðveþta 34260 ávairaus amþiaus vyrø, 
moterø, vaikø. Deportacijoms vadovauti 
buvo komandiruota speciali NKVD karinin-
kø grupë ið Maskvos. Slaptai á Ryga atvyko 
ir Stalino asmeninis sekretorius Malenko-
vas, kuris ásakë, „…panaudoti ðautuvus ir 
kulkas, jeigu pritrûks vagonø suimtiesiems 
parveþti“. Kokios buvo trëmimo sàlygos 
paaiðkëjo vëliau:

„…kenèiame neapsakytau, trûksta van-
dens ir oro, bet didþiausias smûgis – mûsø ðei-
mas suskaldë, neþinau, ar iðlaikys širdis…“

„…Raðau ið pereselencø eðelono. Gyvena-
me blogesnëse sàlygose, negu gyvuliai: trûksta 
oro, trokðtame, badaujame. Uþ kà? ...jei jau, 
mums, tûkstanèiams suaugusiø ir galëtø taikyti 
bausmæ, tai uþ kà èia kenèia maþi vaikai?“

Visa tai teko patirti ir mano tëvui, 
mano dviem broliams, ir man. Gyvenome 
tuomet Kaune. Ankstyvà birþelio 14-osios 
rytà ginkluoti vyrai apsupo namà bei per 
pusæ valandos liepë pasirengti kelionei… 
Mamos tuo metu namie nebuvo. Kaip sto-
matologë iðvyko á Palangà, kurioje buvo 
organizuota vaikø stovykla. Þadëjo vëliau 
ir mus pasikviesti. Deja, tà vasarà jûros taip 
ir neteko pamatyti. Vietoje jos – gyvulinis 
vagonas, narai, moterø aðaros ir nesibaigian-
tys klausimai – kur mus veþa, kodël, uþ kà? 
Dar tikëjomës, kad mama liko Palangoje. 
Vëliau paaiðkëjo – stalinistinë maðina veikë 
kruopðèiai. Tà paèià dienà mamà surado 
Palangoje bei iðtrëmë á ðiauræ, aiðku, visai 
kitu eðelonu ir á kità vietà. Susitikome jau 
tik po Stalino mirties.

Maskva buvo pareikalavusi išgabenti 
700 000 lietuviø… naujas deportacijø ban-

gas nutraukë karas. Karo pradþioje buvo 
suskubta masiðkai naikinti kalëjimuose ir 
koncentracijos stovyklose laikomus kalinius 
– Kretingoje, Rainiø miðkelyje, Sargënuose, 
Pertraðiûnuose. Vien Smëlynëje prie Èer-
venës rasta nuþudytø 1114 lietuviø. Visa 
tai buvo tautinës rezistencijos prieþastimi. 
Atsirado tûkstanèiai didvyriø, kurie, skirtin-
gai nuo vyriausybës vyrø, nekapituliavo, su 
ginklu rankose prieðinosi smurtui, Lietuvos 
naikinimui, o kartais ir þuvo nelygioje kovo-
je. Trëmimai tæsësi ir po karo. Ypaè masiniai 
ir þiaurûs jie buvo 1948 m.pavasará.

Trëmimo sunkumai ir neþmoniðko gyveni-
mo sàlygos dabar smulkiai apraðytos tremti-
niø prisiminimuose, knygose. Bet svarbiausia 
– nebuvo prarasta VILTIS. Taigi, viltis, kuri, 
kaip sakoma, mirðta paskutinë. Pakeisti savo 
visuomeniniø gyvenimo sàlygø þmonës nega-
lëjo, bet vilties neprarado. Kartais tos viltys 
buvo nepagrástos, vadinamos iliuzijomis.

Pirmiausiai pradëta laukti stebuklingø 
padëjëjø, gelbëtojø – juk valdþioje ne vien 
Gedvilas ir Snieèkus, yra gi Paleckis, Vanclo-
va, Salomëja Nëris… Mums dar keliaujant 
ir prasidëjus karui tikëtasi, kad vokieèiai 
padës mûsø senai vyriausybei susigràþinti 
mus namo. Vëliau, jau 1942 m. pr., paplito 
iliuzija, kad lietuviai bus veþami per Aliaskà 
á Amerikà… ir pavasará 1942 m. lietuviai bu-
vo perkeliami, tik ne á Amerikà, bet Jakutijà, 
uþ poliarinio rato, prie ðiaurës vandenyno… 
O kiek iliuzijø suduþo tikint, kad po karo 
Amerika mums padës… Kiek tragedijø 
patyrë tie tremtiniai, kurie po karo ryþosi 
bëgti ið tremties á Lietuvà. Atseit pabëgsi ir 
viskas, kaip pasakoje, bus gerai. Paguodos 
ieðkota maldoje, giesmëse, tikëjime, kad 
Dievas neapleis,… kad legali bûti vykdoma 
tokia akiplëðiðka neteisybë. Tai suteikë daug 
dvasiniø jëgø, bet malda buvo iðgirsta tik po 
Stalino mirties ir Chruðèiovo pastangø 1956 
m. likviduoti asmens kulto padarinius.

Bet iðgyventi padëjo ne iliuzijos. Ðimt-
meèiais mûsø protëviai puoselëjo bendraþ-
mogiðkàsias vertybes – sveikà gyvensenà, 
darbðtumà, siekimà tiesos, gërio bei groþio 
pajutimà, dvasingumà. S. Ðalkauskis teigë, 
kad dvasingumas siejamas su bûtinumu 
paþadinti þmogaus sieloje tikëjimà, meilæ 
ir viltá. Tos vertybës ir buvo iðgyvenimo bei 
sugráþimo á Lietuvà lemiamasis veiksnys.

Viltis mûsø nepalieka ir dabar. Viltis, kad 
atsiras partija, kuriai rûpës ne vien tik tai, kad 
jos nariai „nusipelno gyventi geriau“. Viltis, 
kad turësime vyriausybæ, kuriai nelygstamoji 
vertybë bus þmogus, bet ne Lietuvos ávaizdis 
ðio pasaulio galingøjø akyse. Viltis, kad turësi-
me veiklø prezidentà, kuris ne tik medalius ir 
ordinus dalins, organizuos savo komandos pra-
bangias iðvykas á uþsiená ir nuolat kartos, kad 
jam kelia susirûpinimà nusikaltimø bangos di-
dëjimas, mokytojø streikai, korupcijos màstai. 
Visa tai ir mums kelia susirûpinimà. Laukiame 
ne þodþiø, laukiame veiksmø. Pagaliau viltis, 
kad uþauginsime kartà, kuri nelauks maloniø 
ið virðaus, sugebës rasti savo vietà Lietuvoje, 
netaps savanoriais XXI a. tremtiniais.

Rasos (Rasa, Rasos šventė, Kupolės, Saulės, 
Krešės) - ilgiausios dienos ir trumpiausios nak-
ties metas, senoji lietuvių vasaros saulėgrįžos 
šventė, vėliau sutapatinta su Švento Jono diena 
ir dažniausiai švenčiama naktį iš birželio 23 
į 24-tąją dieną. Pagrindinis šventės tikslas 
- užtikrinti augalų augimą bei klestėjimą, 
apsaugoti derlių nuo dvasių, raganų, stichinių 
nelaimių. Svarbiais šventės elementais laikomi 
žolynai, vanduo, ugnis, apeigose neapsieinama 
be vainikų, laužų, naktinių burtų, kupoliavimo. 
Kupoliavimu vadinama Rasos šventės naktį 
žolių rinkimo apeiga, o žolės (mėlynai ir gel-
tonai žydinti augmenija ramunės, jonažolės), 
pasižyminčios ypatingomis gydomosiomis 
galiomis, vadinamos kupolėmis. 

Šiomis temomis kalbame su 7-ojo 
dešimtmečio Vilniaus Universiteto žygeive 
ramuviete, Rasos šventės Kernavėje viena 
iš pradininkių, dabartine Pavienių, Verkių 
ir regioninių parkų kultūrologe Nijole 
Balčiūniene.

„1967 metai. Vilniaus Universitete vyksta 
didžiuliai studentų patriotiniai judėjimai, kuriasi 
Ramuva, žygeivių, kraštotyros judėjimas ir šio 
meto jauni žmonės subrandina mintis , kad 
reikėtų prikelti senovinę Rasos - trumpiausios 
nakties, ilgiausios dienos šventę. Tuo metu 
gamta pati gražiausia - žolynai klesti, bujoja, 
gamta  pasižymi savo vešėjimu, žydėjimu. 
Tos tradicijos buvo pamirštos. Tarybiniais 
laikais ši šventė buvo vadinama Joninėmis ir 
krikščionybės laikais buvo sutapatinta su Šv. 
Jono krikštytojo gimimo diena, tačiau iš tikrųjų 
mūsų tautoje ši šventė yra žymiai senesnė. Taigi 
to meto studentus, jaunimą ir sukvietėme į 
Kernavę - į pačią gražiausią vietą ir pabandėme 
prisiminti, kokios tradicijos, papročiai buvo 
ilgiausią metų dieną, trumpiausią metų naktį. 
Tie papročiai buvo: vainikų pynimas, būrimai 
iš žolynų, laužų deginimas ir šokinėjimas per 
juos, burtai, vainikų plukdymai. Taigi mes 
visa šita ir pradėjome daryti lygiai prieš 41-
erius metus... Visas mūsų šventės scenarijus 
plėtojosi, tobulėjo (konsultavomės su profesore 
Šimkūnaite, N. Vėliumi) ir galima sakyti, kad 
mums pavyko prikelti pagrindinius šios šventės 
akcentus - saulės, vandens, ugnies ir žolynų 
gerbimą. Kiekvienas iš šių keturių akcentų yra 
labai svarbus ir šioje šventėje jis buvo labai 
gerbiamas ir be abejo atliktas. Taigi tai mes 
ir darėme: pirmiausiai - iš žolynų pynėmės 
vainikus, tada būrėme iš žolynų, prieš saulės 
patekėjimą leidome juos upe, pagerbėme 
vandenį - prieš patekant saulei išsimaudėme. 
Rasa turi stebuklingų, gydomųjų galių, tad 
jaunos mergaitės prausdavosi ryto rasa, kad 
veidas būtų skaistus, ligoniai voliodavosi rasoje, 
kad pasveiktų ir iš tikrųjų tai įvykdavo. Buvo 
šokinėjama ir per laužo ugnį. Yra aprašymų, 
kad prieš 400-500 m. senolį, kuris labai sirgo, 
dviese pertempė per laužą ir jis pasveiko - 
apsivalė tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Paparčio 
žiedo ieškojimas - mistinis šios nakties mo-
mentas, kadangi jis žydi tik akimirką. Bet jį 
randa... Reikia eiti labai toli į girią, kur nesigirdi 
nei šunų lojimo, nei gaidžių giedojimo, kur 
susikaupęs gali būti tik vienui vienas. Būtina 
pasitiesti baltą skepetaitę, šermukšnio lazda 
apsibraukti ratą ir kantriai, tyliai laukti... Rei-
kia neišsigąsti ir žiedas tikrai nukris. Tuomet 
suprasi visų žmonių, paukščių, žuvų kalbą 
ir būsi laimingiausias. Nepaprastai daug yra 
šios nakties akcentų. Ypač jaunos mergaitės 
norėjo žinoti, kada jos ištekės. Tam jos aplink 
šakotą kartį mesdavo savo pintus vainikus. Iš 
kelinto karto pavykdavo įmesti, vadinasi po tiek 
metų jos ištekės.. Taip pat vainikus leisdavo 
vandeniu, dėdavo po pagalve, mesdavo pro 
langą. Tiek ir daugybė dar kitokių labai gražių 
burtų yra žinoma. Visos močiutės, vadinamos 
raganomis yra mūsų tautos žinojimas, atėjęs iš 
seniausių laikų. Raganos pridarydavo visokių 
burtų. Joninių metu vaistažolės pasiekia patį 
savo vešėjimą, klestėjimą ir jos yra pačios 
gyvybingiausios. Žolynus vaistams reikia 
rinkti tik iki tos nakties. Būtent šiais metais 
trumpiausia metų naktis nesutapo su Jono 
vardadieniu. Trumpiausia šių metų naktis buvo 
birželio 21d. 3 val. nakties, taigi trumpiausios 
šių metų nakties šventė Rasos arba Kupolinės 

jau praėjo. Šiandien yra tik Jono vardadienis, 
ne prosenovinė šventė. Tačiau krikščioniškoji 
šventė - Joninės susimaišė su prosenovine Rasų, 
tad eiliniai žmonės neatskiria... O etnokultūros 
specialistai vis tik bando gaivinti žymiai se-
nesnes tradicijas, nes Joninių tradicijų kaip ir 
nėra...

Gerbiama Nijole, kokius įspūdžius Jūs 
patiriate būdama Kernavėje? 

Aš džiaugiuosi dėl to, kad Joninių ir Rasos 
šventė yra sujungta. Prieš 5-6 metus Rasos 
šventė buvo gretinama su kažkokiais festivaliais 
ir jų trankia muzika, kuri visiška nedera šioje 
šventėje. Prieš penkerius metus, kuomet buvo 
akcentuojamas pirmosios Rasų šventės 35-erių 
metų jubiliejus, man teko „Vorutoje“ rašyti 
straipsnį ir bandyti pakeisti esančią situaciją. 
Visų pirma miesto sceną su trankiais gar-
siakalbiais ir mikrofonais perkelti toliau nuo 
piliakalnių erdvės. Tai pavyko ir aš džiaugiuosi, 
kad Širvintų rajono kultūros skyrius atsižvelgė 
į šį Rasos šventės pradininkų pageidavimą, tad 
šiandieną matome, kad pagrindinė šventės scena 
stovi miestelio viduryje. Joje gali vykti ir kitos 
šventės bei festivaliai. Tačiau prosenovinės 
šventės dvasia bus nepažeista. Piliakalniuose 
stovi gražūs vartai, pro kuriuos mes praeisim, 
šakota kartis, papuošta žolynais, pro kurią 
mėtysim vainikus, taip pat aukuras, prie kurio 
mes susikaupę aukosim seniesiems dievams, 
leisime vainikus. Manau, kad šiuo metu yra 
rastas geras kompromisinis sprendimas“.

Tarp daugelio šventėje dalyvaujančių kolektyvų, 
sutikome ir Trakų ansamblį „Radasta“. Paka-
lbinome jo vadovę Maritę Morkūnienę. Ji su 
malonumu ir nostalgija prisiminė praėjusias Joninių 
šventes ir savo kolektyvo atstovavimą jose.

„Man rodos, mes jau šeštus metus per 
Jonines pasirodome Kernavėje. Dar buvome Ni-
doje, o pati pradžia - Tamašavoj. Tai kaimas prie 
Aukštadvario, kur dabar įsikūrusi Pedagoginio 
Universiteto studentų praktikumo bazė. Vėliau 
- Rėkalnyje, Gilušio sode“.

Ką manote apie senąsias Joninių tradici-
jas, ar jos puoselėjamos?

Manau taip. Tradicijos yra labai gilios ir 
senos. Labai svarbu jas išsaugoti: pro vartelius 
eiti, nusiprausti rasoje, saulę palydėti, rymoti 
prie aukuro, pagoniškai garbinant žolynus ir 
ugnį, plukdyti vainikėlius, galiausiai sulaukiant 
saulėtekio. Mes nebesulaukiam... Apie 3 ryto 
jau traukiam į namus“.

Šįmet Joninių apeigos pasibaigė apie 5 
valandą ryto, kuomet prausiantis rasa buvo 
pagerbta tekanti saulė. Prieš tai piliakalniuose 
degant laužams, Neries upe plukdant vainikus, 
šokant ir dainuojant stebuklingai sušvinta 
Kernavės kultūrinis rezervatas: kiekvienąmet 
stengiantis atgaivinti ir puoselėti tas pačias baltų 
kultūros tradicijas kiekvienąkart vis stipriau 
suvirpa širdis ir rankoje spaudžiant margaspalvį 
vainiką svajose užsimezga naujas troškimas...

Justina ORLOVSKYTĖ
Erikos Minkevičienės nuotr.

Vasaros saulėgrįžos šventė 
Kernavėje

Vilties nepraradę Bijosko mokytojų instituto studentai – V. Klumbys, V. Juozapaitis (Lietuvos 
operos dainininko tėvas), Z. Ramanauskas, V. Žurauskas 1951 m.
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Ástojusieji degë noru mokytis
Telšių mokytojų seminarijos mokiniai

Julius NORKEVIČIUS, Vilnius

Lietuvos švietimo istorija

Tæsinys. Pradþia Nr. 8   

Pamëgo fotografijà ir augina gëles.
Èeslovas Kantauskas, Bronislovas Pocius 

– tarpukario skirtingø laidø absolventai. Baigæ 
seminarijà, mokytojavo, direktoriavo, vadova-
vo rajono ðvietimo skyriaus metodiniam kabi-
netui. Abu studijavo istorijà, buvo gerbiami 
savame kraðte, þinomi mûsø kraðte pedagogai. 
Abu juos domino kraðtotyra. È. Kantauskas 
sukauptà medþiagà apibendrino iðsamioje mo-
nografijoje „Radviliðkis“. Neseniai ið spaudos 
iðëjo B. Pociaus „Plungë amþiø sandûroje“. 
Panaðia tema pastarasis pedagogas parengë 
ir studijø baigiamàjá darbà.

Augdama pas senelius, Justina Alminai-
të-Baltuonienë nuo maþumës dainavo, gie-
dojo, nes turëjo skambø balsà. Ir, ko gero, 
mintyse, o gal ir garsiai eiliavo. Ilgas ir sudë-
tingas buvo jos kelias iki mokytojo diplomo. 
Teko piemenauti, mokytis Plinkðiø þemës 
ûkio mokykloje, dirbti banke sàskaitininke, 
kad tik galëtø mokytis muzikos bei svajojo 
tapti pedagoge. Nuo 1946 m. mergina tapo 
uoliausia seminarijos mokine. 1949 m. ási-
darbino Keguose ir subûrë mokiniø ðokiø 
bûrelá, su tëvais bei vietos jaunimu suvaidino 
Þemaitës „Marèià“, „Petrà Kurmelá“, bûrë 
dainininkus ir pati solo ir duetu dainavo 
liaudies dainas, romansus. Sukûrus ðeimà, 
vël gráþo á Telðius ir ágijo pedagogës diplomà. 
Taip susiklostë gyvenimas, kad pagal pasky-
rimà ji negalëjo iðvaþiuoti á Salantø viduri-
næ mokyklà. Tada ásidarbino Telðiø rajono 
laikraðèio redakcijoje. Èia atsivërë platûs 
kûrybos horizontai. Ásiliejo á „Masèio“ dainø 
ir ðokiø ansamblá, paraðë ne vienà scenarijø 
jo koncertui, liaudies teatrui parengë þemai-
tiðkà „Marèios“ tekstà, kûrë teminiø vakarø 
scenarijus. Ir raðë apybraiþas apie meninin-
kus bei Þemaitijai nusipelniusius þmones. 
Daþnai mintys, jausmai iðsiliedavo eilëmis, 
kurias vertino, laukë laikraðèio skaitytojai. 
Visa galva pasinërë ir á visuomeninæ veiklà 
– ilgus metus vadovavo rajono moterø tary-
bai, „Vienminèiø“ klubui. Liko laiko ir mëgs-
tamiems uþsiëmimams – skaitymui, þvejybai, 
kelionëms, paèiai vairuojant automobilá, po 
gimtinæ bei Lietuvà (26; 5).

S. Anglickio charizmatiðkas mo-
kytojo ir kûrëjo gyvenimas

Taèiau bene ryðkiausià brydæ literatû-
riniuose arimuose paliko pirmosios (1926 
m.) laidos absolventas Stasys Anglickis. 
Jis, nuëjus pakviesti á Seminarijos septy-
niasdeðimtmeèio vakaronæ, prisiminë, kad 
daugelis jau buvo keletà metø mokytojavæ 
ir á mokyklà ástojo, norëdami pagilinti þinias 
ir ágyti diplomà. Jo kurse mokësi aðtuonios 
merginos ir aðtuoni vaikinai; jie save vadino 
„oktava“. „Tokiu pavadinimu ëmiau raðyti 
ir poemà, – nuklydo á prisiminimus Stasys 
Anglickis. – Raðiau ir lyrinius eilëraðèius 
verlibru, kuriuos gerokai pataisæs iðdrásau 
visuomenei parodyti tik 1992 m. eilëraðèiø 
knygoje „Kareivëli mëlynasis“, skyriuje 
„Saulëtekio Alfa““ (23; 3). Ðis seminaristas 
poezijai paðventë visà savo gyvenimà, bet 
neatsisakë ir pedagoginio darbo.

S. Anglickis gimë 1905 m. gruodþio 9 
d. gausioje Bernotavo kaimo (Plungës raj.) 
ûkininko ðeimoje. Apie vaikystæ, paauglystæ, 
jaunystës metus labai vaizdþiai pasakoja au-
tobiografiniame romane „Èiupikai“. Persikë-
lus gyventi arèiau Telðiø, mokësi ðio miesto 
„Saulës“ gimnazijoje, bet dël konflikto su 
kapelionu perëjo á Mokytojø seminarijà. 
Baigæs jà, buvo paskirtas á Kunigiðkiø pradi-
næ mokyklà, þvejø kaimelyje prie jûros. Ap-
silankæs bûsimoje darbovietëje, paskyrimo 
atsisakë ir iðvyko studijuoti á Kauno Vytauto 
Didþiojo universitetà. Jis yra prisipaþinæs, 
kad toje varganoje mokyklëlëje dar ryðkiau 
pajuto, kad jo paðaukimas yra literatûrinë 
kûryba. Universitete pasirinko vokieèiø lite-
ratûros studijas ir kaip papildomas – lietuviø 

literatûrà ir pedagogikà. Baigiamajame 
darbe nagrinëjo Mefistofelio rolæ „Fausto“ 
padavime bei J. Gëtës „Fauste“.

Studijuodamas S. Anglickis aktyviai 
dalyvavo Kauno literatûriniame gyvenime, 
spausdino eilëraðèius ávairiuose þurnaluo-
se, laikraðèiuose. Ðios veiklos neatsisakë ir 
dirbdamas Ðiauliø berniukø gimnazijoje. 
Sëkmingai iðlaikæs atitinkamus egzaminus, 
ágijo teisæ mokyti vokieèiø, lietuviø kalbà ir 
literatûrà, filosofijos propedeutikà. Jis buvo 
stropus, pareigingas ir reiklus mokytojas. 
Buvæs jo mokinys prisiminimø knygoje pa-
sakoja apie suolo draugà, kuris pirmame 
trimestre ið vokieèiø kalbos gavo dvejetà. 
„Vincë suprato pavojø. Kità trimestrà ëmë 
atkakliai mokytis vokieèiø kalbos. Buvo ir 
trejetø, bet dvejetai nugalëjo. Antrame tri-
mestre ið vokieèiø kalbos vël - du. Paskutinis 
treèias trimestras. Vincë dar tikëjosi iðsitaisy-
ti. Gulte uþgulë vokieèiø kalbà. Kà nedarë 
mokytojas Anglickis, treèiajame trimestre 
turëjo iðvesti trejetà“ (27; 131). Þodþiu, 
„kirvis“, bet didelis reiklumas slepia ir moky-
tojo nuoðirdumà, uþuojautà mokiniui. Ðtai 
vyksta baigiamasis, abitûros vokieèiø kalbos 
egzaminas. „Sëdi Gustë, raðo. Sunku. Kaþ-
kas iðeina, bet þodþiø trûksta. Renka juos... 
Klasës draugas atsiunèia „ðpargalkà“. Ar tai 
iðsigelbëjimas? Kaþkokia viltis yra. Prieina 
mokytojas Anglickis: „Atiduok“. Atsistojo 
Gustë, atiduoda ðpargalkà, veidas uþkaista. 
„Iðvarys dabar... liksiu antriems metams“, 
– màsto. „Sësk. Raðyk toliau“, – sako moky-
tojas.Kà raðyti po tokio smûgio? Po dienos 
kitos to paties dalyko egzaminas þodþiu. 
„Iðtraukë Gustë bilietà. Atsisëdo ruoðtis. 
Viskas aiðku. Apgalvojo atsakymus. Pats 
suprato: atsakë gerai. Ðirdy apsidþiaugë. 
Nusiðypsojo mokytojas Anglickis:

– Gerai iðlaikei. Kaip tu èia iðmokai?
– Iðmokau. Sëdëjau nuo saulës iki sau-

lës, – pasakë ir linksmas iðëjo ið klasës“ 
(27; 132).

Vokieèiø okupacijos ir pokario metais S. 
Anglickis mokytojavo Tauragëje, Vilniuje, 
Kurðënuose; jam buvo patikëtos direkto-
riaus pavaduotojo pareigos. Yra parengæs 
vokieèiø kalbos vadovëlá aukðtesniosioms 
gimnazijos klasëms. Kartà prasitarë, kad 
pedagoginiam darbui yra skyræs trisdeðimt 
trejus metus. Kurðëniðkius vaikus mokë lie-
tuviø, vokieèiø kalbø, istorijos. Paraðydavo ir 
vienà kità metodikos straipsná, pasidalydavo 
pedagogine patirtimi. Daugelis ið jø iðspaus-
dinti pedagoginëje spaudoje. Padëdavo ir 
Ðiauliø pedagoginio instituto studentams, 
kurie atvaþiuodavo á Kurðënus atlikti peda-
goginës praktikos. S. Anglickis stebëdavo 
jø pamokas, raðydavo charakteristikas, 
vertindavo praktikos metu atliktus darbus 
ir vadovaudavo lituanistams, atliekantiems 
praktikà (28; 38).

Buvæ mokiniai mokytojà S. Anglická 
prisimena, kaip kuklø, itin paprastà, taèiau 
dvasingà þmogø. Niekada neþiûrëjusá á 
mokinius ið aukðto. Daþnai apsilankantá ir 
tose klasëse, kurioje jokio dalyko nedëstë: 
jam rûpëjo, ar gerai iðkûrentos krosnys, ar 
nëra smalkiø kvapo. Dalyvaudavo visuose 
mokyklos renginiuose, ávairiuose susirinki-
muose mieste, skaitydavo paskaitas ir ádo-
miai pasakodavo apie pasaulinës klasikos 
raðytojø kûrybà bei mintinai deklamuodavo 
jø kûrinius.

Mokytojas reikalavo bûtinai perskaityti 
tuos kûrinius, kurie nurodyti programoje. 
Ir mokiniai, ir mokytojai já gerbë kaip gerà 
literatûros ir kalbos þinovà, tikrà erudità. S. 
Anglickis subtiliai mokë mylëti savo kraðtà ir 
savo tautà. Vyresnieji mokiniai nesistebëjo, 
kodël jis nepaliko Lietuvos atûþus karo aud-
roms, nors jo kartos daug bendramoksliø 
inteligentø iðvyko á uþjûrá. Meilë savo krað-
tui buvo tokia didelë, kad pasielgti kitaip 
jis negalëjo.

Apskritai S. Anglickis buvo grieþtas ir 
reiklus þmogus. Mokiniai ðiek tiek jo pri-
sibijojo, bet gerbë. Nors kartais ir „Stasiu-
ku-Kirvuku“ pavadindavo. Matyt, bûdavo 
uþ kà... Iðsirinks jis vienà „aukà“ atsakinëti 
– ir tardo ilgiausiai, kol iðsiaiðkina, kà tu 
þinai ir ko nemoki. Niekaip neiðsisuksi. Per 
pamokà tik vienà du paklausinëdavo. Todël 
mokiniams retai tekdavo atsakinëti. Bet 
kai gaudavo paþymá, þinojo, jog já teisëtai ir 
sàþiningai uþdirbo. Uþ niekus S. Anglickis 
paþymiø neraðydavo.

Duktë Jolanta prisimena, kad tëvas 
namie vaikams daþnai dainuodavo liaudies 
dainas, deklamuodavo poezijà, pasakodavo 
apie paþástamus raðytojus; kaip vakarëlyje 
ðoko su Salomëja Nërimi, kokie ádomûs 
buvo jo profesoriai V. Krëvë, V. Mykolaitis-
Putinas... Kolegos mokytojai geraðirdiðkai 
juokaudami S. Anglická vadindavo „vaikð-
èiojanèia enciklopedija“. Tëvas su mokiniais 
dviraèiais iðvaþinëjo visà Lietuvà. Jei ne pe-
dagoginis darbas, jo literatûrinis palikimas 
bûtø daug didesnis (28; 36–68).

Ko gero, duktë teisi. Be to, ne vienas ið 
S. Anglickio mokiniø yra sakæs, jog neþinojo, 
kad mokytojas raðo eilëraðèius. Jis neskaity-
davo savo kûrybos per pamokas, nesigirdavo 
iðleidæs knygà ar iðspausdinæs kûriniø ku-
riame nors þurnale ar laikraðtyje. Daugelis 
mokiniø tik daug vëliau suþinodavo, kad 
juos mokë poetas. Tarp jø ir skulptorius 
Antanas Milkintas, kuris prisipaþino, kad 
jam „visam amþiui ásiminë vokieèiø kalbos 
mokytojas Stasys Anglickis, kurio poezijos 
knygutes, kai tik valdþia jas leido spausdinti, 
pirkdavo ir skaitydavo“ (29; 18).

Tai atskleidþia dar vienà S. Anglickio 
charakterio bruoþà-pomëgá nesigarsinti, 
sugebëjimà slëpti tai, kas nebûtina þinoti 
kitiems, uþdarumà, susikaupimà savyje 
derinti su nuoðirdþiu bendravimu. Nors 
mokiniams nebuvo jokia paslaptis, kad jis 
globojo mokyklos ir rajono literatø bûrelius. 
Ne vienas jautë, o gal ir savimeilæ paglostë, 
kai vokieèiø kalbos mokytojas pastebëjæs 
„ðiokius tokius mano literatûrinius gabu-
mus ir pasiûlë dalyvauti literatø bûrelyje. 
Manydamas, kad að varþausi, mane dràsino, 
juokaudamas, jog kûrybos lygis ne taip esàs 
svarbus - svarbu, kas skaitys“ (30; 51). Ðitaip 
pasielgti ir taip taikliai, grakðèiai pasakyti 
gali tik kûrybos þmogus.

Kurðënø periodas S. Anglickiui buvo 
ganëtinai sunkus ir sudëtingas. Darbø daug, 
jausmø, minèiø antplûdis nemaþesnis; jis 
iðsilieja eilëmis. Bet jas reikia slëpti giliai 
stalèiuje, kai Raðytojø sàjungos vadovai 
reikalauja kûrybos, kuri liaupsintø tarybø 
valdþià, á aukðtybes keltø jø didþiuosius 
vadus. Ðitaip raðyti S. Anglickis nemoka, 
jis negali lauþyti savo principø ir nusiþengti 
ásitikinimams, moralei. Uþ tai sulaukia prie-
kaiðtø, yra baramas, svarstomas ávairiuose 
posëdþiuose, susirinkimuose. Sulaukia net 
vieðos kritikos. Jis teisinasi, kad „yra labai 
apkrautas darbais: mokykloje nuo 8 val. ryto 
iki 19 val. vakaro, dviem pamainom, ið viso 
12 val. Jam reikia ne tik mokyti vaikus, bet 
ir vadovauti kitø mokytojø darbui. Be to, dar 
posëdþiai, lektoriø grupës, agitkolektyvo dar-
bas. Todël kûrybai laiko beveik nelieka. Bet 
jis raðo ir tarybinio turinio kûriniø, siuntë ir 
„Literatûrai ir menui“, ir „Þvaigþdutei““. 
Bet tai në motais kûrëjø sàjungai: 1950 m. S. 
Anglickis paðalinamas ið Raðytojø sàjungos, 
kurios nariu buvo nuo 1933 m. (31).

Tai buvo didelis smûgis mokytojui-kûrë-
jui. Bet jis nenuleido rankø – raðë eiles sau. 
Ir tik po penkiolikos metø tylos S. Anglickis 
prabilo eilëraðèiø knyga „Po atviru dangu-
mi“. Greitai skaitytojai sulaukia „Metûgës 
linksta á saulæ“, „Karklai þydi“, „Suvirpa 
þemës pilnatis“. Palankiai jas sutinka ir 
skaitytojai, ir kritikai. Ðiltø þodþiø negaili 
poetas Vacys Reimeris: „Lietuviø poezi-

jos panoramoje Stasio Anglickio kûryba 
yra savotiðkas tiltas, jungiantis prieðkario 
mûsø poezijos pasaulá su ðiø dienø jos iðklo-
tine. Jis liko iðtikimas savo iðtakoms, savo 
nuostatoms, paèiam sau“ (28; 54). Ir bene 
vienintelis yra raðæs savo gimtàja tarme. Tai 
pastebi jo buvæs mokinys Gustavas Gontis, 
primindamas, kad iki karo iðleistoje „Lietu-
viø literatûros antologijoje“ iðspausdintas ir 
S. Anglickis þemaitiðkai paraðytas eilëraðtis 
„Trobalë prie opës“ (27; 372).

Kai kalbëjomës paskutiniais S. Anglicko 
gyvenimo metais, jis neslëpë, kad Telðiø moky-
tojø seminarijà prisimena su dëkingumu ir pa-
garba. „Ji man daug padëjo. Be to, að puikiai 
suprantu, kiek daug mûsø kraðtui nusipelnë 
ðvietimo darbuotojai, kurie jà baigë“ (23; 3).

Jis ne vienintelis taip graþiai atsiliepiantis 
apie ðià mokyklà. Kurá laikà èia mokytojavæs 
prof. Leonas Jovaiða prisipaþásta, kad Telðiai 
„jo jaunystës miestas, iðugdë Lietuvai nema-
þai pedagogø, kartu liûdþiu, kad þemaièiai 
neturi savo mokytojø seminarijos, bet kartu 
turiu vilties, kad þemaièiø sostinës vadovai pa-
sirûpins ákurti kolegijà, kurioje bûtø rengiami 
þemaièiø dvasinæ kultûrà mylintys pradiniø 
klasiø mokytojai“ (23; 2). Tiesa, jau keleri 
metai pedagoginio profilio mokykla veikia 
Telðiuose, bet ji ruoðia labai siauros srities spe-
cialistus, galinèius dirbti ne tik mokykloje.

Gyvenimas parodë, kad Telðiuose pa-
rengti mokytojai myli, vertina þemaièiø 
kultûrà, bet ir stengiasi kasdien kaupti þi-
nias, mokytis, nuolatos tobulëti pasirinktoje 
profesijoje. Apie tai liudija ir vienos laidos 
statistiniai duomenys. 22 absolventai 1952 
m. gavo pradiniø klasiø mokytojo diplomà. 
Ðiandien apie 70 proc. ið jø yra ágijæ aukðtàjá 
pedagoginá iðsilavinimà, du baigë mokytojø 
institutus. Beveik pusë apdovanoti ðvietimo 
pirmûno þenkleliu, vienas – nusipelnæs mo-
kytojas, vienas apdovanotas ordinu. Ir nëra 
në vieno, kuris per darbo metus nebûtø 
garbës, padëkos raðtais ar piniginëmis pre-
mijomis paskatintas.

Panaðûs skaièiai apibûdina ir kitø poka-
rio metø laidø absolventø kasdienos veiklà. 
Ir apie daugelá galima iðsamiau papasakoti. 
Beveik visi seminaristai yra verti jo darbo 
veiklos aptarimo, sukaupto pedagoginio 
patyrimo apibendrinimo. Deja, papasakojau 
tik apie ryðkesnius, labiausiai iðsiskyrusius sa-
vo kasdiene veikla, man á atmintá labiausiai 
ákritusius seminaristus – absolventus.
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Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio atspindþiai 1988-
1990 metais mûsø ir uþsienio sklaidoje

Dr. Juozas ČAPLIKAS, Vilnius
Tæsinys. Pradþia Nr. 9  

Pasak laikraðèio „Helsigin sanomat“, 
Lietuvos premjerë neslepia savo nepasiten-
kinimo vyriausybës atstovø laikysena, kuri, 
jos þodþiais tariant, esanti pernelyg atsargi 
ir per grieþtai neutrali (mano paryðkinta 
– J. È.). K. Prunskienës nuomone, Suomija 
yra pasiruoðusi tik praktiðkiems santykiams, 
Lietuvos premjerë iðreiðkë nuomonæ, kad 
Suomija þengia á naujà santykiø su Sovietø 
Sàjunga etapà.

Mes susirûpinæ, baigdama pasakë prem-
jerë, bet mes nepasiduosime. Dar vienas 
Baltijos ðaliø uþkariavimas nebus sëkmin-
gas. Mûsø þmonës niekada to nepriims. 
Tiesioginis pasiprieðinimas yra galimybë. 
Lietuva sutiks su Sovietø armijos buvimu 
savo teritorijoje tik pereinamajam laikotar-
piui, kuris neturëtø bûti ilgesnis nei terminas 

Sovietø kariø iðvedimas ið Vokietijos teritori-
jos, t. y. ligi 1994 metø (LYA, F. 17626, Ap. 
2, B. 39, L. 18).

1990 m. gruodþio 15 d. „Amerikos bal-
sas“ praneðë „Apie Baltuosiuose rûmuose 
surengtà brifingà pabaltijieèiø iðeivijos 
organizacijø atstovams“. Du klausimai, 
- sakë Jolanta Raslavièiûtë, - vyravo vakar 
surengtame brifinge, kuriame dalyvavo lat-
viø, estø, ir pagrindiniø lietuviø iðeivijos or-
ganizacijø atstovai. Buvo plaèiau paaiðkintas 
Buðo sprendimas laikinai suteikti paramà 
Sovietø Sàjungai, taip pat pateikta detalesnë 
informacija apie Lietuvos AT Pirmininko V. 
Landsbergio susitikimà su prezidentu Buðu, 
- pasakë Amerikos nacionalinio saugumo 
tarybos darbuotoja Kondaleza Rais, - jis 
paliko gerà áspûdá Buðui, kuris buvo susirû-
pinæs dël galimos blokados. Pasak saugumo 

tarybos atstovës, neatsitiktinumas, kad po 
susitikimo Baltøjø rûmø praneðime prezi-
dentas Buðas iðreiðkæs viltá, kad klausimai 
tarp Vilniaus ir Maskvos bûtø sprendþiami 
taikingai, be jëgos panaudojimo. Rais taip 
pat papasakojo apie valstybës sekretoriaus 
Beikerio ir prezidento Buðo susitikimus su 
Sovietø Uþsienio reikalø ministru Ðevarna-
dze. Amerikos valstybës sekretorius Beikeris 
nemaþa laiko skyræs, aiðkindamas Sovietø 
atstovui, kad autoritarinës priemonës ne-
siderina su demokratinëmis reformomis. 
Prezidentas Buðas pabrëþæs, jog grieþtø 
priemoniø panaudojimas iððauktø neigiamà 
reakcijà Amerikos kongrese (LYA, F. 17626, 
Ap. 2, B. 39, L. 19).

Ministrës pirmininkës K. Prunskienës 
privatûs vizitai á Vokietijà, JAV, Kanadà 
neabejotinai buvo svarbûs Lietuvai. Ne-

oficialiuose susitikimuose su ðiø valstybiø 
vadovais visiðkai pasitvirtino strateginë Va-
karø politikos nuostata – viltys á Gorbaèiovo 
pertvarkà ir pastangos jam „nepakenkti“.

Lietuvos Respublikos AT Pirmininkas 
V. Landsbergis 1990 m. spalio-gruodþio 
mënesiais susitikæs su Prancûzijos, Didþio-
sios Britanijos, Kanados, JAV vyriausybiø 
vadovais iðdëstë principines Lietuvos 
politikos nuostatas, atkreipë dëmesá á tai, 
kad „Vakarai mezga geresnius santykius 
su Sovietø vadovybe, o Sovietø vadovybë 
ëmësi kietesnës linijos Lietuvos ir Baltijos 
valstybiø atþvilgiu“ (V. Kaðauskienë, Lietu-
vos Respublikos Vyriausybës 1990-2007 m., 
V., 2007, p. 351). Manyèiau, kad komentarai 
nereikalingi, o Lietuva dràsiai þengë savo 
pasirinktu keliu, átvirtinant paskelbtà Ne-
priklausomybæ.

Sąjūdžio ir kelio į Nepriklausomybę chronologija
• 1978 m. įsteigta Lietuvos laisvės lyga 

(LLL), kovojusi už žmogaus teises ir Lietuvos 
nepriklausomybę; 

• 1986 m. balandžio mėn. įvyko avarija 
Černobylio AE; 

• 1987 m. sausio mėn. SSKP CK plenume 
M. Gorbačiovas paskelbė pertvarkos politikos 
pradžią, prasidėjo viešumo, kooperatyvų ir 
kitų liberalesnių reformų metas; 

• 1987-1988 m. Lietuvos būrėsi 
intelektualų grupelės, diskutavusios 
ekologijos, istorijos, kultūros klausimais; 
spaudoje – laikraštyje „Gimtasis kraštas“, 
„Kultūros barai“ spausdinamos šių diskusijų 
apžvalgos; 

• 1987 m. vasarą surengiamas Roko 
maršas per Lietuvą; 

• 1987 m. rugpjūčio 23 d.  prie 
A.Mickevičiaus paminklo Vilniuje įvyko 
LLL organizuotas mitingas, kuriame buvo 
pasmerktas Molotovo – Ribentropo paktas, 
mitinge dalyvavo apie 1 tūkst. žmonių; 

• 1987 m. lapkričio mėn. mirė LKP CK 
pirmasis sekretorius Petras Griškevičius, jo 
vieton paskirtas Rimgaudas Songaila; 

• 1988 m. vasario 16 d. sovietų valdžia ir 
LKP surengė propagandinę ir administracinę 
akciją prieš Nepriklausomybės 70-mečio 
šventimą; 

• 1988 m. balandžio 13 d. Estijoje įkurtas 
Liaudies frontas; 

• 1988 m. balandžio 20 d. Dailininkų 
sąjungoje vykusioje diskusijoje Arvydas 
Juozaitis skaitė pranešimą, kuriame ragino 
pradėti siekti Lietuvos suvereniteto; 

• 1988 m. gegužės 27 d. į Vilnių atvyko 
Estijos liaudies fronto atstovai, kurie ragino 
įkurti panašią organizaciją Lietuvoje; 

• 1988 m. gegužės 29 d. Vatikanas paskyrė 
Vincentą Sladkevičių kardinolu; 

• 1988 m. birželio 2 d. Mokslininkų 
rūmuose įvyko diskusija „Ar įveiksime 
biurokratizmą?“, diskusijos metu kilo inici-
atyva įkurti Sąjūdį, tačiau klausimas, norint 
labiau pasirengti, atidėtas; 

• 1988 m. birželio 3 d. Mokslų akademi-
joje susirinko apie tūkstantis žmonių, dis-
kusija buvo chaotiška – salėje aidėjo šūksniai, 
švilpimas, dalis žmonių bandė išvengti 
organizacijos įkūrimo, tačiau vis dėl to buvo 
išrinkta 35 žmonių iniciatyvinė Lietuvos 
persitvarkymo Sąjūdžio grupė. Susirinkime 
nebuvo patvirtinta nei organizacijos pro-
grama, nei nuostatai; 

• 1988 m. birželio 13 d. Iniciatyvinė grupė 
pristatė veiklos programą, ėmė leisti nelegalų 
leidinį „Sąjūdžio žinios“; 

• 1988 m. birželio 21 d. Sąjūdis surengė 
pirmą mitingą prie Aukščiausios Tarybos 
(AT), jame dalyvavo 500 žmonių; 

• 1988 m. birželio 24 d. Katedros 
a ikš tė je  surengtos  SSKP par t inės 
konferencijos delegatų palydėtuvės, 
susirinko pilna aikštė žmonių, pirmą 
kartą  p levėsavo Tr ispalvės ,  sugie-

dota Tautinė giesmė, o A. Brazauskui 
įteikti  Sąjūdžio reikalavimui SSKP 
delegatams; 

• 1988 m. liepos 9 d. Vingio parke sureng-
tos „delegatų sutiktuvės“ – mitinge dalyvavo 
daugiau kaip 100 tūkst. žmonių, jame A. 
Brazauskas pažadėjo sustabdyti Ignalinos 
AE statybą bei legalizuoti Trispalvę; 

• 1988 m. liepos 20 d. Sąjūdis pradėjo 
dviračių žygį bei „Roko maršą“ po Lietuvą, 
kartu steigėsi iniciatyvinės grupės regionu-
ose; 

• 1988 m. rugpjūčio 11 d. į Vilnių atvyko 
įtakingiausias „perestroikos“ šalininkas ir 
M. Gorbačiovo sąjungininkas Aleksandras 
Jakovlevas, kuris Vilniuje prakalbo apie 
Lietuvos suverenų statusą; 

• 1988 m. rugpjūčio 18 d. LTSR AT 
įteisino lietuvių kalbą kaip valstybinę bei 
legalizavo Vytį, Gedimino stulpus, Trispalvę 
bei Tautinę giesmę; 

• 1988 m. rugpjūčio 23 d. Sąjūdis 
surengė mitingą Vingio parke, kuriame buvo 
paminėtas Molotovo-Ribbentropo paktas, 
paraleliai Katedros aikštėje LLL surengė 
bado akciją; 

• 1988 m. rugsėjo 3 d. įvyko ekologinė 
akcija „Apkabinkime Baltija“, joje dalyvavo 
apie 100 tūkst. lietuvių; 

• 1988 m. rugsėjo 17 d. 20 tūkst. žmonių 
apjuosė Ignalinos AE, taip buvo siekiama 
sustabdyti 3-ojo bloko statybą; 

• 1988 m. rugsėjo 28 d. LLL surengė LKP 
nesankcionuotą mitingą Katedros aikštėje, 
jį išvaikė sovietiniai milicininkai ir vidaus 
kariuomenės daliniai („Bananų balius“), 
Sąjūdis nuo šio mitingo norėjo atsiriboti; 

• 1988 m. rugsėjo 29 d. Sąjūdžio vadovai 
stengėsi išlaisvinti išvakarėse suimtus LLL 
aktyvistus, taip pat pirmą kartą dalyvavo 
mitinge kartu su LLL vadovais; 

• 1988 m. spalio 7 d. Gedimino bokšte 
iškelta Trispalvė, A. Juozaitis Katedros 
aikštėje vykusiame mitinge pirmą kartą viešai 
paragino siekti laisvės ir nepriklausomybės; 

• 1988 m. spalio 20 d. LKP CK plenume 
pirmuoju LKP sekretoriumi su Maskvos 
palaikymu ir Sąjūdžio pritarimu paskirtas 
A. Brazauskas; 

• 1988 m. spalio 22-23 d. įvyko steigiama-
sis Sąjūdžio suvažiavimas, 180 tūkst. judėjimo 
narių atstovavo 1127 delegatai. Suvažiavime 
Nepriklausomybės klausimas nekeltas 
– Sąjūdis rėmė „Lietuvos suverenumą TSRS 
tautų šeimoje“. Suvažiavimo metu LKP 
vadovai paskelbė apie Katedros grąžinimą 
tikintiesiems – prasidėjo Sąjūdžio ir LKP 
„medaus mėnuo“; 

• 1988 m. lapkričio 4 d. Vilniuje įsteigtas 
„Socialistinis judėjimas už persitvarkymą 
Lietuvoje Jedinstvo“; 

• 1988 m. lapkričio 16 d. Estija priėmė 
suvereniteto deklaraciją, Lietuvos TSR AT, 
nepaisant pažadų estams, analogiško doku-
mento bei Sąjūdžio siūlytos naujos LTSR 

Konstitucijos nepatvirtino, Sąjūdis surinko 
1,8 mln. parašų prieš SSSR konstitucijos 
projektą, prasidėjo apie mėnesį trukusi 
Sąjūdžio konfrontacija su LKP; 

• 1988 m. lapkričio 25 d. Sąjūdžio taryba 
pirmininku išrinko V. Landsbergį, sutarta, 
kad po 6 mėn. pirmininku taps R. Ozolas; 

• 1989 m. sausio mėn. rinkimų į SSSR 
liaudies deputatus kampanijos metu Sąjūdis 
deklaravo siekiąs Nepriklausomybės; 

• 1989 m. vasario 16 d. pirmą kartą 
oficialiai minėta Nepriklausomybės diena, 
Kaune atidengtas Laisvės paminklas; 

• 1989 m. vasario 21 d. įvyko LKP CK 
plenumas, pasmerkęs Sąjūdžio radikalėjimą, 
uždarytos judėjimo laidos televizijoje; 

• 1989 m. kovo 16 d. LTSR Ministrų 
taryba įregistravo Sąjūdį kaip visuomeninę 
organizaciją; 

• 1989 m. kovo 20 d. įvyko avarija Jona-
vos „Azoto“ gamykloje; 

• 1989 m. kovo 26 d. įvyko pirmi sąlyginai 
laisvi rinkimai į SSSR liaudies deputatus, 
Sąjūdis laimėjo 36 mandatus iš 42, dauguma 
LTSR vadovų pralaimėjo Sąjūdžio kandi-
datams; 

• 1989 m. balandžio 4 d. sovietų kariuomenė 
išvaikė Gruzijos nepriklausomybės reikala-
vusi mitingą Tbilisyje, žuvo 16 žmonių; 

• 1989 m. balandžio mėn., artėjant 
pavasariniam šaukimui į  sovietinę 
kariuomenę, sustiprėjo judėjimas prieš 
tarnybą joje, siekta arba teisės tarnauti Lietu-
voje, arba nacionalinių karinių junginių; 

• 1989 m. gegužės 13 d. Sąjūdis su Li-
audies frontais Estijoje ir Latvijoje sukūrė 
Baltijos asamblėją; 

• 1989 m. gegužės 18 d. įvyko LTSR AT 
sesija, kurioje priimta deklaracija dėl Lietu-
vos valstybinio suvereniteto; 

• 1989 m. gegužės 25 d. prasidėjo SSSR 
liaudies deputatų suvažiavimas, kuriame 
Sąjūdžio deleguoti deputatai (kartu su 
Latvijos ir Estijos deputatais) aršiai oponavo 
pagrindinei sovietų deputatų masei; 

• 1989 m. birželio 14 d. paskelbta Gedulo 
ir vilties diena - paminėti trėmimai į Sibirą; 

• 1989 m. birželio 18 d. įvyko Sąjūdžio Se-
imo 5-oji sesija, joje galutinai atsisakyta idėjos 
reformuoti socializmą, kartu sustiprėjo vidini-
ai nesutarimai; dėl artėjančių rinkimų stiprėjo 
radikalios LLL bei jaunalietuvių organizacijos, 
reikalavusios greitos nepriklausomybės ir 
sovietų kariuomenės išvedimo; 

• 1989 m. liepos 13 d. Sąjūdžio delegacija 
JAV ambasadoriui SSSR pristatė Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo planą; pradėti rinkti 
parašai dėl sovietų kariuomenės išvedimo 
per pusantro mėnesio surinkta 1,5 mln. 
parašų; 

• 1989 m. rugpjūčio 23 d. įvyko Sąjūdžio 
surengta „Baltijos kelio“ akcija, kurioje pas-
merkti slapti Molotovo-Ribbentropo pakto 
protokolai bei Baltijos šalių okupacija. „Balt-
ijos kelyje“ milijonas trijų šalių gyventojų 

susikabino rankomis ir sudarė gyvą grandinę 
nuo Talino iki Vilniaus; 

• 1989 m. rugpjūčio 26 d. SSKP CK 
pasmerkė „nacionalistinę isteriją Pabalti-
jyje“, įtampa Lietuvoje išaugo; 

• 1989 m. rugsėjo 15 d. paskelbta apie 
lenkų autonomijos LTSR sudėtyje sukūrimą 
Vilniaus iš Šalčininkų rajonuose; „Jedinstvo“ 
pabandė organizuoti streikus gamyklose; 

• 1989 m. rugsėjo 22 d. įvyko LTSR AT 
sesija, kurioje nustatyta naujų rinkimų data, 
priimtas rinkimų įstatymas, ekonominio 
savarankiškumo deklaracija, tačiau depu-
tatai atsisakė panaikinti LTSR Konstitucijos 
straipsnį dėl Komunistų partijos valdžios ir 
užsipuolė Sąjūdį; 

• 1989 m. lapkričio 3 d. prasidėjusioje 
LTSR AT sesijoje buvo priimtas Pilietybės 
įstatymas, suteikęs teisę į pilietybę visiems 
Lietuvos gyventojams; 

• 1989 m. lapkričio 7 d. Vilniuje vyko 
Spalio revoliucijos minėjimo mitingas, LLL 
aktyvistai jame skandavo: „Okupantai, 
lauk!”; 

• 1989 m. lapkričio 9 d. griuvo Berlyno 
siena; 

• 1989 m. lapkričio 27 d. SSSR AT priėmė 
ekonominio savarankiškumo įstatymą, kuris 
buvo pavėluota reakciją į Baltijos šalių 
ekonominio suvereniteto siekį; 

• 1989 m. gruodžio 7 d. LTSR AT po ilgų 
diskusijų ir komunistų oponavimo priimtos 
konstitucijos pataisos panaikinusios KP 
monopolį, leista kurti naujoms partijoms; 

• 1989 m. gruodžio 19 d. prasidėjusiame 
LKP suvažiavime po painių intrigų 
KP skilo į A. Brazausko vadovaujamą 
„nepriklausomą“ LKP, kuri deklaravo 
Lietuvos nepriklausomybės siekimą, ir M. 
Burokevičiaus ir V. Švedo vadovaujamą 
LKP/SSKP; 

• 1989 m. gruodžio 24 d. SSSR liaudies 
deputatų suvažiavimas remdamasis A. Jakov-
levo komisijos išvadomis pripažino Molotovo-
Ribbentropo pakto slaptuosius protokolus 
„teisiškai nepagrįstais ir negaliojančiais nuo 
jų pasirašymo momento“; 

• 1990 m. sausio 11 d. į Lietuvą atvyko 
SSSR ir SSKP vadovas M. Gorbačiovas, 
turėjęs išsiaiškinti dėl LKP skilimo ir sustab-
dyti ėjimą Nepriklausomybės link pasiūlant 
federaciją ir išstojimo iš SSSR mechanizmą; 
Sąjūdis surengė 300 tūkst. žmonių mitingą 
Katedros aikštėje; 

• 1990 m. vasario 24 d. įvyko pirmi 
laisvi rinkimai į Lietuvos parlamentą (AT), 
Sąjūdžio remti kandidatai laimėjo absoliučią 
daugumą (apie 100 mandatų), LKP/SSKP 
kandidatai negavo nė vieno mandato; 

• 1990 m. kovo 11 d. AT paskelbė atkurian-
ti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 

Parengta pagal „Lietuvos istorija. 
Sąjūdis: nuo „persitvarkymo“ iki kovo 11-
osios“. XII tomas, I dalis. „Baltos lankos“

Iš www.delfi.lt 
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Kai paimi į rankas naują knygą, pirma 
ją pavartai – pasižvalgai po ją. Vienur kitur 
paskaitinėjęs, tarsi atsikandęs nuo obuolio 
gabaliuką, galiausiai nusprendi, ar verta ją 
visą sukrimsti. Taip atsitiko ir su nepažįstamo 
autoriaus Edvardo Makelio nepažįstama 
knyga „Ąžuolas lieka gyventi“*. Antraštė 
sentimentaloka, kiek ne kiek trafaretiška 
– ne vienas autorius jau yra savo rašinyje 
minėjęs ąžuolo įvaizdį. Tačiau vartinėjant 
žvilgsnis užkliuvo už kelių pažįstamų iš 
Vilniaus universiteto pavardžių, sukėlusių 
nuostabą ir smalsumą. Viena kita perskaityta 
pastraipėlė patraukė kalbos raiška. To paka-
ko, kad apsispręsčiau – skaityti! nuo pradžios 
iki galo. Dabar, kai knyga perskaityta, dėl 
apsisprendimo nesigailiu, netgi kilo noras 
pasidalyti įspūdžiais su skaitytojais.

Mūsų šalies ūkio darbuotojams tikriau-
siai gerai pažįstamas Lietuvos agronomų 
sąjungos pirmininkas Edvardas Makelis, 
padedamas žurnalisto Aloyzo Urbono, 
pasišovė papasakoti zarasiškės Jasiūnų-
Kibirkščių giminės istoriją nuo XIX a. vi-
durio. Čia jiems veiksmingai talkino Vilniaus 
universiteto matematikos doc. Henrikas 
Jasiūnas su dukra lituaniste doc. Birute 
Jasiūnaite. E. Makelio dėmesys Jasiūnų-
Kibirkščių giminei visai suprantamas: jis 
vieno iš ryškiausiai knygoje pavaizduoto Iz-
idoriaus Jasiūno dukters Nijolės Jasiūnaitės-
Makelienės sūnus, taigi vaikaitis. Tad prie 
pagrindinės giminės linijos prisišlieja kiek 
dar Makelių gija. Į pasakojimą įsipina per 
Jasiūnų šeimos moteris, ištekėjusias už kitų 
pavardžių vyrų, savo ruožtu vėl kelių giminių 
siūleliai. Visa tai sukuria vaizdingą gobeleną, 
kuriami matome Zarasų rajono Antalieptės 
apylinkių gyvenimo, sakykim, nuo 1860 
iki 1960 metų panoramą. Kaip skaidriame 
Zarasų krašto ežere atsispindi dangumi plau-
kiantys debesys ir debesėliai, taip knygoje 
išvystame istorijos būvyje ištikusius giminę 
pokyčius: baudžiavos panaikinimas, 1905 
m. revoliucija ir ryžtingas krašto žmonių 
priešinimasis carizmo priespaudai, Pirmasis 
pasaulinis karas, 1918-1940 metų įvykiai Li-
etuvoje ir Rusijoje, pagaliau pasakotojas mus 
nuveda į okupacijų dešimtmečius. Pro mūsų 
akis praslenka ištisa galerija žmonių.

O šioje plačioje giminėje tų žmonių būta 
visokių. Antai iš Kibirkščių šakos išaugo 
du broliai Ignas (1899-1930) ir Justinas 
(1894-1934), savo atsidavimą Tėvynei įrodę 
Nepriklausomybės kovų frontuose, iki savo 
ankstyvos mirties stropiai tarnavę Lietuvos 
kariuomenės daliniuose. Pirmasis mirė 
užsitarnavęs kapitono laipsnį, o antrasis 
– pulkininko. Įvykių ir asmenų sraute ar 

brolių karininkų šlovės pritemdytas liko 
trečiasis Kibirkštis – Juozas (apie 1885-
1942). Bostono Lietuvių enciklopedija (t. 
11, p. 438) nurodo jį buvus ne tik Dusetų 
valsčiaus viršaičiu, veikliu kooperatininku, 
šauliu: 1936 m. jis kandidatas rinkimuose į 
Lietuvos Respublikos Seimą. 1938 m. per 
Valstybės prezidento rinkimus Juozas tapo 
vienu iš ypatingųjų atstovų, dalyvavusių 
tiesiogiai renkant prezidentą. Tokie žmonės 
bolševikų buvo pasmerkti ir sunaikinti: 
1941 m. birželio 15 d. jį su šeima ištremia 
į Sibirą – į mirtį. Knygoje įdėta trijų brolių 
Kibirkščių, jų seselės Adelės ir motinos 1925 
m. nuotrauka.

Knygoje apibūdinti taip pat keli žmonės, 
nuėję Lietuvai priešišku keliu. Vienas iš jų 
Petras Makelis (1901-1941). Jo, kaip LKP 
veikėjo, biografija pateikta Tarybų Lietuvos 
enciklopedijoje (t. 2, 1986, p. 680). Kny-
goje nurodoma, kad P. Makelį Daugpilyje 
sušaudė hitlerininkai. Gana plačiai nušviestas 
kaimiško socialdemokrato Jurgio Smalsčio 
(1881-1919) apgailėtinas likimas. Jis ne iš 
Jasiūnų-Kibirkščių giminės, bet kadaise 1905 
m. yra padaręs didelę įtaką vėliau nuo jos 
išsivadavusiam Izidoriui Jasiūnui.

Izidorius Jasiūnas, kuriam buvo lemta 
išgyventi bene 96 metus (gimęs 1888 m.), 
vieno giminaičio žodžiais tariant, „vienas iš 
tvirčiausių mūsų giminės ąžuolų“, yra tarsi 
viso pasakojimo apie Jasiūnus-Kibirkščius 
ašis. Knygos autorius jį taip pat pristato skai-
tytojui: „…Izidorius Jasiūnas – senelis pagal 

mano mamos Nijolės Jasiūnaitės-Makelienės 
liniją. Žmogus, kurio nueiti keliai, padaryti 
darbai negali nestebinti. Kantrybė ir vidinė 
jėga neleido šiam žmogui palūžti per šiuos 
sunkiausius išbandymus. Revoliucijos, 
karai, tremtys… Priverstinė emigracija. 
Paskui grįžimas į Nepriklausomą Lietuvą, 
naujos viltys, darbai ir naujos netektys. Visa 
audringa epocha telpa šio žmogaus biografi-
joje“ (p. 11-12).

Šią išankstinę Izidoriaus Jasiūno 
charakteristiką patvirtina tolesnis pasakoji-
mas apie jo gyvenimą po 1905 m. Amerikoje, 
grįžimas į Lietuvą ir darbas joje. Iš to pasa-
kojimo kyla noras jį gretinti su Vaižganto 
„Pragiedrulių“ Napaliu Šešiavilkiu: abu 
išradingi „mechanikai“, abu linkę svajoti ir 
planuoti (įdomu, kad abu ėmėsi tvenkti up-
elius ir statyti malūnus), o kartu abu brangina 
gamtą, jaučia ryšį su ja. Tad visai pagrįstai 
galėtume sakyti, kad jie tipiški Rytų aukštaičiai 
– Vaižganto Vaduvų krašto žmonės.

Rastųsi daug kalbos ir apie Izidorių Jasiūną, 
ir apie kitus knygos veikėjus, bet nesileiskime 
į gilumas ir platumas: palikime skaitytojui 
malonumą knygoje išvysti gražų pasaulį. Jis 
knygą skaitys kaip beletristinį kūrinį, kur mintis 
veja mintį, o vaizdas keičia vaizdą.

Giriant knygą už vaizdingą ir išradingą 
medžiagos pateikimą vis dėlto nederėtų 
nutylėti ir kai kurių trūkumų. Pavyzdžiui, 
autoriai ir leidėjai būtų padarę gražią 
paslaugą skaitytojui, jei knygos gale būtų 
pridėję genealoginį medį-schemą. Dabar, 

Prof. Arnoldas PIROČKINAS, Vilnius

Knyga apie vienos giminės šaknis ir atžalas
pavyzdžiui, neįstengiau rasti Izidoriaus 
Jasiūno mirties metų, kartais paklystu tarp 
giminių. Genealoginei schemai nebūtų 
reikėję nė papildomo popieriaus: ji būtų 
gražiausiai tilpusi paskutiniuose dviejuose 
tuščiuose puslapiuose.

Kas ne kas nusistebės, kad pagyręs 
knygą už vaizdingą pasakojimą, padarysiu 
priekaištų dėl šiokių tokių kalbos ydų. Tuo 
nereikėtų stebėtis: kiek yra mūsų literatūroje 
kūrinių, iš kurių pavyktų išlasioti nemaža su 
bendrinės kalbos normomis nesuderinamų 
dalykų: nemotyvuotai vartojamų barbarizmų, 
vertinių, kitų kalbų pavyzdžiu sudarytų 
sintaksinių konstrukcijų.

Visų pirma priekaišto nusipelno skyryba: 
ji gana chaotiška. Kur nereikia, rašomas ka-
blelis, o kur jis reikalingas - jo trūksta. Tokio 
dalyko nepateisinsi nė liberališkiausiomis 
Valstybinės kalbos komisijos tendencijomis.

Turint galvoje vis labiau plintantį spaudoje 
kalbos „liberalizmą“, net nedrąsu užsiminti, 
kad nederėjo vartoti knygoje tokių pasakymų: 
„šviesios atminties“ (šviesaus atminimo) 
žmogus (p. 5, 125, 136 ir kt.); „apsivedė 
su kaimyne“ (vedė kaimynę, susituokė su 
kaimyne) (plg. p. 43, 185, 196 ir kt.). Ar 
verta vartoti J. Jablonskio, J. Balčikonio ir 
kitų kalbininkų tiek metų nutąsytą būdvardį 
„gilus“ prie laiką reiškiančių daiktavardžių 
– „gili senatvė“ (p. 37), „gilus ruduo“ (p. 
65). Knygoje įkyriai kartojamas vertinys 
„atbūti“ (p. 107, 183). Pasakyme „kiek vargų 
turėjo pernešti“ (p. 102) taisytina bendratis, 
keiskime ją veiksmažodžiais: iškęsti, pakelti, 
iškentėti, patirti... Iš bendrinės kalbos jau 
seniai pašalintas žodis „stovyla“ (statula), tad 
nereikėtų vartoti ir „stovylėlės“ (p. 81).

Visų kalbos trūkumų ar „turtinimų“ šiuo 
kartu negaliu surašyti. Tik noriu atkreipti 
autorių ir leidėjų akis į reikalą daugiau 
rūpintis kalba. Neužmirškime patarlės: Tai-
syk žodžiui vietą kaip svečiui patalą.

Tarp kelių korektūros klaidų į akis krinta 
po Jasiūnaitės Elenos pažymėjimo faksimile 
padėtas parašas, kad tai Elenos Urbonaitės-
Jasiūnaitės pažymėjimas.

Dėl  č ia  paminėtų  i r  neminėtų 
„nusižengimų“ kalbai reikia apgailestauti: 
peršokus arklį, rodos, nederėjo užkliūti už 
uodegos. Pritrūko daugiau rūpestingumo. 
Tai mūsų periodinių ir neperiodinių leidinių 
bėda. Jos neišvengė nė šios apskritai labai 
patrauklios ir vertingos knygos rengėjai, 
nepasirūpinę tankesniu rėčiu, kad į gardų 
pyragą nepakliūtų visokių šapų šapelių...

* Ąžuolas lieka gyventi / Edvardas Makelis; [literatūrinis 
bendraautoris Aloyzas Urbonas]. - Vilnius: Gairės, 2007. 
203, [1] p., [20] iliustr. lap. Tiražas 600 egz.

Ketvirtadienis, birželio 12 d. (Vilnius). 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus iš brolių Džordžo, Nikolo ir Oliv-
erio Ortizų priėmė Lietuvai dovanotą 1560 
metais sukurtą sidabrinę paauksuotą taurę.

„Į Lietuvą grįžta istorinė relikvija 
– XVI amžiaus taurė. Tai reiškia, jog 
Lietuva praturtėja ne tiek materialiai, 
kiek dvasiškai,“- sakė valstybės vadovas. 
Prezidento teigimu, žvelgiant iš istorinės 
perspektyvos, tai yra neįkainojama dovana 
Lietuvai.

Valstybės vadovas pabrėžė istorinę 
relikvijos svarbą Lietuvai. „Okupacijos 
metais iš muziejų, bažnyčių ir archyvų buvo 
išplėšti kultūros turtai, todėl kiekvienas į 
Lietuvą grįžtantis mūsų istorijos liudijimas 
– išskirtinis,“- sakė V.Adamkus. 

Šalies vadovas pabrėžė, kad taurė yra 
susijusi su Sapiegų gimine, kuri yra daug 
padariusi Lietuvos kultūros ir istorijos labui. 
Prezidento nuomone, tokia dovana galėtų 
didžiuotis ne vienas pasaulio muziejus. 

Valstybės vadovas padėkojo verslininkams, 
išsaugojusiems Lietuvai relikviją ir išreiškė 
įsitikinimą, kad jų kilnus gestas taps pavyzdžiu 
būsimiems mecenatams. 

Mecenatai Respublikos Prezidentui įteikė Lietuvai padovanotą taurę
neįkainojamą istorinę, meninę ir kultūrinę 
vertę Lietuvai, po ilgamečių Sapiegų taurės 
kelionių iš rankų į rankas dovanojame ją 
Lietuvai ir įteikiame Lietuvos Respublikos 
Prezidentui Valdui Adamkui, maloniai 
prašydami, kad Sapiegų taurė būtų ekspon-
uojama viešai ir būtų prieinama Lietuvos 
visuomenei…“ – rašoma dovanojimo akte. 

1560 metais sukurta taurė siejama 
su Sapiegų gimine. Manoma, kad taurė 
priklausė Leono Sapiegos jaunesniajam bro-
liui Grigorijui. Taurė papuošta paauksuotais 
augaliniais motyvais, aplink ją pavaizduoti 
apsiviję du fantastiniai gyvūnai. Viršutinėje 
taurės dalyje įkomponuotas herbas ir ini-
cialai. Taurėje slavų kalba įrašyta: „ Ši taurė 
pagaminta ponui Grigorijui iš Oršos drau-
gystei tų, kurie gers iš jos savo sielų labui, 
1560 metų kovo mėnesio 1 dieną“. Taurės 
aukštis – 20 cm, svoris – 550 gramų. 

Taurė perduota saugoti Lietuvos dailės 
muziejui, o atidarius Valdovų rūmus, ji bus 
juose eksponuojama. Lietuvos visuomenė 
taurę galės pamatyti jau nuo šių metų lie-
pos 6 dienos Taikomosios dailės muziejuje, 
Valdovų rūmams skirtų kūrinių parodoje. 

Prezidento spaudos tarnyba

Broliai Ortizai, įteikdami dovaną, 
pabrėžė, jog tai padėka Lietuvai ir Lietuvos 
visuomenei už atvirumą ir geranoriškumą.

 „Vertindami Sapiegų giminės nuopel-

nus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
raidai, diplomatijai, religinei tolerancijai, 
švietimui, kultūros plėtrai ir teisinės valstybės 
įtvirtinimui, suprasdami Sapiegų taurės 

Prezidentas Valdas Adamkus iš brolių Džordžo, Nikolo ir Oliverio Ortizų priėmė Lietuvai dovanotą 
1560 metais sukurtą sidabrinę paauksuotą taurę

Knygos viršelio faksimilė
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Apie bûtà laikà...
Prof. Bronius GENZELIS, Vilnius

Atkelta ið  1  p.

Mano gimtadienis – vasario 16-àja. 
Tai buvo patogi proga paþymëti ðià datà. 
Mane pasveikinti be iðankstinio kvietimo 
atvykdavo bûrys bièiuliø: menotyrininkë 
Irena Kostkevièiûtë, dailininkas Aloyzas 
Stasiulevièius, Graþina ir Marcelijus Mar-
tinaièiai, þurnalistai Birutë Mackonytë, 
Kæstutis Demskis, istorikë Ingë Lukðaitë, 
katedros bendradarbiai Kristina Rickevi-
èiûtë, Romualdas Ozolas, Antanas Rybe-
lis, vëliau prisijungë Bronius Kuzmickas 
su Leonarda Jekentaitë. Iðvardinau tik 
nuolatinius tø sambûviø dalyvius. Gim-
tadienis buvo tik pretekstas. Taip bendra-
vome daugiau negu porà deðimtmeèiø. 
Mano bièiuliai pasakodavo, kad naktá bu-
vo saugu keliauti á namus – jos þmogaus 
þingsniu greièiu lydëdavo saugumieèiø 
maðinos, nors priekabiø ir neieðkojo. Tai 
buvo ne daugiau kaip psichologinis spau-
dimas, bet ið tikrøjø mus juokino, ypaè 
smagiai apie savo palydovus pasakodavo 
G. Martinaitienë. Paskelbus Nepriklau-
somos Lietuvos valstybës atkûrimà ir 
Vasario16-àjà Valstybine ðvente, neteko 
prasmës sueigos per mano gimtadiená.

Svarbu buvo neutralizuoti partinius funk-
cionierius, nes tik jie, o ne vyriausybë spren-
dë þmoniø likimà. Maskva buvo nusiteikusi 
prieð bet kokias modernizmo apraiðkas me-
ne. Negalëjai paaiðkinti: kodël? Taip buvo 
ir tiek. Daugeliui nebuvo aiðku, kas po tuo 
slypi. Keik „burþuaziná menà“, „burþuazinæ 
filosofijà“ ir bûsi idëjinis þmogus. Ir tarp 
partiniø funkcionieriø pasirodydavo vienas 
kitas blaiviau màstantis... Palankø straipsná 
apie tokio tipo veikëjus pasirodžiusias kny-
gas nelaikyèiau konformizmu.

Ávykiai ridenosi savo eiga. Vieni rûpi-
nosi vien savo materialine gerove. Vardan 
jos buvo pasiryþæ bet kam. Jie raðë tokius 
mokslinius darbus, kuriais siekdavo átikti 
okupantams ir uþ tai gauti dividendus, ki-
tiems rûpëjo kraðto likimas, bet nenorëjo 
perdaug rizikuoti arba tik taip ásivaizdavo 
galimà pozityvià veiklà (balansuodavo ant 
legalumo ir nelegalumo ribos). Tokiø buvo 
dauguma, bent tarp mano paþástamø.

Buvau ásitikinæs, kad ne tik mûsø himno 
þodþiai:

„Ið praeities sûnûs
Te stiprybæ semia!“ -
ne tuðti. Reikia tos stiprybës semtis. Þmo-

nës turi þinoti, kas buvo praeityje. Reikia 
idëjø. Galima paieškoti ir svetur, praeities 
raðytojø ir filosofø raðtuose. Todël mûsø 
bûrelis (B. Kuzmickas, R. Ozolas, J. Minke-
vièius, A. Rybelis, J. Tumelis) ieðkojo tokiø 
praeities màstytojø kûryboje minèiø, ypaè 
tø, kuriø pats vardas neerzintø „partinës 
kultûros“ koncepcijos adeptø, bet tuo pat 
metu skleistø demokratinæ mintá, ugdytø op-
timizmà, sauguotø istorinæ atmintá.

Nelegali spauda, nors ji ir laisva, bet ji 
aprëpia neþymià gyventojø dalá, todël reikia 
ieðkoti legaliø objektyvios informacijos teiki-
mo ðaltiniø. Tautos gyvybingumà palaiko ne-
legalios ir vengianèios konformizmà legalios 
spaudos buvimas ir suderinamumas.

Dabar tapo madinga uþ visas negandas 
suversti bëdà Maskvai ir patiems nusiplau-
ti. Deja, buvo nemaþai vietinës iniciatyvos, 
kaip ásiteikti okupantui. Susiformavo tauti-
nis nihilizmas, merkantilizmas (jø apraiðkas 
jauèiame ir ðiandien).

Lietuvos technokratø galvose subrendo 
mintis, arba tiksliau: paþodþiui ásisàmonino 
„Internacionalo“ þodþius: „Senàjá pasaulá 
iðardysim iki pamatø...“ Ir ardë já: ant seno-
jo Vilniaus universiteto profesoriø kapiniø 
pastatë Santuokø rûmus, uþsimojo per Vil-
niaus senamiestá, per Rasø kapines nutiesti 
keturiø juostø nutiesti magistrales... Ir tai 
buvo M. Gorbaèiovo „pertvarkos metais“... 
Taip Lietuvoje buvo suprastas imperijos 
demokratizavimas... Pratrûko vilnieèiø kan-
trybë. Prasidëjo piketai, paraðø rinkimai. 
Èia nepamainomis organizatorëmis buvo 
menotyrininkës Graþina Martinaitienë, Ire-
na Kostkevièiûtë. Jø buvau átrauktas ir að.

Nejuèia susikûrë to judëjimo centras. 
Kadangi Virgilijaus Èepaièio butas buvo 
paèioje senamiesèio ðirdyje jame ið pradþiu 
rinktasi spontaniðkai, vëliau pastoviau nusta-
tytà valandà nustatytà dienà, berods, ketvir-
tadieniais penktà valandà. Ið anksto niekas 
nieko neáspëjinëjo, kokiais klausimais bus 

tartasi. Svarbiausiu pasitarimø objektø bu-
vo kraðte susiklosèiusios politinës situacijos 
aptarimas ir galimos iðvados.

Atrodytø, informacija apie mûsø susi-
tikinëjimus KGB ne buvo užfiksuota. Tie 
pastovieji buvo V. Èepaitis, Donatas Katkus, 
Marcelijus Martinaitis, Bronius Kuzmickas, 
Gytis Lukðas, Romualdas Ozolas ir ðiø ei-
luèiø autorius. Tartasi, kaip iðnaudoti M. 
Gorbaèiovo vieðumo politikà, suvokta, kad 
atëjo laikas viešai apsireikšti ne tik pamin-
klosaugos klausimais. Paminklosauginiai 
klausimais tarëmës su Juozu Baltuðiu. Jis 
prisidëdavo në prie vienos mûsø akcijos. 
Ðiandien skaudu prisiminti ir nerandu aið-
kaus atsakymo, kodël raðytojas susidëjo su 
M. Burokevièiaus kompanija.

Sutikimuose aptardavome, kà reikia 
nuveikti kità savaite, kaip iðnaudoti visas 
legalias priemones nepriklausomybës atga-
vimui, analizavome ávykius Maskvoje. Tada 
artimiausius ryðius ið mûsø su rusø intelek-
tualais palaikë V. Èepaitis.

Kilo mintis organizuoti vieðas diskusijas 
ir apie politinæ padëtá ðalyje, ir bûdus iðbristi 
ið suirutës. Gytis pasiûlë suorganizuoti platø 
pokalbá apie nacionalumà mene, kurio metu 
bûtø perþengtos áprastinës diskusijø ribos. 
Jis pasiûlë savo, kaip vieno ið Kinematogra-
fininkø sàjungos vadovø, paslaugas surengti 
pokalbá tuometiniø Menininkø rûmø kino 
salëje (dabar Prezidentûra). Jis pridûrë: 
pas mus yra aktorë Nijolë Oþelytë, kuri no-
ri suvaidinti Þanos D’Ark vaidmená ne tik 
kine, bet ir gyvenime. Ir ji mûsø neapvylë... 
Ji metë dràsø iððûká salëje dalyvavusiems 
partokratams. Tada asmeniðkai susipaþinau 
su Nijole. Nuo tol ji dalyvavo në vienoje mûsø 
rengiamoje akcijoje.

Tiksliai neprisimenu, kada prie „Þini-
jos“ draugijos pradëjo veikti klubas „Istorija 
ir kultûra“. Klubas neturëjo kokiø nors fik-
suotø nariø. Reklama buvo savaiminë („ið 
lûpø á lûpas“), taèiau ilgainiui susiformavo 
gana pastovus jo dalyviø ir disputantø ratas. 
Ið anksto negalima buvo numatyti, kas kà 
kalbës. Taèiau ið anksto aptardavome kelis 
pagrindinius prelegentus, numatydavome 
galimus mûsø oponentus. Partiniai funkcio-

nieriai vengdavo diskutuoti, nors kartais þe-
mesnio rango veikëjai ir atvykdavo á klubà. 
Jie nepajëgus buvo diskutuoti menkiausiu 
klausimu. LKP CK veikëjams nieko kito 
neliko, kaip ásakyti „Þinijos“ vadovybei ne-
leisti klubui naudotis draugijos patalpomis. 
Priminimas, kad toks elgesys kertasi su M. 
Gorbaèiovo vieðumo politika, jø neveikë, 
tik visuomenei jie pademonstravo savo 
impotencijà.

Laisvëjimo procesas buvo apëmæs kûry-
bines sàjungas. Lietuvos TSR Dailininkø 
sàjungos pirmininku buvo iðrinktas (pirmà 
kartà paèiø dailininkø iðrinktas) mûsø klubo 
lankytojas Bronius Leonavièius. Jis pasiûlë 
rinktis Dailininkø sàjungos salëje. Politinë 
situacija kaito. Iðdava – Lietuvos Persitvar-
kymo Sàjûdþio iniciatyvinës grupës susikûri-
mas. Sàjûdþio banga su neátikëtinu greitumu 
uþliejo visà Lietuvà. LKP CK palaipsniui 
prarado savo átakà ðalyje. Jà atstatyti galima 
buvo tik jëga, kurios irgi nebuvo.

Sàjûdþio rëmimo grupës viena po kitos 
spontaniðkai steigësi ávairiausiuose Lietuvos 
miesteliuose. Jos vilniðkæ Iniciatyvinæ grupæ 
pripaþino naujojo judëjimo centru. Mane á 
organizuojamus mitingus kvietë buvæ studen-
tai ar pavardæ ásidëmëjæ ið spaudo asmenys. 
Þmonës dràsëjo ir be jokiø iðankstiniø leidi-
mø susirinkdavo gausybë þmoniø. Partokra-
tai negalëjo atsipeikëti nuo iðgàsèio. Jiems 
nebuvo aiðku, kas èia darosi.

Kiekvienà savaitæ aplankydavau po ke-
lis miestus, ar miestelius. Vaþiuodavau ir 
á „karðtus rajonus“: Ðalèininkus, Visaginà 
(tada vadinosi Snieèkus). Á tokius rajonus 
vykdavau savo „Moskviè“ kartais keliø 
þaliaraiðèiø, arba daþniausiai buvusio poli-
tinio kalinio Alberto Þilinsko, inþinieriaus 
Vytauto Vyðniausko lydimas. Taèiau ir ten 
nepatyriau jokio ekscesø (visokios „Jedinst-
vos“ atsirado, kai prasidëjome kalbëti apie 
Lietuvos valstybingumo atkûrimà, o ne 
vien tik bûtinybæ demokratizuoti valstybæ). 
Trispalvës pasirodymas aikðtëse, atrodytø, 
nelabai šokiruodavo rusakalbius.

Mûsø sëkmë buvo ir ta, kad Lietuvos 
marionetinë vadovybë pasaulá suvokë sta-
linistiniu màstymu. Jai nebuvo priimtinos 
jokios naujovës ir ji neatitiko „naujojo“ 
gorbaèiovinio màstymo ir nebuvo palanki 
M. Gorbaèiovo reformoms, dël to Sàjûdþio 
gimimà iš pradžiø Maskva sutiko palankiai. 
Šis palankumas nutrûko, kai rinkimø TSRS 
liaudies deputatø metu Sàjûdþio kandidatai 
iðdëstë savo siekius2 . Nonkonformistiniø 
straipsniø autorius ásidëmëjo Lietuvos visuo-
menë, dël to neatsitiktinai jie pateko á Lie-
tuvos Persitvarkymo Sàjûdþio iniciatyvinæ 
grupæ ir tapo TSRS liaudies deputatais.

Ir pabaigai: iðanalizavus kelià á nepri-
klausomybes atgavimà, akivaizdu, Sàjûdþio 
vadovybë nepadarë rimtø klaidø – visi þings-
niai pakankamai gerai strategiðkai buvo 
apgalvoti, bet nebuvo màstyta apie bûsimos 
valstybës valdymà, todël turime, kà turime. 
Galvoti apie atkurtos valstybës valdymà 
tiesiog nebuvo kada (per nelyg greitai rutu-
liojosi ávykiai). Praleidus momentà, neaiðku 
bûtø ar sulauktume kito.

Manyèiau, kelyje á Nepriklausomybæ ryð-
kûs kiti žingsniai: pirmasis buvo 1987 metais 
Laisvës Lygos organizuotas mitingas prie 
Adomo Mickevièiaus paminklo; antrasis 
- Lietuvos Persitvarkymo Sàjûdþio iniciatyvi-
nës grupës 1988 m. birþelio 3 d. iðrinkimas; 
treèiasis - triuškinanti 1989 m. kovo mënesá 
Sàjûdþio remtø kandidatø pergalë TSRS 
liaudies deputatø rinkimuose; ketvirtasis 
- 1989 m. rugpjûèio 23 d. „Baltijos kelias“ ir 
penktasis - nepriklausomybës ðalininkø per-
galë rinkimuose á Lietuvos TSR Aukðèiausi-
àjà Tarybà 1990 m. vasario mënesyje.

Pabaiga
 1. Kai kurias detales ið klubo veiklos paskelbë R.Grigas: 

Dienoraðèio fragmentai, „Ðiaurës Atënai“,     2008.02.01 Nr.5(879), 
2008.02.08, Nr.6(860).

 2.  TSRS liaudies deputatø suvaþiavime buvo iðplatinta 
broðiûra «Мысли вслух  народных  депутатов от Литовской 
ССР руководителей движения «Саюдис» :В.Ландсбергиса, 
Р.Озоласа, Б.Гензялиса, А.Чеколиса, Р.Гудайтиса, 
Э.Бтчкаускаса, К.Мотеки,А.Бурачаса, Ю.Юзелюнаса,К.Уоки, 
К.Антанавичуса, ЭюКлумбиса, А.Смайлиса, З.Шличите), 
1989, kuria siekta nuteikti prieð mus TSRS liaudies deputatus, paro-
dant, kad mûsø tikslas – sugriauti Tarybø Sàjungà. Ðiandien, þvelgiant 
ið laiko perspektyvos, akivaizdu, kad mûsø pateiktos citatos nedaro 
mums gëdos. buvo iðd  
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Prof. Bronislovas Genzelis atsako į LTV klausimus
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Taip, garsus Vilniaus kraštas žmonėmis. 
Čia greta mūsų kunigaikščių, universiteto 
rektorių ir profesorių, rašytojų ir dailininkų, 
dvasininkijos bei valstybės veikėjų, gyveno ir 
įvairiose srityse dirbo paprasti žmonės, kurie 
savo atsidavimu darbui, pareigoms, meile 
aplinkiniams, nusipelnė didelės pagarbos. 
Apie juos mažai rašoma, girdima, nors vi-
etos gyventojai kuria apie tai legendas.

Vienas iš tokių – Stanislovas Bortkevič. 
Vien tas faktas, kad jis, net 78 metus be 
pertraukos, susiejęs savo gyvenimą su Vil-
niaus krašto kelių vystymu ir priežiūra, tik 
eidamas 96 metus, išėjo į užtarnautą poilsį, 
vertas Gineso rekordų knygos. Tai gyvas 
pavyzdys Lietuvos kelininkų istorijoje. Jo, 
kaip kelių meistro, pastangomis nutiesta ar 
sutvarkyta šimtai kilometrų kelių, išugdyta 
dešimtys specialistų, šiandien dirbančių 
svarbiuose veiklos baruose įvairiausiuose 

Gediminas PAVIRŽIS,
ES Regionų komiteto vicepirmininkas

šalies kampeliuose. Manau, kad ne tik 
kartu su juo dirbę, bet taip pat Paberžės, 
Maišiagalos, Nemenčinės, Giedraičių, 
Riešės apylinkių gyventojai ilgai prisimins 
šio veiklaus žmogaus pastangas gerinti jų 
buitį, gražinti kraštovaizdį, sudaryti sąlygas 
krašto plėtrai. Kelininko darbas sunkus. 
Vasarą karščiai ir dulkės, žiemą sniegas, 
pūgos, plikšalos, šaltis. Būtina bet kuriuo 
paros laiku užtikrinti nenutrūkstamą ir saugų 
transporto eismą, žmonių komunikaciją. Tai 
pastebimas ir dėkingas darbas. Darbas gam-
toje užgrūdina, suteikia sveikatos. Gal tai ir 
padėjo p.S. Bortkevič ilgus metus dirbti šį 
labai svarbų darbą.

Dažnai užimtas žmogus, kasdien su-
laukdamas įvairiausių spręstinų problemų, 
paskęsta savo veikloje. P. S. Bortkevič jų 
turėjo taip pat apsčiai, bet skirtingai nei 
daugelis, jis pirmiausiai skyrė dėmesį žmogui. 

Jis domėjosi ir konkrečiai padėdavo ne tik 
savo darbuotojams buities, sveikatos, klausi-
mais. Jis visada buvo vienodai dėmesingas 
savo pavaldiniams, geras pavyzdys jauniems 
vadovams. Būdamas labai komunikabilus, 
lengvai bendraudavo, pritraukdavo prie 
savęs žmones. Todėl nestebina jo artimos 
pažintys su garsiais Lietuvos profesoriais, 
mokslų daktarais, visuomenės veikėjais, 
dvasininkais.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
metu, jau būdamas pagarbaus amžiaus, 
jis tęsė darbą, siekė būti naudingas savo 
kraštui. Žinome, kad rinkos ekonomika 
labiausiai paveikė kaimo žmones. Neteisinu, 
bet ir negaliu smerkti kaimo žmonių, 
pasukusių susvetimėjimo, girtuoklystės 
keliu. Čia esame daug kuo kalti mes visi. 
Tačiau matau pragiedrulių ir jų gyvenime, 
mažėja nedarbas, auga nuostabus jaunimas, 
pradeda kurtis kaimų bendruomenės, paste-
bimi pilietinės visuomenės daigai.

Kad ateina tokie geri pokyčiai, daug 
priklauso nuo lyderių miesteliuose, 
gyvenvietėse, kaime. Paberžės šviesuolis 
p. S. Bortkevič negalėjo būti abejingas 
įsivyraujančiam blogiui, jis visais įmanomais 
būdais stengėsi suburti žmones, išsikalbėti, 
įkvėpti jiems tikėjimo ateitimi. Žinodamas 
bažnyčios įtaką kaime, sumanė atnaujinti 
senus, apgriuvusius medinius kryžius, sut-
varkyti apie juos aplinką, greta pastatyti 
suolelius. Vietos gyventojai nebuvo abe-
jingi šiai iniciatyvai; kryžiaus įšventinimo 
dieną suplaukdavo ne tik aplinkinių kaimų 
žmonės. Išgirdę apie tokį įvykį, atvykdavo 
jau retokai besilankantys savo gimtinėse 
asmenys, o susirinkę žmonės minėjo gražius 
žodžius akcijų sumanytojui, bendravo, tap-
dami artimesni, paslaugesni, dėmesingesni 
vienas kitam. Kaskart vis daugiau ateidavo 
jaunimo, moksleivių.

Nėra paprasta tokį darbą organizuoti 

visuomeniniais pagrindais, o žinant, kad jį 
atlieka žmogus perkopęs 90 metų, pasidaro 
gėda dėl jaunų, nerandančių savo vietos, 
neretai verkšlenančių ar besiskundžiančių 
darbo, buities sąlygomis. Kai ką jis pats 
nupirkdavo, medį apdorodavo nuoširdus 
Glitiškių girininkas Arvydas Kasperaitis, 
padėdavo pastatyti vietos gyventojai, šventino 
atitinkamų parapijų klebonai. P. S. Bortkevič 
darbus palaikė labai dėmesingas tiesioginis jo 
vadovas Gediminas Tijūnėlis. Per pastaruo-
sius dešimt metų p.Stanislovas atstatė 31 
apgriuvusį kryžių Vilniaus, Molėtų rajonu-
ose. Tokie įvykiai kaime neeilinis dalykas, 
neretai sulaukdavęs ir žiniasklaidos dėmesio. 
Ne kartą teko ir man dalyvauti tose kaimo 
šventėse. Neabejoju, susitikę, pabendravę 
žmonės neliks svetimi. Jie supras, kad net 
tokiomis, kol kas sunkiomis sąlygomis, ben-
dromis jėgomis galima nemažai nuveikti. O 
tai jau labai daug. Ir šią ugnelę įžiebė būtent 
p. Stanislovas Bortkevič.

Pastaruoju metu pablogėjo jo sveikata, 
retai beišeina iš namų. Paberžėje, kur jis gy-
vena, pastatyti senelių namai. Nesiūlau ten 
priimti, juolab, gerai pažindamas šį žmogų, 
manau, jis vargu ar sutiktų. Bet nusivežti į 
tą įstaigą bent kartą per savaitę, apiprausti 
(suprantama, už tai apmokant), leisti pa-
bendrauti su ten esančiais, jau būtų didelė 
parama ir dėmesys. Kreipiausi į Vilniaus 
rajono savivaldybės administraciją, tikiuosi 
ji bus šiam nusipelniusiam rajonui žmogui 
dėmesinga.

Ateina šventės, jubiliejai, išgirsti, 
pamatai daugybę apdovanojamų, ner-
etai net tų pačių asmenų. Nesakau, kad 
jie nėra verti, nekaltinu ir institucijos, 
kuri kompetentinga teikti valstybinius 
apdovanojimus. Tačiau nejau nėra vertas 
apdovanojimo ir mano aprašytas, neeilinis 
asmuo. Kaltinu tokius žmones pamiršusius 
pareigūnus, kurių valdomoje teritorijoje 
tokie šviesuoliai gyvena arba institucijas, 
kuriose ilgai ir prasmingai tokie asmenys 
naudingai ir nepriekaištingai dirba arba jau 
yra užtarnautame poilsyje.

Nebūkime abejingi tiems, kurie savo 
gyvenimą pašventė žmonėms ir krašto 
gerovei.

Žymūs Vilniaus krašto žmonės

Autorius su Stanislovų Bortkevičiumi Paberžyje

Šis akmuo ir mūsų sueiga skiriama 
šviesaus atminimo tremtinio Juozo Čibiro 
90-mečio, giminės šviesuolio gydytojo Povilo 
Čibiro 95-mečio, kunigo Kristupo Čibiro-
Radeikio, Matutos 120-mečiui paminėti.

Daugėliškėnai Leonas, Povilas ir 
Mykolas Čibirai paskyrė daug laiko savo 
krašto istorijos, savo giminės šaknų ir 
pavardės kilmės studijoms. Visi jie, būdami 
mokslininkai ar bent tyrėjai, žinojo, kaip 
vykdomos istorinių šaltinių paieškos, kaip 
gerai privalu žinoti Lietuvos istoriją, kad 
galima būtų įsigilinti į dokumentus, sunkiai 
perskaitomus, parašytus prieš šimtus metų 

tuometinėmis lotynų, lenkų, rusų kalbomis. 
Povilo ir Mykolo Čibirų atsiminimų kny-
gose („Prancisiaus ir Nastės Čibirų šeimos 
atsiminimai“ ir „Lyg sietu atsijota...“) 
nuosekliai išdėstoma šių istorinių tyrimų 
medžiaga.

Yra surinkti dideli klodai tyrimų, atliktų Leo-
no Čibiro; jie irgi turėtų išvysti dienos šviesą.

1511 m. Vilniaus vaivados Alberto 
Vaitiekaus Goštauto pastatytą dvarą-
tvirtovę Virėkštos ežero saloje (iškasus 
griovį, pusiasalis tapo sala) saugojo totoriai. 
Tuomet jau buvo tradicija Lietuvoje samdyti 
totorius pilių ir dvarų apsaugai - jie buvo 

nepaperkami, ištikimi, geri kariai. Salos 
gale, vadinamame Salele, gyveno lietuviai, 
priklausę karaliaus dvarui – karališkieji 
valstiečiai. Ją su žemynu jungė tiltas. 
Būtent čia lietuviai ir totoriai neišvengiamai 
bendravo. Matyt, jų santykiai buvo gražūs 
ir totoriai šituos lietuvius vadino „čiber“ 
– mielas. Ilgainiui šis žodis tapo pravarde, o 
vos atsiradus pavardžių tradicijai, pravardė 
virto pavarde. Čibirų dabar yra visur: Li-
etuvoje ir užsienyje. Malonu, kai išgirsti, 
kad tavo bendrapavardis yra mokslininkas 
ar menininkas, ar tiesiog doras, mylintis 
Lietuvos žemę žmogus.

Labai įvairi yra pavardžių kilmė. Daug 
jų kilo iš vardų, pravardžių, kitos - nuo gy-
venamos vietos, vandens telkinio ir kt.

Paėmęs į rankas būdingų pavardžių 
tam tikrose Lietuvos teritorijose aprašymą, 
Čibirų pavardės ten nerasi. Ji nebūdinga 
lietuviška pavardė, niekas jos atsiradimo 
nebuvo išnagrinėjęs. Po brolių Čibirų 
studijos tokį pavardžių žemėlapį galima 
papildyti. Ji ypatinga lietuviška pavardė! Ir 
tai svarbu! O kaip gražiai ji skamba!

Čibirų pavardė yra informatyvi, išplaukia iš 
Lietuvos gilios senovės, yra susijusi su jos istori-
jos įvykiais. Joje slypi bent 4 istorinės tiesos:

• ji kilusi iš totoriško žodžio („čiber“ 
– mielas) - prieš 600 metų Vytauto pakviestais 
nuo Volgos ar iš Krymo ir apgyvendintais 
Trakuose, Vilniuje, prie Alytaus ir Švenčionyse. 
Yra žinoma, kad totoriai asimiliavosi Lietuvoje: 
nors išliko jų religija, dalis tradicijų, tačiau 
išnyko jų kalba. Mūsų pavardė rodo totorių 
kultūros padarytą įtaką lietuviams,

• ji yra išdava lietuvių-totorių gy-
venimo kaimynystėje ir bendravimo kokybę 
tą rodo graži šaknies reikšmė,

• ši pavardė yra lingvistinis (antropon-
iminis), istorinis ir kultūrinis paveldas šiame 
krašte ir šioje vietoje. Ne kiekviena pavardė 
gali didžiuotis tokia konkrečiai apibrėžta 
atsiradimo vieta (~100 m2). Čibirų pavardė 
pirmą kartą buvo užrašyta Daugėliškio 
bažnyčios metrikose čia, Salelėje,

• galų gale Čibirai nuo pavardės at-
siradimo laikotarpio visada buvo „karališkieji 
ūkininkai“, nebaudžiauninkai. Žinodamas 
istorija, išgirdęs šią pavardę, suprasi, kad 
šito žmogaus dvasia laisva; jo protėviai 
nepatyrė baudžiavos, nebuvo niekinami ir 
engiami, o dirbo savo ūkyje. Tai darbštūs ir 
ambicingi žmonės.

Lietuvoje yra pastatyta visokių akmenų: 
antkapinių, dekoratyvinių, padėkos did-
vyriams. Yra ir visai asmeniškų. Kaip rašo 
Povilas Čibiras apie Daugėliškio seniūnų 
Pliaterių laikus (XIX a.): „Iš anos gadynės 
neliko jokio paminklo tik Naujajame 
Dugėliškyje prie Mykolo Matkevičiaus (Ma-
tusos) sodybos išlikęs akmuo su lotynišku 
užrašu: Kazimierui Pliateriui ir Izabelei 
Borch dėkingas ir abiejų išaugintas 1815 
A.H.T.“. (Labdara - Pliaterių šeimos 
bruožas. Jie organizavo amatus prekybą, 
atsirado turgai, žydai).

Mūsų Dėdės  padarė  a t radimą, 
surinkdami plačią istorinę medžiagą, ją 
išstudijuodami, dėliodami ir gretindami 
praeities faktus. Fizikos moksle atradimai 

Čibirų pavardės kilmės akmuo
(Senajame Daugėliškyje, Ignalinos rajone)

Nukelta á  16  p.

Taip atrodo Čibirų giminės akmuo
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Pasakæs ðyptelëjo, ir tuoj pat uþsiraukë, 
prisiminæs, kad dantis rodyti per tëvo paka-
synas nedera.

Kæstutis pakrizeno ir á sûnëno sàmojá, 
taèiau susirûpinimo tas sàmojis neiðsklaidë. 
Pageidavo aiðkesnio atsakymo. Ar viskas 
liks taip, kaip anksèiau? Ypaè savitarpio 
parama ir pagalba. Negali taip bûti, kad 
niekas nesikeistø. E, kaip nerimtai klausta, 
taip ir atsakyta.

Jogaila, pasimëgavæs, kad ástûmë paðne-
kovà á neþinomybæ, susiprato toliau nebe-
kankinti dëdës dviprasmybëm.

- Þinoma, dëde, kartu trauksim ir á rytus, 
ir á vakarus, á ðiauræ ir pietus,- pridûrë.

- Pirmiausia reikëtø á vakarus, smagiai 
trinktelëti kryþiuoèiams.

- Gerai, kodël ne.
- Ot èia tai vyriðka ðneka! Uþ tai verta 

pakelti tauræ! Trakø kunigaikðtija visada 
bus tavo tvirta atrama. O kad taip bûtø, po 
manæs ji turi tekti mano vaikams ir vaikø 
vaikams.

- Þinoma. Taip ir bus, dëde,- në kiek 
neabejodamas patvirtino Jogaila. Në sykio 
nebuvo pamanæs, kad galëtø bûti ir kitaip. 
Taèiau Kæstuèiui, matyt, ðiek tiek dëlto buvo 
neramu, pageidautø, kad naujas valdovas 
ið naujo patvirtintø Algirdo jam suteiktas 
tëvonijos þemes. Geri mainai, geri: Kæstu-
tis nekovos dël sosto, o Jogaila uþ tai tik 
patvirtina, kas jau tëvo Kæstuèiui duota, ko 
ir norëdamas neatimsi. Neblogai!

- Þodis?- dar perklausë Kæstutis.
- Žodis.
- Duok rankà,- neslëpë dþiaugsmo Kæs-

tutis.
Atgrasus pasirodë Jogailai tas dþiûgavi-

mas ir ilgas jo plaðtakos maigymas. Vis dëlto, 
gráþdamas prie pakasynø stalo, jis sau tyliai 
ðyptelëjo ir lengviau atsiduso. Ðyptelëjo ir 
motinai, kuri nuvërë já ilgu klausiamu þvilgs-
niu ir kuriai teks viskà papasakoti,- viskas 
tvarkoj! Dar daugiau – tai pirmas didelis 
laimëjimas. Þinoma, jis nepasakos, kad vos 
nepadovanojo sosto Kæstuèiui, jeigu tik anas 
bûtø papraðæs ar pareikalavæs. 

Antràkart atsiduso sunkiai, dar tik nu-
jausdamas bûsimus þodinius mûðius ir tà 
sunkenybæ, kuri uþgrius, prislëgs peèius.

Vos atsisëdus, Jogailai á ausá suðnopavo 
kaimynas ið kairës, kitas garbingas ir labai 
átakingas senelis – vyriausias þynys Lizdeika. 
Nors nuo jo, ðvarutëliais baltais drobiniais, 
tikrai nesklido joks blogas kvapas, Jogaila 
truputá pagræþë nosá – nepaisant visos pagar-
bos, ásivaizdavo, kad seni þmonës, o jau ypaè 
tokie giriniai, kaip kriviai, ðiek tiek dvokia. 
Bent jau ið bedantës burnos jiems trenkia. 
O gal ta nepakanta ëjo ið motinos, kuri Liz-
deikos iðvis neperneðë, kaip pagrindinio jos 
nemëgstamø pagoniø ðulo.

- Ta-aip, Algirdas liko ištikimas savo die-
vams, nepaisant visø gundymø ir spaudimo,- 
pradëjo Lizdeika ir stabtelëjo, laukdamas, 
kaip Jogaila sureaguos – pritars ar ginèys. 
Taèiau Jogaila në galvos nelinktelëjo.- Tas 
krikðèionybës pradininkø sugalvotas naujas 
vieðpats dar toks jaunas, lyginant já su mûsið-
kiais, tartum vaikas prieð þilus iðminèius. Tai 
mes turëtume ið krikðèioniø ðaipytis, o ne jie 
ið mûsø. Jie patys atkirto save nuo iðminties 
ðaknø, atsitolino nuo amþinøjø ðaltiniø, su-
stingo savo dogmose, sergëdami kiekvienà 
raidæ savo ðventojo raðto, vadindami já die-
vo þodþiu, taèiau paraðë tà raðtà juk patys, 
gudrûs, siekiantys visaapimanèios valdþios. 
Ir ið tiesø tà valdþià jau ágijo per Baþnyèià, 
vieno þmogaus, vadinamo popieþiumi, val-
domà milþiniðkà daugiakojá, kurio èiuptu-
vai tiesiasi per pasaulio tautas ir valstybes. 
Religijos imperija! Mat jø vieðpats Kristus 
- ið þmoniø, ið miesto, ið karalystës, o mûsø 

dievai ið gamtos. Jo mokslas apie tai, kaip 
gyventi tarp þmoniø, o mûsø – kaip gyventi 
gamtoje. Su ta savo iðmintimi jis galëtø pa-
pildyti mûsø mokslà, taèiau jis lyg akiplëða 
bemokslis niekina tai, kas ne jo sukurta. Ir 
naikina. Ir sunaikino. Vieninteliai mes, lietu-
viai, paskutiniai Europos pagonys, iðlaikëm, 
iðsaugojom daugelio tûkstantmeèiø iðmintá! 
Ir tuo stiprûs. Ir galim tuo didþiuotis! Ir 
niekas mûsø neáveiks, kol tos iðminties ne-
iðsiþadësim.

„O, kad valstybei apginti uþtektø tikëji-
mo, kad nereikëtø kariniø pajëgø!“- pagal-
vojo sau Jogaila, o garsiai tarë:

- Brandûs kaip rieðutai jûsø þodþiai, 
kriviø krivaiti. Gaila, negalim iðkviesti popie-
þiaus pasiginèyti su jumis,-vyptelëjo.

- Kam gi popieþiui ginèytis, jis verèiau pa-
skelbs kryþiaus karà ir pasiøs prieð mus gal-
vaþudþius, pasivadinusius Ðvenèiausiosios 
mergelës Marijos ordino broliais! Nieko sau 
krikðèioniø sambûris, ne jø tikëjimo þmones 
prilyginantis laukiniams þvërims, kuriuos 
medþioti, o sumedþiojus þudyti ir pareiga, 
ir pramoga! Uþ tai atleidþiamos nuodëmës 
ir nusikaltimai, áðventinama á riterius. Rite-
riui garbë – eiti á kryþiaus þygius ir sunaikinti 
kuo daugiau pagoniø. Kaip tai dera su jø 
dievo ásakymu – neþudyk?! Ir kokia tuomet 
buvo ta jø garbinama ðvenèiausioji mergelë 
Marija – galvaþudþiø uþtarëja?- taikliai rëþë 
Lizdeika. 

Senis aiðkiai traukë Jogailà uþ lieþuvio 
pareikðti savo poþiûrá á religijas, ko anas 
visai netroðko. Laimë, tuo metu suskambo 
kanklës, pamaþu nutildydamos erzeliuojan-
èius. Visi sukluso, suþiuro á vaidilà, jaunà 
dar vyrà, rodos, ir neturintá kito vardo, tik 
Vaidila, kuris, kiek pabraukæs stygas ir atme-
tæs atgal ilgus garbiniuotus rugio plaukus, 
krentanèius ant drobiniø marðkiniø, uþgie-
dojo skambiu balsu:

- Vai jûs kanklelës, vai jûs mielosios, 
pasakykit, pakuþdëkit, ko taip graudþiai 
raudat…

GIMINËS IR DRAUGAI. AR 
ILGAM?

Bangavo, supo, maloniai glostë ðirdis 
graþaus vyro balsas, kartu su kankliø skambë-
jimu pripildæs visà salæ, ádëmiai nuðèiuvusià, 
suþavëtà.

Kunigaikðtienei Birutei dukra Rimgailë 
ðnibþtelëjo á ausá:

- Èia tas Vaidila, kurá Marcë ásikliopinu-
si. Ir marðkiniai jos siuvinëti.

Á apkalbamàjà, Jogailos seserá Marijà, 
mëtë þvilgsnius ne viena smalsautoja. O ji 
savo akutes laikë droviai nunërusi á pastalæ. 
„Ar ne per daug iðbalusi, gal jau laukiasi?- 
pagalvojo Birutë ir skersa akimi paþvelgë á 
kunigaikðtienæ Julijonà – kaip ji pakenèia 
savo papaikusios dukrelës iðdaigas, kaip 
nesutvarko.- Aha, ir tau kaip mëðlinu lapu 
per riestà riestà nosá! Kiek paniekos visiems 
ir viskam! Veidmainingai lipðni paslapèiom 
niekinai mane, svainæ, kad prastos kilmës, 
ne ið kunigaikðèiø, trukdei Marcës ir Rim-
gailës, Jogailos ir Vytauto, kitø mûsø vaikø 
draugystëms, o dabar ir pati atiduosi dukrà 
paprastam bajorui. Juk atiduosi, niekur 
nesidësi. Algirdas neleido, bet ir uþ kito 
nespëjo iðleisti, nenulauþë ragø, o tau teks 
atiduoti ðitam… Pirmoji ið mudviejø, broliø 
þmonø, likai naðlelë, verkiau dël Algirdo, tas 
tai buvo þmogus, gailëjau ir tavæs, norëjau 
paguosti, priglausti, pasiðnekëti, taèiau ðtai 
ir èia sëdim atskirai, toli, ir, kà gi, proga bent 
kiek atitirpdyti tarpusavio ledus, deja, ir vël 
bus praleista.“

Skraido tarp moterø þvilgsniai, kryþiuo-
jasi, kertasi, rungiasi. Julijona prieð niekà 
nenuleis akiø, juolab prieð Birutæ, antràjà 

didþiosios kunigaikðtystës ponià, tik antràjà, 
deja, ir, nepaisant aukðtos padëties, neat-
sikraèiusià liaudiðkø manierø. Ne ið visø 
marðkiniø iðaugama, chi cha. Jei vaikystëje 
laigei laukais ir miðkais, uþuot, kaip kad Ju-
lijona, auklëjama keliø mokytojø, tai ir visà 
amþiø liksi laukinë. Ásikibusi savojo senio, 
tik porà metø uþ velioná Algirdà jaunesnio, 
vaizduoja esanti laiminga. Ar nesubyrëtø tas 
jos laimës rûmas, jei Julijona, sarkastiðkai 
juokdamasi, ðvystelëtø svainei á veidà keletà 
gëdingø faktø apie jos „garbingàjá“ vyrà. Ási-
tikinusi, kad naivioji Birutë bûtø priblokðta. 
Kada nors ir ðvystelës, kai ateis laikas, o kol 
kas pasilaikys ginklà uþanty… 

Primerktomis akylomis akutëmis Julijo-
na nuþvelgia dukterëèià Rimgailæ, nejuèiom 
lygindama jà su savo dukra Marija – anos 
veidelis gal ir dailus, bet ðukuosena netinka 
ir rengiasi neskoningai, prastai. Marija uþ 
stalo, kai nereikia nei vaikðèioti, nei ðokti, 
visiems pastebint jos ðlubumà, atrodo tikrai 
geriau. 

O Vytautienë? Nebrinksta? Ne, aèiû tau, 
Vieðpatie. Ona irgi per menka partija Kæstu-
èio ápëdiniui. Bet Vytautas, matyt, toks pat 
karðtas kaip tëvas, merga jam ðypt, tai ir uþsi-
degë kaip sausa þolë ir èiupo, negalvodamas 
apie naudà ir neklausdamas tëvø pritarimo. 
Algirdas bûtø tokiam aplauþæs ragus, bet 
Kæstutis, gal Birutës átakoje, nesispyriojo. 
Meilë! Jai nër vietos didþiojoje politikoje, 
deja, deja. Màstau jau visai kaip Algirdas, o 
jis buvo didis. Privalau taip màstyti. Privalo 
ir Jogaila. Pakentëk, brangusis, tu turësi kur 
kas daugiau nei Vytautas. Matai, Vytautams 
su sûnum kaþkas uþkliuvo: kaip nër, taip nër, 
nei sûnaus, nei antros dukros. Pasiguoskim 
kol kas bent tuo. 

Kunigaikštienë Julijona ábeda akis kaþ-
kur virð galvø, nes nori klausytis giesmës ir 
daugiau nieko. Kai atitekëjo á Lietuvà, visai 
svetimà ir nepaþástamà ðalá, ið tolimø Rusios 
kraðtø, daug kuo ji èia buvo nuvilta, daug kà 
peikë, taèiau dainos, o, dainos! Rodos, ji jau 
bûtø girdëjusi jas ankstyvoje vaikystëje ar 
kaþkada dar negimusi, tokios jos pasirodë 
artimos, mielos, tokios, kad girdi - ðtai sie-
la dainuoja. Nebuvo paslaptis Julijonai jos 
dukros ryðiai su Vaidila, nei aukðtos kilmës, 
nei turtingu, taèiau tarsi jo uþburta nedráso 
dukrai drausti ar priekaiðtauti.

Nutilo daina ar giesmë, ir ið tos pusës, 
kur sëdëjo Skirgaila, pliûptelëjo juokas. 
Juokësi keliese, bet garsiausiai pats Skir-
gaila, kaip velionio sûnus, visai nepadoriai. 
Motina Julijona rûsèiai á já ásispitrëjo, bet 
nei jis tà jautë, nei kreipë dëmesá, vaipësi 
su bendrais ir toliau, aiðkiai per daug ákau-
ðæs. Kad tik neimtø iðsidirbinëti, baimingai 
pagalvojo Julijona, prisiminusi ankstesnius 
karèius atvejus. O Skirgaila, tarsi jà iðgir-
dæs, jau ir stojasi, maþumà pasvyruodamas 
kaip svirtis,– duokit ir jam þodá. Va, va, jau 
ir pradeda....

- Noriu papasakoti, kaip mudu su tëvu 
kartà medþiojom þàsis… toká juokingà at-
sitikimà, cha, cha… Na, tëvas paðovë þàsá, 
ir ji nukrito á pelkæ per penkis þingsnius 
nuo mûsø. Gal per ðeðis. Vandens buvo iki 
blauzdø, ir tëvas tuoj ðoko þàsies paimti. Pa-
brido ir - tik bur bur bur, klio klio klio klio 
- ásmuko iki pusiaujo á marmalynæ. Taðkos, 
blaðkos, keikias, ir në ið vietos. Ið pradþiø 
man tai atrodë pasiutusiai juokinga, bet 
toliau, þiûriu, darosi rimta. Tëvas grimzta 
vis giliau, jau iki krûtinës purve, iki paþastø. 
Ir kaip tyèia, nieko daugiau arti nëra. Pra-
dëjau ðauktis pagalbos, mane iðgirdo, bet 
kol atbris… Kà daryti? Sakau tëvui – tik tu 
nekrutëk, bet kaip tu, þmogau, nekrutësi, 
kai grimzti gilyn! Apsidairiau – ðalia toks 
nudþiûvæs berþiokas. Að á já stumti, traukti 
– nelûþta. Ásliuogiau á virðûnæ, ásikabinau 
ir ðokau – triokðtelëjo pagaliau. Su tuo ber-

þioku vos ne vos ir iðtraukëm… Tai uþ tëvà, 
puikø medþiotojà, ir pakelkim…

Skirgaila, dar labiau svirduliuodamas, 
uþsivertë tauræ. Gana jau tau, gana, nirðo 
Julijona, taèiau drimbanèio á vietà Skirgailos 
tostà lydëjo pritarimo ðûksniai.

Julijona vis labiau raukë kaktà, perkrei-
pë lûpas. Kas èia darosi? Triukðmas, kone 
linksmybës! Pagonys! Mirties jie nebijo ir 
negerbia. Nei litanijø, nei maldø! Ne taip 
atsisveikina su mirusiuoju krikðèionys. Ðalia 
Jogailos, ten, kur jai derëtø sëdëti – Kæstu-
tis, tas Algirdo pusininkas (pasiglemþæs pusæ 
didþiosios kunigaikðtystës, pusæ valdþios, 
laimë, dar ne pusæ lovos) ar porininkas (svar-
biausiø klausimø jie nespræsdavo atskirai, 
tik kartu). Tas pastovus sveèias prie stalo, 
medþioklës draugas, slapèiausiø Algirdos 
sielos kerteliø patikëtinis, ðirdies bièiulis, 
kad já kur... Jis grobë Algirdà ið jos! O vie-
nàkart, kai Algirdas buvo iðvykæs á tolimà 
þygá, jis pasijuto Algirdo antrininku ir jos 
namuose... Jos vaikai turëjo þaisti ir draugau-
ti su jo vaikais. Jo pasigrobtoji laukinukë, 
skaistybës áþadus davusi vaidilutë, kuriai jis 
nuplëðë garbæ, ávesdinta á þmonas turëjo bûti 
meiliai priimama Vilniaus rûmuose. Kiek 
metø tæsësi ta neteisybë! Pusæ amþiaus! Ir ji 
privalëjo kentëti sukandusi dantis, necypau-
dama, prieðingai, ðypsodamasi, kaip ðventoji 
kankinë… Jogailai ið kairës, kur bûtø brolio, 
taigi Skirgailos vieta, kiurkso vyriausiasis pa-
goniø krivis, tfu! Ar ne metas visoms toms 
nesàmonëms padaryti galà? Kiekvienam 
uþimti jam ið tikrøjø priklausanèià vietà. Ar 
ne metas pasiðluoti mûsø karalystëje?

O ji vis dar kaip aguona, pagalvojo 
Jogaila, paþiûrëjæs á Onà Vytautienæ, ir kaþ-
kaip keistai nusmelkë paðirdþius. Pasisekë, 
nuskilo tam Vytautui, po perkûnø! O kad 
jam, Jogailai, tokià! Tëvas su motina vis 
ieðkojo, rinko jam kunigaikðtytes, su kurio-
mis naudingiausia bûtø susigiminiuoti, kaip 
buliø su telyèia sukergti, bet tinkamos taip 
ir neatsirado: tai per sena, tai per jauna, tai 
per menkos kunigaikðtystës. Bendraamþio 
Vytauto jau dukrelë linksmai bëgioja, o jis 
kà turi - suguloves ið vergiø, ryðius su kuriom 
ir kurias paèias reikia slëpti nuo þmoniø.

Gera jam, laimingesnis tas Vytautas, liûd-
nokai kartojo sau Jogaila ir vëliau, kai jiedu, 
palikæ puotaujanèius, uþkopë á rûmø kuorà, 
ir Vytautas guosdamas, ramindamas uþdëjo 
plaðtakà jam ant peties, o jis, staiga susi-
graudinæs, puolë pusbroliui á glëbá it vaikas. 
Paskui abu stovëjo ðalimais tamsoje, koðiami 
kaulus persmelkianèio ðalto, drëgno vëjo, 
matydami visà miestà, dunksantá juodais 
trobesiø masyvais slënyje iki vos nuspëjamø 
kalvø: ðen ten spingsojo languose þiburëliai, 
kur ne kur jie krutëjo, matyt, kaþkieno rankø 
neðami siauromis gatvelëmis. Sostinë, kurià 
susapnavo mûsø senelis Gediminas, tyliai 
iðtarë Vytautas, bet ir Jogaila galvojo apie 
tà patá. Toli sklis jos ðlovë po pasaulá, kaip 
susapnuoto Geleþinio vilko kauksmas nuo 
kalno, iðpranaðavo tuomet dar jaunas Lizdei-
ka, ir Gediminas patikëjo, ir darë viskà, kad 
taip bûtø. Ir Algirdas stengësi. Ir jiedu dës 
visas jëgas, kaip jau yra ne kartà tarpusavyje 
ðnekëjæ. Skambantis pasaulyje Vilnius - tai 
uþburia, svaigina, suteikia darbams prasmæ 
ir tikslà! Tik nër ko greit norët, tokie daly-
kai nesidaro per kelis deðimtmeèius - dar 
nelabai toli siekia Vilniaus ðlovë, kaip kad 
vilko kauksmas greit slopsta girios tankmë-
se. Dar toli Vilniui iki didþiøjø pasaulio 
miestø, ojojoi, kaip toli. To negana, dar tik 
pradëjus já, kaip didájá, kurti, statyti, jau lyg 
kurmiai ar maras atslinko griovëjai. Ðiàþiem 
riteriai juodais apsiaustais su baltu kryþiu-
mi iðdráso uþgulti sienas. To dar nëra buvæ! 
Juolab apmaudu, kad juos vedë iðdavikas, ir 
ne bet kas, o paties Kæstuèio sûnus ið pirmo-
sios santuokos, taigi Vytauto netikras brolis 
Butautas. Ar prisiekæs naujam dievui, turi 
iðduoti tëvus, gentá, tëvynæ? Ar to reikalauja 
tas naujas dievas, ar jis taip sumaiðo protà?.. 
Vilniaus miestas pasidavë, pilies sienos atlai-
kë, bet tai rûstus áspëjimas. Kaip þaizdos kur 
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Vilniaus Senamiesčio vaikai aplankė Medininkų memorialą
Žilvinas RADAVIČIUS, Vilnius

Antradienį visa Lietuva šventė Sąjūdžio 
dvidešimtmetį. Šiai šventei neliko abejingi 
ir Vilniaus Senamiesčio vidurinės mokyklos 
mokytojai ir mokiniai. Vykdydami mano 
parengtą bei Draugijos „Pilis“ ir Lietuvos 
bajorų karališkosios sąjungos paremtą 
pilietiškumo projektą – „Pažink gimtojo 
krašto paveldą“, šią sukaktį mokiniams 
pristatėme integruotai per supažindinimą su 
gilesne šalies istorija, parodėme unikalius, 
istorinę vertę turinčius architektūros pamin-
klus, aplankydami Medininkų memorialą 
bei Medininkų Švento Kazimiero vidurinės 

mokyklos muziejų, pagerbėme 1991 07 
31 sovietų Omon‘o (ypatingos paskirties 
milicijos organizacija) pareigūnų nužudytų 
Lietuvos-Baltarusijos pasienio muitininkų 
Antano Musteikio, Stanislovo Orlavičiaus, 
Ričardo Rabavičiaus, greitojo reaga-
vimo būrio „Aras“ pareigūnų Mindaugo 
Balavako ir Algimanto Juozako, policijos 
darbuotojų Juozo Janonio ir Algirdo Ka-
zlausko atminimą. Džiaugėmės, kad šių 
žudynių metu sužalotas pasienietis Tomas 
Šernas išgyveno.

Šios išvažiuojamosios ekskursijos – 

aiškinamosios istorijos paskaitos tikslas 
buvo parodyti Lietuvos grožį, supažindinti 
su Sąjūdžio veikla ir prisiminti tuos, kieno 
akys užgęso už Tėvynę.

Teko prisiminti ir asmeninius šios 
tragedijos išgyvenimus, kada tuoj po šių 
žudynių man teko dalyvauti greta Omon‘o 
būstinės organizuotoje akcijoje „Omon, 
von !“, kurios metu prie degančio laužo 
nuo ankstyvo vakaro iki paryčių stovėjau su 
trispalve rankose...

Labai informatyviai šią tragediją 
nušviečia lenkakalbės Medininkų Švento 
Kazimiero vidurinės mokyklos mokytojas 
bei muziejaus darbuotojas – Zbigniew An-
drolojc. Pastarojo rūpesčiu šiame muziejuje 
pristatoma ne tik Medininkų istorija, bet ir 
įamžintas žuvusių muitininkų atminimas.

Šiurpią muitininkų ir teisėsaugos 
pareigūnų žūtį šiandien mums primena 
Vilniaus–Minsko kelio 37 kilometre po stik-
liniu gaubtu stovintis pasieniečių vagonėlis, 
kuriame tą kraupų liepos 31-osios rytmetį 
omonininkų suguldyti ant grindų ir šūviais 
į galvą buvo išžudyti naktinio budėjimo 
išvarginti pareigūnai.

Ypač įdomiai moksleiviams apie Li-
etuvos istoriją pasakojo istorikai Tomas 
Baranauskas ir Irena Skorko. Pastaroji 
supažindino su LDK istorija, papasakojo 
apie Vilniaus Aušros (Medininkų) var-
tus, Šv. Teresės bei Švenčiausios trejybės 
bažnyčias, stačiatikių nuostabaus meninio 
lygio, prabangiai įrengtą Šventosios dva-

sios cerkvę, lygino istorikų pasakojimus 
apie Aušros vartų Marijos paveikslą: nie-
kas beveik neabejoja, kad jį nutapė italų 
meistrai, tačiau ginčijamasi, ar tikrai jame 
pavaizduota Barbora Radvilaitė. Įdomu tai, 
kad Švenčiausios trejybės bažnyčios ir vien-
uolyno pastatai sudaro darnų architektūros 
ansamblį, kuriame dominuoja gotikinė su 
bizantiško stiliaus elementais cerkvė, kuri 
buvo pastatyta1514 m.

Džiaugėmės, kad ankstesnė nuostabaus 
grožio Vilniaus choralinės žydų sinagogos, 
dabartinė katalikų ir stačiatikių šventovių 
apžiūra skatina abipusę mokinių tautinę 
toleranciją, lavina estetinį mąstymą bei 
tautinių tradicijų pažinimą.

Lankydamiesi Medininkų pilyje bei 
Švento Kazimiero vidurinės mokyklos 
muziejuje, mokiniai susipažino su šios pilies 
architektūros gudrybėmis, įdomia istorija 
ir įvairių istorikų diskutuojamais pasako-
jimais, kad ši pilis buvo Lietuvos valdovų 
vasaros rezidencija ir, kad joje kurį laiką 
gyveno Šv. Kazimieras.

Įdomu, kad šios akmeninės pilies teritori-
joje praeityje būta ir medinių statinių. Juose 
priešo antpuolių metu greičiausiai gelbėjosi 
pilies apylinkių gyventojai, o įtakingi ponai 
apsistodavo mūriniuose pilies bokštuose.

Viktoras Isajevas ir kiti Vilniaus 
Senamiesčio vidurinės mokyklos mokytojai 
teigė, kad mūsų mokyklos vaikams reikia 
suorganizuoti daugiau panašaus tipo renginių, 
nes jie skatina socializacijos procesus.

fiksuojami, diegiami kokion nors pramonėn 
ir t.t. Šitas akmuo fiksuoja minėtą atradimą, 
parodo jį esant. Prie jo bursis žmones, 
suartės, gal imsis panašios veiklos. Ar gali 
būti kas svarbiau už artimus žmonių ryšius, 
sielų bendravimą savo protėvių išlikusios 
dvasios pajautimą!

Mūsų akmuo – tai informacinis stendas 
visiems Čibirams, kurie dar nežino savo 
pavardės kilmės istorijos. Informacija apie 
tai, kad visi Čibirai yra iš vieno kelmo, iš 
čia, iš Salelės – visi artimesni ar tolimesni 
giminės.

Gal praeivis, perskaitęs tekstą, praneš 
apie jį savo pažįstamam Čibirui. Galima 
įsivaizduoti, kokį Čibiryno suvažiavimą 
galima būtų suorganizuoti po pvz., 10 metų! 
Kokia galėtų gimti tradicija!

Lietuvos istorija labai turtinga tradici-
jomis. Telieka jas atsekti ir parodyti.

Gal kitos giminės suras savo pavardžių, 
pravardžių ar kitų savybių kilmės istorijas 
ir parodys kokiu nors būdu. Lietuva taps 
dar įdomesnė.

Rašytojas, žymus valstybės ir visuomenės 
veikėjas, kanauninkas Juozas Tumas-
Vaižgantas dar 1921 m. ėmė vadovauti 
visuomeninei organizacijai – Lietuvai 
pagražinti draugijai. 1921-1940 metais 
draugija atliko labai reikšmingą visuomenės 
telkimo, patriotizmo ugdymo ir krašto 
gražinimo darbą. Buvo rengiami minėjimai, 
šventės. Dabar atsikūrusi ši draugija kviečia 
vėl gražinti savo kraštą (Pamėnkalnio 
23/5). Mes, Čibirai, galime laikyti save 
tokios draugijos nariais: turime dvi knygas 
apie savo giminę, o dabar ir savo pavardės 
akmenį. 

Dar vienos Čibirų giminės medžio 

šakos atstovai savo iniciatyva pagamino 
granitinę plokštelę su poeto Klemenso 
Čibiro Daugaičio eilėmis ir pritvirtino 
ją prie jo antkapio Senojo Daugėliškio 
kapinėse. Tai - tik darbų pradžia.

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas: 
„Visi mes norime būti gražūs. Norime, 

kad ir mūsų Tėvynė Lietuva būtų graži, 
todėl turime kiekvienas surasti tokią veiklos 
sritį, kurioje galėtume lengviau atsiskleisti 
kaip grožio ir gėrio kūrėjai. Tik gražus savo 
siela, blaivus žmogus gali gražinti Lietuvą. O 
pradėti reikia nuo savo tėviškės kampelio, 
upelio, takelio...“

SKEPTIKAMS
Žinoma, galima nepastatyti tokio ak-

mens, galima neparašyti atsiminimų, galima 
daug ko nepadaryti. Tada nieko ir nebus. 
Tiesiog neliks dalies kultūros ir informacijos 
apie ją. Kai nieko neliks, žmogui prireiks 
pastatyti akmenį, parašyti atsiminimus, 
sukurti dainą...

Žmoguje yra du pradai: racionalusis 
ir iracionalusis. Kai kas iracionalumo 
apraiškas laiko nereikalingomis. Ir vis 
dėlto jis žiūri televiziją, eina gamton, ieško 
grožio, žaidžia žaidimus, dainuoja, skaito  
knygas – juk tai iracionalu! Tai yra kultūra, 
be kurios žmonės negali gyventi. Kai kas 
pašvenčia jai visa savo gyvenimą!

Labai norisi padėkoti šio krašto 
išmintingiems žmonėms tvirtai ir ūkiškai 
parėmusiems šią avantiūristinę idėją, 
kai nebuvo aišku, ar iš viso įmanoma tai 
įgyvendinti.

Patys pirmieji tai supratę buvo Ig-
nalinos savivaldybės kultūros skyriaus 
vedėja p. Rasa Juodagalvienė, Daugėliškio 
seniūnas p. Juozas Paukštė, atsakingai 
ir su meile tvarkantis savo seniūniją, nė 

kiek nenusileidžiantis savo pirmtakams 
Radviloms, Chodkevičiams, Pliateriams. 
Architektas Juozas Panavas, ponia Danuta 
Jatulienė padėjo svarbiais patarimais. Labai 
dėkojame daugėliškėnui p. Edvardui Baušiui 
ir jo žmonai už brangią mums dovaną – taip 
svarbų akmenį, visokeriopą paramą darbų 
metu inventoriumi, gera širdimi ir patari-
mais. Labiausiai visą šitą reikalą „stūmė“ 
mūsų pusbroliai Vilius ir Valentas Čibirai. 
Tai jie ėmėsi pačių sunkiausių darbų!

Gimdykime tradiciją: Čibirų susitiki-
mas kiekvienais metais paskutinį birželio 
šeštadienį prie savo akmens!

Kiekvienas Čibirų kraujo lašą turintis ar 
prijaučiantis įpareigojamas aplankyti savo 
akmenį, išrauti išdygusią piktžolę.

Kiti praeityje žymūs Čibirai:
JAV Vincas Čibiras (1880-1956) – 

Paukštys – Švenčioniškis, publicistas, 
rašytojas, vertėjas, „Laisvės“ laikraščio 
redaktorius.

Klemensas Čibiras Daugaitis (1904-
1929), Jonas Čibiras – poetai.

Kazimieras Čibiras (1911m. - ) – Verax 
žurnalistas, „Šaltinio“ redaktorius, gyvenęs 
Londone, 1941 m. Argentinoje 1942 m. 
dirbo prie Lietuvos pasiuntinybės Pietų 
Amerikoje, 1947 m. – Bostone vienas iš 
„Darbininko“ redaktorių. 1948 m. – spaudos 
atašė Lietuvos pasiuntinybėje Urugvajuje. 
Bendradarbiavo daugelyje laikraščių ispanų 
kalba, atspausdino daugiau nei 200 str., 
ginančių Lietuvos laisvės bylą („Verax“). 
Buvo Lietuvių enciklopedijos nuolatinis 
bendradarbis, išleido knygų.

Birutė ČIBIRAITĖ BIEKŠIENĖ, Vilnius

Čibirų pavardės kilmės akmuo
(Senajame Daugėliškyje, Ignalinos rajone)

Atkelta iš  14  p.


