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Lietuvos politinė situacija

Vyskupo Liongino Virbalo SJ 
ingresas Panevėžyje

Rusijos kariuomenės išvedimo apžvalga
Šiais metais Lietuva mini 20-ąsias metines, kai 1993 m. buvo išvesta Rusijos (buvusi sovietų okupacinė) kariuomenė, todėl norėtume plačiau 

pristatyti Krašto apsaugos ministerijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos išleistą dokumentų rinkinį 
„Rusijos kariuomenės išvedimas dokumentuose“ (sud. dim. plk. ltn. Algis Balaišis ir plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis, 2005,  470 p., 250 egz.)

Nukelta į 9 p.

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Rašau, kaip matau.
Didelė kaimyninė šalis, kuri išdidžiai 

atmeta Europos geranoriškos kaimynystės 
politiką, išvirkščiai rūpinasi savo artimiausiais 
europiniais kaimynais. Tas rūpestis pasireiškia 
geismu ir veiksmu, kad nedėkingieji, bėgantys 
nuo „motinos“ globos, kluptų ir žlugtų.

Norėjot nepriklausomybės? – Tai šekit, 
matykit, ką dabar turit. Gal pasiilgsit buvusio 
kolonijinio būvio.

Toks tat generalinis vaizdelis, o jame vieta 
ir mūsų tėvynei Lietuvai.

Kratėtės pavergtosios šalies tikrovės ir 
statuso. Dabar vergaujat sukčiams ir niekin-
tojams. Šioje slinkty pažangos daug. Jai prieši-
nasi Prezidentė, tačiau „partinę“ valdininkiją 
neša nešvari srovė. Partijų vadovams, kur 
partijos – ne gaujos, būtina aiškesnė linija.

Korupcinis kyšizmas, tai pergalingas 
pasaulinis posovietinio totalitarizmo ginklas 
(viskas perkama!), o ir Lietuvoje išugdyta 
paprotinė teisė. Korupcija ir kyšizmas – jau 
bemaž normalūs kaip gyvenimo būdas nepri-
klausomoje Lietuvoje. Jeigu tai totaliai įsigalės, 
neprisišauksime savo bėglių, o liksime ir 
būsime vėl pavergtoji tauta.

Chamizmas ir žeminimas (tuo save 
išsikeliant) klesti kaip viešojo bendravimo 
kultūra. Nestebėtina, jei užsikrečia pusamžiai 
diplomatai. Jei į valdžią pastatytas piemuo į 
kiekvieną suaugusiųjų klausimą atšauna: „Tu 
kvailys.“ O kur orumo nepraradusių sukilėlių 
sąjūdis? Sukilėlių, kaip tada, trokštančių 
kitokio gyvenimo? – Tyla.

Taigi mus okupuoja ne tankais, o papro-
čiais. Kol kas. Melas – norma. Vergystė suk-
čiams jau šviečia kaip santvarka. Talkina iš-
manioji teisė. Sukčius pakeitė vardą – sukčius 
nebekaltas. Kaltas prieš teismą buvo vardas, 
o ne pats sukčius. Sukčiai – sukti – gebėjimas 
apsukti ir išsisukti. Po to ir visus įsukti.

Vyskupas Lionginas Virbalas SJ (viduryje) po ingreso šv. Mišių prie Panevėžio Kristaus Karaliaus 
Katedros su grupe Panevėžio vyskupijos kunigų. Vyskupo L. Virbalo dešinėje – vyskupas Jonas Kauneckas

Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena

Ats. plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Karo mokslų instituto direktorius, Vilnius

1941 m. birželio 15 d. Molotovo ir Riben-
tropo sąmokslas pasmerkė Lietuvą penkiasde-
šimčiai metų sovietų okupacijos. 1941 m. kilus 
Vokietijos SSRS karui Raudonoji armija buvo 
priversta Lietuvą palikti, tačiau 1944 m. triuš-
kindama Vokietijos kariuomenę ir slinkdama į 
Vakarus vėl užėmė Lietuvos teritoriją. Dabar ji, 
jau net nebandydama dangstytis sutartimis ar 
diplomatiškai teisinti savo buvimą užgrobtoje 
teritorijoje, Lietuvoje šeimininkavo taip, kaip 
jai buvo naudinga. Kremliaus statytiniai LSSR 
Vyriausybėje kariuomenės reikmėms skirdavo 
visas teritorijas, kurių kariuomenė pareikalau-
davo, visai neatsižvelgdama nei į gyventojų, nei 
į Lietuvos ekonomikos, nei į gamtos saugos ar 
kitus reikalavimus. Okupacinė sovietinė kariuo-
menė Lietuvoje šeimininkavo nevaržoma.

Kiek Sovietų Sąjunga, atkūrus Lietuvos 
Nepriklausomybę, Lietuvoje turėjo kariškių, 
tikslių duomenų nėra, tačiau Rusijos Federacijos 
Šiaurės vakarų grupės pateiktais duomenimis, 
1992 m. sausio l d. buvo 34,6 tūkst. karių. Iš viso 
galėjo būti apie 7,3 tūkst. karininkų, 3,6 tūkst. 
praporščikų, 22,2 tūkst. kareivių ir seržantų, 
daugiau kaip 1,4 tūkst. kursantų, apie 1000 tan-
kų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis. Iš tikrųjų 
kariškių galėjo būti kokiais 10 tūkst. mažiau. 
Tai penkios divizijos, o turint omenyje įvairių 

Prof. Vytautas Landsbergis

Išvežami  sovietų kariuomenės tankai
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Mažoji Lietuva

Šilutės evangelikų liuteronų parapija
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Parapijos įsteigimas ir bažnyčios pastatymas

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1911, febr. 21 (Nr. 22), p. [2].

– Iš Šilokarčiamos apie gruntavojimą naujos 
evangeliškos bažnyčios rašoma, kad paskutiniuo-
se penkiuose metuose Šilokarčiamoj bey Žibuose 
žmonių skaitliui su 400 dušių pasididinus, atsira-
dęs tenay prie žmonių tas velyjimas, ir savo pačių 
bažnyčę bey savo ypatišką parapiję tureti, ir esą 
jau prie karališkosės konsistorios prisimaldavę, 
kad butu Šilokarčiamai bey Žibams nauji evan-
geliška parapije gruntavojama, kadangi iki Ver-
dainės 1,3 iki 2,6 kilometerių keliauti jiems daug 
per toly esą. Verdaines bažnyčrotai ale tam ne-
pritarą, sakydami, kad niera nei jokios priežasties 
gruntavojimui naujos parapijos bey budavojimui 
naujos bažnyčios. 24 februar parkeliauses aukšts 
urėdninks iš Karalaučiaus ant permeginimo to 
prašymo. Gruntų bažnyčios budavojimui ne esą 
ney Šilokarčiamoj ir ney Žibuose stoka. Tuose dvi-
juose kiemuose esą jau 3 tūkst. ir 83 gyvatininkai, 
prie kurių dar artimuosius kiemus prirokavus, 
regyrunga jų velyjimą išpildysenti. Prie Verdainės 
priklausą jau iš viso 12 tūkst. ir 444 gyvatininkai, 
nuo kurių kitų vietų žmones atrokavus, liektą ir 
tad dar tiek pat žmonių, kad Verdainės parapije 
perdalyjama but galenti.

Iš Prūsų provincų // Konzervatyvų draugys-
tės laiškas. – 1911, febr. 24 (Nr. 16), p. [3].

Šilokarčiamoje, 23 febr. Šičion randasi judė-
jimas už tai, kad kad Verdainės parapija dalyta 
ir Šilokarčiamoje arba Žibuose antra bažnyčia 
budavojama butu, kadangi Verdainės parapija 12 
444 dušių turėdama, jau per dide esanti ir šeip ar 
taip dalyta buti turinti. Bet ne visi tuom pakajingi, 
nėsa pasilpnintoji parapija turėtų aukštesnius mo-
kesnius mokėti. Šiose dienose parkeliausiąs buk ir 
valdžios vietininkas, idant apie tą dalyką čepat ant 
vietos pasikalbėti.

Iš Lietuvos ir Prūsų provincų // Nauja lietu-
viška ceitunga. – 1911, febr. 25 (Nr. 24), p. [2].

Tas pats ir LC.
Iš Lietuvos bei mūsų provinco // Lietuviška 

ceitunga. – 1911, febr. 28 (Nr. 17), p. [3].
Pėtnyčioj, 24 febr., buvo Verdainės parapijos 

bažnyčrotai bey vietininkai suvadinti, jeib susiro-
tytų dėl priėmimo vieno 4 murgų didžio lauko, 
kurį pons oekonomierots Scheu iš Šikokarčiamos 
bažnyčei dovanoj <...>.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1911, merca 4 (Nr. 27), p. [3].

Pons kunigs Eicke iš Skėrių, kurs per antrąjį 
kunigą į Verdainę išskirtas yra, taps nedėldie-
nėj, 22 oktoberį, į savo urėdą per vyskupą Jopp 
įvestas. / D.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1911, okt. 17 (Nr. 121), p. [2].

Šilokarčiamoje, 12 nov. (Šis≈tas). <...> Kunigs 
Eicke iš Verdainės gavo šuiles Verdainės parapijos 
II ant prižiurėjimo.

Iš Lietuvos ir Prūsų provincų // Nauja 
lietuviška ceitunga. – 1911, nov. 16 (Nr. 137), 
priedas, p. [1].

Šilokarčiama, 18 aug. Šilokarčiamoj taps 
naujas pustas pabudavotas ir nuo 1 oktoberio 1913 
vartojimui paduotas. Nuo to čėso bus antrudu 
pustai Šilokarčiamoj paniekintu.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1912, aug. 22 (Nr. 101), p. [3].

Šilokarčiama, 25 aug. [Dėl bažnyčios budavo-
jimo.] Šilokarčiamos gyventojei praše, kad Šilokar-
čiamoj taptu viena ėvangėliška bažnyče pabudavo-
ta, nesa Šilokarčiama tur beveik 4000 gyvatininkų, 
ale ne tur ėvangėliškos bažnyčios, ir tur į Verdainės 
bažnyčę eiti. Bet bažnyčių vyriausybe dabar sake, 
kad Šilokarčiamoj niera reikals bažnyčios. Tai yra 
apgailėtina, kad toks didis kiemas ne tur bažnyčios. 
Berods yra šičion viena katalikų bažnyče ir trys 
maldų butai tuleropų krikščioniškų draugysčių, 
o ketvirtąjį maldų butą pradės veik budavoti. Ir 
vieną žydų bažnyčę (sinagogą) jau budavoj. Visos 
vieros stropey dirb, ale už ėvangėlišką bažnyčę ne 
tamp šičion rūpinama.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1912, aug. 29 (Nr. 104), p. [3].

Šilokarčiama (vokiškai Heydekrug) yra pus-
kelyje prie geležinkelio tarp Tilžes ir Klaipėdos, ir 
yra Šilokarčiamos apskričio (kreizo) vyriausiasis 
miests, su 4000 gyventojeis, ale ikišiol dar netur 
savotiškos ėvangėliškos bažnyčios, ir tur todėl eiti 
į Verdaine – tai yra už miesto galui – į bažnyčia.

Kaip „Tilžes keleivis“ rašo, tad jau Šilokarčia-
mos gyventojei bande prašyti, kad jiems mieste 
pastatytu savotiška bažnyčia, tačiau bažnyčios 
vyriausybe jiems atsiliepusę, kad tokios antros 
bažnyčios jiems ne esąs reikals, – jie  gali nueiti į 
Verdaines bažnyčia. Tie žmones, kurie praše nau-
josios bažnyčios, dabar apsismutnija iš savo nepasi-
sekimo, nėsa jie mato, kad katalikai tur kiek arčiau 
prie miesto savo bažnyčia, baptistai pasibudavo 
sav nauja gražia bažnyčia, visokios krikščioniškos 

draugystes ir skirtvierininkai (naujieji apaštalai 
ir kiti) tur ten mieste 2 ar 3 maldos namus, ir dar 
veikey vienus naujus pastatys. Budavojama jau ir 
nauja žydu sinagoga, vienu žodžiu – visu tikėjimu 
draugystės stropey ir atviray dirb, tikt ėvangėliškoji 
bažnyčios draugyste, norint pagal skaitlių budama 
didžiausioji, ta yra lyg nusiminusi. Beje, – atsirand 
ir tokiu žmoniu, kurie rokuoja, kad jau tu senųju 
bažnyčiu esa perdaug ir velytu, kad verčiaus kokia 
nauja teatra daugiaus pastatytu.   

Svečio žinios // Svečias. – 1912, aug. 31 
(Nr. 35), p. 416–417.

Apie Šilokarčiama gauta žinia, kad tas miests 
tikt dar susilauksęs sava ėvangėliškos bažnyčios, 
nėsa labay aukšti ponai jau pradėję apie tai ru-
pinties.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, febr. 12 (25) 
(Nr. 5), p. 57.

Šilokarčiamoje pasiprocevojama šlovingą 
bažnyčią budavoti atsiminimui viešpatavimo 
šventės musų karaliaus. Sutarta yra, dovanų šen 
bei ten rinkti. Labai daug juk per dovanas nesusieis, 
bet kadangi tokie ponai, kaip kunįgaikštis Dohna, 
už tai interesieruojasi, galima lukėti, kad bažnyčia 
stosis. Verdainės parapija juk gan didė, ir bažnyčia 
Šilokarčiamoje butu dėl vakaruose gyvenančių 
parapijonų labai naudinga. Bet parapija pati 
negalės daug prie kaštų prisidėti. Taipojau ir 
parapija negalės perdalijama buti, bet turės kaip 
ikšiol suvienyta pasilikti.

Visokios žinios // Pagalba. – 1913, Nr. 3, p. 35.
Šilokarčiamoje. [Dėl bažnyčios budavojimo.] 

Ketverge ir pėtnyčioj` viešėjo šičion tuli aukšti 
valdžios ir bažnyčios urėdninkai, idant ant vietos 
mėgintu, ar reikalinga Šilokarčiamai ypatiškos 
bažnyčios. Ponai apsižiūrėjo pirma Šilokarčiamą ir 
nuvažiavo tada į Verdainę ir toliau iki Atmatos prie 
Rusnės, potam į koloniją Bismark. Antrą dieną ap-
lanke jie dar ir Aukštumalo pelkę ir turėjo tada ilgą 
pasikalbėjimą su ponais nuo bažnyčios budavojimo 
komitėto ir su bažnyčroteis. Valdžios urėdininkai 
atėjo labay toli priešais, taip kad Šilokarčiama iš 
tikro savo bažnyčią budavoti galės. Šilokarčiama, 
kuri dabar jau kaip mažas miestelis išveizdžia, 
pastos savotiška parapija ir gaus savo kunigą. 
Verdainės parapija, kur ir vyskupas pasiliks, bus 
per bažnytiškaję vyriausybę piningiškay taip toli 
sustiprinta, kad ir be Šilokarčiamos mokesnių 
išsilaikyti galės. Be to gaus Verdainė antrą kunigą 
į vietą į Šilokarčiamą išeinančiojo, o šitas vyskupo 
pagalbininkas bus valdžios užmokamas. Gruntavo-
jimas naujosės parapijos bus taip paskubintas, kad 
dėjimas kampinio akmens jau ciesoriaus jubiliejaus 
dienose nusiduoti galės ir šita bažnyčia todėl pilna 
tiesa „Jubilėjaus bažnyčia“ vadinties galės. Kad 
vislab taip gerai pasiseke, uždėkavotina užrupi-
nimui kunigaikščio Dohna, kurs protektoratą ant 
šito bažnyčios budavojimo užėme.

Iš Lietuvos bei mūsų provinco // Lietuviška 
ceitunga. – 1913, merca 14 (Nr. 21), p. [2].

Šilokarčiamoje dabar tikray yra nutarta dar 
šimeta statyti antra evangėliška bažnyčia. Prie 
Verdaines vyskupo p. Jopp`o, 7 merca š. m. buvo 
dėl to susiėjimas, ant kurio buvo bažnyčios už-
veizdai, parapijos vietininkai (atstovai) ir podraug 
12 ponu, tarp kuriu buvo keletas augštu valdžios 
tarnu. Buvo išrokuota, kad prie Verdaines ikišiol 
priklause 13,000 dušiu, iš kuriu 7000 atskyrs nuo 
Verdaines bažnyčios, ir priglaus jos prie naujosios 
Šilokarčiamos bažnyčios.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, merca 15 (28) 
(Nr. 10), p. 111.

 Šilokarčiamoje (Prusuose) 3 junija (pagal nau-
jaji kalendoriu 16 junija) š. m., naujajai evangėliškai 
bažnyčiai bus dėtas pamatinis akmuo.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, mai 30 (jun. 
12) (Nr. 21), p. 248.

Šilokarčiama, 18 juni. Panedėlyj [birželio 
16 d. – A. Ž.] nusidave šičion pamato dėjimas del 
ciesoriaus Viliaus jubiliejaus bažnyčios. Verdainėje 
tape Dievo šlužma lauke prie bažnyčios nulaikyta, 
prie ko vyskupas Jopp šventės mišę laike. Visos 
kareivių draugystes kreizo surišimo susirinko ant 
ziegr. 10 pirm pietų prie gaspados „Germania“, 
idant draugiškay prie šventės mišės Verdainėje 
dalyvautų. Dievo šlužma turėjo del to lauke 
po medžių nusiduoti, kadangi bažnyče viduje 
pataisoma. Ant ziegr. puse 1 nutrauke ant pamato 
dėjimo vietos. Šale kampinio akmens buvo altorius 
pastatytas. Vyskupas Jopp nurode savo prakalboj 
ant to, kad po ilgo velyjimo bey laukimo tikt 
dabar pirmasis žingsnis del budavojimo naujojo 
dievnamio darytas but galėjo. Kačeig vyriausia 
vyriausybe dar niera įvelyjusi, tay tačiau šendien 
jubilėjaus dienoje musų ciesoriaus kampinį 
akmenį dėti norintis. Po paskaitymo urkundės 
vokiškoj bey lietuviškoj kalboje tape tas raštas į 
skardinę dėželį įdėtas, tas dėželis sulėtuotas ir į 
kampinį akmenį įmurytas. Tuom tarpu didysis 
žmonių pulkas giedojo tą senaję Liutėriaus giesmę 

„Macnus apgintojis mus „Dievas“. Potam seke 
paprastiejie kugelių mušimai su ištarimais. Ta 
švente pasibaige su malda bey giedojimu. Potam 
buvo česnis gaspadoj „Germania“. Visas kiems 
buvo su kariunomis bey pinikais padabintas.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1913, jun. 24 (Nr. 75), p. [3].

Šilokarčiamoje (Prusuose) kampini akmeni 
naujajei evangėliškai bažnyčiai rods jau šia vasara 
pastate, – dar su nemažioms iškilmėms. Iš tikro 
ale rodos, kad bene dar ney pradėti nepradės ši 
meta toliau budavoti. Už tai ale nekuria surinkimo 
draugyste ten stato savo maldos namus, ir tuos 
bene greičiau pabaigs budavoti.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, aug. 3 (16) 
(Nr. 31), p. 391.

Šilokarčiama, 21 okt. [Kareivių paminklas.] 
Praėjusę nedėldienę susirinko Šilokarčiamoj 
prie Germanios hotelio kareivių draugystes iš 
Šilokarčiamos, Rudynų ir Bismarkio, o ir beveik 
visos kitos draugystes iš Šilokarčiamos ir nutrauke 
su muzike į Verdainės bažnyčę. Pryšakyje ėjo 
landrots. Šventės mišę laike vyskups Jopps. Po 
Dievo službos susirinko šitos draugystes pas 
naujajį pustą, kur Jubilėjaus bažnyče budavo-
jama taps, o če stovės ir kareivių paminklas. 
Kreisšul≈inšpekteris Ziegler padėjo gruntinį 
akmenį šitam kareivių paminklui ir landrots 
Peters laike kalbą apie mušį prie Leipcikio ir nu-
šauke ciesoriui ant garbės hurra! Kunigs Gregors 
iš Rusnės laike įšventinimo kalbą, teipjau apie 
mušį prie Leipzig. – Po pietų buvo Verdainės 
gaspadoje koncertas ir Jaunujų draugystės nulai-
ke karo žaislus. Vakare trauke žmonių pulkai su 
margais žibureis iki Šilokarčiamos turgaus vietos, 
kur tie žiburei į kruvą sumesti tape. Tada buvo 
Germanios hotelyj didi švente.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1913, okt. 28 (Nr. 129), p. [2].

Verdainė, 26 okt. [Apie šuiles.] Barsdunų 
šuilokai tape dabar po ilgų ginčių nuo Verdainės 
šuilės atimti ir tur į Žibų šuilę eiti. Dabar be liko 
Verdainės šuilėje 60 šuilokų, o Kirlikų šuilė, kur 
dar 43 šuilokų yra, bene veik pasiliaus. Kirlikų 
šuilokai turės tada vel į Verdainės šuilę eiti, kaip 
tai iki meto 1909 buvo.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1913, nov. 1 (Nr. 131), p. [6].

Šilokarčiama, 3 novemberį. [Šilokarčiamos 
parapije]. Nuo Verdainės parapijos tape 1 oktoberį 
1913 sekantieji kiemai atskirti ir prie Šilokarčiamos 
parapijos priglausti: Šilokarčiama, Šyšgirei, Šlažei, 
Rupkalvei, Traksėdzei, Lapalei, Bismarkis ir dalis 
Aukštumalo pelkės [Cintjoniškiai (~1911 m.), 
Žibai (1911 05 24) ir Barzdūnai (1913 03 04) buvo 
priskirti prie Šilokarčiamos – A. Ž.]. Verdainės 
antroji kunigo vieta pareina su savo kunigo turtu 
ir su antruoju kunigu kaip vienatyjis kunigas į 
Šilokarčiamos parapiję.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1913, nov. 8 (Nr. 134), p. [5].

Šilokarčiamos naujoji bažnyčia dar niera 
pabudavota, ale parapija šiomis dienomis jau 
galutinai yra at`dalyta nuo Verdaines. Kunigas p. 
Eike tuom tarpu nulaiko pamaldas Šilokarčiamos 
mokykloje.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, nov. 13 (26) 
(Nr. 46), p. 570.

Šilokarčiama. Del budavojimo ciesoriaus 
Viliaus jubilėjaus bažnyčios dave Šilokarčiamos 
šaltyšius Treichler 3000 Mk.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės kelei-
vis. – 1913, dec. 6 (Nr. 146), p. [2].

Šilokarčiamos naujaję evangėliška bažnyčia 
pradės iš tikro budavoti ateinančiais 1914 metais. Ji 
kaštuosenti apie 152 tukstančius markiu, o naujoji 
klebonija 40 tukstančius markiu. Daugiausei pareis 
tie piningai iš valdžios ir nuo didžiuju ponu, nėsa 
dovanos iš valnos meiles ant šios budavones ikišiol 
nedaug dar tiera gauta, o tos pačios buvo tikt nuo 
50 pfeningiu, iki 100 markiu didumo. Tiktai kiemo 
šaltyšius Treichler`as dovanojo už kitus daugiau, o 
butent 3000 markiu.

Svečio žinios // Svečias. – 1913, dec. 7 (20) 
(Nr. 50), p. 620.

Šilokarčiama, 22 decbr. [Bažnytiški skyri-
mai.] Nedėldienėj buvo Šilokarčiamos šuilėje 
vietininkų skyrimai naujajei parapijei. Bažny-
črotais tape išskirti: aptiekorius Schmits su 97 
balsais, rokundų rotas Eduards Hermanns su 
93, šaltyšius Treichler su 97, ukininks Mikelis 
Blože iš Barzdunų su 93, pininguočius Jurgis 
Trumpjons iš Šilokarčiamos su 85 ir ukininks 
Jurgis Bumbulis iš Lapalių su 95 balsais.

Gemynos vietininkais tape išskirti: rechtsanvalts 
Scherlies su 82 balsais, rechtsanvalts Sekuna su 91, 
amtsvorštėrs Boyvids su 77, meierijos apturėtojis 
Kleins su 91, moorvogts Grots iš Bismarkio su 
86, ukininks Kristups Labaitis iš Šilokarčiamos 
su 91, ukininks Mikelis Klišys iš Lapalių su 91, 

ukininks Roberts Makeins iš Traksėdžių su 88, 
ukininks Jurgis Barutzkis iš Šilokarčiamos su 89, 
gyventojis Adoms Lepkojus iš Bismarkio su 66, 
ukininks Herberger iš Šyšgirių su 91, ukininks Otto 
Kannegiešer iš Traksėdžių su 91, ukininks Mikelis 
Plaušinatis iš Aukštomalo su 91, kreisšulinšpekteris 
Ziegler iš Šilokarčiamos su 71, ukininks Dovids 
Kassatis iš Šilokarčiamos su 88, ukininks Jons 
Pažėra iš Lapalių su 89 ir mėbelių fabrikants 
Schlicht su 66 balsais.

Iš Lietuvos ir apygardžio // Tilžės keleivis. – 
1913, dec. 30 (Nr. 156), p. [2].

Šilokarčiamoje jau pernai dėjo pirma pamatini 
akmeni antrajei naujei evangeliškai bažnyčiai. 
Šiomis dienomis ale pradės ję ištikro budavoti. Prie 
jos priklauso 5367 parapijonai, iš kuriu yra 2000 
lietuvininku. Bažnyčios budavone su klebonija 
kaštuosenti apie 172 tukstančiu markiu.

Svečio žinios // Svečias. – 1914, jun. 10 (23) 
(Nr. 23), p. 275.

Šilokarčiamoj. [Dėl budavojimo bažnyčios ir 
klebonijos.] 1 oktoberį nuo didžiosės Verdainių 
parapijos atskirtoji Šilokarčiamos parapija su 5837 
žmonėmis, tarp jų 2000 lietuvių, privalo kaničney 
savo paties bažnyčią ir kleboniją. Budavojimas 
naujos klebonijos yra ant 87 740 Mk. nusprestas, 
o tą bažmą tur parapija surinkti. Naujoji bažnyčia 
kaštuos 184 000  Mk. ir tur dar pirm 1 julijo š. 
m. budavojama buti, šeip ne gauna 35 000 Mk. 
pašalpos nuo laukininkiškosės vyriausybės. 
Parapija yra nutarusi, dėl tos budavonės 60 
000 Mk. pažyčkos užimti, nuo kurių 10000 Mk. 
už vargonus, varpus ir kitas mažesnes kaštas 
paskirta yra. Ji tur už tresus ir numokėjimus dėl 
šitos pažyčkos daugiaus kaip 40 procentų įėmimo 
mokesnių kaip bažnyčios mokesnį mokėti. 
Evangėliškasis Oberkirchenrots yra 35 000 Mk. 
pašalpos suteikęs, bet to yra parapija 3360 Mk. 
surinkusi, bet liukuruojama, kad Provincos Zyn-
ode dar pašalpos duos o ir kiti dar dovanos, taip 
kad per tai dar 17 900 Mk. įgys. Tačiau trukst dar 
42 740 Mk., dėl to turės nuo ciesoriaus prašyti 
malonės dovaną o ir tikėjimo draugai provincoje 
gaus per rankių pašelti. Evangeliškasis Kirchen-
rots yra nulaikymą vienkartinio rankio bažnyčiose 
Rytprusių provincos dėl budavojimo bažnyčios 
Šilokarčiamoj įvelyjęs.

Iš Lietuvos // Lietuviška ceitunga. – 1914, jun. 
25 (Nr. 75), p. [2].

Šilokarčiamoje. Šičion tape lietuviška 
parapijine taryba įsteigta, kurei jau apie 70 
personų prisidėjo. Taipojau keta jau nusamdytuose 
namuose apskričio raštinę įtaisyti.

Iš Lietuvos ir Prusų // Nauja lietuviška 
ceitunga. – 1919, aug. 2 (Nr. 92), p. [3].

Šilutė. [Bažnyčios budavojimas.] Seredos 
ryte [rugpjūčio 27 d. – A. Ž.] 6 valandoj nusidavė 
šičion kampinio akmens pašventinimas naujai 
budavojamai bažnyčiai. Tos bažnyčios budavojimas 
buvo jau mete 1913 prirengtas, bet tada iškilo karas 
ir turėjo vislab suleisti. Dabar nusiduoda tas 
bažnyčios budavojimas su Vokietijos pašalpa ir 
dėl stiprinimo vokietystės. Šilutė jau dabar puikus 
miestelis ir per tą bažnyčią dar juo pagražės.

Klaipėdos kraštas // Lietuvos keleivis. – 1924, 
rupj. (aug.) 30 (Nr. 104), p. [4].

Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 17

Šilutės M. Liuterio evangelikų liuteronų 
bažnyčios freska (~80 kv. m, 120 figūrų) 
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Vėžininkai
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos kaimų vardai atspindi 
krašto apgyvendinimo ypatybes. Vienos ar 
kitos lietuvininkų protėvių grupelės palikdavo 
savo pėdsakus kaimų varduose, sudarytuose 
pagal jų tradicijas, parodančiuose praeities 
naujakurių galimą kilmę ir jų sąsajas su kitų 
teritorijų gyventojais. Krašto vietovardžių 
kilmę ir reikšmę siekė apibūdinti prof. Vilius 
Pėteraitis ir kiti mokslininkai, kraštotyrininkai 
ir kiti smalsuoliai.

Kai kurie panemunių kaimai buvo pava-
dinti upelių vardais (kaip, pavyzdžiui, Baltu-
pėnai), kai kas pagal vietos ypatybes (Šilėnai) 
ar senovinius vardus (Trapėnai). Tačiau kai 
kur svarbesniu dalyku buvo vietos gyven-
tojų užsiėmimas. Taip gyvenvietė Mažosios 
Lietuvos šiaurrytiniame pakraštyje tapo ne 
Šventupėnais (kaimu prie Šventosios upės), 
o Smalininkais – vieta, kur žmonės virė smalą 
(degutą). Opšrininkų kaime gal gyvenę gudrūs 
medžiokliai, sugebėdavę iš savo urvų ištraukti 
užsispyrėlius opšrus (barsukus). Girininkų ir 
Šilininkų kaimuose gyveno miškuose įsikūrę 
žmonės, vertęsi miško verslais. Ties Nemuno ir 
Jūros upių santaka įsikūręs Vėžininkų kaimas 
gal sietinas su vėžių gaudytojais ir tais laikais, 
kol krašto vandenų dar nebuvo užnuodiję nu-
odingi chemikalai, kai buvo įmanoma verstis 
ne vien dirvonų plėšimu, bet ir vėžių gaudy-
mu. Gal tą senovinį verslą paskatino netolima 
Ragainė, ten nuo XIV a. besikūrę atvykėliai iš 
Vakarų, nevengę pasmaguriauti vėžiais ir kito-
mis vandenų gėrybėmis pasninkų metu.

Vėžininkai nebuvo tikrasis paupio kaimas. 
Jų kaimavietę nuo Nemuno pakrantės skyrė 
apie kilometro pločio ruožas, kurį valdė di-
dysis Šereiklaukio dvaras. Ta priklausomybė 
nebuvo atsitiktinė – Nemuno ir Jūros santakos 
žemumoje plytėjo  vešlių pievų plotai, kuriuos 
kasmet patręšdavo išsiliejusių upių potvynio 
vandenys.

Vėžininkai nuo seno kūrėsi savotiškame 
pusiasalyje – į Jūros slėnį išsišovusioje ne-
didelėje pakilumoje, savotiškuose to slėnio 
vartuose. Šiauriau tų vartų plytėjo platusis 
Jūros slėnis, vingiavęs link Pajūrio ir Tauragės. 
Vandeningų metų pavasariais tas slėnis tapda-
vo ištisomis mariomis – plačiai išsiliejusio, iš 
Žemaitijos aukštumų plūdusio potvynio van-
dens telkiniu. Manyta, kad kažkada pirmasis 
ateivis, išvydęs tą didingą reginį, taręs: čia ne 
upė, o tikra jūra. Taip esą ir atsiradęs įnoringos 
upės vardas.

Gamtos ir galingesnių žemvaldžių tolė-
liau nuo upės nustumti Vėžininkai skyrėsi 
nuo netolimų Sokaičių (aprašytų M. Purvino 
knygoje „Mažosios Lietuvos etnografiniai 
kaimai“, Trakai, 2011) ar Trapėnų – tikrųjų 
pakrantės kaimų, kur gyventa pačiame pau-
pyje, kasdien dairantis į praplaukiančias valtis. 
Vėžininkai neturėjo savo uosto ar žymesnio 
pakrantės verslo (karčemos ar praplaukiančių 
laivų aptarnavimo), jie liko daugiau žemės 
ūkio verslų (žemės dirbimo, pievų šienavimo 
ir pan.) vieta.

Vis dėlto kaimas negalėjo visai išvengti 
didelių upių kaimynystės. Antai Jūros upe iš 
Žemaitijos miškų šimtmečius buvo plukdomi 
nukirsti medžiai, raišioti į nedidelius sielius. 
Buvo laikų, kai ten plukdyta ne mažiau me-
dienos nei didžiuoju Nemunu.

Veikiausiai ta vandens kelių kryžkelė ir 
vešlios paupių pievos nuo seno viliodavo 
naujakurius. Antai 1785 m. Vėžininkuose jau 
buvo 20 sodybų (ugniakurų), kuriose galėjo 
gyventi per 100 žmonių. Tiems laikams tai 
buvęs nemenkas kaimas, kuriame įvairiu laiku 
buvo įsikūrusios kaimiečių grupelės, turėjusios 
skirtingas teises ir privilegijas. 1817 m. kaimo 
23 sodybose gyveno jau 128 žmonės.

Vėliau kaimas neskubėjo sparčiai augti. 
1885 m. ten stovėjo 28 sodybos – per pusę 
amžiaus atsirado tik 5 naujos sodybos. Labiau 
gausėjo kaimo gyventojų – jų buvo priskai-
čiuota 226. Tuomet atžymėta, kad Vėžininkai 
valdė 35 ha labai gerų pievų (tos buvusios 
vienos geriausių visoje apskrityje). Daugiau 
turėta arimų – 410 ha, bet sausesnėse vietose 
žemdirbystei naudotos dirvos buvo tik vidu-
tinės kokybės. Užtat Vėžininkai buvo padarę 
nemenką administracinę karjerą – po krašto 
teritorinės reformos valsčiaus centras buvo 
įsteigtas būtent šiame kaime, o  ne didesnėse 
apylinkės gyvenvietėse. Čia dar buvo įsteigta 
ir registracijos apylinkė, rinkusi duomenis apie 
gyventojų ir jų turto pokyčius. Taip žemdirbių 
ir pievininkų kaimas gavo kelis valdininkų 
etatus, čia prireikė patalpų anuomet svarbioms 
vietinės valdžios įstaigoms. Į Vėžininkus, kaip 
į vietos valdžios buveinę, privalėdavo atvykti 
aplinkinių kaimų gyventojai, norėję sutvarkyti 
savo reikalus: pavyzdžiui, suderinti sodybų 
pertvarkymo ir naujų pastatų statymo projek-
tus, gauti valsčiaus vadovo rezoliuciją saviems 

prašymams, užregistruoti gimusius vaikus ir 
išėjusius nebūtin.

Vis tik skambus vietinio centro vardas Vėži-
ninkams nepagelbėjo emigracijos vajaus laikais. 
XIX a. antroje pusėje plėtojant Prūsijos pramonę, 
sukūrus Vokietijos imperiją ir atsiradus lengves-
nių kelionių į Vakarus galimybei, vis daugiau 
Mažosios Lietuvos jaunuolių susiviliodavo 
lengvesniu gyvenimu tolimuose didmiesčiuose. 
Tuomet dažniau vykta ne į Londoną, Airiją ar 
Norvegiją kaip dabar, o į Vakarų Vokietijos pra-
moninius centrus, Ruro kalnakasybos baseiną ir 
pan. Tai labai susilpnino Mažąją Lietuvą – dar-
bingiausieji ir sumaniausieji skubėjo į Vakarus 
ir dažnai iš ten nebegrįždavo.

Taip 1905 m. Vėžininkuose teliko 165 gyven-
tojai, tarp kurių tebuvo 74 vyrai – vos 44,9 pro-
cento kaimiečių. Kaimuose gausėjo netekėjusių 
merginų ir nusenusių žmonių, tuo tarpu gabūs 
jaunuoliai plušdavo svetur. Per dvidešimt metų 
Vėžininkų kaimas neteko beveik ketvirtadalio 
savo gyventojų, pirmiausiai vyrų ir jaunuolių.

Nusilpęs kaimas ir toliau gyvavo. Antai 
XIX a. pabaigoje tarp apsukresniųjų apylinkių 
ūkininkų minėtas Kristupas Paulaitis iš Vėži-
ninkų. Kaime prie Jūros gyveno dar nemažai 
lietuvininkų ir jų palikuonių, tačiau jiems 
darėsi vis sunkiau atsispirti dar 1871 m. su-
keltajai oficialiajai krašto germanizacijai. XX a. 
pradžios oficialiuose dokumentuose teigta, kad 
lietuviškai Vėžininkuose kalba jau tik mažuma 
kaimiečių.

XX a. pradžioje būta įvairių kaimo gyven-
tojų. Trijuose ūkiuose nusenę žmonės laikė 
ožkas, o stambiausias ūkininkas  gavo kaimo 
dvarininko teises. Tuomet gyvulius dar laikė 
30 namų ūkių, kuriuose iš viso buvo 78 arkliai, 
207 galvijai, 26 avys ir 269 kiaulės. Mėgėjai dar 
laikė 49 avilius bičių, iš kurių 6 buvo naujoviš-
ki. Pasiturintieji Vėžininkų ūkininkai laikė 16 
kalakutų, 57 žąsis ir 29 antis, kitus gelbėdavo ir 
vištos, kurių kaime buvo iš viso 526. Kaimiečiai 
prie savo namų turėjo didesnius ar mažesnius 
sodus, kuriuose iš viso suskaičiuotos 157 obe-
lys, 97 kriaušės, 52 slyvos ir 447 vyšnios. Tad 
silpstančiame kaime vaismedžių būta gerokai 
daugiau nei žmonių – vienam gyventojui vi-
dutiniškai tekdavo beveik po penkis vaisinius 
medžius ir nemažas jų derlius.

Vėžininkų kaimo nykimą galėjo lemti ir dar 
kelios priežastys.

Iki XIX a. vidurio tai buvo svarbesnė vieta 
prie anuomet labai reikšmingo panemunių 
vieškelio. Nuo viduramžių laikų dažnas keliau-
tojas iš Vakarų, keliaudamas iš Karaliaučiaus į 
LDK,  sausumos keliu vykdavo į Ragainę ir ten 
keldavosi per Nemuną, o netoliese ir per Jūros 
upę. XVIII a. pasibaigus pavasariniam medienos 
plukdymui iš Žemaitijos miškų, per neplačią 
Jūrą būdavo įrengiamas vadinamasis vasaros 
tiltas – ant kelių išrikiuotų didesnių valčių būda-
vo užklojamas rąstelių ir lentų denginys, kuriuo 
galėjo važiuoti krovinių prikrauti vežimai ir ka-
rietos su keleiviais. Artėjant šalčiams ar rudens 
potvyniui, tą laikiną tiltą tekdavo išardyti, jo 
dalis išsaugant kitų metų tarnybai.

Tuo tiltu persikėlusieji nesukdavo tiesiai 
link Nemuno, o stengėsi nutolti nuo potvynio 
užliejamų plotų, šlapynių ir senvagių, sukdami 
aukštumėle palei Jūrą. Taip visi keliautojai atsi-
durdavo pačiame Vėžininkų viduryje, tik nuo 
ten pasukdami tiesiai į pietus link Nemuno.  Ta 
prasme Vėžininkų kaimavietė buvo istorinė vie-
ta – per ją jodavo ar važiuodavo ne vien pirkliai, 
bet ir žymesni keliautojai, valstybių pareigūnai 
ir pasiuntiniai. Gal daugeliui iš jų tai tebuvo 
eilinis pakelės kaimas, kuriam nevertėjo skirti 

kiek dėmesio, bet kokiems smalsesniems atvy-
kėliams ten galėjo būti ir įdomesnių dalykų. Gal 
kada nors atkaklūs praeities liekanų nagrinėtojai 
aptiks kokiame keliautojo dienoraštyje ar laiš-
kuose paminėtą Vėžininkų kaimą, gal pavyks 
aptikti ne vien užuominų, bet ir išsamesnių 
pastebėjimų apie pakelės kaimą.

Tuometiniai keliautojai galėjo prisiglausti 
didesnėje sodyboje piečiau kaimo, taip parem-
dami vietos žmones. Tie Vėžininkams naudingi 
laikai baigėsi XIX a. viduryje, kai buvo nuties-
tas naujesnis tiesus plentas nuo Mikytų pro 
Vilkyškius į Viešvilę ir Smalininkus. Tas kelias 
toli aplenkė Vėžininkus, pagrindinis keliautojų 
srautas pasuko naująja trasa, palikdami senąjį 
panemunių vieškelį sunykimui. Nedaug tetu-
rėję naudos iš didžiojo vandens kelio Nemunu, 
Vėžininkai tuomet prarado ir kitą pragyvenimo 
šaltinį – tranzitinį keliautojų srautą senuoju 
vieškeliu.

Tada Vėžininkams teko susitaikyti su eilinio 
žemdirbių kaimo dalia. Gal tas kaimo realaus 
statuso pasikeitimas ir paskatino jaunuolius 
bėgti į kokias įdomesnes vietas, gal nuo tada 
kaime likdavo tie, kuriems užtekdavo žemdir-
biško gyvenimo privalumų. 

Tai galėjo pakeisti ir kaimo pobūdį. XVIII a. 
Vėžininkų sodybos senųjų laikų papročiu buvo 
susiglaudusios į vieną nemažą kupetą. Iš to 
sodybų spiečiaus buvo išdrįsę pasitraukti tik 
du stambesnieji ūkininkai, savo dideles sodybas 
pasistatę piečiau kaimavietės ir vakaruose –  ša-
lia Jūros upės. Kiti privilegijuotieji kulmiškiai 
(kaime jų iš viso buvo penki) nesibodėjo eilinių 
valstiečių kaimynystės, gyveno tarp jų.

Vėliau didžioji sodybų kupeta pradėjo 
byrėti. Vis nauji ūkininkai savo sodybas kūrė 
greta kaimavietės. Taip buvęs tankus kaimas 
išsisklaidė, senojoje vietoje liko mažiau sody-
bų. Geriau gyvenusieji nevengdavo atnaujinti 
savų sodybų, statydami naujus statinius, 
praplėsdami kiemus ir pan. Mažiau žemės 
turėjusieji savo pastatus suglausdavo nedi-
deliuose sklypeliuose.

Kitaip nei Didžiojoje Lietuvoje, kur po Va-
lakų reformos daug kaimiečių buvo įkurdinti 
griežtai suplanuotuose gatviniuose rėžiniuo-
se kaimuose, Mažosios Lietuvos valstiečiai 
gyvendavo daug laisviau. Dauguma kaimų 
apsieidavo be jokių projektų ir planų, griežtų 
valdžios nurodymų – savos sodybos buvo sta-
tomos pagal šeimininkų norus (tiesa, paisant 
gentainių papročių ir nedažnų valdovo įsakų 
nurodymų).

Išsibėgiojant Vėžininkų kaimui, senoje vie-
toje ilgainiui teliko vos pusė sodybų. Kiti kėlėsi 
į savuosius plotus, atskirtus per užtrukusias 
žemės dalybas ir mainus.

Grįžtant prie istorinių įvykių tėkmės, galima 
paminėti, kad Vėžininkai ir toliau palaipsniui 
menko, nors gal nebe taip sparčiai kaip kad 
XIX a. pabaigoje.

1910 m. kaime buvo likę 162 žmonės. Netru-
ko ateiti ir 1914 m. vasara, pakeitusi apylinkių 
likimą. Įsiveržę Rusijos kariuomenės daliniai 
plėšė panemunius, degino turtingesnes sodybas, 
gal nepajėgdami visko iš jų pasigrobti. Prasidėjo 
trėmimai į Rytus – nelyg būsimųjų stalininių 
represijų repeticija.

Nuo 1920 m. pradžios Vėžininkai atsidūrė 
Klaipėdos krašte – pagal Versalio taikos sutartį  
nuo Vokietijos valstybės atskirtame adminis-
traciniame teritoriniame darinyje. Ragainė ir 
Tilžė liko užsienio miestais, o Vėžininkai tapo 
pasienio kaimu, naują valstybinę sieną nužymė-
jus Nemuno vaga.

Pokarinė suirutė ir nauja politinė situacija 

skatino įvairias aistras. Žlugus ankstesnei 
tvarkai, ne vienas naujo pasienio gyventojas 
susigundydavo naujomis, ne visad teisėtomis 
galimybėmis.  Greitai aptiktas gyvulių kontra-
bandos per Nemuną į Rytprūsius pelningumas. 
Ne vienas apylinkių žmogus tapo šmugelninku-
kontrabandininku, tuo užsiimdavo įvairaus 
amžiaus žmonės.

Antai 1921 m. vasario 7 d. Viešvilės vals-
čiaus teismas paskelbė, kad ūkininko sūnus 
dvidešimtmetis Vilhelmas Puslaitis įtariamas 
arklių vagyste. Veikiausiai jis nebuvo vienin-
telis lietuvininkų palikuonis, anuomet įsivėlęs 
į tokius darbelius. Panašų atvejį savo romane 
apie Vilių Karalių vėliau išgarsino rašytoja 
I. Simonaitytė. 

1925 m. surašant Klaipėdos krašto gyvento-
jus, Vėžininkai buvo apibūdinti kaip naujosios 
Pagėgių apskrities kaimas su 159 gyventojais ir 
527 ha žemės valdų. Tuomet Vėžininkai tebe-
buvo valsčiaus centras, kur tebeveikė mokykla. 
Kaimas priklausė Žukų evangelikų liuteronų 
parapijai. Policijos stotis (nuovada) buvo Aukšt-
giriuose, pašto skyrius Mociškiuose.

To laiko sodybų savininkų sąrašuose 
tebematome daug lietuvininkų ir jų įpėdinių 
pavardžių. Vėžininkuose tuomet gyveno Pus-
laitis, Jakšaitis, Steputis, Smetonas, Adomaitis, 
Gerulis, Lolaitis, Jozupaitis ir kiti.

Kaime būta pasiturinčių ūkininkų (valdžiu-
sių po 34–47 ha žemės) ir varguolių (teturėjusių 
po 0,5–2 ha žemės). Tarp turtingesnių anuomet 
minėti Adomaitis ir Gerulis, tarp skurdžių – Jak-
šaitis ir Smetonas.

Anų laikų kasdienius rūpesčius netruko 
užtemdyti didieji istoriniai įvykiai: nacistinis 
anšliusas 1939 m. kovo mėnesį, administra-
ciniai pertvarkymai (panaikinant Pagėgių 
apskritį, krašto kaimus sujungiant į didesnes 
bendruomenes), vyrų mobilizacija į nacistinės 
Vokietijos kariuomenę, 1939 m. rugsėjį pra-
sidėjęs Antrasis pasaulinis karas, reikalavęs 
vis daugiau aukų, 1944 m. rudenį pradėta 
priverstinė gyventojų evakuacija, artėjant 
frontui ir bauginančiai nežiniai. Vėliau būta 
kaip daugelyje Mažosios Lietuvos vietovių 
– ištuštėjusios sodybos plėštos, pastatai niokoti 
ir naikinti, vaikyti dar likę senieji gyventojai, 
panemuniuose  kuriantis įvairiems ateiviams, 
kuriuos suviliojo Jūros upės vingiai, gretimi 
miškai, vešlios pievos ir kiti geri dalykai.

Iki mūsų dienų išliko kelių senųjų sodybų 
dalys. Senąją kaimavietę perskrodė sovietmečiu 
nutiesti tiesūs žvyrkeliai, turėję palengvinti tų 
laikų ūkininkavimą.

Būta ir gerų dalykų. Atsirado senųjų kapi-
naičių gynėjų, apsaugojusių jas nuo kitų kapinių 
likimo – galutinio išgrobstymo ir išniekinimo. 
Po 1944 m. nusiaubus Nausėdų, Pagulbinių 
ir kitas apylinkines kapines, Vėžininkuose 
sugebėta išsaugoti bent dalį buvusios kapinių 
įrangos. Pasikeitus laikams, padedant kaimo 
išeiviams tos kapinaitės buvo padailintos, jose 
pastatytas naujas paminklas žuvusiesiems 
vietos žmonėms.

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

Vytautas PLEČKAITIS, Kovo 11-osios Akto signataras, Vilnius

Lietuvos vokiečiai, gyvenę Užnemunės 
miesteliuose ir kaimuose, pagal Vokietijos–
SSSR sutartį su sovietais buvo repatrijuoti 
į Vokietiją. Dar 1940 m. rugsėjo 2 d. SSSR 
VKP (b) Politbiuras priėmė sprendimą dėl 
bendros Vokietijos – SSSR komisijos vokie-
čių tautybės piliečių Lietuvoje repatriacijos 
į Vokietiją sudarymo. Ši komisija turėjo 
rūpintis taip pat Lietuvos piliečių, esančių 
Klaipėdos krašte, sugrąžinimu į Lietuvą (21). 
Vokiečių išvykimas iš Lietuvos prasidėjo 
1941 m. kovą. Išvyko apie 50 tūkst. asmenų. 
Iš Klaipėdos krašto į Lietuvą atvyko 21 tūkst. 
lietuvių, nemažai žydų.

Iš Kalvarijos į Vokietiją išvažiavo apie 
200 vokiečių, taip pat ir Jurgio Greifenber-
gerio šeima. Gerai žinomas iš Kalvarijos 
kilęs komunistas Juozas Greifenbergeris, 
nuteistas sušaudyti 1926 m. su kitais trimis 
Lietuvos komunistų vadais, dažnai įvardi-
jamas kaip žydas. Tačiau iš tikrųjų jis buvo 
vokietis. Kaip prisimena žurnalistas Algi-
mantas Čižauskas, kilęs iš Kalvarijos, tame 
pačiame name, kur gyveno Juozas Greifen-
bergeris, gyveno ir Jurgis Greifenbergeris. 
1941 m. jų šeima su kitais 200 vokiečių iš 
Kalvarijos pasitraukė į Vokietiją. Prasidėjus 
karui jų sūnus Osvaldas pasirodė Kalvarijoje 
su SS karininko uniforma ir buvo užėjęs pas 
žurnalisto tėvą siuvėją pasidailinti savo uni-
formos. Jis per karą liko gyvas ir pasitraukė 
į Vokietiją. Ten buvo suimtas ir nuteistas už 
piliečių žudymą Baltarusijoje (22).

Tokių atvejų, kai pasitraukę iš Lietuvos 
vokiečių tautybės asmenys arba lietuviai 
liuteronai, tapę vokiečiais, karui prasidėjus 
grįžo į Lietuvą ar išvyko į Lenkiją, buvo 
ne vienas.

2013 m. balandį įtakingas konservaty-
vus vokiečių dienraštis „Die Welt“ publi-
kavo medžiagą apie Aušvico (Osvencimo) 
sargybinį 93 metų Antaną Lipšį, patrauktą 
teisinėn neliečiamybėn Vokietijoje. Jis kaip 
vokietis, nors iš tikrųjų buvo lietuvis, bet ne 
katalikas, o liuteronas iš Kretingos, su kitais 
50 tūkst. Lietuvos vokiečių 1941 m. pavasarį 
repatrijavo į Vokietiją. Liuteronus lietuvius 
išvažiuoti į Vokietiją skatino komunistinio 
režimo represijų baimė okupuotoje Lietu-
voje. Čia, Vokietijoje, būdamas šaukiamojo 
amžiaus, tapo Hans Lipschys, įstojo į SS ir 
buvo pasiųstas tarnauti į spec. dalinius, ku-
rie buvo atsakingi už koncentracijos stovy-
klų apsaugą Lenkijoje. Lipschys neigia savo 
kaltę, sakydamas, kad nedalyvavo Aušvico 
kalinių apsaugoje, o tik tarnavo virėju ir 
net nematė žudynių. Tik girdėjęs apie jas. 
Vokiečių žurnalistai nustatė, kad tokių iš 
Lietuvos atvykusių vokiečių, tarnavusių 
Aušvico lagerių apsaugoje, buvo nemažai. 
Du trečdalius sargybinių sudarė vokiečiai iš 
Vokietijos, antroje vietoje buvo Rumunijos 
vokiečiai, o trečioje – Lietuvos vokiečiai. 
Visi jie turėjo Vokietijos pilietybę, nors ne 
visi gerai mokėjo vokiškai (23). 

Žydų žudynės Lietuvoje 
ir Užnemunėje

Nacių Vokietija 1941 m. birželio 22 d. 
paskelbė karą Sovietų Sąjungai ir tą pačią 
dieną įsiveržė į Lietuvą, kurioje buvo rusų 
kariuomenė. Daugelis Užnemunės mieste-
lių buvo užimti tą pačią dieną. Paskui vo-
kiečių kariuomenę sekė specialūs policijos 
daliniai – operatyvinės grupės (Einsatz-
gruppen), sudarytos iš operatyvinių būrių 
(Einsatzkommandos). Jos kontroliavo ir 
vykdė komunistų ir žydų naikinimą. Žy-
dams naciai sąmoningai klijavo komunistų 
etiketes, kad labiau prieš žydus nuteiktų 
nuo komunistų nukentėjusius gyventojus. 

Vokiečių naciai prieš Lietuvos žydų 
tautybės piliečius ėmė vykdyti genocido 
politiką, kuri vadinama holokaustu. (Ho-
lokaustas – lotynų k. žodis – visa sude-
ginta). Tačiau žydų masiniame naikinime 
dalyvavo ne tik specialūs nacių daliniai, 
bet, deja, jiems talkino ir dalis lietuvių. 
Lietuvių istorikų duomenimis, masinėse 

žydų žudynėse galėjo dalyvauti nuo 1000 
iki 2000 lietuvių. Žydų istorikų nuomone, 
šis skaičius yra didesnis.

Be nacių nebūtų buvę holokausto. Jie 
buvo pagrindiniai šios baisios politikos 
organizatoriai ir pagrindiniai vykdytojai. 
Tačiau atsakomybė tenka visiems, kurie tie-
siogiai ar ne tiesiogiai dalyvavo žudynėse 
ar prie jų prisidėjo lydėdami žydus į egze-
kucijos vietas, saugodami juos getuose ar 
koncentracijos stovyklose, pasisavindami 
jų turtą, gaudydami besislapstančius žydus, 
skatindami neapykantą savo bendrapi-
liečiams. Katalikiškos krypties interneto 
dienraštis Bernardinai.lt 2012 m. birželio 15 
d. rubrikoje „Atmintis. Atminties žaizdos“ 
publikavo dokumentą, kuriame išvardytos 
tiek vokiečių nacių, tiek jiems talkinusių 
nacių kolaborantų lietuvių represinės struk-
tūros, dalyvavusios žydų žudynėse:

a) vokiečių saugumo policija ir SD,
b) Vermachtas, daugiausia 207, 281, 285, 

403 saugumo divizijos,
c) vokiečių policijos batalionai, kurie daly-

vavo Lietuvoje sulaikant ir žudant žydus,
d) vokiečių civilinė administracija taip 

pat dalyvavo.
Vokiečių organizacijos, organizavusios 

ir vykdžiusios genocidą, ir bendradarbiavo, 
ir panaudojo daug Lietuvos policijos ir 
sukarintų organizacijų:

a) nereguliarių pajėgų, susidariusių 
karo pradžioje ir spontaniškai dalyvavusių, 
elementai,

b) Tautinio darbo apsaugos daliniai, 
vėliau pavadinti Savigynos batalionais, 
dalyvavę žudynėse ne tik Lietuvoje, bet ir 
Baltarusijoje bei Ukrainoje,

c) Kauno policijos departamentas ir daug 
vietinių policininkų visoje Lietuvoje,

d) Lietuvos saugumo policijos pareigū-
nai ir agentai,

e) daug Lietuvos civilinės administra-
cijos padalinių. 

Tokia tarptautinės komisijos nacių ir so-
vietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti išvada, padaryta 2005 m. 
balandžio 20 d. (24)

Kaip pažymi dr. Arūnas Bubnys, „per 
kelis 1941 m. mėnesius buvo nužudyta 
apie 80 proc. Lietuvoje gyvenusių žydų 
(150–160 tūkst. žmonių). Dar niekada 
Lietuvos istorijoje per tokį trumpą laiką 
nebuvo nužudytas toks milžiniškas skaičius 
žmonių. Likusieji Lietuvos žydai nužudyti 
1942–1945 m.“ (25). Iki 1941 m. lapkričio 
vidurio Lietuvos provincijos žydai buvo 
išžudyti. Išsigelbėjo arba buvo kitų išgelbėti 
apie 3–5 proc. žydų (26).

Žydų žudynės Sūduvoje ir atskiruose 
jos miestuose kol kas mažai tyrinėtos. Yra 
žinomi nužudytųjų skaičiai, nustatytos 
žudynių vietos. Tačiau dar nežinomi 
visi vykdytojai. Nemaža jų dalis buvo 
nuteista sovietiniais metais, kiti pasitraukė 
į Vakarus, JAV ar Australiją. 

Deramai Lietuvoje neįvertinti ir žydų 
gelbėtojai. Nei Užnemunėje, nei kitose 
Lietuvos vietose jiems dar nepastatyti 
paminklai. Žydų gelbėtojų Lietuvoje 
suskaičiuota apie 2600 asmenų (25). 

Izraelyje veikiantis Pasaulio tautų tei-
suolio institutas, suteikiantis garbės vardus 
užsienio šalių piliečiams, yra suteikęs 831 
Lietuvos piliečiui Teisuolio vardą. 

Plungėje neseniai mačiau vietinio žydo 
Jakubo Bunkos, pergyvenusio holokaustą, 
lėšomis pastatytą kuklų granitinį paminklą 
miesto centre, vaizduojantį einantį žmogų su 
užrašu žemaičių tarme „ Vėsiems doriems 
plongiškiams“. Graži Lietuvos žydo padėka 
tiems, kurie gelbėjo žydus Plungėje. Tačiau ir 
patiems lietuviams derėtų pastatyti pamin-
klus saviems didvyriams, neretai kukliems 
ir labai doriems Lietuvos piliečiams.

Istorikas dr. Arūnas Bubnys trumpai 
aprašė žydų žudynes Vilkaviškyje. Jis rašo, 
kad jau 1941 m. birželio 30 d. suimti žydai 
vyrai buvo suvaryti į spygliuota tvora ap-
tvertą vietinių baltaraiščių ir policininkų 

saugomą buvusios Vilkaviškio seminarijos 
trijų aukštų pastatą. Liepos pabaigoje jie 
buvo priversti iškasti kelių metrų gylio 
ir apie 25 m ilgio griovius. Gestapininkai 
kartu su žydais atvežė iš kalėjimo lietuvius 
komunistus ir komjaunuolius ir per vieną 
dieną sušaudė 500–600 žydų ir 60–70 lietuvių 
komunistų ir sovietinių aktyvistų. Šaudė 
gestapininkai. „Lietuvių policininkai suim-
tuosius grupėmis vedė prie poligone esančio 
griovio. Lapkričio 15 d. buvo sušaudyti pa-
skutiniai Vilkaviškio žydai – 115 asmenų. Šį 
kartą Vilkaviškio žydus sušaudė Vilkaviškio 
policininkai. Nužudytųjų turtas vėliau buvo 
išparduotas vietos gyventojams“ (27).

Kalvarijoje pirmieji žydai kartu su ko-
munistais ir sovietų aktyvistais lietuviais 
buvo nužudyti liepos 5 d. prie Orijos ežero. 
Jų buvo apie keliasdešimt. Rugpjūčio 30 d. 
visi Kalvarijos žydai, apie 1200 žmonių, 
buvo nugabenti į Marijampolės barakus, 
jiems sakant, kad jie bus apgyvendinti gete. 
Marijampolės barakuose buvo sugrūsta apie 
8600 žydų. Visus savo daiktus žydai turėjo 
palikti sinagogoje. Kitą dieną, rugsėjo 1 d., 
visi buvo nuvaryti prie Šešupės ir sušaudyti 
prie iš anksto iškastų duobių. Kelis ban-
džiusius pabėgti žydus lietuvių policininkai 
sugavo. Likusios tuščios žydų parduotuvės 
Kalvarijos turgaus aikštėje prieš bažnyčią 
buvo sugriautos, o jų plytos panaudotos 
tvorai aplink bažnyčią pastatyti (28).

Tokių atvejų, kai žydus šaudė ne tik 
vokiečiai, bet ir lietuvių policininkai ar 
spontaniškai susidarę aktyvistai bei kitos 
lietuvių karinės struktūros, net civilinės 
administracijos kai kurie valdininkai, yra 
užfiksuota žmonių atsiminimuose, pvz., 
apie žydų žudymą Šakiuose, kur dalyvavo 
keliolika ar keliasdešimt vietinių Šakių 
gyventojų, Prienuose ir kitur. 

Lietuvos žydų asociacija, susikūrusi Iz-
raelyje, savo tinklalapyje paskelbė apie 3000 
pavardžių, tų žmonių, kurie, jų duomeni-
mis, dalyvavo žudynėse. Tarp jų net 190 iš 
Marijampolės, 51 iš Vilkaviškio, 36 iš Šakių 
(29). Kiek tokie sąrašai yra tikslūs, sunku 
pasakyti. Būtina juos tyrinėti ir bendromis 
lietuvių ir Izraelio istorikų pastangomis 
išsiaiškinti tiesą.

Istorikas Kristofas Dikmanas (Christoph 
Dieckmann) nurodo du Lietuvos nacių 
kolaborantų, nusikaltėlių, pritarusių, 
padėjusių vokiečiams organizuoti , 
dalyvavusių žydų žudynėse pagrindinius 
motyvus. „Pirma, jie buvo įsitikinę fanatiški 
nacionalistai ir manė, kad žydų naikinimas 
bus naudingas ateities Lietuvos valstybei. 
Antra, jie turėjo iliuzijų, kad lietuvių 
bendradarbiavimas su vokiečiais nuteiks 
juos palankiai ir Lietuvai bus suteiktas koks 
nors valstybingumas“ (30).  

Šiandien akivaizdu, kad lietuviai būtų 
daugiau laimėję, jei jie tas pastangas, kurios 

buvo nukreiptos prieš žydus, būtų nukreipę 
žydų gelbėjimui ir taip pelnę tiek žydų, tiek 
sąjungininkų, laimėjusių karą, palankumą.

1989 m. Kalvarijoje gyveno vos viena 
žydų šeima. Marijampolėje 2009 m. gyveno, 
atrodo, septyni žydų tautybės asmenys. 
Panašus skaičius žydų išlikęs ir kituose 
Sūduvos miestuose ir miesteliuose.

2011 m. gyventojų surašymo duomeni-
mis, Sūduvos miestuose ir miesteliuose gy-
veno: lietuvių – daugelyje miestelių ir miestų 
apie 98 proc.; Kybartuose – 93, 85 proc. Rusų 
beveik nė viename miestelyje neliko nė vieno 
procento. Išimtis Kybartai – 2,7 proc.

Vokiečių liko vienetai atskiruose mieste-
liuose. Daugelis jų maldos namų ir nemažai 
kapinių yra ne tik apleistos, bet ir visai 
sunaikintos. Marijampolėje veikia liuteronų 
bažnyčia, pamaldos vyksta lietuviškai. Kalva-
rijoje kirchė dar sovietų laikais buvo paversta 
sporto sale. Mokantis Kalvarijos vidurinėje 
mokykloje, sovietmečiu joje teko žaisti krep-
šinį fizinio lavinimo pamokų metu.

Čigonai, baltarusiai, ukrainiečiai, žydai 
ir kt. sudaro vos keletą dešimtųjų procento 
nuo visų gyventojų.

Suvalkijos gyventojų tautinė padėtis, 
lyginant su prieškariu ir ankstesniais lai-
kais, radikaliai pasikeitė. Iš esmės neliko 
nei žydų, nei vokiečių bendruomenių, kurių 
indėlis į Lietuvos ir Užnemunės kultūrą yra 
neabejotinai didelis. Dabartinė karta turėtų 
išsaugoti dar tai, ką įmanoma išsaugoti – šių 
tautų kultūrinį paveldą ir atmintį apie jas. 
Nepagražintą ir nenutylėtą.
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Lietuvos kunigaikščiai

Viduramžių Lietuvos viešpačiai (III)
Inga ir Tomas BARANAUSKAI, aprašymų autoriai, Artūras SLAPŠYS, dailininkas

Alminas – žemaičių kunigaikštis, 
gyvenęs XIII a. viduryje, žemaičių pasi-
priešinimo Vokiečių ordinui vyriausiasis 
vadas. 1253 m. Vokiečių ordinas buvo 
vos per žingsnį nuo galutinės pergalės. 
Naudodamasis vidaus karu Lietuvoje, 
1252–1253 m. jis užkariavo Žiemgalą ir 
Kuršą. Mindaugas tapo jo sąjungininku 
ir padovanojo jam Žemaitiją bei kitas 
pietvakarines Lietuvos žemes. Didžioji 
Prūsijos dalis pasidavė dar 1249 m., 
Semba buvo užkariauta 1255 m. pra-
džioje. Tačiau žemaičiai stojo į kovą. Jų 
vyriausiuoju vadu išrinktas Alminas 
1255 m. užpuolė Kuršą. Jis tikėjosi savo 
pergalėmis priversti Mindaugą nutraukti 
sąjungą su Ordinu. Atsakydami į išpuolį, 
kryžiuočiai surengė žygį į Žemaitiją, bet 
1257 m. Alminas vėl puolė ir laimėjo 
mūšį prie kryžiuočių 1252 m. pastatytos 
Klaipėdos. Po to buvo sudarytos paliaubos dvejiems metams. Joms baigiantis, 
Ordinas privertė Mindaugą pakartotinai užrašyti jam Žemaitiją, bet veltui. 1259 m. 
Alminas vėl puolė, laimėjo mūšį prie Skuodo ir iš karto surengė naują žygį. Šį kartą 
Livonijos pajėgos pasitiko žemaičius prie Vartajos, tačiau naktį Alminui pavyko 
nepastebėtam pasitraukti. Jo sėkmės įkvėpti, sukilo žiemgaliai. Siekdamas palaužti 
pasipriešinimą, Ordinas pastatė dvi pilis: Duobės pilį Žiemgaloje ir Georgenburgą 
Žemaitijoje, Karšuvos žemėje, kuri greičiausiai buvo pagrindinė Almino valda. 
Žemaičiams nepavyko sunaikinti šių pilių, tačiau jie blokavo Georgenburgą, greta 
pastatydami savo tvirtovę. 1260 m. liepą jungtinės Livonijos ir Prūsijos pajėgos 
išžygiavo į pagalbą Georgenburgui, bet gavo žinią, kad žemaičiai vėl puola Kuršą. 
Kryžiuočiai pasuko prieš juos. Liepos 13 d. kariuomenės susitiko prie Durbės. Al-
minas turėjo keturis tūkstančius vyrų, kryžiuočių kariuomenė buvo bent dvigubai 
didesnė, tačiau nemažą jos dalį sudarė pavergtų genčių atstovai, ir tai pasirodė lem-
tinga. Mūšio metu kuršiai paliko kryžiuočius, o dalis net puolė juos iš užnugario. Jų 
pavyzdžiu pasekė estai ir daugelis prūsų. Likę vieni, kryžiuočiai buvo sutriuškinti. 
Durbės mūšis tapo antru didžiausiu Ordino pralaimėjimu per visą Baltijos kryžiaus 
karų istoriją, nusileisdamas tik 1410 m. Žalgiriui. Po šios žemaičių pergalės sukilo 
visas Kuršas, 1260 m. rugsėjo 20 d. prasidėjo ir Didysis prūsų sukilimas. Žemaičiai 
toliau atakavo Ordiną ir 1261 m. dar laimėjo mūšį prie Lielvardės. Galop 1261 m. 
rudenį Alminas pasiekė savo – Mindaugas buvo priverstas nutraukti sąjungą su 
Ordinu ir paimti žemaičius atgal į savo globą. Lietuvos teritorinis vientisumas buvo 
atkurtas, o karas su Ordinu prasidėjo iš naujo. 

Alminas

Herkus Mantas (Mantiminas) – gar-
siausias iš 1260–1274 m. Didžiojo prūsų 
sukilimo vadų, žuvęs 1273 m. Kilęs iš No-
tangos kilmingųjų. Vaikystėje Vokiečių 
ordino buvo paimtas įkaitu, pakrikštytas 
Henriko vardu ir auklėtas Magdeburge. 
Vėliau paleistas namo į Prūsiją, bet čia 
kryžiuočiai padarė klaidą. 1260 m. lie-
pos 13 d. žemaičiams laimėjus Durbės 
mūšį, Prūsijoje prasidėjo bruzdėjimai. 
Kryžiuočiai sukvietė Notangos ir Varmės 
didžiūnus į Lencenbergo pilį ir čia sude-
gino juos gyvus. Tačiau tai tik dar labiau 
pakurstė prūsus: 1260 m. rugsėjo 20 d. 
prasidėjo visuotinis sukilimas. Herkus 
Mantas buvo išrinktas notangų vadu. Kiti 
prūsų vadai buvo: bartų – Divanas Kloki-
nis, varmių – Glapas, sembų – Glandas, 
pagudėnų – Auktuma, vėliau – Linkus. 
Herkus Mantas pasižymėjo labiausiai. 
1261 m. sausio 22 d. Pokarvių mūšyje jis sumušė Ordinui į pagalbą skubančią 
Vokietijos kryžininkų kariuomenę. 1262 m. Karaliaučiaus apgulties metu buvo 
sunkiai sužeistas, tačiau pasveiko ir 1263 m. dar kartą sumušė kryžiuočius ties 
Lubava. Prūsų sukilimą aktyviai rėmė kaimyninės sūduvių, skalvių bei nadruvių 
gentys, Pamario kunigaikščiai ir, be abejo, lietuviai – ypač Mindaugo seserėnas 
Treniota, kuris 1263 m. rudenį tapo Lietuvos valdovu. Deja, nepraėjus nė metams, 
Treniota buvo nužudytas, Lietuvos sostą užėmė kryžiuočiams palankus Mindaugo 
sūnus Vaišalgas. Be lietuvių paramos sukilėlių jėgos ėmė sparčiai sekti, tuo tarpu 
Vokiečių ordinas nuolat gaudavo paramą iš Vokietijos ir kitų krikščioniškų šalių. 
Iki 1270 m. jis numalšino sembų pasipriešinimą. 1271 m. bartai ir pagudėnai dar 
sumušė kryžiuočius Zirgūnos mūšyje, bet tai jau buvo paskutinė pergalė. 1272 m. 
Vokiečių ordinas, padedamas Meiseno grafo Ditricho, žiauriai nusiaubė Notangą. 
Herkui Mantui ir jo bendražygiams teko trauktis į miškus. Kryžiuočiai juos per-
sekiojo. 1273 m. vasarą jie užklupo Herkų Mantą Nadruvos pakraštyje. Notangų 
vadas buvo sučiuptas, pakartas, o paskui dar perskrostas kalaviju. Kitus prūsų 
vadus ištiko panaši lemtis. Iki 1274 m. Didysis prūsų sukimimas užgeso, bet nebuvo 
pamirštas. Tragiškas Herkaus Manto likimas įkvėpė daugybę literatūros ir meno 
kūrinių. Ilgainiui jis tapo vienu iš garsiausių Lietuvos nacionalinių didvyrių.

Treniota – Lietuvos valdovas 1263–
1264 m., vardu nežinomos Mindaugo 
sesers ir greičiausiai Nalšios didiko 
Lengvenio sūnus. Šaltiniuose Tre-
niota minimas nuo 1261 m. Jis buvo 
uolus žemaičių rėmėjas, siekęs, kad 
Mindaugas nutrauktų sąjungą su Vo-
kiečių ordinu. Treniota matė, kad šioje 
sąjungoje jo dėdė Mindaugas virsta 
kryžiuočių vergu, ir siekė, kad šis su-
sigrąžintų suverenitetą, perimdamas 
vadovavimą kovai su kryžiuočiais. 
Tačiau, nors įkvėpti žemaičių pergalių, 
1261 m. prieš Ordiną buvo sukilę visi, 
pradedant prūsais, baigiant Saremos 
estais, Mindaugas niekaip nesiryžo 
lemtingam žingsniui. Tuomet Trenio-
ta surengė provokaciją: jis pasiuntė 
į Rygą savo tarnus neva prekybos 
reikalais; kryžiuočiai juos suėmė, 
pagrįstai įtarę šnipinėjimu, o kai į konfl iktą įsikišo Mindaugas, atsisakė 
grąžinti konfi skuotas prekes. Tuo tarpu Treniota atvedė pas dėdę žemaičių 
pasiuntinius ir maldavimais bei grasinimais privertė jį stoti į gentainių pusę. 
Vis dėlto Mindaugas nebuvo patenkintas tokia įvykių eiga. 1262 m. Treniota 
įtikino jį pulti Vendeno (dab. Cėsių) pilį, vieną iš svarbiausių Vokiečių ordino 
tvirtovių Livonijoje, tačiau lietuvių sąjungininkams iš Didžiojo Naugardo 
nepasirodžius sutartu laiku, Mindaugas nutraukė apgultį, grįžo namo ir dar 
suvertė Treniotai kaltę dėl nesėkmingo žygio. Treniota nepasidavė: 1262 m. jis 
sėkmingai atakavo Ordino sąjungininkę Mazoviją, 1263 m. vienas puolė Rygos 
apylinkes ir laimėjo mūšį prie Diunamiundės (Daugavgryvos) vienuolyno. 
Tačiau Mindaugas į jo pasiekimus ir toliau žiūrėjo atsainiai. Neapsikentęs 
Treniota kartu su Nalšios kunigaikščiu Daumantu, iš kurio Mindaugas buvo 
atėmęs sau žmoną, organizavo perversmą: 1263 m. rudenį Daumantas nužudė 
Mindaugą kartu su dviem sūnumis, o Treniota pasiskelbė valdovu. Užėmęs 
sostą, jis tęsė aktyvią kovą prieš kryžiuočius, atakavo jų pilis Prūsijoje, tačiau 
valstybės viduje Treniota turėjo pernelyg daug priešų. Jam pavyko atskleisti 
pusbrolio Tautvilo sąmokslą ir nužudyti konkurentą, tačiau 1264 m. Treniota 
pats buvo nužudytas buvusių Mindaugo tarnų, kuriuos tam paskatino kitas jo 
pusbrolis – Mindaugo sūnus Vaišalgas bei pastarojo rėmėjai Haličo-Volynės 
kunigaikščiai. Su jo mirtimi žlugo ir viltis išlaisvinti baltų tautas nuo kryžiuočių 
bei sujungti jas į vieningą Lietuvos valstybę.

Herkus Mantas (Mantiminas)

Treniota
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Dar kiti, nors ir nevyksta į tokias vietas, 
tačiau namie užsidegę vaškines žvakes prie 
sienos šaukiasi šventųjų globos ir kaip kokie 
stabmeldžiai švenčia tas pačias jų šventes. O, kad 
jie taip pamaldžiai laikytųsi sekmadienių ir juos 
švęstų klausydami šventųjų pamokslų ir katekizmo 
mokymo, kuris gali atitraukti nuo popiežiaus 
skelbiamų prietarų ir nešvankybių. Bet dėl to, kad 
sekmadieniais kaip bedieviai negarbina Kūrėjo, 
jie ir toliau pasilieka akli, garbindami svetimus 
dievus jų dienomis. Todėl būtų labai pageidautina, 
kad tavo šviesioji aukštybė savo ediktu griežtai 
uždraustų jiems tokias keliones ir užkirstų kelią, 
jei kokiu nors būdu būtų įmanoma, tokiai jų 
išpažįstamai stabmeldystei. O aš laikysiu savo 
pareiga kaip ir dabar darau su dideliu uolumu 
per visus savo pamokslus atitraukti ir atkalbėti 
juos nuo tokio stabų garbinimo praeities.“9 Šis 
tekstas pakiša mintį, ar taip dažnai praeities 
istorikų kartotas teiginys apie pagonišką po krikšto 
žemaičių istorijos šimtmetį nesiremia tapatinimu 
„popiežiškos stabmeldystės“ (t. y. katalikybės)su 
senąja žemaičių pagonybe (bent iš dalies).

Kitas liudijimas iš laikų, praėjus maždaug 
400 metų nuo Žemaičių krikšto – XIX a. 3–4 
dešimtmetyje rašytoje savo epigramoje Dionyzas 
Poška pristato savo amžininko žemaičio 

Žemaičių krikšto 600 jubiliejiniai metai
600-osios Žemaičių krikšto metinės

„mužikėlio“ baudžiauninko sąmonėje įsispaudusį 
supratimą, kuo skiriasi senojo pagoniškojo 
žemaičių tikėjimo vyriausiasis dievas Perkūnas nuo 
tuometinio baudžiauninko „mužikėlio“ tikimo ir 
pamilto krikščionių Dievo Kristaus- Rūpintojėlio:

 „Viens tepliotojas, ir didžiai mokytas,
Taipo tepleno visų dievų dievą:
Rankose perkūns ugnings padarytas,
Veids, akys smarkios – ne tokios, kaip tėvo.
Ar dievs smarkininks, –  klausia mužikėlis, –  
Jog ant jo veido toks smarkums didelis?
Abidvi rankos perkūnus užlaiko –
Kuomi gi glostys mane, savo vaiką?“10

Šį liudijimą patvirtina kelių šimtmečių 
Rūpintojėlių drožybos tradicija. 1987 m. lietuvių 
aukštaičių 600 m. krikšto jubiliejaus proga popiežius 
Jonas Paulius II laiške Lietuvos vyskupams 
priminė, ką priimdami krikštą laimėjo mūsų 
protėviai, o per juos ir mes:

„Krikštas jūsų tautą įjungė į didžiąją krikščio-
niškųjų Europos tautų šeimą, į tą „krikščioniją“, 
kuri nulėmė šio žemyno likimą, kuri sudaro patį 
brangiausią bendrą paveldą ir drauge pagrindą 
kurti taikingai ateičiai, ugdyti pažangai ir tikrajai 
laisvei. Tokiu būdu Lietuva įėjo ir į tą kultūrinio 
persiformavimo srovę, kuri prasidėjo to amžiaus 
Europoje, į kultūrinę srovę, kuri buvo persunkta 

krikščioniškos dvasios ir atsivėrusi naujojo huma-
nizmo poreikiam, kurie iš tikėjimo sėmėsi įkvėpimo 
ir paskatinimo ugdyti tas didžiąsias vertybes, 
kurios išaukštino Europos istoriją ir per Europos 
žmones nešė pažangą kitiems kontinentams <...>.

Iš šio naujo ir daug žadančio įsijungimo Lie-
tuva sėmėsi dvasinės energijos išteklius, kurie 
palaipsniškai įsikūnijo įvairiose kultūros, meno 
ir socialinės organizacijos formose. Jūsų šalyje 
pamažu išaugo bažnyčios ir vienuolynai, kurie 
buvo ne tiktai tikėjimo, bet ir kultūros spindulia-
vimo centrai. Juk amžių bėgyje, besikeičiant isto-
rinėms aplinkybėms, Evangelijos skelbimo darbas 
ranka rankon ėjo su tautos auklėjimo ir mokymo 
iniciatyva, šalia vienuolynų išsiskleidė mokyklų 
tinklas, religinis gyvenimas skleidėsi kasdieniniais 
žmonių meilės darbais, įvairiausiomis socialinės 
pagalbos ir pažangos Evangelijos raugu, kuris per-
smelkė kasdieninį gyvenimą. Giliai įsišaknydama 
žmonių sąmonėje, krikščionybė, galima sakyti, 
tapo tautos siela. <...>

Gyvendama krikščioniškuoju tikėjimu, tauta 
tvirtai ir nuoširdžiai jį liudijo net ir sunkiausiais 
savo istorijos laikotarpiais, kančios ir bandymų 
valandomis.<...>

Bažnyčia taip artimai susisiejo, sakyčiau, tie-
siog augte suaugo su tautos gyvenimo tikrove, kad 

apie ją telkėsi jūsų tėvai ir protėviai visais laikais, 
bet ypač tada, kai iškildavo bandymai, kai ateidavo 
sutemų ir kančios laikotarpiai, kuriais ir pastaruoju 
metu buvo paženklinta jūsų šalies istorija.“11

Švęsdami Žemaičių krikšto 600 metų jubi-
liejų nepasiduokime sentimentalioms iliuzijoms 
apie „labai humaniškus“, nors ir žiauriai prieš 
krikščionis kariavusius, mūsų protėvius. Blaiviai 
žvelkime į šešių amžių krikščioniškojo tikėjimo 
dvasinį paveldą mūsų krašte. Tų amžių krikš-
čioniškoji kultūros patirtis (net vien pasaulietine 
civilizacijos prasme) padarė mus būti vertais 
pripažinimo Europos Sąjungos piliečiais. Tai liu-
dija, kiek jau daug laimėjome tapę krikščionimis, 
net jei ir bailiai nedrįstame prabilti apie amžiną 
krikščioniškų tautų šeimą danguje, jos žavesį 
ir skleidžiamą šviesą bei viltį šių dienų krizių 
sujauktoms mūsų sieloms.

9 M. Mažvydas, „Pirmoji lietuviška knyga“, Vilnius, 
1974, p. 278-279.

10 J. Riškus, „Lietuvių literatūros chrestomatija 
XIX a. pirmoji pusė“, Vilnius, 1986, p. 45.

11 Jonas Paulius II Apaštalinis laiškas Lietuvos 
vyskupams švenčiant lietuvių tautos krikšto 600 metų 
jubiliejų. Typis polyglottis Vaticani, 1987, p. 6–10.
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11-oje sueigoje pas Martyną Jankų...
Aušra LAUCIŪTĖ, Pagėgių savivaldybės viešųjų ryšių vyriausioji specialistė

Rugpjūčio 9–10 d. visuomenės veikėjai, 
žurnalistai, spaudos leidėjai, istorikai ir kiti, 
neabejingi ir besidomintys Mažosios Lietuvos 
istorijos ir kultūros paveldo išsaugojimu, 
takais keleliais skubėjo į Bitėnus (Šilutės r.), į 
Martyno Jankaus sodybą. Čia jau vienuoliktą 
kartą vyko „Sueiga pas Martyną Jankų“. Šį 
kartą buvo paminėtos Mažosios Lietuvos 
patriarcho M. Jankaus 155 metų gimimo metinės, 
„Amžinosios Rambyno kalno knygos“ 85-osios 
metinės bei Mažosios Lietuvos paveikslų 
galerijos po atviru dangumi 10-metis. Taip pat 
dvi dienas vyko konferencijos, skirtos Klaipėdos 
krašto metams paminėti. 

Pirmosios dienos konferenciją pradėjo 
Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Koms-
kis, kuris padėkojo svečiams, konferencijos 
dalyviams už  ypatingą dėmesį M. Jankui, 
Bitėnams bei Pagėgių kraštui. Jis pasidžiaugė, 
kad Savivaldybė gali prie to prisidėti ir palinkėjo 
našaus darbo.

Dvi dienas trukusi mokslinė konferencija iš 
arčiau supažindino su M. Jankumi, jo gyvenama 
aplinka bei gyvenimo laikotarpiu susijusiomis 
temomis. Čia pranešimus skaitė daug mokslinin-
kų, kurie pristatė savo naujausius tyrinėjimus. 
Pranešimus taip pat skaitė ir muziejininkai.

Šios konferencijos pabaigoje buvo priimta 
rezoliucija ir visuotinai palaikytas Pagėgių 
savivaldybės siūlymas kreiptis į Lietuvos 
Respublikos vadovybę, prašant finansavimo 
įsigyti buvusį Jankų gyvenamą namą ir darži-
nę su žeme. Šiuo metu šį turtą valdo privatūs 
asmenys, kurie sutiktų šį turtą perleisti Pagėgių 
savivaldybei. Meras dėkojo garbiems konfe-
rencijos dalyviams, pranešėjams už įdomius 

pranešimus, pasidžiaugė, kad konferencijos 
dalyviai pritarė Savivaldybės iniciatyvai kreiptis 
į Lietuvos Vyriausybę dėl M. Jankaus sodybos 
vientisumo atstatymo. 

Vienintelė Lietuvoje ištisus metus veikianti 
galerija po atviru dangumi Mažosios Lietuvos 
paveikslų sodas, šiemet švenčiantis gyvavimo 
10-metį, sutraukė į plenerą daugiausiai profesi-
onalių dailininkų. Jubiliejiniame plenere, kurio 
metu nutapyti paveikslai įkurdinti Mažosios 
Lietuvos paveikslų sode, tapė 10 dailininkų ne 
tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio: dailininkas 
iš Vokietijos Nikolai Kraneis, gruzinas Irakli 
Gabecadze ir lenkaitė Agata Borova. Lietuvai 
atstovavo Arvydas Kašauskas, Rūta Eidukaity-
tė, Vytautas Kaunas, Jūratė Mitalienė, Saulius 
Rudzikas, Virgis Ruseckas ir Justina Puidokaitė. 
Jie tapė pasirinkta Mažosios Lietuvos tema. Šį 
kartą rengiant profesionalių dailininkų plenerą 
daug padėjo VšĮ „Artkomas“ su talkininkais. 
Dailininkams buvo surengtos pažintinės pas-
kaitos, ekskursijos. 

Visą savaitę greta profesionalų zujo 6-asis 
jaunųjų dailininkų pleneras, kuriame dalyvavo 
11 jaunųjų dailininkų iš Pagėgių, Vilkyškių, 
Kintų, Traksėdžių ir Šilutės mokyklų. Tradicija 
tapusius jaunųjų dailininkų plenerus globoja LR 
Seimo pirmininko pavaduotojo Kęsto Komskio 
labdaros ir paramos fondas. Šiais darbais labai 
džiaugėsi šio fondo mecenatas K. Komskis, 
kuris išsakė mintį, kad gali būti, jog bus išleista 
knygelė apie čia vykusius jaunųjų dailininkų 
plenerus, nes jau yra surinkta nemaža kolekcija. 
Jis taip pat padėkojo moksleiviams ir jų 
mokytojams Aurimui ir Ritai. Jaunųjų dailininkų 
darbai eksponuoti ant kalvos, autoriams įteikti 

K. Komskio paramos ir labdaros fondo padėkos 
raštai, atminimo dovanos.

Sueigos metu gražia tradicija yra tapęs M. 
Jankaus ir jo bendražygio Vydūno kapaviečių 
pagerbimas, tad pasibaigus konferencijai, visi 
patraukė į Bitėnų kapinaites. Ant M. Jankaus 
kapo gėlių padėjo Pagėgių savivaldybės meras 
V. Komskis, Vydūno draugijos nariai, pagarbą 
atidavė kiti vienuoliktosios sueigos pas M. Jan-
kų dalyviai. Tylos minute pagerbtas Bitėnų 
kapinaitėse atgulusių iškilių šio krašto žmonių 
atminimas.

Sueigos dalyviai, lydimi Šilutės meno 
mokyklos fanfarinio orkestro „Pamarys“ (vad. 
G. Raila) ir šokėjų (vad. J. Railienė), iš Amžinosios 
poilsio vietos patraukė į M. Jankaus sodybą. 
Tautiniais drabužiais pasipuošusios šventės 
vedėjos Liudvika Burzdžiuvienė ir Ingrida 
Jokšienė ant molberto pastatė nuotrauką, kurioje 
pavaizduota, kaip lietuvininkė sutikdama garbų 
svečią Hermaną Zudermaną riša jam ant kairės 
rankos margaraštę juostą. Ši nuotrauka sueigai 
pagaminta neatsitiktinai – rišti margaraštę 
juostelę ant kairiosios rankos garbiam svečiui 
buvęs senas lietuvininkų paprotys. Laikantis 
šios tradicijos visiems garbingiems sueigos pas 
M. Jankų svečiams buvo užrištos margaraštės 
juostelės.

Taip pat mero iniciatyva parengtos ypatingos 
atminimo dovanos – aštuonios „Amžinosios 
Rambyno kalno knygos“ kopijos už nuopelnus 
ir meilę Pagėgių kraštui. Jos ir buvo įteiktos 
labiausiai M. Jankaus atminimo įmažinimui 
dirbusiems žmonėms. Pirmoji jų atiteko prof. 
Domui Kaunui. Antroji buvo įteikta Evai 
Jankutei-Gerolai, garsiojo patriarcho vaikaitei. 

Trečioji atiteko Birutei Žemgulienei, ilgametei 
šio muziejaus puoselėtojai. Ketvirtuoju numeriu 
pažymėta buvo įteikta šios sueigos išvakarėse: 
ją gavo Kęstas Komskis, kuris labai daug 
prisidėjo kuriant šios vietos grožį ir jaukumą. 
Penktoji buvo įteikta vydūniečiui doc. dr. 
Vaclovui Bagdonavičiui. Šeštuoju numeriu 
pažymėta atiteko istorikei doc. dr. Silvai 
Pocytei. Septintuoju – Vytautui Juodkaziui. O 
paskutinė šiais metais – Pranui Matijošiui, kuris 
perdavė palėpėje rastą M. Jankaus archyvą prof. 
D. Kaunui. Vainikuojant iškilmingą suvenyrinių 
„Amžinosios Rambyno kalno knygų“ įteikimą, 
į dangų buvo paleisti balti balandžiai.

Po visų sveikinimų ir padėkų konferencijų 
dalyviai ir svečiai galėjo aplankyti naująją 
M. Jankaus muziejaus ekspoziciją bei laukti pra-
sidedančio koncerto, skirto Klaipėdos metams 
paminėti. Dvi dienas vykusias konferencijas 
vainikavo Klaipėdos valstybinio muzikinio 
teatro operos ir simfoninio orkestro koncertas 
„Operissimo“.

Savivaldybės vadovas pasidžiaugė, kad VVG 
„Pagėgių kraštas“ projektas suteikė galimybę su-
kviesti garbius mokslininkus į konferenciją, taip 
pat dėkojo, primindamas, kad pagal vietos pro-
jekto „M. Jankaus muziejaus iniciatyvos paminint 
Pagėgių kraštui žymias datas“ numatytą veiklą 
jau išleista knyga apie Heinrichą Teodorą Šioną, 
skirta jo 240 metų gimimo sukakčiai paminėti. Iš 
VVG finansuoto projekto lėšų išleistas atvirukų 
komplektas, skirtas Mažosios Lietuvos paveikslų 
sodo 10-mečiui paminėti, kurį gavę dovanų visi 
sueigos dalyviai buvo maloniai nustebinti.

Autorės nuotr.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis (pirmas iš dešinės) prof. Domui Kaunui ir 
Martyno Jankaus vaikaitei Evai Jankutei-Gerolai įteikė „Amžinąją Rambyno kalno knygą“ Konferencijos dalyviai
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Lietuvių policijos Vilniaus 4-asis batalionas (1941–1944)
Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius, Vilnius

Antrojo pasaulinio karo istorija

Ryšių karininko nuomone, batalioną reikėtų 
mažiausiai 8 savaitėms atšaukti iš užimamo 
rajono ir tęsti apmokymus tokioje vietoje, 
kur būtų neįmanoma bendrauti su vietos 
gyventojais30. Kovelio (Volynės) srityje dalis 
bataliono kareivių saugojo kaimų gyventojus 
nuo sovietinių ir lenkų partizanų (Armijos 
krajovos) antpuolių. Bataliono kareiviams 
tekdavo susidurti su lenkų ir sovietiniais 
partizanais. Pastarieji puldavo kareivių 
saugomus įvairius karinius ir pramoninius 
objektus. Apie 40 bataliono karių iš Kovelio buvo 
pasiųsti į Vokietiją tarnauti priešlėktuviniuose 
daliniuose. Šioje grupėje buvęs eilinis Bernardas 
Čebatoriūnas pakeliui į Vokietiją iš siunčiamo 
būrio pasišalino ir sugrįžo namo. Dalis bataliono 
karių 1944 m. sausio pradžioje buvo išsiųsti 
į Cumanės gyvenvietę ir įsikūrė atsparos 
punkte. Priartėjus frontui, Cumanėje buvo 
paliktas vienas bataliono būrys (jam vadovavo 
ltn. N. Černius), trys vokiečių kuopos, kazokų 
dalinys ir vienas 8-ojo lietuvių bataliono būrys. 
1944 m. sausio 26 d. atsparos punktą apsupo 
sovietiniai partizanai. Mūšis truko apie 3 
valandas. Lietuviai buvo įsitvirtinę dzotuose ir 
atkakliai gynėsi, jie nukovė 7 partizanus. 1944 
m. vasario 1 d. partizanai puolė antrą kartą. 
Kautynės tęsėsi pusantros paros. Partizanų buvo 
gerokai daugiau negu besiginančių, jie buvo 
gerai ginkluoti – turėjo patrankėlių, sunkiųjų 
kulkosvaidžių ir prieštankinių ginklų.  Kautynių 
metu buvo kontūzytas vieno dzoto įgūlai (iš 
viso 7 kariai su 1 rankiniu kulkosvaidžiu) 
vadovavęs skyriaus vadas. Iš viso lietuvių būrys 
(1-as būrys) gynė tris dzotus, esančius 70 m 
atstumu vienas nuo kito. Vieno dzoto įgula 
nukovė 8 partizanus. Iš viso 4-ojo bataliono 
1-o būrio kariai esą nukovė 11 partizanų ir 37 
paėmė į nelaisvę. Partizanai buvo perduoti 
vokiečiams, kurie belaisvius sušaudė. Naktį iš 
vasario 2-os į 3-ią lietuviai iš dzotų pasitraukė, 
tačiau už 7 km juos vėl užpuolė sovietiniai 
partizanai. Būrio vadas N. Černius įsakė trauktis 

į mišką. Lietuviai sustojo prie kažkokio kaimo 
pernakvoti. Kaimo gyventojai davė jiems 
duonos. Vienas senukas pasakė, kad jo sūnus 
yra partizanų būrio vadas. Tuomet būrio vadas 
išėjo tartis su partizanais dėl pasidavimo. Buvo 
susitarta, kad lietuvių būrys sudės ginklus, po to 
jie buvo pamaitinti ir apnakvydinti. Kitą dieną 
lietuviai, kaip belaisviai, buvo išvaryti Dubno 
kryptimi. Pakeliui juos sustabdė Raudonosios 
armijos karininkas ir nusivedė į savo štabą31.  

1944 m. sausio pabaigoje dalis 4-ojo 
bataliono puolančios sovietų kariuomenės 
buvo apsuptas Kovelio ir Dubno rajonuose. 
Apsupime batalionas išbuvo apie dvi savaites. 
Daug bataliono karių pateko į sovietų nelaisvę32. 
1944 m. vasario mėn. iš apsupimo Dubno 
rajone pavyko prasiveržti tik devyniolikai 4-ojo 
bataliono karių. Jie buvo išsiųsti į Kauną33.

Dezertyrai ir kiti bataliono nuostoliai. 
Pirmieji pasišalinimo iš tarnybos atvejai buvo 
užfiksuoti jau 1941 m. Bataliono eilinis Kazys 
Andriejaitis 1941 m. rugsėjo 11 d. buvo per-
keltas į 3-iąjį batalioną, tačiau ten nenuvyko 
ir buvo pasišalinęs iki 1941 m. rugsėjo 17 d. 
Už tai Savisaugos dalių teismas 1941 m. spalio 
13 d. K. Andriejaitį nuteisė kalėti 2 mėnesius 
areštinėje34. 1941 m. rugsėjo 13 d. iš bataliono 
pasišalino kareivis Stasys Jakučionis35. 1942 m. 
gegužės 21 d. iš bataliono dezertyravo eiliniai 
Klemensas Juknevičius ir Juozas Grigelis. Per 
kitas kelias dienas pasišalino eilinis Jeronimas 
Stasevičius ir puskarininkiai Robertas Tabaras 
bei Leonas Leščinskas36. 1942 m. balandžio 18 d. 
dėl nežinomų priežasčių vokiečių buvo suim-
tas kpt. Jurgis Rinkevičius. Jis buvo kalinamas 
Rygos kalėjime iki 1942 m. rugsėjo 17 d., bet 
teismo buvo pripažintas nekaltu ir paleistas į 
laisvę. 1942 m. rugsėjo 16 d. iš bataliono dezer-
tyravo eilinis Antanas Skunsmanas. Jis sugrįžo 
į savo gimtąjį Račų kaimą Mažeikių apskrityje. 
1943 m. spalio mėn. A. Skunsmaną suėmė po-
licija ir uždarė Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 
Po mėnesio A. Skunsmanui iš kalėjimo pavyko 

pabėgti, tačiau 1944 m. birželio mėn. jis vėl buvo 
suimtas ir uždarytas Šiaulių kalėjime. Priartėjus 
frontui, bombardavimo metu A. Skunsmanas 
iš kalėjimo vėl pabėgo37.  1943 m. kovo 9 d. iš 
areštinės pabėgo 4-ojo bataliono ltn. Vladas 
Garsys38. Pabėgimų iš bataliono padažnėjo nuo 
1943 m. antros pusės. 1943 m. rugpjūčio 9 d. iš 
bataliono dezertyravo eilinis Antanas Paurys39. 
1943 m. rugsėjo 24 d. iš bataliono pasišalino 
eilinis Kostas Vaičiukėnas40. 1943 m. spalio 11 
d. dezertyravo jaunesnysis puskarininkis Juozas 
Vilkaitis ir eilinis Justas Valys41. 1943 m. spalio 
25 d. iš Kupicovo atramos punkto su ginklais 
pasišalino 11 bataliono 2-osios kuopos kareivių. 
Įtarta, kad jie pabėgo pas UPA (Ukrainos suki-
lėlių armijos) partizanus, su kuriais jie tarėsi dėl 
tarpusavio nepuolimo42. 1943 m. lapkričio 13 d. 
bataliono 4-osios kuopos raštvedys Juozas Zda-
navičius gavo 20 parų atostogų ir išvyko į Šven-
čionis. Atgal į batalioną jis negrįžo ir slapstėsi iki 
vokiečių okupacijos pabaigos43. Bataliono 2-osios 
kuopos eilinis Albinas Markevičius, sužinojęs, 
kad batalioną ruošiamasi išsiųsti į frontą, 1943 m. 
gruodžio 25 d. iš bataliono pasitraukė ir sugrįžo 
į savo gimtąjį kaimą Dusetų valsčiuje44.

Didesnių nuostolių batalionas patyrė 
Ukrainoje. 1942 m  rugpjūčio 10 d. kautynėse 
su partizanais Ukrainoje žuvo eilinis Julius 
Stankus45. 1943 m. vasario 14 d. ir 1943 m. kovo 
7 d. Stalino miesto apylinkėse žuvo bataliono 
eilinis Edmundas Urbelis ir 4-osios kuopos 
grandinis Jonas Jackūnas, o 1943 m. gegužės 
11 d. tos pačios kuopos eilinis Jonas Jackūnas46. 
1943 m. spalio 29 d. kovoje su partizanais 
Ukrainoje žuvo eilinis Jonas Dičiūnas, kilęs 
iš Zarasų apskrities Antalieptės valsčiaus47. 
1943 m. lapkričio 10 d. kovoje su partizanais 
žuvo eilinis Alfonsas Šileikis48. 1943 m. gruo-
džio 2 d. kovoje su bolševikais Ukrainoje žuvo 
puskarininkis Jonas Genaitis (Ginaitis)49. Kai 
kurie šaltiniai nurodo, jog viena šio bataliono 
kuopa prarado net 30 žuvusių karių50. Deja, 
trūksta archyvinių šaltinių nustatyti patikimus 

4-ojo bataliono nuostolius (žuvusiųjų, sužeistų, 
patekusių į nelaisvę karių skaičių).

30 4-ojo lietuvių policijos bataliono ryšių karininko 
1943 10 25  raštas Tvarkos policijos vadui Lietuvoje, LYA, 
f. K-1, ap. 45, b. 1853, l. 101-20, 101-21.

31 A. Kriaučiūno 1945 04 06  tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 45729/3, l. 38-40; L. Zakarausko 1949 02 
24  tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13262/3, l. 
27-29; B. Čebatoriūno 1946 06 05 apklausos protokolas, 
ibid., b. 4725/3, l. 64. 

32 L. Zakarausko 1949 02 24 d. tardymo protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 13262/3, l. 27-29; B. Čebatoriūno 1946 
06 05  apklausos protokolas, ibid., b. 4725/3, l. 64.

33 V. Pečegonio ir J. Šato 1946 07 27 d. akistata, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 8431/3, l. 20 a. p.

34 Savisaugos dalims įsakymas Nr. 29 (1941 10 18), 
LCVA, f. R-660, ap. 2, b. 261, l. 64.

35 Savisaugos dalims įsakymas Nr. 20 (1941 09 23), 
ibid., b. 262, l. 62.

36 Vokiečių policijos vyr. ltn. Watzka 1942 07 02  raštas, 
ibid., b. R-689, ap. 1, b. 87, l. 19.

37 A. Skunsmano 1945 02 24 d. tardymo protokolas, 
LYA, f. K-1, ap. 58, b. 45096/3, t. 1, l. 21.

38 1944 04 11 įsakymas suimti V. Garsį, LCVA, f. R-691, 
ap. 1, b. 80, l. 104.

39 1943 11 16 įsakymas suimti A. Paurį, ibid., f. R-682, 
ap. 1, b. 1, l. 174.

40 1943 11 15 įsakymas suimti K. Vaičiukėną, ibid., 
b. 1, l. 100.

41 1943 12 18  įsakymai suimti dezertyrus J. Vilkaitį ir 
J. Valį, b. 1, l. 36, 91. 

42 4-ojo bataliono vado 1943 10 25  raštas bataliono 
ryšių karininkui, LYA, f. K-1, ap. 45, b. 1853, l. 101-22; 
UPA partizanų 1943 10 19 laiškas lietuvių kariams, ibid., 
l. 101-25.

43 J. Zdanavičiaus 1944 11 13 tardymo protokolas, LYA, 
f. K-1, ap. 58, b. 29620/3, l. 8 a. p.

44 A. Merkevičiaus 1949 09 02  tardymo protokolas, 
ibid., b. 16847/3, l. 95-96.

45 R. Zizas, „Lietuvių savisaugos (apsaugos) batalionų 
karių nuostoliai Vokietijos–SSRS karo metu (1941–1945)“, 
Karo archyvas, Vilnius, 2004, t. 19, p. 326. 

46 R. Zizas, op. cit., p. 284. 334.
47 R. Zizas, op. cit., p. 277.
48 Ibid., p. 329.
49 Ibid., p. 281.
50 „A. A. artilerijos majoras Leonardas Jurkšas“, Karys, 

1958, balandis, Nr. 168; Henry L. Gaidis, A History of the Li-
thuanian military forces in World War II 1939-1945, p. 135. 
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Pabaiga

Prisimintina kišenvagių moralė – jokio 
sukčiavimo! Tai būtų negarbinga. Bet nūnai 
Lietuvos Respublikoje sukčiauti negėda. Nei 
bankininkystėje, nei superkant rinkimus. 
Tik prezidentė, mat  nesisteminė, dar peikia: 
gėda!

Michailas Chodorkovskis, tapęs literatu, 
aprašė kalėjime sutikto vagies istoriją. Šiam 
tardytojai pasiūlę sandėrį: „Prisipažink, kad 
išplėšei senutei rankinuką iš rankų, tai mums 
sumažės neišaiškintų nusikaltimų, o tau su-
mažinsim terminą, greit būsi laisvas. – Kad aš 
būčiau toks, kuris atiminėja senučių rankinu-
kus – niekada! Verčiau sodinkit, kiek norit.“

Ir vagis iškyla aukščiau už milicijos tar-
dytojus.

Bet sukčiai valdžioje, kai dideli, gali ne-
blogai sutarti su dideliais vagimis. Visai netoli 
šviečia iškalbingos korupcijos kritikų bylos. 
M. Chodorkovskis, S. Magnitskis, A. Naval-
nas. Jei Lietuva norės likti truputį kitokia, teks 
ją bausti, ko nors pamėtėti.

Pažvelkim dar į priešpaskutinę Lietuvos aferą.
Europos pinigus – į besotę „darbiečių“ 

viršūnėlės ryklę! V. Uspaskichas jau seniai 
žadėjo paversti Lietuvą savo UABu. Dabar 
sulipdė įspūdingą UABą kaip siurblinę 
Europos pinigams siurbti. Du ministrai 
pasirašo uspaskinę tvarką užbėgdami už 
akių galbūt egzistuojančiai premjero valiai. 
Panašią derliaus programą vykdys trečiasis 
UABo ministras. Pakako dienos ar poros 
valandų, ir „vsio zakonno!“ Nekomentuosim, 
kam ankstesniųjų vadovų priklausė toks 
požiūris. Žuvis pūva nuo seniau. Taip dabar 
numatyta žarstyti milijardinę Europos lėšų 
naudą monopolinio „darbo“ UABo rankomis. 
Kartu čia ir politinė nauda Maskvos konsul-
tantams – bjauri Lietuvos kompromitacija pir-
mininkavimo ES metu. „Pirmininkė“ valstybė 
lupa Europos pinigus dar neregėto įžūlumo 
metodais! Jei Seimo dauguma – „darbo“ ma-
rionetės, tai sukčiai pasidarys įstatymą dar 

Sudirbti Lietuvą
Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Briuselis

Lietuvos politinė situacija

Atkelta iš 1 p.

ir kompensacijai už pažeistą nekaltybę. O 
ką mąsto vargšai socialdemokratai, kuriuos 
koalicijos partneriai išbado turgaus aikštėje? 
Gal visiškas ištižimas, o gal brėkšo ir sutartas 
vėlesnis nuomilžis („otkatas“). Bet Lietuvos 
prestižui – juoda duobė.

                      Tu pamiršai, tėvyne mano,
                      meilę ir teisybę.
                      Todėl ir gauni atamanų
                      godžią vyresnybę.
O valstybės kompromitavimo pavyzdžių 

apskritai nepristigtume. Iškart po rinkimų 
naujasis neatsakingai vadovaujamas Seimas 
nusiuntė teisiamąjį dėl stambios korupcijos 
V. Uspaskichą atstovauti Lietuvai ne bet kur, 
o Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblė-
joje. Gal atstovaus iš kalėjimo? Savo ruožtu 
per Eglės Kusaitės bylą norėta parodyti, 
kad Lietuva – tai prieš Rusiją kariaujančių 
teroristų kraštas.

Be to, tai šalis, kurioje neva nuožmiai per-
sekiojamos tautinės ir seksualinės mažumos. 
Prezidentei D. Grybauskaitei pristatant Euro-
pos Parlamente mūsų šalies pirmininkavimą 
ES, „rusų“ persekiojimo pavyzdžiu pateikta 
V. Uspaskicho (ir kompanijos) byla. Vargšai 
keturi Lietuvos rusai ir visa rusiška partija, 
nūnai laukiantys apeliacinių svarstymų! Ten 
pat buvo mestas ir puspročio (taip atrodė) 
europarlamentaro iš Lenkijos kaltinimas, 
kodėl Lietuvoje draudžiama lenkų kalba ir 
piktybiškai uždarinėjamos lenkiškos moky-
klos. Dalyvavau posėdyje, tai turėjau mela-
giui replikuoti, sykiu ir dėl „persekiojamo“ 
ruso. Gerai, kad pačios Lenkijos valdžia jau 
atrodo pradedanti susivokti, kas čia kokius 
žaidimus žaidžia. Geopolitinius pagal A. Du-
giną, be abejo. Užduotis Nr. 1 – supykdyti 
Lietuvą su Lenkija. Antai šlykštaus turinio 
transparantas Poznanės stadione per futbolo 
rungtynes – visai ne aistruolių tamsuolių 
darbas. Provokacija buvo išmaniai nutaikyta 
į lietuvišką dar baudžiavos laikų skriaudų 

kompleksą, kuris dabar turėjo sukilti keršto 
pykčiu prieš „lenkus“ kaip lenkų ponus. Bet 
neišdegė. Apgailestauja net tie varšuviečiai, 
kurie anksčiau kurstė.

Labai tikėtasi susirėmimų per gėjų pa-
radą Vilniuje. Tačiau miesto gyventojai jį 
praktiškai ignoravo, galingų ginkluotųjų 
pajėgų neteko naudoti. Tradiciškai atidirbo 
ekranų herojus Petras Gražulis, ir tiek. Dar 
pasitampys su policija teismuose. R. Paksas 
ketino pabūti referi, vis dėlto Petras – jo 
partijos šviesus veidas Seime. Bet Lietuvos 
purvinimui tai pabodęs mažmožis. Iš nevil-
ties paleista Rusijos žvalgybininkų pareng-
toji korta – telefoniniai negudrių, kai kada 
ciniškų Lietuvos diplomatų nuklausymai 
(įrašai). Turinys menkokas, bet perspėjimas 
ir šantažas rimtas: „Žinokit, jūsų visų klauso-
mės. Galim dar išmesti stipresnių dalykų.“ O 
per konkretų pliuškio šantažą – ir į tradicinį 
verbavimą. Tad vis dėlto paleista ženklas, 
kokios bejėgės ir pažeidžiamos esą lietuvių 
tarnybos. Šį netiesioginį išpuolį ignoruoti 
nebūtų teisinga, reikia namų darbų.

Sužlugdyti europinę Rytų kaimynys-
tės politiką – štai didysis, todėl nesunkiai 
įžvelgiamas, kaimyno ne kaimyno tikslas. 
Europa mat įžūliai kėsinasi į šventą būsimos 
„Eurazijos“ erdvę, klaidindama jos pokolo-
nijines tautas, o dar tai nenaudėlei Lietuvai 
pirmininkaujant! Todėl nei ES, nei Lietuvos 
sėkmė jokiu būdu neleistina. Lietuvą būtina 
sudirbti visais aprašytais ir dar kitokiais 
būdais. O laikas ribotas – ligi lapkričio, – tad 
būkim, braliukai, dar viskam pasiruošę. Ar 
turim dar kokį rusišką banką?

Pačioje „mūsų“ kadencijos pradžioje dvi 
Pietų Kaukazo valstybės žengtelėjo į ES pusę. 
Bet ar pasirašys Vilniuje sutartis? – tą galima 
ardyti. Kas atvažiuos iš Gruzijos ir kas ten dar 
įvyks ligi lapkričio?

Azerbaidžaną patogu spardyti į jo 
žaizdas – okupuotas žemes ir per milijoną 

išvarytų žmonių, – ir geriausia, kai spar-
doma Vilniuje. Mat krikščioniška. Ukraina, 
Moldova su nurėžtu gabalu – abi savaip 
pažeidžiamos ir su silpnybių trūkumais, tad 
visko matysime. Pirmiausia, kokį kaulą su 
spaustuvais numes Ukrainai prieš pat Vil-
nių, gal kad nebūtų prasmės nė čia važiuoti. 
Ir kokį sprendimą ji pati ras dėl buvusios 
premjerės. Juk jeigu šią Maskvoje apsuko, 
tai ten tūnotų dar antras kaltinamasis – Vla-
dimiras, bent jau liudininkas Julijos byloje. 
Na, Kremlius ištrauks dar kortų, kad jokio 
sprendimo nebūtų. Suaktyvėjo ukrainiečių 
ir lenkų kiršinimai. Dėl agresyviųjų „Kre-
sų“ lizde tūnančių enkavėdistų bent jau šis 
tas prašvito. Nenustebtume, jei tuo pačiu 
pašvinkusi ir Seinų krašto antilietuviškoji 
„falanga“. Šiaip jau Ukraina, spaudžiama 
dėl muitų sąjungos į Rytus, gan gudriai iš-
tempė laiką, ir dabar, tik žiūrėkit, sunerimo 
Baltarusija. Pirmoji įkišusi koją į spąstus jau 
protestuoja, pirmiausia jos smulkieji vers-
lininkai. Esą muitų sąjunga su Maskva, tai 
naujas niokojimas, žala be kažkokios žadėtos 
naudos Baltarusijai. Gyvenimas muša raktu 
(bjot kliučiom), nieko nepadarysi. Bet muša-
mieji, galų gale, mokosi. Stebėk, Lietuva, ir 
nors pati nesileisk manipuliuojama.

Antai net JAV, išdidi supervalstybė, pripa-
žįsta savo iliuzinės vienšalio „persikrovimo“, 
tai yra pataikavimo nedemokratinei Rusijai, 
politikos nesėkmę. Galėtų susivokti ir Lietuvą 
tartum valdantys keturių partijų Koalicinės 
tarybos nariai – pasišovę nacionalinės poli-
tikos perkrovikai. Susidomėję respublikos 
piliečiai gali pavartyti Konstituciją – bene 
atras joje tokią aukščiausios valdžios grandį 
kaip Koalicinė taryba, įsakinėjanti ministrams 
(pavyzdžiui, D. Pavalkiui). Jei neras, tai skai-
driau apsišvies dar vienas nekonstitucinių 
žaidimų būdas.

Šaltinis: www.landsbergis.lt
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Liepos 6–14 d. Telšiuose stovyklavo per 
2000 skautų. Šiais metais skautai Lietuvoje 
švenčia 95-ąjį savo gimtadienį. Jubiliejinė 
skautų stovykla „Gėrio pėdomis” skau-

Jubiliejinė skautų stovykla „Gėrio pėdomis“
tams buvo ypatinga ne tik dėl svarbios 
datos, bet ir dėl savo masto. Skautų renginį 
globojo Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. 

Skautai jubiliejinėje stovykloje. Daivos Šarėjienės nuotr.

Telšiuose aštuonias dienas šurmuliavo 
tikras skautiškas miestelis su daugiau nei 
700 palapinių, kino teatru bei skautišku 
restoranu. Skautai iš keturių žemynų laiką 
leido keliaudami po Žemaitijos regioną, darė 
gerus darbus vietos bendruomenei, sportavo, 
mokėsi menų, amatų, išgyvenimo gamtoje 
paslapčių. Ant Masčio ežero kranto buvo 
įsikūręs jūrų skautų uostas, kuriame buvo 
mokomasi irklavimo, buriavimo, žaidžiami 
žaidimai vandenyje. Stovykloje su jaunuoliais 
dirbo ir 500 savanorių skautų vadovų.

Kiekvieną dieną renginio aktualijas ap-
žvelgdavo pačių dalyvių kurta stovyklos TV 
laida. Buvo leidžiamas stovyklos laikraštis ir 
veikė radijo mėgėjų stotis. Stovyklą aplankė 
ir apžiūrėjo per 400 svečių – visuomenės vei-
kėjų, jaunimo politikos atstovų, telšiškių. 

„Šios stovyklos pabaiga mums žymi nau-
ją pradžią – mes pradedame ruoštis skautybės 
Lietuvoje šimtmečio paminėjimui, vyksian-
čiam po penkerių metų – 2018-aisiais”, – sakė 
stovyklos viršininkas Vilius Viktoravičius. 
Skautams ypatingas jubiliejines stovyklas 
pradedama organizuoti daugiau nei prieš 
dvejus metus.

Skautai yra visuomeninis, nepolitinis, 

ne pelno siekiantis, savanoriškas jaunimo 
judėjimas, kurio pagrindinis siekis – išug-
dyti jauną žmogų pilietišku ir atsakingu 
nacionalinės ir tarptautinės visuomenės 
nariu. Skautų judėjimas yra progresyvios 
saviauklos sistema, veikianti per įžodį ir 
priesakus, mokymąsi per veiklą, patyrimo 
laipsnius, specialybių programas ir mažų 
grupių narystę. 

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

Jubiliejinė skautų stovykla iš dalies 
finansuojama Europos socialinio fondo 
lėšomis pagal žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programą (projektas „Dievui. 
Tėvynei. Artimui“, kodas VP1-2.2-ŠMM-
10-V-02-015).

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. 33 (294)
Tarpukario Lietuvos  kario uniforma

Tarpukario metais Lietuvos kariuo-
menėje buvo 9 pėstininkų, 4 artilerijos 
ir 3 kavalerijos pulkai, karo aviacijos 
pajėgos ir pagalbinė kariuomenė, ku-
rią sudarė inžinerijos, geležinkelinin-
kų, ryšininkų ir transporto padaliniai. 
Lietuvos kariuomenė buvo apgin-
kluota tuo metu pakankamai moder-
nia užsienio ir savos gamybos karine 
technika. Atkurtai Lietuvos kariuome-
nei reikėjo ir savo uniformos. Vienas 
uniformos kūrėjų buvo archeologas, 
gydytojas, generolas Vladas Nagius - 
Nagevičius (1881 – 1954). Jo teigimu, 
uniforma turėjo būti pigi, patogi, pa-
siūta iš lietuviško milo. 1918 m. lapkri-
čio 30 d. kariuomenės štabo viršinin-
kas, pulkininkas Jurgis Kubilius (1875 
– 1961) raštu Nr. 21 patvirtina kariuo-
menės uniformą. Kepurė buvo panaši 
į rusų kariuomenės modelį, munduras 
ir kelnės – angliškos uniformos mode-
lio, pasiūti iš vokiškos gelumbės. Mili-
nė – su dviem eilėmis sagų.

Pirmieji realūs bandymai suvieno-
dinti Lietuvos karių aprangą buvo 
įgyvendinti  1919 m. vasario 21 d. 

Krašto apsaugos ministerijos (KAM) 
įsakymu Nr. 35 „Dėl laikinosios ka-
riuomenės uniformos“. Munduras 
– angliško frenčiaus modelio, stačia 
apykakle, atverstais rankogaliais, su 
prisiuvamais antpečiais bei spalvotais 
įsiuvais. Uniformų įsiuvams ir kepurių 
lankeliams naudotos geltona, raudona, 
balta, rausva, šviesiai mėlyna spalvos 
pagal ginklų rūšis. Tiek kareivių, teik 
ir karininkų uniforma buvo vienoda.

1920 m. rugpjūčio 15 d. buvo įvesta 
nuolatinė uniforma. Ji mažai skyrėsi 
nuo laikinosios, tik pasipildė naujomis 
spalvomis. Tais metais įvedamos me-
talinės sagos su Vyčiu centre.

Pasibaigus nepriklausomybės ko-
voms, Lietuva atsigauna ekonomiš-
kai. Generolo leitenanto V. Nagiaus 
- Nagevičiaus vadovaujama uniformos 
komisija 1923 m. kovo 27 d. patvirti-
no naują kariuomenės uniformą. Tai 
buvo pati spalvingiausia Lietuvos ka-
riuomenės uniforma. Apykaklių tri-
kampyje atsiranda Gedimino stulpai. 
Karininkų laipsniai pradedami žymėti 
antpečiuose. Ši uniforma turėjo net 43 

spalvų derinius. Labiausiai išsiskyrė 
kavalerijos pulkų uniformos. 

1927 m. liepos mėn. įvedama nauja 

uniforma. Naują uniformos reformą 
parengė komisija, vadovaujama pulki-
ninko Jono Acuko (1885 – 1976), kuri 
patvirtinta 1931 m. sausio 28 d. Naują 
uniformą sudarė: žygio, parado, kas-
dieninė ir išeiginė uniforma. Įvedamas 
pošalmis, kurio tuo metu neturėjo nei 
viena Europos kariuomenė. 

1931 m. uniformos reforma numa-
tė lietuviško durklo variantą su Vyčio 
kryžiaus simbolika.

1934 m. kovo 9 d. uniforma vėl kei-
čiama. Ryškiausias pokytis – naujo 
modelio kokarda.

Naujovės daugeliui nepatiko. Vyks-
tant modernizavimo procesui, buvo 
siekiama kariuomenės uniformą pa-
daryti pigesnę, patogesnę ir papras-
tesnę. 1940 m. gegužės 15 d. buvo 
įvesta nauja uniforma. Daug kas išli-
ko iš 1931 ir 1934 m. uniformų. Nau-
jai priimtas munduro modelis, laips-
nių žymėjimas. Įvesti naujos formos 
trikampiai.

Trakų istorijos muziejuje saugoma 
liaudies meistro A. Pivoriūno ąžuoli-
nė, 57 cm aukščio skulptūra – „Lietu-

vos kariuomenės 
kavaleristas“. Ant 
s t a č i a k a m p i o 
postamento pa-
vaizduotas sėdintis ant žirgo kari-
ninkas su lauko uniforma, šalmu ir 
amunicija, rankoje laikantis žiūronus. 
Skulptūra sukurta apie 1940 m. – tai 
atsispindi karininko uniformos nau-
juose trikampiuose.

Tęsiant tarpukario Lietuvos tra-
dicijas, atkūrus nepriklausomybę, 
daugeliui dabartinės kariuomenės 
batalionų suteikti tarpukario pulkų 
vardai ir jų simbolika, to meto pa-
vyzdžio kovinės vėliavos. Lietuvos 
kariuomenė buvo modernizuojama, 
sukurta ir nauja uniforma. Išskirti-
niais tautiniais motyvais siekiama pa-
demonstruoti priklausymą valstybei, 
skirtingomis spalvomis, uniformos 
sukirpimu atitinkamą ginklo rūšį, ka-
rišką specialybę.

Trakų istorijos muziejaus direktorius
Virgilijus Poviliūnas

Skulptūra. Lietuvos kariuomenės kavaleristas.
Lietuva, 1940 m. O. Ševeliovo nuotr.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 34 (295)
Diržas – svarbus aprangos elementas
Remiantis archeologiniais radiniais, ma-

noma, kad pirmieji diržai atsirado apyti-
kriai III tūkstantmetyje prieš mūsų erą. 
Pirmieji diržai buvo gaminami iš plonos 
odos arba tankaus audinio. Jie buvo užriša-
mi mazgu, nes sagtys nebuvo naudojamos. 
II-IV a. vakarų baltai dabinosi metalu kaus-
tytais diržais. Iš ten diržai plito dab. Vakarų, 
vėliau ir visos Lietuvos teritorijoje. Ypač 
puošnūs X-XIII a. vadų ir žymių karių ka-
puose rasti diržai. Dažniausiai į kapą buvo 
dedami du diržai. Diržai naudoti kaip ap-
rangos puošmena, tam tikro luomo, sociali-
nės ar tautinės grupės kostiumo dalis, todėl 
jie išsiskyrė savita puošyba, ornamentika, 
įvairiomis detalėmis iš brangiųjų metalų, 
kniedėmis ar net kriauklelėmis. Pagal diržo 
puošnumą buvo galimą spręsti apie jo savi-
ninko visuomeninę padėtį. Senieji moterų 
diržai neretai turėjo prikniedytą savitą me-
talo detalę odiniam krepšeliui, pritaikytam 
nešiotis smulkmenoms, kabinti.
Viduramžių epochoje diržas tapo iš-

minties, garbės ir šeimyninės ištikimybės 
(skaistybės) simboliu. Šios epochos diržai, 
nors segti ant liemens, nuo prie jų prika-
bintų daiktų svorio nusmukdavo ant dė-
vinčiojo klubų. Tradiciškai prie diržo vyrai 
kabindano ginklą, gertuvę, skiltuvą, geria-

mąjį ar medžioklinį ragą, moterys – šukas, 
maišelį išmaldai, ir, žinoma, peilį – pagrin-
ginį stalo įrankį.
Diržo paskirtis ir išvaizda labiausiai keitėsi 

kryžiaus žygių metu. Būtent šiuo metu at-
sirado įprasti šiems laikams odiniai diržai 
su įvairiais aptaisais, įtakoję rūbų išvaizdą 
vėlesniais amžiais.
Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 

saugomas XIX a. pab. diržas su juodinto 
ir auksuoto sidabro aptaisais. Diržo svoris 
apie 800 gramų. Jis turi dvigubą grandinėlę 
peilio makštims prisegti. Pagamintas Tbi-
lisyje (Tifl is), tuo metu buvusiame carinės 
Rusijos sudėtyje. Diržas susegamas suapva-
linto kūgio formos išgaubta sagtimi (suda-
ryta iš kelių sluoksnių skirtingo ornamento 
žiedų, dalis jų geometriniai, dalis augali-
niai), turinčia dvi sąsagas. Ant odinės diržo 
juostos užverti dekoratyviniai elementai – 
auksuotos, graviruotos, juodintos, puoštos 
augaliniais ornamentais 37 sidabro plokš-
telės. Plokštelės yra dviejų skirtingų tipų. 
Vienos turi apskritus išgaubimus šonuose, 
kitos – analogiško dydžio įgaubimus, taip 
plokštelės sklandžiai susijungia tarpusa-
vyje. Giluminis ornamento sluoksnis yra 
auksuotas, iškilusis tam tikrose vietose turi 
juodintu sidabru paryškintą piešinį. Orna-

mentas išdėstytas simetriškai, kiekvienos 
plokštelės apačioje pritvirtinti ažūriniai 
puslankio formos, su užriestais į vidų ga-
lais elementai. Kitoje puseje geometrinis 
juodinto sidabro ornamentas. Plokštelės 
su įgaubimais turi stambų, užapvalinto 
kūgio, atkartojančio sągties formą, iškilimą 
ir puoštos juodinto sidabro augaliniu or-
namentu. Plokštelės su išgaubimais deko-
ruotos mažesniu užapvalinto kūgio, atkar-
tojančio sągties formą, iškilimu, puoštos 
juodinto sidabro augaliniu ornamentu.
Kiekviena plokštelė turi sidabro prabavi-

mo ir meistro „A.M.“ įspaudus. Neiden-
tifi kuotas meistras, kūręs XIX a. 7-9 de-
šimtmečiais. Sidabro praba 84, atitinkantį 
mūsų dienų 875. 84 zolotniki (svorio matas) 
caro Petro Didžiojo 1700 m. dekretu nusta-
tytas sidabro dirbinių ženklinimas, žymin-
tis sidabro grynumą. Tuo metu buvo nau-
dojami keturi sidabro grynumo standartai 
96, 90, 84, 62. Dekrete buvo nurodyta, kad 
visi sidabro ir aukso gaminiai privalomai 
ženklinami – privalomi meistro, prabuo-
tojo, gaminio standarto ir prabavimo 
vietos ženklai. Tbilisio prabavimo rūmų 
įspaude kartu su sidabro standarto nume-
riu buvo naudojama ir Tbilisio gubernijos 
herbo centrinė dalis, kurioje – dvi rankos 

laikančios kryžių, 
besiremiantį į pus-
mėnulį. Šį įspaudą 
prabavimo rūmai 
gavo 1886 m., jis 
aptinkama gaminiuose, datuojamuose nuo 
1889 metų. Iinicialai kirilica „A.Б.“ – pra-
buotojo Aleksandro Osipovičiaus Berlian-
do, dirbusio Tbilisio prabavimo rūmuose 
1892-1897 m., žymuo.
Tokie sidabro diržai buvo dėvimi Gruzijoje 

amatininkų gildijų (gruz. hamkari) atstovų  
(gruz. kharachokhelebi). Šis žodis reiškia 
„tie, kurie dėvi juodas chokhas“. Chokha – 
tradicinis vyriškas Kaukazo tautų kostiu-
mas. Pasakojama, kad kuomet mirdavo vie-
nas gildijos narių, neturintis artimųjų, kurie 
pasirūpintų jo laidotuvėmis, gildijos nariai 
pasirūpindavo jomis, pardavę jo diržą.
XVIII a. diržai prarado savo tikrąją reikš-

mę – pakitusi laikmedžio drabužių mada 
juos pakeitė petnešos. Jau 1900 m. jie vėl 
„priimti“ atgal į drabužių spintas Iki šių 
dienų diržai išliko tiek moterų, tiek vyrų 
mėgiamu aprangos aksesuaru.

Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejaus 
skyriaus vedėjas Vidas Alvikas

Diržas. Tbilisis, XIX a. 7-9 deš.
Sidabras, meistras A.M.

Foto O. Ševeliov

Gruzinų tautos vyrai, vilkintys chokhas.

Laima DAGYTĖ, Lietuvos skautija, Vilnius
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kariuomenės rūšių pavaldumą, iš viso buvo 
295 atskiros kovinės bei aptarnaujančios dalys, 
daliniai ir padaliniai.

Be minėtų Gynybos ministerijai pavaldžių 
dalinių, Lietuvoje dar buvo dislokuota KGB 
priklausę 6 pasienio apsaugos daliniai, Vidaus 
reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės junginys 
bei Federalinės Vyriausybės ryšių ir informacijos 
agentūros prie Rusijos Federacijos Prezidento 
6-oji radijo žvalgybos bazė, dislokuota Linksma-
kalnyje, Kaune. Sovietinės karinės dalys Lietuvoje 
užėmė 68 000 ha, arba 1,2 proc., Lietuvos teritori-
jos. Jos buvo dislokuotos visuose didžiuosiuose 
miestuose ir sostinėje Vilniuje. Vilniuje buvo 
dislokuoti 32 stambūs kariniai objektai ir net 
sprogmenų sandėliai tankiai apgyvendintuose 
Vilniaus rajonuose.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę vienu 
iš svarbiausių naujos valstybės uždavinių buvo 
pasiekti nepriklausomos valstybės pripažinimą, o 
tam viena iš pagrindinių kliūčių buvo okupacinės 
kariuomenės buvimas Lietuvos teritorijoje. Šiuo 
dokumentų rinkiniu siekta parodyti sovietinės 
(vėliau Rusijos) kariuomenės išvedimo procesą, 
užfiksuotą dokumentuose, sukauptuose Lietuvos 
Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Pre-
zidentūros, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
kanceliarijos, Krašto apsaugos archyvo prie 
Krašto apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų 
ministerijos, Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
archyvuose. Tačiau reikia pažymėti, kad, deja, 
kariuomenės išvedimo procesas nėra gerai do-
kumentuotas. Daug 1990–1993 m. laikotarpio 
įvykių nebuvo užfiksuota dokumentuose arba jie 
nepateko į archyvus, todėl dokumentų rinkinio 
sudarytojams teko spręsti nelengvą problemą, 
kaip kuo nuosekliau ir visapusiškiau parodyti 
dokumentais Rusijos kariuomenės išvedimą.

Dokumentų rinkinys „Rusijos kariuomenės 
išvedimas dokumentuose“ suskirstytas į aštuo-
nis skyrius. Pirmąjį skyrių neatsitiktinai pava-
dinome „Dokumentai, kuriais siekta skatinti 
sovietinės kariuomenės išvedimą“, nes nuo pat 
pirmųjų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienų Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos ir Vyriausybės vienu iš svarbiausių 
tikslų buvo pasiekti, kad iš Lietuvos būtų išvesta 
okupacinė kariuomenė.

Tai buvo labai sudėtingas ir sunkus uždavi-
nys, nes Sovietų Sąjunga iš pradžių nė neketino 
pripažinti Lietuvos nepriklausomybės, juo la-
biau – išvesti sovietinės kariuomenės. 

Lietuvos vadovybė, siekdama paskatinti 
Sovietų Sąjungą pradėti derybas dėl kariuo-
menės išvedimo, priėmė sprendimą atsieti 
Lietuvos resursus, tiek materialinius, tiek žmo-
giškuosius, nuo sovietinės kariuomenės.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Ta-
ryba jau kitą dieną po Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės atkūrimo, tai yra kovo 12-
ąją, priėmė nutarimą „Dėl 1967 m. spalio 12 d. 
TSRS visuotinės karinės prievolės įstatymo 
negaliojimo Lietuvos Respublikos teritorijoje“, 
kuriuo paskelbė, kad SSRS visuotinės karinės 
prievolės įstatymas Lietuvos Respublikos 
piliečiams negalioja. Šiuo nutarimu Lietuvos 
jaunuoliai buvo atleisti nuo pareigos tarnauti 
sovietinėje kariuomenėje. Tai dar labiau susti-
prino Lietuvos jaunuolių ryžtą neiti tarnauti 
į sovietinę kariuomenę, o jau tarnaujančius 
paskatino pasitraukti iš jos.

Kitas žingsnis – panaikinti sovietinės ka-
riuomenės karinius komisariatus, vykdančius 
šaukimą į sovietinę kariuomenę. Kovo 14 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 
priėmė nutarimą nutraukti SSRS gynybos 

Rusijos kariuomenės išvedimo apžvalga

Ats. plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto direktorius, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

ministerijos karinių komisariatų veiklą (tiesa, 
realiai jų veikla buvo nutraukta tik po 1991 m. 
rugpjūčio pučo Maskvoje).

Po šių nutarimų priėmimo Lietuvos val-
džios ir valdymo institucijos, Lietuvos žmonės 
dėjo daug pastangų, kad būtų apsaugoti Lie-
tuvos jaunuoliai nuo galimų sovietinių karinių 
struktūrų represijų.

Be abejo, užsibrėžtą tikslą Lietuva galėjo 
pasiekti tik derybomis su SSRS, palaikant pa-
žangiajai pasaulio visuomenei. Todėl kovo 13 d. 
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis kreipėsi 
į SSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininką 
siūlydamas pradėti derybas dėl sovietinės 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Tačiau tei-
giamo atsako tada nebuvo sulaukta.

Pats derybų dėl okupacinės kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos procesas, tiek su Sovietų 
Sąjunga, tiek vėliau su jos funkcijų perėmėja 
Rusijos Federacija, buvo ilgas, sunkus ir su-
dėtingas. Dokumentų rinkinio sudarytojai 
nusprendė rinkinyje derybų dokumentų dėl 
okupacinės kariuomenės išvedimo neišskirti. 
Jų nuomone, turėtų būti parengtas ir išleistas 
atskiras derybų dėl kariuomenės išvedimo do-
kumentų rinkinys. Be to, nemažai dokumentų 
dar nėra perduota į Lietuvos archyvus.

Derybos dėl sovietinės kariuomenės iš-
vedimo prasidėjo 1990 m. spalio mėn. Bet jos 
greitai nutrūko, Sovietų Sąjungai nusprendus 
jėga išspręsti vadinamąjį „Lietuvos klausimą“. 
1991 m. sausio mėn. buvo pabandyta Lietuvoje 
įvykdyti karinį perversmą ir nuversti teisėtai 
išrinktą Lietuvos valdžią. Tačiau Lietuvos žmo-
nės, remiami pažangiosios žmonijos, apgynė 
savo Laisvę ir Nepriklausomybę.

Derybos buvo atnaujintos 1991 m. balan-
džio mėnesį, bet dėl vidinių procesų pačioje 
Sovietų Sąjungoje susitarimų nebuvo pasiekta 
iki pat šios valstybės žlugimo 1991 m. pabai-
goje, nors po 1991 m. rugpjūčio pučo Maskvoje 
žlugimo rugsėjo 6 d. SSRS Valstybės tarybos 
nutarimu Lietuva buvo pripažinta nepriklau-
soma valstybe.

Žlugus Sovietų Sąjungai ir Lietuvoje dislo-
kuotą sovietinę kariuomenę į savo jurisdikciją 
perėmus Rusijai, 1992 m. sausio 31 d. prasidėjo 
derybos tarp Lietuvos ir Rusijos dėl kariuome-
nės išvedimo. Pirmasis Lietuvos Respublikos ir 
Rusijos Federacijos derybų delegacijų susitiki-
mas Vilniuje baigėsi labai svarbaus dokumento 
„Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos 
Valstybinių delegacijų darbo susitikimo ko-
munikato“ pasirašymu. Komunikate aiškiai 
buvo užfiksuota, kad Lietuvoje esanti buvusios 
Sovietų Sąjungos karinė grupuotė, perėjusi į 
Rusijos Federacijos jurisdikciją, yra išvedama.

Prasidėjusios derybos su Rusija, nors ši 
ir demonstravo geranoriškumą, deja, vyko 
gana sunkiai. Svarbiausias diskusijų objektas 
buvo išvedimo terminai. Rusijos pusė, moty-
vuodama tuo, kad neturi pastatytų išvedamai 
kariuomenei karinių miestelių, trūksta butų 
išvedamos grupuotės karininkų ir praporščikų 
šeimoms ir kitomis priežastimis, tuos terminus 
siekė nukelti kaip galima toliau. KAM Jungtinis 
štabas parengė Rusijos kariuomenės išvedimo 

grafiką su konkrečiais skaičiavimais, pagal kurį 
Rusijos kariuomenė turėtų būti išvesta iki 1992 
m. gruodžio 31 d. Rusijos derybų delegacijai tai 
buvo nepriimtina.

Situacija derybose pasikeitė po Rusijos 
gynybos ministro Pavelo Gračiovo susitikimo 
1992 m. gegužės mėn. Briuselyje su Lietuvos 
krašto apsaugos ministru Audriumi Butkevi-
čiumi. Čia P. Gračiovas A. Butkevičiui pareiškė, 
kad Rusijos kariuomenė iš Lietuvos bus išvesta 
iki 1993 m. rugpjūčio 31 d. (šis faktas nėra už-
fiksuotas dokumentuose. Apie tai sugrįžęs iš 
Briuselio Audrius Butkevičius informavo plk. 
Stasį Knezį). Nuo šio momento derybos vyko 
daug sklandžiau ir baigėsi 1992 m. rugpjūčio 8 
d. Maskvoje Rusijos kariuomenės išvedimo iš 
Lietuvos grafiko patvirtinimu. Buvo parengti 
net 8 dokumentai, tačiau buvo pasirašyti tik 
trys. Nors nebuvo pasirašytas pagrindinis susi-
tarimas dėl Rusijos kariuomenės išvedimo bei 
keli kiti dokumentai, bet vadovaujantis patvir-
tintu grafiku prasidėjo organizuotas Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jos 
teritorijoje buvusi sovietinė kariuomenė, 
nors ir nebuvo specialaus susitarimo dėl jos 
išvedimo, palaipsniui buvo išvedama. Tai 
sąlygojo objektyvios priežastys: šaltojo karo 
pabaiga, Varšuvos pakto žlugimas, Sovietų 
Sąjungos ekonominiai sunkumai. Todėl So-
vietų Sąjungos kariuomenė buvo mažinama. 
Atsirado niekam nereikalingų karinių dalių 
bei įstaigų, tarp jų ir dislokuotų Lietuvoje, 
kurios buvo likviduojamos, jungiamos ar 
perdislokuojamos ir pan. Be abejo, Lietuvai 
tai buvo naudingas procesas. Šį procesą, kuris 
ypač paspartėjo žlugus Sovietų Sąjungai ir 
Lietuvoje esančią kariuomenę į savo juris-
dikciją perėmus Rusijos Federacijai, visomis 
priemonėmis stengėsi skatinti ir Lietuvos 
valdžia bei valdymo institucijos.

1991 m. pabaiga–1992 m. pradžia buvo 
pereinamasis Sovietų Sąjungos žlugimo ir 
Rusijos įsitvirtinimo laikotarpis. Susidariusi 
padėtis buvo labai naudinga Lietuvai. Po 
1991 m. rugpjūčio pučo Lietuvoje buvo likvi-
duoti sovietiniai kariniai komisariatai, buvo 
pasiekta, kad iš Lietuvos nebebūtų šaukiami 
naujokai į sovietinę kariuomenę, o joje tar-
naujantys Lietuvos jaunuoliai būtų paleisti 
iš tarnybos, iš Lietuvos buvo išvesti vidaus 
kariuomenės daliniai. Tačiau atsirado ir naujų 
problemų. Viena iš jų buvo Lietuvoje esančių 
sovietinių karinių dalinių papildymas nauju 
kontingentu. Ypač daug karių į Lietuvą buvo 
įvesta 1991 m. gruodžio mėn.

Siekdama užkirsti kelią naujokų įvedimui į 
Lietuvą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 
m. sausio 8 d. savo nutarimu uždraudė įvesti 
į Lietuvą naujus karius. Nuo šio momento bet 
koks naujų karių įvedimas į Lietuvos teritoriją 
be Lietuvos Vyriausybės sutikimo tapo neteisė-
tas. Tačiau Rusijos kariškiai nė nemanė laikytis 
šio nutarimo. Ir toliau buvo įvedami naujokai, 
tiesa, mažesnėmis grupėmis. Siekiant įvykdyti 
Lietuvos Vyriausybės nutarimą, Krašto apsau-
gos ministerijai ir kitoms Lietuvos institucijoms 
buvo pavesta užtikrinti, kad į Lietuvą nebūtų 
įvesti nauji kariai. KAM Jungtinis štabas paren-
gė Užkirtimo planą, kurio dėl tam tikrų objek-
tyvių priežasčių šiame dokumentų rinkinyje 
negalime publikuoti. Planas numatė priemones, 
kaip Krašto apsaugos sistemos, Vidaus reikalų 
ministerijos, muitinės ir kitų Lietuvos institucijų 
pajėgomis blokuoti avietinius karinius dalinius, 
kad jie nebūtų papildyti naujais kariais. Be šio 
plano, krašto apsaugos ir vidaus reikalų mi-
nistrai išleido keletą bendrų įsakymų, kuriais 
sunormino Rusijos kariškių judėjimą Lietuvos 
Respublikos teritorija.

Priemonės buvo sėkmingos. Rusijos kari-
nių dalinių papildymą naujais kariais pavyko 
sustabdyti. Tai akivaizdžiai parodo rinkinio pos-
kyryje „Pastangos užkirsti kelią savavališkam 
buvusios sovietinės kariuomenės kontingento 
papildymui“ publikuojami dokumentai.

1992 m. rugsėjo 8 d. Maskvoje pasirašytas 
Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos grafi-
kas buvo parengtas Lietuvos kariškių iniciatyva. 
Teko įdėti daug pastangų, kad Rusijos kariškiai 
jam pritartų. Pats grafikas buvo rengiamas 
vadovaujantis principais, kad Rusijos kariškiai 
pirmiausia būtų išvesti iš sostinės Vilniaus, kad 
pirmiausia būtų išvedami oro desanto daliniai, 
perduoti Lietuvai aerodromai, kad Lietuvą 

pirmiausia paliktų gerai sukomplektuoti kovi-
niai daliniai. Be to, grafiką pavyko suskirstyti 
ketvirčiais, tai labai palengvino Rusijos karinių 
dalinių išvedimo kontrolę.

Kadangi Rusijos kariuomenės išvedimo 
grafikas buvo suskirstytas ketvirčiais, todėl ir 
mes organizuotą Rusijos kariuomenės išvedimą 
sąlyginai suskirstėme į 4 etapus.

Pirmasis etapas: 1992 m. rugsėjo 8 d.–
1992 m. gruodžio 31 d.

Pirmasis organizuoto Rusijos kariuomenės 
išvedimo etapas, ko gero, buvo pats sudėtin-
giausias ir sunkiausias, nes tiek Rusijos politi-
kai, tiek Rusijos kariškiai dar nebuvo susitaikę 
su mintimi, kad teks Lietuvą palikti. Stambių 
dalinių vadai dar bandė diktuoti Lietuvos 
valdžios institucijoms savo sąlygas, reikalauti, 
rodyti galią ir panašiai. Skyriuje pateikti doku-
mentai tai aiškiai parodo.

Prasidėjus Rusijos kariuomenės išvedimui 
Rusijos kariniai daliniai pirmiausia stengiasi 
išvežti iš Lietuvos ne tik vertingiausią ginkluotę 
ir techniką, bet ir materialines vertybes, degalų 
bei techninių tepalų atsargas. Tai buvo aiškiai 
matyti iš pateikiamų paraiškų. Be to, Rusijos 
kariniai daliniai savivaliavo, nekreipdami dė-
mesio nei Lietuvos Respublikos įstatymus, nei 
į Maskvoje pasirašytus susitarimus.

Pasirašytų Maskvoje susitarimų nesilaikė 
netgi patys aukščiausieji Rusijos kariuomenės 
pareigūnai. Taip Rusijos Federacijos Šiaurės 
vakarų kariuomenės vadas gen. plk. L. Majoro-
vas 1992 m. spalio 7 d. išleido įsakymą Nr. 247, 
kuriuo nustatė, kad karinių dalinių vadus, 
važiuojančius Lietuvos Respublikos teritorija, 
turi lydėti ginkluota sargyba, tuo pažeisdamas 
Lietuvos ir Rusijos susitarimo 4 straipsnio, 
skelbiančio, kad panašūs sprendimai turi būti 
suderinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
įgaliotiniu Rusijos kariuomenės išvedimo klau-
simais, reikalavimus.

Be to, Lietuvos pareigūnai iš Rusijos ka-
riškių ėmė gauti informaciją, kad uždraustas 
karinių objektų, netgi tų, iš kurių išvesta ka-
riuomenė, perdavimas Lietuvai motyvuojant 
tuo, kad nėra tarpvalstybinio susitarimo dėl 
karinių objektų perdavimo.

Rusijos kariuomenės išvedimas nuolat su-
sidurdavo su įvairiais sunkumais. Spalio 29 d. 
Rusijos Prezidentas Borisas Jelcinas pasirašė po-
tvarkį, kuriuo laikinai sustabdė Rusijos kariuo-
menės išvedimą iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 
Potvarkyje buvo iškeltas politinis reikalavimas 
kariuomenės išvedimą sieti su tariama žmogaus 
teisių problema Baltijos valstybėse.

Į šį Rusijos žingsnį labai neigiamai sureaga-
vo pasaulio valstybės.

Pradėjus oficialų Rusijos kariuomenės išve-
dimą, lapkričio pradžioje Lietuvos pareigūnai 
konstatavo, kad išvedimas vyksta neorganizuo-
tai. Nepaisoma protokolo dėl techninių išvedimo 
reikalavimų. Karinės dalys nepateikiamos ins-
pektuoti, išskyrus smulkius dalinius. Nesilaiko-
ma susitarime nustatytų karinių dalių, dalinių ir 
kariškių elgesio ir funkcionavimo taisyklių.

Tačiau kariuomenės išvedimas, nors ir lė-
tai, bet vis dėlto vyko. Gruodžio 29 d. Rusijos 
kariuomenės ir Lietuvos atstovai pasirašė 
Vilniaus Šiaurės miestelio, kuriame buvo 
dislokuota 107-oji Rusijos armijos motošaulių 
divizija, perdavimo ir priėmimo aktą. 

Be abejo, tai buvo džiaugsmingas įvykis 
Lietuvai, tačiau tą pačią dieną Lietuvą pasiekė 
„Baltic News Service“ agentūros išplatintas 
Rusijos gynybos ministerijos pareiškimas, 
kuriame buvo sakoma, jog Rusijos gynybos 
ministerija yra priversta pareikšti, kad, jeigu ir 
toliau bus tęsiami neteisėti veiksmai prieš Ru-
sijos kariškius ir jų šeimas, remdamasi birželio 
mėn. Rusijos vyriausybės nutarimu Nr. 407, 
Rusijos kariuomenė imsis ryžtingų veiksmų, 
įskaitant ir pasipriešinimą ginklu, kad apgintų 
savo garbę, orumą ir gyvybę.

Tai buvo atviras grasinimas, kuris dar 
kartą priminė, kad sovietinė kariuomenė, 
nors ir perėjusi į Rusijos jurisdikciją, tebėra 
labai pavojinga.

Pirmasis Rusijos kariuomenės išvedimo 
etapo grafikas buvo įvykdytas tik 78 proc., 
t. y. išvesti 49 daliniai.

Per pirmąjį etapą Lietuvos pareigūnai 
perėmė 52 karinius objektus. Iš jų paminėti-
na Vilniaus Šiaurės miestelis, kariniai mies-
teliai Ukmergėje, Pabradėje, Marijampolėje, 
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Šiais metais Lietuva mini 20-ąsias metines, kai 1993 m. buvo išvesta Rusijos (buvusi sovietų okupacinė) kariuomenė, todėl norėtume plačiau 
pristatyti Krašto apsaugos ministerijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos  išleistą dokumentų rinkinį 
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Dokumentų rinkinio „Rusijos kariuomenės 
išvedimas dokumentuose“ viršelis
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pradėtas Pajuostės (Panevėžys) ir Zoknių (Šiau-
liai) aerodromų ir karinių miestelių perėmimas. 
Inspektuota 19 karinių objektų.

Antrasis etapas: 1993 m. sausio l d.–1993 m. 
kovo 31 d.

Per šį laikotarpį iš Lietuvos turėjo būti 
išvestos Rusijos Federacijos kariuomenės 46 
karinės dalys, daliniai ir įstaigos bei daliniai, 
neišvesti pirmajame etape.

Reikia konstatuoti, kad antrajame etape 
sulėtėjo kariuomenės išvedimo tempai. Pra-
sidėjo politiniai procesai prieš kariuomenės 
išvedimą.

1993 m. kovo 29 d. Briuselyje įvykusiame 
NATO ir Vidurio bei Rytų Europos valstybių 
gynybos ministrų posėdyje Rusijos gynybos 
ministras P. Gračiovas pareiškė, kad Rusijos 
kariuomenės išvedimas iš Baltijos valstybių 
yra pristabdomas.

Į P. Gračiovo pareiškimą iš karto buvo 
reaguota Lietuvoje ir kitose šalyje.

Kaip matyti iš rinkinyje pateiktų dokumen-
tų, kilus pasaulio visuomenės pasipiktinimui, 
kariuomenės išvedimas buvo tęsiamas. Tačiau 
per šį laikotarpį buvo išvesta tik 24-ios kovinės 
dalys, daliniai ir įstaigos.

Kaip ir pirmajame etape, karinių objektų 
perdavimas buvo delsiamas, grobstoma vis-
kas, ką įmanoma pagrobti, nes ir toliau buvo 
laikomasi nuostatos, kad prieš išeinant būtina 
parduoti viską, kas įmanoma.

Apibendrinant pirmųjų dviejų Rusijos 
kariuomenės išvedimo iš Lietuvos patirtį, 
buvo pastebėtos tam tikros tendencijos. Buvo 
dirbtinai sudaromos prielaidos uždelsti kariuo-
menės išvedimą ir jo neužbaigti iki išvedimo 

Ko nepasakė V. Tomaševskis
Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Poznanės futbolo klubo „Lech“ sirgaliai 
rugpjūčio 8 d. per rungtynes su Vilniaus „Žal-
giriu“ viešai laikė didžiulį plakatą su šūkiu 
„Lietuvių chame, klaupkis prieš lenkų poną“. 
Chamas buvo įrašytas Lietuvos valstybinėje vė-
liavoje, o ponas – Lenkijos valstybinėje vėliavoje. 
Taip pažeista Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
ginanti valstybinę vėliavą, ir įstatymai, drau-
džiantys kurstyti tautinę nesantaiką. Lenkijos 
policija nesiėmė jokių veiksmų per rungtynes 
įstatymus pažeidžiantį šūkį pašalinti ir nesu-
laikė šūkį laikiusių asmenų. 

Tai yra padarinys to, kad iki šiol neįvertinta 
1920–1939 m. Lenkijos okupacija Lietuvoje ir 
nepagrįstas propagandinis karas prieš Lie-
tuvą, reikalaujant pažeisti jos Konstituciją ir 
įstatymus. 

Mes teigiamai vertiname Lenkijos laikraščio 
„Gazeta Wyborcza“ šviesuolių rinktus 
atsiprašymo parašus, Lenkijos valstybinių 
institucijų veiksmus ir manome, jog tai galėtų 
būti pradžia įvertinant padarytus įstatymų 
pažeidimus ir gerinant Lietuvos ir Lenkijos 
santykius. 

Rugpjūčio 1 d. tie patys Lenkijos sirga-
liai Vilniuje prie Aušros vartų šaukė: „Vil-
nius – Lenkijos“, taip užrašė tunelyje prie 
Geležinkelio gatvės, o prie Žalgirio stadiono 
didžiulėmis raidėmis užrašė: „Neduosite 
mums autonomijos, tai patys ją gausime.“ Tai 
tiesioginis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
ir įstatymų bei sutarties su Lenkija pažeidimas, 
bet Lietuvos policija to nenorėjo matyti, o 
Lenkijos Senato finansuojamas autonomininkų 
laikraštis „Kurier Wileński“ rugpjūčio 2 d. rašė: 
„Ne toks „Lechas“ baisus, kaip lietuviška spau-
da piešia.“ Laikraštis jau tada pranešė ir tai, ką 
po 12 dienų nutylėjo V. Tomaševskis. 

Sporto klubai „Lech Poznań“ ir „Polonia 
Wilno“ susitikę veikia kaip vienas klubas: jie 
vienas kitą remia, palaiko tą pačią komandą, 
jiems labai patinka tie patys šūkiai. Vilniaus 
„Polonijos“ klubo sirgaliai nesijaučia Lietuvos 
piliečiais ir „tradiciškai konfrontuoja su 
„Žalgirio“ sirgaliais“. Vilniaus „Polonijos“ 
klubui labai patiko marškinėliai su užrašu 
„Lenkiškas Vilnius“, kalbos apie lenkų 
teritorinę autonomiją ir blogus lietuvius. Dar 
liepos 31 d. V. Tomaševskį remiantis tinklapis 

Kresy24.pl pranešė: Lietuvos klubas įtartiniems 
Lecho „sirgaliams“ leido įsigyti tik 250 bilietų ir 
dar su sąlyga, jog „Lech“ klubas atsiųs sirgalių 
sąrašą ir iš anksto pats sumokės už jų bilietus. 
Vilniaus „Polonijos“ klubas jiems padėjo ne tik 
šiuo klausimu, bet ir papildomai nupirko dar 
apie 400 bilietų. 

Po savaitės tie patys Vilniaus „Polonijos“ 
klubo atstovai – Lietuvos piliečiai, V. Toma-
ševskio partijos nariai, rėmėjai, rinkėjai, ak-
tyvistai – ypač laimingi sėdėjo Poznanėje prie 
įspūdingo plakato apie chamus lietuvius ir nė 
vienas dėl to neprotestavo. Nervai jiems neiš-
laikė tik po savaitės, kai netikėtai ir Lietuvos 
žiniasklaida tą šūkį pradėjo smerkti. 

Rugpjūčio 14 d. 12 val. Lietuvos Respubli-
kos Seime V. Tomaševskis sušaukė spaudos 
konferenciją, kur dėl savo partiečių nusikal-
timo neapgailestavo, neatsiprašė, o tik vis 
tildė žurnalistus: „O žiniasklaida neturi to 
eskaluoti“, „Neturėtų kalbėti“. „Ar galima 
taip elgtis? Ar tai nėra kurstymas? Kieno čia 
užsakymas?“ „Tai gėdinga praktika, neturi 
taip būti.“ „Ar nėra svarbesnių dalykų mūsų 
valstybėje?“ „Ne visi žurnalistai privalo kaip 
papūgos kartoti visas nesąmones. Tai revanšas 
mūsų dabartinei koalicijai.“ 

O koks gali būti revanšas dabartinei valdan-
čiajai koalicijai, jeigu dėl to ji būtų niekuo nekalta? 
O jeigu pažeidė įstatymus, privalo ir atsakyti. 

Kas būtų buvę, jei analogiškai Žalgirio 
stadione koks nors vaikėzas būtų iškėlęs šūkį 
„Lenkų chame, klaupkis prieš lietuvių poną“? 
Ogi tai, kad jis policijos tuoj pat būtų areštuotas, 
užvesta jam byla, pagrįstai nuteistas, bet vis 
tiek tomaševskininkai ne vienus metus skelbtų 
apie „Lietuvos autochtoninių tautinių mažumų 
diskriminaciją, kurioms atimamos Europos Są-
jungoje garantuojamos teisės“. V. Tomaševskis 
vėl pasirašytų savo frakcijos europarlamentarų 
pareiškimą, o koks nors Kalinovskis ar Piotrovs-
kis vėl kaltintų Prezidentę, Lietuvos valdžią. 

O Punsko valsčiuje nusikaltėliai jau dukart 
buvo nerasti, taip bus, matyt, ir Poznanėje. 
V. Tomaševskis jau dabar „žino“, kad tai yra 
ne jo sėbrų darbas: „To neįmanoma be spec-
tarnybų žinios padaryti. Kartais spectarnybos 
ir Lietuvos gerai veikia.“ V. Tomaševskis pui-
kiai žino, kad Lietuvos Respublikos Saugumo 

departamentas ar bet kurios kitos Europos Są-
jungos valstybės institucija į Poznanės stadioną 
neitų ir net negalėtų to padaryti. 

Kaltė dar bandyta versti ir LNK televizijai, 
nors jos Poznanės gyventojai nemato. Ji tokio 
šūkio niekada neskelbė, jos laidos buvo hu-
moristinės, o ne įžeidžiančios. Žodžius apie 
chamus ir ponus sugalvojo ne ši televizija, 
o Lenkijos ponai prieš kelis šimtus metų, tie 
žodžiai kartoti ir 1939 m. (plg. „Respublika“, 
2013-08-16, p. 4). 

Nepakankamai demokratiškai rinktas eu-
roparlamentaras dėl incidento kaltino ne savo 
rėmėjus ir Lenkiją, o Lietuvą, esą „ne dėl tokios 
valstybės mes kovojome“. Bet juk Valdemaras 
visą laiką kovojo ne už Lietuvą, o prieš Lietuvą. 
Jis pats skelbė ir didžiavosi, kad net jo namiškių 
laikrodis rodė ne Lietuvos laiką. Kai reikėjo 
nuo Lietuvos priešų ginti Lietuvos Seimą, Val-
demaro nebuvo nė kvapo: jo tėvelis darbavosi 
Koordinacinėje taryboje Vilniaus krašto lenkų 
teritorinei autonomijai kurti ir pats Valdema-
ras tos veiklos niekada ne tik nepeikė, bet ir 
tą „darbą“ pratęsė. Jo bendražygiai ir dabar 
yra jedinstveninkas S. Peško, autonomininkas 
J. Mincevičius ir daugelis kitų, rašančių su juo 
melagingus skundus prieš Lietuvą. 

Paklaustas, ar siūlys pagal savo pareigas 
Lenkijos prokurorams tirti jo minimą speci-

aliųjų tarnybų dalyvavimą iškeliant ir ilgai 
laikant Lietuvą ir lietuvius įžeidžiantį plakatą, 
V. Tomaševskis pareikalavo daugiau apie tai 
nekalbėti. Pakviestas draugiškai išmėginti 
jėgas 11 metrų futbolo baudinių serijoje, kaip 
Dievo tebijantis „katalikas“ artimajam pasiūlė 
vieną raundą boksuotis, nors smuklėje „Pod 
dembem“ („Po ąžuolu“) viena lūpa jam jau 
pramušta. Greitai po šios konferencijos Lietu-
vos futbolo federacijos stadione vyko Vilniaus 
„Žalgirio-3“ ir minėtos Vilniaus „Polonijos“ 
rungtynės: antrajam rungtynių kėliniui artė-
jant prie pabaigos, „Polonijos“ klubo nariai į 
aikštę metė petardą ir išdegino aikštės dangą. 
Draugystė su Poznanės kolegomis duoda tik 
tokių vaisių? 

Dangstant nusikaltimą, 2013-08-13 LLRA 
Spaudos biuro pranešime žiniasklaidai ir 
partijoms taip pat drausta reaguoti į Poznanės 
sirgalių išsišokimą, t. y. jį slėpti ir netirti, nes tai 
nenaudinga tomaševskininkams. Bet remiantis 
Lietuvos ir Lenkijos geros kaimynystės ir drau-
giško bendradarbiavimo sutartimi, Lietuvos 
lenkai privalo laikytis ne tik savo valstybės 
įstatymų, bet ir būti lojalūs savo valstybei. Kada 
tai bus pradėta vykdyti? 

„Vilnijos“ draugijos valdyba
Užs. Nr. 24

grafiko nustatyto termino. Vis labiau ėmė ryš-
kėti Rusijos politikos bruožai – iki paskutinio 
momento išlaikyti savo rankose svarbiausius 
karinius objektus, tinkamiausius galimai kari-
nei intervencijai kelius, pajėgiausius karinius 
dalinius išvesti paskiausiai. Visa tai aiškiai rodo 
rinkinyje pateikiami dokumentai.

Jau 1993 m. pradžioje buvo galima perduoti 
Lietuvai Kazlų Rūdos ir Gaižiūnų aerodromus, 
esančius oro desanto žinioje, tačiau 1993 m. 
kovo l d. A. Butkevičiui susitikus su oro 
desanto pajėgų vado pavaduotoju gen. plk. 
O. Pikausku tai padaryti buvo atsisakyta.

Neišvestas, pažeidžiant grafiką, 367 atskira-
sis sraigtasparnių pulkas, dislokuotas Kaune.

18 transporto aviacijos divizijos aerodromai 
Panevėžyje ir Kėdainiuose anksčiau buvo pla-
nuojami perduoti 1993 m. gegužės mėn., tačiau 
po Karo transporto aviacijos vado pirmojo pava-
duotojo gen. ltn. Dirdino apsilankymo 1993 m. 
vasario 21 d. Panevėžyje buvo pareikšta, kad 
Panevėžio aerodromas su būtiniausiais objektais 
bus perduotas tik rugpjūčio 31 d.

Daugiausia paraiškų papildomai įvesti 
karių, motyvuojant nepakankamu žmonių 
skaičiumi, pateikta būtent į oro desanto dalinius 
bei 367 sraigtasparnių pulką Kaune.

Pasikeitė minėtų karinių dalinių vadovybės 
elgesys su perimančiais ir inspektuojančiais 
karinius objektus KAM atstovais. Su jais arba 
nebuvo leidžiamasi į kalbas, arba buvo ben-
draujama su pasityčiojimu ir ironija.

Oro desanto, karinės transporto aviacijos 
bei sraigtasparnių dalys, Rusijoje vykdant 
ginkluotųjų pajėgų reformą, buvo jungiamos 
į naują kariuomenės rūšį – greitojo reagavimo 

pajėgas, todėl pirmiau paminėti šių dalinių 
veiksmai Lietuvoje kėlė Lietuvos vadovybės 
pagrįstą susirūpinimą.

Trečiasis etapas: 1993 m. balandžio l d.–
1993 m. birželio 30 d.

Etapo pradžioje Lietuvoje buvo likę apie 
12,6 tūkst. Rusijos karių.

Trečiajame etape turėjo būti išvesti 89 kari-
niai daliniai, įskaitant ir 26 likusius neišvestus 
antrajame etape.

Šiame etape daug Rusijos kariuomenės 
išvedimo techninių problemų pavyko išspręsti 
balandžio mėnesį krašto apsaugos ministro 
Audriaus Butkevičiaus vizito į Maskvą ir gegu-
žės 18–19 d. vykusio Rusijos gynybos ministro 
P. Gračiovo vizito Lietuvoje metu. Ypač svarbią 
reikšmę turėjo P. Gračiovo vizitas. Jo metu 
apsvarstyta net 18 su išvedimu susijusių klausi-
mų: ir daugumai buvo surastas sprendimas.

Tačiau 1993 m. birželio mėn. buvo susida-
riusi gana kritiška situacija ir atrodė, kad Rusi-
jos kariuomenė nebus išvesta pagal pasirašytą 
grafiką. Karinės oro pajėgos vėlavo 5 mėne-
siais, nesilaikė grafiko karinis jūrų laivynas. Be 
to, kariniai objektai buvo perduodami Lietuvai 
perdavimo ir priėmimo aktuose nenurodant 
padarytos ekologinės žalos. Nebuvo atliekama 
ir paliekamų teritorijų ekologinės būklės eks-
pertizė, o be ekspertų išvadų buvo neįmanoma 
reikalauti, kad Rusija kompensuotų padarytą 
žalą gamtai.

Tačiau nepaisant visų problemų, trečiojo 
etapo pabaigoje, galima sakyti, Rusijos kariuo-
menės jau nebebuvo. Todėl paskutinįjį Rusijos 
kariuomenės išvedimo etapą galima vertinti 
kaip Rusijos kariuomenės likučių išvedimą.

Ketvirtasis etapas: 1993 m. liepos l d.–
1993 m. rugpjūčio 31 d.

1993 m. rugpjūčio viduryje Rusijos karinių 
dalinių Lietuvoje buvo likę visai nedaug ir atrodė, 
kad nebus jokių problemų juos išvesti.

Tačiau 1993 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos ministerija gavo 
Rusijos Federacijos gynybos ministerijos pra-
nešimą, kad sustabdomas Rusijos Federacijos 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos Respublikos 
teritorijos. Toks sprendimas buvo motyvuoja-
mas tuo, kad nėra pasirašyto politinio susitari-
mo dėl kariuomenės išvedimo. Šiame skyriuje 
pateikti dokumentai kaip tik ir atspindi šios 
problemos sprendimą.

Reikia pažymėti, kad tik rugpjūčio 30 d. ryte 
Respublikos Prezidentui A. Brazauskui pavykus 
susiskambinti su Rusijos Federacijos prezidentu 
B. Jelcinu pavyko jį įtikinti, kad Rusijos kariuo-
menės išvedimas būtų baigtas laiku.

Paskutinis traukinys su Rusijos kariuomene 
Kauną paliko 18 val. 05 min. Buvo duotas nu-
rodymas niekur jo nestabdyti, ir jis per Kenos 
geležinkelio stotelę 23 val. 45 min. nesustojęs 
paliko Lietuvos teritoriją. Lietuvoje vėl neliko 
svetimos kariuomenės.

Tai buvo oficiali Rusijos kariuomenės iš-
vedimo pabaiga. Lietuvoje dar buvo likę keli 
smulkūs Rusijos kariniai daliniai. Tačiau ir 
jie per porą mėnesių buvo išvesti ir 1993 m. 
lapkričio 26 d. buvo perimti paskutinio Rusijos 
Federacijos karinio dalinio Nr. 37725, dislokuoto 
Linkaičiuose, objektai.

Kazimiero Dobkevičiaus ir
Krašto apsaugos archyvo prie KAM nuotr.

Rusijos kariuomenės išvedimo apžvalga
Ats. plk. ltn. dr. Gintautas SURGAILIS, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Karo mokslų instituto direktorius, Vilnius
Atkelta iš 9 p.

Lenkijos futbolo klubo „Lech“ sirgalių plakatas

Šiais metais Lietuva mini 20-ąsias metines, kai 1993 m. buvo išvesta Rusijos (buvusi sovietų okupacinė) kariuomenė, todėl norėtume plačiau 
pristatyti Krašto apsaugos ministerijos ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos  išleistą dokumentų rinkinį 

„Rusijos kariuomenės išvedimas dokumentuose“ (sud. dim. plk. ltn. Algis Balaišis ir plk. ltn. dr. Gintautas Surgailis, 2005,  470 p., 250 egz.)

Lietuvos okupacijų istorija
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Prano Žižmaro biografijos papildymai
Vilniaus krašto okupacijos istorija

Kai knyga apie Praną Žižmarą jau buvo 
išleista („Debesų karžygys. Legenda apie Praną 
Žižmarą“, sud. Gražina Mareckaitė, Vilnius: Trys 
žvaigždutės, 2007, 200 p.), netikėtai atsirado naujų, 
niekur neskelbtų dokumentų. Tie dokumentai – tai 
jo biografijos „juodieji puslapiai“, iš kurių matome, 
kad  jaunajam vilniečiui nuolatos teko minti teismų 
ir kalėjimų slenksčius. Ne kartą skautų vadovas  
buvo areštuojamas, teisiamas ir „sodinamas“ 
į Lukiškes. Tačiau, palyginus su KGB budelių 
„veikla“, tai buvo dar civilizuotas buržuazinis 
teismas, kad ir labai priešiškas lietuviams. 
P. Žižmaras buvo „nusipelnęs“ ypatingo šnipų, 
tarnaujančių visų rūšių okupantams, dėmesio. 
Jis buvo apkaltintas ryšiais su priešiškos Lenkijai 
valstybės – Lietuvos – „kariniais sluoksniais“ ir 
už tai  teisiamas. Jam buvo iškelta byla net už 
tai, kad jo vadovaujamoje stovykloje Vilniaus 
lietuviai skautai dainavo lietuviškas dainas! (Apie 
tai ranka rašytame raštelyje lenkų valdžiai praneša 
anoniminis skundikas). Jo teisines bylas ne kartą 
svarstė Vilniaus Stepono Batoro universiteto  
taryba, bet kai kurie garsūs prieškario profesoriai 
lietuvį studentą netgi užtardavo. 

Štai dalis „ palikimo“ iš prieškarinio Vilniaus 
teisminių bylų.

Skaitytojams pateikiame kai kurių dokumentų 
iš Vilniaus Stepono Batoro universiteto archyvo 
faksimiles ir jų vertimą į lietuvių kalbą. 

1 faksimilė. Prokuroro lydraštis prie teisiamojo 
prašymo. 

Vertimas: AREŠTAS. Vilniaus U.S.B. Teisės ir 
visuomenės mokslų ponui Dekanui siunčiu kalinio 
Žižmaro Prano prašymą. 

1930.V.28
Vilniaus apskrities

 teismo prokuroras (parašas) 

2 faksimilė. P. Žižmaro prašymas.
Vertimas: Vilniaus U.S.B. Teisės fakulteto 

ponui Dekanui
Studento Prano Žižmaro

Prašymas
Nuolankiai prašau pono Dekano malonės 

atidėti rudeniui mano 1930 m. egzaminus, kadangi 
šiuo metu, atėmus man laisvę, negaliu laikyti egza-
minų, nes esu neteisingai apkaltintas  valstybės iš-
davimu, bet viliuosi, kad mano bylos eigoje išaiškės 
provokacija ir aš nebūsiu nekaltai kalinamas.  

24.V. 1930 m. 

3 faksimilė. Protokolas.
Vertimas: 1931 m. birželio 15 d.  Vilniuje 

įvykęs U.S.B. Akademinis teismas susipažino su 
teisės ir visuomeninių mokslų studento Žižmaro 
Prano, kaltinamo šnipinėjimu  Kauno Lietuvos 
naudai,  Vilniaus apskrities teismo išteisinamuoju 
sprendimu 19.I.31.  

Nariai:
Pirmininkas: prof. dr. S. Glaser
Teismo nariai:
prof. dr. S. Koscialkowski
prof. dr. J. Patkowski
prof. dr. S. Siengalewicz
prof. dr. L. Sokolowski
prof. dr. L. Slendzinski 

Teismas nutarė bylą sustabdyti. 
Protokolavo sekretorių pavaduojantis 

J. Zajkowskis 
Teismo nariai: (be parašų)  

Pirmininkas: (be parašo)
Pavad. sekretorių J. Zajkowskis (parašas)

4 faksimilė. Skundas dėl lietuviškų dainų.
Vertimas: Teisės skyriaus sekretoriaus žiniai
Prieš Žižmarą Pr. pradėta baudžiamoji byla 

už kurstytojiškas, lietuviškas dainas (du žodžiai 
rankraštyje užbraukti – G. M.) neapykantą tarp 
lenkų ir lietuvių skatinančias dainas, kurios 
buvo dainuojamos jo vadovaujamoje skautų 
stovykloje. 

12/ VII 31 m.
(cit. 129 cz.1. 6 kk)  (?)

5 faksimilė. U.S.B. profesūros posėdžio pro-
tokolas.

Vertimas: Protokolas Nr. 48
Vilnius, 1933 m. sausio 17 d. 
Stepono Batoro universiteto akademinis 

(posėdis?):
Pirmininkas: prof. A. Chelmonski  

„       F. Bossowski

„       Pelczar
„       Senkowski
„       Oko 
„       Sokolowski
„       Zygmund 

Neakivaizdiniame posėdyje dėl Prano Žižmaro 
bylos, remiantis 15.VI.30 Švenčionių miesto teismo  
Nr. 757/32 L.29132/33 S.Ak /  bylą nutraukti. 

Protokolavo: Wilkiewiczowna  
 A. Chelmonski 

Akademinio teismo pirmininkas
Vilnius, 14/ III. 1933 m.  

Tačiau niekas negali prilygti tiems ypatingo 
žanro kūriniams, nepakartojamiems „literatūros 
šedevrams“, sukurtiems 1940 m. Šie „kūriniai“, 
surasti P. Žižmaro byloje, atsidarius visuomenei 
KGB archyvams. Tai anoniminių autorių – 
источник1 K-a ir источник Aras – įskundimai. 
Mašinėle spausdintų „kūrinių“ su žyma совершенно 
секретно2 adresatai – KGB tardytojai Smirnovas ir 
Anochinas. Skundų autoriai gerai žinojo Prano 
gyvenimo faktus, atrodo, kad buvo gana arti jo.

Nelietuvio agento K-a rašinyje apie Žižmaro 
„nuodėmes“, be kita ko, rašoma: 

(...) „Kaip pats yra man pasakojęs, palaikė 
ryšius su generolu Raštikiu dar tada, kai pastarasis 
buvo Lietuvos generalinio štabo viršininkas, 
ir vėliau, kai generolas Raštikis buvo Lietuvos 
kariuomenės vadas. Pokalbiuose nuo 1939 m. 
spalio visados pabrėždavo, kad gen. Raštikis yra jo 
geras draugas ir kadaise jis netgi duodavo pinigų 
skautiškai veiklai Vilniuje. 1939 m. lapkritį, kai 
pergalingoji Raudonoji armija žygiavo vaduoti 
Vilnių, ŽIŽMARAS padėjo kai kuriems lenkų 
valdininkams, pavyzdžiui, JACINAI, pabėgti į 
Lietuvą. Tuo pat metu norėjo autobusais atvežti 
iš provincijos lietuvius valstiečius ir dar prieš 
įžengiant Raudonajai armijai organizuoti Vilniuje 
lietuvių miliciją kaip įrodymą, kad lietuviai jau yra 
užėmę Vilnių patys. Bet to nepavyko įvykdyti, nes 
sprunkanti lenkų valdžia nepaskolino autobusų 
lietuviams milicininkams vežti. (...) Praeityje 
ŽIŽMARAS su savo grupe vykdė aktyvią veiklą 
provincijoje tarp lietuvių valstiečių, srityse, 
kurios dabar priklauso Sovietų Baltarusijai. Dėl 
propagandos, kad tos sritys, kurias lietuviškieji 
nacionalistai norėjo atplėšti nuo SSRS, būtų 
sugrąžintos, ŽIŽMARAS įsakė 40 baidarių (...) 
pavadinti miestų ir miestelių, atsidūrusių „sovietų 
okupacijoje“, vardais, o gegužės pradžioje studentai 
korporantai tomis baidarėmis suorganizavo 
ekskursiją į Kauną.“ (...)

Toliau skundžiama, kad Vilniaus sporto 
apylinkės pirmininkas Žižmaras įdarbina Vilniuje 
iš Baltarusijai priskirtų lietuviškų žemių, t. y. jau 

iš SSRS teritorijos pabėgusius lietuvius, kad jis 
yra nakvojęs Kaune pas generolą Nagevičių, kad 
raportavęs Smetonai apie Vilniaus skautus, kad 
yra užsiminęs, jog galėjo kartu su Smetona bėgti 
į Vokietiją... Skundikas daro išvadą: „Dar prieš 
1939 m. spalį ir iki dabar jo požiūris į sovietų 
valdžią neigiamas, nors jis tai reiškia atsargia 
forma.“ 

Antrasis „metraštininkas“ demonstruoja 
daug aukštesnį intelektą ir politinį išprusimą. Jo 
skundas – tai paniekos, susižavėjimo ir pavydo 
mišinys, ilgas kūrinys su savitais „psichologiniais“ 
apibendrinimais. Aras apie savo gerą pažįstamą 
(gal net draugą?) rašo: 

(...) „Lietuvos politinėms partijoms nepri-
klausė, nes laikė save savarankišku visuomenės 
veikėju ir buvo tik lietuviškų visuomeninių 
organizacijų narys. Tai didelių ambicijų žmogus, 
kuris visados norėjo vadovauti. Jis drąsus, įžūlus, 
uždaras, visados tikintis savo laiminga žvaigžde, 
nepraktikuojantis, bet tikintis katalikas, prieta-
ringas. Jo politinė orientacija – liaudies fašizmas. 
Beje, jis yra geras organizatorius, kuklus, darbe 
atkaklus. Jis buvo artimai pažįstamas su Lietuvos 
kariniu štabu, gerai priimamas kariniuose sluoks-
niuose. Palaikė gerus santykius su daugeliu poli-
tinių, partinių ir visuomenės veikėjų. Lietuvoje ir 
Vilniaus srityje jį daugelis pažinojo ir jis daugelį 
pažinojo. Manau, kad su įtakingais lenkų veikėjais 
jo santykiai irgi buvo daugiau nei geri, nes dažnai 
lietuvių visuomenės atstovai negalėjo padaryti to, 
ką įstengė Žižmaras.“ (...) 

Ilgame donose išvardyti jau žinomi įvykiai ir 
P. Žižmaro vaidmuo juose, bet skundo pabaiga 
nuskamba beveik humoristiškai: „Man atrodo, 
kad ginklus, kuriuos turėjo, jis paslėpė ir valdžiai 
negrąžino. Jeigu ir grąžino, tai ne visus, dar ir 
sau pasiliko. Surasti tuos ginklus bus sunku. Aš 
manau, kad vieną revolverį jis, ko gero, tebeturi.“ 
Enkavėdistas Smirnovas viską patvirtina rezoliu-
cija: „Верно“3. 

Algirdas Šerėnas, Vorkutos lagerių kalinys ir 
„zekų“ gyvenimo  žinovas (knygos „Vorkutos mir-
ties lageriai“ ir kt. knygų autorius), aptikęs Uchtos 
archyvuose savo „vaikystės dievaičio“ P. Žižmaro 
lagerinę bylą, perteikė savo jausmus taikliais žo-
džiais. Juos verta dar kartą pacituoti:  

„Paprastas plonas kalinio asmens bylos segtu-

vas. Rudas kartono aplankas, dvelkiantis archyvų 
plėkais, kalėjimų kanceliarija ir nelaisve. Imdamas 
į rankas tokį aplanką, aš visada juntu maudžiantį 
kažko seniai praėjusio ir baisaus jausmą. Prieš akis 
iškyla pilkos sienos, prirūkytos patalpos, langų 
grotos, mėlynos raudonais lankais kepurės, šaižūs 
šūksniai, kumščio smūgiai į dantis.“

Kartu su A. Šerėnu, su niekados nepažinotu 
dėde P. Žižmaru ir tūkstančių tūkstančiais kalinių, 
tremtinių, lagerininkų jaučiu lygiai tą patį šiurpu-
lingą jausmą, nors savo gyvenime to nepatyriau. 

1Šaltinis (rus.).
2 Visiškai slaptai (rus.).
3 Teisingai (rus.).

Parengė Gražina MARECKAITĖ, Vilnius

1 faksimilė

2 faksimilė

3 faksimilė

4 faksimilė 5 faksimilė

Knygos „Debesų karžygys. Legenda apie 
Praną Žižmarą“ viršelis
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Leonardas ALEKSIEJŪNAS, Rozalimas-Vilnius

Lietuvos miesteliai

Šią vietovę, amžiais žalią, pavadinki – Rozalimas

Pakruojo rajono Rozalimo miestelyje stūk-
so gražus didžiulis akmuo su užrašu: „Roza-
limas įkurtas XVI a.“ Ar dabartinio miestelio 
vietoje tada būta gyvenvietės, kurią galima 
būtų tapatinti su su Rozalimu, dar mįslė. Roza-
limo (Rozalino) pavadinimas dokumentuose 
pirmąkart paminėtas 1767-aisiais, taigi 2012-
ieji įsirašė istorijon 245-erių metų sukaktimi. Ta 
proga Rozalime surengta parodų apie miestelį 
ir jo žmones, poezijos popietė, Sporto, Teatro 
dienos, koncertas pušyno estradoje. Per Žoli-
nę miestelis pasipuošė savo herbu, sudėliotu 
iš rozalimiečių darželiuose išaugintų gėlių, 
žolynų, tokiu pat būdu prie Švč. Mergelės 
Marijos Vardo parapijos bažnyčios šventoriaus 
„užrašytais“ sukakties skaitmenimis. Nuo baž-
nyčios ir prasidėjo, ilgainiui dainose suskambo 
„slausns miests Rozalims“.

Istorijos pėdsakai veda 
į Padubysio dvarą

„Ankstyviausi dokumentai, kuriuose pa-
teiktus duomenis galima susieti su dabartiniu 
Rozalimu, datuojami 1686 m. sausio 26 d. 
Juose rašoma apie dvarininkams Drabišiams 
priklausiusį Padubysio dvarą, kurio sodyba 
tikriausiai buvo prie Dubysėlės (Dubysos), 
nes nuo šio upelio gavo pavadinimą“, – skai-
tome prof. habil. dr. Algimanto Miškinio kny-
goje „Rozalimas“, 2007 m. išleistoje Kaune 
„Žiemgalos“ leidyklos. Tai jau antroji (pirmoji 
paskelbta 1985 m.) ir ypač išsami šio autoriaus 
Šiaurės Lietuvos miestelio prie Daugyvenės 
upės istorijos bei urbanistinės raidos studija. 
Iš joje nagrinėjamų rašytinių istorijos šaltinių 
aišku, kad Padubysio dvaras iki 1738 m. vis 
dar priklausė Drabišiams, jo savininku tuo 
metu buvo Paežerio seniūnas Kristupas Dra-
bišius. Bet jis dvarą jau buvo įkeitęs Upytės 
pavieto laikytojui ir pilies teisėjui Liudvikui 
Bialozorui, o minėtais metais pardavė LDK 
pulkininkui Fabijonui Pliateriui. Pastarojo 
valdyta neilgai, 1744-aisiais dvaras vėl pri-
klausė L. Bialozorui. Kai jo duktė Rozalija 
Bialozoraitė susituokė su Paežerio seniūnu 
ir Kauklių (Kiauklių) dvaro savininku Ado-
mu Drabišiumi, šiajam, tad ir naujai šeimai, 
1755 m. padovanota pusė Padubysio dvaro. 
Po savo tėvo mirties Rozalija Bialozoraitė-
Drabišienė paveldėjo kitą dvaro pusę. Dvaro 
dalių sujungimas į vieną valdą užfiksuotas 
1766 m. liepos 29 d. dokumente.

Tikrove tapusios legendos: 
bažnyčia „Rozaline“

1767-ųjų kovo 21 d. ir spalio 19 d. doku-
mentuose atsiskleidžia, jog tais metais dvaro 
valdoje jau esama bažnyčios („parinktas 
tuščias sklypas“ ir kunigo sodybai – sausoje 
vietoje „gale bažnyčios“), o vietovė, kurioje 
ji buvo pastatyta, pradedama vadinti „Ro-
zalinu arba Padubysiu“. 1767 m. naujojoje 
bažnyčioje Klovainių parapijos vikaras kun. 
Antanas Jurevičius, kaip liudija įrašas metrikų 
knygoje, sutuokė jaunavedžių porą. (Vėliau, 
1771-aisiais, kun. A. Jurevičius tapo „Rozali-
no“ parapijos klebonu, šias pareigas ėjo iki 
1797 m.) Neabejotina, kad Rozalino-Rozalimo 
pavadinimas susijęs su Rozalijos vardu. 

Apie bažnyčios atsiradimą, Rozalimo 
miestelio kilmę yra padavimų, legendų. Jų 
atpasakojama JAV išleistose Broniaus Kviklio 

knygose „Mūsų Lietuva“ (Pietų Bostonas, 
1965. T. 2), „Lietuvos bažnyčios“ (Čikaga, 
1984. T. 4). Vandos Vaidotienės knygelėje 
„Rozalimas“, kurią 1994 m. išleido Vilniuje 
Lietuvos „Žinijos“ draugijos individuali 
įmonė „Arėjas“, pateikiama poeto Kazio 
Inčiūros (1906–1974) eiliuota legenda. Dva-
rininkas Drabišius jojęs per girią, sutikęs 
vienmarškinį žmogystą, šis pasiprašęs priimti 
ant žirgo. Vienoje gražioje pušyno vietoje 
žirgas suklupęs, pasirodęs ir dingęs tankmėse 
skaistus angelas. Dvarininkas girdėjęs baltojo 
žmogystos balsą:

„Čia Rozalijos vardu
Santaikai, gerovei, meilei
Pastatyk bažnyčią dailią
Labui vargstančių žmonių
Ir įkurdink jiems miestelį.
Paskutinis dar meldimas:
Šią vietovę, amžiais žalią,
Pavadinki – Rozalimas.“
Grįžkime prie dokumentikos. Pasak 

studijos „Rozalimas“ autoriaus A. Miškinio, 
vienas svarbiausių dokumentų, apibūdi-
nančių vietovės raidą ir dabartinio miestelio 
pradžią, – Adomo bei Rozalijos Drabišių 
1770 m. lapkričio 10 d. surašytas bažnyčios 
fundacijos aktas, kuris to mėnesio 24 d. buvo 
įregistruotas Upytės pavieto žemės teismo 
knygose. Aprašant bažnyčios įsteigimą, 
statybą ir aprūpinimą nurodoma, kad fun-
datoriai tai daro savanoriškai savo Padubysio 
valdoje „Rozalinu dabar pavadintoje vietoje“. 
Bažnyčia Žemaičių vyskupo Jono Dominyko 
Lopacinskio „valia“ padaryta parapine, prie 
jos jau pastatyta varpinė (joje kabėjo 3 varpai), 
klebono ir bažnyčios tarnų namai, tvartas su 
vežimine. Be sklypo naujai kuriamoje gyven-
vietėje, klebonui buvo skirti 3 valakai žemės. 
Dokumente minimas ir pirmasis „Rozalino“ 
parapijos klebonas kun. A. Jurevičius. Sta-
tant parapijos pastatus jam leista imti miško 
medžiagą iš Padubysio girios. Fundatoriai 
patys įsipareigojo ir įpareigojo savo įpėdinius 
atstatyti bažnyčią, jeigu ji sudegtų. 

1771 m. kovo 10 d. dokumente „Rozalino 
bažnyčios inventorius“ nurodyta, kad „tvirta 
medinė bažnyčia“ buvo skiedrų stogu, su 
dideliu kupolu viduryje ir dviem nedideliais 
bokšteliais virš įėjimo. Bažnyčioje buvo tik 
vienas altorius su „Švč. Trakų Mergelės at-
vaizdu“, jo šonuose stovėjo Šv. Dominyko, 
Šv. Vincento ir Šv. Rozalijos statulos.

Tiria, prisimena, 
įamžina kraštiečiai

A. Miškinio studijoje „Rozalimas“ – mies-
telio istorija nuo seniausios praeities iki 
nūdienos lietuvių kalba, santraukos anglų, 
latvių ir vokiečių kalbomis. 8 puslapius užima 
faktų ir įvykių chronologija. Daugiau kaip 400 
nuorodų į archyvų, literatūros šaltinius.

Tarp Rozalimo istorijos tyrėjų, metrašti-
nininkų, įamžintojų – ir nemaža šio krašto 
žmonių.

V. Klimanskaitė-Vaidotienė, kurios 
knygutė „Rozalimas“ jau minėta, joje pri-
mena, kas kitų rašyta apie miestelį, iš savo 
bei didelio būrio vyriausiųjų rozalimiečių 
prisiminimų, kraštotyros medžiagos atkuria 
vietovės žmonių veiklos, tradicijų, buities 
vaizdą XX a. vidurio dešimtmečiais. Autorė, 
1928 m. gimusi, augusi ir gyvenanti Rozalime, 
buvusi fizikos mokytoja, mokyklos direktorė 
(čia rašančiajam smagu prisiminti – ir mūsų 
klasės vadovė), įgyvendino reto užmojo su-
manymą. Surinko žinias ir parašė po enciklo-
pedinę apybraižėlę apie kiekvieną miestelio 
namą (iš viso 108), jų gyventojus. 

Antai savitos architektūros pastatas prie 
kapinių ir pušyno. Naujai pastatytame name, 
suprojektuotame jauno inžinieriaus, keletą 
metų iki Pirmojo pasaulinio karo apsigyveno 
Padubysio bei Jamantonių dvarus valdžiusi 
ir šį turtą podukroms padalijusi Konstancija 
Bagdonavičienė. Apie ją papasakota Gabrie-
lės Petkevičaitės-Bitės „Karo metų dienoraš-
tyje“: „... Ji vienintelė tarp visų šios apylinkės 
dvarininkų, kuri orientuojasi politikoje. Atite-
kėjusi iš Poznanės, nors ir aristokratų kilmės 
(giminiuojasi su mūsų kunigaikštienėmis 
Oginskienėmis), pakrikusi kaip ir visas tas 

luomas, tačiau protauja sveikai ir turi nemažą 
bagažą žinių iš istorijos ir literatūros. 

Mano širdį prie jos traukia jos teisingas 
nusistatymas mūsų tautos klausimu. Nesi-
drovi ji niekuomet, pasitaikius progai, tą savo 
nusistatymą pabrėžti ir mus puolantiems 
dvarininkams tiesiai į akis drožti:

- Esu lenkė, bet čia, Lietuvoje, stoviu už 
lietuvybę, nes tik toks mūsų nusistatymas 
bus teisingas.

Pasistengė ji ir mūsų kalbos pramokti, 
nors jos lūpose skamba neįpratusiems jos 
klausytis kaip nelyginant kiniška... Auklė-
dama podukras, į jų mokslo planą buvo 
įtraukusi ir lietuvių kalbą. 

Kitų mokytojų nesant, anais laikais vietos 
gydytojai buvo kviečiami dėstyti (d-rai Polu-
janskis, Antanas Vileišis) lietuvių kalbos...“

Rozalimo miesto herbas. Dailininkas
 Juozas Galkus

Vandos Vaidotienės knygos viršelis

Rozalimas XX a. pradžioje

Rozalimo Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios altorius su Trakų Dievo 
Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslu (kopija). Kun. Aniceto Tamošaičio nuotr.

Jėzaus Nazariečio statula Rozalimo 
bažnyčioje. Kun. Aniceto Tamošaičio nuotr.

Prie Rozalimo bažnyčios 2006 m. pastatytas 
paminklas Daugyvenės krašto kovotojams už 

Lietuvos laisvę. Algio Padoros nuotr.

Tęsinys kitame numeryje
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Prūsinukės
Justinas SAJAUSKAS, Marijampolė

Esu rašeiva, savo nuobodų gyvenimą pa-
įvairinantis tokiais pat nuobodžiais rašiniais 
apie išnykusią baltų gentį, apie kaitrią Aus-
tralijos saulę, kurios kaip gyvas nemačiau, 
apie kokį nors aptrintą pašto ženklą. Žodžiu, 
apie viską, kas užplauks ant seilės.

Imtis plunksnos šį kartą, pati to nenorė-
dama, mane pastūmėjo bendradarbė, prasi-
tarusi, kad namuose turi seną skarą, suprask: 
muziejinį eksponatą. Mintyse iškilo kaimas, 
pusnys ir tamsiom languotom skepetom nuo 
žvarbos besiginančios moterys.

Panorau pamatyti senieną ir po dienos 
kitos jau žiūrinėjau ant stalo patiestą len-
gvą, švelnią ir šviesią kaip diena skepetaitę. 
Prūsinukė!

Laimai dar nepradėjus aiškinti, žinojau 
aptikęs vieną iš tų skarelių, kurias prieš gerą 
šimtmetį iš Rytprūsių parnešdavo knygne-
šiai. Žinojau tokias esant, mačiau jas, dar 
daugiau: rašiau apie jas.

Atmintis dar kartą pasitarnavo – nukėlė 
mane į praėjusio amžiaus pabaigą. Vėl regė-
jau mamą, girdėjau jos žodžius. „Vaikystėje 
buvau silpnų kojų ir vaikščiojau pasirams-
čiuodama lazdele, – prisiminė kartą moti-
na, – tai jis mane vis vadino „mūsų senukė“. 
Žadėjo man parnešt skarelę, labai laukiau, 
bet kartą žiūrėjau pro plyšį kaip jis tvarkosi, 
pamatė, užpyko. Likau be skarelės.”

„Jis“ – tai garsusis Suvalkijos knygnešys 
Juozas Kancleris, dešimtmetį glaudęsis moti-
nos tėviškėje prie Kalvarijos. Lankydamasis 
Viskačkynėje (mama – Viskačkaitė), ne sykį 
ir ne du girdėjau suaugusiuosius minint šį 
žmogų: šitame kambaryje buvo jo kambarė-
lis, pro šitą langą pirmiausia pamatydavom 
jį pargrįžtant...

„O juk tai įdomu, – pagalvojau, eilinį 
kartą klausydamasis kurios ten tetos. – Tai 
tikrai įdomu!”

Ėmiau aktyviai rinkti žinias apie garsųjį 
įnamį, ir po mėnesio kito jau džiaugiausi 
apybraiža? Apsakymu? Esė? Pats nežinau, 
ką sukurpiau apie knygnešį iš Kampinių.

Grįžtančio su prekėm šio žmogaus laukė 

visi Kampiniai: jis gabeno ne tik knygas, bet 
ir daugelį kitų karo nuniokotam kaimui rei-
kalingų daiktų: sachariną, žmonių vadintą 
„cukreliu“, medvilnę (medvilninius siūlus ir 
gaminius), muilo akmenį (kaustiką, šarmą), 
benzininius žiebtuvėlius...

Pailsėjęs po žygio, Kancleris surengdavo 
pargabento turto išpardavimą: užsidaręs 
savo kambarėlyje, išrikiuodavo turimą gerą 
ant stalo, o tada įsileisdavo pirkėjus (tai 
šitaip besitvarkantį jį nužiūrėjo mama tą 
nelemtą dieną, kai neteko skepetaitės).

Tarp varganų prekių, kurias senstantis 
knygnešys tebenešė iš Prūsijos net karui 
pasibaigus, beveik visada būdavo skarelių, 
moterų švelniai vadinamų prūsinukėmis. 
Jos būdavo brangios. Pasak marijampo-
lietės Janinos Leimonaitės, už medvilninę 
prūsinukę reikėjo atpilti centnerį javų, už 
šilkinę – dukart tiek.

Nežiūrint aukštos kainos, tai į skareles 
pirmiausia tiesėsi darbų pailsintos moterų 
rankos, į jas blizgino akis prie sienos besi-
glaustančios paauglės. Išskalbta, išlyginta 
ir rūpestingai prižiūrima, tokia skarelė ilgus 
metus džiugindavo šeimininkės akį ir širdį, 
kol, atėjus laikui, tapdavo dukters ar bent 
jau giminaitės savastimi.

Tokia daugumos šiame rašinėlyje pa-
minėtų prūsinukių istorija. Suvalkietė 
Magdelena Baltrušaitytė-Antanynienė 
(1859–1931) brangiąją skarelę atsinešė krai-
čio, vėliau padovanojo dukrai Elenai Anta-
nynaitei-Janulevičienei (1902–1977), kurios 
palikuoniai išsaugojo puošmeną iki mūsų 
dienų. Punskietė Ieva Čėplaitė-Durtonienė, 
gyvenusi Punske dar prieš Pirmąjį pasau-
linį karą, savo skarelę „iš Prūsų“ perdavė 
dukrai Petronei Durtonaitei-Jakimavičienei, 
o ši 2000-aisiais – vienam Marijampolės 
muziejų. Eidama bažnytinėse procesijose, 
I. Durtonienė būdavo apsirengusi tautiniais 
drabužiais ir būtinai ryšėjo minėtą skarelę. 
Punsko valsčiaus Vaičiuliškių k. gyvento-
jos Elzbietos Žilinskaitės-Geležienės (mirė 
1983 m.) prūsinukę išsaugojo jos duktė, 

Prūsinukės

Marijampolės vlsč. Valavičių k. gyventoja 
Julija Geležiūtė-Stankevičienė. Taip pasielgė 
ir šio rašinio „iniciatorė“ Laima Giedraity-
tė-Stankevičienė, išsaugojusi Simno vlsč. 
Rudėnų k. gyvenusios močiutės iš motinos 
pusės Izabelės Šerpenskienės (1894–1977) 
ir Naujosios Ūtos bažnytkaimyje atsidū-
rusios jos dukters Aldonos Barusevičienės 
(1918–1999) skepetaitę. 

Ar todėl, kad gyvenu buvusioje „Paprū-
sėje“, ar atsitiktinai, pusė šiame straipsnelyje 
aptariamų skepetaičių – iš kadaise lietuviš-
kiausio Suvalkijos kampo – Seinijos.

Minėjau punskietės I. Durtonienės ir 
Vaičiuliškių k. gyventojos E. Geležienės 
prūsinukes. Trečioji iš to Lietuvos kampo 
Marijampolėn atklydusi prūsinukė priklau-
sė Seinų vlsč. Bubelių k. ūkininkei Julijai 
Žilinskaitei-Mikalauskienei (1905–1993). 
Jos skarelė iš Prūsijos buvo atgabenta jau 
atgavus spaudą, bet – tokio pat audimo, kaip 
kitos čia aprašytosios, o ir pati savininkė ją 
vadino prūsinuke. Iš gimtojo kaimo Mika-
lauskai buvo lenkų išvaryti 1940-aisiais. 

Gyveno Švenčionyse, Pabradėje, Marijam-
polėje... Skarelę išsaugojo Danutė Mikalaus-
kaitė-Radzevičienė.

Kodėl prūsinukės buvo taip vertinamos? 
Nors 1904 m. atgavus lietuvišką spaudą ir 
vėliau atkūrus valstybę, parduotuvės buvo 
užverstos įvairiausių raštų ir atspalvių 
skarelėmis, neteko pastebėti, kad lietuvės 
jas gerbtų ir saugotų taip, kaip prūsinukes. 
Kodėl?

Dar kartą atsigręžkime į praeitį. Kur tos 
skarelės buvo audžiamos? Užsienyje. Kaip 
patekdavo į Lietuvą? Būdavo atnešamos 
knygnešių – didžiausių nutautinimo priešų. 
Ar ne čia atsakymas?

Sąmoningai ar nesąmoningai lietuvės 
moterys savo pagarbą tiems tautos patrio-
tams perkeldavo į jų atgabentą puošmeną; iš 
motinų tą pagarbą perėmėme ir mes.

Saugokime ją! Kad liktume, kas esame. 
Kad liktume, kur esame. Kad valdininkas – 
menkysta, prileistas prie mikrofono, dar 
kartą nepradėtų atsiprašinėti dėl mūsų 
lietuviškumo.

Prof. Jonas Genys – pamūšietis, 
žymus Lietuvos veikėjas užsienyje

Prof. Jonui Geniui – 90

Š. m. rugpjūčio 12 d. prof. Jonui Geniui 
sukako 90 metų. Ta proga spausdiname 
Leono Balčiūno knygos „Lietuvos dvasios 
galiūnai“ (antrasis papildytas leidimas, 
2001, Kaunas: Raidė, p. 408–412) ištrauką, 
kur pasakojama apie profesoriaus gyvenimą 
ir veiklą.

„Visada buvau prisirišęs prie savo šalies. 
Kad Lietuva išliktų, joje turi būti patrauklu 
gyventi, reikia įtvirtinti krikščioniškąsias 
vertybes, padėti tautinį, patriotinį, pilietinį 
pagrindą. Reikia kelti Lietuvos reikalus pa-
sauliniu lygiu, stengtis, kad Lietuva patektų į 
Europos rinką ir NATO organizaciją“, – teigė 

mokslininkas, visuomenės veikėjas prof. 
Jonas Genys iš JAV. Tai aktyvus Katalikų 
mokslo akademijos narys, daugiau kaip 15 
metų savo lėšomis važinėjęs į Akademijos 
konferencijas, skaitęs paskaitas Kaune, Flori-
doje, Romoje ir kt. Prof. J. Genio vadovaujami 
Amerikos lietuviai, kilę iš Šiaurės Lietuvos, 
suaukojo lėšų ir 1992 m. Pamūšyje pastatė 
paminklą Pamūšio parapijos steigėjui, Pane-
vėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui. 

Prof. J. Genys gimė Pamūšyje, baigė 
Linkuvos gimnaziją. Tėvas buvo išrinktas iš 
Pakruojo valsčiaus į Šiaulių apskrities tarybą. 
Karo audra nubloškė visą šeimą į Vakarus. 
1949 m. jis baigė Giotingeno universitetą, 
o 1960 m. Amerikoje įgijo gamtos mokslų 
daktaro laipsnį. Kaip profesorius daug 
metų dirbo Merilendo valstybiniame 
gamtos apsaugos centre. Į Lietuvą atvyko 
pagal pasikeitimo mokslininkais programą. 
Dėstė Vilniaus (VU) ir Vytauto Didžiojo 
universitetuose (VDU). 1991 m. VDU 
senatas patvirtino prof. J. Genį dirbti 
Aplinkotyros centro direktoriumi. 1996 m. 
Miškų ūkio ministerijoje prof. J. Genys tyrė 
ūkininkų geriamo vandens sveikatingumą 
ir skaitė paskaitas žemės ūkiui svarbiais 
klausimais. 

Be mokslinės veiklos Amerikoje, siekė, 
kad pasaulis neužmirštų Lietuvos. „Man 
padėjo kalbų mokėjimas. Kalbu angliškai, 
vokiškai, rusiškai. Užsienyje įgijau daug 
patirties, kurią galėčiau pritaikyti Lietuvo-
je“, – pasakojo J. Genys.

Be mokslinės veiklos, prof. J. Genys 

užsiėmė aktyvia visuomenine veikla – 
dalyvavo Vašingtone, Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferencijoje bei 
kitur, atstovaudamas Amerikos lietuvių 
tarybai (ALT) ir Jungtiniam Amerikos 
pabaltijiečių komitetui. Apie 20 metų buvo 
ALT atstovas Vašingtone. 1973 m. jo veikla 
buvo atitinkamai įvertinta – jam suteiktas 
žymiausio Amerikos lietuvio vardas (Metų 
žmogus). Vėliau už aktyvią visuomeninę 
veiklą jam įteiktas D. Eizenhauerio vardo 
pažymėjimas. Lietuvos laisvės reikalais 
važiavo į įvairias konferencijas, skaitė 
pranešimus Helsinkio, Madrido, Ženevos 
bei Maskvos konferencijose. Madrido 
konferencijoje kartu su kitais ALT delegatais 
dr. Kaziu Šidlausku, kunigu Juozu Prunskiu 
ragino įvairių valstybių delegacijas, kad 
būtų keliamas žmogaus teisių pažeidimų 
klausimas Lietuvoje.

Prof. J. Geniui teko dalyvauti specialiame 
pasitarime Baltuosiuose rūmuose ir reika-
lauti, kad JAV darytų spaudimą Rusijai dėl 
Lietuvoje esančios svetimos kariuomenės 
greitesnio išvedimo. Dėl Lietuvos reikalų 
daug kartų teko pakovoti JAV kongrese, 
Baltuosiuose rūmuose, asmeniškai susitikti 
su JAV prezidentais, dalyvauti įvairiose 
demonstracijose, akcijose Vašingtone. 

1987 m. prasidėjo nauja epocha Rytų ir 
Vidurio Europoje. Rytų ir Vidurio Europos 
koalicija 1996 m. rugsėjo 6 d. Vašingtone 
išreiškė gilų susirūpinimą Estijos, Latvijos 
ir Lietuvis saugumu. Koalicija jungia 18 
Amerikoje veikiančių etninių grupių, kurios 

atstovauja 22 milijonams iš Vidurio ir Rytų 
Europos kilusių amerikiečių. Jai priklauso ir 
Amerikos lietuvių bendruomenės bei ALT, 
kurios atstovas yra prof. J. Genys. Vidurio 
ir ir Rytų Europos koalicija ragina JAV 
administraciją, kongresą bei prezidentą B. 
Klintoną viešais pareiškimais paremti Balti-
jos valstybių saugumą ir teisę į visišką nepri-
klausomybę, jų teritorijų nepažeidžiamumą, 
teisę siekti narystės NATO. Prof. J. Genio 
nuomone, Lietuvai reikia patekti į NATO 
ir Vakarų rinkos sistemas. Užsienio diplo-
matijoje verta pasitelkti iš Vakarų grįžusius 
tautiečius, kurie įgijo daug patirties. 

Vasario 16-oji – labai svarbi mūsų vals-
tybinė šventė. Ją mums atnešė trijų sukilimų 
dalyvių – aušrininkų, varpininkių ir kny-
gnešių – sūnūs ir dukros, per 120 carinės 
okupacijos metų išsaugoję laisvės viltį ir 
atnešę ją iki 1918 m., kad amžinojoje mūsų 
tėvų sostinėje Vilniuje vėl būtų paskelbtas 
tautos noras būti laisva ir nepriklausoma. 
Lietuvių išeiviai, prievarta palikę kraštą, 
būdami už Tėvynės ribų, turėjo trejopą įsipa-
reigojimą: kovoti dėl laisvės atgavimo, išlai-
kyti lietuvybę ir tiesti ranką varge esančiam 
lietuviui. VLIK, ALT, PLB – tai pamatiniai 
ramsčiai, nuo 1940 m. kėlę Lietuvos laisvės 
bylą. Ilgainiui keitėsi veiklos planai, būdai, 
tik nesikeitė tikslas. Šis tikslas jau pasiektas, 
Tėvynės ir išeivijos bendromis pastangomis 
atkurta Lietuvos žmonių laisvė ir valstybės 
nepriklausomybė. Prof. J. Genys – vienas 
iš tų, kurie daug prisidėjo prie šios mūsų 
laisvės atgavimo.  

Prof. dr. Jonas Genys
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Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ herbas

1926 m. balandžio 4 d. popiežius Pijus XI 
bule „Lituanorum gentes“ paskelbė Lietuvos 
Bažnytinės provincijos įkūrimą. Žemaičių 
vyskupija buvo padalinta į tris dalis – vys-
kupijas: Panevėžio, Telšių vyskupiją su Klai-
pėdos prelatūra ir Kauno arkivyskupiją su 
metropolitu. Sukurta Kaišiadorių vyskupija 
(ji buvo Vilniaus vyskupijos dalis) Lietuvos 
Vyriausybei pageidaujant sudaryta taip, 
kad jos ribos rodytų, jog Vilniaus vyskupi-
jos klausimas dar neišspręstas. Panaikinta 
1818–1926 m. gyvavusi Seinų vyskupija. Iš 
Seinų vyskupijos dekanatų, buvusių Lietu-
vos Respublikos teritorijoje, buvo sudaryta 
Vilkaviškio vyskupija. 

Panevėžio vyskupijos
 vyskupai ir valdytojai

Naujos Panevėžio vyskupijos vyskupu 
paskirtas vyskupas Kazimieras Paltarokas 
(1875 10 22–1902 03 22–1926 04 05–1958 
01 03) pareigas ėjo iki savo mirties. Būtina 
priminti, kad 1947 m. birželio 12 d., suėmus 
Vilniaus arkivyskupą Mečislovą Reinį (1884 
02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08), vysk. 
K. Paltarokas 1947–1955 m. buvo vieninteliu 
vyskupu sovietų okupuotoje Lietuvoje, tad 
1949 m. jis tapo ir dalies Vilniaus arkivysku-
pijos, priklausiusios Lietuvos SSR, valdyto-
ju – kapituliniu vikaru. 

1958 m. sausio 3 d.  mirus vysk. 
K.Paltarokui, Vilniaus ir Panevėžio vys-
kupijų apaštališkuoju administratoriumi 
tapo vysk. Julijonas Steponavičius (1911 
10 18–1936 06 21–1955 05 22–1991 06 18). 
Šv. Tėvo buvo pakeltas tituliniu Abtarado 
vyskupu ir paskirtas Panevėžio vyskupo 
K. Paltaroko pagalbininku, 1955 rugsėjo 11 
d. vyskupo K. Paltaroko konsekruotas Pa-
nevėžio katedroje, o 1957 m. Apaštalų Sos-
tas vysk. J. Steponavičiui suteikė Panevėžio 
ir Vilniaus apaštališkojo administratoriaus 
galias su rezidentinio vyskupo teisėmis. 
Tačiau šias pareigas ėjo tik porą metų. Ne-
sutikęs su sovietinės valdžios nurodymais, 
1961 m. sausio 24 d. jis buvo suimtas ir 
ištremtas už jo valdytos vyskupijos ribų ir 
apgyvendintas Žagarėje. 

Ilgą laiką vyskupija buvo be vysku-
po – valdė kapitulinis vikaras. Šventasis 
Sostas Panevėžio vyskupijos apaštališkuoju 
administratoriumi paskyrė Panevėžio kate-
dros kleboną kan. Paulių Šidlauską (1890 10 
15–1916 05 22–1972 05 22), tačiau okupacinė 
valdžia neleido jam eiti pareigų ir ištrėmė 
už vyskupijos ribų į Varėną. Tada valdytoju 
buvo išrinktas Kupiškio vicedekanas, An-
tašavos klebonas kan. Vladas Kupstas (1904 
05 08–1924 06 11–1970 11 24), tačiau ir jam 
okupacinė valdžia neleido eiti pareigų.

1963 m. kovo 13 d. Panevėžio katedros 
kapitula vyskupijos valdytoju išrinko kapi-
tulinį vikarą ad normam can 432 & 1 kan. 
Povilą Bakšį (1901 10 21–1930 06 14–1973 07 
02), jau 1962 m. tapusį Kaišiadorių vyskupijos 
valdytoju. Kurijos buveine tapo Kaišiadorių 
vyskupijos patalpos. 

1973 m. rugpjūčio 6 d. Panevėžio vyskupi-
jos apaštališkuoju administratoriumi paskir-
tas dr. vysk. Romualdas Krikščiūnas (1930 07 
18–1954 09 12–1969 12 21–2010 11 02). 

1983 m. dėl ligos atleidus apaštališkąjį 
administratorių vyskupą R. Krikščiūną, 
Panevėžio vyskupiją 1983–1989 m. valdė 
išrinktas valdytojas, Krekenavos klebonas 
prel. Kazimieras Dulksnys (1910 02 09–1935 06 
15–2001 12 09). 

Nuo 1989 m. Panevėžio vyskupijos apaš-
tališkasis administratorius – vyskupas Juozas 
Preikšas (1984 m. gruodžio 2 d. konsekruo-
tas vyskupu), po kelių mėnesių paskirtas 
Panevėžio vyskupijos ordinariniu vyskupu. 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas vyskupijai 
vadovavo 1898–2002 m. 

Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 24-ais 
savo pontifikato metais 2002 m. sausio 5 d. 
bule paskyrė tris naujus vyskupijų ordinarus: 
Vilniaus arkivyskupo augziliarą ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos generalinį sekretorių 
dr. vyskupą Joną Borutą SJ – Telšių vyskupu, 
tuometinį Kauno arkivyskupo augziliarą vys-
kupą Rimantą Norvilą – Vilkaviškio vyskupu 

ir tuometinį Telšių vyskupo augziliarą vysku-
pą Joną Kaunecką – Panevėžio vyskupu.

2002 m. vasario 17 d. įvyko vyskupo Jono 
Kaunecko ingresas į Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedrą. Vysk. J. Kauneckas Panevėžio 
vyskupijai vadovavo 2002–2013 m. 

Nuo 2013 m. Panevėžio vyskupijai 
vadovauja naujas – jau šeštas Panevėžio 
vyskupijoje besidarbuojantis vyskupas ir 
ketvirtas vyskupas ordinaras –  Lionginas 
Virbalas SJ.    

2013 m. rugpjūčio 10 d. Panevėžio Kris-
taus Karaliaus katedroje vyko Liongino Vir-
balo SJ vyskupo šventimų ir ingreso iškilmės, 
kuriose dalyvavo beveik 100 kunigų, per 20 
vyskupų ir perpildyta Katedra tikinčiųjų, 
atvažiavusių iš įvairiausių Lietuvos vietų. 

Iškilmėms buvo išleista 40 p. šventimų 
knygelė (maketas Silvijos Knezekytės ir 
Jūratės Karašauskienės; knygelės leidimą 
organizavo Jūratė Grabytė), kurią gavo 
kiekvienas, atvykęs į šventę. Knygelės 
paskutiniuose puslapiuose svarbiausios 
vyskupo L. Virbalo gyvenimo bei veiklos 
datos su nuotrauka (p. 35–37) ir herbo 
aprašas (p. 38–39) su simbolių piešiniais.

Vyskupo Liongino 
Virbalo SJ herbas

Vyskupo herbo piešinį sukūrė Enzo Parri-
no. Herbo simboliai primena tikėjimo kelionę 
ir jos tikslą – susivienijimą su Kristumi.

Šūkis „Susivieniję su juo“ (lotyniškai 
Simul cum illo) paimtas iš apaštalo Pauliaus 
Pirmojo laiško tesalonikiečiams (1 Tes 5, 
10). Tai pirmoji Naujojo Testamento knyga. 
Joje apaštalas ragina tikinčiuosius laukti 
Viešpaties atėjimo su pasitikėjimu ir viltimi. 
Juk Dievas teikia mums išganymą per mūsų 
Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus. 
Todėl visada, bet kokiomis aplinkybėmis, 
kad ir ką darytume, esame kviečiami gyventi 
susivieniję su mūsų Išganytoju.

Herbo skydas padalytas į dvi dalis: viena 
pusė – raudona, kita – šviesiai mėlyna. Rau-
dona spalva, daugelio heraldikos specialistų 
laikoma pirmąja tarp herbo spalvų, rodo Die-
vo meilės pirmumą tarp teologinių dorybių, 
o mėlyna – Marijai būdinga spalva – savo 
ruožtu simbolizuoja teisingumą.

Herbo centre ilga piligrimo lazda su 
kabančia sidabrine šv. Jokūbo kriaukle, ant 
kurios įrėžtas raudonas Santjago de Kom-
postelos kryžius, sukryžiuota su šv. Liongino 
ietimi, nuo kurios smaigalio krinta trys rau-
doni kraujo lašai. Tai ženklas, kad visi šiame 
pasaulyje esame piligrimai ir keliaujame link 
Viešpaties, padėdami vieni kitiems, esame 
keliaujanti Dievo tauta. Sidabrinė kriauklės 
spalva yra aliuzija į Mariją ir išreiškia viltį.

Šv. Liongino, kurio vardą turi vyskupas, 
ietis liudija, kad krikščionio gyvenimas yra 
kova prieš dvasines blogio jėgas (plg. Ef 6, 12). 
Nuo ieties lašantys trys kraujo lašai primena 
Kristaus šono žaizdą ir Jo Širdies meilę žmo-
nėms (plg. Jn 19, 34), taip pat Švenčiausiąją 
Trejybę.

Herbo apačioje – atverti vartai: svetin-
gumo ir broliškumo ženklas. Kristus sakė: 
„Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus 
išgelbėtas“ (Jn 10, 9). Šie vartai kviečia žengti 
per Kristų ir kartu su Juo. Jie taip pat prime-
na Lietuvos šventorių vartus, per kuriuos 
ateiname į bažnyčią. Bažnyčia – tikinčiųjų  
bendruomenė – yra atvira visiems ir kviečia 
kartu eiti pas dangaus Tėvą. Vartų aukso 
spalva – dieviško karališkumo simbolis – reiš-
kia ir tikėjimo dorybę.

Herbo viršuje – auksinė saulė su raudo-
nomis raidėmis IHS. Iš vidurinės raidės kyla 
kryžius, o po ja – trys juodos Kristaus kančios 
vinys. Tai Jėzaus Draugijos, kuriai priklauso 
vyskupas, ženklas, taip pat popiežiaus Pran-
ciškaus herbo elementas. Raidės IHS yra loty-
niškos frazės Iesus hominum Salvator – Jėzus, 
žmonių Gelbėtojas, santrumpa. Jėzus yra visų 
viltis, susivieniję su Juo būsime išgelbėti.

Herbą įrėmina skrybėlė, vadinama „gale-
ro“, kaip viduramžiais piligrimų nešiota ke-
purė. Tokia skrybėlė ilgą laiką laikyta išskir-
tiniu katalikiškumo ženklu. Vyskupo rangą 
žymi žalia skrybėlės spalva ir 12 kutų.

Lietuvos katalikų bažnyčia

Vyskupo Liongino Virbalo SJ ingresas Panevėžyje
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

Keletas vyskupo 
Liongino Virbalo SJ 

biografijos faktų

Vos pusę amžiaus peržengusio L. Virbalo 
gyvenimo kelias sudėtingas ir įdomus: jis 
Aukštaitijos krašto sūnus. Gimė Biržuose 
1961 m. liepos 6 d. Aleksandros ir Kazimiero 
Virbalų šeimoje, kurioje, be jo, Liongino, dar 
augo seserys Regina ir Kristina. 

Baigęs Biržų II vidurinę mokyklą – dabar 
Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla – (mokėsi 
ir muzikos mokykloje), būsimasis vyskupas 
studijavo Vilniaus inžineriniame statybos 
institute (1979–1981). Atlikęs karinę tarny-
bą Breste (1984–1986), sovietinei valdžiai 
trukdant įstoti į kunigų seminariją, dirbo za-
kristijonu Linkmenų Švč. Trejybės parapijoje 
(Ignalinos dekanatas) ir mokėsi pogrindinėje 
kunigų seminarijoje. Kelis mėnesius vargo-
ninkavo Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijoje (1986). 

1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę 
kunigų seminariją, o 1989 m. liepos 26 d. – į 
Jėzaus Draugiją. 1991 m. gegužės 30 d. buvo 
įšventintas į kunigus. Kun. L. Virbalas SJ 
studijas tęsė Romos Popiežiškojo Grigaliaus 
universiteto Dvasingumo teologijos insti-
tute (1992–1994), įgijo teologijos licenciatą. 
Bendradarbiavo Vatikano radijuje. Insbruko 
universiteto Katalikų teologijos fakultete lan-
kė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas, dirbo 
jėzuitų naujokų vadovų padėjėju Austrijoje 
(1994–1995).

Grįžęs į Lietuvą, 1995–1997 m. vysk. 
L.Virbalas buvo Kauno jėzuitų namų vyres-
niuoju ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios 
rektoriumi. Kauno kunigų seminarijoje dėstė 
įvadą į Šventąjį Raštą.

1997 m. išvykęs į Salamanką (Ispanija) at-
liko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą.

Du kartus buvo skirtas Vilniaus Šv. 
Kazimiero bažnyčios rektoriumi: 1998–
2005 m. ir 2008–2010 m. Nenutolo ir nuo 
pedagoginės veiklos: Vilniaus Šv. Juozapo 
kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo 
teologiją (1998–2005).

2003 m. L. Virbalas davė paskutiniuosius 
įžadus Jėzaus Draugijoje. 

Būsimasis vyskupas L. Virbalas SJ buvo 
paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos ge-
neralinio sekretoriaus padėjėju (2005–2008), 
vėliau – koordinuoti „Liturginių valandų“ 
vertimą į lietuvių kalbą (2009).

Vysk. L. Virbalas SJ buvo Romos Katalikų 
Bažnyčios atstovas Lietuvos Biblijos draugi-
jos valdyboje, „Bažnyčios žinių“ redakcinės 
komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų ta-
rybos ir „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ 
mokslinės redakcijos tarybos narys.

2010–2013 m. dirbo Popiežiškosios „Rus-
sicum“ Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės kolegijos 
Romoje rektoriumi.

2005 m. L. Virbalas apdovanotas Sausio 
13-osios atminimo medaliu. Be gimtosios 
lietuvių kalbos, moka italų, ispanų, rusų ir 
vokiečių kalbas. Yra išvertęs, parengęs ir 
parašęs keletą knygų, bendradarbiauja katali-
kiškoje žiniasklaidoje. Piligrimai, vykstantys į 
Šventąją Žemę, naudojasi vyskupo L. Virbalo 

knyga „Šventoji Žemė: piligrimo vadovas“.
2013 m. birželio 6 d. Šventasis Tėvas Pran-

ciškus kun. L. Virbalą SJ paskyrė Panevėžio 
vyskupu, o rugpjūčio 10 d. – Šv. Lauryno 
diakono šventės dieną – kardinolui Audriui 
Juozui Bačkiui vadovaujant, arkivyskupui 
metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ ir vysku-
pui Jonui Kauneckui asistuojant, dalyvaujant 
Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams 
ir Dievo tautai, susirinkusiai Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedroje – iškilmingų šv. 
Mišių metu įšventintas į vyskupus. 

Iškilmingos šv. Mišios

Šventimų liturgiją komentavo Krekenavos 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazili-
kos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. 
Šv. Mišiose giedojo Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedros ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo pa-
rapijos chorai, vadovaujami Antano Šauklio.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivys-
kupijos emeritas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, kuriam asistavo Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas, Kauno arkivys-
kupas metropolitas arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius SJ ir Panevėžio vyskupas eme-
ritas Jonas Kauneckas. Iškilmingoje vyskupo 
Liongino Virbalo SJ ingreso šventėje dalyva-
vo, kaip jau minėta,  beveik 100 kunigų, per 
20 vyskupų ir perpildyta Katedra tikinčiųjų, 
atvažiavusių iš įvairiausių Lietuvos vietų. 

Kalbėtas Nikėjos–Konstantinopolio tikė-
jimo išpažinimas. Atnašas atnešė vyskupo 
L. Virbalo SJ seserys: Regina Virbalaitė ir 
Kristina Ulkienė.

Po kardinolo pasakytos homilijos prie 
altoriaus išrinktąjį vyskupą atlydėjo kuni-
gai: Lietuvos jėzuitų provincijolas Gintaras 
Vitkus SJ ir Zarasų Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų parapijos klebonas Remigijus 
Kavaliauskas. Pastarasis kreipėsi į kardinolą, 
prašydamas įšventinti į vyskupus, parodė ir 
perskaitė Apaštalų Sosto pavedimą.

Išrinktasis visų akivaizdoje kardinolo buvo 
klausiamas, ar jis pasirengęs saugoti tikėjimą, 
atlikti vyskupo tarnystę. Teigiamai atsakius į 
visus klausimus, giedota Visų Šventųjų litani-
ja, kurios metu, visiems klūpant, šventinama-
sis kniūbsčias gulėjo prieš altorių.

Po litanijos – rankų uždėjimas. Tai mal-
davimo, kad nužengtų ir savo darbą atliktų 
Šventoji Dvasia, ženklas. Panevėžio vysku-
pijos vyskupai J. Preikšas ir J. Kauneckas bei 
visi šv. Mišių dalyviai vyskupai, maldaudami 
Šventosios Dvasios ir pabrėždami priėmimą 
į vyskupus, uždėjo rankas ant klūpančio 
šventinamojo.

Tęsinys kitame numeryje

Prieš šv. Mišias Panevėžio Katedros šventoriuje 
prie Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno kapo. 

Iš kairės: ses. Dalia Liutkevičiūtė  PAMI, 
vyskupo Liongino Virbalo SJ sesuo Kristina 

Ulkienė, Šv. Mortos ir Marijos (iš Gvatemalos) 
kongregacijos vienuolės s. Noelia Castrillo 

Lopez, s. Riūh Gonzales Perla ir 
s. Virginija Bandzevičiūtė SF

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo
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Lietuvos tremčių istorija

Ekspedicija po lietuvių kalinimo ir tremties vietas Permės srityje
Rugpjūčio 13 d. naktį iš dar vienos 

ekspedicijos Rusijoje grįžo bendrijos „Lemtis“ 
nariai. Kartu su Mažeikių rajono Židikų 
M. Pečkauskaitės vid. m-klos auklėtiniais ir 
mokytojais jie keliavo po Permės sritį (buv. 
Molotovo). Dešimties asmenų grupė per dvi 
savaites trukusią ekspediciją lankė tremties 
ir kalinimo vietas, tvarkė išlikusias kapines, 
domėjosi istorine praeitimi.

Ekspedicijos metu didžiausios apimties 
darbai buvo atlikti Galiašoro kapinėse – jose 
palaidota daugiausiai lietuvių visoje Permės 
srityje. Kapinės buvo aptvertos nauja 150 m 
ilgio tvora, taip pat pastatyti trys nauji kry-
žiai. Galiašoro kaimas jau neegzistuoja – jis 
išnyko dar septinto dešimtmečio pabaigoje. 
Prieš daugiau nei pusę amžiaus Galiašoro 
kaime buvo didelė lietuvių bendruomenė. 

1945 m. čia buvo ištremtos net 49 šeimos 
(195 asmenys). 

Kitas ekspedicijos dalyvių tikslas buvo 
Tukačiovo kaimo kapinės, kuriose buvo at-
statytas metalinis, virtusio medžio nulenktas 
kryžius. Buvo perdažytos kelios metalinės 
tvorelės ir dailininko ir fotomenininko 
Rimanto Dichavičiaus 1969 m. pastatytas 
paminklas tremtyje mirusiems savo tėvams. 
Sunkus gyvenimas tremtyje garsaus meni-
ninko atmintyje visiems laikams paliko ryškų 
pėdsaką. Šiandien jis žinomas ir vertinamas 
menininkas, kurio darbuose atsispindi pra-
einamumo, trapumo, laikinumo motyvas, 
neabejotinai susiformavęs tremtyje. 

Trečios kapinaitės, kurioje lietuviai lankė-
si – tai Ust Onolvos kapinės. Jose pastatytas 
naujas bendras kryžius daugiau kaip dvide-

Lageris-muziejus Permėje 

šimčiai čia palaidotų lietuvių tremtinių. Taip 
pat perdažytos metalinės tvorelės bei senieji 
išlikę kryžiai. 

Ekspedicijos pabaigoje jos dalyviai ap-
lankė iki 1988 m. veikusį lagerį „Permė-36“, 
kuriame buvo kalinami politiniai kaliniai. 
Tai vienintelis išlikęs lageris visoje gulago 
sistemoje, dabar jau paverstas politinių re-
presijų memorialiniu muziejumi. Muziejus 
pristato visus prievartinės politikos vykdy-
mo periodus. Apima itin platų laikotarpį 
nuo pirmųjų represijų iki visos sistemos 
žlugimo. Šiame lageryje buvo kalinami Lie-
tuvos disidentai: Balys Gajauskas, Viktoras 
Petkus, Petras Plumpa, mons. Alfonsas 
Svarinskas ir kiti.

Po daugiau nei mėnesio praleisto Sibiro 
taigoje su ekspedicijos dalyviais grįžo ir 

jų vadovas Gintautas Alekna. Po trumpos 
viešnagės Lietuvoje jis vėl daugiau kaip 
mėnesiui išvyks į tiriamąją ekspediciją Kras-
nojarsko krašte bei Irkutsko srityje.

Jeigu turite klausimų, patarimų ateities 
ekspedicijoms ar norėtumėte išgirsti ekspe-
dicijos dalyvių įspūdžius ir patirtį Sibire, 
dėl pristatymų prašome susisiekti telefonu 
8 626 74 148.

Bendrija „Lemtis“ ir Židikų M. Pečkaus-
kaitės vid. m-kla dėkoja ekspedicijos partne-
riui ir rėmėjui Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerijai.

Daugiau informacijos galite rasti 
www.lemtissibiras.lt.

Bendrijos „Lemtis“ inform.
Arnoldo Foko ir Gintauto Aleknos nuotr.

Adelė ir Marija Vyšniauskaitės –  lietuvės, gyvenančios Permės srityje, Kudymkaro mieste. 
Seserys gimė Prienų r., o 1945 m. buvo ištremtos į Permės sritį, Tukačiovo kaimą

Galiašoro kapinėse buvo atlikti didžiausi darbai. Ekspedicijos dalyviai (iš kairės): Vytautas 
Kekys, Marynas Klemenis, Akvilė Jazbutytė, Artūras Grikšas ir Vytautas Bartkus

Ekspedicijos dalyviai Ust Onolvos kapinėse. Iš kairės: Arnoldas Fokas, Vytautas Kekys, Sigita 
Bendikaitė, Marynas Klemenis, Gražina Žukauskienė, Robertas Ožalinskas, 

Akvilė Jazbutytė, Artūras Grikšas

Kijevo Rusios krikšto metinės

„Prisikėlusio Kristaus patriarchalinė 
katedra Kijeve yra Ukrainos graikų katalikų 
Bažnyčios vienybės ir nepriklausomybės 
regimas ženklas Ukrainoje ir už jos sienų“, – 
pasakė rugpjūčio 18 d., sekmadienį, katedros 
konsekravimo iškilmei vadovavęs Kijevo ir 
Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas 
Ševčiukas. Patriarchalinės katedros konse-
kracija įvyko Ukrainos unitams iškilmingai 
švenčiant Kijevo Rusijos krikšto 1025 metų 
jubiliejų. 

Popiežius Pranciškus pasiuntė į jubi-

Kijevo Rusios krikštas. Ukrainiečių kelias 
į krikščioniškų tautų gretas

liejaus šventimo iškilmę savo ypatingąjį 
atstovą Vilniaus arkivyskupą emeritą 
kardinolą Audrį Juozą Bačkį. Kardinolas 
A. J. Bačkis jubiliejinės šventės dalyviams 
perdavė popiežiaus apaštališkąjį palaimi-
nimą, primindamas, jog Kijevo kunigaikštis 
šv. Vladimiras labai stengėsi, kad pakistų 
žmonių papročiai, kad kiekvienas suvoktų, 
jog artimo meilė ir Dievo meilė yra glaudžiai 
susijusios. Prie išganingų šaltinių jis kvietė 
visus: jaunuolius ir merginas, senius ir 
vaikus, visų luomų ir amžiaus žmones, kad 

pašaukti „į vieną savo pašaukimo viltį“ uo-
liai sergėtų „Dvasios vienybę taikos ryšiais“ 
ir garbintų vieną Dievą ir visų Tėvą.

Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas 
Ševčiukas pažymėjo iškilmės dalyviams, 
kad kunigaikštis šv. Vladimiras Kijevo 
gyventojų krikšto dieną meldėsi ne tik už 
dalyvavusiuosius krikšto apeigose, bet ir už 
būsimas kartas, už naujosios krikščioniškos 
tautos vaikus ateityje. Todėl, pasak Didžiojo 
arkivyskupo, galima drąsiai teigti, kad nuo 
to momento prieš 1025 metus ukrainiečiai 

įsijungė į krikščioniškų tautų gretas, tapo 
Dievo tautos nariais, Naujojo ir Amžinojo 
Testamento Jėzuje Kristuje paveldėtojais. 

Iškilmėse Kijeve rugpjūčio 17–18 d. 
dalyvavo unitai iš visos Ukrainos ir kaimy-
ninių kraštų Baltarusijos ir Rusijos, taip pat 
iš tolimesnės diasporos Šiaurės, Vakarų ir 
Pietų Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, 
Kazachstane ir Australijoje (ugcc.tv/zhyve.
tv/Vatikano radijas).

Šaltinis: Vatikano radijas
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Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 18

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…

Lietuvos muziejai

Panevėžio kraštotyros 
muziejaus kreipimasis

Panevėžio kraštotyros muziejuje rengiama nauja edukacinė programa ,,Pasmerktieji 
negrįžti“. Jos tikslas – vaikams ir jaunimui nauja forma atskleisti Lietuvos tragediją – 
trėmimus, sužalojusius daugelio šeimų likimą, atėmusius šimtus tūkstančių gyvybių. 
Kreipiamės į vyresniosios kartos žmones, pergyvenusius tų dienų skausmą, jų vaikus 
ir vaikaičius ir į tuos, kurie tarnavo sovietinėje armijoje. Kviečiame visus, galinčius 
daiktais ar prisiminimais, liudijančiais istorinę tiesą, įsijungti į edukacinės programos 
,,Pasmerktieji negrįžti“ rengimą. Prašome Jūsų, gerbiamieji Panevėžio kraštotyros mu-
ziejaus draugai, kad dovanotumėte (paskolintumėte ilgesniam laikui) savo namuose 
išlaikytų, išsaugotų daiktų, galinčių vaizdžiau atskleisti tremčių ir sovietinio gyvenimo 
tikrovę. Būsime dėkingi, jei mums padovanosite (bent paskolinsite ilgesniam laikui) 
sovietinės armijos karių uniformų bei galvos apdangalų, planšečių, sovietinių ordinų ir 
medalių, senų lagaminų ar daiktadėžių, dokumentų, spaudinių, atvirukų ir fotografijų, 
o gal ir kitų neįvardintų daiktų.

Jūsų dovanoti daiktai ir dokumentinė medžiaga bus užregistruoti, saugomi ir naudo-
jami edukacinėje programoje „Pasmerktieji negrįžti“ bei rengiamose teminėse parodose. 
Asmenys, dalyvavę akcijoje ir dovanoję daiktų, bus pamaloninti kvietimais dalyvauti 
edukacinėje programoje ir leidimais iki metų pabaigos nemokamai lankyti muziejų. 
Laukiame Jūsų Kraštotyros muziejuje adresu Vasario 16-osios g. 23 iki spalio 1 d.

Tel. pasiteirauti: 8 (45) 59 61 81. Kontaktiniai asmenys: Edukacijos ir informacijos 
skyriaus vedėja Aušra Sidorovienė, vyresnioji muziejininkė Silvija Kraskauskienė,     
el. p. administracija@paneveziomuziejus.lt. 

Panevėžio kraštotyros muziejaus inform.

Vorutos fondas išleido 
Viktoro Jenciaus-Butauto knygą 

„1918 m. Nepriklausomybės Akto 
signataras Donatas Malinauskas“. 

Knygą galima nusipirkti Lietuvos 
knygynuose, Vilniaus centriniame, 
„Humanitas“ knygyne, www.pato-
gupirkti.lt  bei Vorutos redakcijoje. 

El. paštas
buhalterija@voruta.lt

Dėmesio
Galite įsigyti 2012 m. įrištą Vorutos laikraščio metinį komplektą. 

Kreiptis tel. 8 528 51266; mob. 8 603 11117.  
El. p. buhalterija@voruta.lt

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, moks-
leiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt

Prenumerata trumpesniam nei metų ar pusmečio 
laikotarpiui (pvz., ateinančiam mėnesiui) priimama 

iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei nenurodyta kitaip.
Gyventojų ir organizacijų užsakyti periodiniai leidiniai 

nurodytais adresais pristatomi kasdien, išskyrus 
sekmadienius, švenčių dienas ir – kai kuriose kaimo 

vietovėse – pirmadienius. Periodinius leidinius galima 
užsakyti ir internetu, tinklapyje www.post.lt.

www.post.lt.

Voruta 
parduodama 

K400   Alytus, Jotvingių g. 10
K422   Druskininkai, Eglės g.1
            Kaunas, „Akademinis knygynas“,
            VDU III rūmai, K. Donelaičio g. 52
K236   Kaunas, Laisvės al./Ožeškienės g.
              sankryža
K369   Klaipėda, Taikos pr. 101
K436   Marijampolė, Stoties g. 2
K466   Panevėžys, Savanorių a. 5
K558   Šiauliai, Tilžės g. 109
K78     Trakai, Vytauto g. 90
B EMSI Trakų Vokė, Trakų pl. 14 km
K153   Ukmergė, Kęstučio a. 6
K210   Utena, Aušros g. 30
K45     Vilnius, Gedimino pr. 19
K7       Vilnius, Gedimino pr. 31
K6       Vilnius, Gedimino pr. 44
K110   Vilnius, Geležinkelio g. 16
K8       Vilnius, Gynėjų g. 1
K145   Vilnius, Konstitucijos pr. 12
K44     Vilnius, Lelevelio g. 2
K5       Vilnius, Sodų g. 22 – 
            autobusų stotis
K572   Vilnius, Sodų g. 22
K26     Vilnius, Sodų g. 22
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