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Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas

Nukelta į 10 p.

Sėkmės Lietuvą kuriame patys

Nukelta į 8 p.

Lietuvių tautos tapatybė, 
orumas ir jo pažeidimai

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metis

Akad. prof. habil. dr. Antano Tylos pasisakymas XIV Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio suvažiavime, vykusiame š. m. birželio 1 d. LR Seime

Gerbiamas Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio garbės pirmininke Vytautai Lands-
bergi, gerbiami XIV Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio suvažiavimo dalyviai,

mano pasisakymas bus skirtas mūsų 
tapatybės suvokimui ir stiprinimui Lietuvos 
Sąjūdžio veiklos kontekste. Visą laiką stebiu 
lietuvių tautos raišką. Kaip jau ne kartą 
kalbėjau, lietuvių tauta per amžių kalnus ir 
pakalnes ėjo nepalikdama nuošalėje kelių ver-
tybinių savybių, kurios padėjo tautai išlikti 

Akad. Antanas Tyla

ir išsaugoti savo tapatybę bei gyvybingumą. 
Mano manymu, tokiomis savybėmis ir ver-
tybėmis buvo ir yra: 

1. Lietuvos valstybinė laisvė – savo ran-
kose laikyti valstybės vairą, net ir okupacijos 
sąlygomis pasiaukojamas siekimas atkurti 
Lietuvos valstybę. 

2. Prisirišimas prie gimtosios lietuvių 
kalbos, jos puoselėjimas ir gynimas nuo 
persekiojimo, nuo naikinimo, nuo jos gyvy-
bingumo arealo siaurinimo. 

3. Tikėjimas ir jo gynimas nuo niekintojų 
ir persekiotojų. 

4. Visuomenės dalyvavimo valdyme, tei-
sės ir teisminio santykių sprendimo tradicija, 
praėjusi ilgą raidos ir plėtros kelią.

5. Darbštumas – tai mūsų iš prigimties 
gautas auksas, kuris apsaugojo, neskaitant 
gamtos sukeltų stichinių negandų, nuo 
šioje valstybėje vietos neradusio bado ir 
„golodomorų“ net negailestingos kolekty-
vizacijos laiku, darbštumas, kuris suteikia 
kreditų ne vien sau, bet ir Lietuvos valsty-
bės iždui.

Š. m. birželio 11 d. Lietuvos Respu-
blikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
perskaitė ketvirtąjį metinį pranešimą Seime. 
Kviesdama visus atviro pokalbio apie Lie-
tuvos vietą pasaulyje ir padėtį šalyje, Prezi-
dentė pabrėžė pačių žmonių indėlį keičiant 
Lietuvą, pajudėjusias permainas ir atkreipė 
dėmesį į naujas grėsmes valstybės raidai. 

„Po daugybės mums tekusių išbandymų 
mus vėl lydi sėkmė. Šiemet Lietuvos vardas 
ne kartą skambėjo tarp Europos geriausiųjų – 
ekonomikos, sporto, inovacijų, investicijų ir 
kitose srityse. Europa ir pasaulis įvertino 
mūsų žmonių pastangas. Mažutė Lietuva 
virsta neeilinių gebėjimų šalimi“, – sakė 
Prezidentė.

Šalies vadovė paragino visus tapti tikrais 
savo valstybės šeimininkais ir neleisti Lietu-
voje tvarkytis svetimiems: „Jeigu kiekvienas 
ten, kur esame, pakeisime tai, ką galime, 
tuomet turėsime namus, kuriuose ir augti 
gera, ir pasenti nebaisu.“

Prezidentės teigimu, permainos pajudėjo 
ten, kur neabejodami ėmėmės atsakomy-
bės ir ryžtingų veiksmų. Teismų sistemoje 
prasidėjo esminių pokyčių metas, kai patys 
teisėjai pradėjo netoleruoti aplaidžiai dir-
bančių kolegų.

„Šalyje vis dar galima „nusipirkti infark-
tą“, bet darosi vis sunkiau „nusipirkti“ teisė-
ją. Ir tik todėl, kad patys teisėjai nenori būti 
perkami“, – pabrėžė valstybės vadovė. 

Kai teisėsaugos pareigūnai išdrįso būti 
nepriklausomi nuo politikų, konkrečių 
rezultatų ėmė duoti ir kova su korupcija: 
teismus pasiekė 20 baudžiamųjų bylų dėl 
neteisėto praturtėjimo ir vyksta dar 139 

ikiteisminiai tyrimai, dėl pasikėsinimų netei-
sėtai gauti ES paramą vien FNTT pareigūnai 
atliko 80 ikiteisminių tyrimų.

Pasak Prezidentės, patys savo jėgomis 
stabilizavome ir ekonominę bei finansinę 
padėtį šalyje. Tačiau tik nuoseklūs veiksmai 
ekonomikos augimo prognozes gali paversti 
realia nauda kiekvienam Lietuvos žmogui.

„Nuo Vyriausybės priesaikos praėjo 
jau 6 mėnesiai – po ilgo pasirengimo dirbti 

jau pats laikas pradėti dirbti. Jeigu norime 
gyventi geriau, turime dirbti greičiau ir 
daugiau. Politinės valios stoka, sudėtingas 
sprendimų mechanizmas, negebėjimas 
operatyviai reaguoti, laiko gaišimas darbo 
grupėse – gali būti labai nuostolingi ir net 
pragaištingi valstybei“, – teigė Prezidentė.

Pasak Prezidentės, ekonomiškai pažeidžia-
mus mus daro ir energetinė priklausomybė. 

Lietuvos Respublikos Seime š. m. birželio 11 d. Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
perskaitė ketvirtąjį metinį pranešimą

Lietuvos katalikų bažnyčia

Kardinolas A. J. Bačkis – nepaprastasis 
popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys Kijeve

Popiežius Pranciškus paskyrė kardinolą 
Audrį Juozą Bačkį, Vilniaus arkivyskupą eme-
ritą, savo nepaprastuoju pasiuntiniu į Kijevo 
Rusios krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmes. 
Kijevo Rusia oficialiai buvo pakrikštyta 988 m. 
kunigaikščio Vladimiro Didžiojo iniciatyva. 
Kijevo Rusios krikšto jubiliejaus iškilmės įvyks 
Kijeve rugpjūčio 17 ir 18 d. Kard. A. J. Bačkis 
Šventojo Tėvo vardu vadovaus Kijevo Rusios 
krikšto 1025 metų jubiliejaus iškilmėms, per-
duos popiežiaus žinią Ukrainos katalikų Baž-

nyčiai ir jo Apaštališkąjį palaiminimą. Ukrainos 
katalikų Bažnyčia susideda iš dviejų tradicijų: 
Vakarų ir Rytų. Didesnė dalis Ukrainos ka-
talikų priklauso Rytų Bažnyčiai, kuri laikosi 
graikiškos arba bizantiškos liturgijos. Likusieji, 
priklausantys Vakarų tradicijos bendruomenei, 
liturgijoje naudoja Romos lotyniškas apeigas. 

Popiežius Jonas Paulius II prieš dešimtmetį 
Romoje apsilankiusiems Ukrainos katalikų 
ganytojams paminėjo Kijevo Rusios krikšto 
svarbą, Ukrainą pavadino katalikybės pasienio 
kraštu pažymėdamas, jog dvi viena šalia kitos 
vienoje Bažnyčioje gyvuojančios liturginės 
tradicijos yra ne prieštaravimas, o Bažnyčią 
praturtinanti įvairovė. „Ukraina yra visos 
Rytų Europos krikščionybės lopšys. Ukrainos 
ganytojams tenka darbuotis Bažnyčios „labora-
torijoje“, kurioje sugyvena Rytų krikščionybės 
ir lotynų krikščionybės tradicijos. Savo įnašu 
abi jos dailina vienintelės Kristaus Bažnyčios 
veidą“, – sakė pal. Jonas Paulius II. Popiežius 
tą kartą pažymėjo, kad Ukrainos katalikų Baž-
nyčia „savo istorija ir savo kankinių krauju yra 
pašaukta negailėdama jėgų darbuotis vardan 
visų krikščionių vienybės“. Ukrainos katalikų 
episkopatui priklauso tiek Ukrainos graikų 
katalikų Bažnyčios Sinodo, tiek lotynų apeigų 
Vyskupų konferencijos nariai. Pal. popiežius 
Jonas Paulius II lankėsi Ukrainoje 2001 m.

Šaltinis: Vatikano radijas

Šauksmas iš Pavolgio

Algimantas JAZDAUSKAS

Lietuvių mokykla Lvove

Aldona VASILIAUSKIENĖ

Vladislovas Taločka – 
kunigas, publicistas, istorikas

Vytautas ŽEIMANTAS

Kardinolas A. J. Bačkis
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Naujuoju Panevėžio vyskupu 
paskirtas Tėvas Lionginas Virbalas SJ

Lietuvos katalikų bažnyčia

Š. m. birželio 6 d. Šventasis Tėvas Pranciškus 
priėmė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko 
atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos ordinaro 
pareigų ir naujuoju Panevėžio vyskupu ordinaru 

paskyrė Tėvą Lionginą Virbalą SJ, dabartinį 
Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorių.

Naujai paskirto Panevėžio vyskupo 
Liongino Virbalo SJ biografija

Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 
6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. 
baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – 
Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), dvejus 
metus studijavo Vilniaus inžineriniame 
statybos institute (šiuo metu Vilniaus 
Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą 
sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į 
Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet 
dėl sovietinės valdžios trukdymo  seminarijos 
vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip 
dvejus metus dirbo zakristijonu Linkmenyse 
(Ignalinos r.) ir studijavo filosofiją bei 
teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų semi-
nariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. 
Naujokyną atliko tęsdamas studijas semina-

rijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo 
veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas 
kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studi-
joms. Studijavo dvasingumo teologiją Popie-
žiškajame Grigaliaus universitete Romoje, 
o 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. 
Studijų metais bendradarbiavo Vatikano 
radijuje.

Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jėzuitų 
naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė 
Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko 
universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų 
vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų 
seminarijoje.

1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), 
kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo 
programą. 2003 m. davė galutinius įžadus 
Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus 

Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–
2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 m. dirbo Lietuvos vyskupų 
konferencijos generalinio sekretoriaus padė-
jėju. 2009 m. paskirtas koordinuoti „Liturgi-
nių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės ko-
misijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų ta-
rybos ir „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 
mokslinės redakcinės tarybos narys.

Nuo 2010 m. Popiežiškosios Rusų 
kolegijos Romoje rektorius.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-osios 
atminimo medaliu.

Be gimtosios lietuvių, dar moka italų, 
ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs 
ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja 
katalikiškoje žiniasklaidoje.

Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas
Šaltinis: www.lvk.lcn.lt

Š. m. gegužės 16 d. darbą baigė Lenkijos–
Lietuvos dvišalė ekspertų komisija dėl 
istorijos ir geografijos mokymo problemų 
nagrinėjimo. Komisija posėdžiavo Punsko 
savivaldybės svetainėje tris dienas. Apie 
ekspertų komisijos darbą ir jo rezultatus 
pasakoja jos pirmininkas dr. Rimantas 
Miknys. 

Pagrindinė tema buvo 1863 m. sukilimas. 
Skaityti trys pranešimai, skirti vadovėliams – kaip 
1863 m. sukilimas aptariamas Lietuvos, Lenkijos 
ir kitų Europos valstybių istorijos vadovėliuose. 
Ketvirtas pranešimas buvo skirtas Lietuvos 
istoriografijos pozicijoms, kurios formavosi nuo 
XIX a. pradžios iki šių dienų. 

Kaip buvo pastebėta diskutuojant, lenkų 
vadovėliuose šis sukilimas traktuojamas kaip 
lenkų sukilimas, ne sukilimas Abiejų Tautų 
Respublikos (ATR) žemėse ar Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) ir Lenkijos karalystės 
žemėse. Tokiu būdu yra iškraipoma istorija ir 
tam tikra prasme Lietuva ir dabartinė Baltarusija 
iš to sukilimo tarsi išstumiama. Tad buvo siekta 
įsigilinti į mūsų vadovėliuose pateiktą šio sukilimo 
vertinimą, kad būtų galima argumentuoti lenkų 
vadovėliuose esančią interpretaciją.

Ar buvo pasiektas konsensusas?
Taip, buvo. Turime dviejų dienų išvadas. 

Ir šiandien (gegužės 16 d. – red. past.) 
buvo galutinis posėdis, kuriame buvo prieita 
prie bendros išvados, įrašytos į protokolą. Tai 
įpareigos vadovėlių, mokymo programų autorius 
atsižvelgti į sukilimo interpretaciją. Lenkų 
istorikai pripažino, kad lietuvių argumentacija 
įtikina. Tad galima patarti autoriams sukilimą 
įvardinti aiškiau – arba kaip ATR, arba LDK 
ir Lenkijos karalystės žemėse vykusį sukilimą. 
Reiktų akcentuoti laisvės momentą. 

Bet buvo svarstomi ir kiti dalykai, dėl kurių 
irgi buvo priimti bendri susitarimai, kurie 
vienaip ar kitaip turės būti autoriams tam tikru 
įsipareigojimu. Kadangi buvo atlikta vadovėlių, 
išleistų 2011–2012 m. Lietuvoje ir Lenkijoje, 

analizė, yra ir kitų temų, kurios skirtingai 
interpretuojamos <...>. Pavyzdžiui, vienas iš 
momentų – lenko korta. Viename vadovėlyje apie 
tai yra rašoma primityviai, gali susidaryti įspūdis, 
kad lenko korta tai tam tikras Lenkijos pilietybės 
suteikimas. Ypač tose žemėse, kurios buvo ATR. 
Buvo kalbama apie Poloniją (lenkai, gyvenantys 
už Lenkijos valstybės ribų – red. past.). Tačiau 
iš tos bendruomenės kaip ypatingi išskiriami 
„pakraščių lenkai“, gyvenantys tose žemėse, kurios 
sukūrė valstybę po Sovietų Sąjungos žlugimo: 
Ukraina, Baltarusija, Lietuva, Rusija. Dabar šiose 
valstybėse lenkai gauna lenko kortą, dėl kurios jie 
tampa  tam tikra prasme Lenkijos piliečiais. Kaip 
dėstoma minėtame vadovėlyje, ATR žemėse, kurios 
po to buvo padalintos, išeitų, kad nuo seno gyveno 
vos ne vien lenkai. Tiesiai taip nesakoma, bet tokia 
logika įskaitoma. Ir žemėlapiai sukonstruoti taip, 
kad panašiai būtų galima galvoti, įsivaizduoti. 

Tvirtinama, kad 1939 m. Sovietų Sąjungos 
tarsi nuo Lenkijos atplėštos žemės, sąjungai su-
žlugus atiteko Rusijai, Lietuvai, Ukrainai. Lyg 
ir eina kalba, kad tos teritorijos atiteko Ukrainai. 
Baltarusijai ir Lietuvai neteisėtai. Nieko nekalbama 
apie LDK lenkų kultūrinę specifiką, lyginant juos 
su Lenkijos karalystės lenkais, neaiškinama kaip 
tokie lenkai susiformavo <...>. Nepasakoma, kas 
buvo Lenkija ATR metu, kokia situacija buvo XIX 
a., kaip susiformavo naujoji Lenkija 1918–1920 m. 
ir kokie kaimynai šalia atsirado. Tada formuojama 
tokia mintis, kad lenkai tose žemėse gyveno ir juos 
kažkas išstūmęs, kažkas lyg ir neteisingai valdo. 
Mes tuos dalykus pasakėme, protokole užfiksavome 
ir buvo pripažinta, kad toks tiesmukiškas aiški-
nimas klaidina jaunąją kartą: ne tik neteisingai 
aiškinama istorija, bet ir iškreipiamas dabartinių 
nuostatų supratimas, kas yra lenkai, kurie gyvena 
už Lenkijos. Pavyzdžiui, JAV gyvenantys lenkai 
įvardijami kaip tam tikri lenkų kultūros atstovai. 
O čia (Lietuvoje – red. past.) jau dažnai pabrė-
žiamas ir politinis momentas: lyg ir svetur jie 
neturi galimybių savęs išreikšti, todėl papildomai 
reikalinga tam tikra globa – lenko korta. 

Mes ypač atkreipėme dėmesį į lenko kortą, 
tai buvo viena iš karštesnių diskusijų. Iš mūsų 
buvo pastebėta, kad tokia minėto vadovėlio 
formuluotė slepia savyje tam tikrą revanšizmą-
imperializmą, galimų teritorinių pretenzijų 
mentalinį užtaisą. Tai tikrai koreguotinas 
aiškinimas, nes jis suformuotas XIX a. klasikinio 
nacionalizmo tradicija remiantis. O įvedant 
istorinės mūsų bendrystės aiškinimo momentus, 
jis taptų „nuogu“ ir kažin ar autoriai apskritai 
apie tai užsimintų. Akivaizdu iš mūsų politinės 
kasdienybės, kad šis faktas neskatina mūsų šalių 
ir visuomenių nuoširdaus bendradarbiavimo. Tad 
gal geriau šiam momentui ji palikti politinėse 
paraštėse..? Laukti, kol laikas parodys, turint 

galvoje, kokia paradoksali Lietuvos, kaip Europos 
Sąjungos narės, šalia Lenkijos padėtis, kai 
joje funkcionuoja minėtoji korta??? Tai labai 
abejotina nuostata, kuri formuoja mūsų jaunųjų 
kartų nesusikalbėjimą, nepasitikėjimą. 

Diskusijos metu kartu buvo pripažinta, 
kad vis dėlto dabar apie šią politinę aktualiją 
geriau dar nekalbėti, nerašyti arba kalbėti 
kitaip – pradedant įvesti XVIII–XIX a. lenkų 
ir jų kaimynų santykių ypatingumą. Tiesa, iš 
lenkų pusės buvo pastebėta, kad vadovėlis to 
tiesiogiai neteigia ir, kad tokias mintis sukelia 
mūsų jautrumas. Bet buvo pripažinta, kad 
tai aštrus klausimas ir kol tai bus politinė 
aktualija, geriau to į vadovėlius nedėti. 

Buvo ir komisijos kasdienybės darbo momen-
tų: pastebėjimų dėl žemėlapių, kuriuose ne visai 
tiksliai pažymėtos sienos istorijos eigoje. Bet 
galbūt čia negalima įžvelgti sąmoningo veiksmo, 
kartais taip būna dėl neatidumo.

Buvo svarstomi ir metodologiniai dalykai: 
kaip geriau pateikti medžiagą. Tai ypač 
svarbu pedagogams. Nuspręsta daugiau įvesti 
dokumentų medžiagos, kad patys mokiniai, ne 
tik vadovėlis ar mokytojas, sakytų vieną ar kitą 
aiškinimą, bet kad ir mokinys, ypač vyresnių 
klasių, galėtų perskaityti šaltinio ištrauką ir 
pagalvoti, ar tikrai toks aiškinimas išplaukia iš 
dokumento turinio. <...> 

Kalbėta ir dėl geografinių pavadinimų. Ga-
liu pasakyti, kad daugelyje Lenkijos vadovėlių 
Lietuvos vietovardžiai rašomi kaip ir Lietuvo-
je. Pažymėtina, kad tokie pasikeitimai lenkų 
vadovėliuose vyksta per paskutinius 3–4 m. 
Antra vertus, tai vyksta ir dėl praktinių su-
metimų, nes XIX a. lenkiški Lietuvos vietovių 
pavadinimai yra sunkiai beatsekami. Jaunoji 
karta, kuri dabar auga mokykloje, atvykusi į 
Lietuvą nerastų tų vietų, jeigu būtų fiksuoti 
senieji vietovardžiai ir pan. Taigi, nuostatas, 
pokyčius vadovėliuose diktuoja ne tik komisi-
jos posėdžiai, bet ir gyvenimas... 

Reikia pažymėti, kad per tą laiką, kai 
keičiasi valstybių santykiai, iškyla mažumų 
klausimai, kalbėjimasis būna labai dalykiškas. 
Norėčiau padėkoti Punsko valsčiaus admi-
nistracijai, vadovybei, kad mus labai gerai 
priėmė. Buvo puikiai suorganizuota kultūrinė 
dalis, turėjome galimybę pažinti Punską ir jo 
gyventojus. Sužavėjo tai, kad žmonės žino, kas 
jie yra ir ko nori, ir realiai įsivaizduoja, kokioje 
situacijoje gyvena. Ir ne dejuoja, o sprendžia 
problemas. <...>

Kalbėjosi Sigitas BIRGELIS, Punskas
Parengta pagal vaizdo įrašą [žiūrėta 2013-05-28]

Spaudai rengė Edita KOMAROVA
Šaltinis: www.punskas.lt

Lietuva - Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Punskas.lt: dr. Rimantas Miknys apie 
Lenkijos–Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos darbą

Rimantas Miknys

Plaškių pievininkai kviečia į Petrines
birželio 29 d. 12.00 val.

Programa
• 10.00–11.30 val. Piešimo pamokos vaikams ant kaimo gatvės akmenų.
• 12.00–13.00 val. Svečių pasitikimas, registracija kafijos kiemelyje. Bendras 

kūrybinis dailės darbas – Plaškių panorama.  
• 12.00 val. Našlių namuose (O. Norvilienės sodyboje) kaimo našlių susitikimas 

su doc. dr. A. Arbušauskaite. 
• 12.40–13.00 val. Atminties ugnelių uždegimas ant senųjų gyventojų kapų prie 

bažnyčios.
• 13.00–13.20 val.  Renovuotų bendruomenės namų atidarymas, jų šventinimas.
• 13.30 –14.30 val.  Svečių sveikinimai. Malonūs siurprizai Petrams, Povilams ir Pauliams.
• 14.30 val. – Natkiškių kaimo kapelos „Vaivorykštė“ (vad. V. Armonas) 

koncertas.
• 15.00 val. – Atokvėpio laikas. Vaišinamės šilkine koše, geriame kavą valtyse 

ant vandens.
• 16.00 val. – Valdo ir Vainoros Lacko (Šilutė) romatiška programa.
Šventės pabaiga – nenumatoma. Būsime tol, kol ilgesio laiškas Tėviškei  bus pa-

rašytas, kol išdainuosime jaunystės dainas....

Šventės organizatoriai – Plaškių (Pagėgių sav.) kaimo gyventojai.
Šventės draugai:  Stoniškių seniūnija; Asociacija „Indigo jaunimas“; Švedų orga-

nizacija „Pagalba Lietuvai“.
Informaciniai rėmėjai: „Pamary“; „Šilo karčema“, „Vorutos“ laikraštis.

Naujasis Panevėžio vyskupas 
Lionginas Virbalas SJ
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Trapėnai. V d. Istorijos pabaiga
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Antrojo pasaulinio karo pradžioje šeimos 
tėvas buvo mobilizuotas į Vokietijos ver-
machtą, bet netrukus paleistas nutarus, kad 
laivininko profesija valdžiai esanti naudinga 
karo metu. Baržą nusamdė vermachtas, 
ištisus metus mokėdavęs pastovų atlygini-
mą. Tekdavo iš Klaipėdos į Kauną plukdyti 
amuniciją, o atgal – sužeistuosius, kuriuos 
suguldydavo krovinių triume. Ne vienas 
sužeistasis mirdavo ilgos kelionės metu.

Karui baigiantis šeimos tėvą su paaugliu 
sūnumi (gimusiu 1928 m.) mobilizavo į 
folkšturmą. Per savo profesines pažintis jis 
dar spėjo pasirūpinti, kad žmoną su trimis 
mažesniais vaikais paimtų senovinis ratinis 
garlaivis „Rosenberg“, prieš 1944 m. Kūčias 
Baltijos jūra išplaukęs į Vakarus. Pokariu visi 
tie trapėniškių palikuonys laimingai susitiko 
Liubeke, tačiau ne visiems taip sekėsi.

Nuo didžiųjų istorinių įvykių trumpam 
grįždami į tradicinio taikaus gyvenimo 
laikus, aptarsime anuometinės kasdienybės 
ekonomiką.

Pagal to meto vertinimus vienas hektaras 
vidutiniškos Trapėnų žemės duodavo žemės 
ūkio produkcijos už 590 reichsmarkių, o 
laivininkas per mėnesį galėdavo uždirbti 
apie 2500 reichsmarkių. Būta laivybos 
verslo pavojų ir trikdžių, tačiau ir žemdir-
biams grėsė nepalankūs orai, nederliai ir 
kitkas. Apytikriai skaičiavimai rodo, kad 
per sėkmingą navigacijos sezoną krovinius 
plukdęs laivininkas galėdavo uždirbti gal 
panašiai kaip 30 ha valdęs ūkininkas. Lai-
vybos versle būta nemalonių netikėtumų, 
visokių išlaidų ir problemų, tačiau ir žem-
dirbiai neišvengdavo gamybos išlaidų ar 
kitokių nuostolių.

Prisiminus, kad tuomet Trapėnuose 
vyravo vos po kelis hektarus valdę ūki-
ninkėliai, dar turėję uždarbiauti plytinėje, 
miškuose ir kitur, turėsime pripažinti, kad 
20 tenykščių laivininkų tada prilygo 20 gana 
pasiturinčių ūkininkų, kad išplaukiantieji į 
upes dar maitino gal 100 burnų (savo šeimų 
narius ir talkininkus). Laivybos verslas maži-
no socialinės įtampos grėsmes – panemunių 
kaimuose artimieji gal rečiau žūtbūtinai 
grumdavosi dėl menko žemės lopinėlio – kai 
kur vienintelio pragyvenimo šaltinio; vie-
niems išplaukus, kitiems likdavo daugiau 
žemės pragyvenimui ir galimybių saviems 
verslams.

Laivininkai Trapėnams buvo naudinges-
ni nei ekonominiai emigrantai, iškeliaudavę 
uždarbiauti didmiesčiuose ar Vakarų kraš-
tuose ir dažnai ten pasilikdavę. Po laivybos 
sezono į panemunius būdavo sugrįžtama 
su nemažu uždarbiu – dažnuose prisimi-
nimuose liko įspūdžių apie „pinigingus 
laivininkus“. To verslo žmonėms pavykdavo 
sukaupti gal daugiau grynųjų pinigų nei 
žemdirbiams, palaipsniui pardavinėjusiems 
savo produkciją ir ne visada matydavusiems 
dideles pinigų sumas.

Po sunkaus sezono atsidūrę gimtinėje 
laivininkai galėjo ir paišlaidauti – nupirkti 
ką nors šeimos nariams, pasėdėti užeigoje, 
prisimenant kelionių nuotykius. Taupiame 
krašte užaugę laivininkai veikiausiai sunkiai 
uždirbtais pinigais nesišvaistė, neprilyg-
dami sielininkams iš Gudijos. Apie šiuose 
gal metaforiškai pasakota taip: po ilgos ir 
pavojingos kelionės, plukdant gremėzdiškus 
sielius iš Nemuno aukštupio į Tilžę ar dar 
toliau, gautą uždarbį jie sugebėdavę gal per 
savaitę praūžti vietos karčemose ar kitur, tada 
basi pėsčiomis grįždavę į Gudiją, kur vėl 
stodavosi ant naujų sielių ir vėl plaukdavo 
žemyn upe link Tilžės karčemų.

Trapėnuose žiemoję laivininkai mokėda-
vo už savo laivų stovėjimą vietiniame uoste 
(ten buvo pigiau nei didmiesčių prieplauko-
se), kartais samdė pagalbininkus, duodavo 
darbų vietos kalviams, laivų dailidėms, 
mechanikams ir kitiems čionykščiams 
žmonėms. Tai padėjo „sukti verslą“ pane-
muniuose, nemažam kiekiui žmonių gauti 
neblogas pajamas.

Tokia tradicinė ekonomika leido ne 
vienam trapėniškiui pasistatyti mūrinius tro-
besius, geriau apsirengti ir sočiau pavalgyti. 
Turtuolių buvę nedaug, bet dauguma žmonių 
galėdavo gana pakenčiamai pragyventi.

Anuometinės upių laivininkystės 
ekonominį efektyvumą galima apibūdinti 
ir kitaip. 20 Trapėnų laivininkų metinė 
apyvarta apytikriai prilygo iš 600 ha že-
mės gaunamoms pajamoms. Prisiminus, 
kad Trapėnai tada iš viso teturėjo 900 ha 
žemės, kuri ne visa buvo dirbama, galima 
sakyti, kad laivininkai beveik padvigubi-
no savo tėviškės išteklius. Atsižvelgiant į 
bažnytkaimio vietinės pramonės (plytinės, 
lentpjūvių ir kt.) ir verslų neštas pajamas, 
galima manyti, kad laivininkų indėlis vis 
dėlto prilygo gal penktadaliui kaimo meti-
nio BVP. Veikiausiai vieno laivininko atne-
šama ekonominė nauda buvo gal dvigubai 
didesnė nei vidutinio trapėniškio, kirtusio 
mišką ar vežiojusio molį plytinei.

Baigiant aprašinėti buvusį tradicinį gyve-
nimą Trapėnuose, dar paminėtinos vietinės 
savivaldos ypatybės. Didelio kaimo bendruo-
menei atstovavo jos vadovas (vėliau vadintas 
burmistru) ir bendruomenės senoliai (vėliau 
taryba) su tarėjais. Jie rūpindavosi vietiniais 
reikalais: spręsdavo, kaip ir kam panaudoti 
iš kaimiečių surinktas lėšas, nustatydavo vie-
tinių rinkliavų dydį (pavyzdžiui, sumanius 
remontuoti kokį seną tiltelį ar kaimo gatvės 
dalį, jas tekdavo padidinti), organizuodavo 
būtinus darbus (pavyzdžiui, kelių valymą 
nuo sniego po žiemos pūgų). Po 1922 m. 
sustiprinus kovą su kontrabanda (šmugeliu), 
kaimo burmistrui teko užsiimti ir varginančiu 
biurokratiniu triūsu – buvo privalu kiekvie-
nam Trapėnų gyvuliui (net ir mažam parše-
liui) išrašyti po atestatą, patvirtinantį jo vietinę 
kilmę. Taip bandyta kovoti su nesibaigiančiu 
nelegaliu gyvulių iš Didžiosios Lietuvos ir 
Klaipėdos krašto plukdymu per Nemuną. Ta 
nepabaigiama rašliava teko užsiimti ir vietos 
valsčiaus vadovui, kuris privalėjo išrašyti 
kilmės atestatus kiekvienam apylinkių arkliui 
ar kumeliukui.

Senųjų laikų Trapėnams – mediniais 
namais su šiaudiniais stogais apstatytam 
kaimui – pavykdavo išvengti didesnių 
gaisrų. Gal padėjo ir griežti Prūsijos val-
džios reikalavimai. Kiekviena sodyba 
privalėjo turėti visą komplektą įrankių 
gaisrui gesinti: nuo kibiro iki gaisrinio 
kablio. Policininkai reguliariai tikrindavo, 
ar visi pasirengę galimam gaisrui, o nepa-
klusniuosius griežtai bausdavo. Po Pirmojo 
pasaulinio karo priešgaisrinė apsauga buvo 
modernizuota – Trapėnuose buvo suburtas 
savanorių gaisrininkų būrys (jam vadovavo 
kalvis F. Malvicas), įsigytas gaisrininkų 
automobilis su motorine pompa. Laimei, 
didesnio gaisro tuomet pavyko išvengti, nes 
nujausta, kad nelaimės atveju būtų pristigę 
vandens – vežti vandenį iš Nemuno būtų 
ilgai užtrukę, o išsibarsčiusių vienkiemių 
šuliniai nebuvo vandeningi.

Paskutinis Trapėnų dešimtmetis prasidė-
jo džiugiai. Efektyviajai nacionalsocialistinei 
propagandai žarstant pažadus tikriesiems 
vokiečiams, retai kas norėdavo ar išdrįsdavo 
būti kokios tautinės mažumos (ypač tuomet 
nemėgtų lietuvių, lenkų ar žydų) atstovu. 
Smagiau būdavo marširuoti su dauguma, 
pasijusti tūkstantmetės imperijos visateisiais 
piliečiais.

Smagumas pradėjo menkti 1939-aisiais 
metais, kai buvo mobilizuojama vis daugiau 
trapėniškių jaunuolių (vėliau suaugusių 
vyrų, galop ir garbaus amžiaus pensininkų), 
kai iš įvairių frontų į panemunius pradėjo 
plaukti žinios apie žuvusiuosius ar sužeis-
tuosius. Antrojo pasaulinio karo frontuose 
žuvo ar dingo be žinios per 50 vyrų iš Tra-
pėnų: Heinrichas Ašmanas, Fricas Albaitis, 
Kurtas Endrikaitis, Vilis Izokaitis, Vilis 
Jurgaitis, Erichas Kromaitis, Vilis Lagys, 
Ernstas Maksvitaitis ir daug kitų. Buvo aukų 
ir Trapėnų apylinkėse – 1944 m. liepos mė-
nesį ten numesti sovietiniai parašiutininkai 
nušovė girininką Maksą Mešonaitį.

Rudeniop rytų pusėje vis arčiau pra-
dėjo aidėti artilerijos kanonada. Vėliau 
prisiminta, kad artėjančią nelaimę jutę net 
naminiai gyvuliai, nerimavę šunys ir katės. 
Per Nemuną pastatytais pontoniniais tiltais 
plūdo pabėgėliai iš Klaipėdos krašto ir atsi-
traukiantys kariuomenės būriai. Ankstyvą 
spalio 9 d. rytą laikinieji tiltai buvo susprog-

dinti. Pradėta trapėniškių evakuacija. Savo 
transporto neturėjusieji ėjo per didžiąją 
girią, toliau juos kariniu transportu vežė į 
Žilių geležinkelio stotį. Traukiniais daug 
trapėniškių tada pasiekė Saksoniją.

Ūkininkai į savo vežimus prisikrovė 
šeimos turto ir vilkstinėmis išvažiavo į jiems 
nurodytas evakuacijos vietas Rastenburgo 
apskrityje (link daugeliui žinomos „Vilko 
irštvos“ – A. Hitlerio karinės būstinės). 
Netrukus pasirodė, kad sparčiai puolusios 
sovietinės armijos jau apsupo Rytprūsius, 
iš kur buvo galima pabėgti tik jūros keliu. 
Trapėnų ūkininkams teko pasukti vakarų 
link, bandant pasiekti Dancigą ar Aistmarių 
uostus. Pakeliui mėtytas išsivežtas turtas, 
maistui skersti išsivarytieji gyvuliai. Likusias 
gėrybes teko palikti uostuose, kur daugeliui 
pabėgėlių pavyko įsėsti į laivus, išplauku-
sius į Daniją ar Šlėzvigo žemę.

Besitraukdami į Vakarus ar gimtinėje 
tuomet mirė: Martinas Klovaitis, Hermanas 
ir Marta Karaliai, Gertrūda Rimkienė, Au-
gustas Lagys ir kiti trapėniškiai.

Gimtinėje pasilikusius panemunių žmones 
1945 m. rudenį sugaudė sovietinė okupacinė 
administracija. Senieji krašto gyventojai buvo 
sutelkti Lazdėnuose, Būdviečiuose ir pačiuose 
Trapėnuose, kur privalėjo dirbti miškuose ar 
žemės ūkyje. Maisto daviniai buvo skiriami 
tik darbingiesiems ir dirbusiems.

1947 m. vasarą sovietinė valdžia pradėjo 
Karaliaučiaus krašto etninį valymą, iš ten 
pašalinant senuosius gyventojus (tarp jų ir 
paskutiniuosius lietuvininkus). Jie buvo iš-
vežami į Rytų Vokietiją, tuometinę sovietinę 
okupacinę zoną. Nemažai trapėniškių iš ten 
spėjo pasprukti į Vakarus, kol dar nebuvo 
įrengta didžioji „geležinė uždanga“, atsky-
rusi Rytų bloką, su daugiaeilėmis spygliuotų 
vielų užtvaromis, suartais kontroliniais 
ruožais ir pan.

Patiems Trapėnams karas baigėsi savaip 
sėkmingai. Tas plotas kariniu požiūriu tebu-
vo aklagatvis, netinkamas sovietinių tankų 
armadų puolimui (toks būtų įstrigęs didžio-
joje girioje, Nemuno ir Šešupės tarpupyje). 

Dėl Trapėnų nepradėti kokie didieji mūšiai, 
ilgalaikiai bombardavimai nedaužė senųjų 
sodybų. Daugiau nuostolių patirta pokariu, 
kai panemunius užplūdo kolonistai iš Rytų, 
dažniau nesiruošę tausoti krašte aptiktų 
vertybių.

Antai karo metu nukentėjusi Trapė-
nų mūrinė bažnyčia pokariu buvo visai 
nugriauta. Tada sunaikintas ir puošnusis 
paminklas Didžiojo karo aukoms. Sovietinei 
imperijai nebereikėjo milijonų vazonėlių 
gėlėms, gamintų Trapėnų plytinėje. Buvo 
suniokotos vietinės pramonės įmonės, nebe-
liko tradicinės laivininkystės – jos buvusius 
mastus primena tik didžioji žiemos uosto 
akvatorija.

Vėl pasikeitus politinei situacijai, 1993 m. 
už Trapėnų išeivių lėšas ant sunaikinto 
paminklo žuvusiems trapėniškiams pamatų 
buvo pastatytas naujas paminklas iš pigesnių 
betono blokelių, skirtas visų žuvusiųjų 
atminimui. Tuomet senojoje kaimavietėje 
(okupacijos metais pavadintoje Nemanskoje) 
dar teko matyti nemažai senųjų pastatų 
ir sodybų liekanų. Tie dingusios praeities 
pėdsakai buvo panašūs į kokių išnykusių 
mamutų ar dinozaurų kaulus – Nemuno 
pakrantėje jau nebebuvo šimtmečiais ten 
gyvenusių lietuvininkų, ilgai išlaikiusių 
savo kalbą ir senąsias tradicijas.

Buvusį gyvenimą panemuniuose aprašė 
išeivijoje atsidūrę lietuvininkų palikuonys 
Valteris Brožaitis, Erichas Dovydaitis, R. Gri-
gaitis, Giunteris Genenčius ir kiti, paskelbę 
daug vertingų žinių apie tą savitą Mažosios 
Lietuvos dalį, Trapėnų praeitį, tenykščių 
žmonių likimus.
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Trakai – ne vien Salos pilis ir kibinai
Kasmet į prie pat Vilniaus esančius 

Trakus plūsta šimtai tūkstančių turistų iš 
Lietuvos ir užsienio, siekiančių aplankyti 
žymiąją Trakų pilį saloje ir paskanauti tra-
dicinių karaimų kibinų. Tačiau tai tikrai ne 
vienintelės ir gal net ne pačios svarbiausios 
atrakcijos. Pasivaikščioti čia kviečia nepa-
prasta elegancija dvelkiantys, neseniai nau-
jam gyvenimui prikelti Užutrakio rūmai 
ir klasicistinis prancūziško stiliaus parkas 
su antikinių dievų skulptūromis. O ką 
žinote apie unikalią karaimų, gyvenančių 
Lietuvoje daugiau nei 600 m., kultūrą? Ar 
mokate tradiciniame restorane karaimiš-
kai pasakyti labas ar ačiū, ar užsisakysite 
tradicinės sriubos Tutmač su aviena? Ar 
žinote apie anuomet daug žymesnį Mer-
gelės Marijos atvaizdą nei Aušros Vartų? 
Rekonstruotos Trakų bažnyčios paveikslas 
ne mažiau įspūdingas, jis senesnis, po-
piežiaus apdovanotas prabangiom aukso 
karūnom, daugiau nei 300 metų katalikų 
kasmet pagerbiamas Trakinių atlaiduose. 
O kur, jei ne Varnikų pažintiniame take, 
galite pamatyti ten perintį vieną gražiausių 
Lietuvos paukščių – kukutį? 

Ką dar verta aplankyti Trakuose, su-
žinosite atsivertę visai neseniai knygynus 
pasiekusį gausiai iliustruotą kelionių va-
dovų po Lietuvą serijos „Smalsus keliau-
tojas“ leidinį „Trakai. Vadovas po istorinį 
nacionalinį parką“. Knygoje aprašytos svar-
biausios lankytinos vietos ne tik Trakuose, 
bet ir vieninteliame Lietuvoje istoriniame 
nacionaliniame parke. Leidinyje gausu in-
formacijos apie parko gamtą, Trakų miesto 
istoriją įvairiais laikais, tradicinės karaimų 
virtuvės ypatumus, tradicinius renginius. 
Pateikiama ir keliautojui naudinga in-
formacija: kur apsistoti, papietauti, kaip 
praleisti laisvalaikį. Siekiant išvengti ilgų 

tekstų, pasitelkiamos vizualinės priemonės: 
gausybė kokybiškų nuotraukų, dailinin-
ko pieštas Salos pilies pjūvis, skirtingų 
mastelių žemėlapiai, schemos, įvairios 
grafinės nuorodos. Naujasis leidinys su-
teikia galimybę savarankiškai keliauti po 
istorinę Lietuvos sostinę ir jos apylinkes. 
Tai antroji kelionių vadovų po Lietuvą se-
rijos „Smalsus keliautojas“ knyga, serijoje 
taip pat išleistas kelionių vadovas „Vilnius. 
Vadovas po miestą“.

Karolina Mickevičiūtė. Trakai. Vadovas 
po istorinį nacionalinį parką (liet., angl., 
vok., rus., lenk. k.) – 

Vilnius: Briedis, 2013 m. 
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Pro memoria

Bronius Saplys 
(1920–2013)

Bronius Saplys – įžymus Vilniaus 
krašto veikėjas, Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje pirmininkas, apdo-
vanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino medaliu ir ordinu „Už 
nuopelnus Lietuvai“.

B. Saplys gimė 1920 m. Tverečiuje, 
buv. Švenčionių apskr. (dabar Ignali-
nos r.), valstiečių šeimoje. Mokėsi Šven-
čionių lietuvių gimnazijoje, ją uždarius – 
Vytauto Didžiojo gimnazijoje Vilniuje, 
kurią baigė 1941 m. Studijavo Vilniaus 
universiteto Ekonomikos fakultete iki jo 
uždarymo 1943 m. 

1944 m. pasitraukė į Vakarus. Keletą 
metų praleidęs Vokietijoje, išvyko į Kana-
dą ir įsikūrė Toronte. Čia vedė lietuvaitę 
iš Kauno Primą Siminkevičiūtę. Turėjo 
tris sūnus, visi sukūrė lietuviškas šeimas. 
Toronte dirbo geležinkelininku, kasėju, 
staliumi, o vakarais mokėsi Toronto sta-

tybos institute. Jį baigęs iki pensijos dirbo 
statybų prižiūrėtoju. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 
beveik kasmet atvažiuodavo į Lietuvą ir 
kartu su kitais Vilniaus krašto lietuvių są-
jungos nariais organizuodavo visapusišką 
pagalbą gimtajai Rytų Lietuvai. Lietuvoje 
padėjo rengti moksleivių kraštotyros dar-
bų konkursus „Vilnius – ilgaamžė istorinė 
Lietuvos sostinė“, prisidėjo prie Lietuvos 
ir užsienio lietuvių kultūros veikėjų atmi-
nimo įamžinimo. J. M. Šlapelių muziejui 
surinko ir atsiuntė Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos archyvą, senųjų vilniečių biogra-
fijas knygai „Vilniečių veikla išeivijoje“. 
Aplankė daugelį Vilniaus krašto mokyklų, 
rūpinosi švietimo reikalais, organizavo 
labdarą mokykloms ir pats jas rėmė.

B. Saplys buvo ilgametis Vilniaus 
krašto lietuvių sąjungos išeivijoje pirmi-
ninkas, „Vilnijos“ draugijos konsultantų 

komisijos narys, Tautos fondo Kanadoje 
vicepirmininkas, Kanados lietuvių fondo 
revizijos komisijos narys, 1993 m. išrinktas 
Centro valdybos pirmininku. Jo šeima ir 
jis pats buvo aktyvūs skautai.

B. Saplys parašė nemažai straipsnių 
„Tėviškės žiburiams“, „Vorutai“, „Ry-
tui“, „Valstiečių laikraščiui“, „Lietuvių 
godoms“ ir kitiems leidiniams.

B. Saplio vadovaujama Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga išeivijoje visą laiką rėmė naci-
onalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 
leidybą, skyrė lėšų laikraščio prenumeratai 
Rytų Lietuvos lietuviškoms mokykloms, jų 
kompiuterinei įrangai ir programoms.

„Vilnijos“ draugija, lietuvių švietimo 
draugija „Rytas“ ir „Vorutos“ redakcija.

Parengta pagal Broniaus Saplio knygą 
„Gyvenimo kelionė: Tverečius – Torontas“

(Vilnius: Homo liber, 2012)

Birželio 14-oji  – Gedulo ir vilties diena

Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 
prisiminti masiniai 1941-ųjų birželio trėmimai

Birželio 10–14 d. Europos Parlamento 
(EP) plenarinei sesijai Strasbūre susi-
rinkę europarlamentarai buvo pakviesti 
prisiminti masinių trėmimų, prasidėju-
sių 1941 m. birželio 14-ąją, aukas.

„Birželio 14-ąją minėdami Gedulo ir 
vilties dieną prisimename šimtus tūks-
tančių nekaltų žmonių, ištisas šeimas, 
gyvuliniuose vagonuose ištremtas į 
tolimąjį Sibirą, gulago lagerius. Beveik 
pusė ištremtųjų, kentusių nežmoniškas 
sąlygas ir žiaurias represijas, buvo kūdi-
kiai ir vaikai. Šie siaubingi nusikaltimai 
prieš žmoniškumą tęsėsi nuo 1941 iki 
1953-ųjų“, – į kolegas plenarinio posėdžio 
metu kreipėsi Lietuvos europarlamentarė 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. 

Anot EP narės, birželio 14-oji – kartu 

ir išsilaisvinimo iš totalitarinių režimų 
vilties diena. 

„Prieš kurį laiką paminėjome Sąjū-
džio, judėjimo, suvienijusio Lietuvos 
žmones ir atvedusio į Laisvę, 25-metį. 
Šiandien visų kentėjusių viltis būti lais-
vais yra realybė, tačiau istorija neturi 
ir negali būti pamiršta, jos žinojimas ir 
supratimas susivienijusią šiandienos 
Europą tik sustiprina“, – sakė EP narė 
R. Morkūnaitė ir kolegas pakvietė daly-
vauti iškilmingoje Baltijos kelio alėjos 
atidarymo ceremonijoje, kuri, įamžinda-
ma bendrą Europos istorinę patirtį, š. m. 
birželio 26-ąją įsikurs EP pagrindiniame 
pastate Briuselyje. 

ES valstybių narių istorijų pažinimo 
svarba neabejoja ir Olandijos europarla-

mentaras Bastiaanas Belderis, didžiųjų 
1948 m. trėmimų ir Norilsko sukilimo 
metinių proga apie istoriją ir atmintį 
diskutavęs su EP nare Radvile Morkū-
naite-Mikulėniene. „Dabar, kai kartu 
esame Europos Sąjungoje, turime for-
muoti bendrą supratimą, pažinti nacio-
nalines istorijas, kad geriau suprastume 
laisvės siekį ir jūsų baimes, pavyzdžiui, 
dėl geopolitinės padėties atsižvelgiant 
į kylančią Putino Rusiją“, – įsitikinęs 
EP Užsienio reikalų komiteto narys, 
nuo 1999 m. EP atstovaujantis Nyder-
landams.

Anot B. Belderio, Baltijos šalių isto-
rinės patirtys yra labai svarbi pamoka 
šiandienėje Europos Sąjungoje, kad nie-
kada daugiau negalima palikti vienų tų, 

kurie kovoja už laisvę ir kad reikia būti 
budriems dėl pavojų, kuriuos patiria 
skirtingos šalys narės. 

„Jei Vakarų Europoje iš tiesų mylime 
laisvę, turime iš jūsų sužinoti, koks 
buvo komunizmas realybėje, ir kovoti su 
visomis totalitarinėmis ideologijomis“, – 
atvirame dviejų EP narių pokalbyje 
priduria B. Belderis. 

Visą EP narių R. Morkūnaitės ir 
B. Belderio pokalbio apie Europos 
istoriją ir atmintį vaizdo įrašą kviečiame 
žiūrėti  http://youtu.be/g8Lud8ifT5o. 

EP narės 
Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės

 biuro inform.

Knygos

Naujoje J. Hoffmanno knygoje „Naikinamasis Stalino 
karas“ – slapti ikikariniai Europos puolimo žemėlapiai

2013 metų sausis. Rusijoje švenčiamas 
pergalės Stalingrado mūšyje 70-metis. Sta-
lino šmėkla vėl grįžta. Volgogradas – „di-
džiojo vadybininko, laimėjusio Antrąjį 
pasaulinį karą“, makabriška valia, nors 
trumpam, bet vėl tampa Stalingradu. Vėl 
aukštinamas ir išpučiamas generalisimo 
Stalino – Europos „gelbėtojo“ nuo rudojo 
fašistinio maro – vaidmuo, jo portretai, 
kaip ir prieš daugybę metų – šios šalies 
miesto gatvėse. 

Bet yla vis tiek išlenda iš maišo. Iš 
įslaptintų archyvų gelmių iškyla naujų 
dokumentų, parodančių tikrąjį Stalino 
vaidmenį prasidedant Antrajam pasauli-
niam karui. Atsiranda naujų „didįjį vadą“ 
demaskuojančių knygų. 

Galbūt todėl dabar itin reikšminga 
tampa ką tik pasirodžiusi „Briedžio“ lei-
dyklos išleista J. Hoffmanno knyga „Nai-
kinamasis Stalino karas“, kurioje autorius 
labai įtikinamai bei įtaigiai parodo, kad ir 
Hitleris, ir Stalinas, vadovaudamiesi savų 
ir svetimų šalių tautoms pražūtingomis 
ideologijomis, siekė užvaldyti pasaulį. Vos 
atėjęs į valdžią,  Stalinas nenumaldomai 
toliau vykdė V. Lenino suformuluotos 
„pasaulinės revoliucijos“ – komunizmo 
karinės ekspansijos  – planus.

1940 metais Stalino rengimasis karui 
su Vokietija įžengė į galutinę fazę ir įgijo 
konkrečių planų pavidalą. Tai patvirtina 
šioje knygoje pirmą kartą publikuojami 
Raudonosios armijos generalinio štabo 
1940–1941 metų žemėlapiai, direktyvos ir 
kiti dokumentai.

Vokietijos bundesvero karo istorijos 
tyrimų centro direktoriaus J. Hoffmanno 
veikalas ,,Stalino naikinamasis karas“, be 
abejonės, yra viena svarbiausių knygų, 
padėjusių sugriauti Sovietų Sąjungos ir 
Vakarų šalių istorikams įprastą Stalino 
„istorikų“  paskleistą Antrojo pasaulinio 
karo pradžios įvykių sampratą. Šioje fun-
damentalioje, kardinaliai keičiančioje po-
žiūrį į Stalino ir Sovietų Sąjungos vaidmenį 
sukeliant Antrąjį  pasaulinį karą knygoje 
autorius savo teiginius pagrindė ir įrodė 
patikimais dokumentais.

„Naikinamasis Stalino karas“ sovie-
tinės pakraipos kritikų buvo pavadintas 
„revizionistine“ knyga, įvairiausiais būdais 
mėginta paneigti joje pateikiamus negailes-
tingus faktus. Tačiau iki šiol niekam nepa-
vyko to padaryti, atvirkščiai, šiuos faktus 
vis dažniau patvirtina nauji archyviniai 
dokumentai.

J. Hoffmannas atskleidžia Stalino – „pik-

tojo genijaus“ – rengiamo karo su  Vokietija 
planus, Raudonosios armijos nusikaltimus 
žmoniškumui.

Ypač daug vietos knygoje skiriama 
vokiečių naikinimui, išvarymui iš jų 
gyvenamųjų vietų, kitiems Raudonosios 
armijos karo nusikaltimams Rytų Prūsijo-
je. Autorius mini ir kitų šalių vyriausybių 
(Čekijos, Lenkijos) vykdytus etninius 
valymus, kurių aukomis tapo etniniai 
vokiečiai.

Knygos „Naikinamasis Stalino karas“ 
autorius lieka objektyvus ir kalbėdamas 
apie nacistų padarytus nusikaltimus, 
holokaustą. Taigi tikrai pelnytai 1991 
metais jam buvo įteikta V. Eckhardto 
(V. Eckhardt) garbės premija, kuri ski-
riama už reikšmingiausius tyrinėjimus 
istorijos srityje. 

Joachimas Hoffmannas gimė 1930 me-
tais Karaliaučiuje, Rytų Prūsijoje. Mirė 2002 
metais Freiburge.

Knygos tekstą papildo 369 fotonuotrau-
kos, 29 dokumentų kopijos, 18 žemėlapių.

Joachim Hoffmann. Naikinamasis Sta-
lino karas 1941–1945 m. Iš vokiečių kalbos 
vertė Alma Imbrasienė. – Vilnius: Briedis 
[2013]. – 416 p.: iliustr., spalv. įkl.
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Juodasis kryžius – taikios kuršių krikšto 
idėjos žlugimas prieš 750 metų (III)

Iš Mažosios Lietuvos istorijos

Bandymas realizuoti taikaus krikšto idė-
ją. Nežiūrint minėtųjų Kalavijuočių ordino 
agresijų, buvo siųsta planuotoji pasiuntinių 
delegacija pas popiežių. Kuršo pasiuntinių 
apsilankymas Romoje ir atsidavimas Šventojo 
Sosto globai padarė tenykštei dvasininkijai tokį 
įspūdį, kad garbusis Modenos vyskupas Vilhelmas, 
pats tiesiogiai pažinęs tuos šiaurės kraštus, savo 
vyskupystę atidavė į popiežiaus rankas ir pasiryžo 
teikti dvasininko paslaugas ką tik apkrikštytajai 
padermei. Popiežius, nušalinęs Balduiną nuo 
legato pareigų, paskyrė Vilhelmą legatu Prūsijoje, 
Kurše, Žemgaloje, Livonijoje, Estijoje ir Gotlan-
de. Jo atvykimas į Rygą buvo prilygintas Taikos 
Angelo apsireiškimui, gyventojai tą dieną įamžino 
skirdami legatui savo valdas Ezelio saloje2. Toliau 
išvardijama daugybė to vyskupo padarytų 
gerų darbų, tarp kurių ir prisidėjimas prie 
Kalavijuočių ordino suvienijimo su kryžiuo-
čiais. Ta dingstimi Kurše ir Žiemgaloje buvusi 
įsteigta dvasinė akademija, 1237 m. kraštas 
buvęs padalintas į tris vyskupystes: Rygos, 
Žiemgalos ir Kuršo2,15. 

Nežmoniškas Livonijos kryžiuočių smur-
tas. Netruko ateiti ir mūsų straipsnio pavadi-
nime netiesiogiai nurodytieji 1243 m. Pradėda-
mas pasakojimą apie tuos metus T. Narbutas 
teigia: Tačiau tie puikūs pradai netrukus buvo 
sunaikinti kryžiuočių, jau priėmusių savo draugėn 
kalavijuočių riterius. Juos neapsakomai prislėgė ši 
legato Vilhelmo nustatyta tvarka, pastojusi kelią 
naujiems grobimams, kadangi, susivieniję su Livo-
nijos riteriais, norėjo visą kraštą, plytintį tarp Rygos 
ir Karaliaučiaus, turėti savo valdžioje ir sukurti 
didžiulę valstybę, besidriekiančią nuo Vyslos iki 
Botnijos įlankos. Trukdė jiems neseniai įšventintas 
Kuršo vyskupas Engelbertas, kuris pasižymėjo 
įvesdamas ordinui ne itin tinkamą tvarką2.

Išganinga išeitis buvo sugalvota. Jos įgyven-
dinimui prisireikė prasimanyti  piktadarybių, 
dar juodesnių už kryžiuočių anksčiau darytas. 
T. Narbutas taip jas aprašo: Tad Livonijos kry-
žiuočiai 1242 metais sugalvojo patiems žymiausiems 
Žemgalos žemvaldžiams surengti puotą, į kurią juos 
sukvietę visus visutėlaičius išpjovė. Tai tenykščiams 
žmoniems padarė baisiausią įspūdį. Pasklido verks-
mai, dejonės, aimanos, vėliau – įtūžis, kerštas, kurio 
nekalta auka tapo vyskupas Engelbertas su daugeliu 
kunigų. Pagaliau sielvartas per 100 tūkstančių šei-
mų, pasitraukusių į Lietuvą, viso Kuršo ir Žemgalos 
ištuštėjimas, pakrikimas, naujos žudynės, gaisrai, 
krašto niokojimas, kruvini užkariavimai šalyje, ant 
kurios griuvėsių kaip ant kapo duobės dievotieji ri-

teriai 1243 metais Goldingos tvirtovėje pastatė 
savo juodąjį kryžių2 (paryškinta mano – B. J.). 

Paskutinysis sakinys sukelia tam tikrų 
abejonių, nes 1243 m. įvykių gretinimas su 
Kuldygos pilimi rodo lyg ir nesutapimą su 
dabartinių laikų teiginiu, kad istoriniuose šal-
tiniuose minimi 1242 m. kryžiuočių planai čia 
pasistatyti pilį. Valdant Livonijos magistrui Di-
trichui fon Griuningenui, 1244 m. Kuldygoje 
buvo pastatyta galinga Livonijos ordino pilis. 
Iš pradžių ta pilis vadinta Jesusburg, o vėliau 
– Goldingen. Tiesa, pateiktame paveiksle pilis 
vaizduojama 1680 m., kai ji jau galėjo būti 
rekonstruota ar net perstatyta.

Tad be didesnės abejonės galime teigti, kad 
paryškintoji sakinio dalis apie juodąjį kryžių 
Kuldygos pilyje turi gilią ir svarbią alegorinę 
prasmę. 

Toliaregiški išankstiniai vokiečių planai. 
Kita vertus, aprašytieji kalavijuočių ir kryžiuočių 
veiksmai, žlugdant taikaus kuršių krikšto 
iniciatyvą, siejasi su ką tik paminėta nuoroda 
į istorinius šaltinius. Kryžiuočių planuose jau 
1242 m. buvo Kuldygos pilies statyba. Išankstinę 
agresiją parodo ir anksčiau spausdintas senovi-
nis Livonijos žemėlapis (Benediktas Jankauskas, 
„Juodasis kryžius  – taikios kuršių krikšto 
idėjos žlugimas prieš 750 metų (II)“ in: Voruta, 
Nr. 12, p. 5 – red. past.), kuriame Livonijai jau 
pripaišyta didžioji Žemaitijos ir Lietuvos dalis, 
nors tai buvo tik neįgyvendintuose kryžiuočių 
ir kalavijuočių planuose.

Mūsų istorikų versijos. Apie aprašomo 
laikotarpio Kuršo užkariavimą A. Butkus 
taip rašo: Kuršių nukariavimas kalavijuočiams 
nebuvo toks sklandus kaip sėlių ar latgalių. Po 
permainingų kovų tik 1231 m. Ordinui pasiseka 
įsigalėti Šiaurės ir Vidurio Kurše6. A. Butkus visai 
nemini taikaus kuršių krikštijimo, neužsimena 
ir apie žiemgalių žemdirbių skerdynes, nors 
išnašoje pažymi, kad nuo 1230 m. nebeminimas 
žiemgalių vadas Viestartas. 

Kiek kitaip aptariamo laikotarpio Kuršo 
istorinius įvykius aprašo T. Baranauskas su 
G. Zabiela5, teigdami, kad pirmasis kalavijuočių 
žygis prieš kuršius buvo surengtas tik 1230 m. 
pabaigoje. Po šio žygio Vanemos žemės 
gyventojai, tarp kurių būta finougrų, buvę 
priversti sudaryti sutartį su Rygos vyskupu, 
miestu ir Kalavijuočių ordinu. Ta sutartimi jie 
įsipareigoję mokėti duoklę. Popiežiaus legatas 
Balduinas Alnietis gruodžio 28 d. sudaręs 
sutartį su kunigaikščio (karaliaus) Lamekino 

valdomomis Esestuvos, arba Durbės, ir Sa-
garos žemėmis. Ši sutartis šiaurės vakarinius 
kuršius įpareigojusi tik priimti krikščionybę 
ir popiežiaus paskirtą vyskupą, bet palikusi 
jiems politinį savarankiškumą. Tokią pat 
sutartį 1231 m. sausio 17 d. Balduinas Alnietis 
pabandęs sudaryti ir su Bandavos ir Vanemos 
žemėmis, nepaisydamas to, kad Vanemos žemė 
jau buvo pripažinusi vokiečių viršenybę.

Minimi autoriai5, remdamiesi antriniais 
Sankt Peterburge spausdintais šaltiniais, teigia, 
kad dėl vokiečių pasipriešinimo Balduino planas 
krikštyti kuršius, jų nepajungiant, žlugo. 1232 m. 
pradžioje kalavijuočiai surengė antrą žygį į Kuršą, 
užėmė Bandavos, Sagaros ir Esestuvos žemes, panai-
kino kuršiams palankias Balduino Alniečio sutartis 
ir privertė juos pripažinti jų valdžią5.  

1234 m. Balduiną Alnietį pakeitęs popiežiaus 
legatas Vilhelmas Modenietis paskyręs pirmąjį 
Kuršo vyskupą Engelbertą. Jis apibrėžęs Kuršo 
vyskupystės ribas tarp Nemuno ir... Ventos upės, 
iki pat Lietuvos5. Buvę sutarta, kad, kaip buvo 
įprasta Livonijoje, vyskupui priklausys 2/3 
Kuršo, o Ordinui – 1/3. Tačiau tolesnę vokiečių 
ekspansiją 1236 m. sustabdęs pralaimėjimas 

Šiaulių mūšyje. Netrukus po to, 1236 m. pa-
baigoje ar 1237 m., į Kuršą įsiveržus lietuvių 
kariuomenei, žuvęs vyskupas Engelbertas 
(neatitinka T. Narbuto teiginio – B. J.), o kuršiai 
atsimetę nuo krikščionybės. Vokiečiams pa-
valdi likusi tik Vanemos žemė, kuri nuo to laiko 
vokiečių praminta Taikos Kuršu5. 

Baigiant verta paminėti, kad 1252 m. buvo 
pradėtas pietų Kuršo užkariavimas – pasta-
tyta Klaipėdos pilis5,14, o 1253 m. sudaryti jau 
minėtieji išsamūs Kuršo dalybų aktai5, palikę 
daug svarbių rašytinių duomenų apie to laiko 
pietinių Kuršo žemių dalybas, atsleidžiantys 
svarbių Viduramžių laikotarpio duomenų apie 
šiandienines vakarinės Žemaitijos dalies žemes.

2 Narbutas T., Lietuvių tautos istorija, III t. Vilnius: 
Mintis, 1994, 484 p.

5 Baranauskas T., Zabiela G., „Ceklis 1253 metais: 
istorinė-archeologinė analizė“ in: Žemaičių istorijos virsmas 
iš 750 metų perspektyvos, sudarytojas A. Ivinskis, Vilnius: 
Aidai, 2004, p. 9–55.

6 Butkus A., Latviai. Kaunas: Aesti, 1995, 70 p.
14.Jankauskas B., „Atkurtai Klaipėdai – 750. Sena-

jai – ? „ in: Voruta, 2012, Nr. 15 (753) ir Nr. 16 (754).  
15 Ivinskis Z., Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo 

mirties. Roma, Piazza della Pillota 4. 430 p .

Šiais metais minėjome dvi žymaus Mažosios 
Lietuvos filosofo, rašytojo ir kultūros veikėjo 
Vydūno sukaktis. Sukako 145 metai, kai jis 
gimė (1868 03 22) Jonaičiuose (Gaidelių vlsč., 
Šilokarčiamos aps.), taip pat 60 metų nuo jo 
mirties (1953 02 20) Detmolde (Vokietijoje). 
Gegužės 10 d. Detmolde prie pastato, kuriame 
laikinai gyveno Vydūnas, pritvirtinta atminimo 
lenta. Gal pagaliau ir Klaipėdos miestas ras vietą 
Vydūno paminklui pastatyti?

Visą šimtmetį įvairiuose leidiniuose 
(enciklopedijose, moksliniuose straipsniuose 
ir kt.) buvo rašoma Vydūnas [tikr. Vilhelmas 
Storosta). Tačiau Mažosios Lietuvos enciklopedijoje 
atsirado pavardės lietuviška forma – Storostas1. 
Dabar rengiamas vienatomis Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos žinynas (MLEŽ) užsienio 
kalbomis. Vydūno asmens dokumentuose 
kaip Vokietijos piliečiui buvo įrašyta Storost 
Wilhelm. Dr. Vaclovas Bagdonavičius, visą 
gyvenimą paskyręs Vydūno raštų tyrinėjimui ir 
populiarinimui, teigia radęs kelis atvejus, kai pats 
Vydūnas rašė savo pavardę su galūne -as. Pvz., 
savo rašytoje giminės geneologijoje2.

Bene pirmą kartą Mažosios Lietuvos lietu-
viškoje periodikoje Vydūno pavardė Storostas 
paminėta 1896 m.  

Lietuwiškoji bažnytinė giedorių draugystė pra-
ėjusioj nedėldienėj pirmą sykį į atwirumą stojos ir 
bažnyčioje giedojo. Po wedimu sumanančio mokįtojo, 
pono Storosto, giedojimas labay gražey sekės ir, kaip 
rodės, wisiems pamėgo. <...> [Tilžė]3.

Paskui periodikoje Vilius Storosta (Vydūno 
vardas ėmė rodytis vėliau –  Vidūnas 1907 m. 

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius
Kokia Vydūno tikroji pavardė?

Mažosios Lietuvos kultūros veikėjai

lapkritį) savo straipsnius ar vertimus pasirašinėjo 
W. Storost (1904, 1905), Wilh. Storost (1906), 
kriptonimais (1904 m. – R. M., S., St., W. St., 
W. St. isz T.; 1905 m. – L. A., M., Mn., R. L., St.; 
1906 m. – Storost, Mn., S., St.; 1907 m. – Wd.). 
Vėliau kiti dažniausiai rašė Vydūnas, nors 
pasitaiko ir tikroji pavardė Storosta. 1914 m. liepos 
8 d. Tilžės lietuvių klubas surengė nabaštininkui 
Lietuvos mylėtojui Viliui Kalvaičiui (1848–1914) 
skirtą atminimo vakarą. Jame Pons Storosta 
prisimine Kalwaiczio prietelystės su Dr. Sauerweinu. 
Kaip žinoma wadinos Dr. Sauerweinas Girėnu, o tai 
wien todėl, kadangi jis Girėnuose prie Kalwaiczio 
gyweno ir ten lietuwiškay mokinos. <...>4.

60-ies metų amžiaus sukaktuvių proga 1927 
12 16 (diplomas įteiktas 1928 m.) rašytojas ir 
filosofas Vilius Storosta Vydūnas už 30 metų 
vaisingą darbą lietuvių literatūros dirvoj buvo 
išrinktas LU Humanitarinių mokslų fakulteto 
filosofijos garbės daktaru5.

Vydūno brolis Jurgis Martynas taip pat buvo 
Storosta. Jo vaikaitis Jürgen Storost (g. 1940 07 20 
Witenberge), vokiečių kalbininkas, paskelbęs 
Vokietijos mokslinėje spaudoje straipsnių apie 
Vydūno geneologiją, šeimą, ryšius su vokiečių 
kultūra (kai kurie išspausdinti ir Lietuvos perio-
dikoje), lietuviškai rašosi Storosta.

Sekmadienį [lapkričio 14 d. – A. Ž.] staiga 
pasimirė sawo bute Dr. Jurgis Storosta, Luizės 
gimnazijos istorijos mokytojas. Nabaštininkas buwo 
gimęs 1872 m. spalių 11 d. [pagal MLE, lapkričio 
11 – A. Ž.] Neudorfe Pilkalnės apskrityj. Jis yra brolis 
mūsų žinomojo rašytojo Dr. Wydūno. Nuo 1925 m. 
balandžio 1 d. jis mokytojawo Luizės gimnazijoj 

Klaipėdoje. Dr. Storosta mirė širdies stabo ištiktas. 
Jis buwo rastas besėdint ant sofos negywas ir rankoje 
laikė knygą. Nabaštininkas yra parašęs Lietuwos 
istoriją wokiečių kalboje, kuri iki šių dienų naudojama 
Klaipėdos wokiškose mokyklose6.

Wakar, penktadienį, po pietų iš Luizės gimnazijos 
aulos į miesto kapines buvo išlydėtas nabašninkas Dr. 
Jurgis Storostas. Auloje lawonmišią laikė wyskupas 
Obereigneris, po jo atsisweikinimo žodžius kalbėjo 
Dr. Wydūnas ir Luizės gimnazijos direktorius 
Scharffeteris. Giedojo Luizės gimnazijos mokinių 
choras. Išlydint į kapines priešakyj ėjo gimnazijos 
mokiniai su wainikais, paskui karsto lydėjo wyskupas 
Obereigneris, direktorius Scharffetter, nabašninko 
broliai, giminės, pažįstamieji ir mokytojai. Ant kapinių 
trumpą mišią laikė wyskupas Obereigneris ir giedojo 
mokinių choras. Giminėms bey pažįstamiems tyliai 
atsisweikinus su nabašninku ir padėjus ant kapo 
wainikus wisi išsiskirstė7.

Tačiau laikraštininkais negalima pasitikėti – 
tame pačiame „Lietuvos keleivyje“ po 
keturių dienų jau rašoma Storostas. Beje, tose 
žinutėse skirtingai rašoma net nabaštininkas ir 
nabašninkas.

Tilžėje leistame Prūsų lietuvių tautinės mažu-
mos laikraštyje „Naujasis Tilžės keleivis“ Jurgio 
pavardė rašoma vokiškai Storost8.

J. Vanagaitis savo išleistame almanache 
Kovos keliais rašo dvigubą pavardę Vilius Storos-
ta-Vydūnas9.

Dar sovietmečiu pasirodė solidus dvitomis 
Lietuvių pavardžių žodynas, kurį parengė MA 
Lietuvių kalbos ir literatūros insituto darbuotojai 
A. Vanagas, V. Maciejauskienė ir M. Razmukaitė. 

Žodynas buvo rašomas remiantis turimomis pa-
vardžių kartotekomis bei fondais. Įvade nurodo-
ma, lad pavardžių kalbinis apdorojimas žodyne 
yra minimalus. Tačiau pavardės, būdamos ir 
savitu juridiniu faktu, perduodamos iš kartos į 
kartą, oficialiai negali keistis, nes ir vienos rai-
dės pakeitimas [paryškinta – A. Ž.] pavardėje iš 
esmės yra naujos pavardės sudarymas. 

Žodyne įrašyta – *STOROSTA (of. Storost) 
Pgg 3, Šlu 30 (33) – žr. Storasta10. Kaip matome, jo 
sudarytojai pavardžių kartotekose rado 3 Storos-
tų šeimas gyvenančias Pagėgių ir net 30– Šilutės 
apylinkėse, kur ir gimė Vydūnas. Tačiau visos 
pavardės su galūne -a, ir nė vienos su – -as.

Ar ateityje visur rašysime tikrąją Vydūno 
pavardę Storostas, o ne Storosta?

1 Mažosios Lietuvos enciklopedija, t. 4. Vilnius: MELI, 
2009, p. 718.

2 Bernardas Aleknavičius. Vydūnas. Vilnius: Mintis, 
1999, p. 15.

3 Iš Lietuvos ir abiejų Prūsų provincų. Nauja lietuviška 
ceitunga, 1896, jan. 7 (Nr. 2), p. [2].

4 Kalvaičio atsiminimui. Lietuviška ceitunga, 1914, jul. 
11 (Nr. 82), p. [2].

5 Vytauto Didžiojo universitetas Kaune, 1922–1932 : trum-
pa 10 metų veikimo apžvalga. Kaunas: [VDU, 1932], p. 26.

6 Mirė dr. Jurgis Storosta. Lietuvos keleivis, 1937, lapkr. 
17 (Nr. 267), p. 3.

7 Dr. Jurgis Storostas †. Lietuvos keleivis, 1937, lapkr. 
21 (Nr. 270), p. 3.

8 Mirė Dr. Jurgis Storost. Naujasis Tilžės keleivis, 1937, 
lapkr. (nov.) 24 (Nr. 94), p. [2].

9 Kovos keliais. Klaipėda, 1938, p. 132–133.
10 Lietuvių pavardžių žodynas, L–Ž. Vilnius: Mokslas, 

1989, p. 827.

Kuldygos pilis buvusioje kuršių žemėje, 1680 m.
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Šauksmas iš Pavolgio
Algimantas JAZDAUSKAS, Vilnius

2013 m. paskelbti 1863-ųjų sukilimo metaits

Kaip žinome, 1863–1864 m. kilo Abiejų 
Tautų Respublikos (Lietuvos ir Lenkijos) 
nacionalinio ir socialinio išsivadavimo 
sukilimas prieš Rusijos imperijos valdžią. 
Laisvės kovos vyko abiejų šalių teritorijose 
bei jų etnografinėse dalyse – Baltarusijoje ir 
Ukrainoje. Dalyvavo apie 200 tūkst. suki-
lėlių. 1864 m. rudenį caro valdžia sukilimą 
žiauriai numalšino. Buvo nuteista mirties 
bausme, katorga ar ištrėmė beveik 22 tūkst. 
žmonių. Lietuvius ištrėmė į kelias imperijos 
sritis. Papasakosime apie mūsų tautiečių 
gyvenimą ir likimą Saratovo gubernijoje. 

Saratovo gubernijoje buvo 3 kaimai, 
kuriuose išimtinai ir įsikūrė lietuviai. Tai 
Čiornaja Padina, Talovka ir Litovka. 1921 m. 
juose gyveno apie 1000 saugusiųjų ir 2000 
vaikų. (Čiornoje Padinoje 1918 m. tremtinių 
šeimoje gimė žinomas išeivijos verslininkas, 
filantropas Juozas Kazickas. Su tėvais į Lie-
tuvą grįžo 1922 m.).

Po Spalio revoliucijos prasidėjo ne tik 
turtingųjų, bet ir pasiturimai gyvenančių 
žmonių išbuožinimas. Buvo atiminėjama 
viskas: grūdai, gyvuliai, geresni drabužiai, 
daiktai. Daugelį šių gėrybių pagrobė patys 
nusavintojai, tik dalis pateko pilietinio karo 
(1918–1922) daliniams. Prasidėjo ūkinė 
suirutė ir badas, kuris apėmė 35 Rusijos 
gubernijas. Nelaimę didino dvejus metus 
trukusi didžiulė sausra. 

Išbuožinimo egzekucija, vėliau badas 
neaplenkė ir Saratovo gubernijos lietuvių 
kaimų. Čiornoje Padinoje buvo sudaryta 
optacijos (pageidavimų) komisija (įgaliotinis 
M. Barkauskas, nariai A. Remeikis, F. Kuoza), 
kuri 1921 m. viduryje laišku kreipėsi į 
Lietuvos specialiosios misijos Rusijoje 
vadovą J. Baltrušaitį melsdami pagalbos. 
Jie pabrėžė, jog „stovime ant krašto žūties, 
prašome brolių lietuvių atsiųsti maisto.“ Jie 
į tėvynę važiuotų patys, bet be duonos greit 
pražūtų, o dar likusio turto niekas neperka, 
svaras ruginės duonos kainuoja 150 tūkst. 
rublių. Prieš tai atstovybėje apsilankiusiam 
pavolgiečiui Jonui Vilučiui buvo pasakyta, 
jog tremtiniams ir pabėgėliams paprastai 
paramą teikia Raudonasis Kryžius (RK), 
tad minėtos komisijos laiške prašoma, ar 
„negalėtų atstovybė ant savęs prisiimti 
triūsą prieš Raudonąjį Kryžių, kad būtų 
atsiųsta 2000 pūdų valgio.“ 

Žinoma, prisiėmė, juolab kad šelpti 
badaujančius Rusijoje nutarė ir Ministrų 
kabinetas, netrukus šį reikalą tvarkyti pave-
dęs RK. 1921 m. rugsėjo 3 d. iš Kauno link 
Saratovo pajudėjo  vagonas su 505 pūdais 
rugių ir 368 pūdais miltų. Vagoną lydėjo RK 
gailestingoji sesuo Ona Dorelytė ir felčerė 
Antanina Čipaitytė. Tačiau dėl daugybės 
formalumų tiek važiuojant per Latviją, tiek 
Rusijos geležinkeliais iš Maskvos vagonas  
Saratovo pusėn išvyko tik rugsėjo 30 d. Pa-
vojinga kelionė (visur siautė plėšikai) truko 
18 dienų. Lietuvos RK atstovės pas savo 
tautiečius viešėjo 6 dienas. Štai ką pranešime 
RK vyriausiajai valdybai apie komandiruotę 
parašė A. Čipaitytė (tekstas šiek tiek reda-
guotas ir trumpintas). 

Kelionė buvo labai sunki, pavojinga, 
varginga, su visokiomis kliūtimis sujungta. 
Dievas gelbėjo ir mes pasiekėm tikslą, atidavėm 
į rankas tiems, kuriems Lietuvos Raudonasis 
Kryžius paaukojo tą mažą pašalpą. Iš viso tuose 
trijuose kaimuose 978 dūšios, neskaitant tų, kurie 
jau išvažiavo į Lietuvą, bet juos kelionėje ištiko 
nelaimė – nedavažiavus Smolenską jų gyvuliai 
krito. Dievas žino, kur jie dabar, nabagai, 
kankinasi. Kurie pasiliko buvo visai nusiminę ir 
nežinojo, kas jiems daryti, kaip išeiti iš to baisiai 
sunkaus padėjimo – to baisaus bado. Seniai jau 
jie kepa duoną su žolėmis, kurių ir tų mažai ant 
laukų. Badas, ant viso ir viso ko. Nėra duonos, 
gyvulių ir drabužių. Nuo pradžios jie negauna 
nei vieno aršino (aršinas = 71,1 cm – A. J.) 
manufaktūros, ir dabar beveik pusplikiai. 
Marškinius pasisiuvo iš maišų, kuriuos nuvežiau 
su sėklomis ir miltais. Dar labai nuliūdę, kad jau 
rugpjūčio mėn. nebeteko kunigo. Paskutiniam 
laike pas juos kunigas buvo Skirgaila. Kadangi 
vienas kaimas nuo kito per 40 varstų (varstas = 
1,06 km. – A. J.), lietuviai turėjo dvi bažnyčias – 
vieną Čiornaja Padinoje, kitą Talovkoje. Kunigas 
gyveno didžiajame kaime – Čiornaja Padinoje. 
Į Talovką važiuodavo kas antrą savaitę. Tuose 

kaimuose buvo ir po mokyklą. Dirbo šeši 
mokytojai. Dabar nieko nebeliko. 

Įdomu tai, kad jie užlaikė viską, kas 
tautiška, ir patys užsilaikė tikrais lietuviais. 
Užlaikė krikščionišką tikėjimą, visus tautiškus 
papročius, kalbą, dainas, ir vaidinimus visus 
stato lietuviškus, visi moka skaityti ir rašyti 
lietuviškai bei rusiškai. Gyveno jie visai atskirai 
nuo kitų stepių gyventojų, savotiškai, lietuviškai. 
Nei vienas lietuvis neina darbuotis pas svetimus, 
stengiasi vien tik pas savuosius arba pas save. 
Sutinka tarp savęs labai gražiai. Išrodo, kad ten 
maža Lietuva. 

Žiūrint į juos matyti, kad žmonės labai 
daug ir sunkiai darbavosi ilgą laiką. Namai 
visi nulipinti iš molio, stogai dengti lentomis, 
klėtys dėl javų subūdavotos iš medžio ir 
labai storų rąstų. Namai labai gražūs, vidus 
išmaliavotas alyvine maliava ir užsilaiko švariai, 
pas nekuriuos namai dviejų aukštų. Nežiūrint į 
tai, kad praėjusiais ir šiais metais buvo epidemija 
limpančių ligų, mūsų gi žmonių mažai išmirė. 
Dvejus metus nebuvo lietaus, išdžiūvo visi 
prūdai, visi upeliai ir šuliniai. Medžiai, kurie 
buvo pasodinti ir laistomi, visi nuvyto, gyvuliai 
išdvėsė nuo kokio tai maro ir iš bado. Ten medžiai 
su visu neauga, jeigu nori kas turėti kokį vaisingą 
medį, tai labai daug reikia lieti. Mūsų piliečių yra 
ir sodinukai užveisti, apie bažnyčią ir ant kapų 
pasodinti ąžuolai, kuriuos visi paeiliui laisto, 
kapai ir šventorius aptverti geležiniais virbais. 

Bažnyčia iš medžio gerai subūdavota ir 
gražiai papuošta, užlaikoma labai švariai, mokykla 
irgi iš medžio, ir nemažas namas ant dviejų 
skyrių. Buvo jau suvežę rąstus dėl būdavojimo 
valsčiaus ir buvo gavę pavelėjimą nuo valdžios 
senosios, bet revoliucija viską sunaikino, sovietų 
valdžia atėmė visą meteriolą. Mūsų piliečiai 
turėjo žemės tiek, kiek kas tik galėjo išdirbti ir 
apsėti, kiti sėjo po 1500 dešimtinių (dešimtinė 
= 1,09 ha – A. J.). Laikė po 40 kupranugarių 
(verbliūdų), po 30 arklių, po 50 raguočių, avelių 
po 100 ir daugiau, kiaulių po 30, žąsų po 150, 
ančių, vištų tai nežinau, bet irgi po daug. Visą 
inventorių turėjo: plūgus, arklines kūlines 
mašinas, sėjamas, pjaunamus, visokius drapakus 
ir t. t. Matytės, kad žmonės labai storojosi savo 
ūkį kelti. Ten žemę arti reikia labai giliai, iki 
pusės aršino gilumo, į plūgą reikia kinkyti šešis 
verbliūdus. Mėšlo visai nereikia, iš mėšlo žmonės 
dirba kurą, tik reikia žiemai sniegus gaudyti ant 
laukų, kad būtų daugiau drėgmės. Ten ne tik 
miškų nėra, bet nei vieno medelio. Važiuojant 
kelis šimtus varstų jokio krūmelio nesutiksi, vien 
tik dangus ir jūros laukų. Medžius trobesiams 
veža už 200 varstų. Caro laike mūsų piliečiai 
nenukintėjo, tiktai ką mobilizavo jaunus žmones 
į kariuomenę. Visa nelaimė ištiko po revoliucijos 
ir nuo sovietų valdžios. Labiausiai nuskriaudė 
1918 m. Iš Litovkos ir Čiornaja Padinos sovietų 
valdžia išvežė dvidešimt keturius tūkstančius 
pūdų (pūdas = 16,38 kg – A. J.) duonos, 
1919 m. 46 tūkst. pūdų duonos. 1920 m. 64000 
pūdų duonos ir visą sėklą atėmė. Iš Talovkos 
tai nežinau kiek pūdų išvežė. Taip pat atėmė 
geresnius gyvulius, drabužius ir kitus daiktus. 
Uždėjo labai didelę kontribuciją pinigais, 
nekuriuos suareštavo, labai kankino, mušė. 
Nekuriuos išvadavo iš kalėjimo tik už didelius 
pinigus. O dabar tuos dvejus metus visai niekas 
neužaugo, išdegė nuo saulės. Čiornapadiniečiai 
dar po truputį turi pasisėję rugių, o talovkiečiai 
nieko neturi. Visų yra didelis troškimas važiuoti 
į Lietuvą. Klausė manęs, ar greitai juos išveš į 
Lietuvą, ar duos jiems žemės, po kiek dešimtinių 
ant dušios, ar duos jiems mišką troboms 
pasistatyti? Jeigu duos žemės, tai kaip ją duos, 
ar vienoj vietoj visiems, ar atskirai? Jie visi labai 
žingeidūs apie padėjimą Lietuvoje. Labai gaila 
tų lizdų taip vargingai sumūrytų palikti. Buvo 
ten nuvežti be nieko, bet užsigyveno, dabar po 
sunkaus darbo vėl iš naujo tektų viską pradėti. 
Tokie mano patyrimai, ką aš ten mačiau, girdėjau 
ir kalbėjau su mūsų piliečiais lietuviais. 

Vėlgi po 18 dienų varginančios kelionės 
O. Dorelytė ir A. Čipaitytė grįžo į Maskvą 
(čia jos ilgėliau užtruko, nes RK atstovybės 
įgaliotinis A. Leščiukaitis planavo įsteigti 
bent kelių lovų ligoninę grįžtantiems 
tremtiniams ir pabėgėliams gydyti, ir jam 
buvo reikalingos gailestingosios seserys) 
ir parvežė Čiornajos Padinos gyventojų 
padėką Lietuvos RK. Joje rašoma: <...> Mums 
suteikta pagalba šioje tragiškoje valandoje buvo 
labai svarbi, nes ne vienas žmogus buvo nuleidęs 

rankas, pasirengęs mirti nuo bado kančių 
ir ne vienam vaikui nušluostėte ašaras. Šią 
padėką buvo prašoma išspausdinti Lietuvos 
laikraščiuose. RK reikalų vedėjas padėkos 
tekstą išsiuntė dienraščių redakcijoms, 
kurios jį ir išspausdino. 

Savo ruožtu RK parengė atsišaukimą „Į 
Lietuvos visuomenę“. Jį taip pat išspausdino 
daugelis Kaune leidžiamų laikraščių (tekstas 
šiek tiek redaguotas ir trumpintas). 

Didelis badas ištiko Rusijos gyventojus. Lie-
tuvos visuomenė žino apie dešimtis tūkstančių 
pabėgėlių ir tremtinių, kurie jau 2 metai pamažu 
grįžta Lietuvon; be to, Pavolgėj gyvena daugybė 
mūsų tautos žmonių, kaipo vietos piliečių, kurie 
dabar laukia mirties.

Saratovo gubernijoj yra 3 kaimai, apgyven-
dinti lietuvių, ištremtų 1863 metais. Ka tik atvy-
kęs Čiornaja Padinos klebonas praneša, kad dabar 
dauguma jų minta duona maišyta su šaknimis, 
o kas ten toliaus bus, sunku įsivaizduoti. Viena 
dalis jų jau išvažiavo su arkliais be jokio leidimo 
vakarų link, norėdami prasimušti Lietuvon. Ži-
noma, pakeliui ir arkliai, ir patys žus. Likusiems 
pagalba yra neatbūtinai reikalinga. Lietuvos 
Raudonasis Kryžius pasiryžęs tuojaus jiems 
sėklomis padėti, bet prie visuomenės kreipiamės: 
Jūs prisidėkit! Aukokit kiek kas gali, padėkite 
gelbėti saviškius nuo bado kančių. Badą turi 
kiekvienas suprasti, nes vieną metą prie vokiečių 
žiūrėjot badui į akis. 

Skyriai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus, atsi-
liepkit! Šiuo momentu parodykit savo veiklumą. 
Yra labai aiškus ir karštas reikalas. 

Ir Amerikos lietuvių visuomenę tuom pačiu 
šaukiame. Pusę metų atgal šiuo reikalu Lietuvos 
Raudonasis Kryžius kreipėsi į Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus Rėmėjų Draugiją Amerikoje, bet 
ligi šiol kalbamoji Draugija nesiteikė duoti mums 
atsakymo, kažin kas uždarė jų širdis. 

Amerikos lietuvių visuomene! Rusijos pla-
tumose bado nelaimės ištikti mūsų broliai tiesia 
rankas į tolimą užjūrį, skubios pagalbos nuo 
Jūsų laukdami. Siųskit aukas, parodykit savo 
užuojautą kaip visados. 

Aukos priimamos Lietuvos Raudonojo Kry-
žiaus Vyriausiosios Valdybos raštinėje (Keistučio 
g-vė Nr. 8), visose Lietuvos laikraščių redakcijose 
ir iždinėse depozitan. 

Lietuvos Raudonasis Kryžius. 
Lietuvos gyventojai ir organizacijos 

suprato tolimų savo tėvynainių vargą. 
Aukų buvo gauta nemažai. 1922 m. balan-
džio mėn. į Pavolgį su RK emblema išsiųsti 
5 vagonai miltų, kruopų, cukraus, muilo, 
lašinių, drabužių ir avalynės. Gegužės 
mėn. Žemdirbių sąjunga paaukojo 4 vago-
nus javų, kurie buvo nugabenti ir išdalinti 
Rusijos gilumoje badaujantiems lietuviams. 
Vieną vagoną miltų gavo Samaros guber-
nijoje gyvenę caro tremtiniai. Vagonus 
lydėjo RK pasiuntiniai A. Baleišis ir M. 
Tankūnas. Padėjo badaujantiems ir JAV 
RK, Čiornoje Padinoje, Talovkoje ir Litov-
koje įsteigę valgyklas vaikams iki 15 metų. 
Iki 1922 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos RK 
Rusijoje badaujantiems lietuviams išleido 

apie milijoną auksinų. Tai buvo nuosavos 
draugijos lėšos, aukos, 300 tūkst. auksinų 
skyrė valstybė. 

Deja, labdaros ešalonams atėjo pabaiga. 
Genujoje (Italija) buvo įkurtas Tarptautinis 
komitetas pagalbai badaujantiems Rusijoje. 
Sovietų valdžia jokių tiesioginių siuntų į 
savo šalį nebepriėmė, ir Lietuvos RK, taip 
pat atstovybei Maskvoje pranešta, jog dėl 
informacijos, paramos būdų, leidimų reikia 
kreiptis į Berlyne įsikūrusią minėto komiteto 
delegaciją. Ką gi, biurokratinės užtvaros 
buvo pastatytos. 

RK ir šalies valdžiai beliko rūpintis Pa-
volgio (ir kitų gubernijų) tremtinių grįžimu 
į tėvų kraštą. Maskvoje tuo reikalu buvo 
sušauktas pasitarimas. Jame dalyvavo at-
stovybės patarėjas J. Avižonis, generalinis 
konsulas A. Gaidamavičius, juriskonsultas 
R. Rubinšteinas, Tremtinių skyriaus atstovas 
L. Bagdonas, RK atstovybės įgaliotinis A. 
Leščiukaitis. Buvo nutarta išrūpinti trem-
tiniams rusiškus ar lietuviškus optantų 
(pilietybės pasirinkimo) liudijimus, tremti-
nių skyriui pavesta gauti reikiamą vagonų 
skaičių, juriskonsultui – sudaryti ir pateikti 
sovietų valdžiai sutartį dėl turto išsigabe-
nimo bei namų, padargų perleidimo, taip 
pat kreiptis į Užsienio reikalų komisariatą 
prašant atleisti nuo karinės tarnybos as-
menis, nusprendusius išvažiuoti į Lietuvą. 
RK paprašyta padėti materialiai ir suteikti 
medicininę priežiūrą tremtinių kelionėje. 

Tremtiniai į Lietuvą vyko grupėmis, nes 
ne visiems vienu metu pavyko „atsikratyti“ 
savo turto, kuris badmečiu tapo bevertis, be 
to, jie neturėjo maisto, kas dar sugebėjo ap-
sėti lopinėlį žemės, laukė rugiapjūtės. Buvo 
drąsuolių, nutarusių Lietuvon nusigauti savo 
jėgomis, t. y. arkliais. Lietuvos atstovybė gavo 
žinių, jog taip pasielgė 6 šeimos (20 žmonių) 
iš Samaros. Arkliais tėvynėn traukė ir keletas 
Saratovo kaimų gyventojų. Nežinome, ar 
sėkmingai jie pasiekė išsvajotąjį kraštą. Juk 
Rusijoje dar vyko pilietinis karas, siautė ban-
ditai, tūkstančiai krito nuo išalkimo. 

1922 m. kovo 13 d. Lietuvos atstovybė 
Maskvoje informavo Užsienio reikalų minis-
teriją, kad 50 Pavolgio lietuvių išvažiavo į Lie-
tuvą, 685 ruošiasi išvykti. Trečioji grupė – 288 
žmonės žadėjo važiuoti rudenį. Tačiau jiems 
pasakyta, kad jie turi grįžti antruoju ešalonu, 
nes kitaip turės visam laikui pasilikti Rusijoje. 
Tokios griežtos buvo sutarties sąlygos ir Lie-
tuvos valdžios galimybės. 

1922 m. rudenį į Lietuvą sugrįžo 500 
Pavolgio lietuvių tremtinių. Jie buvo labai 
apiplyšę ir suvargę, RK jiems davė drabužių, 
maisto ir pinigų. 

Ši ištrauka, kiek paredaguota, iš autoriaus 
knygos „Žmonės iš saulės“, išleistos 2013 m. 
pradžioje

Šaltiniai
LCVA, F. 1734. ap.1. Bylos: 56, 36, 44.
Raudonojo Kryžiaus veiklos apyskaita, 1922.

Parama badaujantiems tautiečiams Rusijoje. Vagonai su maistu Samaros stotyje



�Voruta 2013 m. birželio 22 d. Nr. 13 (777)

„Ryto“ pirmininkas 
Petras Kraujalis ir jo atminimas*

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Prof. habil. dr. Kęstutis MAKARIŪNAS, Vilnius

Nuo 1927 m. stiprėjant valdžios repre-
sijoms, „Ryto“ mokyklų pradėjo mažėti. 
1927 m. „Rytui“ ir P. Kraujaliui buvo suduo-
tas ypač skaudus smūgis, kai iš karto buvo 
uždarytos net 47 Vilniaus „Ryto“ mokyklos, 
kuriose mokėsi apie 2000 kaimo vaikų, ir su 
292 mokiniais pradėjusi naujus 1927–1928 
mokslo metus Vilniaus mokytojų seminari-
ja – pagrindinė mokytojų rengimo įstaiga18. 
Uždarymas buvo argumentuotas tuo, kad 
seminarija esanti „Lenkijos valstybingumui 
priešiškos akcijos sargyba“19. (P. Kraujaliui 
buvo priekaištaujama, kad jis nepasinaudojo 
galimybe išgelbėti seminariją perduodamas 
ją kuriamos liberalios kairiosios pakraipos 
„Kultūros“ lietuvių švietimo draugijai, kuriai 
lenkų valdžia nebuvo tokia priešiška20. Matyt, 
paėmė viršų katalikiška klerikalinė „Ryto“ 
valdybos daugumos pasaulėžiūra. Vėliau, 
jau žlugus Lenkijos valstybei, paskutinis 
„Ryto“ draugijos pirmininkas Kristupas Či-
biras pripažino, kad tai buvo klaida21.) Po to 
kasmet vis netekdamas kelių mokyklų, „Ry-
tas“ daugiausia stengėsi išsaugoti ir stiprinti 
esančias. Ieškant naujų švietimo būdų, vietoje 
uždaromų mokyklų pradėta kaimuose steigti 
lietuviškas skaityklas. Iš pradžių įstatymai 
leido jas atidarinėti neprašius valdžios leidi-
mo, tik pranešus apie atidarymą ir skaityklos 
vedėjo paskyrimą. Skaityklos dažnai virsda-
vo nelegaliomis vakarinėmis lietuviškomis 
kaimo mokyklomis.

Kokia buvo tų laikų „Ryto“ kaimiška 
mokykla? Paprastai būdavo įsikūrusi iš 
ūkininko išnuomotame name ar namo gale. 
Dažniausiai su vienu mokytoju, dirbančiu 
su visais skyriais. Jau nuo antrojo skyriaus 
vaikai, be lietuvių, turėjo mokytis ir lenkų 
kalbos, o aukštesniuosiuose skyriuose, kartu 
su Lietuvos istorija ir geografija, ir Lenkijos 
istorijos bei geografijos. „Rytas“, prašyda-
mas leidimo mokyklai veikti, pabrėždavo, 
kad lenkų kalba ir kai kurie kiti dalykai bus 
einami pagal valdiškų mokyklų programą. 
Keturis skyrius baigęs mokinys galėjo laikyti 
stojamuosius egzaminus į lietuvių gimnazi-
jos pirmąją klasę ar mokytojų seminariją22. 
P. Kraujalis buvo apskaičiavęs ir 1927 m. 
rašė, kad „kaimuose reikėtų bent 800 lietuvių 
mokyklų, jų turime daugiausia 200, ir tos 
dėl valdžios trukdymų negali reguliariai 
dirbti“23. Steigti daugiau mokyklų kliudė 
ne tik valdžios priešiškumas, bet ir lėšų bei 
mokytojų stoka. Uždarius mokytojų semina-
riją, mokytojai buvo ruošiami iš gimnazijos 
abiturientų, rengiant papildomus kursus.

P. Kraujalis „Ryto“ draugijos pirmininko 
veikloje rėmėsi pareigingais ir patriotiškais 
mokytojais, kuriuos pats ir ugdė. „Lietuvių 
mokyklos ir lietuviškas švietimas kaime galėjo 
plėtotis daugiausia dėl visiško mokytojų pa-
sišventimo. Įkūrus Lietuvių mokytojų sąjungą 
(1925) mokytojai nutarė, kad jie, be tiesioginių 
mokytojo pareigų mokykloje, organizuos mo-
kymo kursus suaugusiems, kurs skaityklas, 
kitų lietuvių draugijų skyrius. Rengs paskaitas, 
vaidinimus, rinks tautosaką ir informaciją apie 
lietuvių mokyklų padėtį.“ 24

„Ryto“ mokyklos ir jų mokytojai buvo 
labai neparankūs Lenkijos valdžiai, suin-
teresuotai demonstruoti Vilniaus krašto 
lenkiškumą. „Privatinė lietuviška mokykla 
buvo lyg akuotas lenkų akyse. Ji, be kita ko, 
griovė ir valstybinės tautų statistikos teigi-
mus. [...] Gardino apskrities statistika terado 
975 lietuvius. Ir tie 975 lietuviai 1928–29 
mokslo metais turėjo 20 privatinių moky-
klų. Ašmenos apskrityje lenkai statistikos 
meistrai terado 5 lietuvius. O veikė ten 11 
lietuviškų mokyklų, vienam gyventojui teko 
dvi su viršum mokyklos. Lydos apskrityje 
Mockiškės valsčiuje valdinė statistika rado 
28 lietuvius, o tie 28 išlaikė dvi mokyklas 
[...] ir dar stengėsi dviejų naujų. [...] Per-
šukščio valsčiuje valdinė statistika nerado 
nė vieno lietuvio, o tuo tarpu veikė 2 „Ryto“ 
mokyklos ir ateidavo 37 egz. lietuviškų 
laikraščių.“25 Šie faktai, nurodyti tų laikų 
liudininko knygoje, – ne retos išimtys. Dėl 

jų atskleidimo „kalti“ paprastai būdavo 
„Rytas“ ir jo mokytojai.

Labai tiksliai „Ryto“ veiklą ir jos reikšmę 
glaustai reziumavo dabartinės Lenkijos 
istorikas lietuvis Bronius Makauskas savo 
fundamentaliame veikale „Vilnijos lietuviai 
1920–1939 metais“:

„Rytas“, tvarkęs beveik visas Lenkijoje 
buvusias lietuvių mokyklas, struktūriškai 
buvo viena organizuočiausių draugijų. Dau-
giausia rėmėsi pasiaukojamai dirbančiais, 
darbščiais ir drausmingais apmokamais 
darbuotojais. Kaip ir tautinė, ir religinė drau-
gija, „Rytas“ savo veiklą išplėtojo didelėje 
lietuvių gyvenamoje teritorijoje, įgijo didelio 
palankumo ir simpatijų.

Kitaip į draugiją ir jos vykdomąjį apara-
tą – mokytojus – žiūrėjo Lenkijos adminis-
tracinė valdžia. Daugiausia priekaištų jie 
susilaukė už plėtojamą lietuvių švietimo ir 
tautiško sąmoningumo ugdymo veiklą, kuri 
trukdė asimiliacijos procesui, o tai prieštara-
vo valstybinės valdžios interesams.“26

Nenuostabu, kad administracijos ir viską 
sekančios policijos priekabiavimai, baudos, 
arešto ir kalėjimo grėsmė buvo „Ryto“ mo-
kytojų gyvenimo kasdienybė. Visa tai lietė 
ir „Ryto“ pirmininką.

P. Kraujalio kaip „Ryto“ draugijos pir-
mininko veikla tuometinės Lenkijos oku-
pacijos sąlygomis buvo sunki ir sudėtinga, 
santykiuose su priešiška lietuviams valstybės 
politika ir administracija dažnai iš anksto pa-
smerkta pralaimėjimui. Jėgos buvo nelygios. 
Tačiau okupacijos pradžioje jo pasirinkta lie-
tuvių švietimo, virtusio kova su nutautinimu, 
taktika skubiai steigti kaip galima daugiau 
vaikams lengvai pasiekiamų lietuviškų 
pradžios mokyklų buvo labai veiksminga. 
Tie, kurie mokėsi „Ryto“ mokyklose, išliko 
lietuviais. Nors „Ryto“ mokyklų paskui labai 
sumažėjo, jų veiklos estafetę perėmė kitos 
lietuvių organizacijos – religinės, švietimo, 
kultūros, ūkinės. Jau buvo kam. Kad lietuvių 
nutautinimas nevyksta kaip norėta, pripažino 
ir Lenkijos valdžia27.

Gražiai kun. P. Kraujalį kaip „Ryto“ 
pirmininką apibūdino jaunesnis jo amžinin-
kas, tarpukario Vilniaus lietuvių žurnalistas 
Rapolas Mackonis atsiminimų knygoje 
„Amžiaus liudininko užrašai“: 

„Kun. Kraujalis buvo savotiškas žmogus, 
bene vienintelis Vilniuje užsilikęs monar-
chijos šalininkas. Iš esmės vertinant, jo būta 
didelio intelektualo, puikiai valdžiusio 
plunksną ir svarbiausia – daug nuveikusio 
švietimo srityje. Vadovaudamas Vilniaus 
krašto lietuviškoms mokykloms, už šias 
pradžios mokyklas kovojo kaip išmanyda-
mas, negailėjo jokių pastangų. Be to, sunkiais 
momentais mokytojams visad rasdavo 
paguodos žodį, nesipuikavo, nors iš šalies 
atrodė išdidus. Tenka pažymėti ir tai, kad 
Mokyklų kuratorijoje kunigo Kraujalio 
buvo paisoma kaip asmenybės, mokančios 
ginti savo pozicijas. Ne jo kaltė, kad ilgainiui 
lietuviškų mokyklų nuolat mažėjo. Dėl kie-
kvienos uždarytos mokyklos, dėl kiekvieno 
nušalinto mokytojo kun. Kraujalis kovėsi 
visomis prieinamomis priemonėmis. Tikėjo, 
jog kur nors būtinai suras teisybę. 1928 me-
tais, puldinėdamas į visas puses ir nustojęs 
vilties ką nors laimėti, išsiuntė Pilsudskiui 
beveik puslapio didumo telegramą, glaustai 
išdėstęs savo mintis apie padarytą lietuvių 
švietimui žalą. Kaip ir galima buvo tikėtis, 
jokio atsakymo negavo. Liko tik istorinis 
dokumentas, kurio originalą paskelbė savo 
redaguojamame „Vilniaus varpe“. Apie šią 
telegramą sužinojome tik išėjus eiliniam 
„Vilniaus varpo“ numeriui. Paklaustas 
tuomet, ar ko nors tikėjosi iš tos milžiniškos 
telegramos, kun. Kraujalis atsakė:

– Telegrama kaštavo kelis šimtus zlotų. 
Dievai su jais. Negaila. Bet negalėjau neišmė-
gint visų priemonių, kitaip nebūčiau atlikęs 
savo pareigos.

Kun. Kraujalis iš tiesų buvo pareigos 
žmogus.“28

Kun. Kraujalis sunkiai susirgęs netikėtai 
mirė sulaukęs vos 51 metų. Galiūno išvaizdos, 
atrodė nepalaužiamos sveikatos kovotojo už 
lietuviškas mokyklas, ilgamečio „Ryto“ 
pirmininko netikėta liga ir mirtis sukrėtė 
Vilniaus lietuvių visuomenę. Atsisveikinti su 
velioniu suvažiavo šimtai „Ryto“ mokytojų 
iš provincijos. Atsisveikinimas ir gedulingos 
pamaldos vyko Šv. Jurgio bažnyčioje. 
Laidotuvės buvo įspūdingos. Jose dalyvavusi 
„Ryto“ mokytoja Pranė Makarevičienė 
(Makariūnienė) savo atsiminimų knygoje 
„Vilniuje ir Vilniaus krašte 1915–1939 
metais“ rašė:

„Sugaudė bažnyčios skliautai nuo lietu-
viškos giesmės „Aniuolas Dievo“. Kitą dieną 
po iškilmingų gedulingų pamaldų minia 
žmonių pėsčiomis lydėjo velionį į paskutinę 
poilsio vietą.

Vakare Vilniaus Vytauto Didžiojo gim-
nazijos salėje vyko Akademija velioniui 
atminti. Mykolė Krinickaitė deklamavo 
Vinco Kudirkos „Ne tas yr didis...“, dai-
navo „Ryto“ mokytojų choras, dirigavo 
Antanas Krutulis, akompanavo Konstanti-
nas Galkauskas. „Mano mokytojai manęs 
neužmiršo“, – sakęs pirmininkas mokytojų 
delegacijai, aplankiusiai jį ligoninėje.“29

K a l b a n t  a p i e  a t m i n i m ą ,  r e i k i a 
pasidžiaugti, kad Šv. Mikalojaus bažnyčios 
viename lange yra vitražinis kun. P. Kraujalio 

portretas. Truputį gėda, kad dabartinėje 
„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ 
straipsnelis apie P. Kraujalį neiliustruotas 
jo nuotrauka. Belieka tik apgailestauti, 
kad Vilniuje nėra Petro Kraujalio gatvės. 
Ji labai derėtų centrinėje miesto dalyje, kur 
P. Kraujalis gyveno, dirbo ir vaikščiojo. 
„Ryto“ pirmininkas kun. prof. P. Kraujalis 
nusipelnė ir visoje Lietuvoje būti plačiau 
žinomas.

* Pranešimas skaitytas lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečiui 

skirtoje konferencijoje 2013 m. sausio 31 d. 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje

18 Ten pat, p. 14
19 J. Cicėnas, min. veik., p. 169.
20 B. Makauskas, min. veik., p. 93.
21 J. Cicėnas, min. veik., p. 169–170.
22 V. Martinkėnas, min. veik., p. 19.
23 Ten pat, p. 20.
24 B. Makauskas, min. veik., p. 95.
25 J. Cicėnas, min. veik., p. 87.
26 B. Makauskas, min. veik., p. 92.
27 Ten pat, p. 189–244.
28 R. Mackonis, Amžiaus liudininko užrašai, Vilnius: 

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001, p. 178–179.
29 P. Makariūnienė, Vilniuje ir Vilniaus krašte 

1915–1939 metais, Vilnius: Voruta, 1999, p. 90–91.
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Pabaiga

Nuotr. iš Jeronimo Cicėno knygos „Vilnius 
tarp audrų“ (Vilnius: Homo liber, 2010)

Lietuvių mokytojų vasaros kursų dalyviai. Sėdi iš kairės: Vladimiras Sakavičius, Konstantinas 
Stašys, kun. Vincas Zajančkauskas, Juozas Kairiūkštis, dr. Jonas Basanavičius, 

kun. Petras Kraujalis, Vincas Budrevičius, dr. Jurgis Šlapelis. 1923 m.

„Ryto“ švietimo draugija iš kairės: Konstantinas Stašys, kun. Kristupas Čibiras, Marcelinas Šikšnys, 
kun. prof. Petras Kraujalis, Vincas Budrevičius, kun. Nikodemas Raštutis, Antanas Juknevičius. 1933 m. 

Memorialinė lenta kun. prof. Petrui Kraujaliui
Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ ketina atidengti memorialinę lentą kunigui 

prof. Petrui Kraujaliui Vilniuje, Tilto g. Galintys finansiškai paremti šią idėją, savo 
auką turėtų pervesti į šią banko sąskaitą: LT 857044060004648360, lietuvių švietimo 
draugija „Rytas“, įm. kodas 193405759, Juodžių g. 26-1, Marijampolio k., Marijampolio 
sen. Vilniaus r. sav.

Įamžinkime istoriją, kad laikas nesunaikintų mūsų atminties!
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Šalies vadovės teigimu, kol nesutardami ir 
neapsispręsdami blaškomės kurdami jau 
septintą Nacionalinę energetikos strategiją, 
už mus sprendžia slapti „Rosatom“ vizitai, 
paslaptingi „Gazprom“ memorandumai ir 
pseudožaliųjų kuriami filmukai. 

„Vien ties ekonominės naudos formu-
lėmis ir kainų skaičiuokle užstrigę politikai 
gali iš energetinio saugumo kelio išsukti 
valstybei pragaištingu vienadienės nau-
dos takeliu. O tai reiškia, kad energetinis 
savarankiškumas ir laisvė gali tapti mainų 
objektu, kaip valdančiosios koalicijos poli-
tinių susitarimų įkaite jau tampa lietuvių 
kalba“, – sakė šalies vadovė.

Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas

Sėkmės Lietuvą kuriame patys
Atkelta iš 1 p.

Pasak Prezidentės, geopolitiniai interesai 
lemia ir mūsų užsienio politikos kryptis. 
Todėl Lietuvos žmonių saugumui svarbius 
signalus turi gebėti fiksuoti ne tik žvalgybos, 
bet ir diplomatų radarai. Taip pat svarbu at-
sirinkti – kur siūlomas tikrai broliškas petys, 
o kur draugystė iš išskaičiavimo. 

Kalbėdama apie šalies saugumą Prezi-
dentė atkreipė dėmesį į internetinės erdvės 
pažeidžiamumą. 

„Pirmoji vieša ataka prieš Lietuvos inter-
netinę erdvę – rimtas įspėjimas, kad būtina 
stiprinti savo gynybinius gebėjimus. Tokią 
ataką įvardyčiau tarptautinio terorizmo 
apraiška. Todėl turime pirmiausia patys 

ginti savo valstybę visose srityse“, – teigia 
valstybės vadovė.

Prezidentė taip pat pabrėžė kokybiš-
ko visuomenės informavimo svarbą, nes 
suklaidinta ir supriešinta tauta lengviau 
manipuliuoti. 

„Valstybės institucijos savo veiklos vie-
šinimui kasmet išleidžia apie 60–70 milijonų 
litų, tačiau gauti objektyvią ir suprantamą 
informaciją šiandien žmogui tampa tikru 
iššūkiu. Patikimų faktų stoka ir klaidinančių 
pranešimų gausa, interesų grupių pinigų iš-
kreipiamos žinios atima iš mūsų žmonių teisę 
rinktis ir spręsti patiems. Farsu paverčia net 
tautos referendumą“, – sako Prezidentė.

Baigdama pranešimą Prezidentė pabrėžė 
svarbiausio tautos susitarimo – Konstitucijos 
svarbą: „Kai kam pareiga gyventi pagal šį 
susitarimą kartais dar atrodo per sunki. 
Tačiau tai vienintelis kelias į pasitikėjimą 
vienas kitu ir savo valstybe. Tai mūsų iš-
likimo garantas. Laisvė trapi. Tik ginama 
mūsų vienybės ir saugoma mūsų širdyse 
ji išlieka.“

Visą Prezidentės metinį pranešimą galima 
rasti www.president.lt

Prezidentės spaudos tarnyba
Jono Česnavičiaus nuotr.

Skautų stovykloje – 2000 jaunuolių iš Lietuvos ir užsienio
Š. m. liepos 6–14 d. Telšiuose, šalia Mas-

čio ežero, vyks jubiliejinė skautų stovykla  
„Gėrio pėdomis“, kurioje laukiama daugiau 
nei 2000 dalyvių iš visos Lietuvos ir užsie-
nio. Skautų jubiliejinės stovyklos vyksta kas 
penkerius metus, tačiau ši bus ypatinga  ne 
tik savo mastu, bet ir svarbia data – Lietuvos 
skautai šiemet švenčia 95-ąjį gimtadienį. 

Savaitei miške prie Masčio ežero įsikurs 
tikras skautiškas miestas: iškils palapinių 
rajonai, skautų parduotuvėlės ir net skau-
tiškas restoranas.  Stovyklos metu vaikai ir 
jaunuoliai ne tik patys mokysis įvairių amatų, 

išgyvenimo įgūdžių, domėsis mokslu bei 
technologijomis, keliaus į žygius po Žemai-
tijos kraštą, bet ir stengsis būti naudingi, da-
rydami gerus darbus miesto bendruomenei.

Stovyklos viršininkas Vilius Viktoravičius 
džiaugiasi, kad į stovyklą tradiciškai atva-
žiuoja ne tik Lietuvos skautai. „Į stovyklą 
jau užsiregistravo ne tik užsienio skautai, 
bet ir lietuvių išeivių skautai iš Jungtinės 
Karalystės, Jungtinių  Amerikos Valstijų bei 
Australijos. Jiems tai puiki proga atvažiuoti 
į Lietuvą, susipažinti su kultūra, užmegzti 
ryšius su bendraamžiais ir kartu dalintis 

patirtimi. Kai kurie jų į Lietuvą atvažiuoja 
pirmą kartą savo gyvenime ir skautai gali  
padėti jiems išlaikyti ryšį su Tėvyne“, – teigia 
stovyklos vadovas.

Skautai yra visuomeninis, nepolitinis, ne 
pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo judėji-
mas, kurio  pagrindinis siekis – išugdyti jauną 
žmogų pilietišku ir atsakingu nacionalinės ir 
tarptautinės visuomenės nariu. Skautų judė-
jimas yra progresyvios saviauklos sistema, 
veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi 
per veiklą, patyrimo laipsnius, specialybių 
programas ir mažų grupių narystę. Padedant 

suaugusiems savanoriams, skautai yra skati-
nami atrasti naujus dalykus, įgyti pasitikėjimo 
savimi bei kitais, sugebėti bendradarbiauti, 
būti atsakingais, mokytis vadovauti sau ir 
kitiems. Taip ugdomas jaunuolių charakteris 
ir kompetencija. Tai yra didžiausias jaunimo 
judėjimas pasaulyje – jame veikia daugiau 
nei 30 milijonų skautų ir skaučių, jaunimo 
ir suaugusiųjų, 160-yje šalių ir vietovių. Per 
visą skautų istoriją judėjimui priklausė per 
580 milijonų žmonių. 

Vilniaus skautų centro inform.

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.

Muziejus laikraštyje Nr. 23 (284)
Šv. Antanas Paduvietis

Birželio 13 dieną minime šv. Anta-
no Paduviečio, arba tiesiog šv. Antano 
vardadienį. Šv. Antanas yra našlaičių, 
kalinių, pasiuntinių, nevaisingų moterų 
globėjas. Šaukiamieji į karo tarnybą pra-
šo jo malonės ir apsaugos, jūroje audros 
ištiktieji – išsigelbėti. Jis globoja kera-
mikus, puodžius, braškių augintojus. Jo 
prašoma padėti rasti pamestus ar atgauti 
pavogtus daiktus. Jam meldžiasi nevai-
singos šeimos.

Vienas populiariausių ir labiausiai 
gerbiamų šventųjų gimė pasiturinčioje 
šeimoje 1195 m. Portugalijoje, Lisabo-
nos mieste ir buvo pakrikštytas Ferdi-
nando vardu. Dar būdamas paauglys, 
Ferdinandas pajuto pašaukimą dvasi-
niam gyvenimui ir įstojo į šv. Augustino 
vienuolių kanauninkų ordiną. Jis buvo 
nepaprastai gabus ir net nesulaukęs 24 
metų gavo aukščiausius teologijos ir ka-
nonų teisės magistro laipsnius, bei buvo 
įšventintas į kunigus. Jaunasis kunigas 
apsistojo Koimbros šv. Kryžiaus vienuo-
lyne. Gyvendamas Koimbroje Ferdinan-
das susižavėjo pranciškonų veikla. Tuo 
metu į Koimbrą buvo atgabenti penkių 
nužudytų šv. Pranciškaus ordino vienuo-

lių kūnai iš nepasisekusios misijos sklei-
džiant krikščionybę Maroke. Ferdinandą 
taip sujaudino ši kankinystė, kad jis pa-
siprašė priimamas į pranciškonų ordiną 
ir pasivadino Antano vardu. Netrukus jis 
buvo išsiųstas į Maroko misijas, bet ten 
sunkiai susirgo ir norėjo grįžti atgal į Por-
tugaliją. Tačiau jūroje kilusi audra jo laivą 
sudaužė, o jį patį išmetė į Sicilijos salos 
pakrantę. Taip Antanas atsidūrė Italijoje, 
kurioje jam buvo lemta išplėtoti savo vei-
klą ir mirti. Italijos pranciškonai greitai 
pastebėjo jauno užsieniečio erudiciją, Šv. 
Rašto pažinimą, fi losofi nės bei teologinės 
minties gelmę bei nuostabią iškalbą. Jis 
skiriamas kovoti su Šiaurės Italijos ir Pi-
etų Prancūzijos eretikais, kurie kovojo ne 
vien tik prieš Bažnyčios tvarką ir tikėjimo 
tiesas, bet ir prieš patį popiežių. Jam rei-
kėjo išsilavinusių pagalbininkų ir jis čia 
įsteigė daugiau nei 20 aukštųjų fi losofi jos 
mokyklų.

Išrinktas Šiaurės Italijos pranciškonų 
provincijolu, Antanas savo buveine pa-
sirinko Paduvos miestą. Čia jis parašė 
Sekmadienio pamokslus, į gyvenimo pa-
baigą – Pamokslus šventiesiems paminė-
ti, daug dirbo visuomenės luomų susitai-

kymo ir vargšų labui. Nuolatinių kelionių 
išvargintas susirgo astma bei vandenlige 
ir 1231 m. pasitraukė į Kamposampjerą, 
kur bičiulis grafas Tiso įrengė jam nedi-
delę celę riešutmedyje, kad galėtų laisviau 
kvėpuoti. Vieną naktį, užėjus skausmams, 
jam pasirodė Kūdikėlis Jėzus. Šis jo regė-
jimas, kurio liudytojas buvo bičiulis Tiso, 
dažnai vaizduojamas ikonografi joje. Taip 
pat ikonografi joje šventasis vaizduojamas 
su knyga ir lelija. 1231 m. birželio 13 d. 
Antanas mirė. 1232 m. gegužės 30 d. Po-
piežius Grigalius IX paskelbė jį šventuoju.

Lietuviai skirtingai nuo kitų šalių ka-
talikų nėra linkę pernelyg garbinti šven-
tuosius. Tačiau be Marijos ir dar kelių 
šventųjų nemažą dėmesį yra užsitarnavęs 
būtent šv. Antanas Paduvietis. Šią dieną 
nuo senovės kaimuose prasidėdavo šiena-
pjūtė. Buvo tikėta, kad nupjauta žolė gerai 
atželia, jei ji pjaunama per jauną mėnulį. 
Juokauta, kad jei šienausi sode prie pat 
obels, obuoliai išaugs kamuolio didu-
mo. Šią dieną moterys neverpdavo linų, 
nes manyta, kad tokiu atveju juos užpuls 
kenkėjai. Nuo šios dienos kaimuose tra-
diciškai prasidėdavo jaunimo naktigonės. 
Jaunimas pernakt vakarodavo, dainuoda-

vo aplink laužus, 
kepdavo lašinius, 
žuvį, gaudydavo 
ir virdavo vėžius. 
Naktį laukuose bū-
davo palikti arkliai. Jei patekėjęs mėnuo 
apšviesdavo kaštonės kumelės kaktą, tai 
buvo laikoma geru ženklu, kad kaimenėje 
bus daug kumeliukų

Trakų istorijos muziejuje saugomas 
dokumentas, liudijantis apie šv. Antano 
garbinimą Lietuvoje. Tai – šv. Antano 
brolijos narystės liudijimas su atspaus-
dintais nuostatais, įrėmintas mediniuo-
se 23x38,6 cm dydžio rėmeliuose. Do-
kumento viršuje atspaustas šventojo, 
laikančio kairėje rankoje jam būdingus 
atributus – knygą su lelija, atvaizdas. Po 
juo užrašas lenkų k.: „Prawdziwy Wize-
runek S. Antoniego Padewskiego“ (Tikras 
šv. Antano Paduviečio atvaizdas).  Liudi-
jimas išrašytas 1768 m. Adomui Gorskiui, 
nuo XVI a. žinomos Žemaitijos bajorų 
giminės, dažniausiai vadintos Nalenč 
Gorskiais palikuoniui. Liudijimą išrašė 
kunigas Viktoras Stepurevičius.

Muziejininkė Danutė Pavilonienė

Šv. Antano brolijos narystės liudijimas. Lietuva, 1768 m. 
O. Ševeliovo nuotr.

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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K. Pakštas – Lietuvos geografi jos pradininkas
2013 m. birželio 29 d. sukanka 120 metų, 

kai gimė profesionalaus geografi jos mokslo 
Lietuvoje pradininkas, keliautojas, žymus 
Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėjas, 
profesorius Kazys Pakštas (1893-1960).

K. Pakštas gimė Alinaukos vienkiemyje, 
netoli Utenos. Vėliau šeima persikėlė į Užpa-
lius. Būsimasis geografas pora metų mokėsi 
pas „daraktorių“, vėliau – Užpalių pradžios 
mokykloje. K. Pakštui buvo ankšta mažame 
provincijos miestelyje, jau tada gimė mintys 
apie keliones ir tolimus kraštus. Būdamas 15 
metų, persikėlė į Kauną ir keletą metų dirbo 
būsimo Vasario 16 Nepriklausomybės akto 
signataro Saliamono Banaičio (1866-1933) 
spaustuvėje. 1912 m. Sankt Peterburge eks-
ternu išlaikė gimnazijos egzaminus ir įstojo 
į Kauno kunigų seminariją, po poros metų 
ją paliko ir 1914 m. išvyko „laimės ieškoti“ 
į JAV. Kaip ir daugelis naujai atvykusių lie-
tuvių, dirbo Čikagos galvijų skerdyklose ir 
juodadarbiu pas fermerius. Bet tuo nesiten-
kino ir vos susitaupęs truputį pinigų įstojo į 
Valparaiso universitetą (Indianos valst.). Vė-
liau studijavo sociologiją ir politiką Čikagos 
Lojolos jėzuitų universitete bei Forthamo 
universitete Niujorke. Tuo pačiu metu ak-
tyviai dalyvavo Amerikos lietuvių tautinėje 

veikloje. 1916 m. buvo pakviestas dirbti 
Tautos fondo sekretoriumi. Su Tautos fondo 
delegacija dalyvavo Lietuvių konferencijoje 
Lozanoje. 1919 m. grįžęs į Lietuvą K. Pakš-
tas, mokantis kelias kalbas, buvo paskirtas 
ryšių karininku prie Antantės karinių misi-
jų, Krašto apsaugos ministerija jam siūlė iš 
karto kapitono laipsnį. Bet K. Pakštas atsi-
sakė ir išvyko studijuoti ekonomikos ir ge-
ografi jos į Šveicarijos Friburgo universitetą, 
kur 1923 m. jam suteiktas daktaro laipsnis 
už studiją apie Lietuvos klimatą. Vėliau porą 
metų gyveno JAV ir redagavo lietuviškus 
krikščioniškos pakraipos laikraščius, tarp jų 
ir Čikagos „Draugą“. 1925 m. Lietuvos Uni-
versitetas pakvietė K.Pakštą dėstyti geogra-
fi ją. Čia jis dėstė 14 metų, kartu 1928–1931 
m. skaitė geografi jos paskaitas Rygos univer-
sitete, paskelbė daug geografi jos studijų bei 
daug keliavo. 1927 m. jis aplankė Braziliją, 
1930-1931 m. keliavo aplink Afriką, 1933 m. 
apsilankė Sovietų Sąjungoje ir Palestinoje, 
„išmaišė“ visą Europą. Tuo pat metu ypač 
aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeninia-
me gyvenime, buvo daugelio visuomeninių 
organizacijų steigėjas ir dalyvis: Ateitinin-
kų federacijos vyriausiasis vadas, Lietuvos 
geografų draugijos steigėjas ir vadovas. K. 

Pakštas buvo įsitikinęs, kad lietuvių tauta 
pasmerkta išnykti, jeigu nesugebės priešpa-
statyti aplinkinių tautų kiekybinei persvarai 
kokybinio mokslinio, kultūrinio ir dorovi-
nio bei ekonominio pranašumo. Pakeliavęs 
po įvairias šalis, K. Pakštas matė tas nepri-
klausomos Lietuvos egzistavimo silpnąsias 
vietas, kurių nematė, ar nenorėjo matyti, 
kiti net aukštus valstybės postus užimantys 
valstybės veikėjai ir politikai. Jis manė, kad 
anksčiau ar vėliau, suspausta tarp totalita-
rinių Vokietijos ir Sovietų Sąjungos režimų, 
Lietuva pasmerkta vėl prarasti nepriklauso-
mybę, be to naujoji okupacija bus daug žiau-
resnė už buvusias. Todėl K. Pakštas iškėlė 
„antrosios Lietuvos“, kompaktiškos lietuvių 
kolonijos užsienyje, leidžiančios išsaugoti 
nuo asimiliacijos ir išnykimo lietuvišką di-
asporą, kūrimo idėją, organizuotą emigra-
ciją, vietoje chaotiškos. Pagal jo projektą, 
tokią koloniją reikėtų kurti kur nors menkai 
apgyvendintose Afrikos ar Pietų Amerikos 
teritorijose. Taip pat K. Pakštas manė, kad 
pavojaus atveju reikia būt pasiruošus jūra 
evakuoti iš Lietuvos istorines bei kultūrines 
vertybes, aukso atsargas ir kitą turtą. 1939 
m. K.Pakštas vėl išvyko į JAV, kur tokio 
aukšto lygio specialistui darbo netrūko. Jis 

dėstė įvairiose aukš-
tosiose mokyklose, 
dirbo JAV Kongreso 
bibliotekoje Vašing-
tone, vėl aktyviai dalyvavo visuomeniniame 
gyvenime, 1941 m. įkūrė Lietuvių kultūros 
institutą. Mirė K. Pakštas eidamas 68–uo-
sius metus, 1960 m. rugsėjo 11 d., Čikagoje 
ir buvo palaidotas lietuviškose Šv. Kazimiero 
kapinėse.

Trakų istorijos muziejus savo rinkiniuose 
turi keletą K. Pakšto fotonuotraukų. Vie-
noje jis su žmona nufotografuotas 1927 m. 
savo kelionės į Braziliją metu. Nuotrauka 
daryta Pernambuko valstijos sostinės Re-
sifė apylinkėse. Nuotraukoje K. Pakštas su 
Latvijos Emisijos banko pirmininku, seimo 
deputatu Julijum Celmsu bei jo žmona prie 
europiečiams egzotiškai atrodančios pintos 
iš palmių lapų trobelės. Kitoje – su studen-
tais Bitėnuose, pas Mažosios Lietuvos pa-
triarchą, visuomenės bei kultūros veikėją, 
spaustuvininką Martyną Jankų (1858-1946). 
Nuotraukoje jie drauge su VDU studentais. 
Nuotrauka daryta XX a. 4 deš. Fotografas 
Leonas Dainys.

Muziejininkas Vytautas Tenešis
K. Pakštas, M. Jankus su VDU studentais Bitėnuose, 

XX a. 4 deš.

K. Pakštas su žmona Resifė, 1927 m.
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Lietuvių mokykla Lvove
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Š. m. gegužės 20–24 d. Lvovo Religijų 
istorijos muziejuje vyko XXIII tarptautinė 
mokslinė konferencija „Religijų istorija 
Ukrainoje“. Konferencijas minėtas muziejus 
organizuoja talkinant Ukrainos nacionalinės 
mokslų akademijos (Ukrainos NAN) G. S. 
Skovorodos Religijotyros ir filosofijos 
institutui, Ukrainos NAN M. S. Gruševskio 
Archeografijos ir šaltynotyros institutui, 
Ukrainos Katalikų universitetui, Religijotyros 
institutui – pastarasis institutas – Lvovo 
Religijų istorijos muziejaus filija. Straipsnio 
autorė nuo 2007 m. aktyviai dalyvauja 
mokslinėse Lvovo Religijų istorijos muziejuje 
vykstančiose konferenci jose:  skaito 
pranešimus, vadovauja sekcijoms, dalyvauja 
diskusijose, kviečiama į prezidiumus.

2013 m. vykusios konferencijos plenari-
niame posėdyje dr. A. Vasiliauskienė kalbėjo 
apie Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio 
ir palaimintojo Klementijaus Šeptyckio 
(tai Rytų apeigų katalikų studitų ordino 
protoarchimandritas), mirusių pačiame 
griežčiausiame Rusijos kalėjime –  Vladimiro 
centrale (180 km nuo Maskvos) atminimo 
įamžinimą Vladimire ir Lietuvoje, apie 
Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio 
Karalienės bažnyčios klebono Sergiejaus 
Zujevo vadovaujamos piligrimų grupelės (iš 
viso 8 žmonės) pirmąją piligriminę kelionę 
po Lietuvą M. Reinio keliais. Pranešimas 
buvo iliustruojamas vaizdais.

Pranešimas skaitytas ne tik minėtoje 
konferencijoje, bet ir XII tarptautinėje 
mokslinėje-praktinėje aukštųjų mokyklų 
bibliotekų konferencijoje, vykusioje š. m. 
gegužės 21–23 d.

Straipsnio autorė nuoširdžiai dėkinga 
„Versmės“ leidyklos vadovui Petrui Jonušui 
už mecenatystę – sudarytą galimybę kelionei 
į Ukrainą. 

Kaip ir kaskart, nuvykus į Lvovą, daug 
bendrauta su vienuoliais bazilijonais, su-
sitikta su Lvove veikiančios lietuvių ben-
druomenės „Medeina“ atstovais, atvežta 
laikraščių – juos lietuviai itin brangina ir 
perduoda padėką visam „Vorutos“ kolek-
tyvui, o ypač redaktoriui Juozui Vercin-
kevičiui.

Lvovo M. K. Čiurlionio 
lituanistinė mokykla 

Lietuvių bendruomenė Lvove „Medeina“ 
(pirmininkas Vytautas Naruševičius, 
pavaduotoja Marina Trocenko) š. m. 
rugsėjyje minės 20-ąsias veiklos metines. 
Bendruomenė nėra gausi, tikslus skaičius 
nefiksuojamas (apie 150 žmonių, tačiau 
manoma, kad gerokai mažiau). Ši lietuvių 
bendruomenė Ukrainoje ypatinga tuo, kad 
tapo vienintele bendruomene, oficialiai 
išsaugojusia lietuvių mokyklą – Lvovo 
M. K. Čiurlionio lituanistinę mokyklą. Dar 
prieš kelerius metus veikusios lituanistinės 
mokyklos Kijeve ir Dniepropetrovske 
užsidarė. Lvove, be lietuvių mokyklos, 
veikia rusų, armėnų ir lenkų tautinių 
bendrijų mokyklos.

Lvovo lituanistinės mokyklos vadovė 
Marina Trocenko pasakojo, kad į moky-
klą užsirašė per 40 vaikų, tačiau realiai 
užsiėmimus, kurie vyksta šeštadieniais ir 
sekmadieniais, lanko 10–15. Marina Trocen-
ko – Lietuvos atstovė, kartu yra mokyklos 
vadovė ir mokytoja. Už darbą iš Lietuvos 
gauna kas mėnesį po 400 Lt algos. Iki 2013-
ųjų pradžios algą mokėjo Užsienio reikalų 
ministerija, po Naujųjų metų mokyklos 
veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos 
švietimo ministerija, tad ji ir moka algą. 
Tačiau norint dirbti šį darbą kasmet reikia 
laimėti konkursą Lietuvoje... 

Mokytoja Marina Trocenko dirba pagal 
Ukrainos švietimo ministerijos patvirtintą 
trejų metų  programą, kuri nuolatos pildo-
ma ir plečiama. Vedamos tematinės pamo-
kos lietuvių kalbos ir tautosakos temomis: 
„Vilniaus universitetas“, „Žymūs Lietuvos 
žmonės“, „Lietuvos dailė“, „Gyvybės me-
dis“, „Augalai – medžiai“ (pamoka vesta 
Botanikos sode), „Pasakos“, „Legendos“, 
„Lietuvių virtuvės karalius „cepelinas“ ir 
daugelis kitų. Kiekvienos temos medžiaga 

tvarkingai išdėstyta segtuvuose, kad bet 
kada ja būtų galima pasinaudoti. Pastebė-
tina, kad kiekviena tema nuolatos papil-
doma. Renkama medžiaga apie Lietuvos 
simbolius.

Lvovo M. K. Čiurlionio lituanistinės 
mokyklos vadovė Marina Trocenko 
atestuojama kas penkerius metus. Š. m. 
balandžio mėnesį sėkmingai apsigynė 
atestaciją Podiplominio išsilavinimo 
institute. Atestacijai ji lankė paskaitas, rašė 
kursinius darbus. Be to, važinėja į Lietuvoje 
organizuojamus kursus. Marinos Trocenko 
rašto darbas atestacijai – „Kūrybinis darbas 
su lietuviškos kilmės vaikais“. Šis darbas 
buvo tarsi penkerių metų veiklos ataskaita. 
Atestacinė komisija buvo nustebinta ne tik 
darbo apimtimi, bet ir jo turiniu. 

Kas metai lietuvių bendruomenių Ukrai-
noje pirmininkai rašo pareiškimus, kuriuose 
pageidaujamas mokytojas ar kultūros dar-
buotojas. Marija Trocenko apgailestauja, kad 
„Medeina“ neturi žmogaus, kuris turėtų jėgų 
nors kartą per porą mėnesių atvykti į Lvovą. 
Dar visai nesenai „Medeina“ turėjo net 4 
ansamblius, dabar nebėra vadovų, nebėra ir 
ansamblių. Dainuoti ir šokti nori ir suaugę, 
ir vaikai, tačiau nebėra žmogaus, turinčio 
aukštąjį išsilavinimą ir gebančio vadovauti 
ansambliui. Esant Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentui, būdavo gaunamos 
pašalpos, už kurias galėjo pasisamdyti vieti-
nius meno žmones – dabar to nebėra...

Lituanistinės mokyklos 
mokinė Olena Lukačuk

Lvovo M. K. Čiurlionio lituanistinę 
mokyklą lanko ir Lvovo nacionalinio Iva-
no Franko universiteto Istorijos fakulteto 
darbuotoja ukrainietė dr. Olena Lukačuk. Ji 
2012 m. spalio 30 d. Lvovo nacionaliniame 
Ivano Franko universitete sėkmingai ap-
sigynė istorijos mokslų kandidato (mūsiš-
kai – istorijos daktaro) disertaciją „Lietuva 
ir lietuviai ukrainiečių bendruomeninėje-
politinėje pasaulėžiūroje (1989–2009 m.)“. 
Tai pirmoji disertacija apie lietuvius ir 
ukrainiečius atgavus nepriklausomybę. 
Disertacijos mokslinis vadovas – Lvovo 
nacionalinio Ivano Franko universiteto 
Ukrainos Naujausios istorijos katedros ist. 
m. dr. (mūsiškai habil. dr.) prof. Kostiatinas 
Kostiatinovičius Kondratiukas (Kostiatin 
Kostiatinovič Kondratiuk). Teigiamų atsi-
liepimų į autoreferatą Olena Lukačuk su-
laukė ir iš Lietuvos: Lietuvos edukologijos 
universiteto Naujosios istorijos katedros 
vedėjo prof. Juozo Skiriaus, Vilniaus ukrai-
niečių draugijos pirmininkės gydytojos Na-
talijos Šertvytienės ir Lietuvių, ukrainiečių 
istorikų asociacijos prezidentės dr. Aldonos 
Vasiliauskienės. 

Disertacijos tikslas ir uždaviniai susieti 
su autorės tyrinėjimais apie Lietuvos ir 
lietuvių įvaizdžių formavimą dabartinėje 
ukrainiečių bendruomenėje, jų ypatybes 
ir etapus, taip pat su lietuvio vaidmeniu 
bendruomeniniame-politiniame Ukrainos 
gyvenime 1989–2009 m. O. Lukačuk išskyrė 
aplinkybes, turėjusias įtakos bendruome-
ninės sąmonės apie Lietuvos Respubliką 
formavimuisi Ukrainoje. Modeliuojant 
galutinį požiūrį į šalį ir bendruomenę bei 
pristatant kasdieninius reiškinius, ukrai-
niečiai liudija nuo tarpdisciplininio priė-
jimo iki lietuviško klausimo šiandieninėje 
Ukrainoje iškėlimo.

Olenos Lukačuk dėmesys 
lituanistikai

Olena Lukačuk gimė 1987 m. rugpjūčio 
7 d. Ukrainoje, Chmelnickio srityje. Tėvelį 
karininką Vasilijų Lukačuk 1986 m. perkėlus į 
Lietuvą (buvo paskirtas į 7-tą desantinį pulką 
Kaune), žmona Oksana 1987 m. su mėnesio 
dukrele atvyko į Kauną, kur Taikos prospek-
te turėjo butą. Oksana baigusi Čemerovcų 
medicinos mokyklą (Chmelnickio sritis), įsi-
darbino 93-ajame darželyje medicinos sesele 
ir čia dirbo 4 metus. Tą darželį lankė ir dukra 
Olena. 1992 m. Vasilijų Lukačuk perkėlus 

į Ukrainą, Lietuvą palikusi šeima apsistojo 
Javorove (Lvovo sritis), ten gyvena ir dabar.

Olena mokėsi Javorovo trečioje viduri-
nėje mokykloje ir 2004 m. ją baigusi įstojo į 
Lvovo nacionalinio Ivano Franko universi-
teto Istorijos fakultetą. Nuo antro kurso ėmė 
domėtis Lietuva: kai ką prisiminė iš savo 
ankstyvos vaikystės, daug gražaus apie šią 
šalį jai pasakojo mama.

2008 m. mokydamasi ketvirtame kurse 
parašė kursinį darbą „Lietuvos įvaiz-
dis ukrainiečių visuomenės sąmonėje 
(1991–2008)“ (darbui vadovavo doc. Elena 
Arkušova). Tuo metu Istorijos fakulteto 
Ukrainos Naujausių laikų katedroje dirbo 
Universiteto mokslinis sekretorius prof. 
Oleksiejus Suchyj (dabar minėtos katedros 
vedėjas), kuris studentę supažindino su 
tada Lvovo nacionaliniame Ivano Franko 
universitete dirbusia šio straipsnio autore, 
kuri buvo paprašyta talkinti ir konsultuoti 
rašomiems šia tematika darbams. Todėl 
neatsitiktinai Olena buvo supažindinta 
su Lvove aktyviai veikiančios lietuvių 
bendruomenės „Medeina“ vadovais bei 
nariais, į Lvovą atvykstančiais lietuviais 
mokslininkais: Šiaulių universiteto pro-

rektoriumi prof. Donatu Jurgaičiu, prof. 
Genovaite Kačiuškiene, Vilniuje dirbančiu 
kun. t. Pavlo Jachimec OSBM ir kitais. 

2009 m. sėkmingai apgintas magistrinis 
darbas „Lietuvos įvaizdis ir lietuviška te-
matika ukrainiečių visuomenės sąmonėje 
(1991–2009)“ (darbo vadovas prof. Kostia-
tinas Kondratiukas). Gabiai ir darbščiai ma-
gistrantei buvo pasiūlyta stoti į doktorantūrą, 
tęsti ir plėsti šios tematikos tyrinėjimus. 

Ir apsigynusi disertaciją jaunoji moksli-
ninkė dr. Olena Lukačuk tęsia tyrinėjimus. 
Gavusi dvejų metų vizą, planuoja kuo 
dažniau lankytis Lietuvoje: nori surinkti 
reikiamos medžiagos būsimai monografijai, 
kuriai jau numatyta tema. 

O. Lukačuk ir toliau intensyviai mokosi 
lietuvių kalbos. Ji dėkinga Lvovo lietuvių 
bendruomenės „Medeina“ pirmininko 
pavaduotojai, Lvovo M. K. Čiurlionio 
lituanistinės mokyklos vadovei lietuvei 
Marinai Trocenko už kantrybę ir gaunamas 
žinias, visiems lietuviams, atvykusiems į 
Lvovą, su kuriais nuoširdžiai bendrauja, 
veda ekskursijas.

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

„Vorutos“ laikraštis Lvovo lietuvių „Medeinos“ bendruomenei gerai žinomas.  Laikraščiu domisi 
Lvovo lituanistinės mokyklos vadovė, lietuvių bendruomenės „Medeina“ pirmininko 

pavaduotoja Marina Trocenko (sėdi kairėje), dr. Olena Lukačuk (sėdi dešinėje) ir Lvovo Danilo 
Galicko medicinos universiteto doc. Olegas Trocenko

XXIII konferenciją „Religijų istorija Ukrainoje“ pradeda Lvovo Religijų istorijas muziejaus 
direktorė Zorjana Bilyk (dešinėje). Prezidiume sėdi iš kairės: Ukrainos katalikų universiteto 
prorektorius prof. Ihoris Skočiliasas (Ihor Skočilias), dr. Aldona Vasiliauskienė, nusipelnęs 

Ukrainos mokslo veikėjas, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos G. S. Skovorodos 
Religijotyros ir filosofijos instituto vadovas prof. Anatolijus Kolodnyj (Anatolij Kolodnyj), 

Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos M. S. Gruševskio Archeografijos ir šaltynotyros 
instituto vadovas prof. Mironas Kapralas (Miron Kapral)

Lietuva – Ukraina
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Pabaiga

Jau 1945 m. rudenį buvo atnaujinti trėmi-
mai į Sibirą. Jie vienas po kito tęsėsi 8 metus. 
Ištremtųjų skaičių nelengva nustatyti. Gali būti 
apie 400 tūkst. žmonių. Kaip ir anksčiau, trėmė 
be teismo, net kelių savaičių kūdikius ir kre-
tančius senelius. Be teisės sugrįžti namo. Siau-
bingos darbo sąlygos, rūsti Sibiro gamta, ypač 
užpoliarėje, žudė tūkstančiais. Tačiau lietuviai 
nepalūžo. Ant zuperio maišo popieriaus Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė, iš duonos nulipdyti 
rožančiai, beržo tošyje parašyti laiškai, nuo Lap-
tevų pajūrio dirbiniai iš mamuto kaulo – tokia 
buvo naujoji tremtinių kūryba ir tautodailė.

Didelė nelaimė lietuvių tautai buvo prie-
vartinė kolektyvizacija, sugriovusi klestėjusią 
krašto ekonomiką ir ilgiems dešimtmečiams 
nuskurdinusi kaimą.

Gyventojų nuostoliai pokario metais 
Lietuvoje buvo labai dideli. Iš viso netek-
ta – žuvusių, nukankintų, pasitraukusių ir 
nebegrįžusių – apie milijono žmonių, maždaug 

Z. Zinkevičius apie būsimą knygą  
„Lietuviai. Praeities didybė ir sunykimas“

„Vorutos“ pokalbis

Tęsinys. Pradžia Nr. 10
kas trečio Lietuvos gyventojo. Nė viena vals-
tybė Europoje neprarado tokios didelės savo 
gyventojų dalies kaip neutrali Lietuva.

Bolševikų valdžia be saiko liaupsino Staliną. 
Melavo visuomet ir visur. Juodino „buržuazinę“ 
Lietuvą, klastojo jos istoriją. Persekiojo religiją, 
uždarinėjo ir išniekino bažnyčias, areštavo daug 
kunigų, likvidavo religinę spaudą. Stengėsi 
įdiegti žmogaus prigimčiai svetimą ideologiją. 
Lietuva buvo izoliuota nuo laisvojo pasaulio.

1953 m. mirus Stalinui prasidėjo vadinama-
sis chruščiovinis atšilimas, deja, neilgai trukęs. 
Jį pakeitė neostalinizmas – brežnevinio tipo 
stagnacijos (sąstingio) epocha su senąja pries-
pauda, bet be sadistinių žudynių. Viską tvarkė 
„neklystantis“ Centras, kuriam lietuvių tautos 
reikalai nerūpėjo. Priešingai, darė viską, kad 
ji išnyktų, įsilietų į „didžiąją rusų tautą“. Per 
dvikalbystę buvo einama prie rusiškos vienkal-
bystės. Šnekamoji lietuvių kalba sparčiai degra-
davo. Bet lietuvių tauta ir toliau tebeegzistavo, 

maitinama pogrindžio spaudos, slopinamų ir 
vos girdimų užsienio radijo laidų, kovojančių 
dėl žmogaus teisių disidentų veiklos.

Stalino sukurta „Blogio imperija“ artėjo 
prie ekonominio kracho. Michailo Gorba-
čiovo pastangos ją reformuoti, viešumo ir 
pertvarkos idėjos tik pagreitino jos pabaigą. 
Sujudo laisvės ištroškusios gyventojų masės. 
Estijoje ir Latvijoje susikūrė Liaudies frontai, 
Lietuvoje – (Persitvarkymo) Sąjūdis, atvedęs 
lietuvių tautą į nepriklausomybę. Laisvuose 
rinkimuose išrinkta Aukščiausioji Taryba-
Atkuriamasis Seimas, pirmininkaujama Są-
jūdžio vadovo Vytauto Landsbergio, 1990 m. 
kovo 11 d. įvykdė svarbiausią lietuvių tautos 
lūkestį – paskelbė, kad atkuriama Lietuvos 
nepriklausomybė. Bolševikinė imperija ėmė 
byrėti. Atkrito jos buvę satelitai – Rytų Eu-
ropos šalys. Sovietų Sąjungos kariuomenės 
bandymai jėga užimti atsikuriančios Lietuvos 
įstaigas baigėsi nesėkme: sustabdė beginklių 

žmonių minios. Žudynės prie Vilniaus tele-
vizijos bokšto parodė visam pasauliui tikrąjį 
Kremliaus vadovų veidą. Tačiau tarptautinį 
nepriklausomos Lietuvos pripažinimą blokavo 
Sovietų Sąjunga. Pripažinimui pradžią padarė 
Islandija (1991 m. vasario 12 d.), po to – Danija 
(kovo 1 d.), kitos Vakarų šalys – tik žlugus 
stalinistų pučui Maskvoje. Pagaliau Lietuvai 
baigėsi Antrasis pasaulinis karas, trukęs ilgiau 
kaip 50 metų. Pasaulis buvo priverstas pakore-
guoti suniokotą Europos žemėlapį.

Knygoje dar yra „Pratarmė“, „Baigiamo-
sios pastabos“, sutrumpinimų, literatūros, 
žemėlapių ir kitų iliustracijų sąrašai, taip pat 
asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Dėkojame už pokalbį, nekantriai lauksi-
me pasirodant knygos.

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Lietuvių tautos tapatybė, orumas ir jo pažeidimai
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 25-metis

Akad. prof. habil. dr. Antano Tylos pasisakymas XIV Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavime, vykusiame š. m. birželio 1 d. LR Seime
6. Šeimyninis gyvenimas, šeima visada 

buvo ir yra Lietuvos valstybės ląstelė, iš ku-
rios plaukė visas valstybinis gyvenimas. 

7. Ir amžinas siekimas pažinti pasaulį per 
asmeninę patirtį, keliones, pradinį ir aukštąjį 
išsilavinimą, mokslo plėtotę.

Visos išvardytos mūsų tautos savybės ir 
vertybės yra svarbios, tarpusavyje susijusios, 
tačiau svarbiausia iš jų buvo, yra ir bus ta, ku-
rią ypač atkakliai teko ginti ir saugoti ir kurios 
siekiamybės kontekste susiformavo Lietuvos 
Sąjūdis, – tai laisvės supratimas kaip savos 
valstybės turėjimas, saugojimas, gynimas bei 
plėtotė, ir, pagaliau, pasiaukojimas, nelaukiant 
už tai materialaus atpildo. Tai pagrindinė mūsų 
vertybė, nuo kurios daugeliu atvejų priklauso 
ir kitų raida.

Lietuvos valstybė yra, kaip dabar sakoma, 
lietuvių projektas, kuriam jau 8 amžiai. Savo 
laiku šio projekto geopolitinė kryptis į Rytus 
ir Pietryčius buvo realizuota pasiekus Nevelį, 
Dorogobužą ir Juodąją jūrą. Vėliau, 1918 m. 
vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d., buvo atkurta 
tautinė lietuvių valstybė, senajam lietuvių pro-
jektui pagarbą mūsų laikais išreiškė ukrainie-
čiai ruošiamu paminklu Karijotaičiams. Kartu 
kyla klausimas, ar pati Lietuva visada turi 
tinkamos pagarbos jausmą Lietuvos valstybės 
puoselėtojams. Pastaruoju metu plėtojama 
ir viešai deklaruojama neapykanta Lietuvos 
Laisvės kovotojams – partizanams. Niekas 
neneigia, kad partizanų vardu prisidengė ir 
savivaliaujančių. Tačiau nesąžininga Laisvės 
kovotojus sieti su jais. Kitas dalykas, kad čekis-
tai įtraukdavo pavienius gyventojus ir ištisas 
šeimas į agentūrinę veiklą prieš partizanus. 
Partizanų žvalgyba išsiaiškindavo ir prieš juos 
imdavosi represijų. Teko skaityti, kad Suvalki-
joje atvykėlis čekistas prievarta užverbuodavo 
sulaikytuosius, o paskui pranešdavo apie tai 
partizanams. Jo tikslas buvo aiškus – neapykan-
ta lietuviams, juos naikinti. Laisvės kovotojų 
niekintojai skelbia partizanų aukų sąrašus, į 
juos įtraukdami čekistų nužudytus lietuvius. 
Kitas nepateisinamas valstybingumo gynėjų 
neįvertinimo faktas – tai, kad per 23 atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės metus niekaip 
negalime pastatyti paminklo kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos laisvę svarbiausioje 
Lietuvos sostinės Lukiškių aikštėje. Tuo tarpu 
Vilniaus savivaldybė skiria šimtus tūkstančių 
litų okupacinį režimą garbinančioms figūroms 
ant Žaliojo tilto Vilniuje. Ta pati sostinės savi-
valdybė Vilniuje rengia Rusijos dieną. Remian-
tis patvirtinta šventės koncepcija, visi atlikėjai 
dainas turi atlikti rusiškai. Žinome, kokias 
represijas Rusijos valdžią vykdė prieš lietuvių 
kalbą, ir tokia koncepcija įžeidžia Lietuvos pi-
liečius. Be to, reikia pasakyti ir kokios Rusijos 
švenčiama diena: ar demokratinės, kuri rėmė 
Lietuvą per sausio agresiją, ar tos, kuri slepia 
Lietuvos valstybei nusikaltusius asmenis, kuri 
nepripažįsta Lietuvos sovietinės okupacijos ir 

nenori atlyginti padarytą žalą, ar tą, kuri pik-
tybiškai kelia kainas į Lietuvą eksportuojamai 
energetinei žaliavai, ruošia projektus statyti 
atomines elektrines Lietuvai kenksmingose vie-
tovėse? Tik šitaip principingai įvardijus šventės 
turinį, ji nekiršins Lietuvos piliečių ir neskatins 
neapykantos. Kalbant apie pagarbą Laisvės 
kovotojams, negaliu susitaikyti su istoriko A. 
Bumblausko viešu pareiškimu dėl Lenkijos 
sulaužytos Suvalkų sutarties ir Rytų Lietuvos 
su Vilniumi okupacijos. Visuomenės atstovams 
reikalaujant, kad už tai Lenkija turėtų bent 
atsiprašyti, A. Bumblauskas tokį reikalavimą 
prilygino naftalinui. Negalime užmiršti, kad 
tos invazijos metu gindami savo Tėvynę, savo 
Valstybę žuvo Lietuvos kariai. Prie Širvintų su 
Lenkijos kariuomene kovėsi du Motinos broliai 
kariai Juozas ir Povilas Grybai. Pasakodami 
apie savo kovas, jie didžiavosi, kad gynė Lietu-
vą. Mano gimtojo Anykščių rajono Andrioniš-
kio septyniolikmečiai–devyniolikmečiai šauliai 
išėjo pastoti kelią prasiveržusiam ir į Kėdainius 
slenkančiam sustiprintam lenkų ekskadronui. 
Šauliai Troškūnose susikovė, penki pateko 
į nelaisvę ir ten pat prie vienuolyno sienos 
buvo sušaudyti. Ir tai vadinti naftalinu gali 
tik nuovoką praradęs gaivalas. Siūliau krašto 
apsaugos ministrei apginti karių ir kovotojų 
garbę ir patraukti jų niekintoją atsakomybėn. 
Deja, atsakė, kad nežinom, kiek tada Lietuvos 
karių žuvo?!

Stebina kai kurių Lietuvos valstybės 
atsakingų pareigūnų abejingumas daliai iš 
paminėtų mūsų tautos savybių puoselėjimo 
atskiruose regionuose. Neseniai „Lietuvos 
žiniose“ (2013 05 25, Nr. 119) iš Šalčininkų ra-
jono Dieveniškių apylinkės kilęs lietuvis rašė: 
„Stebina tų vadinamųjų kelių lenkų aktyvi 
veikla, kuri, be abejo, finansuojama tikrų lenkų. 
Tačiau mūsų politikai, atitinkamos instituci-
jos tarsi užsimerkia ir nemato.“ Prieš keletą 
dienų spaudoje pasirodė žinia, kaip Vilniaus 
rajono administracija ignoruoja lietuviškos 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės 
mokyklos bendruomenės sunkumus sukiužu-
siose, ankštose patalpose, kai greta esanti lenkų 
didelė mokykla pasimeta pustuščioje erdvėje. 
Negalima pateisinti nei Švietimo ir mokslo, 
Vidaus reikalų ir Teisingumo ministerijų, 
teisėsaugos institucijų, Lietuvos savivaldybių 
asociacijos nesirūpinimo Pietryčių Lietuvos 
lietuvių nelygiateise padėtimi ir pilsudskinio 
okupacinio laikotarpio reliktų atgaivinimu, 
demonstravimu ir puoselėjimu. Kremliaus 
keršto Lietuvai ir lietuviams bei sąjungoje su 
Lenkijos komunistais 1949–1950 m. pradėta 
Pietryčių Lietuvoje akcija nesibaigia, ją tęsia 
sususivienijusios dvi ambasados ir sovietiniai 
lenkai. Tuo tarpu dalis Lietuvos politikų tai 
laiko nereikšmingu procesu, nuolaidžiauja, o 
protestuoja tik visuomeninės organizacijos.

Mes visi matome ir girdime, kokios apim-
ties uraganas eina prieš mūsų lietuvių kalbą, 

siekiant panaikinti lietuvišką raidyną ir pada-
ryti jį pusiau lenkišku. Sunku suprasti, kodėl 
jo panaikinimo gviešiasi kai kurie lituanistai, 
profesoriai, docentai, net net Filologijos fakulte-
to dekanas, politologai, žurnalistai, populiarūs 
LTR laidų vedėjai, rašytojai ir kt. Gal jau laikas, 
kad STT išsiaiškintų, iš kur ir kieno lėšomis 
kilo toks vajus ir nusigręžimas nuo to, kas taip 
sunkiai anksčiau apginta ir išsaugota.

Stebina, kad Lietuvos valstybės kūrėjai 
lietuviai savo valstybėje nuolatos žeminami. 
Šiaip lietuvis teigiama prasme jau išstumiamas 
iš žiniasklaidos, oficialių pokalbių. Paprastai 
žiniasklaidoje jeigu minimas lietuvis, tai tik 
jungtyje su žodžiais fašistas, nacionalistas, 
žydšaudys, apsivogęs ir pan. Pradžioje mano 
paminėtos mūsų tautos ypatybės ir savybės 
svetimos Lietuvos žurnalistams, politologams, 
pedagogams ir pan. Per valstybines šventes 
oficialiai kreipiamasi ne į lietuvius, bet į Lietuvos 
žmones, kad tik nereikėtų ištarti lietuvio vardo. 
Pokario metu į Lietuvą iš Maskvos atsiųstas 
emisaras V. Suslovas pareiškė: „Lietuva bus, 
bet be lietuvių.“ Jam to padaryti nepavyko. 
Tad šiandieninis lietuvių pakeitimas Lietuvos 
žmonėmis yra lyg Suslovo priesakų vykdymas. 
Tačiau ar ne lietuvės motinos, žmonos ir 
seserys ir broliai apraudojo Sausio agresijos 
ir Medininkų antpuolio aukas? Nekalbant jau 
apie lietuvius tremtinius, politinius kalinius ir 
daugiau nei 20 tūkst. žuvusių Laisvės kovotojų. 
Ar jie Lietuvai svetimi?

Saviniekos epidemijos židiniai susiformavo 
ne tik žiniasklaidoje, bet ir universitetuose. 
Kai pažemintas jaunimas neapsikentęs išeina į 
gatvę su šūkiu „Lietuva lietuviams!“, pakyla su 
šakėmis juos kaltinti ir žiniaskalaida, ir politikai, 
ir žmonių teisių gynėjai, ir įvairūs pedagogai. 
Tačiau niekas nesmerkia provokatorių, kurie 
stumia į tokią savigyną, kuri atsiranda ne 
tuščioje erdvėje.

Be abejo, Valstybės orumą silpnina atskirų 
žmonių nepagarba Valstybės institucijoms. 
Manau, kad niekas nėra abejingas, kai bent keli 
įtariamieji pasislėpti nuo teisėsaugos pasirinko 
Tautos atstovybę – Lietuvos Respublikos 
Seimą. Tam turi būti užkirstas kelias, savo valią 
turi parodyti Vyriausioji rinkimų komisija, 
kuri jau seniai erzina savo neprincipingumu. 
Kartu mūsų orumą pažeidžia pataikūniški 
ir nepagrįsti oficialių asmenų užsienietiški 
atsiprašinėjimai.

Prisiklausę niekinimų, pažiūrėkime, kaip 
lietuvius vertina kiti Vakaruose ir Rytuose. Eu-
ropos Parlamento pirmininkas vokietis Marty-
nas Šulcas (Martin Schulz), įteikiant Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei Karolio Didžiojo apdo-
vanojimą, kalbėjo: „<...>Šiuo apdovanojimu 
kartu pagerbiame ir Lietuvos piliečius – tautą, 
kuri per savo istoriją daug iškentėjo ir turėjo 
sunkiai kovoti, kad galėtų užimti savo teisėtą 
vietą Europos tautų šeimoje, tautą, kuri iškelta 
galva ir daug ko atsisakydama įveikė krizę ir 

dėl savo tvirto tikėjimo Europos Sąjunga ir 
ryžtingo solidarios Europos palaikymo mums 
visiems yra pavyzdys.“

Šulcas įvertino ir Lietuvos Sąjūdžio isto-
rinius darbus: „Kas galėjo įsivaizduoti, kad 
Hitlerio ir Stalino sudaryto pakto 50-jų metinių 
proga 1989 m. rugpjūčio 23 d. du milijonai 
žmonių, rankomis susikibusių  nuo Estijos 
sostinės Talino per Latvijos sostinę Rygą iki 
Lietuvos sostinės Vilniaus, sudarys Baltijos 
kelią – daugiau nei 600 kilometrų ilgio per visas 
Baltijos šalis nusidriekusių žmonių grandinę? 
Kas galėjo įsivaizduoti, kad dėl vadinamosios 
dainuojančios revoliucijos ir po referendumo 
nugalės apsisprendimo teisė ir Lietuva 1990 m. 
pasieks nepriklausomybę?“ („Voruta“, 2013 05 
23, Nr. 11, p. 1–14).

Šios mintys ir žodžiai mums yra ypač ma-
lonūs už tikroviškumą ir tuo labiau po vieno 
draugu apsimetusio kaimyninės valstybės 
prezidento, išvadinusio mus ožka, neinančia 
prie vasalo ėdžių.

Toks Vakarų atstovo vertinimas. Dabar 
paklausykime jau trejus metus į Lietuvą atvyks-
tančio dėstyti Sankt Peterburgo Tarptautinio 
vadybos instituto Marketingo ir akademinės 
strategijos departamento vadovo ruso prof. 
Vladimiro B. Kolchanovo. Jis teigia, kad Ru-
sijoje vyrauja nuomonė, kad darbuotojai iš 
Lietuvos – tik kvalifikuotam darbui dirbti. Jis 
pažymi, kad lietuviai turi pranašumų prieš 
rusus: jie disciplinuotesni, organizuotesni. 
Lietuvoje žmonės geriau planuoja laiką, spėja 
su terminais. Profesorius mano, kad tai būtų 
galima labai gerai išnaudoti bendradarbiaujant 
lietuviškam ir rusiškam kapitalui. Toliau pro-
fesorius pažymi, kad Europos ir Baltijos šalių 
žmonės yra pripratę viską planuoti ir viskam 
ruoštis (http://verslas.delfi.lt/verslas/rusu-ekono-
mistas-lietuviai-skirti-aukstesnes-kvalifikacijos-
darbams.d?id=61392193#ixzz2UkjCUKoy, 2013 
05 30, Delfi. lt).

Toks yra Vakarų ir Rytų kaimynų atstovų 
teigiamų lietuvių bruožų pripažinimas. Žino-
ma, jis nėra visų bendruomenių nuomonės 
išreiškimas.

Mano pasisakymas turėjo siekiamybę sti-
printi motyvuotą lietuvių orumą, savigarbą ir 
drąsą. Pirmaisiais pokario metais mano gimta-
jame krašte sovietiniai okupantai visus suimtus 
uždarydavo į MGB dviaukščio namo sklepą. 
Tada pasklido posakis: „Tas ne lietuvis, kas 
sklepe nebuvęs.“ Šiandien mes turime laisvą 
Lietuvos valstybę ir kiekvienas pilietis turi teisę 
rūpintis jos gerove, lietuvių kalba ir kultūra, jos 
teritoriniu vientisumu, būti Lietuvos patriotu, 
nepatirdamas už tai represijų. Šias vertybes turi 
saugoti, jomis rūpintis visi Lietuvos valstybės 
pareigūnai, saugoti ir ginti lietuvių orumą. 
Aukščiau nurodytas lietuvių tapatybės verty-
bes turi ginti ir Lietuvos Sąjūdis.

*Kalba yra autoriaus peržiūrėta ir papildyta 

Atkelta iš 1 p.



11Voruta 2013 m. birželio 22 d. Nr. 13 (777)

Vladislovas Taločka – kunigas, publicistas, istorikas
Vytautas ŽEIMANTAS, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys, Vilnius

Prieš Vilniaus prijungimą 
prie Lenkijos

Ėjo 1921 m. Vilniuje buvo labai neramu. 
1920 m. spalyje želigovskininkų užgrobtas 
miestas skendėjo nežinioje. Neseniai atsikūrusi 
Lietuvos valstybė Vilnių laikė sava sostinę. 
Vietos bolševikai, palaikomi Raudonosios 
Rusijos, bandė čia kurti Lietuvos ir Baltarusijos 
Socialistinę Respubliką. Lenkija, klastingai 
užgrobusi šį kraštą, norėjo Vilniją paversti 
sava provincija. 

Visi pretendavę į Vilnių, siekdami paremti 
savo veiksmus, ieškojo ideologinio ir politinio 
pagrindimo. Tuo klausimu savo nuomonę 
turėjo ir tuo metu Vilniuje dirbęs baltarusių 
kunigas Vladislovas Taločka. Jam pratrūko 
kantrybė skaitant vilniečio žurnalisto ir istoriko 
Jano Obsto, karšto Vilniaus prijungimo prie 
Lenkijos šalininko, rašinius. Jam atsikirsdamas, 
V. Taločka slapyvardžiu Widz paskelbė felje-
toną lietuvių leidžiamame savaitraštyje „Straž 
Litwy“ („Lietuvos sargyba“), ėjusiame 1921 m. 
Vilniuje, vietoje lenkų valdžios uždaryto lai-
kraščio „Dzwon Litvy“. Šiuos laikraščius leido 
ir redagavo Mykolas Biržiška.

Feljetonas buvo parašytas dialogo forma – 
žurnalistas Obstas egzaminavo šv. Kazimierą 
dėl Vilniaus priklausomybės. Feljetone žurna-
listas Obstas tikino, kad danguje už Vilniaus 
prijungimą prie Lenkijos pasisako visi, išskyrus 
du litvomanus – žemaičių vyskupą Merkelį 
Giedraitį ir unitų vyskupą jėzuitą Maksimiljaną 
Ryllą. Šv. Kazimieras, aišku, turėjo priešingą 
nuomonę. Jis buvo nustebęs, kodėl Lietuvos 
sostinė Vilnius turi būti inkorporuota į Lenkiją, 
stebėjosi, kodėl lenkai Vilniuje nemato lietuvių, 
baltarusių ir žydų. Satyra buvo aštri, valdžios 
reakcija – staigi. Laikraščio tiražas buvo konfis-
kuotas. O redaktoriui M. Biržiškai iškelta byla. 
Nepadėjo ir tai, kad kunigas V. Taločka pripa-
žino šio feljetono autorystę. 1921 m. birželio 
14 d. įvyko teismo posėdis. Vilniaus prijungimo 
prie Lenkijos idėją teisme plėtojo Vilniaus vys-
kupijos kurijos kancleris prelatas Francišekas 
Wolodzko, net buvo pakviesti profesoriai iš 
Lenkijos. M. Biržišką ir V. Taločką gynė garsus 
Vilniaus advokatas Tadas Vrublevskis. Byla, 
aišku, realaus teisinio pagrindo neturėjo, buvo 
tik aiškus valdžios noras užčiaupti burnas šio 
grobikiško akto priešininkams. T. Vrublevskis 
bylą laimėjo, M. Biržiška ir V. Taločka buvo 
išteisinti. Tačiau šis incidentas negalėjo neatsi-
liepti kunigo V. Taločkos gyvenime. Virš jo dar 
labiau įsitvirtino „lenkų priešo“ aureolė. 

Kalbėjo ir lietuviškai

Vladislovas Taločka (balt. Уладзіслаў 
Талочка, lenk. Władysław Tołłoczko), katalikų 
kunigas, istorikas, kultūrologas ir literatūros 
kritikas, gimė 1887 m. vasario 6 (18) d. Gardine, 
gubernijos valdybos tarnautojo šeimoje. Jis 
buvo vyriausias sūnus, vėliau dar gimė du 
broliai. Šeima gyveno pasiturimai, Gardine 
Garadničanskajos gatvėje turėjo savo namą. 
1894–1904 m. jis mokėsi Gardino gimnazijoje. 
1906 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Į 
kunigus buvo įšventintas 1909 m. 1909–1914 m. 
studijavo teologiją ir filosofiją Austrijoje, 
Insbruko katalikiškame universitete. Mokėjo 
klasikines ir slavų kalbas, be to, kalbėjo ir 
lietuviškai, vokiškai.

Po studijų Austrijoje sugrįžo į Vilnių. Nuo 
1914 m. gyveno Vilniuje. Dirbo kunigu Šv. Ste-
pono ir buvusioje Bernardinų bažnyčiose. 
Vienas iš pirmųjų bažnyčioje pradėjo vartoti 
baltarusių kalbą. Ir, aišku, iš karto susilaukė 
griežto pasipriešinimo iš lenkų dvasininkijos, 
kuri per bažnyčią aktyviai bandė polonizuoti 
šį kraštą. Iš sakyklų buvo teigiama, kad Dievas 
nesupranta maldų baltarusių kalba, o viešu-
moje buvo sakoma, kad baltarusių tautos iš 
viso nėra, yra tik tarmiškai („tuteišiškai“) 
šnekantys lenkai. 

„Bielarus“, 
„Homan“, „Krynica“...

Kunigas V. Taločka neapsiribojo bažnyti-
ne veikla. Jis aktyviai bendravo su tuometine 
periodine spauda, propaguodamas ne tik 
katalikiškas idėjas, bet ir skleisdamas balta-
rusišką dvasią, žadinančią baltarusių tautinį 
sąmoningumą. Mokėdamas daug kalbų, rašė ne 
tik į baltarusiškus, bet ir lietuviškus, lenkiškus, 
ukrainietiškus, itališkus, vokiškus laikraščius. 

V. Taločka kartu su Aleksandru Astramo-
vičiumi, Francišeku Budzka, kitais baltarusių 
kunigais buvo vienas iš aktyviausių pirmojo 
baltarusių katalikų laikraščio „Biełarus“ 
steigėjų. Jis daug rašė į šį laikraštį, rėmė jo 
leidimą ir finansiškai. „Bielarus“ pradėjo eiti 
Vilniuje 1913 m. ir ėjo iki 1915 m., kai miestą 
užėmė vokiečiai.

„Visos tautos dabar pergyvena sunkų 
periodą. Tačiau ypač sunkūs laikai baltarusių 
tautai. Jai į akis žvelgia tikra mirtis, jei ji 
nepakils gyventi, jeigu neatsibus“, – tuomet 
rašė V. Taločka, žadindamas savo tėvynainių 
tautinę savimonę.

1916 m. V. Taločka pradeda aktyviai ben-
dradarbiauti su nauju baltarusišku laikraščiu 
„Homan“ („Pašnekesys“) .

„1916 metais vokiečių feldmaršalas 
Hindenburgas paskelbė įsakymą, kad baltarusių 
kalba privalo turėti lygias teises su kitomis šio 
krašto kalbomis. Tais pačiais metais Vilniuje 
pasirodė baltarusiškas laikraštis „Homan“. 
Jame aktyviai bendradarbiavo kunigas 
Vladislovas Taločka, skelbęs savo straipsnius 
baltarusių kultūros, istorijos, religijos temomis. 
Pasirašydavo juos slapyvardžiu Ad. S. (Adam 
Saladuch), – savo prisiminimuose rašė vilnietis 
kunigas Adomas Stankevičius. – Čia būtina 
pabrėžti, kad tuo metu kunigas Vladislovas 
Taločka buvo baltarusiško katalikiško judėjimo 
pradininkas ir vadovas. Viskas, ką tada darė 
baltarusių katalikai, buvo jo reikalas. 1916 metais 
Vilniuje baltarusių katalikai padarė pirmuosius 
žingsnius, kad bažnyčiose ir mokyklose per 
religijos pamokas būtų vartojama baltarusių 
kalba. Vilniaus diecezijos administracijai buvo 
pasiųstas daugelio baltarusių pasirašytas raštas, 
kuriuo buvo prašoma, kad bent vienoje Vilniaus 
bažnyčioje būtų visos apeigos atliekamos 
baltarusiškai, kad į ją būtų skirtas baltarusis 
kunigas, kuris ir vaikus religijos mokytų 
baltarusiškai. Visų šių pastangų iniciatorius 
buvo kunigas Vladislovas Taločka.“

V. Taločka nuo 1917 m. aktyviai dalyvavo 
Krikščionių demokratų sąjungos veikloje, 
reguliariai skelbė straipsnius sąjungos 
laikraštyje „Krynica“ („Šaltinis“), ėjusiame 
Vilniuje.

Be to, jis rašė į baltarusiškus leidinius, 
ėjusius lotyniškomis ir rusiškomis raidėmis: 
„Belaruskae žycce“ („Беларускае жыцьцё“, „Bal-
tarusių gyvenimas“), „Naša dumka“ („Наша 
Думка”, „Mūsų mintys“), „Гадавік Беларускага 
навуковага таварыства“ („Baltarusių mokslo 
draugijos metraštis“), „Калосьсе“ („Varpos“), 
lenkiškus – „Dwutygodnik Diecezji Wileńskiej“ 
(„Vilniaus diecezijos dvisavaitis“), „Przegląd 
Wileński“ („Vilniaus apžvalga“), „Przegląd 
Powszechy“ („Visuotina apžvalga“), „Słowo“ 
(„Žodis“), „Kurjer Wileński“ („Vilniaus kurje-
ris“), „Przegląd Katolicki“ („Katalikų apžval-
ga“), ukrainietiškus – „Богословіе“ („Teologija“, 
Lvovas), „Душпастырь“ („Sielovada“, Užgoro-
das), „Нова зоря“ („Nauja aušra“, Lvovas). Jo 
straipsniai pasiekdavo ir tolimąją Kiniją, kur 
Harbino mieste buvo leidžiamas „Католический 
Вестник“ („Katalikų žinynas“).

Jis pasirašinėjo sava pavarde ir slapyvar-
džiais Adam Saładuch (Адам Саладух, Ad.S.), 
Dryhwicz, P.Kantryba (Пётр Кантрыба), 
Archiwista, Aktivus, Observator (О.), Erka, 
as, Gardiner, Spektator, Drygwicz (Дрыгвіч), 
Gvarneri, Wat, Widz  ir kitais.

Rašė ir lietuvių spaudai

Iš lietuviškų laikraščių, su kuriais bendravo 
V. Taločka, galima būtų išskirti du – Seinuose 
ėjusį „Vadovą“ ir Kaune leistą „Draugiją“. 

Mėnesinis laikraštis „Vadovas“, ėjęs Sei-
nuose 1908–1914 m., buvo skiriamas dvasiš-
kiems lietuvių reikalams. Jį leido Kazimieras 
Prapuolenis, finansavo Šv. Kazimiero draugija. 
Spausdino Juozo Laukaičio spaustuvė Seinuo-
se. „Vadovas“ skelbė vyskupijų nurodymus, 
sprendimus, įvairiems atvejams skirtus pa-
mokslus, žymių teologų kalbas, straipsnius 
religijos klausimais, maldas, svarstė lietuvių 
kalbos dalykus ir kitką. 

„Draugija“ – literatūros, mokslo ir politikos 
žurnalas, ėjęs Kaune kas mėnesį 1907–1914 m. 
Leido Šv. Kazimiero draugija. Jame buvo ap-
tariami literatūros, mokslo, politikos reikalai, 
bažnyčios ir teologijos dalykai, nagrinėjami 
literatūros kritikos, kultūros ir visuomenės 
gyvenimo klausimai, spausdinamos recenzijos, 
poezijos ir prozos kūriniai. Žurnale bendradar-
biavo per 150 autorių, tarp jų Jonas Basanavi-

čius, Kazimieras Būga, Liudas Gira, Lazdynų 
Pelėda, Maironis, Pranas Mašiotas, Vincas 
Mykolaitis-Putinas, Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Augustinas Voldemaras, Vydūnas, Vladislovas 
Taločka. 

Dažnai istorinėmis temomis V. Taločka rašė 
Vilniaus katalikų laikraštyje „Dwutygodnik 
Diecezjalny“ („Diecezijos dvisavaitinis“). 
Rašė ir į liberalų laikraštį „Przegląd Wileński“ 
(„Vilniaus apžvalgą“), lenkų kalba leistą nuo 
1911 m. Šis laikraštis propagavo demokratines 
idėjas, visų tautų teisinę lygybę, todėl buvo 
lenkų valdžios persekiojamas ir uždarytas.

Kuriuo keliu eiti? 

Kunigas V. Taločka neapsiribojo vien 
baltarusių istorija, literatūrologija, apskritai 
publicistika. 1915 m. jis buvo vienas iš 
svarbiausių nuo karo nukentėjusių baltarusių 
vaikų prieglaudos „Zolak“ („Aušra“) steigėjas 
Vilniuje. 1916–1918 m. V. Taločka veda religijos 
pamokas Vilniaus baltarusiškose mokyklose, 
beraščių darbininkų kursuose. Dalyvavo 1918 m. 
sausio 25–27 d. Vilniuje įvykusiame Vilniaus ir 
Gardino krašto baltarusių suvažiavime. 

Šiame suvažiavime, kaip teigia Minske 
1996 m. išleista „Belaruskaja enciklapedija“ 
(t. 2, 412 p.), „įvairių politinių krypčių bal-
tarusiai bandė suderinti bendrus siekius ir 
padėti pirmąjį akmenį į mūsų valstybės sta-
tybos fundamentą.“ Suvažiavime vyravo dvi 
koncepcijos: laisvos Baltarusijos įkūrimas ir 
Lietuvos-Baltarusijos konfederacinės valsty-
bės, sudarytos iš dviejų autonomijų – Lietuvos 
ir Baltarusijos, įkūrimas. V. Taločka save laikė 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės piliečiu, 
todėl nepriklausomą Lietuvą jis matė sąjungoje 
su Baltarusija. Suvažiavimas bendro sprendi-
mo nepriėmė, buvo nutarta įsteigti Vilniaus 
baltarusių radą. 

V. Taločka pritarė Vilniuje 1918 m. vasario 
16 d. paskelbto Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto idėjoms. Lenkai, kaip žinia, šio Akto ne-
pripažino, stiprino lenkinimo politiką.

„Ypač Vilniaus seminarija buvo vedama 
lenkų dvasioje ir ruošė kunigus lenkintojus 
gudų ir lietuvių parapijoms. Seminarija buvo 
paversta lenkiška aukštesniąją mokykla, kur 
stoti išėjusiems lietuvių gimnazijas buvo tie-
siog užkirstas kelias“, – 1918 m. rašė Lietuvos 
valstybės užsienio reikalų ministerijos leidinys 
„Lietuvos valstybės kūrimas ligi Vyriausybei 
susidarius“.

1918 m. balandžio 26 d. Vilniuje posėdžiavusi 
Lietuvos Taryba pritarė Antano Smetonos 
paruoštai rezoliucijai dėl „nenormalaus stovio“ 
Vilniaus kunigų seminarijoje. Buvo nutarta 
dėl to kreiptis į Romos popiežių. Rezoliucijoje 
buvo teigiama, kad „Vilniaus dvasinėje katalikų 
seminarijoje turi būti lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos ir literatūros mokytojai. Išėję tą 
seminariją, kunigai privalo pakankamai mokėti 
lietuvių kalbos, būti susipažinę su lietuvių 
literatūra ir istorija. Ir bent pusės seminarijos 
vadovybės ir profesorių turi būti lietuviai.“ 
Vatikane šio balso tada neišgirdo. 

O baltarusių katalikų teisių dar nebuvo 

kam ginti. Buvo tik keliolika tokių kaip kunigas 
V.Taločka atsidavusių baltarusių šviesuolių. 
Tačiau tokių žmonių dėka Vilniaus kunigų se-
minarijoje susikūrė baltarusių klierikų būrelis. 
Jo nariai, nors seminarijos dokumentuose buvo 
užrašyti kaip lenkai, pusiau slapta skaitė balta-
rusiškas knygas, slapyvardžiais rašė į baltaru-
siškus laikraščius, net buvo sukūrę baltarusių 
chorą. Tačiau seminarijos vadovybė neleido 
oficialiai seminarijoje dainuoti baltarusiškai. 

Lietuvos Tarybos narys

Kai Lietuvos Taryba, paskelbusi nepriklau-
somybę, suprato, kad atkurti Lietuvos valstybę 
be tautinių mažumų paramos bus labai sunku, 
į Tarybos sudėtį buvo pakviesti šeši baltarusių 
ir trys žydų atstovai. Tarp baltarusių pirmuoju 
buvo įrašytas Vladislovas Taločka. Po jo ėjo Iva-
nas Luckevičius, Dominykas Semaška, Ivanas 
Stankevičius, Vaclovas Lastauskis ir Kazimieras 
Talkevičius. Į Lietuvos Tarybą jie buvo priimti 
vienbalsiai 1918 m. lapkričio 27 d.

V. Taločka aktyviai dalyvavo Lietuvos 
Tarybos veikloje, rūpinosi katalikų bažnyčios, 
baltarusių tautiniais reikalais. 

Baltarusiškai kalbėti – ne!

Vilnius vyskupas Edvardas fon Ropas, 
palaikęs tautines mažumas, caro valdžios buvo 
ištremtas iš Vilniaus, vėliau 1917 m. paskirtas 
Mogiliovo vyskupu ir metropolitu. Valdy-
toju pasiliko kunigas Michalkevičius, kuris 
pasirašė grupės lenkų 1917 m. gegužės 27 d. 
memorandumą, kuriuo reikalavo Lietuvos 
prijungimo prie Lenkijos. 

Lietuviai dėjo daug pastangų, kad Vil-
niaus vyskupu būtų paskirtas lietuvis. Jiems 
tai po ilgų derybų pavyko pasiekti. Vilniaus 
vyskupu tapo Jurgis Matulaitis. Jo ingresas 
įvyko 1918 m. gruodžio 8 d. 

Vladislovas Taločka Vilniuje, 1917 m.

Vladislovas Taločka rėmė Vilniaus baltarusių 
katalikų laikraštį „Bielarus“

Vladislovo Taločkos kapas Vilniuje, 
Rasų kapinėse

Nukelta į 15 p.

Lietuvos istorija
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Lietuviai Gruzijoje

Kalnų krašto lietuviai
Interviu internetu su Gruzijos lietuvių bendrijos „Rūta“ pirmininke Zina Karukhnishvili

Manau, kad Lietuvos skaitytojui būtų 
malonu išgirsti iš Jūsų, kaip Gruzijos 
lietuvių bendrijos „Rūta“ pirmininkės, 
pasakojimą apie bendriją, bet, pirmiausiai, 
pradėtume nuo Jūsų. Kaip atsidūrėte šioje 
pasakišku kalnų grožiu apsuptoje šalyje? 
Gal truputėlį biografinių žinių... 

Gimiau Kaune, esu gydytoja kardiologė, 
medicinos mokslų daktarė. Vyras – diplo-
matas. Sūnus – Lietuvos Jono Žemaičio karo 
akademijos studentas, dabar tarnauja Lie-
tuvos kariuomenėje, dukra – vadybininkė. 
Nuo 2000 m. – Gruzijos lietuvių draugijos 
„Rūta“, visada žalios ir vis naujai atgims-
tančios draugijos, pirmininkė. 

Jūsų 1996 m. įkurtai draugijai neseniai 
buvo 15. Tai lyg ir paauglio metai. Kas 
stovėjo prie jos ištakų?

1996 m. Gruzijoje gyvenančios lietuvės 
susibūrė į bendriją, kurią pavadino „Rūta“. 
Susivienijimo pirmininke buvo išrinkta Ire-
na Džikija, nuo 1998 m. ji paskirta pirmąja 
Lietuvos garbės konsule Gruzijoje. 

Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavi-
mas – viena svarbiausių mūsų darbo už-
duočių. Stengiamės išlaikyti lietuvybę miš-
riose šeimose, ypač trečios kartos vaikams 
(anūkams). Stengiamės sudominti Gruzijos 
bendruomenę Lietuvos kultūra, istorija ir da-
barties gyvenimu, mūsų tradicijomis. Kaip ir 
anksčiau, bendrija, siekdama išlaikyti lietu-
viškumą, dirba švietimo ir kultūros srityse. 
Reguliariai organizuojame renginius, skirtus 
Vasario16-ajai, Kovo 11-ajai, Sausio 13-ajai. 
Bažnyčioje aukojamos šv. Mišios žuvusiems 
už Lietuvos Nepriklausomybę Vilniuje, prie 
Televizijos bokšto; susirenkame paminėti 
Gedulo ir vilties dieną. Įspūdingos Kalėdos, 
Velykos, Motinos diena, o dar įspūdingesnės 
Joninės, kai Kaukazo kalnuose užsiliepsnoja 
laužai ir į kalnų upes leidžiami vainikai. 

Gal paminėtumėte žymesnius lietuvius, 
apsilankiusius ar gyvenusius Gruzijoje. 
Juk tai savotiška istorija: Lietuvos istorija 
Gruzijoje.

Jų ne vienas ir ne du, o ištisa galerija: ne 
tik buvusių kalnuotoje šalyje, bet ir palikusių 
pėdsaką čia. Vilniaus universiteto auklėtinis 
Juozapas Chodzka (1800–1881) vadovavo 
Kaukazo žemių matavimo komitetui, ke-
lių inžinierius, dramaturgas, publicistas, 
pirmosios lietuviškos komedijos „Amerika 
pirtyje“ autorius Antanas Vilkutaitis-Ketu-
rakis (1864–1903), vadovavęs geležinkelio į 
Boržomį tiesimui (2012 m. greta Boržomio 
senosios geležinkelio stoties atidengtas 
paminklas A. Vilkutaičiui), lietuvių poetas 
ir vertėjas Jonas Graičiūnas, į lietuvių kalbą 
išvertęs Šota Rustavelio „Karžygį tigro kai-
liu“, daugelio mokslinių darbų apie gyvulių 
užkrečiamąsias ligas autorius, veterinarijos 
gydytojas Jonas Bielkevičius (1871–1947), 
lietuvių poetas, knygnešys Ignas Bitaitis 
(1876–1900), garsiųjų „Kaukazo legendų“ 
ir kt. kūrinių autorius Antanas Žukaus-
kas-Vienuolis (1882–1957) (jam atidengta 
memorialinė lenta), lietuvių dailininkas 
bei kompozitorius Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis (1875–1911), lietuvių naciona-
linio atgimimo veikėjas inžinierius Petras 
Vileišis, lietuviškojo choro vadovas Julius 
Štarka (1894–1960), o Pranas Dailidė 1918 
m. rugpjūčio 30 d. buvo akredituotas kaip 
Lietuvos valstybės atstovas prie Gruzijos 
Vyriausybės ir pan. Visų jų keliai į Gruziją, 
kaip ir likimai, skirtingi, bet visi jie vienaip 
ar kitaip Gruzijoje prisimenami.

1989 m. Kaukazo krašte buvo apie 977 
lietuvių (Tbilisyje – 353). Ar turite duome-
nų, kiek jų dabar yra ir kiek jų vienija Jūsų 
vadovaujama draugija. Gal yra ir jaunimo 
sambūris?

Paskutiniais duomenimis, visoje Gruzi-
joje gyvena apie 300, o draugijoje – apie 60 
(23 nuolat gyvena Tbilisyje). Mūsų  gretas 
papildė – ir mes tuo džiaugiamės – naujai 
įsikūrusi lietuvių jaunimo bendruomenė 
„Labas“. Kaip jai seksis, pamatysime, tačiau, 
mes, vyresnieji, jiems visokeriopai padėsi-
me: patirties turime daugiau nei 15 metų, 
manau, tikrai pravers. 

Pamenu, kad buvusiam Tautinių mažu-
mų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės pateikdavote 
daug įdomių, kompetentingai parengtų 
projektų. Ir laimėdavote. Kokius dabar 
projektus įgyvendinate? Ir kur juos ku-
riate, ar turite būstinę ir jei taip, tai koks 
jos adresas, o gal ir telefonas. Manau, kad 
atsiras norinčių – ir, aišku, ne pragmatišku 
tikslu – su Jumis bendrauti. 

Kasmet rašome projektus ir visados 
gaudavome finansavimą, išskyrus gal porą 
kartų, nors  ir menką, bet gaudavome. 

Vienas projektų, pateiktas Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministeri-
jai – „Lietuviškų senovinių dainų vertimas 
į gruzinų kalbą ir knygos išleidimas“, kitas 
skirtas Antano Vienuolio-Žukausko jubilie-
jui: spektaklis ir Gruzijos legendų ,,Užkeikti 
vienuoliai” vertimas bei knygos leidimas.

Spektaklis buvo suvaidintas Tbilisio 
Atonėli teatre dviem – lietuvių ir gruzi-
nų – kalbomis. Ruošiamės įgyvendinti 
projektą, skirtą Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno žygdarbiui paminėti: organizuo-
sime studentams ir svečiams seminarą 
Gruzijos aviacijos universitete. Parengsime 
stendą, kuriame eksponuosime nuotraukas 
ir skrydžio aprašymus lietuvių ir gruzinų 
kalbomis. Keleivių, įsigijusių bilietus skry-
džiui Tbilisio oro uosto aviakompanijoje 
„Air Baltic“, lauks staigmena: į specialų 
voką įdėti kelionės bilietai su atributika, 
skirta drąsiems, Lietuvą išgarsinusiems, 
lakūnams. 

Prižiūrime ir kapines. Kapinėse, kuriose 
nuo seno buvo laidojami kitataučiai, pastaty-
tas lietuviškas kryžius (simbolinis) visiems, 
žuvusiems per I pasaulinį karą, tremtiniams 
ir kitiems lietuviams, kurių kapaviečių mes 
nežinome, bet per Vėlines turime kur padėti 
gėlių ir uždegti žvakutes. 

Jokios būstinės neturime: viskas vyksta 
mano namuose. Sekmadieninę mokyklėlę 
(irgi po mano pastoge), kuriai sukaks jau 
12 metų, lanko 10 vaikų: ir ne tik lietuvių. 
Visus jau ne vienus metus lietuvių kalbos, 
dainos moko, supažindina su Gintarinio 
krašto istorija, kultūra, papročiais moky-
toja Lidija Giorgobiani. Neseniai Lietuvos 
nacionalinio transliuotojo palydovinis 
kanalas „LTV World“ pasiekė Gruziją: nuo 
šiol mūsų namuose renkasi ne tik vaiku-

čiai, bet ir draugijos nariai, jaunimas, kad 
pamatytų lietuviškas laidas, girdėtų gyvą 
lietuvišką žodį. 

Na, o mus galima rasti adresu: Kekeli-
dzės g. 1-8, Tbilisi, Georgia ir el. p. ruta-geo@
yandex.ru. Visada laukiame lietuviškų veidų 
ir lietuviško žodžio. 

Ir draugijos žmonės. Gal plačiau apie 
juos, nes nebūtų jų – ir susivienijimo 
nebūtų. 

Plačiau tai, vadinasi, reikėtų kalbėti 
apie kiekvienos moters gyvenimo istori-
ją. Visos mamos ar močiutės – tokių jau 
daugelis – myli Lietuvą, pagal išgales 
saugo savo protėvių kalbą, papročius ir 
perduoda visa tai ne tik savo vaikams, bet 
ir anūkams. 

Kaip bendraujate su Gruzijos vals-
tybinėmis institucijomis (ir kokiomis) 
ir ar sulaukiate paramos: moralinės bei 
materialinės? 

Per tiek metų jokios paramos nesulaukė-
me, o prisimena mus tada, kai  reikia vesti 
šventę ir parodyti tautines mažumas, o ir 
mus kaip tautinę mažumą. 

Visi gyvename atviroje erdvėje. Su 
kokiomis Gruzijos (ar Tbilisio) tautinių 
mažumų draugijomis bendraujate. Kaip 
ir kokiu būdu joms pristatote Lietuvą: juk 
tai viena pagrindinių Jūsų misijų šiame 
krašte?

Su visomis, tačiau glaudžiausiai su 
Europos šalių, nors ir kitas bendruomenes 
taip pat labai gerbiame.

Kur vyksta bendrijos renginiai (gal apie 
vieną kitą plačiau) ir kaip palaikote ryšius 
su ambasada?

Norėčiau pasakyti, kad visas mūsų 
bendruomenės gyvenimas neatsiejamas nuo 

Gruzijos lietuvių bendrijos „Rūta“
 pirmininkė Zina Karukhnishvili

Kartu su Lietuvos Respublikos Prezidentu Valdu Adamkumi Tbilisyje („Rūtos“ pirmininkė – trečia iš kairės)

ambasados, kuri mums yra širdį primenantis 
Lietuvos žemės plotelis: mes čia pažymime 
bendras šventes, susitinkame su iš gimtinės 
atvykusiais žmonėmis: režisieriais, mokslo 
ar meno veikėjais. Ką tik buvo piligrimų 
grupė: aukojome mišias lietuvių kalba, o 
praėjusiais metais sutikome prelatą Putrimą, 
aukojusį mišias bendruomenei ir visiems 
lietuviams verslininkams. 

Ar yra duomenų, kiek lietuvių grįžta į 
biologinę Tėvynę ?

Sunku kalbėti: mūsų labai nedaug. Iš 
mūsų grįžo tik keletas. 

Ar dažnai Jūsų draugijos nariai, o ir Jūs 
pati lankotės Lietuvoje ir ar pasidalijate 
lankymosi įspūdžiais? Kaip dabar jums 
atrodo Lietuva: jos žmonės, aplinka?

Aš būnu kasmet per Pasaulio lietuvių 
bendruomenių pirmininkų suvažiavimus, 
kitos moterys – pagal galimybę, bet visos 
lankosi – tik gal ne kasmet. Kita vertus, ir 
kelionė brangoka. Ir dar: nėra tiesioginių 
skrydžių. Norėtųsi, kad jie būtų nors porą 
kartų per savaitę.   

Lietuva kaip Lietuva. Pasikeitė žmo-
nės, o aplinka – gal tik Vilniuje. Kaunas 
man atrodo toks pats, kokį prieš 39-erius  
metus palikau išvažiuodama iš jo. Gal 
kiek pasikeitė centras. Man Kauno gaila. 
O žmones tai kaip ir visur: jaunimas mąsto 
globaliai (labai trūksta paprasto žmogiš-
kumo!), o suaugusiems, man regis, rūpi, 
kaip išgyventi.

Dėkojame už pokalbį ir siunčiame 
nuoširdžius linkėjimus Kalnų krašto lie-
tuviams ir Jums asmeniškai.

Kalbėjosi žurnalistas Alfonsas KAIRYS, Vilnius
Nuotr. iš Gruzijos lietuvių
 bendrijos „Rūta“ archyvo

Prie paminklinės lentos Antanui Vienuoliui-Žukauskui atmintiKryžius lietuviams, išėjusiems Anapilin
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Mokyklų istorija

Kauno „Saulės“ gimnazijos istorija
Valdemaras JARUŠEVIČIUS, Kauno „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas

Taigi naciai leido atkurti švietimo sistemą, 
gyvavusią tarpukaryje, tačiau jie iš esmės 
vykdė antilietuvišką ir germanizavimo 
politiką.

Vykstant karui „Saulės“ rūmuose buvo 
įsikūrusios ir kitos mokyklos. Marijos Peč-
kauskaitės gimnazija integruota su mergaičių 
gimnazija. Veikė Kauno mokytojų seminarija. 
Priimant mokinius į šią mokyklą, kaip ir į ki-
tas mokyklas, nebuvo pageidaujami žydai, o 
nuo 1943–1944 m. nebuvo priimami mokiniai, 
kurių seneliai žydai. Kita mokykla – Kauno 
III gimnazija, kuri vėliau buvo pavadinta Sa-
lomėjos Nėries vidurine mokykla. Dar buvo 
įsikūrę Suaugusiųjų instituto atskiri skyriai. 
Ketvirta švietimo įstaiga – muzikos kursai. 
Pasibaigus karui, rūmuose veikė Finansų 
ir kredito technikumas (1945–1957). Vėliau 
ši mokykla persikėlė į Vilnių ir šiuo metu 
vadinasi Vilniaus kolegijos Ekonomikos 
fakultetas.

1944 m. vasarą prasidėjo sovietinė reoku-
pacija. Mokyklos struktūra iki 1949 m. išliko 
tokia pati, kokia buvo ir nacių laikais, tačiau 
ugdymas sugrąžintas į 1940–1941 m. padėtį.

Mokyklos bendruomenei keliami uždavi-
niai: sparčiai kelti mokytojų politinį ir profesinį 
lygį, gausinti pionierių ir komjaunuolių gretas, 
vesti „stiprią“ antireliginę propagandą, for-
muoti mokinių materialistinę pasaulėžiūrą 
bei komunistines pažiūras ir kita. Visų pir-
ma, mokyklos uždaviniai buvo siejami su 
Komunistų partijos suvažiavimų nutarimais. 
Švietimo įstaigos gyvenimas priklausė ir nuo 
direktoriaus. Jeigu jis tvirtų komunistinių 
pažiūrų, tai buvo matoma ugdymo procese, 
o jeigu ne, mokyklos gyvenime komunistinė 
ideologija skiepijama tik formaliai. Kiekvie-
nas direktorius ir pavaduotojai turėjo įtakos 
mokyklos veiklai.

Mokyklos pavadinimas keitėsi: VIII 
berniukų gimnazija, J. Aleksonio ir „Saulės“ 
vidurinės mokyklos. Svarbus įvykis mokyklos 
istorijoje – 1962 m. Tuo metu buvo įvestas 
sustiprintas matematikos ir fizikos mokymas, 
kuris iškėlė mūsų mokyklą į išskirtinę padėtį 
ne tik mieste, bet ir Lietuvoje. 1989 m. kai 
kuriose klasėse dar buvo įvestas sustiprintas 
anglų kalbos, informatikos ir skaičiavimo 
pagrindų kursas.

Mokykloje nuo 1949 m. siekta įvesti visuo-
tinį mokymą. Tuo tikslu pradėta mokyti še-
šiamečius parengiamojoje klasėje, steigiamos 
pailgintos dienos grupės, mokytojai kontro-
liuodavo nelankančius mokyklos, pranešdavo 
į tėvų darbovietes apie jų vaikų praleidžiamas 
pamokas ir kita.

Mokymo programas pateikdavo tik Švie-
timo ministerija ir tik persitvarkymo laikotar-
piu mokytojams leista jas sudaryti patiems. 
Programų įgyvendinimui naudojami tik rusų 
kalbos vadovėliai. Humanitariniuose vadovė-
liuose buvo daug komunistinių idėjų.

Daug dėmesio skiriama profesiniam 
orientavimui. Mokiniai, kurių vidurkis 
nesiekdavo keturių, buvo raginami stoti 
į profesines technines mokyklas (PTM). 
Vyresniosios klasės tapdavo gamybinėmis, 
mokiniai atlikdavo praktiką gamyklose ir 
įgydavo darbininkų specialybes.

Pagal mokymo programas buvo dėstomas 
karinis parengimas, rengiant  jaunimą tarnybai 
SSRS ginkluotose pajėgose. Rusų kalba moky-
kloje buvo akcentuojama kaip antroji gimtoji 
kalba. Jai skiriama tiek pat valandų kaip ir 
lietuvių kalbai. Užsienio kalbos vadinamos 
svetimomis ir joms buvo skiriamos tik dvi sa-
vaitinės pamokas. Istorijos kursas turėjo padėti 
mokiniams išugdyti marksistinį visuomenės 
supratimą, formuoti įsitikinimą, kad kapita-
lizmas žlugs ir laimės komunizmas.

Mokymo procesas baigdavosi egzami-
nais. Pokariu mokiniai laikydavo beveik visų 
dalykų egzaminus. Vėliau jų skaičius abitu-
rientams sumažėjo iki keturių. Sėkmingai 
baigę mokyklą buvo apdovanojami aukso ir 
sidabro medaliais.

Baigusiems mokyklą klasės auklėtojai 
rašydavo charakteristikas, kurios buvo labai 
svarbios stojant į aukštąją ugdymo įstaigą.

Aštuntame dešimtmetyje buvo pereita 
prie kabinetinės sistemos, tačiau vėliau, kaip 
nepasiteisinusios, atsisakyta. Svarbus įvykis – 
mokyklos priestato statyba 1974 m. Išsiplėtė 
mokymosi erdvės. Vis dėlto mokymas ir toliau 
vyko dviejomis pamainomis.

Be formaliojo ugdymo ypač reikšmingas 

buvo neformalusis ugdymas, apėmęs visas 
popamokines veiklos sritis, tai yra būrelius, 
organizacijas, ekskursijas, renginius ir kita. 
Šiam ugdymui keliami tikslai: veikla privalo 
būti praktinė, komunistiškai auklėti ir formuo-
ti materialistinę pasaulėžiūrą.

Administracija daug dėmesio skyrė 
visuomenei naudingai veiklai. Buvo orga-
nizuojamos mokyklos sanitarinės dienos, 
metalo laužo, vaistažolių, makulatūros rin-
kimas, darbai statant priestatą, darbai miesto 
erdvėse, šeštadienio talkose, gamtosaugos 
darbas Kleboniškio miške, įvairiausios talkos 
kolūkiuose ir kita.

Sovietiniu laikotarpiu sukurta savitos tra-
dicijos, šventės bei simboliai. Buvo minimos 
sovietinės kalendorinės datos, pavyzdžiui, 
Spalio revoliucijos, Lenino ir Stalino gimimo 
metinės, Gegužės 1-oji ir kitos. Giliausia 
mokyklos tradicija buvo J. Aleksonio garbei 
organizuojami minėjimai ir įvairūs renginiai, 
jo garbei įkurtas memorialinis muziejus. Šven-
čiama Rugsėjo 1-osios, Duonos, Naujametinės 
eglutės, Šimtadienio, Paukščių dienos, Išleis-
tuvių ir kitos šventės.

Pokariu mokiniai ir mokytojai, kaip ir 
visi Lietuvos patriotai, priešinosi sovietinei 
valdžiai. Mokytojai J. Šukys, A. Brakas, 
L. Dambrauskas, D. Čebelis ir kiti, mokiniai 
A. Kačiuška, A. Šumauskas, Nerimantas ir 
Valdemaras Žutautai, P. Dainius, A. Baronas, 
G. Akstinas, J. Janulevičius ir kiti aktyviai 
dalyvavo tautiniame atgimime.

Pertvarka Lietuvoje transformavosi į 
tautinį atgimimą. Pokyčiai įvyko mokykloje. 
Siekta, kad mokytojo ir mokinio santykiai būtų 
grindžiami humanizmo dvasia. Atsisakyta 
karinio parengimo,  pionierių ir komjaunimo 
organizacijos nutraukė savo veiklą, įvesti 
etikos ir tikybos dalykai, į mokyklą sugrįžo 
religinės šventės. Įtvirtinta mokinių savivalda. 
Bendruomenė kūrybiškai pritaikė mergaičių 
gimnazijos simbolius bei šventes, siekė susi-
grąžinti gimnazijos statusą.

Nuo 1990 metų keitėsi mokyklos strategi-
nės kryptys, tikslai. Veikla buvo grindžiama 
šiomis vertybėmis ir principais: nuolatinis 
mokymasis bei kompetencijų vystymas, 
pagarba, tolerancija, dėmesys kiekvienam 
bendruomenės nariui, perėjimas nuo mokymo 
prie mokymosi, nuo pedagoginio poveikio 
prie pedagoginės sąveikos. Filosofija – „saulė 
šviečia visiems“. Įsitikinimas: gabumai yra 
ugdytinos dovanos ne savo naudai, bet žmonių 
bendruomenės labui.

Prisiminimas apie buvusią mergaičių 
gimnaziją mokyklos bendruomenę paskatino 
galvoti apie gimnazijos statuso susigrąžinimą. 
Mokyklos bendruomenė į šį tikslą ėjo žingsnis 
po žingsnio, kryptingai, planingai. Į Švietimo 
ministeriją apginti gimnazijos statuso vyko 
direktorė A. Sellienė. Ministerija pritarė šiai 
idėjai ir nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo 
gimnazija. Gimnazijos statuso atgavimo proga 
mokykloje buvo surengta iškilminga šventė, 
parodos. Į šventę atvyko seni draugai iš Tartu 
Forselijaus gimnazijos.

Mokyklos pasiekimai labai priklausė nuo 
direktorės A. Sellienės. Apie Ją geriausiai by-
loja mokytojų prisiminimai: ,,Mes visi dėkingi 
šiam nuostabiam žmogui už Jos triūsą moky-
klos labui“ (Leonardas Žostautas), „Ji – uni-
versali, didelį dėmesį skyrė visoms mokyklos 
sritims. Konfliktus direktorė siekdavo išspręsti 
taikiai“ (Birutė Vasylienė). Mokinių prisimini-
mai: „Ji padarė labai didelį įspūdį ir kaip žmo-
gus, ir kaip vadovė“ (Ramona Paulauskaitė), 
„Ji neabejotinai buvo pagrindinė Saulė, kurios 
šviesos užteko visiems“ (Vytenis Kalibatas).

Susigrąžinusi gimnazijos statusą, ben-
druomenė siekė jį įtvirtinti. Iškelti uždaviniai: 
auklėti jaunimą krikščioniška, demokratine 
dvasia, puoselėti tradicijas, sutelkti dėmesį į 
bendradarbiavimo pedagogiką.

Gimnazija didesnį dėmesį skyrė tikslie-
siems ir gamtos mokslams. Be to, įvestas pri-
valomas lotynų kalbos mokymas, sustiprintai 
dėstoma anglų ir vokiečių kalbos. Papildomam 
mokinių ugdymui buvo įvesti psichologijos, 
prancūzų kalbos, taikomosios ekonomikos 
fakultatyvai, meno saviveiklos kolektyvai, 
įvairūs dalykiniai būreliai. Nemažai dėmesio 
skiriama darbui su gabiaisiais mokiniais. 

Nuo 1992 m. visų  klasių mokiniai turėjo 
laikyti keliamuosius egzaminus.

Gimė naujos tradicijos, tokios kaip jau-
nojo gimnazisto priesaika, himnas, vėliava, 

uniforma (pirmoji Lietuvoje). Be tradicinių 
renginių, pažymimos tautinės, istorinis ir 
literatūrinės datos.

2003 m. mokykla tapo keturmetė išgry-
ninta gimnazija.

Mokykloje daug dėmesio skiriama moky-
tojui, jo kvalifikacijos kėlimui. Siekiama, kad 
pedagogų kolektyvą sudarytų reflektuojantys, 
nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys 
profesionalūs mokytojai. Apie mokytojų kva-
lifikaciją byloja šie skaičiai: iš 77 pedagogų – 6 
mokytojai, 15 vyr. mokytojų, 39 mokytojai me-
todininkai, 16 mokytojų ekspertų, 2 – mokslo 
daktarai (2011–2012 m.m.).

Gimnazijoje mokosi per 850 mokinių. 
Paskutiniais metais vidurinį išsilavinimą 
įgyja apie 250 abiturientų. Moksleiviai akty-
viai dalyvauja olimpiadose bei konkursuose: 
107 nugalėtojai Kauno mieste, 30 nugalėtojų 
respublikoje ir 3 nugalėtojai tarptautiniuose 
konkursuose (2011–2012 m.m.).

Nuo 1995 m. mokykloje leidžiamas lai-
kraštis „Vivat sol“. Šis laikraštis – vienintelis 
šalies mokyklų leidinys, registruotas kaip res-
publikos lygmens laikraštis. Jame pateikiamos 
gimnazijos aktualijos, rašoma apie vykusius 
renginius, šventes, akcijas, gvildenamos 
problemos.

Svarbią funkciją atlieka neformalusis ug-
dymas. Mokykloje veikia trys organizacijos, 
20 būrelių. Ne vienas mokinys už aktyvią 
veiklą buvo apdovanotas prezidentų padėkos 
raštais.

Mokyklą aplankė daugybė įžymių Lietu-
vos žmonių, tokių kaip poetas B. Brazdžionis, 
kunigas R. Mikutavičius, kardinolas J. E. V. 
Sladkevičius, Tėvas Stanislovas, arkivyskupas 
S. Tamkevičius ir kiti.

Gimnazija turi nemažai tradicinių ren-
ginių, vienas iš jų – „Tiksliukų“, arba Mate-
matikų vakaronė. Per vakaronę komandos 
pristato savo namų darbus, siekia kuo geriau 
atlikti užduotis. Tai ne tik Tiksliųjų mokslų 
vakaronė, tai ir išradingumo, humoro, gerų 
emocijų vakaronė.

Renkamas Vasario 16-osios laureatas. 
Laureato vardas suteikiamas gimnazistui 
už brandžią pilietinę veiklą, gerą mokymąsi, 
aktyvų dalyvavimą krašto ir mokyklos pilie-
tinėse akcijose.

Nuo 2003 m. gyvuoja tradicinis renginys 
„Mokslo šlovės galerija“, kuri apibendrina 
metų mokslinę, projektinę, kūrybinę veiklą ir 
pagerbia pačius gabiausius, talentingiausius, 
kūrybingiausius mokinius bei iškiliausius 
mokytojus. Šventės tikslai: apibendrinti ir 
suaktyvinti mokslinę tiriamąją veiklą; ugdyti 

kūrybingą, atsakingą, iniciatyvią ir aktyvią 
asmenybę; stiprinti bendradarbiavimą su tė-
vais, visuomenės nariais, buvusiais mokiniais, 
skatinant keitimąsi informacija ir platinimą. 
Apdovanojami mokiniai ir mokytojai. Pas-
tariesiems įteikiamos sidabrinės ir auksinės 
saulutės.

„Pavyzdingiausios klasės“ konkursas 
gimnazijoje pradėtas rengti nuo 2006–2007 
mokslo metų. Konkurso tikslas – įvertinti ir 
skatinti kūrybiškus, aktyvius ir pažangius 
klasių kolektyvus, stiprinti klasės bendra-
darbiavimo įgūdžius, atsakomybę, skatinti 
mokinių iniciatyvą. Klasė nugalėtoja apdova-
nojama padėkos raštu bei kultūrine, pažintine, 
edukacine kelione po Lietuvą.

Mokykloje įspūdingai švenčiamos 
abiturientų šventės: Šimtadienio, Paskutinio 
skambučio ir Išleistuvių.

Apie mokyklos prasmingą veiklą byloja 
abiturientų pasiekimai. Gimnazija išugdė 
daug puikių žmonių, kurių dalis įsijungė į 
politinį gyvenimą, pasirinko menininko kelią, 
kai kurie mokiniai tapo žinomais žurnalistais, 
sportininkais, dvasininkais. Tikėtina, kad 
visi aleksoniečiai ar sauliečiai yra geri žmonės. 
Galbūt tai yra pats didžiausias mokyklos 
pasiektas tikslas? 

Knygos vertę padidina gausūs informa-
cinio pobūdžio priedai, tai yra: Svarbiausios 
mokyklos istorijos datos; 1985–2012 metų 
pasirašytos bendradarbiavimo sutartys; Kauno 
„Saulės“ bendruomenės leidiniai; Kauno „Sau-
lės“ gimnazijos rengtų projektų, konferencijų, 
konkursų medžiaga leidiniuose; Dramos studijos 
spektaklių repertuaras; Abiturientai medalinin-
kai; Olimpiados ir olimpiadininkai; Svarbiausi 
laimėjimai; Kauno „Saulės“ gimnazijos mokinių 
tarybos pirmininkai; Kauno „Saulės“ neformaliojo 
švietimo būreliai; 2003–2012 metų „Mokslo šlovės 
galerijos“ laureatai; 2004–2013 metų Auksinės ir 
sidabrinės saulučių laureatai; 1998–2013 metų 
Vasario 16-osios laureatai; Linksmi mokinių 
prisiminimai apie mokytojus ir darbuotojus; 
Aptarnaujantis personalas. Beje, iškalbingiausi 
apie mokyklą byloja žodžiai, įrašyti Svečių 
knygose 1923–2013 m.  

Knyga skirta įvairiapusiškai apžvelgti 
mokyklos gyvenimą ir jos įkūrimo prielaidas. 
Manoma, kad joje atskleista tik dalis mokyklos 
istorijos faktų, paženklintų dieviškąja aura, 
persmelktų emocijomis, viltimis, svajonėmis.

Knygos pabaigoje pateiktas gausus lite-
ratūros šaltinių sąrašas, anotacijos lietuvių, 
anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių kalbomis. 

Geri žmonių darbai niekuomet neišdils 
ateinančių kartų atmintyje. Pabaiga

Tęsinys. Pradžia Nr. 12

Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojų kolektyvas 2012–2013 m. m.

Š. m. liepos 6–7 d. 11–19 val. 
Kernavėje įvyks XIV tarptau-
tinis eksperimentinės archeo-
logijos festivalis „Gyvosios 
archeologijos dienos Kerna-
vėje“. Kviečiame dalyvauti!

Kviečiame Rasos šventę švęsti Kernavėje š. m. birželio 23–24 d. 
Susirinkusiuosius linksmins gausybė folklorinių ansamblių. Is-
torinius piliakalnius apgaubs laužų šviesa, Neries upe bus pluk-
domi vainikai, o šokiai ir dainos tęsis iki paryčių.
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Šaknim – į žemę, šakom – į dangų
Rytų Lietuvos mokyklų gyvenimas

Viktorija MELNIK, Indrė NOVOPAŠINAITĖ, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos laikraščio „Šilo pulsas“ žurnalistės
Pavasariui einant į pabaigą, gegužės 

24-ąją dieną, Vilniaus r. Juodšilių ,,Šilo“ 
gimnazijoje tradiciškai, jau penktus metus 
iš eilės, buvo surengta ,,Vilniaus jovarų“ 
šventė. Kasmet gausybę moksleivių su-
buriantis renginys šiemet buvo skirtas 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo 
metinėms bei Tarmių metams paminėti. 
Jubiliejinėje ,,Vilniaus jovarų“ šventėje 
dalyvavo aštuoniolika mokyklų ir du 
lopšeliai-darželiai. Koncertinė programa 
išsiskyrė ne tik dainų, šokių, bet ir eilių 
gausumu. Šių metų šventė buvo ypatinga 
tuo, kad Vytauto Landsbergio fondo pir-
mininkė Gražina Landsbergienė drauge su 
garbia komisija apdovanojo, jų manymu, 
gražiausiai, originaliausiai, meniškiausiai 
pasirodžiusio kolektyvo vadovus.

,,Vilniaus jovarų“ šventė prasidėjo 
skambant Kristijono Donelaičio poemos 
,,Metai“ ištraukoms, kurias deklamavo 
Juodšilių ,,Šilo“ gimnazijos abiturientai 
bei renginio vedėjai: Giedrė Zubrickytė, 
Viktorija Melnik, Artiomas Rybakovas 
ir Andrius Karužas. Gimnazijos direk-
torė Rasa Agintienė pasveikino visus 
susirinkusius, po to dalyviams sėkmės 
palinkėjo lietuvių švietimo draugijos ,,Ry-
tas“ pirmininkas bei vienas iš ,,Vilniaus 
jovarų“ šventės sumanytojų ir organi-
zatorių Algimantas Masaitis. Netrukus 
nuskambėjo Danguolės Sabienės, Rytų 
Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkės, 
šios šventės sumanytojos ir organizatorės, 
kalba. Šventę tęsė Juodšilių ,,Šilo“ gim-
nazijos moksleivių pasirodymas, kurie, 

vadovaujami muzikos mokytojos Aure-
lijos Gvozdzinskienės, atliko programą 
,,Dainuoju Lietuvą“. Šviesiomis sukne-
lėmis pasipuošusios merginos dainavo 
keturiomis tarmėmis, o liaudies dainų 
garsai buvo paįvairinti elektrinių gitarų, 
pianino bei būgnų skambesiu. „Šilo“ vai-
kinai ir merginos publikai parodė, kad 
liaudies dainos – ne atgyvena, jas galima 
atlikti linksmai ir visai kitokiu stiliumi, 
kartu išsaugant jų autentiškumą. Žiūro-
vus pradžiugino iš toliausiai atvykusio 
Baltarusijos Pelesos lietuviškos vidurinės 
mokyklos kolektyvo pasirodymas. Gera 
nuotaika dalijosi Mickūnų bei Rudaminos 
darželių kolektyvai. Scenoje pasirodė 
mokyklų ir gimnazijų moksleiviai iš 
Nemėžio, Vėriškių, Kalvelių, Pagirių, 
Riešės, Rukainių, Eitminiškių, Paberžės, 
Marijampolio, Maišiagalos, Nemenčinės, 
Lavoriškių, Rudaminos, Buivydiškių, 
Bezdonių, Salininkų. Po visų mokyklų 
pasirodymų buvo paskelbta pertrauka, 
po kurios šventę vainikavo Vytauto 
Landsbergio fondo pirmininkės Gražinos 
Landsbergienės įteikti apdovanojimai 
kolektyvų vadovams.

Aplinkui tvyrojo linksma bei džiugi 
nuotaika. Jaunimas šoko sode, bendravo 
su moksleiviais iš kitų mokyklų, džiaugėsi 
pavasarine saule, o protarpiais baimin-
gai žvilgčiodavo į grėsmingus debesis. 
Renginyje buvo galima sutikti įvairių 
žmonių – vaikinų, kažkur tempiančių 
gitaras, merginų, savo švelniais balsais 
pritariančių dainoms, skambančioms 

scenoje, mokyklos žurnalistų, fotografuo-
jančių kiekvieną įdomesnį įvykį, linksmų 
mokytojų, šiaip užklydusių smalsuolių ar 
net močiučių su anūkais.

,,Vilniaus jovarų“ šventė kasmet pri-
traukia vis daugiau ir daugiau dalyvių. 
Tradicija virtęs renginys ne tik dovanoja 
gerą nuotaiką, bet ir primena apie ar-
tėjančią vasarą bei į pabaigą einančius 

mokslo metus. Ši šventė suburia gausybę 
skirtingų žmonių, kurie puoselėja lietu-
višką kultūrą. ,,Vilniaus jovarai“ – tai ne 
tik galimybė išreikšti savo meninius gabu-
mus, bet ir projektas, skatinantis domėtis 
lietuvių liaudies palikimu.

 
Jolantos Gumbrevičienės ir

 Juozo Vercinkevičiaus  nuotr.

Garbieji renginio svečiai: Gražina Landsbergienė, Vytauto Landsbergio fondo direktorė,
Danguolė Sabienė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė, Nida Poderienė, Švietimo ir 

mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, 
Algimantas Masaitis, lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas

Vieni iš jauniausių šventės dalyvių – Veriškių pradinukai su  mokytojomis  
Puikius muzikinius sugebėjimus parodė Marijampolio vidurinės mokyklos kolektyvas

Dainomis ir šokiais žiūrovus linksmino Eitminiškių vidurinės mokyklos mokiniai Menine kompozicija džiugino  Rudaminos „Ryto“ gimnazijos moksleiviai
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Memel – Wilno. Svarbiausias LLRA programos punktas
Prof. habil. dr. Vytautas RADŽVILAS, Vilnius

Trečiasis ir galbūt svarbiausias naujųjų 
autonomininkų programos punktas yra 
pasiekti, kad valstybinė lietuvių kalba 
šiame regione būtų suvokiama ir oficialiai 
traktuojama kaip ,,svetimos“ Lietuvos 
valstybės primesta kalba, be kurios geriau-
sia būtų apsieiti arba pramokti jos tik tiek, 
kiek ja šnekėti yra būtina ir neišvengiama, 
kol tenka – be abejo, laikinai – dalyvauti tos 
valstybės viešajame gyvenime ir tvarkyti 
įvairius kasdieniškus reikalus.

Būtent tokią prasmę turi ir V. Toma-
ševskio ne kartą viešai ir atvirai deklaruota 
nuostata, jog LLRA niekada nesutiks, kad 
būtų suvienodinti lietuvių kalbos valstybi-
nio egzamino reikalavimai visiems šalies 
abiturientams. Dėl šių reikalavimų ir toliau 
deramasi taip, tarsi ši programinė ir nuose-
kliai praktiškai įgyvendinama LLRA pozicija 
kalbos politikos klausimu būtų niekada ne-
išsakyta ir niekam nežinoma.

Faktas, kad didelė dalis lenkiškas mokyklas 
baigiančių mokinių tinkamai neišmoksta 
valstybinės kalbos, jau du dešimtmečiai yra 
kruopščiai slepiama vieša, tad visiems puikiai 
žinoma paslaptis. Šių eilučių autorius tai žino 
ne iš nuogirdų, o iš praktinės patirties dėstant 
Vilniaus universitete.

Net ir neatlikus detalesnių tyrimų yra aki-
vaizdu, kad nelietuviškas mokyklas baigusius 
studentus pagal lietuvių kalbos mokėjimą 
galima sąlygiškai suskirstyti į tris grupes. 
Pirmoji yra puikiai lietuviškai kalbantys ir 
rašantys jauni žmonės – tokių tikrai esama.

Antriesiems priskirtini gana gerai buiti-
nėmis temomis šnekantys, bet daug šiurkščių 
gramatinių rašybos klaidų darantys studen-
tai. Tačiau yra ir gausi trečioji grupė – tie, ku-
rių lietuvių kalba yra apgailėtinas žargonas, 
tikra kalbos parodija ir kurių parašytuose 
tekstuose neįmanoma įžvelgti net menkiau-
sių mokykloje privalomų įgyti gramatikos 
žinių pėdsakų.

Kokios yra šioms grupėms priklausančio 
jaunimo skaičiaus proporcijos, be abejo, galėtų 
atskleisti tik išsamus tyrimas, kurį seniai pri-
valėjo atlikti už švietimo reikalus atsakingos 
valstybės institucijos. Tačiau tokių duomenų 

Vytautas Radžvilas

nėra, ir tai savaime yra iškalbingas Lietuvos 
valstybės negalios įrodymas.

Tokia valstybinė nepatogių ir nemalonių 
faktų nutylėjimo politika baigėsi tuo, kad net 
aukščiausiems šalies vadovams tautinių ben-
drijų reikalų klausimais patarinėję asmenys 
galėjo sau leisti drąsiai klaidinti jų darbdavius 
ir visuomenę ir daugelį metų skleisti melą, 
kad visi lenkiškas mokyklas baigę mokslei-
viai ,,puikiai“ moka valstybinę kalbą. Ir tik 
pajudinus baigiamojo egzamino klausimą iš 
mirties taško yla išlindo iš maišo.

Paaiškėjo, kokiu mastu ir kaip įnirtingai 
sabotuojamas valstybinės kalbos mokymas 
LLRA kontroliuojamose mokymo įstaigose. 
Isteriška ir agresyvi reakcija į turintį pagaliau 
įvykti vienodą egzaminą visiems šalies moks-
leiviams savaip net naudinga.

Bent jau tuo, kad net ir karščiausiems 
stručio politikos adeptams tapo nebeįmanoma 
toliau vaidinti nežinant minėtos viešos paslap-
ties, jog per ketvirtį amžiaus nuo nepriklau-
somybės atkūrimo Lietuvoje taip ir nepavyko 
pasiekti, kad visose šalies mokyklose gerano-
riškai, atsakingai ir deramu lygiu būtų pradėta 
mokyti valstybinės kalbos. Dalis abiturientų 
ją gerai išmoksta tik todėl, kad atsiranda pi-
lietiškesnių, o kartais gal tik toliaregiškesnių 
ar praktiškesnių tėvų ir mokytojų.

Jie supranta, jog nemokant valstybinės 
kalbos neįmanoma visavertiškai dalyvauti 
viešajame šalies gyvenime ir deramai įsi-
traukti į profesinę veiklą, todėl savo iniciatyva 
pasirūpina, neretai įveikdami jiems sąmonin-
gai daromas kliūtis, kad jų vaikai tinkamai 
išmoktų lietuvių kalbą. Tikėtina, kad tarp ją 
puikiai mokančių abiturientų, kurių skaičius 
nežinomas arba laikomas paslaptyje, yra ir ko-
vos prieš šią kalbą aršiausių vedlių atžalos.

Skatindami paprastus Pietryčių Lietuvos 
žmones nesimokyti lietuvių kalbos ir kurdami 
kliūtis jos mokyti, bet patys būdami užkietėję 
ir apsukrūs sovietinio raugo nomenklatūrinin-
kai, jie puikiai supranta šios kalbos mokėjimo 
svarbą ir apdairiai – dėl viso pikto – pasirūpi-
na savųjų vaikų vieta ir ateitimi nekenčiamoje 
Lietuvos valstybėje.

Kalbos nemokančių laukianti dalia – likti 
antrarūšiais ir marginalizuotais visuomenės 
nariais ir šalies piliečiais – skirta ne jų, o šio 
krašto ,,prastuomenės“ vaikams. Nomen-
klatūrinio LLRA elito interesas kuo ilgiau 
užkonservuoti tokią ,,prastuomenę“ ir pa-
daryti kiek įmanoma gausesnę akivaizdus. 
Jam gyvybiškai svarbi valstybinės kalbos 
nemokanti, neišprususi, nekvalifikuota, nuo 
likusios šalies visuomenės ir darbo rinkos 
atskirta pigi ir, svarbiausia, politiškai lengvai 
manipuliuojama darbo jėga.

Tačiau LLRA pastangas ,,apsaugoti“ jų 
valdomos teritorijos gyventojus nuo lietuvių 
kalbos turi dar gilesnę potekstę. Tikrasis 
politinis jų vykdomos kovos prieš lietuvių 
kalbą tikslas yra praktiškai parodyti, kad ir 

atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje niekas 
nepasikeitė – sovietų valdžia ir jos įvesta 
tvarka čia tebėra gyva nepaisant visų per-
mainų. Niekinamas požiūris į lietuvių kalbą 
ir jos atsainus mokymas buvo neatsiejama tos 
tvarkos dalis.

Tereikia prisiminti, kad ir sovietmečiu 
nelietuviškose mokyklose formaliai buvo 
,,mokoma“ ir lietuvių kalbos. Tikrovėje šis 
,,mokymas“ buvo paverstas farsu ir veikiau 
tapo priemone ugdyti sovietinio ,,proletarinio 
internacionalizmo“ dvasią. Lietuvių kalbos 
pamokos faktiškai buvo pasityčiojimo iš jos 
spektakliai, turėję tik stiprinti kitakalbio jauni-
mo įsitikinimą, kaip beprasmiška ir juokinga 
mokytis apgailėtinos ir mirštančios – sovieti-
nėje ,,broliškų tautų“ imperijos pasmerktos 
išnykti, tad neturinčios ateities – okupuotos 
šalies ,,čiabuvių“ kalbos.

Nepriklausomybės tarpsniu požiūris į 
lietuvių kalbą ir sovietinė jos mokymo tvarka 
iš esmės nepasikeitė. Kaip ir sovietmečiu, jos 
mokomasi ir išmokstama tik savanoriškai, nes 
Lietuvos valstybė ne tik neturi politinės valios 
įgyvendinti visavertį privalomą lietuvių kal-
bos mokymą, bet ir savo elgesiu demonstruo-
ja, kad joje be šios kalbos galima puikiausiai 
išsiversti. Jos nemokantiems moksleiviams 
paslaugiai atvertos net universitetų durys. Ge-
rai ją mokantieji diskriminuojami ir, vaizdžiai 
kalbant, paliekami kvailių vietoje.

Tokia ,,natūrali“ diskriminacija yra tai, ko 
reikia LLRA veikėjams. Juk šitaip savaime, 
be jokių propagandinių kalbų, palaikomos 
ir ugdomos jaunimo antipilietinės ir anti-
valstybinės nuostatos. Sunku įsivaizduoti 
geresnį būdą skiepyti jaunimui nepagarbą ir 
priešiškumą lietuvių kalbai ir pačiai valstybei 
negu praktiškai jam ,,įrodyti“, kad Lietuvos 
Respublika yra tik greitai ištirpsiantis miražas. 
O paprasčiausias būdas tai ,,įrodyti“ – apginti 
ir išsaugoti privilegiją nesimokyti šios valsty-
bės oficialios kalbos.

Reikia pripažinti, kad KPSS-LLRA au-
tonomininkai keliomis galvomis pranoksta 
jų spaudimo ir šantažo įbaugintą Lietuvos 
valdžią ir trumparegiškai mąstančią visuo-
menės dalį. Mat jie puikiai suvokia ne tik 
politinį savosios kovos prieš valstybinę kalbą 
tikslą, bet ir didžiulę moralinę ir simbolinę tos 
kovos prasmę. Jiems yra labai svarbu toliau, 
kaip ir sovietmečiu, moraliai ir psichologiškai 
žeminti lietuvių tautą ir menkinti jos atkurtą 
valstybę kiekviename žingsnyje trypiant tos 
apgailėtinos valstybėlės garbę ir orumą.

Privilegijos nesimokyti lietuvių kalbos 
išsaugojimas todėl ir būtų ne tik politinė, 
bet ir moralinė bei simbolinė antivalstybinio 
gaivalo pergalė, kad ji ,,pastatytų į vietą“ savo 
valstybę, įžūliai išdrįsusią atkurti ,,čiabuvių“ 
tautelę. Tokia pergalė prikišamai ir vaizdžiai 
liudytų: siekėte kažkokios nepriklausomybės, 
dėjote dėl jos aukas, bet varganos jūsų pa-
stangos buvo ir liks tuščios ir beprasmiškos. 

Efemeriškoje ir įsivaizduojamoje jūsų vals-
tybėlėje padėties šeimininkai ir toliau esame 
mes, nes gyvenate ir gyvensite pagal mūsų 
diktuojamas sąlygas ir tvarką.

Ir kol kas jie savaip yra teisūs – nes laimi. 
Kai pačiame Vilniaus centre vyko iš Pietryčių 
Lietuvos mokyklų suvežtų moksleivių ,,pro-
testo akcija“, Lietuvos valdžios institucijose 
taip ir neatsirado nė vieno politiko ar pareigū-
no, kuris būtų išdrįsęs drąsiai pažvelgti į tikro-
vę ir atvirai pasakyti: ši ir panašios ,,protesto 
akcijos“ yra ne kas kita, o kovos dėl nepriklau-
somybės laikotarpiu KPSS jedinstveninkų ir 
autonomininkų rengtų antivalstybinių mitin-
gų tęsinys save nepriklausoma drįstančioje 
laikyti ir vadinti Lietuvos valstybėje. Tiesa, 
kol kas jos dar organizuojamos dangstantis 
vaikais ir jų interesų gynimu.

Žvelgiant per šios nuosekliai ir tvirtai 
vykdomos politinės programos prizmę jau 
nepakanka santūriai ir mandagiai pasakyti, 
jog daugybės ,,plačiai mąstančių politikų“ ir 
,,europiniais standartais besivadovaujančių 
ekspertų“ viešai skleidžiami teiginiai, kad 
Lietuvos valstybė pati ,,sugadino“ santykius 
su Lenkija ir Lietuvos lenkų tautine bendrija, 
yra ne tik klaidingi, bet ir absurdiški.

Šie ,,politikai“ ir ,,ekspertai“ neįstengia 
arba nenori matyti ir pripažinti akivaizdaus 
ir nepaneigiamo fakto, kad Lietuvos valsty-
bė ne tik nenukrypstamai laikosi elgesio su 
etninėmis mažumomis ir tautinėmis bendri-
jomis europinių standartų, bet gerokai juos 
pranoksta.

Juk tiksliai vertinant ir apibūdinant esamą 
padėtį, galima tvirtai pasakyti, kad Lietuvoje 
gyvenančios tautinės mažumos ir bendrijos 
ne tik turi visas tarptautinių konvencijų ir su-
tarčių laiduojamas teises, bet griežtai kalbant, 
švietimo ir kultūros srityse joms suteiktos 
privilegijos, apie kurias kitose šalyse esantys 
jų tautiečiai gali tik pasvajoti.

Šiame kontekste svaidymasis priekaištais 
ir kaltinimais Lietuvai dėl ,,sugadintų“ ar 
,,bloginamų“ santykių su kaimynais savai-
me pradeda reikšti jau ne vien paprastą 
trumparegiškumą ir kvailumą, bet kažką 
dar blogesnio – jis vis labiau primena ma-
zochistinę vakarykščio baudžiauninko ar 
vergo saviplaką.

Kad ir kaip aštriai tai nuskambėtų, tenka 
pasakyti be užuolankų, jog tokia iracionali 
saviplaka yra tebesitęsiančio moralinio ir 
politinio Lietuvos visuomenės ir valstybės 
pakrikimo ir bestuburiškumo požymis. 
Turbūt neįmanoma rasti ir nurodyti kitos 
Europos valstybės šalies, kuri taip klusniai 
leistųsi vedžiojama už pavadžio ją sunaikinti 
trokštančių vidaus jėgų ir taip nuolankiai 
skubėtų tenkinti kitų valstybių primetamus 
jos suverenitetą ribojančius ir orumą žemi-
nančius reikalavimus.

Šaltinis: www.propatria.lt

„Lietuvos Taryba norėjo, kad vyskupas 
pirmiausia kalbėtų lietuvių kalba, o po to 
baltarusiškai. Pasakiau savo nuomonę, kad 
pirmiausiai kalbėsiu lenkiškai, nes jų Vilniuje 
yra daugiausia, – rašė savo dienoraštyje Jurgis 
Matulaitis. – O dėl kalbos baltarusių kalba, tai 
dar pagalvosiu. Dėl viso pikto paprašiau kuni-
go V. Taločkos, kad jis man parašytų nedidelę 
kalbą baltarusiškai.“

Kapitula kategoriškai pasisakė prieš vyskupo 
kalbą baltarusiškai. Kapitula rengė ingresą ir jos 
nuomonė buvo labai svarbi. Labiausiai šiuo 
faktu piktinosi prelatas Francišekas Wieliczko, 
kuris tvirtino, kad Vilniuje nėra baltarusių, ir 
jie yra tik vokiečių išsigalvojimas. Vyskupas 
J. Matulevičius jam replikavo, kad net lenkų 
interesus reprezentuojantis laikraštis „Dziennik 
Wilenski“ („Vilniaus dienraštis“) pripažįsta, 
kad vyskupijoje yra 17 procentų baltarusių. 

„Man gaila buvo tos niekinamos tautos, –  
rašė savo dienoraštyje Jurgis Matulaitis. – 
Norėjau, kad pamatytų, jog vyskupas jų kalbos 
neatsisako. Norėjau apskritai išvengti skandalo 
ir neramumų bažnyčioje. Pareiškiau, kad bulę 

būtina skaityti ir baltarusiškai.“ Kapitula 
nenusileido ir baltarusių kalba per vyskupo 
ingresą nenuskambėjo. 

„Lietuviai ir baltarusiai nebuvo labai 
patenkinti tokia padėtimi, – rašė Jurgis Matu-
laitis. – Bet žinojo, kad čia nebuvo mano kaltės. 
Viską tvarkė kapitula, aš kaip svečias turėjau 
paklusti nustatytai tvarkai.“

Ištremiamas iš Vilniaus

Lenkams užgrobus Vilnių, V. Taločka 
lieka dirbti savo parapijoje, tęsia baltarusišką 
veiklą. Dėl to nuo 1920 m. lenkų civilinė valdžia 
pradėjo jį persekioti. Keršijo jam ir žemesnio 
rango bažnytinė valdžia, nors ir žinojo vyskupo 
J. Matulaičio teigiamą požiūrį į tautinių 
mažumų poreikius. 

1920 m. rudenį į Vilnių atvažiavo vyskupas 
Vladislavas Bandurskis, geras Juzefo Pilsuds-
kio draugas. Bažnytinių pareigų Vilniuje jis 
neturėjo, tačiau pradėjo visur kištis. V. Taločka 
davė jam atkirtį spaudoje, pasiūlė jam ir nesukti 

galvų šovinistinėmis idėjomis ir išvažiuoti iš 
Vilniaus. Už tai gavo pylos nuo vyskupijos 
kurijos kanclerio Lucijano Сhaleckio.

Vyskupas J. Matulaitis, lenkų valdžios 
spaudžiamas, 1925 m. turėjo palikti Vilnių. Jį 
pakeitė vyskupas – aršus lenkomanas. Lietuvių 
ir baltarusių kunigams, dirbusiems Vilnijoje, 
atėjo sunkios dienos.

Okupantų kantrybės taurė persipildė 
1938 m. gruodžio 15 dieną, kai Vilniaus 
vaivada kaip „nepatikimą asmenį“ ištrėmė 
kunigą V. Taločką iš miesto. Kurį laiką jis buvo 
priverstas gyventi Balstogėje. 

Priglaudė Rasų kapinės

Į Vilnių V. Taločka sugrįžo, kai miestas 
buvo sugrąžintas Lietuvai, prieš praside-
dant Antrajam pasauliniam karui. Tačiau 
gyveno jau neilgai. Jis mirė Vilniuje 1942 m. 
lapkričio 13 d. 

„Liaudis mūsų krašte kalba trimis kalbo-
mis. O kokia kalbėjo kunigas Vladislovas? Iki 

šio laiko visomis trimis – kalbėjo lenkiškai, 
lietuviškai, baltarusiškai. Tačiau visą laiką 
labiausiai dirbo baltarusių dirvai, baltarusių 
tautai.... – prie V. Taločkos kapo kalbėjo ku-
nigas Adomas Stankevičius. – Prieš pat mirtį 
kažkokiu paslaptingu refleksu blykstelėjo jo 
dvasioje nacionalinio trikalbio krašto idėja: jau 
netekdamas sąmonės dar kažką sau kalbėjo 
baltarusių, lenkų ir lietuvių kalbomis. Savo mir-
timi kunigas Vladislovas Taločka užbaigė seną 
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
žemių ir jos tautų epochą.“

Turbūt šie žodžiai paskatino rašytoją 
Zenowiuszą Ponarskį Balstogėje einančiame 
žurnale „Białoruskie Zeszyty Historyczne“ 
(„Baltarusių istorijos sąsiuviniai“) paskelbti 
(1997, С 8) straipsnį, garsiu pavadinimu „Vladis-
lovas Taločka – paskutinis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės pilietis“ („Władysław To-
łoczko – ostatni obywatel Wielkiego Księstwa 
Litewskiego“) 

Parapijiečiai V. Taločką iškilmingai palaido-
jo Rasų kapinėse. Ten jo kapas išliko iki šiol.

Vladislovas Taločka – kunigas, publicistas, istorikas
Vytautas ŽEIMANTAS, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys, Vilnius
Atkelta iš 11 p.

Lietuvos istorija
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Visos prekių ženklo teisės 
saugomos

Voruta

Skelbimai, reklama

Parduodu žemės ūkio paskirties 
žemę Trakų rajone, Dambravos 
kaime, 12.400 ha, 1.00 ha ir 1.05 ha. 
Tel. 8 699 24 588

Užs. Nr. 07

Parduodu antikvarinį tarpukario 
Lietuvos vežimą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 11

Parduodu 6 a sklypą su namu 
Ukmergės pl. 12 kilometre. Šalia 
ežeras. Kaina 110 tūkst. Lt. 
Tel. 8 673 37 727

Užs. Nr. 13

Parduodu naują maumedžio me-
džio pirtį-kubilą. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 603 51 155

Užs. Nr. 12

Joninių šventė ant Rambyno kalno 
„Tradicijų pynė pagal Vydūną“
Birželio 23 d. įvyks tradicinė Joninių šventė ant Rambyno kalno, 

skirta Vydūno 145-osioms ir Martyno Jankaus 155-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Kviečiame apsilankyti!

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dirbantys 
virtuvėje. Norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ Trakuo-
se ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas puo-
selėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti vestuves, 

jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukacines pamokėles 
ar  įmonės renginius bei kitas Jums svarbias šventes.

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šim-

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Dėl Janinos Modzeliauskaitės-Markevičienės (1920–1913) 
mirties reiškiame nuoširdžią užuojautą vaikams Luizai, 

Stanislavai, Irenai, Valentinai, Kostantui bei vaikaičiams
 ir provaikaičiams.

Žiedūna ir Viktoras JENCIAI

25-asis lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ susiėjimas
2013 m. birželio mėn. 29 d. 11 val. Kintai, Vydūno muziejus

 Programa
I dalis

1. Bendrijos pirmininkės Rūtos Mačiūnienės 2012–2013 m. ataskaita.
2. Naujo bendrijos pirmininko rinkimai.
3. Vydūno muziejaus lankymas.
4. Meno mokyklos lankymas, susipažinimas su mokinių meno darbais.
5. Marijos Purvinienės ir Martyno Purvino  knygos „Mažosios Lietuvos kapinės 

ir antkapiniai paminklai“ bei M. Purvino knygos „Mažosios Lietuvos etnografiniai  
kaimai“ pristatymas.

6. Filmo „Veliju giliukį didelį stukį“ apie Mažosios Lietuvos tarmes ir papročius
pristatymas (dalyvauja Šilutės kraštotyros muziejaus etnografė Indrė Skabliauskaitė).
7. Bažnyčios ir kapinių lankymas.

II dalis
Bendri pietūs su savo lauknešėliais.

Autobusas išvyksta 9.00 nuo bendrijos (Herkaus Manto 47, Klaipėda). Norinčius vykti 
autobusu prašome kreiptis į Rūtą Mačiūnienę tel. 8 46 250 772 arba mob. 8 620 43 361.

Mirus Janinai Modzeliauskaitei-Markevičienei (1920–1913), 
Nepriklausomybės akto signataro 

Donato Malinausko giminaitei, ilgą laiką 
gyvenusiai Lentvaryje, o vėliau persikėlusiai 
į Trakus, reiškiu užuojautą vaikams Luizai, 

Stanislavai, Irenai, Valentinai, Kostantui.

Juozas VERCINKEVIČIUS

Atsisveikinant su a. a. Broniu Sapliu (1920–2013), 
„Vilnijos“ draugijos Garbės nariu, Vilniaus krašto 

kultūros ir švietimo rėmėju, jungiamės maldoje su Lino, 
Ramūno, Alvydo šeimomis, Vilniaus krašto lietuvių 

sąjunga išeivijoje, Kanados lietuvių bendruomene.

„Vilnijos“ draugija, Lietuvos Sąjūdis

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka…

Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Dėl Broniaus Saplio mirties nuoširdžiai užjaučiame 
jo šeimą, artimuosius ir visus jį pažinojusius.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

„Vorutos“ redakcinė kolegija dėl Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje pirmininko Broniaus Saplio mirties 

reiškia nuoširdžią užuojautą velionio sūnums, vaikaičiams 
ir provaikaičiams, taip pat jo seserims ir kitiems 

giminaičiams,  gyvenantiems Lietuvoje. 
Esame amžinai dėkingi už ilgalaikę ir didelę finansinę 

paramą „Vorutos“ laikraščio leidybai. Broniaus Saplio 
indėlis į Rytų Lietuvos lietuviškų mokyklų švietimą,

 lietuviškų laikraščių leidybą visada bus 
prisimenamas ir vertinamas. 

„Vorutos“ redakcinė kolegija ir „Vorutos“ redakcija

Atitaisymas
Praeitame „Vorutos“ numeryje (Nr. 12, p. 8) spausdinto vyskupo Motiejaus Trakiškio 

paveikslas yra Kauno arkivyskupijos nuosavybė. Atsiprašome.
Redakcija


