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Mažoji Lietuva

Martyno Jankaus laiškas iš tremties Rusijoje
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Š. m. rugpjūčio 7 d. sukanka 155-eri metai, 
kai Bitėnuose (Ragainės aps., dab. Pagėgių 
savivaldybėje) gimė aušrininkas, Mažosios 
Lietuvos patriarchas, spaustuvininkas, 
publicistas ir visuomenės veikėjas 
Martynas Jankus.

Per I pasaulinį karą carinės Rusijos 
kariuomenė dukart įsiveržė į Rytprūsius, 
tačiau buvo išvyta ne tik iš Mažosios 
Lietuvos, bet beveik ir iš visos Lietuvos.

1914 m. gruodį Martynas Jankus su 
vaikais (Elze, Ede, Urte, Endriumi) ir savo 
tėvu Martynu iš Bitėnų buvo ištremtas 
(pavilktas) į Rusiją, į Bugulmą Samaros 
gubernijoje. Žmonės buvo vežami kaip 
stovi – be daiktų, maisto, šiltų drabužių 
ar pinigų. Samaroje vaikai, atskirti nuo 
tėvo ir senelio, pateko į Buguruslaną. Iš 
Rytprūsių masiškai tremdami senelius, 
motinas su vaikais (karui tinkami vyrai 

buvo mobilizuoti į Vokietijos kariuomenę), 
rusai rengė erdvę šio krašto kolonizavimui 
(tas pavyko tik po II pasaulinio karo Ka-
raliaučiaus krašte). Kraštą, kurio daugelis 
gyventojų, vykdydami vokiečių valdžios 
nurodymą, buvo pasitraukę nuo mūšių 
zonos, rusų kariuomenė plėšė, degino 
gyvenvietes, varėsi gyvulius, vežė žemės 
ūkio padargus ir kitokį turtą į Rusiją (teko 
ir Lietuvai), žudė pasilikusius civilius, 
prievartavo moteris ir mergaites. Ypač 
žiauriai elgėsi kazokai1. 

1915 m. sausio 20 d. Vilniuje įsteigta 
visuomeninė labdaros draugija Mažosios 
Lietuvos gyventojams lietuviams šelpti – Lie-
tuvių Globa šelpti mūsų broliams lietuviams 
belaisviams iš Prūsų Lietuvos (pirm. Felicija 
Bortkevičienė)2. Ji tremiamiems lietuviams 
įsteigė maitinimo punktus Vilniuje, Šiau-
liuose, Kaišiadoryse, Minske, Smolenske ir 
Maskvoje, parūpindavo drabužių, maisto, 
pinigų ir pan. 

Prūsijos seimo deputatas kun. dr. Vilius 
Gaigalaitis Berlyne ne kartą kėlė ištremtųjų 
gyventojų problemas, reikalavo juos susigrą-
žinti, organizavo ir rūpinosi labdaros lėšo-
mis, jų persiuntimu per Švediją į Rusiją. 

F. Bortkevičienė aplankė daugumą 
Mažosios Lietuvos tremtinių kolonijų 
Pavolgyje, Pauralėje, Sibire (nuo Irkutsko 
iki Vladivostoko), telkdama ir šelpdama 
lietuvius.

Kokios baisios sąlygos buvo tremtyje, 
rašo pats M. Jankus vienam pažįstamam 
į Šiaulius. Šis laiškas buvo išspausdintas 
Vilniuje „Lietuvos žiniose“ ir perspausdintas 
Klaipėdoje3 bei Tilžėje4 .

Tiek „Lietuviškoje ceitungoje“, tiek „Til-
žės keleivyje“ laiškas tik truputį redaguotas 
(beveik atitinka „Lietuvos žinias“).

Be jokių taisymų ir stulpeliu (kaip ir 
„Lietuvos žiniose“) pateikiu patį laišką.

Laiškas iš Martyno Jankaus.*)
Meilingas Viengenti! Dar iki šiai
dienai neesu ant vietos, nežinom,
kur tolisu mus padės. Sako duosią
ant sodų prie Tartorių. Mirtis tarp
mažiukų yr labai didė... Miršta ant
dienos po 10 ir daugiaus. Priežastys
—stoka maisto. Žadėta duoti išpra-
džių po 10 kap., paskui po 6 kap.
ant dienos, bet dar negavom. Sako,
reikia nuo daktaro paliūdymą turė-
ti, kad sergi, ir tad gausi tas 6 kap.,
bet daktaro sunku gauti prie apžiū-
rėjimo, ir taip mes užtektinai turi-
me tik vandens ir malkų.
Vieta, kur šią nedėlią gyvenam,
yra labai šalta ir didiai ankšta. Ant
asabos nėra nei pusės kubiško me-
tro ruimo. Dėlto ir ligos neišveng-
tinos. Tarpe mirusių yra mano se-
nelis tėvas, palaidotas ant Bogul-
mos kapinyno.
Dukteris mano ir du mažiuku
kūdikiu dėlei man nežinomos prie-
žasties Samaroje atskyrė ir dabar
jie nuo manęs toli apie 100 verstų.
Nežinau, kaip jiems ten sekas.
Jeigu norėtumėt mums 1400 lie-
tuvių kokį gerumą parodyti, tai pri-
spirkite savo atstovus Yčą, Laukai-
tį ir kitus, kad jie kreiptasi į mini-
sterį, idant mums, vienos tautoms
žmonėms, būtų norints tokios teisės
įruimuotos, kad mes galėtume nors
pusę gyvi kito pavasario sulaukti...
Kol savo pinigų kas priteko, tol
viens kitą šelpė, bet dabar viskas
pasibaigė.
Rods, nekuris vokietys Lipperdts,
kuris duoną ir mėsą rusiškai milita-
rijai parduoda ir mus kelis kartus
su duona bei mėsa apdovanojo, bet
kokia-tai sunki ir skusnes. Tuo tar-
pu meldžiu, kad mums padėtumėte.
Mums reikia maisto, indų ir šiaudi-
nių, nes dabar neturim kaip virti,
išvirus iš ko valgyti, nei kaip gulėti.
Šiandien smarkiai šala.
Su godone M. Jankus.
Bogulma, sausio 5 d. 1915 m.5

Beje, „Lietuvos žinių“ leidėja buvo 
F. Bortkevičienė (1873–1945), atsakomąja 

redaktore pasirašydavo J. Žymontienė 
[rašytoja Julija Žymantienė-Žemaitė – 
A. Ž.]. 

Būdamas tremtyje M. Jankus rašė 
dienoraštį6, o apie jo tolesnį likimą tremtyje 
glaustai rašo VU prof. habil. dr. Domas 
Kaunas7.

1918 m.  vasario  16  d.  Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataras, 
filosofas Pranas Dovydaitis (1886–1942) 
per pokylį Kaune (1920 03 20), kooptavus į 
Lietuvos Valstybės Tarybą 4 lietuvininkus 
(V. Gaigalaitį, M. Jankų, K. Lekšą, J. Strėkį), 
prisiminė, kaip į jo rankas pateko vienas ar 
du M. Jankaus laiškeliai, rašyti deportacijos 
metu,  kuriuos j is  bandė pagarsinti 
dienraštyje „Viltis“, tačiau rusų karo cenzūra 
nepraleido8.

Labai greitai tremtyje mirė M. Jankaus 
tėvas Martynas (1831 08 01–1915 01 02), 
kurio lavoną jis vienas ant savo pečių apie 
10 km nešė į Bugulmos kapines, sūnelis En-
drius (1910 05 06–1915 01 15). Dar tremtyje 
M. Jankus sukūrė ketureilį, kuris jo ranka 
buvo įrašytas į mordvių drobę. Tuos žodžius 
duktė Elzė vėliau išsiuvinėjo kilimėlyje, 
kuris visą laiką kabojo ant Jankų kambario 
sienos Bitėnuose.

Tai tikra velionio epitafija savam likimui:
Atmink Samaros juodą lauką;
Atmink — ten mylimų kapai.
Ten ašarose širdis plaukė,
Minėk tą laiką visada...9 
1917 m. gegužę M. Jankus jau dalyvavo 

Petrograde [dab. Sankt Peterburgas – red. 
past.] vykusiame lietuvių seime, kuriame 
paskelbė Mažosios Lietuvos norą susijungti 
su Didžiąja Lietuva. Karui besibaigiant 
(1918 m. pradžioje) sugrįžęs į tėviškę, į 
Bitėnus10, ir toliau aktyviai triūsė lietuvybės 
labui (Tilžės akto signataras) ir Klaipėdos 
krašto prijungimui (Vyriausio Mažosios 
Lietuvos gelbėjimo komiteto (1922–1923) 
pirmininkas) prie Lietuvos.

_________________
1 Maskoliai yra Rytprusuose menkiausiai 1620 žmonių nužudė, 

433 suroniję, 10 720 pavilkę, 366 mergas ir moteres nugvoltavoję. Šitas 
skaitlius bus visgi per mažas, kadangi daugel mergiškų tokį apgėdinimą 
yra užtylėjuosios. Už 50 kudikių, kurie iš priežasties nugvoltavojimo 
yra gimę, rupina valdžia. Tokie išpustyjimai yra 35 miestuose bei 1900 
kiemuose [kaimuose – A. Ž.] nusidavę. Jų atbudavojimas kaštuos apie 
350 milijonų markių. Abelnai visos iškados sprendžiamos ant pusantro 
milijardo markių. 

Visokios žinios. Pagalba, 1916, Nr. 7 ir 8, p. 91–92;
Apie sugryžimą pirmame karo mete iš Rytprusų provinco į Mas-

koliję išvilktujų žmonių yra nuo pono oberprezidento jau zine išleista, 
kad tulieji jų jau sugryžę yra, kiti randasi čysčiaus vietose apstatytoj 
zemėj, kurie jau ir veik pareis, kuriems ant pašalpos jau dalykelis dovanų 
susidejęs, ale dar daug privalu esą ir todel į jau apsakytas vietas skubrei 
atdoti reikia. Iš viso esą 13 200 vyrų, moterių bey vaikų iš Rytprusų pro-
vinco nuo maskolių į Maskoliję išgabenti. Iš Ragainės kreizo 2442, Tilžės 
kreizo 2060, Johannisburg 1465, Lykio kreizo 1164, Pilkalnės kreizo 1941, 
Olecko kreizo 483. Ir iš Stalupenų, Klaipedos, Goldapio, Angerburgio ir 
kelių kitų kreizų tape tulieji išvilkti, kurių tulasis Maskolijoj pasimiręs 
savo teviškės nebmatys, ypačey nuo kudikių. 

Visokia zine. Konzervatyvų draugystės laiškas, 1918, jun. 11, 
Nr. 47, p. [3];

„Tilžės keleivio“ pranešimu, karo pradžioje rusai išgabenę 
į Rusus iš Rytų Prūsų 13 569 žmones. Sugrįžo atgal 8247, mirė 
trėmime 1440, o 3855 nežinia kur yra dingę.

Tilžės aps. buvo išgabenta 2060 tremtinių. Sugrįžo 1319, mirė 97, 
dingo be žinios 664 žmonės.

Ragainės aps. buvo ištremta 3329 žm. Mirė 539, žuvo 203.
Klaipėdos aps. buvo ištremta 492. Mirė 67, žuvo 64.
Pilkalnės aps. ištremta 1148. Mirė 100, žuvo 365.
Labgavos aps. ištremta 78. Mirė 9, žuvo 51.
Prusų tremtiniai. Lietuva, 1919, birž. 13, Nr. 125, p. 3.
2 Vilniaus gubernatorius yra patvirtinęs naują Lietuvių pašalpos 

draugystę, kuri pasirupys už sugautuosius Prusų lietuvius. Draugystės 
vietininkams yra gubernatorius pavelyjęs, nukeliauti ir lankyties sugau-
tųjų buvimo vietose ir jiems visokę pagalbą suteikti. Draugystės įsteigėjei 
yra: prisaikintasis advokatas (rechtsanvaltas) J. Vileišis, redaktorka F. 
Bortkevičienė ir bajorka E. Lands[b]ergienė. 

Dr. Gaigalatis. Del musu pavilktuju. Tilžės keleivis, 1915, apr. 
10, Nr. 43, p. [3];

Dr. Gaigalatis. Del musu pavilktujų. Lietuviška ceitunga, 1915,  
apr. 13, Nr. 40, p. [2].

3 Žinomasis lietuviškasis veikėjas ir spaustuvės apturėtojis Martins 
Jankus iš Bitėnų tapė savo laiku draug su savo tėvu ir keleis kudikeis 
Bitėnuose suimtas ir į Maskoliją išvilktas. 5 januarijį raše jis vienam savo 
prieteliui Šauliuose gromatą, kuri „Lietuvos žiniose“ Vilniuje atspausta 
ir šitaipo skamba: <...> 

Jankaus gromata. Lietuviška ceitunga, 1915,  meiji 4, Nr. 49, 
p. [3].

4 Drukorijos apturėtojis Martins Jankus iš Bitėnų, Ragainės kreize, 
kurs ir Klaipėdoje yra laiškus drukavojęs, tape novemberio mėnesyje po-
draug su savo 90 metų senuoju tėvu bey užauguseis vaikais Bitėnuose nuo 
maskolių užpultas ir į Maskoliję pavilktas. Jis raše 5 januariju šio meto 
vienam savo prieteliui į Šaulus (Maskolijoj) vieną gromatą iš Bogulmą 
(Sibyrijos), o šitą gromatą praneše dabar lietuviškasis laiškas „Wilniaus 
žinios“. Ji buvo teipo rašyta: <...> 

Bitenu Jankaus gromata. Tilžės keleivis, 1915, meiji 4, Nr. 
53, p. [3].

5 Laiškas iš Martyno Jankaus.*) Lietuvos žinios, 1915, vas. 22 
(kovo 9), Nr. 22, p. 4.

6 Martynas Jankus. Kelionė į Syberijos pakraštį. Iš „Auszros“ 
archyvas: Martyno Jankaus rinkinys. Sudarė ir parengė Domas 
Kaunas ir Audronė Matijošienė. Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, 
Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 425–452.

7 Martyno Jankaus atsiminimai „Lietuviškų Kningų Kontrabanda“ 

parašyti Rusijoje. Jų atsiradimo aplinkybės ypatingos. Atsiminimų auto-
rius su tėvu, mažamečiu sūnumi ir trimis dukterimis 1914 m. gruodį po 
pralaimėtos Rytų Prūsijos kampanijos pasitraukiančios carinės Rusijos 
kariuomenės buvo deportuotas į šalies gilumą. Tokio likimo iš viso 
sulaukė apie 11 000 civilių gyventojų, tarp kurių buvo daug lietuvių. 
Šeimai teko labai sunkių išbandymų dienos. Dar pakeliui į deportacijos 
vietą mirė tėvas ir sūnus, dukterys buvo atskirtos, M. Jankus su būreliu 
kitų deportuotųjų iš pradžių buvo apgyvendintas Pavolgyje, Samaros 
gubernijos Bugulmos apskrities Novojė Boriskino kaime tarp priešiškai 
nusiteikusių arba veikiau valdžios nuteiktų čiabuvių – mordvių ir 
rusų. Savo patyrimus užrašydavo dienoraštyje. Iš jo ir kitų šaltinių 
sužinome, kad stokojo maisto ir drabužių, pragyvenimui šiek tiek lėšų 
užsipelnydavo iš atsitiktinių pagalbinių darbų: mūrijo krosnis, taisė 
ūkio mašinas ir pastatus, gamino vyžotoms Pavolgio tautoms nežinomą 
apavą – medpadžius. Savųjų užmirštas nebuvo. Gavus carinės valdžios 
leidimą, Vilniuje 1915 m. buvo įsteigta draugija „Lietuvių globa mūsų 
broliams lietuviams belaisviams iš Prūsų Lietuvos šelpti“, sutrumpintai 
vadinama „Lietuvių globa“. Viena iš jos kūrėjų ir vadovių Felicija Bort-
kevičienė keliavo deportuotųjų gyvenimo vietomis, registravo lietuvius 
ir pagal galimybę jiems teikė paramą. Ji M. Jankų surado ką tik paleistą 
iš kalėjimo. Jame tremtinys praleido tris mėnesius dėl diskusijos su 
vienu rusu politikos tema, kuri panašiems į jį asmenims buvo griežtai 
draudžiama. Nors ir trukdyta, jam suteikta „Lietuvių globos“ parama 
lėšomis. <...> Įtakingų „Lietuvių globos“ veikėjų pastangomis M. Jankus 
1917 metais geresnėmis sąlygomis apgyvendinamas Saratove. Iš čia tų 
pačių metų gegužę vyko į Lietuvių tautos tarybos Petrograde sušauktą 
Lietuvių seimą. Jame M. Jankus pasakė kalbą, pabrėždamas, kad Mažoji 
ir Didžioji Lietuva turėtų susivienyti, ir ragino dėl suartėjimo daugiau 
remti deportuotuosius lietuvius. Už tokius pareiškimus vokiečių valdžia 
jam nesumokėjo nukentėjusiems nuo Rusijos invazijos skirtos paramos, 
kai 1918 m. grįžo į Bitėnus.

Domas Kaunas. Martyno Jankaus atsiminimai apie lietuviškų 
knygų kontrabandą: pirmasis bandymas. Iš Knygotyra, T. 59. Vil-
niaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2012 (Vilnius: 
Baltijos kopija), p. 221–222.

8 1914 metų rudenį, man esant „Vilties“dienraščio redaktorium, 
gavau aš vieną ar porą Redakcijai adresuotų laiškelių. Redakcija gaudavo 
daug įvairių laiškų, bet šiedu labai skyrėsi nuo kitų. Jie skyrėsi jau savo 
paviršutine išvaizda, nes buvo labai suvarginti: susiglamžę, susimaukš-
lėję, adresas paišeliu antrašytas... Rodos, ir be pašto ženklo, taigi patekę 
Redakcijai ne paštu, o kitais keliais... Šiaip ar taip jie buvo patekę, viena 
buvo aišku, jog čia gulėjo prieš mane laiškai išsilenkusieji karo laiškų cen-
zūros. Patekę cenzūrai, jie savo adresato niekumet nebūtų paregėję...

Tai buvo Martyno Jankaus laiškai, parašyti kelionėje, kai įpuolusieji 
į Prūsų Lietuvą, rusai pradėjo Mažosios Lietuvos gyventojų būrius gabent 
ištrėmimui į Pavolgį ir Pauralį. Tuose laiškuose buvo trumpai parašyta 
apie tuosius kankinimus, kuriuos teko iškęst mūsų nieku nekaltiems 
Mažosios Lietuvos broliams, ištremiamiems iš savo tėvynės į giliąją 
Rusiją. Juos senus ir jaunus, vyrus ir moteris gabeno sugrūdę į gyvulių 
vežamuosius vagonus, neduodami iš jų nė žingsnelio pasišalint, daužė 
šautuvų uoksais, maistui jie negalėjo gaut nė šilto vandens.

Perskaitęs laiškus, pajutau esant savo didžiausią pareigą kuopla-
čiausiai paskleist tą žinią visuomenėj apie rusų darbus. Bet kaip? Dėti 
tiesiai į laikraštį – nebuvo galima nė manyt. Karo laikraščių cenzūra ne 
vien, kad būtų tai išbraukusi, bet tikriausia būtų ir pačiam laikraščiui 
buvęs galas dėl tokių naujienų skelbimo. Todėl tariausi pamėgint kitą 
kelią: feljetono būdu, kaipo sapnuotąjį sapną... bekeliaujant po Suvalkiją 
pirmajai karo vėsulai praūžus. Bet ir šis kelias nepavyko, ir feljetone ta 
vieta buvo išbraukta. Tą užbrauktąją vietą, nors ir buvo paskiau išspaus-
dinęs mano gerb. bendradarbis Liudas Gira savo 1916 m. kalendoriuj, 
bet mane vis slėgė, tarsi, neatliktos pareigos jausmas, kodėl aš savu laiku 
nepaskleidžiau į visuomenę apie tuos barbariškus kankinimus mūsų 
brolių, pirmoj eilėj mūsų didžiai nusipelnusio Martyno Jankaus. 

Kovo 20 diena: Mažosios Lietuvos prisiglaudimui paminėti: 
[su 20 paveikslėlių]. Kaunas: Lietuvos Valstybės Taryba, 1921, 
p. 137–139.

9 Pranys Alšėnas. Martynas Jankus Mažosios Lietuvos pa-
triarchas: gyvenimas, darbai ir likimo lemties vingiai. Torontas: 
J. J Bachunas, 1967 (Cleveland, Ohio: Vilties sp.), p. 308; intenete: 
http://biblioteka.gindia.lt/jankus.html.

10 Martins Jankus iš Bitėnų, tuliems pažystamas spaustuvės 
apturėtojis, kurs savo laiku maskolių išvilktas tape, ėsąs lietuviškų 
maskoliškų kareivių per frontą perleistas ir užsilaikąs Kaune, iš kur bene 
veik į tėviškę sugrįšęs.

Iš Lietuvos ir Prusu. Nauja lietuviška ceitunga, 1918,  febr. 7, 
Nr. 17, p. [3–4]; 

Martins Jankus iš Bitėnų, tuliems pažystamas spaustuvės 
apturėtojis, kurs ir Klaipėdoj spaustuvę turėjo ir kelis laiškus išleido, 
tape savo laiko maskolių išvilktas ir esąs lietuviškų maskoliškų kareivių 
per frontą perleistas. Jis užsilaikąs dabar Kaune, iš kur bene veik į 
tėviškę sugrįšęs.

Iš Lietuvos bey musu provinco. Lietuviška ceitunga, 1918,  
febr. 9, Nr. 18, p. [3].

Martynas Jankus su dukra Elze prie Rambyno 
kalno aukuro

Martyno Jankaus laiškas, 1915 01 05. 
„Tilžės keleivis“, 1915 05 04, Nr. 53, p. 3

Martyno Jankaus laiškas, 1915 01 05. 
„Lietuviška ceitunga“, 1915 05 04, Nr. 49, p. 3
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Baltupėnai. I d. 
Senieji laikai

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Sunkesniais metais krašto dvareliams tek-
davo varžytis dėl samdinių. XIX a. Mažosios 
Lietuvos kaimų jaunuomenė ir beturčiai vis 
dažniau emigruodavo į Vakarus, kur šachtose 
ar fabrikuose buvo galima uždirbti daugiau, 
dar ir patiriant miestietiško gyvenimo būdo 
privalumus. Krašto dvarininkams teko vis 
sparčiau didinti atlyginimus samdiniams, 
siūlyti jiems visokių lengvatų ir patogumų. 
Mažesnes pajamas gaudavusiems, blogesnes 
žemes valdžiusiems ar mažiau apsukriems 
dvarų savininkams tokios konkurencinės 
varžybos neretai baigdavosi bankrotu. Nesu-
gebantį užsimokėti dvarelį savo žinion perim-
davo valstybinės finansinės institucijos, kiek 
panašios į dabartinį Turto fondą ar Mokesčių 
inspekciją). Tokie nusavinti dvareliai neretai 
būdavo išparceliuojami, išskaidant juos į 
atskiras dalis ir parduodant skirtingiems 
pirkėjams. Tarp vietoje kokio žlugusio dva-
relio atsirasdavo kelių smulkesnių ūkininkų 
sodybos su mažesnėmis valdomis. Krašte 
pakako ir priešingų atvejų – kaimiečiams 
išvykstant į Vakarus ar nusigyvenant, jų 
sklypus supirkdavo turtingesnieji, buvusio 
kaimo žemėse įkurdami stambų ūkį – dvarą. 
Panašūs dalykai galėjo vykti ir Baltupėnų 
apylinkėse.

1871 m. paskelbtasis Vokietijos imperijos 
įkūrimas kartu žymėjo ir naujos epochos 
pradžią, kaimiečių gyvenimo sąlygų kitimą.

Tuomet atlikto gyventojų surašymo 
duomenimis, Baltupėnų kaime stovėjo 52 
gyvenamieji namai (sodybos) su 116 šeimi-
nių butų ir 541 gyventoju (271 vyru ir 270 
moterų). Iš jų tik 264 buvo gimę ten pat, 
o likusieji (didesnė dalis kaimiečių) buvo 
atvykę iš kitur. Be daugumos evangelikų, 
Baltupėnuose tuomet dar gyveno 15 ka-
talikų. Atvykėlių iš svetur nebūta – visi 
kaimiečiai turėjo Prūsijos pilietybę. Tada 
Baltupėnuose užregistruotas 161 vaikas iki 
10 metų amžiaus. 132 kaimiečiai mokėjo 
skaityti ir rašyti, o net 248 apibūdinti kaip 
beraščiai. Gal tarp tų beraščių buvo dau-
giau samdinių, pagirio pelkėse bandžiusių 
įsikurti varguolių.

Per keliolika metų nuo ankstesnio 
surašymo kaimo gyventojų pagausėjo ke-
liomis dešimtimis. Baltupėnuose gausėjo ir 
sodybų – tai rodė, kad kaimo valdų pakraš-
čiuose ir kitur vis dar buvo statomi nauji 
vienkiemiai. Ši vieta dar viliojo naujakurius 

iš kitur, pasiryždavusius įsikurti panemunių 
kaime.

Tokie buvo Baltupėnai didžiųjų vilčių 
laikais, kai daug jaunimo dar pasirinkdavo 
kaimiškąjį gyvenimo būdą, o ilgai augu-
siems panemunių kaimams dar nebuvo 
atėjęs sodybų tuštėjimo metas.

Autoriaus nuotr.
Pabaiga

Šiais metais Vydūno draugijos stovykla Bitėnuose, prie Rambyno, vyks rugpjūčio 4–11 d. 
Stovyklos atidarymas – rugpjūčio 5 d., pirmadienį, apie 12 val. 
Pirmadienį pristatysime naują Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ leidi-

mą, skirtą Sveikatingumo metams. Bus proga aptarti knygą ir vydūniškai pasikalbėti 
apie sveikatą. 

Antradienį numatome susitikimą su mūsų Bičiule iš Priekulės Edita Barauskiene ir 
Bitėnų gyventojais. Susitikimo metu bus pristatoma Editos knyga „Žalčio karūna“. 

Trečiadienį numatome surengti išvyką po Rambyno regioninį parką ir vakarą-su-
sitikimą su tarptautinio dailininkų plenaro dalyviais Bitėnuose. 

Trečiadienį arba ketvirtadienį numatomas susitikimas su Klaipėdos universiteto 
absolvente Edita Tičkute, kuri pristatys šiais metais apgintą ir labai gerai įvertintą baka-
lauro darbą apie Vydūno laiškus. Draugijos taryba nusprendė įteikti šio darbo autorei 
premiją, paskatinant ją tolimesnėms vydūnistikos studijoms. 

Ketvirtadienį – renginys Šilutės F. Bajoraičio bibliotekoje, paminint Vydūno gimimo 
145-ąsias ir Vydūno draugijos įkūrimo 25-ąsias metines; renginio metu bus pristatomos nau-
jausios Draugijos išleistos Vydūno knygos ir knygos apie Vydūną vokiečių ir rusų kalba.

Penktadienį ir šeštadienį (9–10 d.) Vydūno draugija kviečiama dalyvauti Bitėnuose vyk-
siančioje M. Jankaus 150-ečiui skirtoje konferencijoje ir kituose šventiniuose renginiuose. 

Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, popiet vyks visuotinis Draugijos susirinkimas; jo metu 
aptarsime Draugijos įkūrimo 25-ųjų metinių paminėjimą ir pasirengimą  artėjančiam 
Vydūno jubiliejui (150-osioms gimimo metinėms).

Jei bus norinčių, su Eglės pagalba galėsime pasimokinti M. Lietuvos dainų. Galbūt 
pavyks surengti susitikimą su Bitėnų gyventojais. Programa gali keistis pagal aplinkybes 
ir jūsų pageidavimus.  Savo mintis ir pasiūlymus dar galite siųsti:

rima.palija@gmail.com,  tel. 8 686 95 109;
tomasstanikas@hotmail.com, tel. 8  689 80 295. 
Būsime dėkingi, jeigu apie savo ketinimą dalyvauti stovykloje pranešite (el. laišku, 

telefonu ar žinute).
Vydūno draugijos inform.                   

Vydūno draugijos stovykla 2013

Baltupėniškis Balšaitis Pirmojo pasaulinio 
karo metais žuvo jūrų mūšyje kaip puskarininkis. 

2001 m. rugsėjo mėn.

Lietuvininkai savo mirusiems artimiesiems Bal-
tupėnų kapinėse statydavo dailius antkapinius 
kryžius ir paminklus su jausmingais užrašais. 

2001 m. spalio mėn.
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Lietuvos miestų istorija

Sub signo nobilitatis: Po kilmingumo ženklu

Š. m. birželio 13 d., ketvirtadienį, Mykolo 
Romerio universitete (MRU) įvyko Adolfo 
Damušio demokratijos studijų centro 
steigimo ceremonija. 

Centro veiklos tikslas – tirti nepriklau-
somos Lietuvos ir okupacijų laikotarpio 
lietuvių demokratinės minties tradiciją, 
atskleisti ir įtvirtinti jos sąsajas su dabarties 
demokratinėmis vertybėmis, sugrąžinti į 
visuomenės kultūrinę atmintį asmenybių, 
nuosekliai gynusių ir brandinusių demo-
kratinę mintį Lietuvoje ir išeivijoje, vardus 
ir intelektinį paveldą.

 Adolfo Damušio demokratijos studijų 
centras įsteigtas atsižvelgus į Universiteto 
misiją visuomenės ir humanitarinių mokslų 
srityje bei pažymint Adolfo Damušio (1908 
06 16–2003 02 27) – mokslininko, nuoseklaus 
demokratinių vertybių puoselėtojo ir 
vieno iš pasipriešinimo sovietų bei nacių 
okupaciniams režimams vadovų – 105-ąsias 
gimimo metines. 

Pasak A. Damušio dukters ambasadorės 
Gintės Damušytės, steigiamo Centro veiklos 
kryptis – pirmiausia taikomojo pobūdžio, 
kaip ir Adolfo Damušio mokslinė ir visuo-
meninė raiška. „Mano tėvas nebuvo profe-
sionalus istorikas, neilgai veikė praktinės 
politikos lauke. Bet buvo veiklos žmogus, 
autorius intelektualių tekstų, pažangių ini-
ciatyvų. Jis generavo idėjas, jas įgyvendino 
pats, skatino ir kitus tai daryti.“

Ambasadorės G. Damušytės įsitikinimu, 
Adolfo Damušio veikla įkvėps ir paskatins 
daugiau diskusijų ir studijų apie pernelyg 
mažai ištirtą Lietuvos demokratinės minties 
raidą, politinį pasipriešinimą autoritariniams 
ir okupaciniams režimams, ypač antinacinį 
pogrindį. Centro veikla neabejotinai atskleis 
dar nežinomų rezistencijos istorijos ir kovos 
už demokratijos idealus puslapių. MRU 
Humanitarinių mokslo instituto (HMI) 
direktorius istorikas dr. Robertas Jurgaitis 

MRU įsteigtas Adolfo Damušio demokratijos studijų centras
sako, kad Centro veikloje jau numatyti 
intensyvūs darbai: „Visų pirma kaupsime ir 
sisteminsime istorinius šaltinius, pradedant 
periodine spauda ir baigiant privačiuose 
asmeniniuose archyvuose saugomais 
dokumentais bei korespondencija. Be 1944–
1990 m. išeivijoje saugomų dokumentų, iš 
esmės jokia rimtesnė tiriamoji veikla nėra 
galima.“ HMI vadovas džiaugiasi, kad 
Adolfo Damušio demokratijos studijų centro 
steigimo idėjai palankumą rodo išeivijos 
lietuviai. „Iš anksto dėkojame visiems, 
galėsiantiems padėti tirti šalies demokratinės 
minties raidą. Juk ir šaltiniai išblaškyti ne tik 
po skirtingas Lietuvos bibliotekas, bet ir po 
įvairių šalių (JAV, Vokietijos, Švedijos, kt.) 
valstybinius ir privačius archyvus.“

Centro atidarymo proga jam talkinti 
pasiryžęs žurnalistas Vidmantas Valiušaitis 
dovanų įteikė sukauptą unikalių nuotraukų 
fotoarchyvą bei retos Sąjūdžio spaudos kom-
plektus. „Tai irgi naujųjų laikų demokratinio 
proceso, jau tapusio istorija, dalis, kuri taip 
pat turi būti naujai steigiamo Centro akira-
tyje“, – pastebi V. Valiušaitis.

MRU Adolfo Damušio demokratijos 
studijų centro steigimo sutartį Universiteto 
vardu pasirašė studijų prorektorius 
doc. dr. Giedrius Viliūnas, Damušių šeimos 
vardu – ambasadorė G. Damušytė. Centro 
steigimo ceremonijoje dalyvavo akademikai, 
politikai, visuomenės veikėjai, išeivijos 
atstovai, žurnalistai, MRU akademinė 
bendruomenė. 

Adolfas Damušis – mokslininkas, 
politikas, jau studijų metais mokslinę 
veiklą ir  visuomeninį darbą jungęs 
į integralią visumą, žymus ateitininkų 
veikėjas, rūpinęsis jaunimo problemomis 
ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje: organizavęs 
ateitininkijos atkūrimą, įkūręs plačiai 
išgarsėjusią ateitininkų stovyklą „Dainava“. 
A. Damušis buvo ir aktyvus kovotojas už 

Lietuvos laisvę, vienas iš 1941 m. Birželio 
sukilimo organizatorių ir vadovų, Lietuvos 
laikinojoje vyriausybėje ėjo pramonės 
ministro pareigas, taip pat vienas iš 1943 m. 
įsteigto Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo 
komiteto organizatorių, jo vicepirmininkas. 
Už rezistencinę veiklą nacių kalintas 
Vokietijos kalėjimuose. Svarbiausi A. 
Damušio mokslo darbai atlikti išeivijoje, 
JAV, Kanadoje, Anglijoje ir Prancūzijoje 
užpatentuota per 30 mokslinių išradimų. 
1944 m. priverstinai palikęs Lietuvą, į ją 
nuolatiniam gyvenimui grįžo tik po daugiau 
nei pusšimčio metų – 1997-aisiais. Čia, 
Lietuvoje, toliau tęsė intelektinę veiklą, 
aktyviai dalyvavo Lietuvos visuomeniniame 
ir kultūriniame gyvenime. Jau gyvendamas 

Lietuvoje prof. A. Damušis sakė: „Visus tuos 
dešimtmečius ilgėjausi Lietuvos. Praėjome 
ir ugnį, ir vandenį. Jei išlikome, tai turime 
susiburti ir kurti savo kraštą. Visi drauge.“ 
1984 m. A. Damušio veiklą aukštai įvertino 
popiežius Jonas Paulius II, apdovanodamas 
jį Šv. Silvestro ordinu. 1994 m. Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identas  Algirdas 
Brazauskas dekretu už itin reikšmingus 
asmeninius nuopelnus ginant Lietuvos 
Respublikos laisvę ir nepriklausomybę 
bei ilgametį ir sąžiningą darbą Lietuvos 
valstybei A. Damušį apdovanojo 3-ojo 
laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu.

Mykolo Romerio universiteto inform.

Adolfo Damušio demokratijos studijų centro steigimo iškilmių dalyviai

Kaip amžių bėgyje keitėsi Sūduvos miestų ir miestelių 
tautinė sudėtis?*

Vytautas PLEČKAITIS, Kovo 11-osios Akto signataras, Vilnius

Sūduva ar Suvalkija, kitaip vadinama 
Užnemunė, yra Lietuvos dalis, esanti kai-
riajame Nemuno krante. Jos gyventojai 
vadinami suvalkiečiais, sūduviais, užne-
muniečiais. 

Dauguma žinomų Lietuvos istorikų yra 
linkę šį regioną vadinti Sūduva, nes būtent 
sūduviai buvo dabar čia gyvenančio etnoso, 
susidariusio XV–XVII a., pradininkai. Žinomi 
kalbininkai K. Būga, J. Balčikonis, A. Salys taip 
pat laikėsi nuomonės, kad šį regioną reikėtų 
vadinti Sūduva, o ne Suvalkija (1). Marijonas 
kunigas Jonas Totoraitis, 1938 m. išleidęs 
„Sūduvos Suvalkijos istorijos“ I d., taip pat 
dažniausiai Užnemunę vadino Sūduva (2).

Pavadinimas Suvalkija atsirado tik XIX a. 
antroje pusėje, kai Užnemunė priklausė Su-
valkų gubernijai, o jos centru buvo Suvalkų 
miestas. Tačiau nepaisant kalbininkų ir kitų 
autoritetų patarimo, šnekamoje kalboje, ypač 
tarp vietinių žmonių, greičiau išgirsime pa-
vadinimą Suvalkija, o ne Sūduva. 

Sūduviai yra autochtonai, kilę iš jotvingių 
(sūduvių), susidarė kaip etninė grupė XVI–
XVII a. Sūduvius papildė nadruviai, atsikėlę 
iš Kauno apylinkių ir Žemaitijos. Sūduvių 
etninei grupei darė įtaką dar anksčiau – XIII a. 
pab.–XIV a. – į Užnemunę atkelti žiemgaliai, 
totoriai, lenkai (daugiausia mozūrai, kaip 
karo belaisviai patekę į Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę (LDK). Taip pat Mažosios 
Lietuvos lietuviai ir vokiečiai (3). 

Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sudėtyje

Jau nuo viduramžių šalia autochtonų, 
t. y. vietinių, gyveno čia atvykę patys arba at-
keldinti kitų etninių grupių žmonės. Visi jie 
buvo LDK pavaldiniai. Sūduva šimtmečiais 
ribojosi su Lenkija ir Prūsija. Be abejonės, 
šios valstybės ilgą laiką darė Užnemunei 
nemenką politinę, ekonominę ir kultūrinę 
įtaką. Kaip ir gausi žydų bendruomenė.

Iki XVII a. vidurio Užnemunė buvo labai 
menkai apgyvendinta. Tik prie Nemuno 
ir pasienyje su Prūsija radosi gyvenvietės 

XV–XVI a. sandūroje. Tokios kaip Sim-
nas – 1494 m., Veisėjai – apie 1500 m, Prie-
nai – 1512 m., Vištytis – 1538 m., Naumiestis 
ir Kybartai – 1561 m. Virbalis ir Vilkaviškis 
– XVI a. pradžioje.

Centrinėje Suvalkijos dalyje gyvenvietės, 
vėliau virtusios miestais, ėmė rastis XVII a. 
vid.–XVIII a. pradžioje. Pavyzdžiui, Mari-
jampolė (iš pradžių vadinta Starapolė) mies-
teliu tapo tik apie 1750 m., kai prie koplyčios 
apsigyveno vienuolis marijonas, o žemės 
statyti bažnyčiai davė Prienų seniūnė Pran-
ciška Butlerienė. Nuo 1774 m. Marijampolė 
atiteko LDK artilerijos generolui Kazimierui 
Sapiegai. Ta proga buvo padarytas namų ir 
gyventojų surašymas. 

Tarp pirmųjų Marijampolės, turėjusios 
99 dūmas (trobesius), gyventojų be vietinių 
žmonių minimi žydai (57 savininkai), sep-
tynios vokiečių ir viena italo šeima.

Kalvarija, kaip miestelis, ėmė funkci-
onuoti XVIII a. pradžioje, kai Gražiškių 
klebonas J. Sabaliauskas gavo iš Mykolo 
Sapiegos leidimą statyti bažnyčią iš jam 
priklausančio miško. M. Sapiega buvo LDK 
raštininkas ir Kirsnos girininkas. 1713 m. 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio raštuose yra paminėtas „Kalvarijos 
miestelis“. 1713 m. karalius  Augustas II 
Kalvarijos žydams jau suteikė privilegiją. Jie 
jau XVIII a. pradžioje turėjo savo bendruo-
menę – kahalą. Kahalas – tai žydų savivaldos 
institucija, kuri administravo bendruomenės 
ir valstybės mokesčių rinkimą, atstovavo 
bendruomenei krikščioniškame pasaulyje. 
Jis jungė žemesnes žydų bendruomenes – 
priekahalius. 

Privilegiją išsirūpino Kalvarijos žydų vy-
resnysis Pinchas Isakovičius, tarpininkavęs 
visiems miestelio žydams. Žydai karaliaus 
prašė jiems patvirtinti tokias teises ir laisves, 
kokias turėjo visi LDK žydai, pagal karaliaus 
ir LDK didžiojo kunigaikščio Vladislavo 
Vazos 1646 m. gruodžio 31 d. išduotą privi-
legiją. Pacituosiu tą privilegiją, kad galėtume 
įsivaizduoti, kuo vertėsi žydai Suvalkijoje ir 
visoje LDK.

„Kalvarijos žydams buvo leista: verstis 
įvairiais verslais nuosavuose ir išsinuomo-
tuose namuose; pardavinėti įvairius gėri-
mus; laikyti „atviras“ krautuves <...>jose 
be baimės parduoti įvairias prekes – dideles 
ir mažas, brangias ir pigias, sveriamas ir 
matuojamas; <...> įsirengti kapines ir jose 
laidoti visomis dienomis, išskyrus katalikų 
bažnyčios iškilmingai švenčiamas, ypač 
Velykas ir Kalėdas; laisvai vežti numirėlius 
visomis gatvėmis, verstis visais amatais, 
kaip antai, auksakalyste, siuvimu, batsiu-
vyste, gėrimų pardavimu,<...> skardinin-
kyste ir kitais, statyti skerdyklas ir mėsos 
krautuves“ (4).

Ginčus tarp krikščionių ir žydų sprendė 
dvaro teismas, leidžiant žydams apeliuoti 
į valdovo teismą. Žydų tarpusavio ginčus 
sprendė jų pačių teismas. Šeštadieniais ir 
žydų šventėmis, turgaus dienomis žydai 
neprivalėjo eiti į teismą. Taip pat Kalvari-
jos žydams buvo suteikta teisė pasistatyti 
sinagogą, bet ne aukštesnę už katalikų 
bažnyčią.

Suvalkai priklausė Vygrių pavietui. 
Tačiau iš kitų miestelių išsiskyrė tuo, kad 
Suvalkuose nebuvo žydų, nes jį įkūrė kata-
likiškas Vygrių vienuolynas (5).

Žydai, kaip ir vokiečiai, ne visuose mies-
teliuose buvo sutinkami svetingai, nes į juos 
žiūrėta kaip į konkurentus, be to, dar kitos 
religijos. Taip, pavyzdžiui, buvo Virbalyje 
iki XVIII a. vadintu ir Nova Wolia. Skver-
biantis į miestelį žydams ir vokiečiams, o 
tiksliau, galima sakyti, liuteronams, nes 
tarp jų būta ir lietuvių, Virbalio miestiečiai 
kreipėsi į Jurbarko ir Virbalio seniūną T. 
Skuminą Tiškevičių, prašydami neleisti 
statyti žydams sinagogos ir neleisti laikyti 
nekatalikiškų pamaldų (6).

Vis dėlto Virbalyje buvo pastatytos 
dvi sinagogos, nes apie pusė miestelio 
gyventojų buvo žydai. O keletui šimtų 
vokiečių pastatyta liuteronų reformatų 
bažnyčia. Suvalkijoje jų bažnyčios va-
dinamos kirchėmis (vokiškas bažnyčios 
pavadinimas).

Užnemunė po Prūsais
 

1795 m., kai Lietuvos–Lenkijos valstybę 
užkariavo ir jos žemes pasidalijo Rusija, 
Austrija ir Prūsija, didžioji Lietuvos dalis 
atiteko Rusijos imperijai. Tačiau Užnemunė 
atiteko Prūsijai ir ją valdė iki 1807 m. 

Prūsija buvo karalystė. Jos valdovais buvo 
Frydrichas Vilhelmas II (iki 1797), garsaus 
Frydricho II Didžiojo sūnėnas, o po to Frydri-
chas Vilhelmas III, valdęs 1797–1840 m. Prūsija 
jiems valdant pergyveno ne pačius geriausius 
laikus, nes Vakaruose kovojo su revoliucine 
Prancūzija ir prarado žemes į vakarus nuo 
Reino. Frydrichas Vilhelmas II, kaip sako an-
glų istorikas Kristoferis Klarkas (Christopher 
Clark), buvo savo laikų žmogus, domėjosi ezo-
terika, jaunystėje įstojo į laisvuosius mūrininkus 
(masonus), globojo menus ir architektūrą, bet 
buvo griežtos cenzūros šalininkas ir Švietimo 
epochos priešininkas (7). Jo sūnus Frydrichas 
Vilhelmas III dėjosi su Rusija ir Anglija prieš 
Napoleoną, bet jo kariuomenė buvo sumušta 
prancūzų prie Jenos ir Austerlico. 1807 m. liepą 
sudaryta Tilžės taikos sutartimi, Prūsija prarado 
daugelį savo teritorijų, taip pat ir Užnemunę. 
Prieš tai karalius dar sugebėjo padaryti tikrai 
gerą darbą – panaikinti valstiečiams baudžiavą. 
Tai jis padarė būdamas su savo žmona Luiza 
Klaipėdoje, kuri tuo metu priklausė Prūsijai. 
Čia 1807 m jis pasirašė dekretą dėl baudžiavos 
panaikinimo. 

* Pranešimas skaitytas š. m. gegužės 25 d. 
Marijampolėje vykusioje mokslinėje konferenci-
joje „Sūduvos krašto istoriniai ypatumai“

1. Dalia Urbanavičienė, Sūduva ar Suvalkija? Alkas. lt, 
2013 02 18.

2. Jonas Totoraitis, Sūduvos Suvalkijos istorija, Kaunas, 
1938.

3. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 22, Vilnius, 2012.
4. Algimantas Miškinis, Kalvarija, Kaunas, 1994, p. 16.
5. Augustinas Janulaitis, Užnemunė po Prūsais 1795–1807, 

Kaunas, 1928, p. 191.
6. Algimantas Miškinis, Užnemunės miestai ir miesteliai, 

Virbalis, p. 276.
7. Christopher Clark, Preussen. Aufstieg und Niedergang 

1600–1947, Muenchen, 2007, p. 317.
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Lietuvos  kunigaikščiai

Viduramžių Lietuvos viešpačiai (I)

Gerdvilas – žemaičių kunigaikštis, 
1219 m. Lietuvos ir Volynės taikos sutar-
ties dalyvis. Tarp žemaičių kunigaikščių 
nurodytas pirmuoju, taigi buvo vyriau-
sias ir įtakingiausias iš jų. Kartu su Ger-
dvilu žemaičiams sutartyje taip pat atsto-
vavo Vykintas, septyni Ruškaičių ir trys 

Živinbutas – Lietuvos valdovas, žino-
mas iš 1219 m. taikos sutarties su našlau-
jančia Volynės kunigaikštiene Eufrosinija 
bei jos sūnumis Danilu ir Vasilka. Joje 
Živinbutas įvardintas pirmuoju. Kartu 
su juo taiką paliudijo dar keturi vyres-
nieji Lietuvos kunigaikščiai – Daujotas, 
Dausprungas, jo brolis Mindaugas ir 
Daujoto brolis Viligaila – kuriuos, atsi-
žvelgiant į jų jauną amžių, matyt, reikia 
laikyti Živinbuto globotiniais ir turbūt 
giminaičiais, taip pat šešiolika sritinių 
kunigaikščių iš Žemaitijos bei Deltuvos. 
Živinbutas greičiausiai perėmė valdžią po 
to, kai 1213–1214 m. kovose su Livonijos 
Kalavijuočių ordinu vienas po kito žuvo 
net trys iškilūs Lietuvos kunigaikščiai 

Visvaldis – latgalių Jersikos (Gerci-
kės) žemės kunigaikštis, valdęs XIII a. 
I trečdalyje, o 1203–1224 m. faktiškai 
tapęs Lietuvos vasalu. Manoma, kad 
iš pradžių Visvaldis (arba Vsevolodas) 
buvo Polocko kunigaikščio vasalas, mat 
jo kariuomenėje tarnavo rusėnai, o Jer-
sikoje buvo stačiatikių cerkvių. XIII a. 
pradžioje Visvaldis vedė Lietuvos kuni-
gaikščio Daugiručio dukterį ir užmezgė 
glaudžius ryšius su Lietuva, kartais jis 
pats vadovaudavo lietuvių kariuomenei. 
Pirmasis jo ir lietuvių antpuolis prieš 
Rygą minimas 1203 m. Tuo metu, po 
Polocko kunigaikščio Vladimiro žygio į 
Ikškilę ir Holmą (Salaspilį), Visvaldis su 
lietuviais pasirodė prie Rygos, išsivarė 
miestiečių gyvulius, paėmė į nelaisvę du 
dvasininkus ir sumušė Rygos kariuomenę. 

Daugirutis – lietuvių kunigaikštis, 
žuvęs 1213 m., vienas įtakingiausių besiku-
riančios Lietuvos valstybės veikėjų. Kartais 
jis netgi laikomas Lietuvos valdovu, vis 
dėlto šaltiniai byloja, kad Lietuvos valdo-
vas tuo metu buvo kitas asmuo. Daugiručio 
jaunystė, matyt, sutapo su laikotarpiu, kai 
Lietuva, 1183 m. išsivadavusi iš Polocko 
priklausomybės, pradėjo kurti savo vals-
tybę. Tuo pat metu prie Baltijos atsirado 
ir kitas naujas veikėjas – vokiečių kolonija 
Dauguvos žiotyse. Lyviai ir jų siuzerenas 
Polocko kunigaikštis Vladimiras iš pradžių 
žiūrėjo į vokiečius palankiai, tikėdamiesi, 
kad šie taps atsvara Lietuvai, bet sparti vo-
kiečių ekspansija vertė juos keisti požiūrį. 

Lietuvai auganti Livonijos vokiečių galia 
taip pat kėlė nerimą. Apie 1203 m. Lietuva 
sudarė sąjungą su latgalių kunigaikštyste 
Jersika ir tuo pačiu su Polocku, nes Jersika 
pripažino Polocko viršenybę. Sąjungą 
laidavo Jersikos kunigaikščio Visvaldžio 
vedybos su Daugiručio dukra, tad Daugi-
rutis turėjo būti jos iniciatorius. Ši sąjunga 
ženklino naują geopolitinę situaciją: Poloc-
kas susitaikė su Lietuvos nepriklausomy-
be, Sėla tapo jai pavaldi, Jersika taip pat 
palinko į Lietuvos pusę. Lietuva įsitvirtino 
kaip regiono galybė, tačiau sėkmingai pra-
sidėjusią jos ekspansiją sustabdė 1202 m. 
Rygos vyskupo įkurtas Kalavijuočių ordi-
nas. 1207 m. kalavijuočiai, įveikę lietuvių 
įgulą, užėmė Sėlpilį. Atsakydami lietuviai 
puolė Livoniją, bet pralaimėjo. 1208 m. 
kalavijuočiai su žiemgaliais pirmą kartą 
įsiveržė Lietuvą, tačiau šį kartą patys buvo 
sumušti. Po to lietuviams pavyko suburti 
prieš vokiečius bemaž visuotinę baltų tautų 
koaliciją, deja, kariauti nesisekė. Apie 1212 
m. buvo sudarytos paliaubos, ir lietuviai 
puolė Didžiojo Naugardo duoklininkus 
estus, tačiau jau 1213 m. Daugirutis pats 
nuvyko į Didįjį Naugardą sudaryti taikos. 
Grįžtantį per Livoniją jį suėmė kalavijuo-
čiai. Nelaisvėje Daugirutis nusižudė. Ker-
šydami lietuviai puolė Livoniją, bet buvo 
sumušti prie Lielvardės. Mūšyje žuvo ir 
vardu nežinomas Lietuvos valdovas. 1214 
m. pradžioje pralaimėjimu ir vado Stekšio 
žūtimi baigėsi dar vienas lietuvių žygis į 
Livoniją. Vis dėlto, nepaisant pralaimėjimų 
virtinės, Lietuva išsaugojo Daugiručio lai-
kais išsikovotą regiono lyderės poziciją. 

Vėliau Visvaldis nuolat bendradarbiavo 
su lietuviais: savo valdose leisdavo jiems 
persikelti per Dauguvą, tiekdavo maistą 
žygiams ne tik į Livoniją ar Estiją, bet ir į 
Rusią. 1209 m. Rygos vyskupas Albertas 
surengė kryžiaus žygį į Jersiką. Ją gynę 
rusėnai buvo sumušti prie miesto vartų. 
Vokiečiai apiplėšė miestiečių namus ir 
cerkves, paėmė daug belaisvių, tarp jų ir 
Visvaldžio žmoną. Visvaldis su kai kuriais 
savo kariais spėjo laivais persikelti į kitą 
Dauguvos krantą, bet iš ten jie galėjo tik 
stebėti, kaip dega vokiečių padegta Jersi-
ka. Po šio pralaimėjimo Visvaldis buvo 
priverstas vykti į Rygą prašyti vyskupo 
Alberto malonės ir 1209 m. spalio 4 d. duo-
ti jam vasalinę priesaiką. Už tai vokiečiai 
paleido jo žmoną bei kitus gentainius ir 
leido atstatyti Jersikos pilį. Tačiau 1213 m., 
sukrėstas savo uošvio Daugiručio nužu-
dymo Livonijoje, jis vėl atnaujino ryšius su 
Lietuva ir ėmė puldinėti vokiečių valdas. 
Keršydami už Visvaldžio antpuolius, 
Kalavijuočių ordino riteriai iš Kuoknesės 
puolė Jersiką 1214 ir 1215 m., bet antrojo 
puolimo metu buvo sumušti Visvaldžiui 
į pagalbą atskubėjusių lietuvių – žuvo 
ir kalavijuočių vadai. Vis dėlto 1224 m. 
Visvaldis vėl buvo priverstas pripažinti 
Rygos vyskupo valdžią ir perleisti pusę 
Jersikos pilies bei valdų vyskupo vasalui 
Konradui iš Ikškilės. 1230 m. Visvaldis 
pasikvietė cistersų vienuolius iš Dau-
gavgryvos ir suteikė jiems valdų, tačiau 
netrukus Jersiką ištiko naujas sukrėtimas, 
nes 1239 m. šaltiniai mini jau nebe tik jos 
piliavietę. Pusę jos Rygos vyskupas Mika-
lojus perdavė Vokiečių ordinui, kuris dėl 
perėmimo dar turėjo susitarti su vienos 
iš dviejų pilies dalių paveldėtoju. Taigi 
Visvaldis tuo metu jau turėjo būti miręs.

(Daugirutis, Stekšys ir vardu nežinomas 
Lietuvos valdovas). Tuomet lietuvių ak-
tyvumas šiaurės fronte sumažėjo, tačiau 
kovų su kalavijuočiais Živinbutas visai 
nenutraukė, o senas lietuvių sąjunginin-
kas Jersikos latgalių kunigaikštis Visvaldis 
toliau buvo remiamas. Įvyko tam tikrų 
poslinkių ir santykiuose su žiemgaliais: 
jų kunigaikštis Viestartas, anksčiau buvęs 
nuoseklus lietuvių priešas, apie 1219 m. 
pats pradėjo prašyti jų paramos prieš ka-
lavijuočius, nors dėl abipusio nepasitikė-
jimo tvarios sąjungos sudaryti nepavyko. 
Svarbi Živinbuto politikos naujovė buvo 
ir jau minėta taikos sutartimi įformin-
ta sąjunga su Volynės kunigaikščiais: 
remdami jų interesus, lietuviai pradėjo 
puldinėti Lenkiją. Vis dėlto pagrindinis 
Živinbuto prioritetas, matyt, buvo kova 
su Dižiuoju Naugardu: lietuviai ne kartą 
puldinėjo jo žemes, ir nors 1221 m. buvo 
sudarę sąjungą prieš kalavijuočius, karas 
netrukus vėl atsinaujino. Tikėtina, kad 
su šiuo karu susijusi ir Živinbuto mir-
tis: 1225–1226 m. žiemą buvo surengtas 
stambaus masto Didžiojo Naugardo puo-
limas, tačiau septynių tūkstančių lietuvių 
kariuomenė patyrė skaudų pralaimėjimą. 
Po to lietuvių karinis aktyvumas smuko 
visuose frontuose, kas suponuoja suirutę 
valstybės viduje, o ją greičiausiai sukėlė 
Živinbuto mirtis ir po jos kilusios kovos 
dėl valdžios. Živinbutas greičiausiai buvo 
paskutinis iš vyresniosios kartos Lietuvos 
kunigaikščių, ir su juo pasibaigė pirmasis 
besikuriančios Lietuvos valstybės istorijos 
etapas.

Inga ir Tomas BARANAUSKAI, aprašymų autoriai, Artūras SLAPŠYS, dailininkas

Bulačių giminės atstovai. Tai leidžia iš-
skirti Žemaitiją kaip tam tikrą regioninio 
lygio politinį darinį, nes 1219 m. sutartis 
kartu yra pirmasis Žemaitijos paminėji-
mas. Dėl jos vaidmens besikuriančioje 
Lietuvos valstybėje kyla nemažai disku-
sijų. Paprastai teigiama, kad Žemaitija 
į Lietuvą buvo integruota menkai. Vis 
dėlto faktas, kad žemaičių kunigaikščiai 
dalyvavo sprendžiant Lietuvos santykių 
su Volyne klausimą, liudija jų dėmesį 
bendravalstybiniams reikalams: pačiai 
Žemaitijai sutartis su Volyne, su kuria ji 
tiesiogiai nesiribojo, vargu ar būtų buvusi 
aktuali. Sutarties dalyvių sąrašas taip 
pat nerodo, kad Žemaitijos integracija į 
Lietuvos valstybę būtų buvusi menkesnė 
negu Deltuvos, kurios kunigaikščiai taip 
pat išskirti į atskirą grupę. Taigi žemaičius 
ir jų kunigaikščius reikėtų laikyti visatei-
siais Lietuvos valstybės kūrėjais. Vėlesnį 
žemaičių autonomijos atsiradimą, matyt, 
lėmė ne tiek vidinis žemaičių noras, kiek 
išorės veiksniai: labiausiai – nuolatinės 
Vokiečių ordino pastangos užvaldyti šį 
strategiškai svarbų regioną, atskeliant jį 
nuo Lietuvos. 

Šiuo metu yra nutapytas 41 portretas. Iš viso kolekcijoje bus 43–45 darbai, 
ir tai tikrai bus pati didžiausia žymesnių viduramžių Lietuvos veikėjų portretų 
galerija, kuri tikrai labai pasitarnaus (ir jau tarnauja) istorijos suvokimui, nes 
mūsų viduramžių ikonografija išties skurdi, o šiais laikais, atsižvelgiant į įvairių 
informacinių technologijų bei multimedijų plėtrą, vaizdinės iliustracijos tekstams 
tampa tiesiog būtinos.

Daugirutis Živinbutas

Visvaldis

Gerdvilas
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Atkelta iš 1 p.

Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Lietuvai kenkia ne lenkų lenkiškumas, o 
autonomininkų priešvalstybinė veikla

Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) 
kursto tautinę nesantaiką, nors Tautinių 
mažumų apsaugos pagrindų konvencija rei-
kalauja, kad tautinei mažumai priklausantys 
asmenys, naudodamiesi šios Konvencijos 
teisėmis ir laisvėmis, gerbtų „nacionalinius 
teisės aktus ir kitų žmonių teises, visų pirma 
asmenų, kurie priklauso tautinei daugumai 
arba kitoms tautinėms mažumoms“ (20 str.). 
Šios Konvencijos 21 straipsnis pabrėžia: 
„Jokia šios pagrindų Konvencijos nuostata 
neturi būti aiškinama kaip suteikianti teisę 
dalyvauti veikloje ar atlikti veiksmus, kurie 
prieštarautų pagrindiniams tarptautinės 
teisės principams ir ypač valstybių suve-
reniteto, lygybės, teritorinio vientisumo ir 
politinės nepriklausomybės principams.“ 
Lietuvos ir Lenkijos geros kaimynystės 
ir draugiško bendradarbiavimo sutartis 
Lietuvos lenkus ir Lenkijos lietuvius taip 
pat įpareigoja būti lojaliais savo valstybės 
piliečiais. 

Lietuvių kalbos draugijos XIII suvažia-
vimas, įvykęs š. m. balandžio 27 d., primi-
nė, kad rašant okupacijų laikais primestas 
iškraipytas, neautentiškas etninių lietuvių 
žemių vietovardžių formas pažeidžiamas 
Valstybinės kalbos įstatymo 14 straipsnis 
(„Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys, 
Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine 
kalba“). Bet Vilniaus, Šalčininkų rajonų 
savivaldybės prie savo keleivinių autobusų 
skelbia ir iškraipytas vietovardžių formas. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
14 straipsnis skelbia, kad „valstybinė 
kalba – lietuvių kalba“. Valstybinės kalbos 
įstatymo 17 straipsnis nurodo: „Lietuvos 
Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine 
kalba.“ Bet gatvių pavadinimus minėtos 
savivaldybės bando skelbti ir nevalstybine 
kalba, nors aštuoniomis išlygomis tai 
draudžia ir Europos Tarybos Tautinių 
mažumų apsaugos konvencija. Pažeisdamos 
visus įstatymus ir nevalstybine kalba gatvių 
pavadinimus prie savo namų nurodo 
Lietuvos Respublikos Seimo LLRA frakcijos 
seniūnė Rita Tamašunienė, energetikos 
viceministrė Renata Cytacka ir kiti 
autonomininkų rėmėjai. 

Valstybinės kalbos įstatymo 19 straips-
nyje rašoma: „Valstybė rūpinasi taisyklingos 
lietuvių kalbos prestižu, sudaro sąlygas 
saugoti kalbos normas, asmenvardžius, vieto-
vardžius, tarmes ir rašytinius kalbos pamin-
klus.“ Svarbiausias asmenvardžių rašytinis 
paminklas yra „Lietuvių pavardžių žodynas“ 
(Vilnius: Mokslas, t. 1, 1985, t. 2, 1989). Rašant 
ar reikalaujant rašyti Lietuvos Respublikos 
piliečių pavardes ne pagal skambesį ir vals-
tybinės kalbos gramatiką, pažeidžiami ne 
tik Lietuvos Respublikos įstatymai, bet ir 
Lietuvos bei Lenkijos sutartis. Tokią rašybą 
profesorius Vincas Urbutis ir kiti mokslinin-
kai vadina lietuvių kalbos išdavyste. 

Lietuvos Respublikos Vyriausiasis admi-
nistracinis teismas pagal Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 29 straipsnį neskundžiama 
nutartimi įpareigojo suvienodinti valstybinės 
kalbos egzaminą, bet teismo sprendimo 
agituoja nesilaikyti švietimo ir mokslo vi-
ceministrė Edita Tamošiūnaitė (jos kalbas 
žr. www.wilnoteka.lt). Kita LLRA deleguota 
viceministrė Renata Cytacka (Šalčininkų 
rajono lenkiškų mokyklų tėvų forumo pirmi-
ninkė) Ministrą Pirmininką to forumo vardu 
vadina melagiu ir vėl grasina nepaklusnumo 
akcijomis, kurios nevykdytų įstatymų ir kelių 
teismų sprendimų. 

LLRA vadovai, gaudami Lietuvos Res-
publikos ir Europos Sąjungos (ES) dotacijas, 
leidžia sau minėtų įstatymų nesilaikyti ir 
tendencingai nuteikinėja ES atstovus. Ge-
gužės 30 d. po susitikimo Prezidentūroje 
Europos konservatorių ir reformistų (EKR) 
frakcijos pirmininkas Martinas Kalananas 
(Martin Callanan) ir generalinis sekreto-
rius Frankas Baretas (Frank Barrett), kaip 

praneša „Vilniaus krašto savaitraštis“ 
(2013-06-06–12, p. 5), „nuvyko į susitikimą 
su Lietuvos delegacijos EKR frakcijoje pirmi-
ninku“ V. Tomaševskiu ir LLRA vadovybe 
(R. Tamašuniene, Z. Palevičiumi, Z. Jedzins-
kiu). Kitą dieną jie uždavinėjo nepagrįstus 
klausimus Seime „dėl Lietuvos tautinių 
mažumų teisių“, o Seimo vicepirmininkas J. 
Narkevič, nepripažįstantis Lenkijos okupa-
cijos, jiems kalbėjo: „Vienoje ES šalių narių 
žmonės yra baudžiami už tai, kad ant savo 
namo pakabino dvikalbes lenteles arba ban-
do vartoti gimtąją kalbą greta valstybinės.“ 
LLRA deleguotas Seimo vicepirmininkas, 
pažeisdamas Seimo nario priesaiką, stengėsi 
kompromituoti jį išlaikančią valstybę ir dėl 
to sąmoningai nutylėjo, kad tas lenteles ka-
bina ne šiaip „žmonės“, o jo partija. 

Už gimtosios kalbos vartojimą greta 
valstybinės kalbos Lietuvoje niekas nėra 
baudžiamas, bet vis tiek gegužės 31-ąją 
Vilniuje LLRA atstovai prie Europos namų 
laikė melagingus šūkius „Europa, apgink 
mūsų teises“, „Schulz, would you like to be 
Šulcas?“ (užsieniečių pavardžių rašyba Lie-
tuvoje išlaikoma, taigi Europos Parlamento 
(EP) pirmininkas apgaudinėtas). 

Siekiant toliau sistemingai kompromituoti 
Lietuvos Respubliką ir neteisėtai legalizuoti 
Konstitucijos, įstatymų pažeidimus, liepos 
9-ąją į Šalčininkų savivaldybę pasikviestos 
trys Europos Tarybos tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvencijos Patariamojo 
komiteto ekspertės. LLRA vicepirmininkas, 
Šalčininkų rajono savivaldybės meras Z. 
Palevičius viešai melavo: „Konvencijos 
straipsniai užtikrina tautinei mažumai 
priklausančiam asmeniui teisę laisvai ir 
nevaržomai vartoti savo mažumos kalbą, 
savo pavardę ir vardą vartoti mažumos 
kalba, tačiau nė vienas iš šių punktų nėra 
realizuojamas. Teismai įpareigojo Šalčininkų 
rajono savivaldybę nuimti nelietuviškus 
užrašus nuo visų savivaldybei priklausančių 
pastatų, nežiūrint į tai, kad šiame regione 
gyvena 80 proc. lenkų tautybės žmonių. 
[...] Visa tai yra vertinama kaip tautinių 
mažumų situacijos pablogėjimas, vedantis 
link tautinių mažumų asimiliacijos. [...] 
Pilietinė integracija, kuri remiasi piliečių 
asimiliacijos siekimu, neturi teisės gyvuoti 
daugiakultūrėje, demokratiškoje ir laisvoje 
Europos visuomenėje“ (cituojama remiantis 
Šalčininkų rajono savivaldybės tinklapiu 
www.salcininkai.lt, 2013-07-10). 

Apgaudinėdamas ir baugindamas 
viešnias Šalčininkų meras nutylėjo, kad, 
jo žodžiais, „apskritai Lietuvoje“ tautinei 
mažumai priklausančiam asmeniui laisvai 
ir nevaržomai vartoti savo mažumos 
kalbą galima daugiau kaip 100 valstybės 
visiškai išlaikomų priešmokyklinių įstaigų, 
veikiančių vien lenkų ar rusų kalba, 150 
mokyklų, sekmadieninėse mokyklose, 
kultūros centruose, 10 laikraščių, radijo, 
televizijos laidose, LLRA valdomuose 
V i l n i a u s ,  Š a l č i n i n k ų ,  Š v e n č i o n i ų , 
Trakų, Širvintų rajonuose, ilgaamžėje 
istorinėje Lietuvos sostinėje Vilniuje ir 
net Lietuvos Respublikos Seime (LLRA 
frakcijoje), Kultūros, Švietimo, Energetikos, 
Susisiekimo ir kitose ministerijose, kur 
yra LLRA viceministrai ar net ministras. 
Tokių gerų sąlygų lenkai niekur daugiau 
pasaulyje neturi, o ES valstybėse, kur lenkų 
skaičius 10 kartų didesnis negu Lietuvoje, 
nėra jokių valstybės išlaikomų lenkiškų 
švietimo įstaigų ir t. t., o apie vietovardžių, 
gatvių, pavardžių lenkiškus užrašus ten 
net nekalbama. Teismai neįpareigojo 
nuimti nelietuviškų užrašų nuo Šalčininkų, 
Vilniaus rajono savivaldybių, Šalčininkų 
J. Sniadeckio gimnazijos (kur viešnios 
susitiko su LLRA aktyvu) ir dar 250 
švietimo įstaigų, Šalčininkų autobusų 
stotyje, V. Tomaševskio rinkimų biure, 
Lenkų kultūros namuose ir t. t. 

Matyt bijodamas netekti Šalčininkų mero 

algos, jam pritarė ir Baltarusių kultūros centro 
pirmininkas Nikolajus Amilevičius: „Mums 
labai neramu dėl mūsų ateities – valstybės 
politika nėra palanki tautinėms mažumoms. 
Suvienodintas lietuvių kalbos egzaminas 
rajone, kur gyvena 80 proc. lenkų ir dar 11 
proc. kitų tautinių mažumų, yra draudžiami 
tų tautų kalbų užrašai.“ Nikolajus taip pat ne-
norėjo ar neišdrįso pasakyti, kad palankesnės 
tautinėms mažumoms valstybės pasaulyje 
nėra, kad ES, NATO ir kitose valstybėse visur 
valstybinės kalbos egzaminas vienodas, kad 
kitų „tautų kalbų užrašų“ net su žiburiu nera-
sit ir Baltarusijoje, Rusijoje (kur lenkų skaičius 
didesnis), kad daug rusiškų švietimo įstaigų 
pavertė lenkiškomis būtent Šalčininkų rajono 
savivaldybė, draudžianti gimtąją daugumos 
gyventojų gudų kalbą ir nemėgstanti autoch-
tonų lietuvių, dėl ilgamečio persekiojimo, 
nutautinimo ir kolonizacijos savo valstybėje 
ir etninėse lietuvių žemėse tapusių mažuma. 
Lietuvoje yra 150 tautinių bendrijų, kurios ne-
įgaliojo LLRA kalbėti jų vardu. LLRA nariai 
sudaro tik 0,5 procento Lietuvos lenkų, bet 
visų jų vardu kalbėti tomaševskininkai taip 
pat nepasikuklina. 

Liepos 4 d. EP Lietuvos Respublikos 
Prezidentė aptarė Lietuvos pirmininkavimo 
ES Taryboje prioritetus. Lenkijos europar-
lamentarams sudarius galimybę V. To-
maševskis jai kalbėjo: „Europos Sąjunga 
skatina kultūros ir kalbų įvairovę. Deja, netgi 
šiandien XXI amžiuje Sąjungoje yra šalys, 
kurios nesilaiko šios taisyklės ir negerbia 
autochtoninių mažumų teisių.“ Šalčininkų, 
Vilniaus rajonuose ir kitur yra vienintelė 
autochtoninė mažuma – lietuviai, kurių 
teisių autonomininkai iš tikro negerbia, 
patys etninėse lietuvių žemėse nebūdami 
autochtonais (senbuviais). 

A u t o n o m i n i n k a m s  i r  L e n k i j o s 
revanšistams nepatinka tiesa ir tikrosios 
krikščioniškosios vertybės. Kas buvo 
nelabai patogu sakyti kol kas valdančiosios 
koalicijos partneriui V. Tomaševskiui, po 
jo pasakė frakcijos kolega M. Piotrovskis iš 
Lenkijos: esą pagal Lenkijos tvarką nerašomi 
asmenvardžiai, gatvės, „atimama teisė 
vartoti gimtąją kalbą valdžios institucijoje“, 
„uždaromos lenkų mokyklos“, „žiaurūs 
chuliganiški poelgiai vykdomi Vilniaus 
Rasų kapinėse, kur palaidota daug garsių 
vilniečių ir Vilniaus krašto gyventojų“. 
Tai dezinformacijai visiškai pritarė LLRA 
Spaudos biuras: esą M. Piotrovskis „stipriai 
akcentavo vyraujančią Lietuvoje gyvenančių 
lenkų diskriminaciją, kurie nuo amžių yra 
vietiniai šios šalies gyventojai“ („Vilniaus 
krašto savaitraštis“, 2013-07-11–17, p. 5). 
Bet tų vietinių tėra apie pusę, o ir jie gyvena 
vietovėse su lietuviškais pavadinimais, 
neretai turi lietuvių kilmės pavardes ir per 
Lietuvos okupacijas pramoko lenkiškai 
prieš 200, 100 metų ar dabar, nes LLRA 
valdoma Lietuvos lenkų mokykla neretai 
ugdo Lenkijos piliečius. 

Tų mokyklų LLRA neuždarinėja, nes 
Lietuvos Vyriausybė joms skiria lėšų net 
daugiau negu mokykloms valstybine kalba. 
Gal M. Piotrovskis Lietuvos lenkiškas mo-
kyklas supainiojo su Lenkijos lietuviškomis 
mokyklomis, kurių Lenkija iš tikro nefinan-
suoja ir baigia uždarinėti? 

Mes jokiu būdu nepritariame „lenkiškų 
antkapių kapinėse išniekinimui“ ir tai labai 
smerkiame, bet tokie faktai mums nežinomi. 
Kitas dalykas yra vieta, kur „ilsisi maršalo 
Juzefo Pilsudskio širdis bendrame kape 
su motina, ir šis kapas yra ypatinga vieta 
visiems lenkams, tapo jų nacionaliniu mau-
zoliejumi“. Tai yra Rytų Lietuvos okupacijos 
vado mauzoliejus, ir kol Lenkija bei LLRA 
tos okupacijos nepripažįsta, visomis išga-
lėmis vėl gaivina jos padarinius ir kišasi į 
Lietuvos vidaus reikalus, Lenkijoje stato Lie-
tuvą įžeidžiančius paminklus (Berznykas, 
Seinai, Balstogė, Gdanskas ir t. t.), niokoja 
legalius lietuviškus užrašus, tą problemą 

abiem šalims reikia spręsti paritetiškai ir 
civilizuotai. 

Kur kas geriau informuotam europarla-
mentarui prof. V. Landsbergiui pabandžius 
atitaisyti M. Piotrovskio dezinformaciją, 
LLRA dirbantis EP EKR patarėjas tarptau-
tiniais klausimais B. Rogalskis (Rogalski) 
tai pavadino ataka „dėl to, kad šis paragino 
Lietuvos valdžią liautis persekiojus lenkų 
tautinę mažumą [...] – tai paniekos demons-
travimas Vilniaus krašto lenkams“, nors jie 
priešvalstybinei veiklai ir Tėvynės šmeižtams 
niekam nedavė įgaliojimų (keistai išplėšta 
J. Pilsudskio širdis taip pat nėra ypatinga 
vieta visiems lenkams). Nereikėtų EP dosniai 
finansuojamiems valdininkams rašyti kaip 
sovietiniams propagandistams, šlovinant 
tik „neklystantįjį“ V. Tomaševskį kaip V. I. 
Leniną. Dar 2011 m. birželio 26 d. dešimt EP 
narių iš Lietuvos paneigė V. Tomaševskio, 
M. Piotrovskio ir 23 kitų Lenkijos europarla-
mentarų šmeižtus apie tariamą lenkų tautinės 
mažumos „diskriminavimą“ Lietuvoje, bet 
apie šį laišką Lenkijos propagandistai iki 
šiol nutyli. 

Autonomininkai žino, kad pažeisti 
Konstituciją, Valstybinės kalbos, Švietimo ir 
kitus įstatymus, teismų sprendimus niekam 
nebus leista, bet vis tiek jau ketvirtį amžiaus 
užsiima priešvalstybine veikla. Reikalavimą 
ginti Lietuvos Respublikos valstybinę kalbą 
ir teritorijos vientisumą pasirašė jau 35 000 
piliečių, jiems pritaria per 70 procentų ap-
klaustų Lietuvos gyventojų, ir daugumos 
piliečių teisės negalės būti pažeistos. 

Tomaševskininkų reikalavimų sąrašas 
dar labai ilgas: sumažinti jiems rinkimų 
slenkstį, per rinkimų kampaniją vartoti 
lenkų kalbą, be pagrindo vadinant ją 150 
tautinių bendrijų kalba, panaikinti „dispro-
porcijas“ tarp rinkimų apygardų, pakeisti jų 
ribas LLRA naudai, pakeisti Švietimo, Vals-
tybinės kalbos ir kitus įstatymus, priimti jų 
teritorinę autonomiją įgyvendinančius teisės 
aktus, jų parengtus vad. Tautinių mažumų, 
Vardų ir pavardžių rašybos dokumentuose 
ir kitus įstatymus, įstatymą už mieste ne-
grąžintą žemę kompensuoti miško sklypais 
ir t. t. Liepos 1 d. LLRA Seime surengtoje 
konferencijoje V. Tomaševskis pabrėžė, 
kad „priešingu atveju LLRA vėl svarstys 
galimybę palikti koaliciją“. 

Už iki šiol padarytas gausias rinkimų, 
švietimo, finansavimo ir kitas nuolaidas, 
už skirtus ministro ir penkių viceministrų 
postus, palengvintą valstybinės kalbos egza-
miną LLRA nė kiek nedėkoja ir neteisingai 
skelbia apie „tautinių mažumų situacijos 
pablogėjimą“ (2013-07-10, LLRA vicepir-
mininko Z. Palevičiaus pareiškimas), apie 
„vyraujančią Lietuvoje gyvenančių lenkų 
diskriminaciją“ (LLRA Spaudos biuro infor-
macija), todėl nepagrįstą koaliciją su LLRA 
jau seniai laikas nutraukti. 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 
straipsnis teigia: „Piliečiams laiduojama teisė 
laisvai vienytis į bendrijas, politines partijas ar 
asociacijas, jei šių tikslai ir veikla nėra priešingi 
Konstitucijai ir įstatymams.“ Kadangi LLRA 
nesilaiko Konstitucijos 3, 10, 14, 17, 25 str., 
Valstybinės kalbos, Švietimo ir kitų įstatymų, 
teismų sprendimų, garbina Lietuvos okupa-
ciją, teisingumo ministrą prašome spręsti dėl 
tolesnės LLRA veiklos legalumo. Seimo nariai 
prisiekė būti ištikimi Lietuvos Respublikai, 
gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, 
saugoti jos žemių vientisumą, visomis išgalė-
mis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. Kai 
kurie LLRA nariai Seime ypač nėra ištikimi 
Lietuvos Respublikai, negerbia Valstybinės 
kalbos, Švietimo įstatymų (J. Narkevič, R. 
Tamašunienė), kurdami teritorinę autonomiją 
su Lenkijos valstybine kalba nesaugo Lietuvos 
Respublikos žemių vientisumo ir nestiprina 
Lietuvos nepriklausomybės, trukdo palaikyti 
gerus santykius su Lenkija. 

„Vilnijos“ draugija
Užs. Nr. 20
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Kas gi laimėjo Žalgirio mūšį?
Žalgirio mūšis

Prof. Aldona GAIGALAITĖ, Vilnius
Apie Žalgirio mūšį per 6 šimtmečius 

prikurta tiek daug istorinės, grožinės ir 
kitos literatūros, pritapyta drobių, pastatyta 
skulptūrų, įamžinta asmenų, kad, atrodo, 
pateikti ką nors naujo nebėra galimybės. Tačiau 
mūsų trys energingi ir kūrybingi istorikai 
Dangiras Mačiulis, Rimvydas Petrauskas ir 
Darius Staliūnas surado nišą, kurios iki šiol 
nepastebėjo kiti istorikai, ir jų išleista knyga 
„Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo 
dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“ (Vilnius: 
Mintis, 2012, 294 p.) suskambėjo visai naujai 
lietuvių istoriografijoje. Ta problematika juos 
susidomėti turbūt paskatino lenkų ir vokiečių 
istorikai, kurie, kaip matyti iš autorių pateiktos 
naujos lietuvių kalba knygos šaltinių, yra rašę 
istorinio paveldo dalybų tarp valstybių atskirais 
istoriniais periodais tematika. O pirmiausiai ir 
turbūt daugiausia dėmesio yra sulaukęs bei 
nevienareikšmiškiausiai vertinamas toks didelis 
ir reikšmingas, ne tik XV a. ir Lietuvai, bei turėjęs  
lemiamos įtakos ir vėlesnių laikų istorijos eigai 
reiškinys kaip Žalgirio mūšis. Be to, Žalgirio 
mūšis reikšmingas ne tik Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių istorinio proceso raidai ir likimui. 
Drąsiai galima teigti, kad jis iš esmės nulėmė 
Vidurio ir Rytų Europos tautų likimą.

Autoriai knygos įžangoje rašo, jog jų veika-
las tai kolektyvinės atminties tradicijų tyrimas, o 
metodas – lyginimas Žalgirio vaizdinio tvirtumo 
priežasčių Vidurio Rytų Europoje. Be to, naujos 
knygos negalima būtų pavadinti ir grynai isto-
riografiniu veikalu, nes autoriai aptaria ne tik 
politinę atminties eigą, naudodami istorinius 
faktus, bet ir gana plačiai literatūrinius, meni-
nius ir kitus, kurie išplėtė istorinės atminties 
ribas, įgydami naujas užduotis ir papildė bei 
praplėtė praeities įvykius. Greta to jie silpniau 
ar stipriau yra susiję ir su politine raida.

Man, kaip skaitytojai, pradžioje kilo knygos 
pavadinimo tikslingumas. Jis lyg ne visai 
atitiko veikalo turinį. Kilo klausimas, ką dar 
XXI a. pradžioje autoriai gali pasakyti naujo 
apie Žalgirio mūšį ir apie jo pergalę? Toks 
veikalo pavadinimo klausimas, matyt, buvo 
kilęs ir autoriams arba jų oponentams dar 
knygos svarstymo iki jos išleidimo metu. Dėl 
to po didele knygos antrašte atsirado lyg ir 
paaiškinamoji mažesnė paantraštėlė „Istorinio 
paveldo dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“, 
jau tiksliai atskleidžianti autorių sumanymą 
analizuoti knygoje faktą, kaip reikšmingas 
politinis įvykis istorijos eigoje įgauna ne 
tik visai netikėtų naujų bruožų, vertinimų, 
nepagrįstų faktų, bet ir tampa kelių šiandien 
egzistuojančių valstybių politinių veikėjų, 
istoriografų, kūrybinio  fronto atstovų savasties 
objektu, politinės veiklos įrankiu. Ir tada iš 
tikrųjų visiškai tikslingas knygos pavadinimas 
ir jame pateiktas klausimas, o kas gi iš tikrųjų 
laimėjo Žalgirio mūšį?

Taigi kaip knygos autoriai D. Mačiulis, 
R. Petrauskas ir D. Staliūnas išsprendė savo 
naujajame veikale iškeltą problemą – padalino 
istorinį paveldą, kurio pirmine priežastimi 
buvo lenkų ir lietuvių pergalė prieš Kryžiuočių 
ordiną XV a.?

Veikalas „Kas laimėjo Žalgirio mūšį?“ di-
delės apimties, susijęs su ne vienos Vidurio ir 
Rytų Ruropos valstybių praeitimi, todėl mūsų 
skaitytojui įdomia problema tampa tai, kaip 
įžymus bei reikšmingas praeities faktas buvo ir 
iki šiol naudojamas politikai. Kaip juo naudojo-
si ir tebesinaudoja Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, 
Baltarusijos, taip pat net Čekijos, Ukrainos, 
Vengrijos bei kitų šalių politiniai ir ideologi-
niai vadovai savosioms politinėms pozicijoms 
sustiprinti. Daug pasiremdami dažnai mūsų 
istoriografijoje negirdėtais faktais, naujosios 
knygos autoriai atskleidžia visiškai viena kitai 
prieštaringas ir tik tam tikram laikotarpiui 
būdingas tendencijas. Jie parodo, kaip istorinis 
faktas „kūrybingai“, jeigu taip galima pasakyti, 
apverčiamas aukštyn kojomis. Pasinaudojus 
praeities istoriniu faktu sukuriamas tik tam 
politikui, tik tai politinei situacijai, tik tam 
politiniam momentui reikalingas arba, tiksliau 
pasakius, naudingas, visiškai naujas kūrinys. 
Tad pabandysime bent labai glaustai apžvelgti 
tik politinio vertinimo eigą atskirais laikotar-
piais, atskirų politinių santvarkų, jų lyderių, 
politinių partijų požiūriu. Nuošalėje paliksime 
mažiau įdomias meninės kūrybos problemas 
bei kitus klausimus, kurie taipgi daugiau ar 
mažiau susiję su politika, o, be to, gal net kai 
kuriems skaitytojams yra įdomesni. 

Knygos autoriai savo pasakojimą pradeda 
nuo pirmųjų kronikų, sukurtų Jano Dlugušo, 
„Cronica conflictus“, Bychovco ir kitų kronikų 

autorių. Jie pažymi, kad jau XV a. skyrėsi mūšio 
politiniai aspektai lenkų, lietuvių, prūsų vertini-
muose. Lietuvių ir lenkų literatūroje mūšio atmi-
nimas tuo metu beveik nesiskyrė. Tačiau buvo 
skirtingesnis negu prūsų kronikų. Istoriografiniai 
neatitikimai tarp karą laimėjusių lenkų ir lietuvių 
ryškiau išsiskirti pradėjo ir naujų atspalvių įgijo 
vėliau, derybų Liublino unijos išvakarėse metu, 
t. y. 1564 – 1566 m. J. Dlugošas, kad ir nemėgęs 
Vytauto bei nepakankamai vertinęs lietuvių 
įnašą mūšio metu, nors autoriai to fakto nemini, 
o aprašo kitus, vis tiktai pažymėjo, jog Vytautas 
vadovavo konkretiems karo veiksmams. Be to, 
kad atskirtų savus karius nuo lenkų karių, liepęs 
saviškiams ant kairės rankos užsirišti šiaudų 
gniūžtes. Tai rodo, kad lietuvių ir lenkų karinė 
apranga bei ginklai nesiskyrė. Dlugošas paleido ir 
versiją, kad Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) kariai mūšio pradžioje, neatlaikę stipraus 
ordino karių puolimo, pabėgo iš mūšio lauko ir 
bėgo nė nepažvelgdami atgal iki pat Vilniaus. 
Tačiau tuoj po mūšio pergalės ir Kryžiuočių 
ordino žlugimo tie lenkų metraštininko teiginiai 
plačiau eskaluojami nebuvo. Nebuvo jie eskaluo-
jami XVI–XVII a., nes, kaip pažymi autoriai, po 
Liublino unijos iškilus Abiejų Tautų Respublikai 
naujoms politinėms aktualijoms: karams su Ru-
sija, Švedija, Osmanų imperija, politinė Žalgirio 
mūšio reikšmė neteko aktualumo. Autoriai teigia: 
„Abiejų Tautų Respublikų bajoriškos visuomenės 
atmintyje Žalgiris liko kaip vienas iš daugelio 
prisiminimų, vertų herojinių lenkų ir lietuvių 
bajorų karinių pergalių” (p. 37). 

Žalgirio vaizdinys suaktualintas XIX a. ir 
savo apogėjų pasiekė XX a. pradžioje, stiprėjant 
lenkų ir lietuvių tautiniams sąjūdžiams. Be to, 
greta skirtingų politinių lenkų ir lietuvių litera-
tūros rašinių apie Žalgirio mūšį, patekus didelei 
daliai Abiejų Tautų Respublikos teritorijos į 
Rusijos imperijos glėbį, greta lenkiškosios ir 
lietuviškosios mūšio vertinimo versijos, atsira-
do rusiškoji mūšio interpretacija. Ji susijusi su 
pablogėjusiais Rusijos ir Vokietijos santykiais 
ir panslavizmo idėjų sklidimu. Ir tuo metu ryš-
kiausiai išsiskiria mūšio nugalėtojo iškėlimas. 
Lenkų literatūroje įsivyrauja laukiniai lietuviai 
ir jų pasitraukimas iš mūšio lauko. Lietuvių ir 
rusų literatūroje teiginys, kad karo veiksmams 
vadovavo Vytautas, bet pergalę lėmė slavai. 
Ir čia reikšmingiausias vaidmuo pradedamas 
skirti  kautynių rikiuotės viduryje pastatytiems 
trims sunkiai ginkluotiems Smolensko pulkams. 
Įrodinėjama, kad jie atlaikė kryžiuočių puolimą 
pasitraukus iš fronto lietuviams. Užmirštama 
tik, kad tie pulkai buvo LDK sudėtyje, o jiems 
vadovavo Naugarduko ir Mstislavlio kunigaikš-
tis, Jogailos brolis Lengvenis Algirdaitis. Apie tai 
šiek tiek bandė užsiminti baltarusių istorikai, bet 
jų balsas liko tuščiai nuaidėjusiu tyruose. Tuo 
tarpu Smolensko pulkų reikšmė kuo toliau, tuo 
labiau įgijo neregėtą mastą. Įgijo jį ypač sovieti-
nėje istoriografijoje, kai tam susiklostė palankios 
politinės aplinkybės. 

XX a.Europoje pilnas politinių įvykių. Vyko 
du dideli Vokietijos inicijuoti karai. Po Pirmojo 
pasaulinio karo iš esmės pasikeitė Europos 
žemėlapis, subyrėjus visom trims žemyno 
imperijoms. Po Antrojo – susiklosčius Rytų ir 
Vidurio Europoje dviems skirtingoms politinėms 
valdymo sistemoms. Išaugusi Sovietų Sąjungos 
įtaka bei rafinuota socializmo propaganda už 
komunistinės visuomenės sukūrimą. Naujai 
susiklosčiusios politinės  aplinkybės sukūrė 
neįtikėtinai daug įvairiapusių Žalgirio mūšio 
vertinimų. Tiksliau Žalgirio faktas imtas 
naudoti beveik visų Europos politikų saviems 
politiniams vidaus ir užsienio tikslams. Be to, į tą 
politinį žaidimą aktyviai įsijungė ne tik politikai, 
bet ir istorikai, nes jų kūrybinei veiklai atsivėrė 
nauji šaltiniai.

Tarpukariu, tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių 
karų, sustiprėjo skirtingumai lenkų ir lietuvių 
istoriografijoje. Juos paaštrino konfliktas dėl 
Vilniaus krašto užgrobimo, atvedęs iki Lietuvos 
ir Lenkijos tarptautinių santykių nutraukimo. 
Tokioje situacijoje kalbėti ir rašyti apie bendrą 
pergalę 1410 m. prieš kryžiuočius abiejų valstybių 
politikams ir istorikams tapo nebepatogu. Tada į 
pirmą planą iškeliamas vadų kultas, ypač, kad va-
dizmas tiek J. Pilsudskio vadovaujamoje Lenkijoje, 
tiek A. Smetonos Lietuvoje tam tikru atžvilgiu, 
autorių nuomone, buvo būdingas abiejų šalių 
santvarkų bruožas. Todėl minint Žalgirį Lenkijoje 
sukuriamas Jogailos, o Lietuvoje Vytauto Didžiojo 
kultas. Žalgirio didvyriams statomi paminklai, 
organizuojamos eitynės į Griunvaldo lauką,  ten 
prisiekia lenkų pionieriai – hercerai. Lietuvoje per 
visą kraštą iškilmingai nešamas Vytauto Didžiojo 
portretas. Jis kiekviename valsčiuje sutinkamas su 

didelėmis iškilmėmis. Skulptoriai kuria Vytauto 
skulptūras, o tapytojai piešia portretus, nors jokio 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio originalaus portre-
to nėra likusio. Greta to Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, 
šie renginiai buvo paženklinti antilenkiška bei 
antilietuviška retorika. 

Tačiau, kaip pažymi knygos autoriai, 
abiems kraštams buvo ir kai kas būdingo. 
Tai – antivokiškoji nuostata. Tam paskatino 
ir istorinį mūšį pasiryžę išaukštinti patys 
vokiečiai. Tanenbergą, kaip pergalės simbolį, 
vokiečių ideologai po Pirmojo pasaulinio karo 
prilygino 1914 m. Pauliaus von Hindenburgo 
pergalei toje pat vietoje Pirmojo pasaulinio karo 
metais, „paversdami tai istorinės germanų sa-
tisfakcijos už prieš penkis šimtmetčius slavams 
pralaimėtą mūšį simboliu“ (p. 273).

O  t u o  t a r p u  t a r p u k a r i u  S o v i e t ų 
Sąjungoje Žalgirio vaizdinys buvo toliau 
tebevaizduojamas, o Antrojo pasaulinio karo 
metais stipriai aktualizuojamas kaip istorinis 
sutelktų slavų tautų pergalės prieš germanų 
agresiją veiksnys. 

Sovietmečiu Žalgirio mūšis užmirštas neli-
ko. Sukako tam tikras mūšio jubiliejus. Atsivėrė 
naujų šaltinių galimybės. Jį prisiminė daugelio 
Vidurio ir Rytų šalių prosovietinių ir nepri-
klausomų šalių istorikai, politikai. Susirūpino 
ir lietuviai. Istorijos instituto iniciatyva, nors 
ir pavėluotai, buvo išleista knyga apie lietuvių 
karą su kryžiuočiais. Organizuotas Žalgirio 
mūšiui skirtas minėjimas. Pastatytas pamin-
klinis akmuo ant Gedimino kalno. Tačiau, 
kad tuos veiksmus pateisintų prieš Maskvos 
ideologus, Lietuvos komunistų partijos ir is-
torikų vadovai nutarė jiems suteikti ideologinį 
pamušalą. Jo esmė – buvo prikergtas aktuali-
zavimas, kad Žalgirio pergalė tai didžiausias 
lietuvių ir rusų, kartu su ukrainiečiais ir balta-
rusiais, talkinant čekams, totoriams, vengrams 
ir kitiems draugystės triumfas prieš amžiną 
priešą – vokiškuosius grobikus. O atminimas 
apie jį toliau stiprina bei ugdo sovietinių tautų 
sandraugą ir socializmo stiprybę. Taigi prieš 
kelis šimtmečius įvykęs karinis susidurimas 
tapo tautų draugystės stiprinimo įrankiu XX a. 
Sovietų Sąjungos politikoje. Ir mes klausėmės 
didele minia sustoję ant Gedimino kalno tų 
pritemtų, „vyresniajam broliui“ pataikaujančių 
J. Žiugždos apibendrinimų, nekreipdami į juos 
dėmesio, vien džiaugdamiesi tuo, kad galime 
paminėti šį įvykį, kad mūsų tautos istorija dar 
gyva. Ir tai buvo mums, skirtingai negu šių 
dienų knygų autoriams, jokia naujiena, nes 
buvome išmokyti priklijuoti panašias etikėtes 
ar citatas prie kiekvieno savo parašyto straips-
nio ar knygos, kad galėtume rašyti Lietuvos 
istorijos faktais naudodamiesi, kad rašinyje 
pateikti faktai taptų žinomi visuomenei. O 
skaitytojas tuo metu  mokėjo atsirinkti. Ir reikia 
pritarti paskutinei knygos „Kas laimėjo Žalgi-
rio mūšį?“ autorių D. Mačiulio. R. Petrausko, 
D. Staliūno minčiai: „Kaip tai neatrodytų 
paradoksalu, būtent sovietinių režimų ideo-
logų dėka Žalgirio vaizdinys tvirtai išsikerojo 
sovietinių šalių lagerio atminimo kultūroje, 

tiesa paverstas istoriniu „tautų draugystės“ 
liudijimu” (p. 274).

Paminėti visų, per kelis šimtus metų su-
kurptų daugiau ar mažiau, ar visiškai tolimų, 
istorinės Žalgirio mūšio pergalės vertinimų, 
kurie yra pateikti naujoje trijų autorių kny-
goje, neįmanoma. Paminėjome tik pačius 
kurioziškiausius ir plačiau žinomus. Tuos, 
kurie istorijos tėkmėje buvo labiausiai iškrai-
pyti. Priminėme tik politinius vertinimus, 
kad suprastume, kaip istorinis faktas tampa 
politikos įrankiu. Tie, kuriuos domintų litera-
tūriniai, meniniai siužetai, kuriuos sąmoningai 
„užmiršau“susižavėjusi politiniais vertinimais, 
šioje knygoje taip pat ras įdomių minčių ir 
detalių. Pradedant nuo raguotų ir meškos 
kailiais apsisiautusių laukinių lietuvių paveiks-
lų, kokiais Žalgirio mūšyje kai kurių lenkų 
vaizduotėse atrodė lietuviai, greta tuometine 
europine ginkluote ir šarvais apsirengusių 
lenkų. Kaip kartą Istorijos institute svarstant 
knygą „Lietuvių karas su kryžiuočiais“ taikliai 
pastebėjo prof. Ignas Jonynas, negalėjo būti lie-
tuviai puslaukiniai, apsirengę žvėrių kailiais ir 
raguotomis kepurėmis kariauti miškuose. Būtų 
tuos ragus tuoj nusilaužę ar už jų pasikabinę 
ant medžių…

Manau, kad knyga „Kas laimėjo Žalgirio 
mūšį?“ jau pačiu savo pavadinimu atkreips 
skaitytojų dėmesį. Ir atras jie čia tai, ko visai 
nesitikėjo. Pamatys, kaip sumaniai galima svar-
bų istorinį faktą lenkų ir lietuvių didvyriškame 
mūšyje, užkirtusiame kelią tolimesnei kryžiuo-
čių agresijai į Lietuvą ir Lenkiją, mūšyje, kuris 
iš esmės atvedė religinį-karinį europinio masto 
ordiną prie žlugimo, panaudoti amžių bėgyje 
įvairioms politinėms teorijoms kurpti. Ir ne 
tiek joms sukurti, kiek jomis remiantis įtvirtinti 
vienos ar kitos santvarkos, valstybinės valdžios, 
politinės partijos interesus. Tuos interesus 
visuomenės sąmonėje paskleisti, sustiprinti, 
padėti įgyvendinti. O į klausimą, kas gi laimėjo 
istoriniame Žalgirio mūšyje, knygoje raudonu 
siūlu eina mintis, kad laimėtoju tampa ta šalis, 
tas valdovas, to krašto žmonės, kokios tautybės 
autorius, kuriuo metu, kokiomis aplinkybėmis 
apie tai viename ar kitame kūrinyje ką nors rašė. 
Taigi, be lenkų ir lietuvių autorių, dar rašė rusai, 
baltarusiai, ukrainiečiai, vengrai, čekai, totoriai. 
Tiesa, pastarųjų keturių ambicijos palyginti ku-
klios, o mūsų artimiausių kaimynų baltarusių 
istoriografijai kiek labiau išsiplėtoti galimybes 
užkirto tas pats kaip ir mūsų „vyresnysis bro-
lis“, pergalės aureolę suteikdamas slavizmui, 
o gal galima pasinaudoti ir ankstesniu termi-
nu – panslavizmui.

Reikia tikėtis, kad autoriai, pasinėrę į naujos 
įdomios tematikos ir rašymo metodo ieškojimą, 
neapsiribos šiuo pirmuoju veikalu, bet pratęs jį 
jau XX a. pab.–XXI a pradžios Žalgirio mūšio 
literatūros istoriniu vertinimu, pasinaudodami 
naujuoju savo metodu. Tam yra galimybės. Be 
to, keičiasi požiūris į lietuvių laikyseną Žalgiryje 
tarptautiniu mastu. O gal sėkmingai pradėję au-
toriai suras galimybę panašiu metodu parašyti 
kita tematika naujų veikalų.

D. Mačiulio, R. Petrausko, D. Staliūno knygos 
„Kas laimėjo Žalgirio mūšį? Istorinio paveldo 

dalybos Vidurio ir Rytų Europoje“ 
(Vilnius: Mintis, 2012) viršelis

Žalgirio (Vladislovo Jogailos) paminklas 
Krokuvoje. Iš D. Mačiulio, R. Petrausko, 

D. Staliūno knygos „Kas laimėjo Žalgirio 
mūšį? Istorinio paveldo dalybos Vidurio ir 

Rytų Europoje“, Vilnius: Mintis, 2012, p. 48
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Muziejus laikraštyje Nr. 30 (291)
Muziejaus jubiliejiniai atminimo ženklai

2013 metų liepos 28 d. Trakų isto-
rijos muziejui sukanka 65 metai. Jau 
susiklostė graži tradicija kiekvienais 
metais išleisti vis naujus medalius ir 
ženkliukus. Daugumoje ženklų domi-
nuoja Trakų salos pilis ir muziejaus 
herbas. Pirmąjį muziejaus herbą su-
kūrė Arvydas Každailis. Jame Trakų 
žemės simbolis – stovintis karys kaire 
ranka atsirėmęs į skydą, o dešinėje 
rankoje laikantis ietį. 2000 metais mu-
ziejaus herbas buvo šiek tiek pakeis-
tas – šarvuotas karys dešinėje rankoje 
laikė kalaviją, o kaire ranka atsirėmęs 
į skydą. Šis herbas buvo sukurtas re-
miantis senuoju Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Kęstučio (1380-1382) ants-
paudu. Virš heraldinio skydo Trakų 
salos pilies Centrinių rūmų kontūrai. 
Herbo autorius Gintaras Kuzmickas.

Yra išleisti medaliai, skirti Trakų 
istorijos muziejaus bendradarbiavi-
mui su Malborko ir Olštyno pilimis 
–muziejais Lenkijoje. Apie tai rašy-

ta „Muziejus laikraštyje“ Nr. 17 (69) 
2009 metais.

Ypač įdomūs atminimo ženklai, 
skirti muziejaus jubiliejams. Pirmasis 
jubiliejinis medalis buvo išleistas 1993 
metais 500 vnt. tiražu, pažymint 55-
ius muziejaus veiklos metus. Minint 
muziejaus 60 metų jubiliejų, 2008 
metais išleistas sidabrinis, emaliuo-
tas Trakų istorijos muziejaus „Gar-
bės ženklas“, kurio autorius Antanas 
Vaičekauskas. Ženklas ovalus, dviejų 
aukštų. Centre gotikinėje arkoje šar-
vuotas karys su kalaviju rankose ir 
skydu. Aplinkui užrašas : „TRAKŲ IS-
TORIJOS MUZIEJUS LX“. Virš ova-
lo Trakų salos pilies Centrinių rūmų 
fasadas. Ženklas kabinamas ant kaklo 
muaro juosta. Kartu buvo teikiama ir 
ženklo miniatiūra. Šiuo „Garbės žen-
klu“ buvo apdovanoti 127 asmenys.

2013 metais buvo išleisti keli jubi-
liejiniai atminimo ženklai. Pirmiau-
siai pagaminti emaliuoti ženkliukai 

Jubiliejinis „Trijų pilių ženklas“, bandomieji ženkliukai ir 
medalis, skirti Trakų istorijos muziejaus 65-čiui. 2013 m.

O. Ševeliovo nuotr.

su Trakų salos pilies Centrinių rūmų 
fasadu. Juose užrašas: „TRAKŲ ISTO-
RIJOS MUZIEJUS 65“, kitoje pusėje 
data: „1948-2013“. UAB „Metalo for-
moje“ buvo pagaminta 200 vnt. jubi-
liejinių ženkliukų ir šeši bandomieji 
ženkliukai. 

2013 m. išleisti medaliai, skirti Trakų 
salos, pusiasalio ir Medininkų pilims, 
kiekvienam objektui po 300 vnt. Iš šių 
medalių vienas pagamintas kaip jubi-
liejinis, skirtas įamžinti muziejaus vei-
klos 65-metį. Tai – žalvarinis, 55 mm 
skersmens medalis. Jo averse Trakų sa-
los pilies Centriniai rūmų fasadas ir už-
rašas: „TRAKŲ ISTORIJOS MUZIE-
JUS 1948-2013 65“. Reverse Trakų salos 
ir pusiasalio pilys ir užrašas: „TRAKŲ 
SALOS IR PUSIASALIO PILYS“.

Pats garbingiausias muziejaus 
65-mečio jubiliejinis ženklas – „Trijų 
pilių“ ženklas. Ženklas apvalus, iški-
lus, auksuotas, emaliuotas, vienpusis, 
pritvirtintas ant lentelės. Jo centre trys 

šarvuoti kariai su 
kalavijais ranko-
se, simbolizuo-
jantys tris pilis. 
Aplinkui užrašas: „TRAKŲ SALOS 
PUSIASALIO MEDININKŲ PILYS“. 
Apačioje puslankiu mėlynos spalvos 
bangelės. Šis atminimo ženklas bus 
įteiktas kaip padėkos simbolis nusi-
pelniusiems muziejaus darbuotojams, 
kolegoms, kolekcininkams, muziejaus 
rėmėjams ir bičiuliams. Pagamino 
UAB „Metalo forma“ 120 vnt. tiražu, 
ženklo autorius A. Vaičekauskas. 

Visi medaliai, ženklai, ženkliukai, 
žetonai, plombos, apdovanojimai, 
monetos ir banknotai su Trakų vaiz-
dais iš muziejaus rinkinių bus ekspo-
nuojami parodoje „Trakai numizmati-
koje“. Po parodos bus išleistas leidinys 
iš serijos „Muziejaus rinkiniai“.

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

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. 29 (290)

Trakai A. Romanovič piešiniuose
Trakų istorijos muziejaus vaizduoja-

mosios dailės rinkinyje saugoma nema-
žai tapybos, grafi kos, litografi jos darbų, 
kuriuose dažniausiai yra įamžintos Tra-
kų pilys. Eksponatų su Trakų miesto 
vaizdais yra žymiai mažiau.

Pirmasis žinomas Trakų miesto vaiz-
das yra apie 1600 m. raižytoje kartogra-
fo Tomašo Makovskio (lenk. Tomasz 
Makowski, 1575-1630) graviūroje, šioje 
miesto panoramoje pagrindiniai akcen-
tai – salos ir pusiasalio pilys. XVII a. 
viduryje karo su Rusija ir Švedija metu 
miestas sudegintas, o pilys apgriautos. 
XVIII a. po karų ir suiručių Trakai pra-
rado savo reikšmę ir virto provincijos 
miesteliu. 1812 m. Prancūzijos - Rusijos 
karas taip pat neaplenkė Trakų. Kaip 
tuomet atrodė miestas matome mu-
ziejuje saugomoje vokiečių dailininko 
Albrechto Adamo (1786-1862) spalvo-
toje litografi joje. Dailininkas Trakuose 
buvo apsistojęs su Napoleono armijos 

IV korpuso štabu 1812 m. liepos mėn. 
pradžioje, prancūzų kariuomenei žy-
giuojant į Rusiją. Apie tai rašė muziejaus 
direktorius Virgilijus Poviliūnas straips-
nyje „Litografi ja „Trakai 1812 m.“ (Gal-
vė 16 (7436), 2011 balandžio 22, p.7).

Tik XIX a. II p. plintant romantizmo 
idėjoms ir miestas, ir pilys sulaukė di-
desnio dailininkų susidomėjimo. Daili-
ninkų J. Ozemblovskio, S. Vorobjovo, K. 
Račinskio, V. Guminskio, E. Andriolio, 
N. Ordos darbuose pilių griuvėsiai at-
rodė didingai, romantiškai, bet kartu ir 
dramatiškai. XX a. I p. prasidėjus salos 
pilies restauravimo darbams, nemažai 
menininkų atostogų metu dalyvavo pi-
lies griuvėsių valymo darbuose. Vienas 
iš tokių buvo tapytojas grafi kas Valen-
tinas Romanovičius (1911-1944), kuris 
1935 metų vasarą dirbo Trakų salos 
pilyje, tvarkė randamų plytų, koklių 
fragmentus, indų ir stiklo šukes. Daug 
radinių ir pilies menių užfi ksuota V. 

Eskizai ir piešinys. Trakai.
Dail. A. Nebelska- Romanovič, 1935-1936 m.

Romanovičiaus eskizuose, kurie vėliau 
tapo 32 graviūrų ciklu „Trakai“.

Šį kartą pristatome dailininko V. Ro-
manovičiaus žmonos dailininkės Aldo-
nos Nebelskos-Romanovič (1909-2009) 
piešinį ir du eskizus, kuriuos muziejus 
įsigijo 2011 m. A. Nebelska mokėsi Vil-
niaus Stepono Batoro universitete dailės 
fakultete, kur kaip ir V. Romanovičius 
mokėsi piešimo pas Bronislovą Jamon-
tą (1886-1957) ir Jurgį Hopeną (1891-
1969). Diplominį darbą gynė jau po 
karo Torūnės universitete. Dailininkė 
kartu su V. Romanovičium 1935-1940 
m. dalyvavo Trakų salos pilies kasinė-
jimuose. Tuo metu ji ir piešė muziejuje 
saugomus piešinius. Viename 21,5x29,7 
cm dydžio lape pieštuku atliktas kene-
sos vaizdas, matomas nuo Totoriškių 
ežero pakrantės. Kitoje lapo pusėje įra-
šas: Widok na kenessy. Troki – brzeg Ta-
taryszek 1935. Kitame tokio pat dydžio 
lape pieštuku atliktas Trakų parapijos 

bažnyčios eskizas – 
įėjimas į zakristiją 
nuo šventoriaus. 
Užrašas pieštuku: 
Troki 1935. Fara. Dar vienas darbas – 
akvarelės technika atliktas nedidelis, 
22x18,7 cm dydžio piešinys, kuriame 
vaizduojamas dviejų aukštų namas eže-
ro pakrantėje. Pieštuku užrašyta: Troki 
1936 m.

A. Nebelska-Romanovič buvo viena 
iš „Vilniaus grupės“ steigėjų, dalyva-
vo parodose Vilniuje 1939 ir 1940 m. 
Po karo gyveno ir dirbo Varšuvoje.  A. 
Romanovič piešiniai yra vertingi Trakų 
miesto istorijai bei architektūrai, skatina 
pasivaikščioti miesto gatvelėmis ir ban-
dyti rasti tą vietą, kur tuomet stovėjo ir 
kaip dabar atrodo statiniai, kuriais tuo-
met susidomėjo dailininkė.

Rinkinių apskaitos ir saugojimo 
skyriaus vedėja Irena Senulienė

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai. 2013 m. Rugpjūtis

1868 08 01 Smeltėje prie Klaipėdos gimė 
Mikelis Kiošis, visuomenės ir politikos veikėjas, 
spaudos darbuotojas, redaktorius. Dirbo spaus-
tuvėse. Redagavo „Naują lietuvišką ceitungą“, 
„Lietuvos keleivį“, leido kalendorius, paskelbė 
religinės literatūros, kelionių aprašymų. 

Mirė 1927 11 8 Tilžėje.
1948 08 02 Tauragėje gimė LELB vyskupas (iš-

rinktas 1995 07 29, konsekruotas 1995 10 31) Jonas 
Viktoras Kalvanas jaunesnysis (įšventintas kuni-
gu diakonu 1984 04 29, o kunigu – 1990 07 29). 

Mirė 2003 04 25 Tauragėje, palaidotas Joniškės 
kapinėse šalia tėvo vyskupo J. V. Kalvano.

1958 08 03 pašventintas išmūrytas bokštas 
su varpais ir suremontuota Priekulės ev. liute-
ronų parapijos salė (buv. parapijos namai, 1903). 
1697 m. pastatyta, 1885 m. (pristatant ir bokštą 
su laikrodžiu) „perbudavota“ bažnyčia sudegė 
1944 10 05. Po karo parapija įregistruota 1948 09 
15. 1992 08 02 pašventintas paminklinis akmuo 
buv. bažnyčiai. Aptarnauja kun. doc. dr. Darius 
Petkūnas.

1933 08 06 Lankupiuose (Klaipėdos aps.) gimė 
Arvydas Paltinas, muzikas.

1858 08 07 Bitėnuose (Ragainės aps.) gimė 
Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos patriarchas, 
vadintas „Rambyno sergėtoju“, visuomenės ir 
politikos veikėjas, spaudos darbuotojas, redakto-
rius, publicistas, „Birutės“ draugijos pirmininkas 
(1889–1892), Tilžės akto signataras, Vyriausiojo 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirminin-
kas. Redagavo „Aušrą“, „Varpą“, leido „Garsą“, 
pirmąjį lietuvišką satyrinį laikraštį „Tetutė“, 
„Naująją Aušrą“, „Lietuvišką darbininką“, „Sau-
lėteką“, dienraštį „Dienos laps“, savo spaustuvėje 
Bitėnuose spausdino lietuviškas knygas (apie 

360) ir laikraščius (viso 25 lietuvių ir vokiečių 
kalbomis). Vokiečių, vėliau ir nacių persekiotas, 
išvežtas į Vokietiją. Parašė eilėraščių, paskelbė 
publicistinių brošiūrų, rinko ir skelbė tautosaką. 
Apdovanotas LR ir užsienio šalių ordinais, Kauno 
Karo muziejaus sodelyje jam buvo pastatytas bius-
tas (atstatytas 1989). 1981 05 24 Bitėnuose įkurtas 
jo vardo muziejus. 2006 m. vaikaitės Ievos Mildos 
Jankutės iniciatyva įsteigta Martyno Jankaus kas-
metinė premija, skiriama už nuopelnus saugant 
Mažosios Lietuvos paveldą. 

Mirė 1946 05 23 Flensburge (Vokietija). 1993 
05 30 perlaidotas Bitėnuose.

1998 08 09 Šakiuose kunigas diakonas Virgi-
nijus Kelertas (g. 1971 07 24 Jurbarke) įšventintas 
kunigu. 1993 m. įvestas diakono tarnystėn Šakiuo-
se, 1995 04 16 įvestas kun. diak. tarnystei Šakiuose. 
Aptarnauja ir Sudargo par.

1888 08 13 Jogauduose (Ragainės aps.) gimė 
Jurgis Gerulis, lietuvių kilmės Vokietijos kalbi-
ninkas, baltistas. Surinko ir išleido M. Mažvydo 
raštus (1922) ir kt. 

1945 07 ?? Berlyne jį suėmė sovietai, tolesnis 
likimas nežinomas.

1903 08 15 Mažuosiuose Šileliuose (Ragainės 
aps.) gimė Emilijus Kraštinaitis, vertėjas. Baigęs 
pradžios mokyklą, dirbo spaustuvėje, „Prūsų 
lietuvių balso“ redakcijoje, Klaipėdos, Kauno, 
Vilniaus įstaigose, Lietuvių kalbos ir literatūros 
institute, parašė vertingų atsiminimų apie Maž. 
Lietuvą. Išvertė H. Manno „Profesorių Unratą“ 
(1948), E. M. Remarque’o „Laikas gyventi ir laikas 
mirti“ (1958), vokiškų novelių, lietuvių rašytojų 
kūrinių į vokiečių kalbą. Išvertė D. Kleino „Pir-
mąją lietuvių kalbos gramatiką“ (1957), iššifravo 
Mato Pretorijaus „Prūsijos įdomybes“ (1999). 

Mirė 1983 03 14 Vilniuje.
1863 08 16 Lazdynuose (Pilkalnio aps.) gimė 

Augustas Ambrasaitis, Rytprūsių ir Maž. Lietu-
vos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas. 

Mirė 1913 11 23 Graudenze (Pavyslyje).
1883 08 18 Varšuvoje gimė Siegfried Oskar 

Loppe, paskutinis Vilniaus ev. liuteronų parapijos 
kunigas (1924–1940), superintendentas. 

Mirė 1957 09 21 Dortmunde (Vokietija).
1918 08 22 Drukiuose (netoli Priekulės) mirė 

Jurgis Traušys, politikos veikėjas, religinės lite-
ratūros rengėjas, leidęs „Evangelišką kalendorių“ 
(1876–1913). 

Gimė 1844 08 06 Drevernoje (Klaipėdos aps.).
1948 08 22 įregistruota Vyžių ev. liuteronų 

parapija. 1993 05 29 pirmosios atkurtos parapijos 
pamaldos atgautoje bažnyčioje, kuriai 1865 05 
21 padėtas kampinis akmuo. 1857 10 01 įkurta 
parapija. 1866 11 07 mūrinė bažnyčia pašventinta. 
Aptarnauja kun. Romualdas Liachavičius.

2003 08 25 Esene (Vokietija) mirė buvusi Vil-
niaus parapijos (1995–1998) kunigė Tamara Sch-
midt, kunigo, išeivijos senjoro kun. Adolfo Kelerio 
dukra. Įšventinta kunige 1990 07 29 Tauragėje. 

Gimė 1939 04 24 Tauragėje.
2008 08 25 Orland Park (Ilinojaus valstijoje, 

JAV) mirė buvęs Čikagos Ziono lietuvių ev. liute-
ronų parapijos kunigas Jonas Juozupaitis. 

Gimė 1929 02 13 Kilpinių kaime (Šilalės 
parapijoje).

1893 08 27 Berštininkuose (Pagėgių aps.) 
gimė Viktoras Gailius, Klaipėdos krašto Direk-
torijos (1923–1925) pirmininkas, gubernatorius 
(1938–1939). 

Mirė 1956 07 07 Pfullingene (Vokietija).
1948 08 27 atkurta Kintų ev. liuteronų para-

pija. Pamaldos vyksta buv. parapijos namuose 
(1910), nes pokariu bažnyčia (1705) buvo paversta 
sandėliu, parodų ir koncertų sale, 1990 m. atiduota 
katalikams (dabar naudojasi pagal panaudos su-
tartį). Aptarnauja kun. Mindaugas Žilinskis.

1948 08 27 įregistruota Saugų ev. liuteronų pa-
rapija. 1854 08 30 pašventintas kertinis bažnyčios 
akmuo. Dabartinė stačiakampė, raudonų plytų 
su nedideliu bokšteliu aukšta masyvi bažnyčia 
pašventinta 1857 10 09. Aptarnauja kun. Min-
daugas Žilinskis.

1978 08 27 Vilniuje mirė Ieva Simonaitytė, 
prozininkė. Mokėsi savarankiškai, dirbo siuvėja, 
tarnavo įstaigose Klaipėdoje, nuo 1939 m. gyveno 
Kaune ir Vilniuje. Parašė romanus „Aukštujų 
Šimonių likimas“ (1935), „Pavasarių audroj“ 
(1938), „Vilius Karalius“ (1939), „Be tėvo“ (1941), 
„Paskutinė Kūnelio kelionė“ (1971), apysaką 
„Pikčiurnienę“ (1953), autobiografinę trilogiją 
„... o buvo taip“ (1960), „Ne ta pastogė“ (1962), 
„Nebaigta knyga“ (1965) ir kt. kūrinius. 

Gimė 1897 01 23 Vanaguose.
1983 08 28 IV pokarinis visuotinis LELB 

Sinodas Žvyriuose (Skirsnemunėje).

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Patikslinimas

Patiksliname Vytauto Česnulio 
straipsnio „Lietuvos valdovų laiškai iš 
Varėnos“ („Voruta“ Nr. 15 (779), p.1–7) 
rubriką – Senajai Varėnai – 600 metų.

Redakcija
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1.2. Bendros žinios apie Dysnos 
apskritį

1.2.1. Istorinės žinios apie Dysnos apskritį

Dysnos apskritis buvo sukurta po Žečpospoli-
tos padalijimų, jos teritorija 1795 m. buvo priskirta 
Rusijos imperijos sudėčiai. Iš pradžių ji priklausė 
Minsko gubernijai, o nuo 1842 m. – Vilniaus gu-
bernijai (Беларуская савецкая энцыклапедыя, 
1971, Т. 4, 205). 1861 m. panaikinus baudžiavą, 
apskritis buvo padalyta į 22 valsčius (Lietuvos 
valstybės istorijos archyvas (toliau LVIA), fondas 
381, aprašas 17, byla 312, p. 1). Apskrityje buvo du 
miestai – Dysna ir Druja – ir 25 miesteliai (LVIА, 
fondas 381, aprašas 17, byla 1150, p. 60).

Apskritis tokia buvo iki 1917 m. Šias žemes 
1921 m. prijungus prie Lenkijos, Dysnos aps-
krities ribos buvo truputį pakeistos, pagal nau-
jąjį administracinį skirstymą ji pateko į Vilniaus 
vaivadijos sudėtį. Apskritis buvo padalyta į du 
rajonus, kurių centrai buvo Dysna ir Šarkovšči-
na, ir į 23 valsčius (Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas (toliau LCVA), fondas 51, aprašas 15, 
byla 1877, p. 5). 1923 m. kovo 27 d. apskrityje 
būta 174 105 gyventojų (LCVА, fondas 51, 
aprašas 15, byla 1877, p. 5). Po 1939 m., kai šios 
žemės pateko į Sovietų Sąjungos sudėtį, Dysnos 
apskritis nustojo egzistuoti. Šiuo metu jos terito-
rijoje yra šie Baltarusijos Respublikos Vitebsko 
srities rajonai: Breslaujos, Gluboko, Dokšicų, 
Miorų, Pastovių, Šarkovščinos. 

Buvusios Vilniaus gubernijos Dysnos aps-
krities teritorija po V a. buvo kultūrų paribyje. 
Joje susikirto baltų ir slavų civilizacijos, ir tai 
atsispindėjo regiono specifikoje, jo istorinėje 
raidoje, sociologiniame, kultūriniame, lingvis-
tiniame, etniniame vaizde. Paskutiniais amžiais 
vieni šalia kitų čia gyveno įvairių etnokultūri-
nių ir etnokonfesinių grupių atstovai: lietuviai, 
baltarusiai, lenkai, totoriai, žydai, rusai; graikų 
katalikai, Romos katalikai, judėjai, stačiatikiai, 
musulmonai, liuteronai. Ši etnolingvistinė ir socio-
kultūrinė įvairovė palyginti nedidelėje teritorijoje, 
manytina, prisidėjo prie taikaus etninių ir religinių 
grupių sugyvenimo. O tai, iš vienos pusės, skatino 
bendrauti ir keistis tradicijomis, iš kitos – skatino 
gilesnį savo tautinės tapatybės, savo kitoniškumo 
(„O pas mus ne taip kaip pas juos“) suvokimą. Ir 
dėl to regionas daugelį šimtmečių išsaugojo savo 
unikalų daugiakultūrį charakterį.

Pastebėtina, jog etniniu, lingvistiniu, socia-
liniu ir kultūriniu aspektais Dysnos apskritis iki 
šių dienų yra mažai tirta. To priežastimi reikėtų 
laikyti keletą faktorių, vienas iš kurių, matyt, yra 
tai, kad regiono teritorija buvo toli nuo mokslo 
centrų, taigi atsidūrė tyrimų periferijoje.

Dysnos apskrities istorija pradėta domėtis 
nuo XIX a. 1896 m. pasirodė A. Sapunovo 
knyga Материалы по истории и географии 
Дисненского и Вилейского уездов Виленской 
губернии. XX a. trečiąjį ir ketvirtąjį dešimtme-
čius ją tyrinėjo lenkų kraštotyrininkas ir istorikas 
Ottonas Hedemanas, kuris šia tema parašė keletą 
knygų. Šiuo metu jos istoriją tiria ne vienas 
kraštotyrininkas. Tačiau jų darbai liečia vien tik 
regiono praeitį.

Tęsinys. Pradžia Nr. 15

Vitebsko srities lietuviai
Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

1.2.2. Lietuviai Dysnos apskrityje 
1795–1939 m.

Dysnos apskrities tautinės sudėties ir 
vartojamos kalbos 1857–1921 m. statistiniai 
duomenys rodo labai didelę tiek tautinę, tiek 
lingvistinę gyventojų įvairovę (žr. 1 lentelę). 
1857 m. baltarusiai sudarė 49,5 % visų gyventojų, 
lenkai 39,4 %, lietuviai 1,9 %, žydai 6,6 %, 
rusai 2,6 %, iš kurių 2,5 % buvo sentikiai. 
Baltarusiškai kalbėjo 82 % gyventojų, lietuviškai 
4,2 %, lenkiškai 4,5 %, rusiškai 2,6 %, žydiškai 
(jidiš) 6,6 %, kitomis kalbomis – 0,1 % (Gaučas, 
2004, 34). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 
labai skiriasi lenkų pagal tautybę ir kalbančiųjų 
lenkiškai kiekiai. Gali būti, kad lenkams buvo 
priskirti baltarusiai katalikai, nes tuo metu 
daugelis save identifikuodavo ne pagal tautybę, 
bet pagal religinį požymį: katalikas – vadinasi, 
lenkas. Pastebimas ir lietuvių bei kalbančiųjų 
lietuviškai kiekių neatitikimas. Veikiausiai 
tai liudija vietinių lietuvių, kurie buityje dar 
kalbėjo lietuviškai, bet siejo save su kokia nors 
kita tautybe, ką netiesiogiai patvirtina 1897 m. 
duomenys, asimiliaciją. Iš šių duomenų matyti, 
jog lietuviškai kalbėjo tik 0,3 % apskrities 
gyventojų (ten pat, 55), t. y. per 40 m. jų sumažėjo 
beveik 4,5 tūkst. 1921 m. apskrityje lietuvių buvo 
1040 (0,6 %) (ten pat, 91).

Duomenys rodo, kad gyventojų lietuvių 
skaičius ХIХ–ХХ a., lyginant su kitų tautybių 
gyventojais, buvo nedidelis. Šis faktas byloja 
apie tai, kad paskutiniuosius 200 m. jie nebeturėjo 
reikšmingos įtakos socialiniam, etnografiniam ir 
lingvistiniam regiono vaizdui. Tačiau šio regiono 
tikrinių vardų analizė rodo, kad tarp jų esama 
nemaža lietuviškos kilmės vardų, liudijančių, 
jog čia kažkada masiškai gyventa lietuvių kilmės 
gyventojų. Tai įvairūs vietovių (Kuodžio pušy-
nas – Кодесов сосонник), kaimų (Gediminai, 
Gečanai, Girstūnai, Purviliškės, Skrabatūnai, 
Skudučiai ir kt.), upių (Dysna), ežerų (Žadai) 
pavadinimai, taip pat daugelio gyventojų pavar-
dės (Vazgirdas, Žvirba, Mažeika, Protas, Puka, 
Smulka, Cijūnėlis, Taukinis ir kt.) (Adamkovi-
čius, Garšva, 2006, 301–310).

Šio regiono lietuvių istorijoje buvo du 
periodai: pirmajam periodui priklauso lietuvių 
gyventojų asimiliacija su atvykėliais slavais, 
o antrasis periodas – tai masinis lietuvių kėli-
masis į šį regioną. Pirmieji atsikėlėliai Dysnos 
apskrities teritorijoje pasirodė 1890 m. Turimais 
duomenimis, jie atsikėlė iš Tverečiaus, Goduciš-
kių, Švenčionių parapijų ir apsigyveno keliuose 
kaimuose Germanovičių Romos katalikų parapi-
joje. 1913 m. žiniomis, lietuviai gyveno: Baltojo 
Dvaro kaime 119 žmonių, Germanovičių mies-
telyje – 16, Ridikų kaime – 1, Zylių kaime – 83, 
Kozlovščinos gyvenvietėje – 5, Strelicos kaime 
– 1, Krasovščinos gyvenvietėje – 7, Novoselcų 
kaime 1, Upelio kaime – 19, Tereškų kaime 
– 1 žmogus (LVIА, fondas 604, aprašas 1, byla 
7703, p. 170–179). Lietuvių taip pat apsigyveno 
Ivaniškių kaime, priklausiusiame kaimyninei 
katalikiškai Šarkovščinos parapijai.

Keletas persikėlusių lietuvių pavardžių 
pavyzdžių iš 1913 m. sąrašo, sudaryto parapi-
jos klebono Jono Žemaičio: Белинис, Бучель, 
Войцекянас, Волошин, Волошинас, Дешук, 
Дундуль, Кекштас, Кисель, Красовский, 

Койра, Лукша, Микулан, Микуленас, Новик, 
Пауленас, Петранис, Пиваварун, Пиварун, 
Пундис, Римшелис, Скипор, Скребутенас, 
Степаненас, Тиунелис, Шальцис, Шнипас, 
Шолна, Чекуть, Челна ir kt. (LVIА, fondas 604, 
aprašas 1, byla 7703, p. 170–179).

Atvykę lietuviai įsigydavo nusigyvenusių 
dvarininkų žemių ir persikeldavo į jas ištisomis 
šeimomis (Молодеченский зональный архив, 
fondas Р 441, aprašas 1, byla 35, p. 15). Ap-
sigyvenę minėtuose kaimuose, jie pradėdavo 
kurti šeimas, ūkius. Šiame regione pirmą kartą 
pasigirdo lietuvių kalba. Vietiniai gyventojai juos 
priėmė draugiškai. Ir, kaip parodė laikas, jokių 
konfliktų tautiniu pagrindu nekildavo. Vietiniai 
gyventojai juos vadino litviakais (литьвяками). 
Šis pavadinimas išliko iki mūsų dienų.

Deja, istorinės medžiagos apie persikėlėlių 
gyvenimą ir buitį išliko labai mažai.

Baltarusių laikraštyje Наша Ніва 1909 m. 
gegužės 21 d. straipsnyje apie Germanovičius 
buvo rašoma: „Prieš 15 metų pas mus atsirado 
ir lietuvių. Jie įsigijo regione du dvarus, padalijo 
juos į viensėdijas.“ O toliau: „Visi baltarusiai, 
sentikiai, žydai, lietuviai pas mus gyvena taikiai“ 
(Баяравец, 1910, 2).

Tame pačiame laikraštyje 1911 m. vasario 
17 d., įprastinėje žinutėje apie Germanovičius, 
pastebima: „Aplink Germanovičius daug dide-
lių kaimų, kuriuose gyvena vien tik baltarusiai 
katalikai ir keletas namų (20–30) atsikėlusių 
lietuvių. Ir štai mums nutiko toks dalykas. Mes, 
baltarusiai, čia gyvename nuo seniausių laikų, 
bet niekada mūsų bažnyčioje nebuvo pamokslų 
baltarusių kalba, o tik lenkiškai. Bet kai tik čia 
persikėlė lietuviai, jie tuoj pat pasiekė ir lietu-
viškų dainų bažnyčioje, ir rožančiaus, ir daug ko 
kito“ (Баяравец, 1911, 2). Pateikta citata liudija, 
kad Germanovičių bažnyčioje lietuviai turėjo ga-
limybę melstis lietuvių kalba. Apie tai yra išlikę 
ir kitų liudijimų. Germanovičių Romos katalikų 
bažnyčios ataskaitose randame to patvirtinimą. 
1911 m. ataskaitoje parašyta: „Evangelija visada 
skaitoma lenkų ir lietuvių kalbomis“ (ЛДГА 
fondas 604, aprašas 1, byla 7700, p. 7).

1923 m. ataskaitoje rašoma: „Per 40 valan-
dų pamaldas, taip pat per didžiąsias šventes ne 
viskas vyksta lenkų kalba: sakomos pamaldos 
lietuvių ir baltarusių kalbomis“. Toliau prierašas: 
„Kunigo arkivyskupo Edvardo Roppo įsakymas 
jo ganytojiškame laiške 1917 m. Nr. 4.“ (LVIA 
fondas 604, aprašas 1, byla 7702, p. 24об.). 

1930 m. ataskaitoje rašoma: „Per 40 valandų 
pamaldas sakomi du pamokslai lenkų kalba ir 
kartkartėmis lietuvių kalba“ (LVIА fondas 604, 
aprašas 1, byla 7702, p. 13). 

Kaip matyti, jau 1930 m. lietuvių kalba skam-
bėjo ne tik tarp į šį regioną atsikėlusių lietuvių, 
bet ir Germanovičių bažnyčioje.

Be to, šioje šventykloje dirbo keletas dvasi-
ninkų lietuvių: Pilypas Budvytis, Jonas Žemaitis, 
Antonijus Gedgaudas, Adomas Masiulionis.

Kunigo Bobičiaus (Germanovičių bažnyčios 
klebono) 1930 m. ataskaitoje yra tokia parapijiečių 
tautinės sudėties statistika: lenkų – 4000, baltaru-
sių – 560, lietuvių – 450, vokiečių – 1. Iš viso 5011 
žmonių. Kaip matyti, lietuviams save priskyrė 450 
parapijiečių (LVIА fondas 604, aprašas 1, byla 
7700, p. 31). 1913 m. jų buvo 255 (LVIА fondas 
604, aprašas 1, byla 7703, p. 170–179), o 1930 m. 
– beveik du kartus daugiau.

Po 1930 m. statistinių duomenų apie Dysnos 
apskrities gyventojus lietuvius nebeaptinkama. 
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, lietuviai 
dažniausiai užsirašydavo kaip lenkai arba 
baltarusiai. Dėl to oficialiojoje statistikoje jie 
neegzistavo, tačiau ir toliau išlaikė savo kalbą 
ir identifikavo save kaip lietuvius. Dar prieš 
20 m. šiame regione buvo galima išgirsti žmones 
tarpusavyje kalbant lietuviškai. Po 2000 m. 
liko trys lietuviškai kalbantys žmonės: Juzefa 
Ganebnaja, Liudvigas Krasovskis, Leokadija 
Čelna. Juzefa Ganebnaja mirė 2004 m., paskutinis 
iš jų mirė Liudvigas Krasovskis 2005 m., nuo 
tada ši šnekta apskritai nustojo egzistuoti. 

Germanovičių Romos katalikų parapijos 
lietuvių šnektą pirmasis pradėjo tirti Kazimieras 
Garšva 2003 m. (Garšva, 2005, 189) ir charak-
terizavo ją taip: „Germanovičių šnekta pasižymi 
pagrindinėmis vilniškių tarmės ypatybėmis ir 
truputį skiriasi nuo Vidžių. Joje puntininkuoja-
ma ir žalininkuojama. Išlaikoma kirčiuotųjų ir 
nekirčiuotųjų ilgųjų balsių kokybė. Pastebimas 
diftongų išnykimas, jų vietoje tariami balsiai su 

kito balsio atspalviu, pavyzdžiui, dúoti / dúot’ vie-
toje duoti. Kirčiuotieji i, u ilginami iki pusilgių, 
retkarčiais iki ilgųjų. Trumpasis а pokirtinėje 
pozicijoje gali būti redukuojamas kokybiškai, 
pavyzdžiui, lú.ngǝs ‘langas’. Vietoje priebalsių 
t, d pradžioje labai retai tariami c’, dz’ (kartais t 
girdimas su c atspalviu, bet tai gali būti baltarusių 
kalbos įtaka). Veiksmažodžiuose galo t’, kaip ir 
daugelio rytų aukštaičių, išlieka minkštas. Tam 
tikrose pozicijose tampa kieti priebalsiai r, ž, š. 
Germanovičių šnektoje, kaip ir daugelyje vil-
niškių šnektų, girdimas ir antrasis kirtis: lietù.s / 
líetùs“ (Garšva, 2005, 189–190).

Šiandien jau, galima sakyti, niekas nepri-
mena apie tai, kad Dysnos apskrities teritorijoje 
gyventa lietuvių. Liko tik menki to liudijimai: 
vietovių pavadinimai ir keletas pavardžių, bylo-
jančių ir apie lietuviškas regiono šaknis.

1.3. Bendros žinios apie 
Vitebsko guberniją ir ten gyve-

nančius lietuvius

Vitebsko gubernija buvo sukurta Valdančiojo 
Senato 1802 m. vasario 27 / kovo 11 d. įsaku ir 
egzistavo 1802–1924 m. Ją sudarė dvylika ap-
skričių: Veližo, Vitebsko, Gorodoko, Dinaburgo 
(Dvinsko), Drisos, Lepelio, Liucinos, Nevelio, 
Polocko, Režicos, Sebežo ir Suražo („Baltarusi-
jos istorijos enciklopedija“, 1994, Т. 2, 324).

Vitebsko gubernija šiaurėje ribojosi su Psko-
vo gubernija, rytuose su Smolensko, pietuose su 
Mogiliavo, Minsko ir Vilniaus, vakaruose – su 
Kuršo ir Lifliandijos gubernijomis. Pati ilgiausia 
pasienio linija – Pskovo, pati trumpiausia – Mins-
ko (Памятная книжка Витебской губернии, 
1861, d. 2, p. 2).

Vitebsko gubernija egzistavo iki 1924 m. Ji 
apėmė dabartinės Baltarusijos Vitebsko srities 
šiaurės rytų dalį, taip pat rytinę Latvijos dalį (taip 
pat ir Dvinsko-Daugpilio, Režicos-Rezeknės ir 
Liucinos-Ludzo miestus) ir kai kuriuos Rusi-
jos rajonus (Pskovo srities Nevelio ir Sebežo, 
Smolensko srities Veližo). Gubernija priklausė 
Šiaurės vakarų kraštui.

Svarbiausios Vitebsko gubernijos upės – tai 
Vakarų Dvina, jos kairieji intakai Meža, Kasplia, 
Laukesa, Ūla, Ušačia, dešinieji intakai Obolia, 
Polota, Drisa, Saria, Dubna, Aiviekstė. Iš šių 
upių laivybinės yra Vakarų Dvina, Meža, Kasplia 
ir Ūla. Didelių ežerų nėra, žymesni – Lepelio, 
Paulio, Navlico (Памятная книжка Витебской 
губернии, 1861, d. II, p. 3–7).

Svarbiausias Vitebsko gubernijos gyventojų 
turto šaltinis buvo linų ir kanapių gamyba (va-
karinės apskritys), taip pat prekyba mišku (aps-
kritys, esančios prie Dvinos upės, kuria miškas 
pavasarį buvo plukdomas į Daugpilį ir Rygą) 
(Памятная книжка Витебской губернии, 1861, 
часть II, страницы 11).

Vitebsko gubernijos gyventojų 
tautinė sudėtis

Vitebsko gubernijoje gyveno įvairių tautybių 
gyventojai: rusai, latviai, vokiečiai, baltaru-
siai, žydai, čigonai (Военно-статистическое 
обозрение Российской империи, t. VIII, d. 1, 
1852, p. 149). Kiekviena tauta nuo kitų skyrėsi 
būdu, tikėjimu, papročiais ir įpročiais.

Gana žymi Vitebsko gubernijoje buvo kilmingų 
bajorų klasė, kurią sudarė 20 604 žmonės. Beveik 
trys ketvirčiai vietinių bajorų valdė mažą kiekį 
valstiečių ir turėjo gana daug žemės, kurią reikėjo 
nuolat dirbti (Военно-статистическое обозрение 
Российской империи, t. VIII, d. 1, 1852, p. 147).

1897 m. surašymo duomenimis, Vitebsko 
gubernijoje buvo 1486,2 tūkst. gyventojų: bajo-
rų – 30 509, dvasininkų ir jų šeimų narių – 4216, 
pirklių ir jų šeimų narių – 5236, miestiečių 277 
574, valstiečių – 1 164 444. Pagal išpažįstamą ti-
kėjimą: stačiatikių – 825 524, katalikų – 356 939, 
judėjų – 175 586, sentikių – 82 968, liuteronų 
– 46 139. Baltarusių buvo 788 599 žmonės. 1914 
m. Vitebsko gubernijos teritorijoje buvo daugiau 
kaip 666 cerkvės, 149 bažnyčios, 53 sinagogos, 
262 žydų ir 81 sentikių maldos namai, 14 kir-
kių (Первая всеобщая перепись населения, 
Витебская губерния, 1899).

Tęsinys kitame numeryje

Lietuva – Baltarusija

1 lentelė. Dysnos apskrities gyventojų tautinės sudėties ir 
vartojamos kalbos duomenys*
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1857 2150 4900 57174 94600 45469 5200 2939 3000 7600 7600

1890 - 544 - 141893 - 3253 - 3722 - 7758

1897 - 700 - 163500 - 4600 - 11500 13000 -

1919 1880 - 45407 - 73843 - - - 5500 -

1921 1040 - 89175 - 75202 - 852 - 6621 -

* (Gaučas, 2004, 34, 47, 55, 83, 84, 91)
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Pro memoria

Mirė prelatas 
Pranas Gaidamavičius-Gaida

 (1914 01 26–2013 07 24)
2013 m. liepos 

24 d. mirė prelatas 
Pranas Gaidamavi-
čius-Gaida, sulau-
kęs 99 m. amžiaus, 
mokslų daktaras, 
rašytojas, žurna-
listas – švietėjas, 
vienas iškiliausių 
Kaišiadorių vysku-
pijos kunigų.

Kunigas Pra-
nas Gaidamavičius 
gimė 1914 m. sau-
sio 26 d. Bajorų kai-
me, Širvintų rajone. 
Mokėsi Širvintų ir 
Kėdainių gimna-
zijose. 1937 m. ge-
gužės 22 d., baigęs 
studijas Kauno ku-
nigų seminarijoje ir Katalikų teologijos 
fakultete, buvo įšventintas kunigu Kai-
šiadorių vyskupijai. Dirbo Onuškio ir 
Širvintų parapijose, aktyviai dalyvavo 
Lietuvoje veikusių katalikiškų organiza-
cijų „Angelaičiai“, „Ateitininkai“ ir „Pa-
vasarininkai“ veikloje, bendradarbiavo 
katalikiškoje spaudoje.

1940 m. kun. Pranas Gaidamavičius 
pasitraukė į Vokietiją. Pokario metais 
studijavo Miunsterio ir Freiburgo univer-
sitetuose; pastarajame apgynė teologijos 
daktaro disertaciją religijos filosofijos bei 
psichologijos tema „Religinis žmogaus 
nerimas“.

1946 m. kun. dr. Pranas Gaidamavi-
čius išvyko į Belgiją, Liuveno universitete 
studijavo filosofiją; dirbo vietos sielovado-
je, aktyviai veikė lietuvių bendruomenės 
gyvenime, padėjo leisti lietuviams laikraš-
tį „Gimtoji šalis“.

1950 m. kun. dr. Pranas Gaidamavičius 
išvyko į Kanadą. Dėstė Mont-Laurier 
kunigų seminarijoje,  dirbo vietos 
sielovadoje. Nuo 1954 m. persikėlė 
sielovados darbui į Torontą, tačiau čia jis 
rado palankią dirvą žurnalisto, švietėjo 
veiklai – buvo pakviestas į lietuvių 
savaitraštį „Tėviškės žiburiai“. Nuo 
1961 m. tapo šio leidinio redaktoriumi.

1987 m. jam suteiktas Popiežiaus 
garbės prelato titulas. Atkūrus Lietuvoje 
nepriklausomybę, jis savo asmeninėmis 
ir iš aukotojų surinktomis lėšomis rėmė 
Bažnyčios veiklą Lietuvoje.

2010 m. prel. dr. Pranas Gaidama-
vičius sugrįžo į gimtąją – Kaišiadorių 
vyskupiją ir apsigyveno vyskupijos admi-
nistruojamuose namuose Aukštadvaryje, 
Trakų rajone. 2012 m. atšventė kunigystės 
deimantinį jubiliejų – 75 metų sukaktį.

Prel. dr. Pranas Gaidamavičius rašy-

ti pradėjo dar bū-
damas gimnazijos 
mokinys. Vėliau 
bendradarbiavo Lie-
tuvos dienraščiuose 
„Rytas“, „XX am-
žius“, žurnaluose 
„Židinys“, „Naujoji 
Romuva“, savaitraš-
tyje „Šaltinis“, taip 
pat išeivijos leidi-
niuose „Draugas“, 
„Ateitis“, „Aidai“ 
ir kituose.

Reikšmingiausi 
jo veikalai – kny-
gos: „Išblokštasis 
žmogus“ (1951), 
„Milžinas, didvyris, 
šventasis“ (1954) ir 
„Didysis nerimas“ 

(1961) bei „Nemarus mirtingasis“ (vysk. 
Teofiliaus Matulionio biografija, publi-
kuota Romoje). 1996 m. leidykla „Mintis“ 
(Vilnius) išleido Prano Gaidos-Gaidama-
vičiaus raštų rinkinį.

2002 m. prel. dr. Pranas Gaida 
Gaidamavičius apdovanotas už nuopelnus 
Lietuvai – Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 
2009 m. Komandoro didžiuoju kryžiumi 
bei Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Prel. Pranas Gaidamavičiaus laidotu-
vės įvyko liepos 26 d. Laidotuvių pamal-
doms Kaišiadorių katedroje vadovavo 
Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, 
celebravo Kaišiadorių vyskupas emeritas 
Juozas Matulaitis, kiti kunigai. Velionis 
palaidotas prie Kaišiadorių katedros, šalia 
garbių šio vyskupijos kunigų – kanau-
ninkų Jono Mintaučkio ir Alfonso Varno 
kapų. Atsisveikino žodyje Kaišiadorių 
vyskupas Jonas Įvanauskas padėkojo 
velioniui už paliudytą didelę meilę Bažny-
čiai – įgytas teologijos ir filosofijos žinias, 
kuriomis dosniai dalijosi kaip dėstytojas, 
rašytojas, žurnalistas, sielovadininkas 
ir už meilę savo Tėvynei, ilgus metus 
redagavus išeivijoje vieną populiariausių 
leidinių – savaitraštį „Tėviškės žiburiai“... 
Kaišiadorių vyskupas emeritas dėkojo 
prelatui už didelį dėmesį Kaišiadorių 
vyskupijai – materialią paramą pirmai-
siais Nepriklausomybės metais, rūpestį 
Dievo tarno Teofiliaus Matulionio byla, 
jo asmens sklaida už vyskupijos ribų, taip 
pat už bičiulystę... 

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Vieš-
patie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia. 

Gediminas TAMOŠIŪNAS,
Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris

Šaltinis: www.katalikai.lt
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Vasarą norisi mėgautis poilsiu ir bendravi-
mu su draugais. „Pildyk“ pasirūpino, kad bent 
dėl ryšio išlaidų galvos tikrai nereiks sukti, o 
sutaupytus pinigus bus galima skirti linksmy-
bėms. Planas „Visiems 300“ dabar siūlomas už 
dar patrauklesnę kainą ir pokalbiai kainuos 
vos nuo 2 ct už minutę.

Bendrauti ir naršyti bus pigiau

Atpigintas planas „Visiems 300“ „Pil-
dyk“ vartotojams dabar tekainuos 6 Lt per 
mėnesį.

Už juos suteikiama 300 min pokalbių ir 
1500 nemokamų SMS į visus Lietuvos tin-
klus. SMS žinutės „Tele2“ ir „Pildyk“ tinkle 
nekainuoja nieko ir jų kiekis neribojamas.

Užsisakius planą „Visiems 300“, papildoma 
nuolaida suteikiama ir mobiliajam internetui – 1 
GB vietoj 5 Lt kainuos tik 3 Lt/mėn. 

„Tiesiai šviesiai sakome, kad kaina tikrai 
juokingai maža. Skambučiai ir SMS – beveik 
už dyką, naršymas internete – smarkiai 

Pokalbiai „Pildyk“ vartotojams – vos nuo 2 ct už minutę

Š. m. liepos 26 d. Trakų Salos pilyje įvyko 
parodos „Trakai numizmatikoje“ atidarymas 
ir G. Kazimierėno paveikslo „Vytautas, 
laukiantis karūnos“ pristatymas. Renginys 
organizuotas minint Trakų istorijos 
muziejaus įkūrimo 65-ąjį jubiliejų.  

„Trakai – nedidelis, bet labai svarbus 
Lietuvos istorijai ir kultūrai miestas – yra gan 
plačiai atspindėtas medaliuose, ženkluose, 
žetonuose, plombose ir ženkliukuose, – pa-
sakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos 
muziejaus direktorius. – Džiugu, kad daug 
faleristikos ir numizmatikos eksponatų, 
kuriuose vienaip ar kitaip atspindimi 
Trakai, saugomi Trakų istorijos muziejaus 
rinkiniuose. Jų pagrindu surengta paroda 
„Trakai numizmatikoje“, rengiamas kata-
logas, kuriame užfiksuota daugiau kaip 800 
monetų, banknotų, medalių, apdovanojimų, 
ženkliukų, žetonų, plombų ir mokėjimo 
kortelių su žodžiu Trakai, Trakų vaizdais ar 

Trakų Salos pilyje – paroda 
„Trakai numizmatikoje“ 

Lietuvos muziejai

pigiau. Linkime, kad bendravimas būtų 
smagus ir nevaržomas“, – sakė Dominyka 
Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Planą „Visiems 300“ galima užsisakyti 
nusiuntus SMS su tekstu VISIEMS300 nu-
meriu 1556. Pigesnis internetas po „Visiems 
300” užsakymo gaunamas žinutę su tekstu 
„N30“ nusiuntus numeriu 1556. Paslaugų 
užsakymo žinučių kainą – 0,15 Lt. Paslaugos 
galios 30 dienų nuo užsakymo pradžios.

Internetas naktimis 
tebėra nemokamas

Užsisakius planą „Visiems 300”, bus gali-
ma ir toliau naudotis pagrindine šios vasaros 
„Pildyk” dovana. Paslaugos klientai visą 
vasarą, naktimis nuo 23.00 iki 06.00, Lietuvoje 
mobiliuoju internetu naudojasi visiškai nemo-
kamai, taip pat nemokamai skambina ir rašo 
SMS žinutes „Pildyk“ tinkle. 

Norint nevaržomai bendrauti vasaros 
naktimis, pakanka sąskaitą papildyti bet kokia 

suma ir nemokamos paslaugos bus aktyvuotos 
30 dienų. Šis pasiūlymas „Pildyk“ vartojus 
džiugins iki pat rugpjūčio 31 dienos.

Nemokamas bendravimas savame tinkle 
„Pildyk“ vartotojams itin naudingas, juk 
jų Lietuvoje daugiausia – jau daugiau nei 
milijonas. O kai aplink daug žmonių tame 

pačiame tinkle, skambindamas sutaupai. 
„Pildyk“ yra populiariausia išankstinio 

mokėjimo paslauga Lietuvoje. Ryšių 
reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, 
„Pildyk“ paslaugomis naudojasi beveik 
1,13 mln. išankstinio mokėjimo mobiliojo 
ryšio paslaugų vartotojų šalyje.

Trakų herbu. Seniausias eksponatas – XVII 
a. švininė plomba su Vyčiu ir lotyniškomis 
raidėmis WT, naujausi – medaliai ir ženkle-
liai, išleisti 2013 m.“

2013 m. Trakų istorijos muziejui išskir-
tiniai – liepos 28 d. sukako 65 metai. Lie-
tuvos muziejininkystės istorijoje muziejus 
pasižymi sena ir turtinga praeitimi, gausiais 
rinkiniais, aktyvia veikla, dinamiškomis 
ekspozicijomis, gyvosios istorijos renginiais, 
dideliu mūsų šalies bei užsienio turistų 
susidomėjimu. Jubiliejaus išvakarėse vieno 
iš muziejaus objektų, Trakų Salos pilies, 
ekspozicija pasipildė dar vienu unikaliu 
eksponatu – tapytojo Giedriaus Kazimie-
rėno dovanota drobe „Vytautas, laukiantis 
karūnos“ (250 x 300, drobė, aliejus, auksas, 
2013). 

Vytautas Didysis, gimęs Senuosiuose 
Trakuose apie 1350 m., tapęs Lietuvos valdo-
vu 1392 m., Trakų Salos pilyje reziduodavo 
dažniausiai. Pilis ir miestas klestėjo. 1430 m. 
spalio 27 d. Trakuose kunigaikštis mirė, 
taip ir nesulaukęs vainikavimo Lietuvos 
karaliumi. 

„Prie stalo tarsi prie altoriaus stovinčio 
Vytauto figūrą gaubia raudona mantija – visas 
gyvenimas paaukotas Lietuvai, tačiau viltys 
matyti savarankišką ir galingą savo valstybę 
žlunga, – taip pasakojimą apie savo kūrinį 
pradeda tapytojas Giedrius Kazimierėnas. 
– Vytauto likimo katastrofą išreiškia liepsno-
janti Trakų Madona.“ Pristatydamas paveikslą 
renginyje, dailininkas plačiau kalbėjo  apie šio 
istorinio įvykio atspindžio viziją. 

Tapytojo Giedriaus Kazimierėno dro-
bė „Vytautas, laukiantis karūnos“ tampa 
nuolatinės Trakų Salos Pilies ekspozicijos 
dalimi. 

Trakų Salos pilyje paroda „Trakai nu-
mizmatikoje“ bus eksponuojama iki š. m. 
spalio 30 d.

Informaciją apie Trakų istorijos muzie-
jaus ekspozicijas ir darbo laiką rasite: www.
trakaimuziejus.lt.

Trakų istorijos muziejaus inform.

Trakų rajono Sąjūdžio laikraštis „Trakų žemė“, įsteigtas 1988 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Trakų r. tarybos nutarimu, norėtų parengti knygą apie Trakų r. Sąjūdį, 
jo veiklą ir sąjūdininkų likimus. Todėl maloniai prašome parašyti savo prisiminimus ir atsiųsti 
į „Trakų žemės“ redakciją el. paštu trakuzeme@traku-zeme.lt arba paštu Naujoji g. 16, Trakai.

Tie, kurie negali patys parašyti, jų prisiminimus užrašysime į diktofoną.
Taip pat prašome Sąjūdžio laikų nuotraukų, dokumentų, kuriuos turite. Visa tai 

reikalinga istorijai.
Maloniai laukiame ir skambučių tel.: 8 528 51 266, 8 605 11 117

Pagarbiai
Irma Stadalnykaitė,

rengiamos knygos „Trakų rajono sąjūdis“ redaktorė

Mieli Trakų rajono sąjūdininkai,

Užs. Nr. 22
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Gintaras Lučinskas – visuomenininkas, 
kraštotyrininkas ir kolekcininkas

Šarūnas ŠIMKEVIČIUS, Alytus

Lietuvos visuomenės veikėjai

Gintaras Lučinskas jau daugiau nei dešim-
tmetį darbuojasi rašydamas istorinius straips-
nius. Šio autoriaus bibliografiją jų sudarytų 
keli šimtai – Dzūkijos, Kauno, Vilniaus perio-
diniuose leidiniuose, Jungtinių Amerikos Vals-
tijų, Kanados ir Lenkijos lietuvių leidiniuose. 
Tačiau vien straipsniais jis neapsiribojo – nuo 
2008 m. ėmėsi ir knygų leidybos darbų. Par-
tizano Antano Ambrulevičiaus atsiminimų 
knygos „Kelio atgal nėra“ (2008) ir karininko 
Andriaus Vasiliausko atsiminimų knygos 
„Praeities puslapiai“ leidybos organizatorius 
(2011); knygų „Pogrindinė „Geležinio Vilko“ 
organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“ 
(2009, 2011), ,,Žuvę už Lietuvą. Laisvės kovos 
Dainavos krašte 1918–1923 metais” (2010), 
„Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 1941 m. 
birželį“ (2011) autorius.

G. Lučinskas gimė 1969 m. gruodžio 21 d. 
Alytaus r., Daugų apyl., Doškonių k., tėvas – 
vairuotojas, mama – pardavėja. Šeimoje dar 
augo vyresnė sesuo Daiva. 1985 m. baigė Aly-
taus 8-ąją vidurinę mokyklą. 1989 m. baigė 
Kauno Antano Kvedaro miškų technikumą. 
2009 m. Šiaulių universitete įgijo Ekologijos ir 
aplinkotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 
Vedęs, turi 3 vaikus: dukra Justina, sūnūs 
Dovydas ir Jokūbas – moksleiviai. Žmona 
Jolanta dirba prekybos srityje.

G. Lučinskas 2006 m. rudenį įsteigė vie-
šąją įstaigą „Gintarinė svajonė“, kuri veikia 
istorijos, kultūros, visuomeninėje srityje, o 
2010 m. gruodį įkūrė interneto svetainę www.
gintarinesvajone.lt, kurioje vykdo istorijos 
pažinimo programas: „Dzūkijos istorija in-
terneto puslapiuose“ ir „Pažinkime Dzūkijos 
praeitį interneto puslapiuose“.

G. Lučinskas nepriklausė ir nepriklauso 
jokioms politinėms partijoms, pritardamas 
nuostatai, kad „kur 3 lietuviai – ten 5 parti-
jos“. Jis žada apsispręsti dėl partiškumo, kai 
iš 40 „popierinių“ partijų liks 2–3 normalios 
politinės partijos. Tačiau G. Lučinskas akty-
viai dalyvauja nevyriausybinių organizacijų 
veikloje: Lietuvos šaulių sąjungoje (nuo 
2001), Lietuvos kariuomenės rezervo karių 
asociacijoje (nuo 2003), Alytaus kolekcininkų 
klube (nuo 2006), Lietuvos atsargos karininkų 
sąjungoje (nuo 2006).

G. Lučinskui, vaikystę praleidusiam 
mamos tėviškėje, Varčios miško (plotas – 
daugiau kaip 1 000 ha) prieigose, buvo 
lengva apsispręsti dėl profesijos pasirinkimo 
– 1985–1989 m. studijavo miškininkystę Kau-
ne, 2009 m. įgijo ekologijos ir aplinkotyros ba-
kalauro mokslinį laipsnį Šiaulių universitete. 
Visai nenustebčiau, jeigu jam būtų suteiktas 
istorijos mokslų daktaro laipsnis, nes istorija 
yra jo širdyje, o ne kaip daugelio istorikų – tik 

ant diplomo užrašyta. Senelio Vinco Stani-
šausko (šaulio nuo 1938 m., 1940–1941 m. 
pogrindinės „Geležinio Vilko“ organizacijos 
nario, 1941 m. Birželio 22–28 d. sukilimo da-
lyvio, Konstantino Barausko-Vėžio būrio par-
tizano 1944 m., nuo 1945 m. politinio kalinio) 
ir jo kovų draugų vaizdingi pasakojimai apie 
pasipriešinimą sovietų okupacijai ir prosene-
lio, Lietuvos kariuomenės kūrėjo-savanorio, 
Liudviko Stanišausko garbingi žygiai kovose 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės turbūt lėmė, 
kad G. Lučinskas beveik dešimtmetį tarnavo 
Krašto apsaugos struktūrose. Tarnybos metu 
dalyvavo įvairiuose mokymuose, kursuose, 
stovykloje, kariškių varžybose (Vilniuje, 
Kaune, Alytuje, Tauragėje, Nemenčinėje, 
Rukloje). Šiuo metu – atsargos leitenantas. 
Už nepriekaištingą tarnybą daugybę kartų 
skatintas, svarbiausi iš jų: 2003 m. gegužės 
5 d. – Lietuvos šaulių sąjungos vado padėka; 
2003 m. rugpjūčio 29 d. – Lietuvos Respubli-
kos krašto apsaugos ministro padėka; 2004 
m. liepos 30 d. – Lietuvos Respublikos Mi-
nistro Pirmininko vardinė dovana ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės kanclerio padėka; 
2006 m. vasario 23 d. – Lietuvos šaulių są-
jungos vado vardinė dovana; 2006 m. liepos 
13 d. – Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 
kanclerio padėka ir vardinė dovana; 2006 m. 
lapkričio 21 d. – Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministro padėka; 2009 m. gruo-
džio 31 d. – Lietuvos Respublikos krašto 
apsaugos ministrės įsakymu apdovanotas 
Šaulių žvaigždės medaliu; 2010 m. gruodžio 
21 d. – Lietuvos atsargos karininkų sąjungos 
(LAKS) Kauno apskrities skyriaus pirminin-
ko padėka; 2012 m. vasario 15 d. – Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministrės vardi-
nė dovana; 2012 m. balandžio 13 d. – Alytaus 
miesto savivaldybės mero padėka; 2012 m. 
liepos 6 d. – LAKS pirmininko įsakymu 
apdovanotas LAKS medaliu; 2012 m. liepos 
6 d. – apdovanotas Lietuvos pėsčiųjų žygių 
asociacijos medaliu „Dzūkų kovų keliais“; 
2012 m. rugpjūčio 14 d. – Lenkijos Respubli-
kos Punsko valsčiaus viršaičio padėka; 2012 
m. rugsėjo 29 d. – apdovanotas Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Prisikė-
limo apygardos Šiaulių skyriaus 4-o laipsnio 
medaliu „Pergalių ir kovų keliais“.

Kiti pasiekimai kultūros srityje: 2007 m. 
sausį – žurnalo „Trimitas“ skelbto straipsnių 
konkurso Kazio Rožansko premijai laimėti 1-
osios vietos nugalėtojas; 2007 m. kovo 28 d. – in-
terneto svetainės www.antraspasaulinis.net 
5-ojo straipsnių konkurso 2-osios vietos laimė-
tojas; 2008 m. sausį – žurnalo „Trimitas“ skelbto 
straipsnių konkurso Kazio Rožansko premijai 
laimėti 1-osios vietos nugalėtojas; 2010 m. gruodį 
nominuotas metų apdovanojimuose „Alytus 
2010“ kūrybiškiausios sielos nominacijoje; 
2012 m. birželio 15 d. – Alytaus miesto savival-
dybės 2012 m. Kultūros premijos laureatas.

G. Lučinskas rašo straipsnius ir knygas 
apie mažai tyrinėtas savanorių ir šaulių ko-
vas už Lietuvos nepriklausomybę Dzūkijoje, 
Lietuvos kariuomenės ir Lietuvos šaulių są-
jungos kūrimąsi, pasipriešinimą sovietiniam 
režimui po 1940 m. okupacijos ir raudonie-
siems (sovietiniams) partizanams per Antrąjį 
pasaulinį karą, Lietuvos rezistentų kovas 
pokaryje prieš sovietinius okupantus.

Knygą „Pogrindinė „Geležinio Vilko“ 
organizacija Alytaus apskrityje (1940–1941)“ 
autorius paskyrė savo seneliui Vincui Sta-
nišauskui (1918–1978) ir kitiems Laisvės 
kovotojams atminti. Antroji knyga „Žuvę 
už Lietuvą. Laisvės kovos Dainavos krašte 
1918–1923 metais“ skirta prosenelio Liudviko 
Stanišausko (1890–1920) ir kitų Nepriklau-
somybės kovų dalyvių atminimui. Trečia 
knyga „Vermachto nusikaltimai Dzūkijoje 
1941 m. birželį“ skirta karo aukoms Dzūki-
joje atminti. Šį pavasarį, minint paskutinio 
Lietuvos kariuomenės mūšio dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės 90-metį, kai Lietuvos 
kariai ir šauliai 1923 m. kovo 23 d. likvida-
vo Varviškės „savivaldą“ (Kapčiamiesčio 
valsč.), G. Lučinskas išleido savo ketvirtąją 

autorinę knygą „Varviškės „respublika“ 
(1920–1923)“. Tokiu būdu, knygose pateikiant 
sukauptą istorinę ir kraštotyros medžiagą, 
išsaugoma istorinė atmintis ir prisidedama 
prie patriotinio jaunimo auklėjimo.

G. Lučinskas aktyviai dalyvauja (ir pats 
organizuoja) savo knygų pristatymus, kurie 
jau vyko Alytuje, Vilniuje, Kaune, Lazdijuose, 
Seinuose, Punske, įvairiose Alytaus miesto 
ir rajono mokyklose. Keliolika kartų skaitė 
pranešimus istorijos tematika moksleiviams, 
kariškiams, šauliams, tremtiniams, Lenkijos 
lietuviams ir kitiems istorijos mėgėjams per 
įvairius renginius, mokslinėse konferencijose. 
Daug laiko praleidęs ir vis dar tęsia tyrimus 
Lietuvos archyvuose, kuriuose ieško atsaky-
mų į jam dar neatsakytus ir nežinomus klausi-
mus. Pavyzdžiui, 2011 m. vasarį G. Lučinskui 
Lietuvos ypatingajame archyve pavyko rasti 
MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų 
surašytą ir pasirašytą aktą apie 4 žuvusių Dai-
navos apygardos štabo pareigūnų, tarp jų ir 
Domininko Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo 
(paslėpimo) vietą netoli Žydų kapinių Pir-
majame Alytuje. Iki tol šis dokumentas tarp 
istorijos tyrinėtojų nebuvo žinomas, todėl 
galima pavadinti tai atradimu ir G. Lučinsko 
nuopelnu. 2011–2012 m. LGGRTC Specialiųjų 
tyrimų skyriaus specialistai ir archeologai 
vykdė kapavietės paieškas, siekiant partizanų 
palaikus ekshumuoti ir patvirtinus tapatybes 
iškilmingai perlaidoti.

G. Lučinskas istorijos žinių randa ne tik 
archyvuose, bet ir įvairaus meto knygose, 
periodinėje spaudoje, kitų šalių interneto sve-
tainėse. Bendrauja (internetu ir susirašinėja 
laiškais) su Australijoje, Kanadoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Rusijoje gyvenančiais 
istorikais ir istorijos tyrinėtojais bei istorijos 
liudininkais. Lietuvoje daugiausia bendrauja, 
keičiasi informacija su istorikais dr. Sigitu 
Jegelevičiumi, dr. Arūnu Bubniu, Valdu 
Striužu, žurnalistu ir kolekcininku Viliumi 
Kavaliausku.

Dar viena G. Lučinsko veikla – surinktų 
istorinių duomenų ir faktų realizavimas ne tik 
knygose, bet ir paminklų bei atminimo ženklų 
pastatymuose. Jis yra prisidėjęs prie partizanų 
paminklų pastatymo ir atstatymo Alytaus, 
Lazdijų ir Varėnos rajonuose. Jam talkinin-
kaujant buvo pastatytas paminklas Leipalingio 
kapinėse – 1923 m. kovo 23 d. Varviškės kauty-
nėse žuvusiems Lietuvos kariams ir šauliams 
(2011), atminimo paminklinis akmuo Seinuose 
– 1918–1920 m. žuvusiems už Tėvynę savano-
riams (2010), atminimo lenta Vidugirių kaime 
(Punsko vlsč.) – mokytojui, šauliui, poetui 
Petrui Mockevičiui (1895–1922) atminti. Kitose 
vietovėse su bendraminčiais pagal galimybes 
sutvarkė, fotografavo, nes kapai, žūties vietos 
apleistos, daug kur neprižiūrimos, neįtrauktos 
į LR kultūros vertybių registrą. G. Lučinskas 
stengiasi, kad žuvusieji už Lietuvos laisvę 
būti ir kitaip įamžinti (po mirties), t. y., kad 
jiems būtų suteikti teisiniai statusai (Kario sa-
vanorio ar Laisvės kovų dalyvio), apdovanoti 
medaliais, suteikti kariniai laipsniai, jų vardais 
pavadintos gatvės. G. Lučinskas labiausiai 
džiaugiasi, kad iš užmaršties buvo prikelta 
pirmosios 1940 m. birželio 15 d. sovietų agre-
sijos auka – pasieniečiui, šauliui Aleksandrui 
Barauskui suteiktas Laisvės kovų dalyvio 
statusas, apdovanotas ordinu, žūties vietoje 
pastatytas paminklas; keliolikai partizanų ir 
jų rėmėjams suteikti (daugumai – po mirties) 
Kario savanorio ir Laisvės kovų dalyvio teisi-
niai statusai, jie apdovanoti medaliais.

2009 m. vasarį G. Lučinskas, vadovau-
damasis pilietiškumo nuostata ir veikdamas 
visuomeniškai, surinko Alytaus miesto gy-
ventojų 25 parašus, kad pirmajam žuvusiam 
Lietuvos kariuomenės karininkui, 1-ojo pulko 
vadui Antanui Juozapavičiui būtų suteiktas 
Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po 
mirties), kurio kilnus poelgis, ginant miestą 
nuo įsiveržusių Sovietų Rusijos Raudonosios 
armijos karių 1919 m. vasario 13 d., paliko 
svarbų pėdsaką Alytaus miesto istorijoje. 
2009 m. rudenį Lietuvos kariuomenės kūrėjų 

savanorių sąjungos Alytaus skyriui buvo 
sugrąžintas karininko Antano Juozapavičiaus 
vardas, nes jo vardu skyrius buvo pavadintas 
ir prieškaryje. Nuo 2012 m. vasario G. Lu-
činskas mėgina įgyvendinti sumanymą, kad 
Alytaus miesto garbės piliečio vardas (po 
mirties) būtų suteiktas ir įžymiajam Daina-
vos apygardos partizanų vadui pulkininkui 
Domininkui Jėčiui-Ąžuoliui (1896–1947), 
buvusiam Lietuvos kariuomenės kapitonui 
ir Alytaus Šaulių namų statytojui.

G. Lučinsko kolekcijose yra įvairių daiktų. 
Mano žiniomis, jis labiausiai domisi numiz-
matika (senovės Graikijos ir Romos, XIX a. 
Vakarų Europos monetos) ir senosiomis foto-
grafijomis (ulonai, šauliai, Dzūkijos vietovių 
vaizdai). Turi jis ir savo biblioteką. Knygas 
labiau vertina ne bibliofilijos, o išleidimo ko-
kybės požiūriu. Geriau nukopijuos reikiamų 
puslapių kopijas nei įsigys minkštais virše-
liais, kurias vadina vienkartinėmis. Knygos 
atspindi jo interesus – tai daugiausia istorinio 
ir kraštotyros pobūdžio leidiniai. Nusiperka 
vieną kitą leidinį, susijusį su Dzūkija.

Susidomėjimas senąja fotografija turbūt 
gimė dėl G. Lučinsko kraštotyrinės veiklos 
(savo knygas gausiai iliustruoja nuotrauko-
mis ir atvirukais). Renka (perka, keičiasi su 
kitais kolekcininkai klubuose, gauna dovanų) 
originalus, bet ne tik juos, nes dalį fotografijų 
saugo skaitmeniniu pavidalu. Jis nėra užsida-
ręs kaupikas ir mielai leidžia panaudoti savo 
eksponatus kitiems autoriams, muziejams, 
bibliotekoms ir pan. 2009 m. dalyvavo an-
trojoje Alytaus kolekcininkų parodoje, o 2010 
m. – parodoje apie ulonus ir 2012 m. parodoje 
„Vilniaus gatvė: nuo Zimavičienės mūro tilto 
link. Istorinės metamorfozės“ Alytaus Jurgio 
Kunčino viešojoje bibliotekoje.

G. Lučinskas – energingas, drąsus, pasi-
žymintis puikia atmintimi bei bendravimo 
talentu. Labai išsilavinęs, darbštus, pareigin-
gas, turi Dievo dovaną ne tik domėtis istorija, 
bet ir sukauptas žinias perkelti į knygas apie 
Dzūkijos istoriją. Dažnai būna atviras, mėgsta 
rėžti tiesą į akis. Labai sparčiai tobulėja kaip 
kolekcininkas.

Nuotr. iš asmeninio G. Lučinsko archyvo

G. Lučinskas Nepriklausomybės gynėjų 
susitikime. LR Seimas, 2013 01 12

Žygio „Dzūkų kovų keliais” dalyviai 
G. Lučinskas ir A. Čiras. Nedzingė, 2012 07 06
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Zina SVILIENĖ, Milda KRASNICKIENĖ, Panevėžys

Lietuvos tremtinių istorija

Susitikimo vieta – Panevėžys
65-osios didžiosios tremties metinės Panevėžyje

1948-ųjų gegužė skleidėsi bijūnų žiedais, 
kvepėjo alyvomis ir gaiviu lietumi. Įsismar-
kavęs pavasaris ruošėsi užleisti pozicijas 
vasarai, diktavo naujus darbus ir rūpesčius 
ūkininkams. Tada niekas negalėjo net įsi-
vaizduoti, kad pradėti darbai nebus baigti, 
nes KGB organizuoja operaciją „Vesna“ 
(„Pavasaris“) ir iš Lietuvos į tolimąjį Sibirą 
ištremia apie 40 tūkstančių žmonių. Iš Pane-
vėžio geležinkelio stoties gegužės 22–23 d. 
naktį pajudėjo ešelonai su 4109 žmonėmis 
(aut. V. Baškujev).

Jų tremties stotimi tapo šaltasis Buria-
tijos–Mongolijos kraštas, gyvenamąja vieta 
ilgam liko kirtavietės Čelane, Barūne, Staraja 
Bren, Chalsane. Skaudi lemtis vienijo šiuos 
žmones tolimame krašte ir tebejungia šian-
dien, nes patirtas vargas, badas, skausmas, 
tėvų ir vaikų mirtys įsirėžė giliai į širdis, su-
artino ir visiems laikams paženklino likimo 
broliais. Todėl š. m. gegužės 25 d., minėdami 
65-ąsias didžiosios tremties metines, rin-
komės vėl į Panevėžį – iš Vilniaus, Šiaulių, 
Pasvalio, Biržų, Kauno, Pakruojo...

Nors bėgant metams mūsų, Buriatijos 
tremtinių, gretos retėja, bet susitikimo 
iniciatorės ir organizatorės džiaugėsi, kad 
susirinko dar gana didelis būrys – apie 120 
likimo brolių. Šių metų susitikimas buvo 
skirtas tremties Motinų – gyvų ir miru-
sių – atminimui ir pagerbimui. O Motinos 
simboliu laikome Buriatijos–Mongolijos 
tremtinę Janiną Vasiliauskienę, tremtyje 
pagimdžiusią ir Lietuvai užauginusią 10 
vaikų (vienas mirė vaikystėje). 2012 m. šią 
moterį šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
medaliu. Ši Motina verta karalienės karūnos, 
bet susitikime ji buvo „karūnuota“ lietuviško 
lino skarele. 

Prasmingiausia pagerbti Motinas malda. 
Tad renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias 
aukojo kunigas R. Kaunietis. Po šv. Mišių 
susitikimo dalyviai rinkosi prie Tremtinių 
atminimo sienelės. Čia Panevėžio M. Rimke-
vičaitės technologijos mokyklos Tolerancijos 
ugdymo centro ir J. Balčikonio gimnazijos 
mokiniai suorganizavo atminimo renginį. 

Visi sugiedojo „Tautišką giesmę“, tylos mi-
nute ir giesme „Viešpaties angelas“ pagerbė 
amžinybėn išėjusius tremtinius. Nuoširdžiausi 
žodžiai buvo skiriami tremtinėms Motinoms. 
Tremtinė G. Radzivonaitė-Naruškevičienė 
skaitė savo kūrybos eiles, skirtas Motinoms. 
Jos eilėraščiai „Lietuvių motinų kapams“, „Tu 
pameni, Mama“, „Prie pavargusių rankų“ 
jaudino visus ir mintimis skraidino į savo Mo-
tinų glėbį. Iki ašarų jaudino ir tremtinių choro 
sudainuota daina partizanams „Belangėj gry-
telėj“. Trumpas, bet labai šiltas renginys prie 
Tremtinių atminimo sienelės buvo užbaigtas 
tradiciškai dažnai tremtyje skambėjusia gies-
me „Marija, Marija“.

Birželio mėnesį kunigas R. Kaunietis 
aukojo dar vienas šv. Mišias už mirusius 
tėvelius, žuvusius brolius – partizanus. 
Buriatijos tremtinių susitikimai vyksta jau 
ne pirmą kartą ir neleidžia vieniems nuo 
kitų nutolti, jie tik tampa šiltesni. Paskutinis 
akcentas – susitikimas prie kuklaus vaišių 
stalo J. Balčikonio gimnazijoje, kurios direk-
torius R. Dambrauskas negailėjo nei savo 
laiko, nei širdies, kad susitikimo dalyviams 
būtų jauku. Čia irgi netruko kalbų, prisimi-
nimų, dainų. Čia buvo pasveikinti tie, kurie 
gimė tremtyje ir šiemet švenčia savo 65-ąjį 
gimtadienį. 

Didžiosios tremties 65-osioms metinėms 
pažymėti tremtiniai Zina Svilienė, Aldona 
Kalinauskienė ir Rimantas Kalinauskas pa-
rengė nedidelę knygelę „Čelano ir Barūno 
tremtiniai“. Joje lietuvių tremtinių pavardės, 
skaičiai, autentiškos tremties nuotraukos. Ši 
knygelė kaip atminimo dovana liko kiekvie-
nam susitikimo dalyviui. 

Nors kiekvienais metais mūsų gretos 
retėja, daugelį varžo ligos ir įvairios nega-
lios, tačiau turime vilties, kad dar ne kartą 
susitiksime. Su tokia optimistine mintimi, 
dėkodami vieni kitiems ir susitikimo orga-
nizatorėms panevėžietėms, skirstėsi Buria-
tijos–Mongolijos tremtiniai, pasižadėję akty-
viai dalyvauti Lietuvos tremtinių, politinių 
kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje 
„Su Lietuva širdy“ Ariogaloje (Raseinių r.) 
rugpjūčio 3 d.

Tremtinę Janiną Vasiliauskienę, užauginusią devynis vaikus, „karūnavo“ lietuviško lino skarele

Buriatijos–Mongolijos tremtiniai susitikimą pradeda „Tautiška giesme“

Lietuvos Respublikos piliečių vardas ir pavardė asmens 
dokumentuose turi būti rašomi lietuviškomis raidėmis

Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė, kad 
jos po santuokos, sudarytos užsienyje, įgyta 
pavardė Lietuvoje išduotame santuokos 
liudijime būtų įrašyta su „W“ raide. Moteris 
taip pat nurodė, kad jai išduotame Lietuvos 
Respublikos piliečio pase yra įrašyta jos 
pavardė su „V“ raide, kuri, moters teigimu, 
Austrijoje neegzistuoja. Teismams neten-
kinus tokio prašymo, pareiškėja kasacinį 
skundą pateikė Lietuvos Aukščiausiajam 
Teismui. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. 
liepos 17 d. nutartimi pareiškėjos kasacinį 
skundą atmetė. Teismas nurodė, kad 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 
straipsnyje nustatyta, jog valstybinė kalba 
yra lietuvių kalba. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba 1991 m. sausio 31 d. 
priimtu nutarimu nustatė, kad lietuvių ir 
nelietuvių tautybių Lietuvos Respublikos 
piliečių vardai ir pavardės pasuose rašomi 
lietuviškais rašmenimis. Konstitucinis 
Teismas, kuris pagal Konstituciją yra 
įgaliotas spręsti, ar įstatymai ir kiti Seimo 
aktai neprieštarauja Konstitucijai, 1999 
m. spalio 21 d. nutarimu sprendė, kad 

toks reglamentavimas, kai visų Lietuvos 
Respublikos piliečių vardai ir pavardės 
asmens dokumentuose yra rašomi lietuviškais 
rašmenimis, neprieštarauja Konstitucijai. 
Konstitucinis valstybinės kalbos statuso 
įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra 
konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba 
saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę 
tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, 
valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, 
normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų 
funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi 
piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia 
visiems piliečiams vienodomis sąlygomis 
bendrauti su valstybės ir savivaldybių 
įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus 
interesus. Konstitucinis Teismas sprendė, 
kad Lietuvos Respublikos piliečio pasas 
yra oficialusis dokumentas, patvirtinantis 
asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, 
t. y. asmens pilietybę, o pilietybės teisiniai 
santykiai yra viešojo valstybės gyvenimo 
sritis, taigi asmens vardas ir pavardė 
asmens pase turi būti rašomi valstybine 
kalba. Savo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendime 
Konstitucinis Teismas nurodė, kad jei 

Lietuvos Respublikos piliečio paso kitų 
įrašų skyriuje asmens vardas ir pavardė 
būtų rašomi nelietuviškais rašmenimis 
ir nesugramatinta forma, kai asmuo to 
pageidauja, šiame piliečio pase išliktų ir 
oficialus asmens tapatybės patvirtinimas 
valstybine kalba, tai neprieštarautų 
Konstitucijos 14 straipsniui.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 
pažymėjo, kad egzistuojanti konstitucinė 
doktrina ir teisinis reglamentavimas 
įtvirtina lietuvių kalbos, kaip valstybinės 
kalbos, statusą, o tai reiškia, kad Lietuvos 
Respublikos piliečių vardai ir pavardės 
asmens dokumentuose turi būti rašomi 
lietuviškai, naudojant lietuvių kalbos 
raidyne esančias raides, taip pat ir visi 
civilinės būklės aktų įrašai turi būti atliekami 
pagal lietuvių kalbos taisykles. Todėl teismai 
pagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo 
išduoti jai santuokos liudijimą ir jame 
pareiškėjos pavardę įrašyti su „W“ raide.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuro-
dė, kad įstatymų leidėjas turi diskrecijos 
teisę nustatyti, kad to paties paso kitų įrašų 
skyriuje asmens vardą ir pavardę galima 

įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir nesugra-
matinta forma, kai asmuo to pageidauja. Tai 
neprieštarautų Konstitucijos 14 straipsniui 
bei konstitucinei doktrinai. Tokiu atveju įsta-
tymų leidėjas turėtų nustatyti asmens vardo 
ir pavardės rašymo Lietuvos Respublikos 
paso kitų įrašų skyriuje nevalstybine kalba 
pagrindus, taip pat tai, kokiais objektyviais 
kriterijais vadovaujantis asmens vardas ir 
pavardė Lietuvos Respublikos piliečio paso 
kitų įrašų skyriuje gali būti rašomi ne lietu-
viškais rašmenimis ir nesugramatinta forma, 
tačiau kol kas šis teisinis reglamentavimas 
nėra sukurtas. Kai jis bus sukurtas, pareiš-
kėja turės galimybę kreiptis dėl jos vardo ir 
pavardės įrašymo Lietuvos Respublikos pi-
liečio paso kituose skyriuose nelietuviškais 
rašmenimis ir nesugramatinta forma.

Nutartis skelbiama Lietuvos Aukščiau-
siojo Teismo internetinėje svetainėje http://
www.lat.lt (bylos Nr. 3K-3-392/2013). Cituo-
dami arba kitaip platindami šią informaciją, 
prašome nurodyti informacijos šaltinį.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo inform.
Šaltinis: www.lat.lt

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Tautinės mažumos ar tautinės 
bendrijos Lietuvoje?

Petras ŠIDAGIS, pedagogas, Vilnius
Dažnai čia kaip pavyzdys lyginama 

lietuvių tautinė mažuma Lenkijoje, Seinų-
Punsko krašte, su Lietuvoje, Vilnijoje, 
susiformavusiu daugumos lenkų, rusų 
tautiniu dariniu. Taigi, ar šių tautinių 
darinių situacijos Lietuvoje ir Lenkijoje yra 
panašios iš abiejų pusių, ir ar galima sakyti, 
kad turime jas ir spręsti veidrodiškai? 

Jei atkreipsime dėmesį į miestų ir mies-
telių, vietovių, hidronimų pavadinimus, 
Lenkijos teritorijoje esančio Seinų-Punsko 
krašto miestelių lietuviški pavadinimai yra 
autentiški, t. y. ankstesni nei vėliau sukurti 
šiandieniniai lenkiški lietuviškų pavadinimų 
analogai. Ne taip istoriškai seniai, dar iki 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
1918 m. vasario 16 d., čia buvo tikrų tikriau-
sia Lietuva, paveldėjusi protėvių palikimą 
nuo pat Lietuvos valstybės užuomazgos, 
vėliau nuo LDK susikūrimo (žiūrėkime 
žemėlapių tarp LDK ir Lenkijos Karalystės 
ribas, o 1920 m. Taikos sutartimi tarp Rusi-
jos ir Lietuvos Seinų-Punsko kraštas buvo 
pripažintas Lietuvai). 1991 m. kovo 11 d. 

Aktu Lietuvos Respublika atsikūrė savo nuo 
amžių istorinėse etninėse lietuvių žemėse 
su 1939 m. į Lietuvą sugrįžusiu Vilniumi ir 
jo krašto dalimi, deja, Seinų-Punsko kraštas 
liko už Lietuvos Respublikos administruo-
jamos sienos. Taigi ir Seinų-Punsko krašte, 
ir visoje Lietuvos Respublikos adminis-
truojamoje žemėje su Vilniaus kraštu dabar 
užrašyti lietuviški miestelių, hidronimų 
pavadinimai – autentiški nuo senovės, t. y. 
pirminiai. Kaip iš istorijos žinome į Lietuvą, 
o ypač į Jos istorinę sostinę Vilnių, įvairiais 
amžiais kėlėsi atskiri kitų tautybių žmonės, 
vieni mūsų valdovų kviečiami, kiti savo 
iniciatyva. Todėl šiandien negalime sakyti, 
kad Lietuvoje gyvena vien lietuvių tauta ar 
pan., Lietuvoje gyvena lietuvių tauta, dar, 
manoma, ir čigonų bei karaimų tautinės 
mažumos (bet ir jų nariai yra atsikėlę iš kitų 
šalių, teritorijų, istoriniu požiūriu Lietuva 
jiems nėra protėvių šalis ar žemė) ir kelios 
dešimtys tautinių bendrijų, jų nariai. Tai 
žydų, rusų, lenkų, vokiečių, ukrainiečių, 
latvių, armėnų, gruzinų ir kt. tautinių 

bendrijų nariai. Vienos jų šiandien gyvena 
kompaktiškiau, kitos labiau pasimėtę po visą 
Lietuvą. Taigi čia nereikia painioti sąvokų 
„tautinė mažuma“ ir „tautinė bendrija“, 
nes tai dvi skirtingos sąvokos, reiškiančios 
du skirtingus tautinius darinius. Mūsų 
LR Konstitucija teisingai mini ne tautines 
mažumas Lietuvoje, bet tautines bendrijas. 
Labai gaila, kad šių sąvokų neskiria mūsų 
politikai, žiniasklaida klaidingai teigdama, 
kad Lietuvoje gyvena „tautinės mažumos“, 
kurioms nėra užtikrinamos tam tikros, 
pasauliniu mastu pripažintos teisės. Tačiau 
taip Lietuvoje nėra, nes čia ne Ispanija (ka-
talonai, baskai) ar Turkija (kurdai), kur nuo 
seno gyvena tautinės mažumos, savo laiku 
nesukūrusios savo valstybių ir šiandien 
įeinančios į kitų valstybių teritorinę sudėtį. 
Taigi, klaidingai vartodami terminiją, klai-
diname savo ir kitus ES valstybių piliečius, 
tokiu būdu lyg norėdami sumenkinti lie-
tuvių valstybinės kalbos statusą, iškraipyti 
Lietuvos istoriją, Konstituciją. Tuo naudojasi 
priešiškos Lietuvai jėgos, primesdamos ES 

įstatymus, taikomus tautinėms mažumoms, 
bet ne tautinėms bendrijoms. Taigi tautinių 
darinių situacija Lietuvoje ir Lenkijoje nėra 
panaši, kad galėtų Lietuva ją spręsti veidro-
diškai Lenkijos sprendimams. Lietuviai, 
gyvenantys Lenkijoje Punsko krašte, nėra 
analogija Lietuvos Vilnijai, nes iš tikrųjų 
yra tikra tautinė mažuma Lenkijoje, gyve-
nanti savo protėvių etninėse žemėse.  Pagal 
tarptautinius įsipareigojimus tautinėms 
mažumoms, manau, Lenkija jiems priva-
lėjo leisti užrašus tautinės mažumos kalba 
– lietuviškai – ir džiugu, kad tai padarė. 
Lietuvos lenkai – viena iš tautinių bendri-
jų, kurioms ES taikomi kitokie – mažiau 
griežtesni  – reikalavimai nei tautinėms 
mažumoms. Valstybinė šalies kalba, užrašai 
valstybine kalba visas tautines bendrijas bet 
kurioje šalyje privalo integruoti į bendrą 
vientisą Nepriklausomos šalies gyvenimą, 
suteikdama joms kultūrinę autonomiją, bet 
ne teritorinius darinius. Tai yra teisinga 
visų tautų atžvilgiu. Nebijokime sakyti 
tiesos ir pataisyti klystančius. 

Mūsų likimai Amerikoje: asmenybių portretai
Lietuviai išeivijoje

Š. m. liepos pradžioje Vilniaus 
paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) buvo 
pristatyta JAV lietuvių kultūrininkės, 
Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos 
laureatės Marijos Remienės knyga „Mūsų 
likimai Amerikoje: asmenybių portretai“ 
(Čikaga–Vilnius, 2013), kurią autorė 
tą šventinį vakarą dovanojo visiems 
susirinkusiems. Vakaro vedėjos rašytojos 
Renatos Šerelytės ir M. Remienės jaukus 
pašnekesys ypač kaustė dėmesį – buvo 
įdomu klausytis apie kultūros asmenybių 
išeivijoje, lydėjusių M. Remienės gyvenimą 
ir saugojusių bei puoselėjusių lietuvių 
tapatybę, likimus. 

„Rašydama išeivijos portretus norėjau 
paryškinti mažai Lietuvoje žinomus lietuvių 
išeivijos asmenis, kurie pasitraukė iš tėvynės 
ne dėl gardaus duonos kąsnio, bet pasirink-
dami savanorišką tremtį į nežinią, palikda-
mi savo turtus ir artimuosius savame krašte. 
Visi paminėti kultūrininkai bei veikėjai 
atsidūrė Amerikoje baigiantis Antrajam 
pasauliniam karui, prieš sovietams užimant 
Lietuvą. Jie visi dirbo ir aukojosi sunkiomis 
sąlygomis, negailėdami jėgų, garsindami 
Lietuvos vardą ir viską skirdami laisvai Lie-
tuvai. Skaitytojai suvoks bent dalelę išeivijos 
veido bei istorijos. Šalia pavienių asmenų, 
norėjau pažvelgti taip pat į svarbiausias 
išeivijos organizacijas ir jų lūžius“, – naujoje 
knygoje rašo M. Remienė. 

Šventinį vakarą daina papuošė Mus-
ninkų Alfonso Petrulio gimnazijos moki-
nys Domantas Rolis ir jam akomponavęs 
kompozitorius Artūras Novikas. Muzikinį 
kūrinį dovanojo ir gimnazijos kapela. 

Pasveikinti M. Remienę atvyko gim-
nazijos mokytoja Aldona Janušauskienė 
su mokiniais. Mokytoja padeklamavo 
B. Brazdžionio eilėraštį „Lietuvos vardas“, 
o mokiniai įteikė lauko gėlių.

M. Remienė dėkojo Lietuvos dailės 
muziejaus direktoriui Romualdui Budriui, 
kurio dėka atsirado ši knyga, knygos  
redaktoriui dr. Gediminui Mikelaičiui, 
Audronei Škiudaitei, redagavusiai kitas 
jos knygas, visiems, prisidėjusiems prie 
leidybos, ir, žinoma, atvykusiems į knygos 
sutiktuves.

 „Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Marija Remienė su garsiuoju kunigu Roku 
Puzinu (dab. Žiežmarių parapijos klebonas)

Lietuvos dailės muziejaus direktorius
 Romualdas Budrys

Šventinio vakaro vedėja rašytoja 
Renata Šerelytė ir Marija Remienė

Mariją Remienę sveikina Širvintų rajono savivaldybės vadovai – meras Vincas Jasiukevičius ir 
administracijos direktorė Elena Davidavičienė

Garbingi vakaro svečiai (iš kairės į dešinę): Laimutė Motuzienė, Ministro Pirmininko kanclerio 
pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas, (...), kunigas Gediminas Kijauskas
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Čekoslovakų spauda apie Vytauto Didžiojo sarkofagą
Vasario 16-osios Akto signatarai

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Čekoslovakų laikraštis „Narodni politi-
ka“ 1929 m. vasario 15 d. pranešė, kad Do-
natas Malinauskas yra apdovanotas Baltojo 
liūto IV laipsnio ordinu.

Tas pats laikraštis kiek vėliau, 1932 m. 
rugpjūčio 19 d., informavo savo skaityto-
jus, kad D. Malinauskas atvyksta į Prahą 
nesusijusiu su politika tikslu. Svečio tikslas 
Čekoslovakijoje – meninis-istorinis: surasti 
skulptorių, kuris pagamintų sarkofagą Vy-
tautui Didžiajam. D. Malinauskas norėjo, 
kad sarkofagas būtų iš akmens, su simboli-
nėmis bronzinėmis skulptūromis. Jis žinojo, 
kad darbas užtruks. Karstą Vytauto Didžiojo 
palaikams pagaminti D. Malinauskas norėjo 
patikėti čekoslovakų meistrams. Skambaus 
pavadinimo straipsnyje „Lietuvos kuni-
gaikščio Vytauto sarkofagas bus paga-
mintas Prahoje? Lietuvos diplomatas Ma-
linauskas apie kunigaikštį – husitų draugą 
ir kandidatą į Čekijos sostą“1 buvo rašoma: 
„Iš Kauno, Lietuvos Respublikos sostinės, į 
Prahą atvyko senas Lietuvos veikėjas, buvęs 
pirmasis Lietuvos atstovas Prahoje, padaręs 
didelę įtaką Čekijos ir Lietuvos santykių 
užmezgimui ir puoselėjimui.

Pagrindinis jo kelionės tikslas yra pasitarti 
su Čekijos skulptoriais apie prieš kelis metus 
suprojektuoto paminklinio antkapio didžia-
jam kunigaikščiui Vytautui realizavimą.

D. Malinauskas labai norėtų, kad Žalgi-
rio mūšio didvyrio antkapis būtų pagamin-
tas Prahoje, kurioje Vytautas buvo vadintas 
„pageidaujamu karaliumi“. Kaip žinoma, 
didysis kunigaikštis Vytautas labai sim-
patizavo Čekijos husitams ir galiausiai 
žadėjo, kad priims Čekijos karūną.

Sarkofagas su vokiečius Žalgirio mūšyje 
nugalėjusio kunigaikščio palaikais bus patal-
pintas Vilniaus arkikatedroje.

Didžiojo kunigaikščio Vytauto palai-
kams skirto antkapio pagaminimą ponas 
Malinauskas nutarė patikėti Čekoslovakijos 
meistrams, kad tas būtų pagamintas kaip 
galima greičiau. Sarkofagui, dideliam akme-
niniam antkapiui su bronzinėmis simbolinė-
mis figūromis, pagaminti reikia rūpestingo 
apdorojimo. D. Malinauskas mano, kad tą 
darbą bus galima atlikti greičiausiai per 
pusantrų ar dvejus metus.

Čekoslovakijoje garbingas svečias viešės 
kelias savaites.“ 

Ar tik metalinį karstą Prahoje užsakė Do-
natas Malinauskas, o gal ir sarkofagą pagal 
skulptoriaus Vinco Grybo projektą?

Kiek laiko Čekoslovakijoje išbuvo 
D. Malinauskas, nėra žinoma, tačiau 1932 m. 
rugsėjo 24 d. Lenkijos konsulatas išdavė jam 
vizą vykti į Lenkiją, Vilniuje galėjo būti iki 
1932 m. spalio 24 d.

Nėra abejonių, kad vėl grįžus į Prahą, 
darbus sutrukdė rankos trauma, patirta tų 
pačių metų lapkričio 19 d., lipant iš tram-
vajaus2.

Po kelių dienų apie D. Malinausko 
atvykimą į Prahą ir apie jo interviu 
čekoslovakų spaudai buvo informuotas 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Dovas 
Zaunius. Jonas Aukštuolis konfidencialiame 
1932 m. rugpjūčio 24 d. pranešime  rašė: 
„Apie šio mėnesio vidurį į Pragą atvyko p. 
Donatas Malinauskas. Kadangi su manim į 
tiesioginį kontaktą p. Malinauskas Pragoj 
lig šiol dar nėra įėjęs, tai apie jo čionykštį 
veikimą ir kelionės tikslą tegaliu žinoti tiek, 
kiek tenka patirti privačiai. 

Atvykęs p. Malinauskas tuojau priėmė 
spaudos atstovą, kuriam pareiškė, kad jo 
kelionė į Pragą neturi jokio politinio pobū-
džio, nesiriša su gandais apie jo paskyrimą į 
Pragą. Jo tikslas esąs susitarti su čekoslovakų 
menininkais dėl Vytauto Didžiojo sarko-
fago pagaminimo. P. Malinauskas norėtų, 
kad sarkofagas būtų padirbtas Pragoj, kuri 
Vytautą buvo pavadinusi „pageidaujamu 
karaliumi.“

„Esu įsitikinęs, – pareiškė p. Malinaus-
kas, – kad tas darbas pavyks, lygiai kaip 
viskas, ko esu ėmęsis savo mylimoj ir dvasia 
taip artimoj čekoslovakų respublikoj.“ Spau-
dos žiniomis, p. Malinauskas  paliks Pragoje 
keletą savaičių“3.

D. Malinauskas pelnė palankų čekoslo-
vakų spaudos požiūrį į savo sumanymą dėl 

Vytauto Didžiojo sarkofago. Jonas Aukš-
tuolis, įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje, 
užsienio reikalų ministeriui Dovui Zauniui 
1932 m. lapkričio 29 d. nusiuntė konfiden-
cialų pranešimą, kuriame rašė: „Didžiai 
Gerbiamas Pone Ministeri, Pragoje dabar 
viešįs Vytauto Didžiojo karsto pagaminimo 
reikalu p. Donatas MALINAUSKAS, kuris 
palaiko santykius su manim ir pasiuntinybe, 
nesenai įteikė man pasirašyti ir Čekoslova-
kijos Ministeriui Pirmininkui p. Malypetr‘ui 
nusiųsti tokio turinio laišką:

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto 
Didžiojo penkių šimtų metų sukaktuvėms 
paminėti komitetas, kurio garbės pirminin-
ku yra Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos 
Prezidentas p. Antanas Smetona, atsiuntė į 
Čekoslovakiją savo delegatą p. Donatą Ma-
linauską, buvusį pirmąjį Lietuvos atstovą 
Čekslovakijai, kad jis čia užsakytų metalinį 
karstą Vytauto, čekų pavadinto savo „pa-
geidaujamuoju karaliumi“, relikvijoms.

Turiu garbės pranešti Jūsų Ekscelencijai, 
kad metalinis karstas keletą dienų bus išsta-
tytas Lietuvos pasiuntinybės bute Praga III, 
Karmelitska 15, ir prašyti Jūsų Ekscelenciją 
malonėti atvykti jo pasižiūrėti.

P. Malinauskas sakėsi prieš tai zondavęs 
per trečiuosius asmenis apie Malypetr‘o 
nusistatymą šiuo reikalu ir gavęs atsakymą, 
kad ministeris pirmininkas ateisiąs karsto 
pasižiūrėti ir kad, kas p. Malinauskui la-
biausiai rūpi, pasiūlysiąs Čekoslovakijos 
vyriausybės lėšomis išbaigti tą karstą – iš-
mušti jo vidų atitinkama brangia medžiaga; 
tam tereikią p. Malypetr‘ą kuriuo nors būdu 
pakviesti. P. Malinauskas manąs, kad tai 
man, kaipo Lietuvos pasiuntiniui Pragoje, 
o ne jam, tenka pasirašyti kvietimas. Kvie-
timo nuorašą dar tektų nusiųsti kancleriui 
Šamalui (su tuo išrokavimu, kad apie Vy-
tauto karsto gaminimą būtų painformuotas 
ir prezidentas Masarykas, kurio vardu, 
kaip p. Malinauskas tikisi, kaip tik galėtų 
būti pasiūlytas Čekoslovakijos vyriausybės 
prisidėjimas prie Vytauto Didžiojo, čekų pa-
vadinto savo „pageidaujamuoju karaliumi“, 
karsto pagaminimo).

Dalyką apsvarsčius, į jį man teko šitaip 
pažiūrėti:

1. Pacituotasis laiškas – kvietimas, 
pirmiausia, turi motyvacijos trūkumų. Tat 
būtų galima ir su tuo p. Malinauskas pats 
sutinka, pašalinti, sakysim, aiškiai formuluo-
tą kvietimą pakeitus gryn painformavimu, 
kuris galėtų būti aiškinamas net kaip mūsų 
pareiga Čekoslovakų vyriausybės atžvilgiu, 
nes yra daromas žygis dėl kunigaikščio, 
dalyvavusio ir Čekijos istorijoj.

2. Visai keblu tačiau su politine to žygio 
puse.

Juk Čekoslovakijos vyriausybės šion 
talkon kvietimo pasąmoniškas motyvas, 

pagaliau, ne kas kita, kaip – lyg ir apsidrausti 
Čekoslovakų prisidėjimu prieš lenkus, kurie 
būtų tuo būdu pastatyti į keblų padėjimą, jei 
jie, pavyzdžiui, arba karsto visai neįsileistų 
į Vilnių, arba, pavykus karstą slapta nuga-
benti, neduotų jo pavartoti tiesioginiam jo 
tikslui – Vytauto kaulams sudėti. Net jei to 
sumanymo autoriaus ir visiškai kitų tikslų 
turima, vis vien dalykas, kuris turi tiek neaiš-
kių perspektyvų, gali atsistoti kaip tik taip. 
Tokiu atveju kebliausiam padėjime atsidurtų 
čekoslovakai, kurie būtų sukompromituoti 
savo santykiuose su Lenkija. Dėl Tamstai, 
Pone Ministeri, gerai žinomų Čekoslovakijos 
užsienio politikos sąlygų, veltui būtų tikėtis, 
kad galėtų būti kalbos apie Čekoslovakijos 
vyriausybės sąmoningą prisidėjimą iškrėsti 
lenkams tokį šposą. Sunku apskaičiuoti, kuo 
tai grėstų pačios čekoslovakų vyriausybės 
pozicijai ir ypačiai Čekoslovakijos santy-
kiams su Lietuva. Juo nemalonesni būtų to 
rezultatai, kad mes atsidurtume intrigantų 
rolėj, nuslėpę čekoslovakams tikrąjį dalykų 
padėjimą ir tikruosius viso žygio tikslus, 
kaip kad tai galėtų įvykti, jei būtų daroma, 
kaip lyg šiol sumanyta.

Nebūčiau radęs reikalo nė referuoti apie 
tai Tamstai, jeigu tokį projektą būtų iškėlęs 
kitas, o ne p. Malinauskas: būčiau pats atsa-
kęs neigiamai.

Dabar esu atkreipęs p. Malinausko dė-
mesį į dalyko komplikuotumą ir esu nurodęs 
reikalą gauti vyriausybės eventualių instruk-
cijų. Kartu pareiškiau, kad vargu be būtų 
naudinga Lietuvai, jeigu p. Malinauskas 
kreiptųsi į p. Malypetr‘ą ar kurį kitą oficialų 
Čekoslovakijos žmogų taip pastatytu reikalu 
net ir privačiai.

P. Malinauskas tebesigydo ranką nulū-
žus ir tegalės išeiti iš ligoninės tik po keletos 
dienų. Tada jis ketina vykti į Vilnių, o karstas 
bus slaptai išsiųstas pačios firmos per savo 
skyrių Lenkijoje.

Teikitės priimti, Pone Ministerį, mano 
aukštos pagarbos žodžius. Įgaliotas minis-
tras J. Aukštuolis“4.

Sunku pasakyti, kam norėjo įtikti 
įgaliotasis ministras Čekoslovakijoje Jonas 
Aukštuolis ir kieno interesams jis atstovavo, 
nes iš pateikto teksto matyti akivaizdus 
trukdymas D. Malinauskui realizuoti jo 
sumanymą ir rūpinimasis daugiau Lenkijos 
interesais negu Lietuvos. Nežiūrint daromų 
kliūčių, Čekoslovakų vyriausybė prie karsto 
gamybos prisidėjo ir padovanojo medžiagos 
Vytauto Didžiojo kaulams suvynioti, tokios, 
kokioje buvo suvynioti ir Čekijos karaliaus 
Karalio IV kaulai5.

„Lenkijos vyriausybė net du kartus, – 
pasakojo „Lietuvos aido“ korespondentui 
Donatas Malinauskas, – grąžino karstą 
Čekoslovakijon. Ir tiktai čekoslovakams 
atsisakius įvežti Lenkijon už 35.000 čekų 

kronų mašinų, kad tiktai praleistų jų vietoje tą 
karstą, teleido atvežti jį Varšuvon. Varšuvoje 
gi pripažinus tą karstą vis dėlto uždraustu 
Lenkijon įvežti, buvo norėta ir trečią kartą 
grąžinti jį Čekoslovakijon. Tada man teko 
daryti intervenciją per labai įtakingus 
asmenis, kol pagaliau buvo gautas galutinis 
sutikimas jam pervežti Vilniun. Iš Varšuvos 
Vilniun karsto pervežimas truko ištisą pusę 
metų: nuo praeitų metų [1932] gruodžio mėn. 
aš jį tegavau Vilniuje tiesiog iš traukinio tiktai 
birželio 19 d. šiemet. Ir išpakavus karstą, 
teko stebėtis jo pabuvojimo lenkų muitinėse 
Zebrzydovicuose ir Varšuvoje paliktomis 
žymėmis. Pačiam karstui pakenkti dėl jo 
atsparumo, matyt, negalėjo jokiu būdu. 
Užtat buvo išplėšytas iš neuždaryto karsto 
vidaus škarlatinio aksamito apmušalas, 
ugnyje storai paauksuotos karsto rankenos, 
matyt, buvo tirpdytos vadinamu karališku 
vandeniu6, buvo trintos karsto viršaus 
politūruotos vietos, o karsto sienos buvo 
aplipdytos kažin kokiu juodu smalkiu... 
Vilniuje teko dar remontuoti atvežtą karstą“7. 
Jono Aukštuolio prognozės neišsipildė ir 
čekoslovakai, nežiūrint saviškių bandymų 
sutrukdyti D. Malinausko sumanymui, 
parėmė savo senąjį bičiulį, kovotoją už savos 
tautos laisvę ir nepriklausomybę.

Tačiau rankos lūžis kiek pakoregavo 
D. Malinausko tuometinius planus, jam 
teko kreiptis pakartotinai dėl naujos vizos 
vykti į Vilnių. Lenkijos konsulas Prahoje 
1932 m. gruodžio 20 d. išdavė naują vizą 
vykti į Lenkiją, kuri galiojo iki 1933 m. 
sausio 16 d. 

1933 m. sausio 5 d. neaiškiomis aplin-
kybėmis mirė architektas Juliusas Klosas, 
nėra žinoma, ar D. Malinauskas suspėjo 
pasikalbėti jam rūpimu klausimu. 

1933 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos 
pasiuntinybė Čekoslovakijoje informavo 
užsienio reikalų ministeriją, kad „šiomis 
dienomis Pragos dienraštyje „Express“ 
įdėta šitokia žinutė: „Karstas palaikams, 
kurie nebuvo atrasti.“ Didžiausias lenkų 
dienraštis „Il. Kuryer Codzienny“ rašė: 
„Vytauto palaikams pervežti į Kauną 
komitetas gavo dovanų iš prezidento 
Masaryko – metalinį karstą, išklotą auksu 
išsiuvinėtu šilku. Karstas į Vilnių atgabentas 
Komiteto delegato p. Donato Malinausko, 
buv. Lietuvos atstovo Pragoje ir Estijoje. 
Vilniaus Bazilikos kapitula karsto nepriėmė, 
pareikšdamas, kad Vytauto palaikų lig šiol 
nesurasta. Dėl to karstas tuo tarpu padėtas 
Lietuvių Mokslo Draugijos muziejuje. 
Už šią žinutę, aišku, atsako paminėtasis 
lenkų dienraštis“. Apie tai painformuoti 
pasiuntinybė laiko per savo pareigą, ryšyje 
su jos raštu Nr. 1481/1932“8.

Dėl visiškai neaiškių motyvų Lietuvos 
pasiuntinybė buvo linkusi stabdyti Vytau-
to Didžiojo atminimo įamžinimo Vilniaus 
katedroje projektą. 

XX a. pradžioje prelatas Gerasimavičius9 
buvo išnešęs iš katedros Vytauto Didžiojo 
portretą ir tik D. Malinausko dėka jis vėl 
buvo pakabintas Vilniaus šv. Stanislovo ir 
šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Vytauto Didžiojo atminimo įamžinimo 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje problema 
aktuali ir šiandien. Vilniaus arkikatedros 
bazilikos fundatoriui sarkofago taip ir 
nepadarėme.

________________

1 „Lietuvos kunigaikščio Vytauto sarkofagas bus pagamintas 
Prahoje? Lietuvos diplomatas Malinauskas apie kunigaikštį 
– husitų draugą ir kandidatą į Čekijos sostą“, iš čekų k. vertė Julius 
Adomaitis, in: Voruta, 2013, Nr. 14 (778), p. 3.

2 „Tezky uraz litevskehe vyslance v Praza“, in: Narodni 
politika, 1932 11 22, p. 5.

3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 383. Ap. 7. B. 
1251. L. 7.

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 383. Ap. 7. B. 
1251. L. 1-3.

5 „Vytauto Didž. likučių apsaugojimas“, in: Lietuvos aidas, 
1933 08 12, Nr. 181, p. 1, 3.

6 Karališkasis vanduo (arba karališkoji degtinė) – koncen-
truotų azoto rūgšties ir druskos rūgšties mišinys (paprastai tūrių 
santykiu 1:3). Jis taip vadinamas dėl to, kad tirpina tauriuosius 
metalus, pavyzdžiui, auksą ir platiną.

7 „Vytauto Didž. likučių apsaugojimas“, in: Lietuvos aidas, 
1933 08 12, Nr. 181, p. 1, 3.

8 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 383. Ap. 7. B. 
1371. L. 23.

9 „Vytauto kampelis Vilniaus katedroje“, in: Lietuvos aidas, 
1929, Nr. 167, p. 6.

Sarkofagas Vytauto Didžiojo palaikams, pagamintas Prahoje
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Comenius projekto „Yes to a healthy 
lifestyle“ narių viešnagė Italijoje

Vanda NIVINSKIENĖ, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos direktorė, 
Kristina MALIEJŪTĖ, lietuvių kalbos mokytoja

Š. m. birželio 9 d. kelionė į Italiją prasidėjo 
ankstyvą sekmadienio rytą, kai dangus ėmė 
rausvėti ir brėkšti nauja diena. Į įspūdingą, 
magišką miestą Turiną vyko Paberžės 
,,Verdenės” vidurinės mokyklos direktorė 
V. Nivinskienė, projekto koordinatorė, 
soc. pedagogė R. Rybakova,  lietuvių kalbos 
mokytoja K. Maliejūtė bei dvi mokinės: 
Jelizaveta Vesko (6 kl.) ir Loreta Filipovič 
(9 kl.). Turinas – miestas šiaurės vakarų 
Italijoje, Turino provincijos ir Pjemonto 
regiono sostinė. Kadangi keliavome per Oslo 
oro uostą, tai į Italiją atskridome naktį. Mus 
pasitiko šaltas, lietingas, Italijai nebūdingas 

oras. Laimė, įsidienojus birželio 10-jai 
debesys prasisklaidė ir dargana nesutrukdė 
apžiūrėti miesto visiems Comenius projekto 
dalyviams.

Vienas pirmųjų mūsų susitikimų su 
mokytojais ir mokiniais iš kitų šalių įvyko 
Turino miesto mokykloje Scuola Primaria 
,,Carlo Casalegno”. Mokyklos bendruomenė 
visus projekte dalyvavusius atstovus priėmė 
labai šiltai, mus pasitiko čia besimokantys 
mokiniai, kurie žavėjo dainomis ir šokiais. 
Po mokinių pasirodymo buvo pristatomi 
ir apdovanojami smulkiomis, maloniomis 
dovanėlėmis visi, atvykę į Italiją, daugiašalio, 

tarptautinio Comenius projekto nariai. Įdomu 
buvo pamatyti, kaip vyksta pamokos ir 
sužinoti, kad Italijoje, kaip ir Lietuvoje, 
vienas iš pagrindinių švietimo tikslų – 
mokinių savarankiškumo ugdymas, aktyvus 
mokinių įtraukimas į mokymosi veiklas. 
Pažvelgus iš šalies, visi atrodome tokie 
skirtingi, bet drauge ir tokie panašūs.  

Viešnagės Italijoj metu aplankėme kelias 
įspūdingas, architektūra išsiskiriančias pilis, 
vaikščiojome po parkus, gėrėjomės nuostabiu 
Italijos gamtovaizdžiu, nuostabia Alpių kalnų 
panorama. Taip pat aplankėme Egipto mu-
ziejų, kur eksponuojama gausi Egipto radinių 
kolekcija – papirusai, skulptūros ir kt. Teigia-
ma, jog Turiną tarp dviejų susikertančių Po 
ir Dora Riparija upių įkūrė Egipto princas 
Eridanas, Saulės dievo ir deivės Izidės sūnus, 
todėl egiptietišką miesto praeitį atvykėliams 
primena didžiausias po Kairo egiptologijos 
muziejus, kuriame nuo XVII a. jau sukaupta 
per 30 tūkstančių eksponatų. Egipto muziejus 
Turine mums padarė didelį įspūdį, nes jame 
yra sukaupta trečioji pasaulyje pagal reikš-
mę unikalių Egipto civilizacijos paminklų 
kolekcija (kitos dvi įspūdingos kolekcijos 
– Londone ir Kaire).

Italijos Turino mieste 167 metrų aukščio 
pastate įkurtas Kino muziejus yra arčiausiai 
dangaus ir turi vieną turtingiausių eks-
pozicijų visame pasaulyje. Mus labiausiai 
sudomino muziejuje esančios modernios 
ekspozicijos ir šiuolaikinių technologijų 
išradingas panaudojimas. Iki šiol prisime-
name, kaip kilome stikliniu liftu į daugiau 
kaip šimto metrų aukštį. Prieš tai apžiūrė-
jome pagrindinėje muziejaus salėje esančius 
eksponatus. Pakilus į muziejaus bokštą, 
atsiveria nuostabus, nepakartojamas Turino 
vaizdas, hipnotizuojantis raudonais namų 
stogais ir miestą supančių kalnų žaluma. 
Negali pamiršti tų akimirkų, kai apžvalgos 
aikštelėje žvilgsniu apkeliauji visą miestą 
– nuostabus jausmas. Visi projekto daly-
viai, žvalgydamiesi aplinkui ir tyrinėdami 
kino istoriją menančius eksponatus, filmų 
plakatus, fotografijas, asmeninius Merlinos 

Rytų Lietuvos mokyklų gyvenimas

Monro (Marilyn Monroe), Čarlio Čaplino 
(Charlie Chaplin) daiktus, žiūrėdami filmus, 
videoprojekcijas, instaliacijas, prisėsdami 
butaforinėje smuklėje ar priguldami įspū-
dingoje ovalo formos lovoje, net nepajuto, 
kaip pasinėrė į intriguojantį kino pasaulį, 
tarsi laikas tuo metu buvo sustojęs, tarsi 
patys būtume filmų herojai.  

Paskutinės vizito Italijoje dienos metu 
visi Comenius projekto nariai apsilankė 
Turino miesto savivaldybėje Porte Aperte 
a Palazzo Lascaris. Pirmiausia didžiuliame 
ekrane žiūrėjome filmą, kuriame į mus 
kreipėsi žavi, puošniai apsirengusi dama. 
Ji prisistatė kaip šio pastato savininkė ir 
filmo medžiagoje aprodė didingas bei 
erdvias šių rūmų vietas. Mums visiems 
buvo didelė garbė susitikti, pabendrauti ir 
nusifotografuoti su regiono konsulu. Esame 
dėkingi jam už parodytą dėmesį ir skirtą 
mums laiką. Po to gidas realiai aprodė mums 
patalpas ir šio pastato vidaus bei išorės 
puošybos elementus, įmantrias freskas, 
prabangius, senovę menančius baldus. Taip 
pat papasakojo čia gyvenusios seniausios 
Italijos didikų giminės istoriją. 

Nekyla jokių abejonių, jog dalyvavimas 
Comenius projekte teikia daug naudos: 
laisvumas, gebėjimas bendrauti, noras 
matyti ir būti matomiems, dalijimasis 
gerąja patirtimi, be to, atveriamos durys į 
platesnį, dar netyrinėtą pasaulį. Nesvarbu, 
kad kai kurios projekte dalyvavusios šalys 
yra ekonomiškai stipresnės, kad jų kultūra 
skaičiuoja jau ne vieną šimtmetį, tačiau 
mus jungia tie patys dalykai: mokiniai, 
mokytojai, mokykla... Ypač svarbu sužinoti, 
kaip yra vertinama tautos istorija, kalba 
ir tradicijos. Italija yra Europos Sąjungos 
valstybė ir joje, kaip ir kitur, gyvena įvairių 
tautybių žmonės, tačiau visur matėme 
užrašus, reklamą ir skelbimus tik italų kalba, 
pajutome, kaip italams svarbios jų tradicijos 
ir jų šalies savitumas, todėl supratome, kad ir 
mes ypač turime saugoti ir puoselėti lietuvių 
kalbą ir savo tradicijas, gerbti savo valstybę 
ir ja didžiuotis. 

Kelionė į Taliną
Rasa JARUMBAUSKIENĖ, Violeta ŠUKEVIČIENĖ, 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos pradinio 
ugdymo mokytojos metodininkės

Ilgesingų mokinių žvilgsnių palydėti 
saulėtą š. m. gegužės 16 d. popietę Vilniaus r. 
Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos 
pedagogų kolektyvas pajudėjo šiaurės link, 
į Taliną. Kelionės tikslas – kvalifikacijos to-
bulinimas dviejų dienų seminare „Ugdymo 
kokybės gerinimo patirtis Estijoje“, susipažinti 
su Estijos švietimo sistema, aplankyti vieną se-
niausių Talino mokyklų „Tallinna Reaalkool“ 
(Talino realinė vidurinė mokykla).

Pirmasis sustojimas Tartu mieste: pabuvo-
jome miesto Rotušės aikštėje, aplankėme Tartu 
universiteto istorinių pastatų kompleksą, su-
sipažinome su universiteto įkūrimo ir veiklos 
istorija, pasigrožėjome vakarėjančiu miestu. 

Mums talkino labai kvalifikuota Tartu gidų 
asociacijos atstovė, kuri papasakojo ne tik apie 
Tartu miesto istoriją, bet suteikė labai daug infor-
macijos apie Estijos švietimo sistemą ir strategiją. 
Įdomu tai, kad Estijos švietimo ministerija yra 
įsikūrusi būtent Tartu. Taigi Tartu turi didelę 
įtaką visos Estijos švietimui ir kultūrai. 

Įdomus susitikimas laukė ankstyvą kitos 
dienos rytą Talino realiųjų mokslų vidurinėje 
mokykloje. Maloniai buvome sutikti mokyklos 
administracijos, direktoriaus Gunnar Polma ir 
pavaduotojų ugdymui Ene Sar ir Ather Pent.

Buvome supažindinti su mokyklos istorija, 
veikla, tradicijomis ir renginiais. Ši mokykla 
turi labai gilias tradicijas, nes gyvuoja nuo 
1881 m. (131 metus). Kiekvienas mokyklos 

mokinys turi skiriamąjį simbolį: kepurę, žiedą 
ir ženklą. Viena iš įdomesnių tradicijų – ženklo 
įteikimas geriausiam mokyklos mokytojui. 
Tai daro kiekvienas abiturientas. Per Pasku-
tinio skambučio šventę mokiniai pasipuošia 
nacionaliniais kostiumais. Pirmą ir paskutinę 
mokslo metų dieną skamba senas, simbolinis 
mokyklos varpas.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdy-
mui pristatė Estijos švietimo sistemą, nuogąsta-
vo, kad labai dažnai vyksta reformos, pokyčiai, 
prie kurių nelengva prisitaikyti. Šioje mokykloje 
didžiąją mokinių dalį sudaro vaikinai, nes 
mokyklos mokomųjų dalykų kryptis – tikslieji 
ir technologiniai mokslai. Nors mokykla yra 
pačiame miesto centre, tačiau daug ugdymo 
veiklų vyksta už mokyklos ribų – netradicinėje 
aplinkoje. Mokiniai ruošiami teorines žinias 
taikyti praktikoje.

Turėjome galimybę pasivaikščioti po 
mokyklą. Mokyklos pastatas yra labai senas, 
netradicinis šiuolaikinėms mokykloms planas, 
tačiau labai tikslingai išnaudotos turimos 
erdvės. Sužavėjo aktų salė, kurioje vyksta ne 
tik mokyklos, bet ir kitų valstybinių  institucijų 
renginiai. Mokykla puikiai aprūpinta šiuo-
laikinėmis informacinėmis technologijomis, 
kurios padeda pagyvinti ugdymo procesą, o 
mokyklos administracijai  efektyviai pateikti 
informaciją mokyklos bendruomenei. 

Po šilto ir malonaus priėmimo mokyklo-

je, padarę istorinę nuotrauką, pajudėjome 
Talino senamiesčio link. Aplankėme miesto 
Rotušę, pabuvojome viduramžių žemuti-
niame ir aukštutiniame miesto rajonuose, 
grožėjomės Talinu iš kelių apžvalgos aikš-
telių, prie paminklo žuvusiems „Estonia“ 
kelto katastrofoje tylos minute pagerbėme 
katastrofos aukas. 

Vėlyvą vakarą pajudėjome Latvijos link. 
Jau ankstyvą rytą vaikščiojome po Rygos sena-
miestį, apžiūrėjome architektūrinius pastatus, 
paminklus. Puikiai pailsėjome plaukdami 
laiveliais Dauguvos upe ir jos kanalais. Pa-
matėme miestą abipus upės, išgirdome daug 
istorinių faktų apie Latvijos sostinę.

Prieš grįžtant į Lietuvą, sustojome 

pailsėti Latvijos kurortiniame miestelyje 
– Jūrmaloje. 

Kupini įspūdžių, puikiai nusiteikę, sė-
kmingai grįžome namo. Šią įdomią, turinin-
gą ir naudingą kelionę inicijavo mokyklos 
direktorė V. Nivinskienė, o realizavome visi 
kartu ir šios pastangos nenuėjo niekais: daug 
idėjų atsivežėme iš Talino, kurias bandysime 
įgyvendinti savo mokykloje. 

Esame dėkingi Vilniaus r. savivaldybės 
administracijai, Švietimo skyriaus vedėjai 
L. Andruškevič ir mokyklos kuratorei Inai 
Obolevičienei, kurie racionaliai ir greitai 
suderino su mokykla ugdymo proceso or-
ganizavimą, sudarydami galimybę išvykti 
į šį įdomų seminarą. 

Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos direktorė Vanda Nivinskienė ir Talino  
„Tallinna Reaalkool“ direktorius Gunnar Polma

Mokyklos delegacija (iš kairės į dešinę):  mokyklos direktorė V. Nivinskienė, 6 klasės mokinė 
J. Vesko, lietuvių kalbos mokytoja K. Maliejūtė, projekto koordinatorė R. Rybakova, 

9 klasės mokinė L. Filipovič
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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 Tauragės mokytojos, aktyvios sąjūdininkės 

Aldonos Juzefos Aputienės mirties nuoširdžiai užjau-
čiame artimuosius bei gimines.

Lietuvos Sąjūdžio taryba

„Tele2“ pasiūlė galimybę mobilųjį telefoną 
nusipirkti pigiau. Jau įpratome, kad pirkdami 
telefoną už jį sumokame tik pradinę įmoką, 
o baigiame atsiskaityti kas mėnesį mokėda-
mi nedidelę mėnesio įmoką. Dabar „Tele2“ 
kviečia sutaupyti dar labiau – už telefoną reiks 
sumokėti tik mažą pradinę įmoką.

Sudarant sutartį, du telefonų modelius 
– „Nokia 101“ ir „„Samsung 1200“ – taip 
galima gauti vos už 1 litą.

Jokių mėnesio mokesčių už telefoną
Pigių telefonų pasiūlymu galima pasi-

naudoti iki rugpjūčio 15 d. pasirinkus vieną 
iš „Tele2” mokėjimo planų ir sudarius su 
„Tele2” 18 mėn. sutartį.

Pavyzdžiui, vidutiniškai aktyviai ben-

„Tele2“ salonuose – mobilieji telefonai su nuolaida ir be mėnesio mokesčio
draujančių vartotojų poreikius patenkins 
mokėjimo planas „100”. Jis kainuoja 8 Lt per 
mėnesį, už kuriuos suteikiama 100 minučių 
skambučiams į visus Lietuvos tinklus.

„Pokalbiai yra pigūs su visais „Tele2” 
mokėjimo planais, o nemažą išlaidų dalį su-
daro būtent telefono kaina. Pasiūlę telefonus 
be mėnesio mokesčio, siūlome dar vieną ga-
limybę sutaupyt“, – sako Daiva Matukienė, 
„Tele2“ prekinio ženklo vadovė.

Geri telefonai pigiau
Ypač daug sutaupyti galima pasirinkus 

vieną iš trijų siūlomų telefonų modelių. 
„Samsung 1200“ bei „Nokia 101“ kainuos 
vos 1 Lt, o „Huawei G 5000“ – 29 Lt. Jie 
parduodami su didele nuolaida.

Visi trys siūlomi modeliai patogūs ir pa-
prasti naudoti. „Samsung 1200“ dar ir kom-
paktiškas, o jo klaviatūra atspari dulkėms. 

„Nokia 101“ skirtas norintiems viename 
telefone turėti dvi SIM korteles, pavyzdžiui, 
asmeninio numerio ir darbo. Nebereikės 
nei perdėlioti kortelių, nei nešiotis dviejų 
telefonų. 

„Huawei G 5000“ yra ypač pamėgtas 
senjorų. Telefonas turi du greituosius myg-
tukus, kuriuos paspaudus iš karto surenka-
mas iš anksto nustatytas telefono numeris. 
Čia įdiegtas ir specialus pagalbos skambučio 
mygtukas, kuris leidžia greitai paskambinti 
bendru pagalbos numeriu 112. Telefone yra 
ir žibintuvėlis, radijas, didinamasis stiklas 
bei fotoaparatas.

Sudarant sutartį su nuolaida ir be mėne-
sio mokesčio parduodami ir kiti telefonai: 
„Samsung C3780“ – už 189 Lt; „Samsung Rex 
60“ – už 179 Lt, „Samsung Rex 80“ – už 239 
Lt, o „Samsung Galaxy Pocket Plius S5301“ 
– už 299 lt“.

Specialiu „Tele2“ pasiūlymu gali nau-

dotis tiek esami, tiek nauji operatoriaus 
klientai. Tai padaryti galima visuose „Tele2“ 
salonuose arba interneto svetainėje www.
tele2.lt iki rugpjūčio 15 dienos.

„Tele2“ siūlo sutaupyti dar labiau. Sudarant 18 
mėn. sutartį, du telefonų modelius – „Nokia 101“ 

ir „Samsung 1200“ – galima nusipirkti vos už 1 
litą, be jokių telefono mėnesio mokesčių.

PR

Dėl ilgamečio Kanados „Tėviškės žiburių“ redaktoriaus, 
filosofo ir žurnalisto prelato Prano Gaidos-Gaidamavičiaus 

mirties nuoširdžiai užjaučiame Kaišiadorių vyskupijos, 
Aukštadvario seniūnijos bendruomenę, „Tėviškės žiburių“ 

redakciją ir skaitytojus.
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