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Kas nevykdo Lietuvos ir 
Lenkijos sutarties?

Lietuva – Lenkija 

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido diena 

Vilniaus ypatingasis būrys ir masinės 
žydų žudynės Paneriuose (1941–1943 m.)
Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo departamento direktorius

Nukelta į 4 p.

I. Epšteino iniciatyva  pastatytas paminklas nužudytiems žydams atminti. 
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Iki Antrojo pasaulinio karo Vilnius buvo 
vienas svarbiausių Europos žydų kultūros, 
mokslo, švietimo ir rabiniškojo mokslingu-
mo centrų. Nacių-sovietų karo išvakarėse 
Vilniuje gyveno apie 58 tūkstančius žydų. 

Karo ir nacių okupacijos pabaigos sulaukė 
vos keli tūkstančiai Vilniaus žydų. Tragiška 
„Lietuvos Jeruzalės“ žūtis iki šiol sulaukia 
didelio įvairių šalių istorikų  bei visuomenės 
dėmesio. 

Atviras laiškas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei 
Irenai Degutienei, LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui

Lenkijos Prezidentas, politika, žurnalistai 
užsimena, esą Lietuva nesilaiko abiejų vals-
tybių draugiškų santykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo sutarties, kuri 2014 m. 
balandžio 26 d. nebebūtų pratęsta, vienai iš 
šalių ne vėliau kaip prieš metus ją nutraukus 
notifikavimo būdu (sutarties 20-mečio mi-
nėjimo proga). Pateikiame svarbius sutarties 
straipsnius ir informaciją apie jų laikymąsi.

1. Pagarba lygiateisiškumui, suverenumui, 
teritorijų vientisumui, nesikišimas į vidaus rei-
kalus (1, 2 str.). Šių principų Lenkija daugiausia 
ir nesilaiko. Pats Lenkijos Prezidentas Bronis-
lavas Komorovskis (Bronislaw Komorowski) 
paragino „organizuoti piketus, siekiant, kad 
abi pusės gautų naudos“ (BNS 2012-08 06, 
„Respublika“ 2012-08-07, p. 4). Vadinasi, kas 
naudinga Lenkijai, tas naudinga ir Lietuvai 
kaip Lenkijos pakraščiui. Dėl to Lenkijos 
užsienio reikalų ministerija (URM) reikalauja 
rašyti kuo daugiau skundų prieš Lietuvą. Jų 
centrai yra keturi: Lenkijos URM, Vilniaus 
rajono savivaldybė, Lenkų kultūros namai ir 
Europos žmogaus teisių fundacijos Vilniaus 
skyrius, kurie siūlo lenkams nemokamai para-
šyti skundus. Minėtas Europos žmogaus teisių 
fundacijos Vilniaus skyrius, įsikūręs Liepkalnio 
g. 103, rūpinasi tik Valdemaro Tomaševskio 
partijos reikalais, į darbą priima tik lenkiškai 
mokančius darbuotojus. Dabar ieškoma pro-
jektų administratoriaus-koordinatoriaus. Čia 

darbuojasi ir Lenkijos pilietis Lukašas Vardy-
nas, jau rašęs skundą prieš Lietuvą dėl žmonos 
pavardės ir lietuvių kalbos vardyno.

Lenkija iš dalies administruoja Rytų Lietu-
vą, įtaigoja rinkimus, vilioja vaikus į lenkiškas 
mokyklas, pirmokus pirkdama po 1000 zlotų, 
išleidusi teisės aktą „Dėl Vilnijos lenkakalbių 

mokyklų globos“, remdama Lietuvai nelojalią 
spaudą ir t. t.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Rados-
lavas Sikorskis (Radosław Sikorski), paskelbęs, 
kad „Wilno nasza“, vien liepos mėnesį per 
12 dienų dukart mokė lietuvius kalbotyros ir 

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) organizuotas mitingas prieš Švietimo įstatymo pataisas, 
kad tautinių mažumų mokyklose daugiau dalykų būtų dėstoma valstybine kalba

Lietuvių švietimas Seinuose ir Punske

LR švietimo 
viceministras Seinijoje

Rugsėjo 7 dieną Punsko ir Seinų krašte 
lankėsi Lietuvos švietimo viceministras 
Vaidas Bacys. Jis viešėjo Seinų „Žiburio“ 
mokykloje, Navinykų mokykloje susitiko su 
Pristavonių, Vidugirių ir Navinykų mokyklų 
bendruomenėmis, aplankė Punsko Dariaus 
ir Girėno pagrindinę mokyklą, gimnaziją bei 
Punsko Kovo 11-osios licėjų.

Vakare Seinų „Lietuvių namuose“ 
viceministras susitiko su Lenkijos lietuvių 
organizacijų vadovais, lietuviškų mokyklų 
direktoriais bei Seinų apskrities atstovais, 
domėjosi vadovėlių leidybos problemomis 
bei Lenkijos lietuvių švietimo aktualiais 
klausimais.

Duodamas interviu punskas.pl portalui, 

Lietuvos švietimo viceministras Vaidas 
Bacys kalbėjo: „Išoriškai žiūrint, lietuviškos 
mokyklos Seinų ir Punsko krašte veikia gra-
žiai, stiprūs mokytojai, motyvuoti mokiniai, 
bet įsigilinus pasirodo, kad jos turi daug 
finansinių problemų, trūksta vadovėlių 
bei kitų mokymo priemonių. Kai kurias 
jūsų problemas bandysime gvildenti susi-
tikimuose su Lenkijos švietimo ministerijos 
atstovais. Lietuvos švietimo ministerija taip 
pat bandys jums padėti.“

Apie Lietuvos švietimo viceministro 
Vaido Bacio apsilankymą Seinijoje pasisakė 
Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas 
Algirdas Vaicekauskas.

Pasak jo, Lenkijos lietuvių organizacijos 
laikosi nuomonės, kad formalųjį lietuvių 
švietimą Lenkijoje turėtų išlaikyti Lenkijos 
Respublika. Tokie yra čia gyvenančių lietu-
vių lūkesčiai savo valstybės atžvilgiu.

„Šiandien Lietuva prisideda prie mūsų 
mokyklų išlaikymo. Mums labai svarbu, kad 
iš Lietuvos pusės būtų ir metodinė parama, 
kad galėtume dalyvauti mokytojų semina-
ruose, vyktų mokyklų bendradarbiavimas ir 
kt.“, – tikina Algirdas Vaicekauskas.

Šaltinis: www. punskas.pl

Lietuvos švietimo viceministras Vaidas Bacys 
ir Lenkijos lietuvių bendruomenės (LLB) 

pirmininkas Jonas Vydra Seinuose

Krokuvos universitetą puošia 
ir lietuviški ženklai

Violeta RUTKAUSKIENĖ

Dubletas – partizanų aukų 
gausinimo būdas

Vladas TERLECKAS

Andrioniškio Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčia

Aldona VASILIAUSKIENĖ
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Vytautas ŠILAS, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

Ar grįš Tolminkiemis į Donelaičio žemę?
Mažoji Lietuva

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Artėja 300-osios mūsų literatūros klasiko 
Kristijono Donelaičio gimimo metinės. Šian-
dien kiekvienas Lietuvos mokinukas žino, kad 
epinės poemos „Metai“ autorius gimė 1814 m. 
Karaliaučiaus žemėje, Lazdynėliuose, o gyve-
no, kūrė ir mirė Tolminkiemyje. Lazdynėlių 
kaimelio neišliko. 1989 m. čia buvo pasodintas 
275 lietuviškų ąžuolų parkas – Poeto 275-ajam 
gimtadieniui. O Tolminkiemis? Žemėlapiuose 
jo nebėra taip pat, bet ...  

1933 m. į Vokietijos valdžią atėjus nacio-
nalsocialistams prasidėjo pavienių Mažosios 
Lietuvos vietovardžių germanizavimas. Nacių 
partijos gauleiteris Rytprūsiuose ir Rytprūsių 
oberprezidentas Erichas Kochas 1936 m. liepė 
rauti viską, kas lietuviška (Rottet aus, was litau-
ich ist). Jis nurodė Prūsijos Švietimo ir mokslo 
ministerijai parengti ne vokiškai skambančių 
vietovardžių pakeitimus. Ministerija suforma-
vo „Rytų Prūsijos svetimų kalbų vietovardžių 
suvokietinimo“ ekspertų komisijas.  

1938 m. liepos 16 d. įsaku apie 60 % senųjų 
lietuviškų, iki tol tik apvokietintų, Karaliau-
čiaus krašto vietovardžių buvo pakeista į 
vokiškus. Antai, Stalupėnai – Stallupönen, ku-
riuose kantoriavo K. Donelaitis, virto Ebenrode. 
Kalbininko Pilypo Ruigio Valtarkiemis (pas jį 
K. Donelaitis svečiavosi) – Walterkehmen – virto 
Grosswalterdorf, o kito kalbininko Kristijono 
Milkaus (jis paskelbė pirmąją ištrauką iš K. Do-
nelaičio „Metų“) Pilkalnis – Pillkalen – virto 
Schlossberg. Tokioje pervardinimo komisijoje 
teko dirbti ir Vydūno bendraminčiui kalbi-
ninkui Viktorui Falkenhanui. Kai kuriuos 
krašto vietovardžius jam pavyko „išgelbėti“ 
įtikinus komisiją, kad tai ne lietuviški, o prū-
siški vietovardžiai (gauleiteris Kochas manė, 
kad prūsai buvo germanų gentis). Iki 1938 m. 
Tolminkiemio bažnytkaimis oficialiai turėjo 
apvokietintą Tollmingkehmen vardą. Jis irgi 
neišvengė pervardinimo vajaus ir perkrikštytas 
visgi dar atpažįstamu Tollmingen vardu. 

Kodėl naciai keitė vietovardžius? Vieto-
vardžiuose atsispindi krašto istorija. Senieji 
vietovardžiai greta archeologinių radinių yra 
labai svarbi ir dažnai vienintelė medžiaga en-
togenezės klausimams spręsti, t. y. tautų ir jų 
genčių kilmei, jų raidai nustatyti. Karaliaučiaus 
krašto vietovardžiai nedviprasmiškai bylojo, 
kad senieji gyventojai buvo ne germanai, o 
baltai – lietuviai ir prūsai. 

1945 m rugpjūčio 2 d. Potsdamo kon-
ferencijos sprendimu Raudonosios armijos 
užkariautas „Karaliaučiaus miestas ir gretimos 
apylinkės“ iki „būsimos Taikos konferen-
cijos“ buvo perduoti administruoti Sovietų 
Sąjungai. Tų metų rudenį J. Stalinas, jau antrą 
kartą, pasiūlė A. Sniečkui „imti Kenigsbergą“. 
Sniečkaus aplinkoje kilo panika: „Lietuvai 
gresia Karaliaučiaus krašto prijungimas!“ 
Tarpininkaujant M. Suslovui, Sniečkus atsi-
sakė šios žemės. Nei materialinis, juo labiau 
intelektualinis Mažosios Lietuvos gyventojų 
paveldas – vietovardžiai, nei Sniečkui, nei jo 
parankiniams neparūpo. 

Iki 1945–1946 m. žiemos pagrindinės 
Mažosios Lietuvos dalies – Karaliaučiaus 
krašto – likimas dar nebuvo nuspręstas. 
1946 m. balandžio 7 d. SSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo įsaku buvo suformuota 
Kenigsbergo sritis (t. y. Karaliaučiaus sritis) ir 
perduota net už dviejų sovietinių „sąjunginių“ 
respublikų nutolusiai Rusijos Sovietinei Fede-
racinei Socialistinei Respublikai (RSFSR). Kitu 
tos pačios institucijos liepos 4 d. įsaku srities 
centras, Karaliaučiaus miestas, neseniai miru-
sio Stalino bendražygio M. Kalinino garbei iš 
Kenigsbergo buvo pervardintas Kaliningradu, 
o buvusi Kenigsbergo sritis – Kaliningrado sri-
timi. Istorinis kuriozas – 2005 m. Kaliningradas 
šventė savo 750 metų jubiliejų (į jį atvyko pats 
Putinas!). Iš tikrųjų tai buvo Karaliaučiaus 
sukaktis, nes Kaliningradui tuomet tebuvo 
tik 59-eri!

Kraštui perėjus RSFSR jurisdikcijai, 
krašto vietovardžiais toliau „rūpinosi“ RFSR 
Aukščiausioji Taryba. Ji politiškai moty-
vuotais 1946, 1947 ir 1950 m. įsakais „Apie 
Kaliningrado srities gyvenamųjų vietovių 
pervardijimą“ keitė krašto vietovardžius ir 
net vandenvardžius į išgalvotus rusiškus. 
Naciai (nacionalsocialistai) ir bolševikai buvo 
to paties kirpimo broliai. Vieni iš kitų mokėsi, 
vieni kitus pralenkdami. Naciai perėmė iš 
bolševikų koncentracijos stovyklų (lagerių) 
praktiką. Bolševikai – vietovardžių falsifi-
kavimo meną. Anot akademiko prof. habil. 

dr. Zigmo Zinkevičiaus, elgtasi taip, tarsi čia 
būtų buvusi jokios istorijos neturėjusi negy-
venama žemė.

Stambiųjų Karaliaučiaus krašto miestų 
vardai buvo sugalvoti Maskvoje, o miestelių ir 
gyvenviečių vardus kūrė iš kariškių sudarytos 
Kaliningrado srities civilinių reikalų valdybos 
komisijos nariai. Ir taip, pavyzdžiui, Jurgaičiai 
gavo Kanaš, Užupėnai – Bulavino, Kraupiš-
kas – Uljanovo vardus, upės Rominta virto 
Krasnaja, o Ameita – Železnodorožnaja. 1947 m. 
įsaku pirmosios lietuviškos knygos autoriaus 
Martyno Mažvydo Ragainė tapo Nemanu. Šio 
įsako kūrėjų neliko nepastebėtas ir Donelaičio 
Tolminkiemis. Jam suteiktas Čistyje prudai 
vardas. Matyt, kareiviškoje „vietovardininkų“ 
komandoje būta stropaus  rašytojo Levo Tolsto-
jaus gerbėjo; gretima Trakėnų gyvenvietė irgi 
gavo „tolstojišką“ – Jasnaja poliana vardą. Iš ne-
ramios sovietinės Lietuvos pusės nebūta jokios 
reakcijos – tylėjo ir partinis ir nepartinis blokas, 
Lietuvos kalbininkai į ekspertus nesisiūlė. Dėl 
vietovardžių visi tylėjo net tada, kai Sniečkui 
dar esant gyvam Maskvoje 1964 m. buvo 
iškilmingai paminėtos Kristijono Donelaičio 
250-osios gimimo metinės. Susigriebta buvo 
per Gorbačiovo „perestroiką“ (pertvarką).

Senuosius žemės ir vandenų vardus būtų 
galėję išlaikyti vietos gyventojai. Bet 1947 m. 
spalio 11 d. SSRS Ministrų taryba priėmė nu-
tarimą „Dėl vokiečių iškeldinimo iš Karaliau-
čiaus sritie“. Taip buvo „įteisintas“ užkariautos 
teritorijos gyventojų etninis valymas (tuomet 
nieks jų į vokiečius ir lietuvius neskirstė). Iki 
1951 m. gegužės mėnesio visi dar likę gyvi 102 
tūkstančiai vietos gyventojų buvo deportuoti 
iš savo žemės vardų netekusio krašto... Vieto-
vardžių keitimą užkariautoje teritorijoje galima 
būtų traktuoti kaip karo nusikaltimą: Hagos 
ir Ženevos konvencijos draudžia ne tik vietos 
gyventojų deportaciją, tyčinį religijos, švietimo, 
istorijos objektų naikinimą, bet ir įžeidžiantį, 
žeminantį elgesį prieš vietos gyventojus, nes 
autentiškų žemės vardų falsifikavimu nusle-
piama tikroji krašto istorija.

Tolminkiemio vardo problema pirmą kartą 
rimtai buvo iškelta 1988 m. Tuomet SSRS rašy-
tojų sąjungos laikraščiui „Literaturnaja gazeta“ 
dešimt to meto kultūros veikėjų parašė  laišką 
(išspausdinta Nr.37). Publikacijoje „Gyveno 
Tolminkiemyje“ buvo rašoma:

„Kažin ar atsiras naujų žodžių, kad papasa-
kojus, ką lietuviui reiškia Donelaitis <...>. Tos 
vietos, kuriomis vaikščiojo poetas, nedidelė 
bažnyčia, kurioje jis tarnavo ir kurioje jis buvo 
palaidotas – yra šventa vieta kiekvienam lietu-
viui, kiekvienam branginančiam bendrąjį kul-
tūrinį palikimą sovietiniam žmogui. Lietuvis 
važiuodamas į ekskursiją niekuomet nepasa-
kys „važiuoju į Čistus Prudus“ o tik – „įvykstu 
į Tolminkiemį“ <...>. Tolminkiemis turi likti 
Tolminkiemiu <...>. Vardo atstatymas bus 
vienas iš svarbiausiu pasiruošimo 275-osioms 
didžiojo poeto metinėms momentu.“ Laišką 
pasirašė J. Avyžius, J. Baltušis, D. Banionis, 
A. Inozemcevas, A. Maldonis, J. Ivanovas, 
V. Martinkus, L. Ozerovas, V. Petkevičius, 
M. Sluckis. Jų laiškas nesugraudino Sovietų  
Sąjungos valdžios Maskvoje. O 1989 m. dėl 
pertvarkos ir Sąjūdžio rūpesčių 275-osios 
K. Donelaičio metinės Lietuvoje švenčiamos 
nebuvo.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 1992 m. 
užsienio kolegų dėmesį į įvykdytą Karaliau-
čiaus krašto vietovardžių pakeitimo savivalę 
atkreipė akademikas prof. habil. dr. Zigmas 
Zinkevičius (Linguistica Baltica). Lietuvos vi-
suomenės dėmesį į šią problemą tais pačiais 
metais kreipė Mažosios Lietuvos reikalų taryba 
(Voruta). 1993 m. MLRT nusiuntė LR. Prezi-
dentui A. Brazauskui, LR Seimo Pirmininkui 
Č. Juršėnui, Ministrui Pirmininkui A. Šle-
ževičiui, užsienio reikalų ministrui P. Giliui 
memorandumą siūlydama Rusijai atkurti ne-
materialiosios kultūros paveldo palikimą –  au-
tentiškus Karaliaučiaus krašto vardus.

Sovietiniais metais buvo įprasta viešai 
vartoti sovietinius Donelaičio žemės vardus. 
Atėję iš tos epochos mūsų politikai ir dabar 
dažnai Vydūno Tilžę pavadina Sovetsku, o 
Mažvydo Ragaine – Nemanu. Tiesa, dar ne-
teko girdėti, kad jie Donelaičio Tolminkiemį 
vadintų rusiškai – Čistyje prudai. Mums visiems 
Tolminkiemis yra Tolminkiemis. 

Mažosios Lietuvos reikalų taryba (MLRT) 
įvairiais Mažosios Lietuvos klausimais 2001–
2005 m. yra parašiusi septynis laiškus Lietuvos 

Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui. 
Nė vienas iš jų nesulaukė jokio atsiliepimo 
ne tik iš J. E., bet ir iš Prezidento patarėjų. O 
juose buvo rašoma ir apie Karaliaučiaus krašto 
vietovardžius: „Daugelį amžių skambėjusių 
baltiškų Karaliaučiaus krašto vietovardžių ir 
vandenvardžių pakeitimą išgalvotais rusiškais 
vardais vertiname kaip vandalizmą.  <...> Ne-
jaugi LR Prezidentas pritaria tam, kad Lietuvos 
politikai vergiškai ignoruotų Tilžės, Ragainės, 
Tolminkiemio vardus? Juk čia Kristijono Do-
nelaičio, Jono Bretkūno, Herkaus Manto, o ne 
Kalinino žemė!“

Karaliaučiaus eksklavo sovietinės topo-
nimikos išsaugojimo šalininkai teigia, kad 
kai kuriose „jos varduose įamžintas Didžiojo 
Tėvynės karo didvyrių atminimas“ ir todėl 
jų keisti nevalia (beje, Tolminkiemiui buvo 
numatytas tokio didvyrio Kožedubo vardas, 
bet Maskvoje kažką supainiojo ir Tolminkiemis 
tapo Čistais prudais). Liūdna, kai prioritetas 
teikiamas karo žmonėms, tačiau ir kare žu-
vusiųjų palikuonims nėra lengva susigaudyti, 
kur iš tikrųjų žuvo ar palaidotas jų artimasis, 
juk dokumentuose figūruoja vietovardis, ku-
rio rusų vartosenoje seniai nebėra. Sovietinės 
praeities poveikis dabartinės Rusijos sąmonei, 
jos mentalitetui tebėra juntamas...

Lietuvos, o ir Karaliaučiaus srities vi-
suomenės dėmesį į Donelaičio Tolminkiemį 
atkreipė rusų ortodoksų bažnyčios (vadovas 
patriarchas Kirilas, Vladimiras Gundiajevas) 
2010 m. pasikėsinimas perimti savo žinion 
Kristijono Donelaičio memorialinį muziejų 
(Donelaičio bažnyčios ir klebonijos pastatus) 
Tolminkiemyje. 

Tuomet MLRT savo laiškuose Pasaulio 
paveldo komitetui (UNESCO) ir Lietuvos na-
cionalinei UNESCO komisijai, LR Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei 
Irenai Degutienei ir LR Ministrui Pirmininkui 
Andriui Kubiliui pabrėžė, kad bet koks Tolmin-
kiemio memorialinio komplekso perdavimo 
rusų ortodoksų bažnyčiai svarstymas, artėjant 

lietuvių literatūros klasiko jubiliejui, žeidžia lie-
tuvių tautinius jausmus, žemina mūsų orumą. 
Visa tai neskatina geros kaimynystės santykių 
tarp lietuvių ir rusų tautų. 

Donelaičio memorialinio muziejaus klau-
simu rašė ir oficialūs Karaliaučiaus srities 
asmenys, jos kultūros veikėjai. Pažymėtina, 
kad beveik visada šalia oficialaus Čistųjų 
prudų vardo buvo įrašomas ir Tolminkiemis 
(skliausteliuose). Ir kai kurie rusų kultūrininkai 
vis dažniau ištaria Tolminkiemio vardą. Taigi, 
rusiška krašto visuomenė jau pratinasi prie  
istorinio Tolminkiemio vardo.

2010 m. birželio 3 d. LR Seimas priėmė 
nutarimą Nr. XI-878 „Dėl 2014 metų paskelbi-
mo Donelaičio metais ir Kristijono Donelaičio 
300-ųjų gimimo metinių minėjimo 2010–2014 
metų programos metmenų“. Programoje, ku-
rią parengė prie LR Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto sudaryta Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija 
(pirmininkas Česlovas Stankevičius, pavaduo-
toja Dalia Teišerskytė), yra leidinių, renginių, 
memorialinio muziejaus remontas. Numatyta 
kreiptis į UNESCO dėl 2014 m. paskelbimo 
tarptautiniais Kristijono Donelaičio metais. 
Deja, programoje pasigendama ką nors daryti, 
kad Tolminkiemio vardas būtų sugrąžintas.

Iki sovietinės Karaliaučiaus krašto koloni-
zacijos jis neturėjo nė vieno slaviško  toponimo, 
o dabar jame nebeliko nė vieno lietuviško. 
Siekime, kad būtų grąžintas nors Tolminkiemio 
vardas. Jei mes patys neprašysime jo grąžinti, 
tai niekas ir negrąžins. Kitos tokios palankios 
progos galime ilgai laukti ...

Rusijos valstybėje atsidūręs nedidukas 
lietuviškos praeities Tolminkiemis su didžiojo 
Poeto memorialu, vis dar vadinamas Čistais 
prudais, galėtų tapti svarbia rusų ir lietuvių 
kultūrų bendravimo vieta. Tolminkiemio vardo 
grąžinimas būtų svarbiausias didžiojo Kristijono 
Donelaičio 300-ųjų metinių paminėjimo įvykis, 
istorinio teisingumo atkūrimo šauklys. 

Tolminkiemio bažnyčia. V. Šilo nuotr.

Kristijono Donelaičio draugija aplankė Tolminkiemį. S. Karklio nuotr.
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Senieji ir Naujieji Lubėnai
Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Projektą „Mažoji Lietuva abipus Nemuno – lietuviškojo žodžio ir rašto ištakos“ remia

Tęsinys kitame numeryje

Praeityje Mažosios Lietuvos panemu-
niais driekėsi visa virtinė kaimų, pavadintų 
skambiais lietuviškais vardais: Šilėnai, Bitė-
nai, Trapėnai ir kiti. Tuose panašios darybos 
vietovardžiuose įžvelgiama ir šio ruožo 
praeities pėdsakų, primenančių įsikūrimo 
Nemuno pakrantėse laikus.

Didžiosios upės krantuose ieškota sau-
gesnių vietų trobesiams, vešlių ganyklų 
gyvuliams, žemdirbystei tinkamesnių plo-
telių. Veikiausiai taip panemunyje atsirado 
ir Lubėnai – šiandien nedaugelio žinoma 
gyvenvietė, kurios likučiai neteko ir senojo 
baltiškojo vardo. Tas vietovardis sietas ir 
su senųjų prūsų asmenvardžiais Lube, Lu-
benne, Lubin.

Nuo ribos su Didžiąja Lietuva iki Šešu-
pės žiočių nusidriekęs Mažosios Lietuvos 
ruožas buvo gana savotiškas. Apgyvendi-
nant po ilgaamžių kovų išretėjusį kraštą, 
buvo leidžiama iškirsti senųjų girių didelius 
plotus, kuriant vis naujus lietuvininkų kai-
mus. Savotišku rezervatu liko tik Mažosios 
Lietuvos šiaurrytinis pakraštys, kur ilgai 
saugotos pačiam valdovui priklausiusios 
Jūravos ir Trapėnų girios. Tik pastarosios 
pakraščiuose (pavyzdžiui, Nemuno pakran-
tėje) ir negausiose laukymėse buvo leidžia-
ma apsigyventi naujakuriams, galėjusiems 
įsisavinti savo laukams nedidelius pamiškių 
ruožus. Čia taip ir nesusiklostė kitoms Ma-
žosios Lietuvos vietovėms būdingi didesni 
kaimai su dirbamų laukų dideliais masyvais, 
stambiomis ūkininkų sodybomis. Šio pagirio 
kaimuose gyventa kukliau, dar prisiduriant 
iš miško verslų (nuo talkų kertant ir išvežant 
medieną iki uogavimo), žvejybos Nemune 
ir kokių amatų.

Krašto naujakuriai, išnaudoję jiems 
skirto plotelio išteklius, neretai savo palikuo-
niams dairydavosi kokio papildomo sklypo 
naujoms sodyboms ar ištisam kaimeliui 
pastatyti. Tą palaipsnį Mažosios Lietuvos 
apgyvendinimo procesą atspindi daug 
kur buvę giminingų gyvenviečių būreliai, 
siejami bendro pirminio vietovardžio ir 
papildomų būdvardžių, pavyzdžiui, Senieji 
ir Naujieji, Didieji ir Mažieji. Veikiausiai 
taip būta ir Lubėnuose – iš senesnio kaimo 
(vėliau vadinto Senaisiais Lubėnais) vėliau 
dar keltasi į netolimą Nemuno pakrantės 
ruoželį, kur statytos sodybos vadintos jau 
Naujaisiais Lubėnais.

1625 m. minėti kaimai Lubenelen, Lu-
binehlen.

XVIII a. pabaigoje jau gyvavo abu kai-
mai – ryčiau Senieji Lubėnai (kairiajame 
Nemuno krante priešais Kasikėnus), to-
liau į vakarus, ties tuometine didele upės 
sala – Naujieji Lubėnai.

Ten (kaip ir kitur šiose apylinkėse) vy-
ravo lietuvininkai (senųjų skalvių, sūduvių 
ir atvykėlių žemaičių palikuonys). Žinoma, 
kad 1736 m. abu Nemuno krantus apėmu-
siame Kasikėnų valsčiuje lietuvininkai valdė 
94 ūbus ir 4 margus naudojamos žemės, o 
kolonistai vokiečiai ir zalcburgiečiai – tik 18 
ūbų ir 20 margų.

1785 m. Senieji Lubėnai apibūdinti kaip 
karališkųjų valstiečių kaimas prie Nemuno, 
kuriame buvę 12 ugniakurų (sodybų). Taip 
pat vadinti ir Naujieji Lubėnai su 7 sodybo-
mis. Abu kaimai tuomet priklausė Kasikėnų 
valsčiui, Įsruties apskričiai ir Viešvilės pa-
rapijai. Pačiam valdovui priklausę kaimai 
ir jų gyventojai išvengė kokios papildomos 
privataus dvarininko priespaudos – terei-
kėjo atlikti prievoles valdovui (valstybei). 
1807 m. baudžiava buvo visai panaikinta, 
visi Prūsijos valstiečiai buvo išlaisvinti. 

1815 m. Senuosiuose Lubėnuose užfik-
suota 12 sodybų su 72 gyventojais, Naujuo-
siuose – 8 sodybos su 46 gyventojais. Abu 
kaimai buvo priskirti naujajai Ragainės 
apskričiai.

Lubėnų sodybų grupės tuomet buvo 
išsidėsčiusios prie senojo panemunių 
vieškelio, kuris nuo pasienio gyvenvietės 
Šilėnų vedė vakarų link į Trapėnus ir dar 
toliau Ragainės link. Dar vienas menkesnis 
keliukas ėjo pačia Nemuno kairiąja pakrante, 
juo buvo galima keliauti atslūgus potvynių 
vandenims. Skersinis keliukas ties Senaisiais 
Lubėnais nuo prieplaukos upės krante vedė 

į Trapėnų girios gilumą. Šiuo keliu link Ne-
muno buvo vežami girioje nukirsti rąstai, 
pakrantėje iš jų formuoti sieliai. Trumpesni 
rąstgaliai būdavo kraunami ir į anuometi-
nius laivus, medieną plukdžiusius Tilžės ir 
kitiems pirkliams. Tad didžiuoju vandens 
keliu naudojosi ne tik sielius iš Didžiosios 
Lietuvos ir Gudijos atplukdę laivininkai, 
bet ir vietinių girių gyventojai, talkinę miško 
ruošoje valstybiniuose plotuose. Tas medie-
nos vežimas ir plukdymas padėjo išgyventi 
ne vienam lubėniškiui.

XIX a. viduryje įkūrus Smalininkų para-
piją, dviejų gretimų Lubėnų kaimų likimai 
išsiskyrė. Senieji Lubėnai buvo priskirti 
tam naujam religiniam padaliniui, o Nau-
jieji Lubėnai liko Viešvilės parapijoje. Nuo 
tada kaimynai keliaudavo į dvi skirtingas 
bažnyčias.

XIX a. viduryje Senieji Lubėnai apibū-
dinti kaip laisvųjų šatulininkų ir laisvųjų 
paveldėtojų kaimas, turėjęs tam tikrų pri-
vilegijų. Tam kaimui priklausė 1338 margai 
ir 59 rykštės (apie 335 ha) žemės, ten laikyti 
53 arkliai, 108 galvijai, 100 avių ir 85 kiaulės. 
Tuomet priskaičiuoti 229 gyventojai, tarp 
kurių buvo ir keli amatininkai, valstybei 
mokėję savo atskirą mokestį už papildomas 
pajamas – 4 talerius.

Greta pagrindinių mokesčių ir rinkliavų 
lubėniškiams dar teko išlaikyti savo mo-
kyklą. Tuomet Senųjų Lubėnų mokytojui 
kaimiečiai kasmet privalėdavo surinkti po 
12 talerių ir 10 sidabro grašių atlyginimo, per 
16 „šėpelių“ rugių, šieno ir šiaudų pedagogo 
laikytiems gyvuliams. Šis mokytojas iš pa-
miškio gyventojų miežių negaudavo (kitaip 
nei jo kolega netolimuose Šilėnuose), tad 
alumi gal vaišindavosi pas kaimiečius.

XIX a. viduryje Naujuosiuose Lubėnuose 
gyveno laisvieji šatulininkai (tokį statusą 
veikiausiai gavę XVII–XVIII a.). Kaimas 
valdė 991 margą žemės (apie 250 ha), ten 
laikyti 33 arkliai, 55 galvijai, 78 avys, 42 
kiaulės. Kaime gyveno 183 žmonės. Pažymė-
tina, kad pagal anų laikų mastus tai buvęs 
nemažas kaimas – tada Mažojoje Lietuvoje 
buvo gausu smulkių kaimelių, kuriuose te-
gyvendavo vos po keliolika ar keliasdešimt 
žmonių. Abiejuose Lubėnuose anuomet 
iš viso gyveno per 400 žmonių – anuomet 
didelis būrys. Tokia kaimiečių gausa rodė, 
kad čia gyventa ne vien iš kuklios žemdir-
bystės ir gyvulių ganymo, kad čia nemažai 
prisidurta iš papildomų verslų (pirmiausiai 
miško darbų).

Tą lubėniškių „biznį“ akyla krašto 
valdžia netruko apmokestinti. Jei už visas 
valdas kaimui kasmet reikėdavo mokėti 
po 26 talerius ir 8 sidabro grašius žemės 
mokesčio, tai už verslus tekdavo surinkti 
dar 75 talerius, o už amatus – dar 40 talerių. 
Matyt, pakankamai pelno dar likdavo ir pa-
tiems lubėniškiams, nes jų verslai anuomet 
nežlugo.

Dar reikėjo prisidėti prie Senųjų Lubėnų 
mokyklos (kurią lankė abiejų kaimų vaikai) 
išlaikymo, kasmet mokytojui surenkant po 
9 talerius ir 15 sidabro grašių papildomo 
atlyginimo, po daugiau 10 „šėpelių“ rugių, 
dar šieno ir šiaudų pedagogo gyvuliams.

Visi tie skaičiai rodo, kad nedidelius 
ir ne per geriausios žemės plotus valdę 
lubėniškiai įstengdavo surinkti nemažas 
pinigų sumas mokesčiams ir rinkliavoms. 
Tai patvirtina, kad abiejų kaimų ūkis gy-
vavo gan sėkmingai, kad anų laikų žmonės 
sugebėdavo surasti neblogų pragyvenimo 
šaltinių ir ganėtinai pelningų darbų.

Tektų pagirti ir krašto valdžią, suge-
bėjusią 1807 m. panaikinti baudžiavą ir 
suteikti eiliniams žmonėms daugiau laisvo 
gyvenimo ir verslo galimybių. Tuo aki-
vaizdžiai pasinaudota abiejuose Lubėnų 
kaimuose – vos per pusę amžiaus tenykščių 
gyventojų pagausėjo net 3,5 karto.

Anuometinį demografinį sprogimą veikiau-
siai lėmė ne vien gausios šeimos, bet ir pagerė-
jusios kaimiečių gyvenimo sąlygos. Lubėniškių 
būrį papildydavo iš mažiau pelningų vietovių 
atvykdavę naujakuriai ir samdiniai, padėdavę 
nudirbti reikalingus darbus. Taip klostėsi pane-
munių „ekonominis stebuklas“ – keli staigaus 
ūkinio pakilimo dešimtmečiai.

Dabar nemėgstama prisiminti, kad tais 
ekonominės gerovės (kad ir gana santyki-
nės) laikais buvo sparčiai didinami atlygi-
nimai Mažosios Lietuvos samdiniams, tad 
ekonominio bumo vaisiais pasinaudodavo 
ne vien saujelė turtingiausių veikėjų. Tai 
rodo, kad anuometinė krašto ekonominė 
santvarka turėjo ir demokratiškumo bruožų 
(ypač lyginant su padėtimi carinės Rusijos 
valdose – Didžiojoje Lietuvoje ir kitur). Kol 
už valstybinės sienos vis tęsėsi baudžiavinė 
epocha (kur didelė dalis valstiečių sukurtos 
pridėtinės vertės atitekdavo dvarininkams 
ir okupacinei administracijai), Mažojoje 
Lietuvoje kūrėsi ekonomiškai efektyvesnis 
gyvenimo būdas, palengvinęs krašto žmo-
nių dalią.

1871 m. perskaičiuojant Prūsijos kara-
lystės pavaldinius, Senuosiuose Lubėnuose 
užregistruoti 287 gyventojai, iš kurių tik 120 
buvo gimę tame kaime (likusieji atsikėlė 
iš kitų vietovių). Aptikti 148 vyrai ir 139 
moterys, 67 vaikai iki 10 metų amžiaus. 
Be daugumos evangelikų liuteronų kaime 
dar gyveno 18 katalikų. 9 lubėniškiai buvo 
išvykę kitur (veikiausiai uždarbiauti ar į 
karinę tarnybą).

Liko žinių apie tuometinių kaimiečių 
išsilavinimą. 121 žmogus mokėjo skaityti 
ir rašyti, du buvo nebaigę mokslų, o 97 likę 
beraščiais (tarp jų galėjo vyrauti atvykėliai 
samdiniai).

Be darbingų žmonių kaime buvo prisi-
glaudę ir trys neregiai.

Senuosiuose Lubėnuose tuomet buvo 23 
sodybos, kuriose buvo net 58 butai (tai rodo, 
kad kaime būta daug keliabučių namų).

1871 m. Naujuosiuose Lubėnuose užre-
gistruoti 183 gyventojai (tarp jų 74 vietiniai, 
90 vyrų ir 93 moterys, 54 vaikai). Ir ten 
gyveno 12 katalikų. 3 žmonės buvo išvykę 
iš kaimo.

Išsilavinimo rodikliai buvę panašūs – 69 
kaimiečiai mokėjo skaityti ir rašyti, 4 nebuvo 
baigę mokslų, o 56 liko beraščiai.

Penkiolikoje sodybų buvo net 40 butų 
šeimoms ir dar du būstai vienišiams. Tai 
rodo, kad šiame kaime būta daug keliabučių 
gyvenamųjų namų iš kitur atvykdavusiems 
samdiniams ir panašiems žmonėms, kurie 
uždarbiaudavo sėkmingai besivertusiame 
kaime. 

1885 m. iš naujo perskaičiuojant Prū-
sijos karalystės pavaldinius, Senuosiuose 
Lubėnuose užregistruoti jau 333 gyventojai 
(165 vyrai ir 168 moterys). Tebebuvo 14 
katalikų. 27 kaimo sodybose buvo įrengtas 
net 71 būstas (tai rodo, kad keliabučių namų 
samdiniams dar pagausėjo).

Kaimas tada priklausė Ragainės aps-
krities Šilėnų valsčiui (gyvavusiam nuo 
1874 m.).

1885 m. Senieji Lubėnai valdė 392 ha 
žemės (212 ha arimų, 57 ha pievų ir 3 ha 
medynų). Kaimo dirbama žemė tada api-
būdinta kaip viena prasčiausių Ragainės 
apskrityje, o pievos buvusios ypač geros. 
Miškeliai taip pat buvę menkaverčiai – ma-

tyt, jų medieną nuolat naudojo kaimiečiai 
savo reikalams, nesiimdami auginti gero 
miško ateinančioms kartoms.

Tuomet Naujuosiuose Lubėnuose už-
registruoti 185 žmonės (89 vyrai ir 96 mo-
terys). Gyveno 11 katalikų. Septyniolikoje 
kaimo sodybų buvo įrengti net 45 butai (ir 
čia būta daug keliabučių namų samdiniams 
ir kitiems).

Kaimas valdė 265 ha žemės (106 ha ari-
mų, 37 ha pievų ir net 64 ha medynų). Dir-
bama žemė ir miškas buvo įvertinti prastai, 
o kaimo pievos buvusios net dar geresnės 
nei kaimynų.

Anuometiniai žemės našumo vertinimai 
nebuvo vien beprasmė biurokratinė pro-
cedūra. Atsižvelgdama į tuos vertinimus 
krašto administracija nustatydavo mokesčių 
dydį (individualiai kiekvienam kaimui ir 
jo žemės naudmenų rūšiai). Valdę labai 
našius plotus privalėdavo mokėti didesnius 
žemės mokesčius, nei vargę prastose dirvo-
se. Anuomet nustatinėti žemės mokesčio 
tarifai gerokai skirdavosi (pavyzdžiui, nuo 
3 iki 40 talerių už hektarą). Tai padėdavo 
surinkti papildomų pajamų kartu vykdant, 
kaip dabar sakoma, „socialiai orientuotą 
politiką“ – pernelyg dideliais mokesčiais 
nežlugdant vargingų kaimiečių, apsigyve-
nusių mažiau derlinguose plotuose. Matyt, 
tai skatino krašto ir jo kaimų ūkinę plėtrą, 
švelnino socialinę nelygybę ir kitus nepagei-
dautinus reiškinius.

XIX a. Lubėnų kaimus toli aplenkė pie-
čiau tiestas naujasis vieškelis, perkirtęs di-
džiąją girią ir sujungęs Trapėnus su Šilėnais 
ir pasienio muitine. Panemunių keliukai pro 
Lubėnus nuo tada liko antraeiliai.

Atrodo, kad tai labiau nepakenkė Lu-
bėnams – dabartinė Ramoniškių sienos 
perėja praeityje lyg nebuvo populiari. 
Suvalkijos pusėje ten driekėsi zanavykų 
rečiau apgyventi plotai, o Mažosios Lietuvos 
pusėje – didžioji giria be kokių artimesnių 
prekyviečių ir didesnių centrų, galėjusių 
privilioti atvykėlius iš gretimos valstybės. 
Tad ta pietinių panemunių trasa ilgai liko 
antraeilė. Dar ankstesniais amžiais ties 
senąja valstybine siena klostėsi kiti traukos 
centrai – šalia svarbiausių vieškelių (jungu-
sių ne vien gretimus lietuviškus regionus, 
bet ir tolimesnius kraštus) kūrėsi prekyvietės 
ir didesnės gyvenvietės. Ten susikūrė Va-
karų Europoje neretas urbanistinis fenome-
nas – abipus sienos augusios miestų poros 
(Eitkūnai ir Kybartai, Širvinta ir dabartinis 
Kudirkos Naumiestis). Tas miestų poras 
skyrė tik simbolinė riba (praeityje valstybių 
sienas neretai nužymėtos upelių vagomis, 
kaip kad Liepona ties Kybartais ir Širvinta 
ties Kudirkos Naumiesčiu). Prie svarbiau-
sių kelių įsikūrusios tokios miestų poros, 
išsiskyrusios savo prekyviečių turtingumu, 
krautuvių bei dirbtuvių gausa, sutraukdavo 
lankytojus iš tolimų apylinkių. Su tais kles-
tinčiais centrais nepajėgė konkuruoti kuklios 
panemunių gyvenvietės.

Mišku užželianti Senųjų Lubėnų pakrantė už panemunių pievų. Pokariu suaugę miškai paslėpė 
senosios kaimavietės liekanas, buvusių laukų plotus. 2002 m. liepos mėn. M. Purvino nuotr.
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Krokuvos universitetą puošia ir lietuviški ženklai
Lietuvos istorija

Violeta RUTKAUSKIENĖ, Čikaga
Paprastai kalbant apie Lietuvą, jos sos-

tinę Vilnių, kultūrinį ir istorinį jo palikimą, 
mėgstame pabrėžti, kad mūsų krašto istorijai 
ir kultūrai daug įtakos turėjo čia gyvenę ir 
kūrę kitų tautų žmonės: lenkai, žydai, rusai, 
čekai ar vokiečiai. Bet ir mes jau dabar vis 
dažniau pastebime ir išgirstame apie lietuvių 
kultūrinį ir istorinį palikimą kitų šalių pavel-
dui, apie mūsų šalies  žmonių indėlį į kitų 
tautų kultūrą, mokslą, meną ar istoriją. 

Nors Krokuvos universitetą 1364 m. 
įsteigė Lenkijos karalius Kazimieras Didy-
sis, Aldonos Gediminaitės vyras, tačiau ši 
mokslo įstaiga turi jo gaivintojo ir atkūrėjo 
lietuvio Jogailos vardą. Jogailos universitetas 
Krokuvoje yra seniausias Lenkijos ir vienas 
iš seniausių Centrinės Europos universite-
tų. 1364 m. gegužės 12 d jį įsteigė Lenkijos 
karalius Kazimieras Didysis pagal Padujos 
ir Bolonijos universitetų modelį. 1400 m. 
liepos 26 d. Lietuvos didysis kunigaikštis ir 
Lenkijos karalius Jogaila akademiją perorga-
nizavo pagal Sorbonos modelį, buvo įkurtas 
ir Teologijos fakultetas. Jogaila suvaidino 
svarbų vaidmenį vėlesniam universiteto 
gyvavimui ir jo klestėjimui. 2012 m. liepos 
26-ąją suėjo 612 metų, kai karaliaus Jogailos 
pastangomis buvo pertvarkytas  Krokuvos 
universitetas. Prisimenant Jogailos nuopel-
nus Lenkijos mokslo vystymuisi, pabrėžiant 
jo nuopelnus Krokuvos universitetui, nuo 
1817 m. ši mokslo įstaiga vadinama Jogailos 
universitetu. 

Nemažą reikšmę Jogailos universitetas 
suvaidino Lietuvos ir jos žmonių švietimui. 
Nuo pat universiteto atnaujinimo ši moks-
lo įstaiga buvo artimai susieta su Lietuva, 
taip pat nemažas ir pačių lietuvių indėlis 
į šio universiteto istoriją. Jau universiteto 
atnaujinimo 1400 m. akte Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila 
pabrėžė būtinybę šviesti ir lavinti Lietuvos 
visuomenę. Nuo pat universiteto įkūrimo 

jame studijavo ir Lietuvos bajorų vaikai, 
kitų visuomenės sluoksnių atstovai. Lie-
tuvos didikai rėmė ir palaikė universitetą 
materialiai. 

1401 m. antruoju universiteto rektoriumi 
išrinktas Jonas Vaidutis (lenk. Jan Wajdut; 
gyv. 1365–1422 m.), kunigaikščio Butauto 
sūnus, Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio vaikaitis,  Drohičino kunigaikštis. 
Butautui 1365 m. pabėgus į Prūsiją pas kry-
žiuočius, 1381 m. tėvu pasekė ir Vaidutis. 
Vėliau apsigyveno Prahoje. Manoma, jog 
čia buvo pakrikštytas Jono vardu. Studijavo 
Prahos universitete, vėliau buvo įšventintas 
į kunigus. 1389 m. minimas kaip Kroku-
vos pranciškonų kustodas (vyresnysis), 
Krokuvos ir Sandomiero kanauninkas. 
1401–1402 m. antrasis Krokuvos akademi-
jos rektorius. Galvojama, kad palaidotas 
Krokuvos katedroje.  Taigi jau ir Lietuva tuo 
laiku turėjo mokytų žmonių, galėjusių vykti 
ne vien studentauti į Krokuvą, bet  ir šviesti 
visuomenę, užimti tokias aukštas pareigas 
svetimo krašto alma mater. 

1402 m. jau minimas pirmas studentas iš 
Lietuvos – Vilniaus kapitulos iždininkas ir 
kanauninkas Martynas. 1406 m. universitete 
įsteigta lietuvių studentų bursa (bendrabu-
tis). XV a. šiame universitete studijavo apie 
300 studentų, o XVI a. jau 450 studentų iš 
LDK. 1442–1492 m. iš Krokuvos į Lietuvą 
grįžo 40 bakalaurų, 13 magistrų, 2 mokslo 
daktarai. 1500–1588 m. Krokuvoje mokėsi 
apie 168 studentai iš Lietuvos. XVII a. pir-
mojoje pusėje čia mokėsi apie 200 studentų 
iš Lietuvos. Jame vėlesniais laikais žinių 
sėmėsi įtakingiausi Lietuvos kultūros žmo-
nės: Pranciškus Skorina, lietuviškos raštijos 
kūrėjai Abraomas Kulvietis ir Stanislovas 
Rapalionis bei kiti  Lietuvos šviesuoliai. 
1885 m. Krokuvos mokslų akademijos nariu 
korespondentu buvo išrinktas archeologas 
Tadas Daugirdas.

Lenkiškas Krokuvos universiteto 
antspaudas 1434 m.

Lietuviškas Krokuvos 
universiteto antspaudas

Iki šių dienų Jogailos universiteto Kroku-
voje aura saugoja ne vieną Lietuvos istorijai 
reikšmingą momentą, bylojantį apie to lai-
kotarpio lietuvių visuomenės paliktus pėd-
sakus ir jos aktyvų dalyvavimą šios mokslo 
įstaigos gyvenime. Didžiosios kolegijos 
(XV a.) kiemelyje, šalia visų universiteto 
fundatorių ir mecenatų herbų, sieną puošia 
lietuviškas Vytis, liudijantis Lietuvos didikų 
indėlį šiai mokslo šventovei, Jogailos univer-
sitetui teiktas subsidijas ir paramą. 

Apie glaudžius Krokuvos universiteto 
ryšius su Lietuva mena ir išlikęs 1434 metų 
Krokuvos universiteto lietuviškas, mažai 
kam matytas antspaudas, kuriame prie 
Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų 
atvaizdo matome ir lietuvišką simbolį 
– Lietuvos valstybės herbą Vytį ir dvigubą 
kryžių raitelio skyde. Iki mūsų dienų išliko 
tik 2 žinomi XV a. Jogailos universiteto 
antspaudai. Vienas jų paženklintas lenkišku 
simboliu Ereliu, kitas Vytimi. Tiesa, kol kas 
istorikai negali paaiškinti lietuviškų ženklų 
atsiradimo istorijos ant šio Krokuvos uni-
versiteto antspaudo, tačiau linkę manyti, jog 

tai Krkuvos mokslo akademiją reformavusio 
karaliaus Jogailos simbolis, pabrėžiantis jo 
lietuvišką kilmę. 

Karaliaus Jogailos reformuotas Krokuvos 
universitetas ypač klestėjo XV a. pabaigoje – 
XVI a., šitaip atverdamas kelius daugeliui 
LDK šviesuomenės atstovų  tolimesnėms 
studijoms Vakarų Europos universitetuose, 
taip pat pasitarnavo ruošiant  ir šviečiant 
Lietuvos visuomenę bei purenant dirvą Vil-
niaus universiteto įkūrimui Lietuvoje.

Nuotraukoje: išlikę XV a. Jogailos univer-
siteto antspaudai, už kurių atvaizdus dėkojame 
Lietuvos istorijos tyrinėtojui Rimantui Kunčui-
Žemaitaičiui, leidusiam pasinaudoti savo turimu 
fotoarchyvu.

Straipsnis buvo spausdintas Jungtinėse 
Amerikos valstijose leidžiamame lietuviškame 
savaitraštyje „Čikagos aidas“, 2012 m. rugpjūčio 
3–9 d. Nr. 812.

etikos: „problemos tarp Lenkijos ir Lietuvos 
nekyla iš kažkokių Lenkijos pusės nusistaty-
mų, tik iš to, ką daro arba nedaro Lietuvos 
pusė“ („Rzeczpospolita“, 2012-06-12). O ta 
„didžioji“ problema tik ta, kad Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK), tikslindama rinkimų 
apygardas, nuo vienos atskyrė 1 % lenkų ir tai 
tomaševskininkų pergalei nė kiek nekliudo.

2. Priklausymas tautinei mažumai yra 
asmens individualaus pasirinkimo reika-
las, negalintis sukelti jam jokių neigiamų 
„pasekmių“ (13.3 str.).

Tautinės mažumos ir mažumą sudarantys 
autochtonai lietuviai, sukūrę ir atkūrę valstybę, 
bene daugiausiai kenčia valdomi vadinamosios 
tautinės mažumos „koalicijos“. Tomaševski-
ninkų diktatūra slegia ir lenkus Vilniaus, Šalči-
ninkų rajonuose. Kalvelių darželio vedėja buvo 
atleista iš pareigų vien už tai, kad priėmė tėvų 
pareiškimus į grupę valstybine kalba. Lenkijos 
senato finansuojamas laikraštis „Kurier Wi-
leński“ ilgai plūdo mokinę už rašinėlį, kuriame 
ji pareiškė lojalumą Tėvynei Lietuvai. Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (LLRA), vadovaujanti ir 
Lietuvos lenkų sąjungai (LLS), surengė jau 15 
konferencijų „Lenkų vaikas lenkiškoje moky-
kloje“, darydama spaudimą tėvams, kad jie 
neleistų vaikų į mokyklas, kuriose mokoma 
buvusia jų gimtąja ir valstybine kalba. Šalčinin-
kų, Vilniaus rajonų mokyklose iki šiol nėra net 
fakultatyvų, ansamblių, kuriuose būtų galima 
kalbėti vietinių lenkų dabartine gimtąja gudų 
kalba, jų lankytos rusiškos švietimo įstaigos 
pervestos į užsienio lenkų kalbą.

LLRA, proteguodama lenkiškas moky-
klas, meilę Lenkijai, lenkų kalbą ir tautybę, 
piliečiams nesudaro galimybės visiškai laisvai 
pasirinkti tautybės ir kalbos.

3. „Vartoti savo vardus ir pavardes pagal 
tautinės mažumos kalbos skambesį“ (14 str.). 
Kodėl Lenkijos prezidentė, užsienio reikalų 

ministrui niekas nepaskaito šios sutarties?
R. Sikorskis pasakė dar vieną nesąmonę: 

„20 metų kantriai laukiame, kol lietuvių po-
litikai priims tai, ką kalba lietuvių lingvistai: 
raidelė „ś“ ir „ć“ ir net „w“ nekelia grėsmės 
Lietuvos nepriklausomybei“ („Rzeczpospoli-
ta“, 2012-06-01). Prieš 3 metus Vilniuje vykęs 
kalbininkų seminaras kaip tik ir nutarė, kad 
šis įgrisęs mažaraščių šantažas kelia grėsmę 
nepriklausomai demokratinei valstybei, nes 
ji prievartaujama priimti tai, ko mūsų rašto 
kūrėjai atsisakė niūriais spaudos draudimo 
laikais.

Diskusija eina ne dėl vadinamųjų „lenkiš-
kų“ pavardžių rašybos, o dėl lietuvių rašybos, 
kurios niekas nekeitė ir nekeis dėl kelių auto-
nomininkų įnorio. Kitaip 36 lietuviškos raidės 
paskęstų tarp 120 naujų „lotyniškų“ raidžių ir 
būtų įvykdytas „siekimas užbaigti okupacijos 
metu pradėtą krašto polonizaciją“ (akad. 
Z. Zinkevičius, knygos „Vilnijos lenkakalbių 
žmonių pavardės“ autorius).

Vietiniams lenkams tai būtų kaip tik didelis 
kultūros paveldo praradimas, nes jų pavardės 
susiformavo ne Lenkijoje, o Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje, jos būtų nebe autentiškos ir 
daugumai nebesuprantamos. Lenkai turėtų at-
siminti, jog kalbame ne apie etninį lenkų kalbos 
plotą, o apie etninį lietuvių kalbos plotą, kurį jie 
buvo okupavę. Kol jie to oficialiai nepripažino, 
tai gaivintų okupacijos padarinius, pažeistų LR 
Konstituciją, įstatymus ir daugumos gyven-
tojų teises, valstybės interesus, kitų Lietuvos 
tautinių mažumų teises, kurios vartoja kitas 
abėcėles.

Mes nereikalaujame trečdalyje Lenkijos, 
kur buvo baltų kalbų plotas, sugrąžinti baltiš-
kus vietovardžius, pavardes. Lenkijoje lietuvių 
pavardės rašomos ne tik naudojant lenkų 
kalbos abėcėlę, bet ir lenkinamos: numetamos 
lietuvių pavardžių galūnės, keičiami balsiai, 

priebalsiai, priesagos, raidės. Lenkiškos pa-
vardės niekur kitur tiksliai pagal lenkų kalbos 
abėcėlę nerašomos, net ir tose valstybėse, kur 
lenkų daugiausia: JAV, Vokietijoje, Prancūzijo-
je, Brazilijoje, Anglijoje ir visur kitur. Lietuvių 
kalbos abėcėlė daugelyje užsienio šalių taip pat 
tiksliai nėra išlaikoma. Niekas neprotestavo, ir 
kai olimpiadoje nugalėtoja Rūta Meilutytė buvo 
rašoma Ruta Meilutyte.

4. Sutartis draudžia prieštarauti „ypač 
valstybių teritorinio vientisumo principui“ 
(16.1 str.), bet Lenkijos URM, LLRA tuo dau-
giausia ir užsiima. Dar 2008 m. lapkričio mėne-
sio Lenkijos Seimo švietimo, mokslo ir jaunimo 
bei Lenkijos ryšių su užsienio lenkais komitetų 
posėdyje Lenkijos Seimo nariai šnekėjo: „yra 
kenčianti lenkų mažuma Lietuvoje, kuri savo 
širdyje myli Lenkiją, tėvynę. Ne taip seniai 
mačiau programą, rodžiusią Vilnių, apylinkes, 
artimas kiekvieno lenko širdžiai. Pasijutau taip, 
lyg čia yra rodoma Lenkija. Po to supratau, 
kad tai jau nėra Lenkija, <...> nors kiekvienas 
akmuo kalba už Lenkiją“ (J. Kuriata – visur pa-
braukta autoriaus). „Šiandien Lietuvos lenkų 
mokyklose iš tikro vyksta kova dėl kiekvieno 
mokinio, dėl kiekvieno mokytojo, dėl kiekvie-
nos lenkų kalbos pamokos ir dėl kiekvieno lito“ 
(A. Gurskis). „Kaip galima kovoti su tuo, kad 
lenkai tėvai siunčia savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas? <...> Turime siekti, kad, pavyzdžiui, 
lietuviai siųstų vaikus į lenkiškas  mokyklas dėl 
to, kad ten geriau. Tai yra didelis ir ilgalaikis 
reikalas“ (P. Plažynskis).

V. Tomaševskio partija kaunasi, kad rinki-
mų apygardos kuo labiau sutaptų su buvusios 
teritorinės autonomijos ribomis. Tos partijos 
vadovaujami mokytojai, mokiniai žygiuoja su 
Lenkijos vėliavomis ir daugiausia mini Lenki-
jos įvykius, puošia buvusių Lietuvos priešų – 
J. Pilsudskio okupacinės kariuomenės, Armijos 
Krajovos, kapus ir beveik nemini svarbiausių 

Lietuvos Respublikos įvykių. Vilniaus lenkų 
jaunimo svetainė skelbia: „Vilniaus krašto len-
kai yra vieningos, didelės ir nedalomos lenkų 
tautos, kuri dabar gyvena ne tik Lenkijoje, bet 
ir buvusiuose kresuose.“

5. „Kiekvienas asmuo, priklausantis <...> 
lenkų tautinei mažumai Lietuvos Respublikoje, 
privalo būti kaip ir kiekvienas pilietis, lojalus 
valstybei, kurioje jis gyvena, ir vadovautis 
jos įstatymuose numatytomis pareigomis“ 
(16.2 str.). O autonomininkų darbo tęsėjai 
kaip tik ir nesilaiko Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos, valstybinės kalbos, švietimo, 
rinkimų, asociacijų, valdininkų etikos kodekso 
ir kitų įstatymų. Vilniaus, Šalčininkų rajonų 
seniūnai jau daug metų nesilaiko ir teismų 
sprendimų, kabindami gatvių pavadinimus 
užsienio kalba. Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos sekretorė Renata Cytacka ant savo 
namo Jasiūnuose užkabino tik lentelę „91 ul. 
Michala Balińskiego“ (žr. „Kurier Wileński“, 
2012-06-10, p. 5), organizuoja priešvalstybinius 
mitingus ir skelbia: „Nuolatinis ir nebau-
džiamas tautinių mažumų teisių pažeidimas 
istorijoje visuomet baigdavosi tragiškai <...>, 
dabartinė LR Vyriausybė ėmėsi naujų mus 
diskriminuojančių veiksmų“ („Vilniaus krašto 
savaitraštis“, 2012-07-26-08-01, p. 3). Nesilaiky-
damas Seimo nario priesaikos M. Mackevičius 
eilinį kartą meluoja ir kursto tautinę nesantaiką: 
„Lietuvos valdžia ėmėsi tolimesnių veiksmų, 
turėdama tikslą asimiliuoti gausiausią savo 
krašto tautinę mažumą“ („Magazyn Wileński“, 
2012,Nr. 5-6, p. 2).

Ilgamečiai geri Lietuvos santykiai su 
lenkais ir Lenkija neturi būti gadinami dėl 
savanaudiškų tikslų, pažeidžiant daugelį 
įstatymų.

Habil. dr. Kazimieras GARŠVA, 
„Vilnijos“ draugijos pirmininkas

Jono Česnavičiaus nuotr.

Lietuva – Lenkija 

Atviras laiškas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei, LR Seimo Pirmininkei Irenai Degutienei, LR Ministrui Pirmininkui Andriui Kubiliui
Atkelta iš 1 p.

Kas nevykdo Lietuvos ir Lenkijos sutarties?
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Lietuvos rezistencijos istorija

Dubletas – partizanų aukų gausinimo būdas
Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius

Antipartizaninio lei-
dinio „Partizanų teroro 
aukų atminimo knyga“ 
(sud. Povilas Masilionis, 
Knyga, V., 2011) su-
darytojai „kūrybiškai“ 
patobulino žuvusiųjų 
skaičiaus klastojimo me-
todikas ir būdus. Vienas 
naujausių, akiplėšiš-
kiausių būdų – dubletas, 
arba to paties asmens 

įrašymas du kartus. Kad tai nekristų į akis, 
griebiamasi gana primityvių žuvusiųjų bio-
gramų manipuliacijų.

„Knygoje“ įrašyti 1947-01-12 Mielagėnų 
vlsč. nušauti milicininkai Ivanas Cibulskij ir 
Jonas Cibulskis (gimę 1918 m.). O KGB archy-
vo byloje (LYA, f. 3377, ap. 55, b. 79, l. 72) nuro-
dytas vienintelis Jonas Cibulskis. Sudarytojai 
gudrauja: rašo, kad rusas milicininkas žuvo 
Ignalinos r., o Jonas Cibulskis – Švenčionių 
apsk. 1947 m. Lietuvoje rajonų dar nebuvo, 
tada Ignalinos kraštas ir Mielagėnai priklausė 
Švenčionių apskričiai. Manding, pasinaudojus 
pavardės rusiška forma, norima išspausti 
varškės. Šio triuko griebiamasi ir rašant apie 
Dzūkijos sovietinio aktyvisto nubaudimą 
mirties bausme. Remiantis „Knyga“, tą pačią 
dieną (1952-01-10) nužudomi du Varėnos r. 
Barčių apyl. pirmininkai – Ivanas Koženevskis 
ir Jonas Koženevskis. Taip sutapk, kad vienu 
metu pirmininko kėdėje sėdėjo du asmenys 
ir dar bendrapavardžiai! Kad taip atrodytų, 
paleidžiama dūmelio: įrašomas „lietuvio“ 
tėvavardis, gimimo metai, tariamai skirtingi 
informacijos šaltiniai. Apie Ivaną parašyta: 
„Barčių km., apylinkės pirmininkas“, o Jo-
nas – tai „Barčių apyl. pirmininkas“. Taigi 
pakanka trumpinio „km.“ ir kablelio, kad 
atsirastų papildoma „auka“.

Antrininkas parūpintas ir Pagramančio 
vlsč. milicijos įgaliotiniui Antanui Bielskiui. 
Neva vienas jų žuvo 1948-05-16, o kitas 
„nužudytas iš pasalų“ diena anksčiau. Beje, 
žūčių laiko vienos dienos skirtumas – labiau-
sia pamėgtas būdas dubletams slėpti. Tiesa, 
Bielskių atveju vienas jų pasendinamas 5 m., 
nurodomas tėvavardis.

„Kepant“ dublerius, sužaidžiama vardų ir 
pareigų ilgomis ir trumpomis formomis (Kazi-
mieras ir Kazy), skirtinga vietovardžių rašyba, 
dvejopu žūties ar nužudymo laiko datavimu 
(tik metais ar ir dienų tikslumu). Štai 1944 m. 
gruodį nušautas Jonas Jasinevičius vadinamas 
Panemunio vlsč. partinės organizacijos sekre-
toriumi, o jo antrininkas – trumpiniu partor-
gas. Vienas jų gyveno Rokiškio apsk., o kitas 
„apgyvendintas“ neegzistavusiame Rokiškio 
rajone. Petras Reinikovas įvardytas Nemakš-
čių vlsč. milicijos įgaliotiniu, o antrininkas – to 
paties valsčiaus operįgaliotiniu. Pateikia 
nuorodą „Kruvinos žudikų pėdos“ (Pėdos, 
V., 1968, p. 322), bet jose tėra vienintelis tokia 
pavarde milicininkas. Tarp kitko, atrodo, jo 
vardas – ne Petras, bet Piotras. Toks triukas 
gana dažnas. Tikslas aiškus: turi būti daugiau 
lietuvių partizanų nužudytų lietuvių.

Albinas Avelis vadinamas Padievičio 
(Šilalės apsk.) tarybinio ūkio („sovchozo“) 
skyriaus vedėju, o dubleris – skyriaus valdyto-
ju. Internete (www.llks.lt, 2012) buvo skelbta, 
kad Avelio veikla buvo daug platesnė: daly-
vavo atimant ir dalinant žemę, dirbo agentu 
(slapyvardis Nikolajus), ne kartą partizanų 
buvo įspėtas.

Dukart įrašytas Petras Bertulis, Šakėnų k. 
Kvėdarnos vlsč. (Šilalės r.) gyventojas. Vieno 
jų biograma tarsi paimta iš KGB archyvo, 
kito – iš „Pėdų“, kurių „motina“ – ta pati 
(KGB byla). Toliau pučiama migla: vienas 
nužudomas 1951-11-20, kitas – po dienos, vie-
nas vadinamas kolūkiečiu, kitas – „Žydinčios 
žemės“ kolūkio nariu. Vienas jų (be tėvavar-
džio) pakariamas mokyklos patalpose kartu 
su dviem vyrais, bet „pamirštama“ abėcėlės 
seka juos pristatyti. Neįtikėtina, kad „Pėdų“ 
sudarytojai būtų praleidę progą pašiurpinti 
pakorimo scena. Ši istorija net nejuokinga. 

Susipažinkime su pasinaudojimu dvejopa 
vietovardžių rašyba. Taip „Knygoje“ atsirado 
1949-11-12 nužudytas J. Janonio kolukio („ko-
lchozo“) pirmininkas Adomas Liutkevičius, 
gyvenęs Eikščių k. (Kauno apsk.) ir bevardžio 
kolūkio vadovas Adomas Liutkevičius iš 

Aikščių k. Pastarasis „nužudomas“ 1949 m. 
lapkritį. Antrininkai dangstomi ir „varnele“. 
Atseit vienas Vincas Bajorinas gyveno Zaltiš-
kių k. (Tauragės apsk.), kitas – Žaltriškio k. 
Pirmasis dirbo Sakalinės apyl. DŽDT pirmi-
ninku, o antrininkas – neįvardytos apylinkės 
(jau be šio kriptonimo) pirmininku. Jų žūties 
data tesiskiria viena diena. Manykite, jog 
apylinkei vienu metu vadovavo du skirtingi 
asmenys. Tą pačią dieną (1946-04-30) žūsta du 
Lomių k. (Tauragės apsk.) gyventojai – Vincas 
ir Vincentas Ivanauskai. 

Taip pat suporuoti šie asmenys: Bronius 
Jasiukaitis, Liudvikas Jonelis, Antanas Kvara-
ciejus, Kazys Kulvinskas, Fadėjus Lemešovas, 
Silvestras Leonavičius, Ignas Ramanauskas, 
Kazimieras Raštutis, Jurgis Razma, Jonas 
Selenis, Andrius Selezniovas, Pranas Vaznys, 
A.Vitkus, Jonas Maciulevičius, Jonas Mikne-
vičius, Kazimieras Rakauskas. Į dubletus gali 
pretenduoti du Petrai Lekšaičiai, Juozai Liu-
lės, Petras ir Romas Matiukai, Juozai Ramonai 
ir daugelis kitų. Pasak „Knygos“ pokštininkų, 
1948 m. Jiestrakio apylinkei vadovavo du 
Kaziai Kulvinskai, tais pačiais metais ir žuvo. 
1950 m. buvo nužudyti du Armėnos (Jurbar-
ko r.) kolūkio pirmininko pavaduotojai Bro-
niai Jasiukaičiai, 1951 m. – Jonas Jasiulionis, 
Juozo, VKP(b) narys ir bendravardis LKP 
narys, milicininkas. Tikimasi, kad skaitytojai 
bus pamiršę, kad LKP buvo VKP(b) filialas, 
viena partija ir ta pati narystė. Apie apylinkės 
sekretoriaus A. Kvaraciejaus dubletą nieko 
kito nesugalvota, kaip vieno jų vardą parašyti 
kriptonimu.

Apylinkės pirmininkų F. Lemešovo due-
tas sukuriamas nurodant vieno jų tėvavardį 
ir vieną paskiriant vadovauti Zibalų apylinkei 
(Širvintų r.), o kitą – neegzistavusio Zibolų 
apyl. vadovu. Vienas S. Leonavičius turi 
tėvavardį, buvo Lipniūnių k. (Kėdainių r.) 
valstietis, antrininkas – valstietis, bet neturi 
gimtinės, klajoja kažkur Kėdainių r. Vieno 
I. Ramanausko tėvas pavadinamas Matu, 
kito – Mataušu, abu dirba Naujamiesčio 
vlsč. pirmininko pavaduotojais. Kazimieras 
Raštutis iki žūties 1951 m. dirbo Šilalės r. „Pi-
liakalnio“ kolūkio pirmininko pavaduotoju, 
o Kazys Raštutis buvo „Piliakalnio“ kolūkio 
narė“ (paryškinta cit. – V. T.). 

Iš J. Razmos, Šarnelės apyl. pirmininko, 
„pagimdomas“ naujakurys Jurgis Razma. 
1946 m. Šiaulių apsk. iškart žūsta du Paduby-
sio vlsč. komsorgai Jonai Seleniai; 1950 m. – du 
kolūkio pirmininkai Pranai Vazniai. 1951 m. – 
du Sabuliškių apyl. sekretoriai Andriai Selez-
niovai. Remiantis  „Knyga“, 1947-05-04 žuvo 
Žarėnų milicininkas A. Vitkus ir 1947 m. (mėn. 
ir diena nenurodyta) – Kegių k. gyventojas 
A. Vitkus. Teko nuslėpti, kad šis kaimas pri-
klausė Žarėnų vlsč. Sudarytojams buvo kilusi 
problemėlė: miestelyje pastatytame paminkle 
įrašai apie žuvusį milicininką A. Vitkų, du 
jo tarnybos draugus ir pionierių vadovę. 
Komunistams ir ekskomunistams nėra neį-
veikiamų kliūčių. Tam užtenka neparankių 
faktų nutylėjimo, biogramų retušavimo. Nu-
rodžius šaltinį „Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija“ (MLTE), „Knygoje“ įrašyti du 
Jonai Maciulevičiai, Juozo, kurių viena dirbęs 
kaimo vartotojų kooperatyvo pirmininku, 
administratoriumi, apie antrąjį tarstelėjama: 
„Svėdasų k. gyventojas, kooperatyvo pirmi-
ninkas.“ Tačiau MLTE (t. 3, p. 350) J. Maciu-
levičius tik paminėtas tarp kitų „buržuazinių 
nacionalistų aukų“, pareigos nenurodytos. 
Mat ankstesniame MLTE tome (2, p. 484) 
jam skirtas straipsnelis, kuriame teparašyta, 
kad nuo 1944 m. rugpjūčio administracijos 
darbuotojas Svėdasuose, Rokiškyje. MLTE 
nėra jo žuvimo datos, o „Knygoje“ vienas 
nužudomas 1946 m., kitas – 1948 m. Kad pa-
saka būtų įtikinamesnė, vienas „prirašomas“ 
Rokiškio r. Svėdasų k., antrininkas – Anykščių 
mst. Svėdasų k. Kaimai administratiškai ne-
buvo pavaldūs miesteliams. Jonai Miknevičiai 
buvo bendraamžiai ir žuvos tais pačiais metais 
(1947). Ir pasitaikyk! Vienas dirbo Vainuto 
vlsč. partorgu, kitas – LKP Šilutės apsk. ins-
truktoriumi. Vyras padarė karjerą, to buvo 
nusipelnęs, nes buvo sovietinis diversantas, 
jų junginio komisaras. 1948 m. Gruzdžių vlsč. 
nužudomas Kazimiero ir Kazio Rakauskų 
šeimos. Prieš tai Kazys dirbo Valdomų apyl., 
o Kazimieras – Raičių apyl. pirmininkais. 

Enciklopedijose nėra nei Raičių k., nei tokios 
apylinkės. Matyt, tiek pasikliaujama skaity-
tojų neatidumu, kad kartais apsieinama be 
retušavimo, tiesiog „štampuojami“ antrinin-
kai. Antai Jono Astrausko, Stasio Baranausko, 
Jokūbo Atkočiūno antrininkai atrodo kaip 
broliai dvyniai. J. Astrauskų poros net žmo-
nos bendravardės. J. Atkočiūnų sutampa 
vaikų skaičius ir vardai. Už tai juos išvardija 
skirtinga seka.

Iš „Pėdose“ įrašyto naujakurio Stasio Boru-
so sukuriamos dvi papildomos scenos. Vienas 
jų žūna nuo įmestos granatos, sužeidžiami 4 
asmenys (jie neįvardyti), antrasis pakariamas. 
Du kartus nužudomas Baranauskas Stasys, 
Kosto, dirbęs Alytaus apyl. pirmininku. Pir-
mąkart tai atsitinka 1949-10-02, antrąkart – 2 
mėn. vėliau. Simno vlsč. gyventojas Juozas 
Pavilionis nužudomas nenurodytais metais 
(pagal „Dzūkijoje“ žuvo 1945 m.), o antrą 
kartą nušaunamas jau kaip Juozas Povilionis, 
priklausęs Alytaus apsk. KP organizacijai. 
„Dzūkijoje“ esama tik J. Pavilionio.

Aklai nusirašoma tai, ką parašė maža-
moksliai ir svetimieji. Taip „Knygoje“ atsirado 
Juozas Bagdius Kosto ir Juozas Bagdžius, 
Kosto. Abudu gyveno Sakonių k. (Alytaus 
apsk.), „žuvo“ tą pačią dieną (1950-04-01). Dėl 
įvairumo sužeidžiami Bagdiaus tėvai.

Du kartus nužudomas Stungaičių (Šila-
lės r.) gyventojas Antanas Varnelis. Pirmąsyk 
tai neva nutinka 1947 m., žūsta su šeima, antrą 
sykį jis nužudomas vienas 1948-11-20. Pirmoji 
žinia įmesta iš MLTE, antroji – iš „Pėdų“. 
Pastarųjų biograma stipriai iškramsnota, nes 
„Knygoje“ nenurodyta, jog A. Varnelis dirbo 
Šiauduvos apyl. pirmininko pavaduotoju, kad 
nužudytas kartu su žmona ir sūnumi, neįra-
šytas jų amžius, nedeginama sodyba.

Antrininkai parūpinti ir moterimis. Prie 
„Pėdose“ įrašytos Grajauskų apyl. deputatės 
Adelės Jakaitienės, Tamošiaus atsirado tos 
pačios vietovės deputatė Adelė Jakaitienė 
be tėvavardžio, ji apgyvendinama nebūtame 
Gajauskų k. (Raseinių apsk.), „nužudoma“ 
metais vėliau. Išleidai iš Grajauskų k. pavadi-
nimo raidę „r“ ir turi naują kaimą bei papil-
domą auką. Vieniša nepaliekama ir Antanina 
Lukošienė. Atseit 1946 m. nužudoma Telšių 
apsk. moterų organizatorė ir Vismaldų k. 
valstietė, kurių vardai ir pavardės sutampa. 
Gal ir patikėtum, jei Vismaldai nebūtų Telšių 
krašte. Esama ir Elenų Lebedyčių dubleto. 
Abi aktyvistės gimė 1927 m., žuvo 1946-12-19. 
Jų tapatumas slepiamas nenurodant vienos 
jų gyvenamosios vietos. Vietoj jos kišamas 
prie akių čekistų sudarytas Kėdainių r. aukų 
sąrašas. Tampa aišku, jog jos kraštietės. „Nu-
žudomos“ Marė Čėsnienė ir Marija Čėsnienė. 
Viena žūsta 1947-10-22, kita – po dienos. 
Marė gyveno Tauragės apsk. Joniškės k., 
Marija – Joniškio k. MLTE tokio kaimo nėra. 
Dubletas maskuojamas įrašant Marijos gi-
mimo metus, o vietoje Marės gimimo datos 
padedamas klaustukas. Dublerės įrašytos 
Anelei Bakūnienei, Elenai Bielinskaitei, Onai 
Belskienei. Jų sudvejinimas beveik nesle-
piamas. Antai abejos O. Bielskienės buvo 
Žarėnų vlsč. Kagų k. valstietės, gimė 1900 
m., nužudytas 1946-09-24. Sukrapštomi tokie 
jų biogramų „skirtumai“: vienos gimtasis 
kaimas vadinamas Kegais, kitos – Kagais, 
priklaususiais Telšių apsk. Vienos biogramoje 
įrašyta, kad ji buvo nužudyta namuose, apie 
antrininkės „nužudymą“ nieko nepasakyta. 
Nesivaržoma sugalvoti antrininkę ir LSSR AT 
deputatei, KP Plungės apsk. skyriaus vedėjai 
Domicėlei Butkienei. Įrašoma antrininkės 
mergautinė pavardė, nenurodomos jos „žu-
vimo“ aplinkybės. 

Aukų skaičiui padidinti panaudotas ir 
šeimų „žudymas“ poromis. „Nužudomi“ 
minėto J. Atkočiūno porininko vaikai, Kazio 
Baranausko žmona, sūnus ir dukra, Remeikių 
šeima (4 asmenys). 1946 m. Bambininkų k. 
(Alytaus apsk.) nužudomi Čečinskai (3 asme-
nys) ir Čičinskų šeima (skaičius neparašytas). 
Beje, „Dzūkijoje“ tokių aukų nėra. Kaip tinka 
mūsų patarlė apie trumpas melo kojas!

„Pėdose“ nurodoma, kad 1946-05-12 
partizanams susproginus miną, žuvo Ž. Nau-
miesčio pirmininkas Motelis Berelovičius, 
Judelio, jo motina Nechė ir Chana Berelovi-
čiūtė, Simono (19 m.). „Knygoje“ ši istorija 
taip „patikslinama“: atsiranda pirmininko 

brolis, taip pat vardu Motelis, ir pirmininko 
dukra. Na, gal vis tik žydai nevadino savo 
sūnų tuo pačiu vardu (Moteliu), tuo labiau 
23 m. pirmininkas negalėjo turėti 19-metės 
dukros. Ir fantazijoms yra ribos. Negana to 
sukurpiama šiurpi šių žmonių žūties scena: 
mina „padedama“ po jų namu, jai sprogus, 
pastatas užsidega, lavonai sudega. Kažkur 
rašyta, kad Berelovičiai ir kiti aktyvistai va-
žiavo sunkvežimiu, pataikė ant padėtos minos 
ir žuvo. Antraip kam būtų reikėję slėpti kartu 
su Berelovičiais žuvusio Ošerio Joselevičiaus 
biogramą. Tokios jo žūties aplinkybės įrašytos 
„Pėdose“. „Knygoje“ apie jį tepasakoma, kad 
jis buvo II pasaulinio karo dalyvis, demobili-
zuotas iš sovietinės armijos.

Pagal KGB suvestinę (LYA, f. 3377, ap. 55, 
b. 79, l. 78), 1950-01-24 iš Baltarusijos atsibas-
čiusi žudikų plėšikų gauja Stulgių apyl. (Šven-
čionių kraštas) išžudė Vladimiro Babinskio 
(g. 1880) 4 asmenų šeimą. Tačiau „Knygos“ 
sudarytojai taiso čekistų raštininkus, nei iš šio, 
nei iš to įrašo dar vieno Vladimiro Babinskio 
(g. 1887) nužudytą šeimą, kurią taip pat su-
darė 4 nariai. Ir vienos, ir kitos nužudomi abu 
tėvai bei po du sūnus. Koks sėkmingas suta-
pimas! Tiesa, vieno V. Babinskio tėvavardis 
Vladimirovičius, antro – Vikentejevičius. Bet 
„perkrikštijo“ jų sūnų Vitoldą į Romualdą, 
nesudėtinga paįvairinti tėvavardžius. Suda-
rytojų netenkina žuvusiųjų dvigubinimas. 
„Suburiamas“ ir nužudomas tercetas – trys 
Rokai Lekavičiai, iš jų du Merkinės vlsč. 
švietimo skyriaus vedėjai (žuvo 1947 m.) ir 
Raitininkų k. gyventojas. Jį tenka „nužudyti“ 
1948 m. Bet kiek Lekavičių pavardžių buvo 
iškalta ant paminklo sovietiniams aktyvistams 
Raitininkų k.? 

Toks sudarytojų elgesys sukelia nepasi-
tikėjimo efektą. Todėl neįtikina įrašai „Kny-
goje“, jog N. Eičas ir Nikodemas Eičas, Bene-
diktas Eidikas ir Alijušas Eidikis – skirtingi 
asmenys. Iš MLTE (t. 1, p. 276) nurašyta, kad 
N. Eičas buvo Tauragės r. Budviečių kolūkio 
pirmininkas, nužudytas 1951 m. Nusirašant 
praleistas apylinkės pavadinimas (Girininkų) 
ir žodžiai „jo žmona“. Žodžiu, tapo vien-
gungiu ar našliu. Nikodemo Eičo biograma 
turtingesnė, nes turi žmoną, nurodytas tėvo 
vardas, tiksli žūties data (1951-04-11), apy-
linkė, kuriai priklausė gimtasis Budviečių 
k., tiesa, vadovauja kito vardo (Stirbaičių) 
kolūkiui. Bet tuomet Stirbaičiai turbūt jau pri-
klausė Plungės r. Antra, kolūkių pirmininkai, 
ypač juos išvogusę, pragėrę, buvo mėtomi iš 
vienos vietos į kitą. Be to, nurodyti kolūkių 
pavadinimai gali būti neoficialūs. Jei vienas iš 
Eičų nėra antrininkas, kam reikėjo kupiūruoti 
MLTE tekstą?

Dar labiau supainiotas Eidiko ir (ar) Eidi-
kio biogramos, kurios pateiktos pagal MLTE 
(t. 1, p. 117) ir Šakių r. laikraščio publikaciją 
(1980). Tačiau šios enciklopedijos straipsniu-
ke apie Auksučių k. neminimas nei Alijušas 
Eidikis, nei Benediktas Eidikas, o parašyta, 
jog 1948 m. tame kaime buvo nužudytos 
komunisto J. Eidikio ir J. Vyšniausko šeimos. 
„Knygoje“ užuot nurodžius jų žuvimo datą, 
parašomas klaustukas, nors sudarytojams ji 
gerai žinoma, pažymėta Juozo Vyšniausko 
šeimos narių biogramose. Ir šiuo atveju nepra-
leidžiama proga padvigubinti aukų skaičių. 
Prie šeimos „galvos“ biogramos išvardijami 
visi žuvę jos nariai (5 asmenys) ir atskirai 
pateikiamos glaustos besikartojančios žinios 
apie kiekvieną iš jų. Kas čia pastebės šią suk-
tybę? Šis atvejis ne vienintelis. 

Visa tai ir dar kaip primena XIX a. rašy-
tojo Nikolajaus Gogolio kūrybos siužetus, 
personažus ir „mirusias sielas“! Lieka 
klausimas be atsakymo – kokiais kriterijais 
remiantis buvo atrinkti aktyvistai, verti antri-
ninkų. Negi nesuvokiama, kad antrininkais 
galimai apvagiama aktyvistų ir kitų asme-
ninė istorija. Taip paprastai „nužudomi“ ir 
į partizanų sąskaitą įrašoma ne mažiau 90 
žmonių. Šokiai mėšlinais batais ant Lietu-
vos istorijos ir kapinių nesibaigia. „Pėdose“ 
dubletas sistemiškai nebuvo naudojamas. 
Dabar antipartizaninės propagandos juodųjų 
technologijų taikymui nėra ribų. Kaip tokie 
veiksmai kvalifikuotini juridiškai? Aiman, 
negirdėti taip klausiančių.

Vladas Terleckas
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Mano pažintis su Bitėnais
Algimantas ZOLUBAS, Vilnius

Mano lietuvių kalbos „smetoniškos 
kartos“ mokytojas vidurinėje mokykloje 
Petras Steponavičius ne tik lietuvių kalbos 
ir literatūros dalyką su meile perteikė, bet ir 
Lietuvos istorijos bei geografijos žinių per 
savo pamokas įterpdavo. Pats, kilęs iš Aukš-
taitijos, didelį dėmesį rodė aušrininkams, 
taigi – ir Mažajai Lietuvai. Baigęs 1955 m. 
mokyklą, su mokytoju susitikdavau, nes, bū-
dami vienodų politinių pažiūrų, turėdavome 
planų, kaip priešintis nutautinimui, istorinio 
bei kultūrinio paveldo naikinimui.

Pats per savo atostogas darbovietėje 
stengdavausi Lietuvą geriau pažinti, o 
mokytojas buvo nuostabus vadovas, nes 
pėsčiomis ir dviračiu atokiausius kampelius 
buvo aplankęs. Praėjus trisdešimčiai metų 
nuo mūsų pažinties vidurinėje mokykloje, 
pasiūlė drauge mano automobiliu po Mažąją 
Lietuvą pakeliauti. Kelionę pradėjome nuo, 
anot mokytojo, dvasinio centro – Bitėnų, 
knygnešių aruodo pas Martyną Jankų.

Pirmučiausiai užsukome į aušrininko 
sodybą, kur buvo jo gyvenamasis namas ir 
jame įrengta spaustuvė. Deja, gal sovietiniais 
metais sąmoningai neprižiūrimas namas 
su spaustuve ne per karą, kaip buvo skel-
biama spaudoje, o po karo sudegė ar buvo 
sudegintas. Bitėnuose liko vienintelė tikra 
bitėniškė, artimiausia Jankų kaimynė Elena 
Kondratavičienė, po tremties su dukromis 
grįžusi į savo namus, kiti karo ir pokario 
metais priverstinai pasitraukė į Vakarus ar 
į Rytus ir daugiau čia negrįžo. 

Daug pasakojo tąkart E. Kondratavičienė 
apie Martyną Jankų, jo šeimą, jos artimiau-
sią jaunystės draugę Elzę Jankutę, apie 
kasmet pas Jankus atsilankančias mokytojų 
ir kariškių ekskursijas. Parodė senąsias Bi-
tėnų kapines prie Rambyno, kur palaidota 
Jankaus žmona ir trys mažametės dukrelės, 
apgailestavo, kad kraštiečiai nepastato čia 
jokio ženklo gal todėl, kad rajonas atsisakęs 
kapavietę ženklinti. Senąsias Bitėnų kapines 
pagal galimybes dar prižiūrinti Elena su 
dukromis ir anūkais, tačiau numirsianti, ir 
bus pamiršta Jankaus šeimos amžino poilsio 
vieta, kur ir paties Jankaus palaikai gal kada 
norėtų sugrįžti... 

Parodė savo draugės Elzės Jankutės 
laišką iš Kanados: „Tu nežinai, Lėne, kokia 
ta liga nostalgija, ji neapleidžia nei dieną, 
nei sapnuose. Jei būtų išrasti vaistai nuo 
tėvynės ilgesio, užsienio vaistinėse jų nebū-
tų – lietuviai visus išpirktų.“ Prašo atsiųsti 
motinos ir seserų kapo nuotrauką, į voką 

įdėti smiltelių nuo kapo, gal „liga“ palen-
gvėtų. „Sukalkit, – sako Elena, – kokį kryželį 
su užrašu „Martyno Jankaus šeimos amžino 
poilsio vieta“, nufotografuosim, pasiųsim. 
Susijaudinom... Pasitarėm su mokytoju ir 
pažadėjome.

Grįžę vaikščiojom po senesnes kapines 
prototipo paminklui ieškoti, nagrinėjom 
Klaipėdos krašto krikštų ir kryžių piešinius 
bei nuotraukas. Nusprendėme gaminti pa-
minklą panašų ir į kryžių, ir į krikštą, kylantį 
paukštį, ąžuolinį, su lietuvišku stogeliu. 

Nebuvau jokio paminklo kūręs, tačiau 
pažadą reikėjo tesėti. Bemaž mėnesį ąžuolą 
kaltu savo namo rūsyje skaptavau, stovą, 
kryžmę, stogelį dariau atskirai, kad patogu 
būtų gabenti, o tik statant sujungti. Viską 
įmirkiau tepalais, kad nepūtų. Bute su-
montavęs paminklą, parodžiau Mažosios 
Lietuvos žinovui Vytautui Šilui ir savo ma-
mai. Teigiamai įvertino Vytautas, o mama 
pasakė: „Kad gi šitokį būtum pastatęs savo 
tėveliui vietoj akmeninio.“ Pripažino. Reikia 
statyti, žinoma, slapčia. 

Iš patirties tvarkant patriotų kapus 
žinojom, kad geriausia tokius darbus at-
likti pirmą dieną po sovietinių švenčių, kai 
saugumiečiai po šventimo „taiso sveikatą“, 
budrumą praranda. Gegužės 9 d., dalimis 
išmontuotą paminklą, cementą ir kitus 
reikmenis pakrovėme į mano „Žigulį“ ir 
su mokytoju iš Vilniaus išvykome į Bitė-
nus. Pasitiko švytinti Elena su vaikaičiais 
Žilvinu ir Mindaugu, jos dukros Birutė ir 
Irena. Rytojaus dieną Mindaugas su Žilvinu 
parūpino žvyro, akmenų ir vandens iš Ne-
muno cemento skiediniui. Paminklo stovo 
pagrinde esančias metalines sijas įbetonavo-
me, o į skiedinį įdėjome sandarų buteliuką 
su popieriaus skiautele, kurioje parašėme 
„Šį paminklą-antkapį Didžiajam Lietuviui, 
Mažosios Lietuvos Patriarchui Martynui 
Jankui ir Jo šeimai 1983 m. gegužės mėn. 
10 dieną pastatė Elena Kondratavičienė su 
anūkais, Petras Steponavičius ir Algimantas 
Zolubas.“

Vėliau Jankų šeimos kapą E. Kondrata-
vičienė apsodino rūtų tvorele, o simbolinį 
Martyno Jankaus kapą – gėlėmis. Elzė Jan-
kutė, gavusi nuotrauką, ją paskelbė Kanados 
lietuviškame laikraštyje su užrašu „Prie 
atnaujinto Martyno Jankaus šeimos kapo“. 
Tuomet nusiraminome visi, nes tokia publi-
kacija užsienyje turėjo atbaidyti valdžią nuo 
kėsinimosi paminklą sunaikinti.

Mano bendravimas su ponia Elena ir šei-

ma nenutrūko iki jos pasitraukimo į Amžiny-
bę. Kiekvieną vasarą važiuodavau kelioms 
dienoms paatostogauti ir drauge padirbėti 
ūkyje. Drauge sulaukėme 1993 m. gegužės 
30 d. M. Jankaus palaikų iš Vokietijos. Mūsų 
statydintas paminklas buvo perkeltas į šoną, 
simbolinis kapas virto tikruoju, prie kurio 
pagal Martyno ir Marijos Purvinų projektą 
buvo pastatytas naujas, taip pat medinis. 

Teko dalyvauti didelėje talkoje tvarkant 
apleistas Rambyno kapines, teko pasidalinti 
rūpesčiu su Šilutės kultūros skyriumi atsta-
tant M. Jankaus namą-muziejų. 

Mažosios Lietuvos globai atsidavęs V. Ši-
las sužinojo, kad Jankaus namo sienos jau 
pastatytos, o stogui pritrūko pinigų. Artėja 
ruduo. Darganos, lietūs ir šaltis gali pakenkti 
statiniui. Kadangi su V. Šilu dirbome tuo-
met turtingoje Vilniaus radijo komponentų 
gamykloje, su Šilutės kultūros skyriaus 
raštu ėjom pas direktorių Algirdą Linartą 
prašyti paramos. Šiaip kultūrai neabejingas 
direktorius, kai išgirdo 50 tūkst. rublių sumą 
(tuomet dideli pinigai), sutriko. Tačiau, 
pasitelkę literatūrai ir kultūrai neabejingą 
vyriausiąjį buhalterį, prasmingai investicijai 
direktorių prikalbėjome. 

Muziejaus pastoge tiesiogine prasme – 
nuo lietaus – teko pasinaudoti.

Gal po dešimtmečio keliese keliavo-
me po įžymias vietas, tarp jų užsukome į 
Bitėnus. Palikę automobilį toliau, ėjome į 
muziejų, tačiau čia užklupo lietus. Bandė-
me ten pakliūti, tačiau darbuotojas, buvęs 
viduje, parodė, kad ta diena yra išeiginė. 
Aiškinau, kad mums tuokart reikalingesnė 
už muziejų pastogė, o aš esu prie šio stogo 
pirštą pridėjęs. Kai muziejininkas stogo „is-
toriją“ sužinojo, pusantros valandos mūsų 
grupei rodė ekspoziciją. o pabaigoje atnešė 
„Amžinąją  Rambyno kalno knygą“ ir Prezi-
dento dovanotą muziejui auksinę plunksną, 
kad joje pasirašyčiau.

Praėjo trisdešimt metų nuo pirmos pa-
žinties su Bitėnais, su mielais iš ten kilusiais 
žmonėmis. Gera žinoti, kad E. Kondrata-
vičienės vaikaitis Mindaugas su šeima ten 
įsitvirtino kaip ūkininkai, kad Bitėnuose 
gyvena gandrai, kad ūkininkų šeimą jie 
jau dukart aplankė, kad Jankų ir Vydūno 
kapai prižiūrėti, kad ir man geri praeities 
prisiminimai neužleidžia vietos užmaršties 
šešėliui.

Prie paminklo „Martyno Jankaus šeimos amžino poilsio vieta“. Iš kairės: E. Kondratavičienės 
dukra Birutė, E. Kondratavičienė, A. Zolubas, E. Kondratavičienės dukra Irena, 

vaikaičiai Žilvinas ir Mindaugas Karkleliai

Mirė buvęs JAV marijonų provincijolas 
kun. dr. Viktoras Rimšelis

Šių metų rugpjūčio 9 d. vakare Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, Putname (Konek-
tikuto valstija), Jurgio Matulaičio slaugos 
namuose, sulaukęs 97 metų, mirė buvęs JAV 
marijonų provincijolas, laikraščio ,,Draugas” 
vyr. redaktorius ir moderatorius kun. dr. 
Viktoras Rimšelis. 

Šv. Mišios už velionį buvo laikomos 

rugpjūčio 13 d. marijonų National Shrine 
of Divine Mercy, Stokbridže (Masačusetso 
valstija). Kun. V. Rimšelis buvo palaidotas 
tą pačią dieną šalia National Shrine of Divine 
Mercy esančiose marijonų kapinėse. Atmi-
nimo Mišios už kun. V. Rimšelį Čikagoje 
buvo aukojamos rugsėjo 1 d. 11 val. r. Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje. 

V. Rimšelis gimė 1915 m. gegužės 11 d. 
Murmose, Švenčionių apskr., Lietuvoje. 
Mokėsi Švenčionių „Ryto” gimnazijoje, 
nuo 1932 m. – Marijampolės gimnazijoje, 
čia 1932 m. įstojo į marijonų kongregaciją. 
1937 m. išvyko studijuoti Romos Popiežiš-
kajame Angelicum universitete, kurį baigė 
licenciato laipsniu. 1939–1941 m. studijavo 
teologiją Kauno kun. seminarijoje. 1941 m. 
pasitraukė į Vokietiją, 6 mėn. buvo kalina-
mas Soldau koncentracijos stovykloje. 

1941–1942 m. studijavo teologiją Tiubin-
geno universitete. 1943 m. VDU įgijo teol. 
licenciato laipsnį ir buvo įšventintas kunigu. 
1944 m. tęsė studijas Tiubingeno univer-
sitete. 1946 m. Popiežiškame Angelicum 
universitete apgynė teol. doktoratą. 1947 m. 
pakviestas į JAV. Iki 1955 m. dėstė Claren-
don Hills (IIinojaus valstija) kunigų semi-

Vorutos fondas išleido dr. Martyno Purvino 
knygą Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai, 

Trakai: Voruta, 2011, 352 p., 
spalvota, iliustruota.

Knygą galite įsigyti Lietuvos knygynuose, Vil-
niaus centriniame knygyne, Martyno 

Jankaus muziejuje 
Bitėnuose, Mažosios Lietuvos 

muziejuje Klaipėdoje, Šilutės muziejuje ir 
Vorutos redakcijoje. 
buhalterija@voruta.lt

Pro memoria

narijoje. 1954–1955 m.buvo  jos rektorius. 
1954–1963 m. ėjo marijonų vienuolijos vice-
provincijolo pareigas. 1957 ir 1963 m. buvo 
delegatas marijonų vienuolijos kapitulose 
Romoje. 1954–1957 m. žurnalo „Lux Chris-
ti” redaktorius. 1963–1969 ir 1981–1993 m. 
JAV marijonų provincijolas. 1969–1981 m. 
marijonų vienuolijos vicegenerolas Romoje. 
1960–1963 m. „Draugo” vyr. redaktorius ir 
moderatorius. Nuo 1993 m. iki išvykimo į 
J. Matulaičio slaugos namus Putname – Či-

kagos marijonų vienuolyno vyresnysis ir 
„Draugo” moderatorius. Moksleivių atei-
tininkų sąjungos kapelionas, LKMA narys. 
Parašė knygas „Tėvas Pijus” (1954) ir „Pro-
vindential Path” (Pal. Matulaičio biografija, 
1986). 2000 m. „Drauge” paskelbė biografinę 
apybraižą „Gyvenimo kelią prisimenant”, 
buvo aktyvus ,,Draugo” bendradarbis, 
„Draugo“ fondo sumanytojas.

Šaltinis: www.draugas.org

Mažoji Lietuva
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Zuzanos Alunan-Stašienės paroda Jelgavoje

„Pildyk“ dovanoja dar daugiau pokalbių bei SMS 
PR

Ruduo atneša naujus mokslo metus, kartu 
su jais ir per vasarą pasiilgtus draugus bei daug 
naujų pažinčių. O „Pildyk“ draugams tai reiš-
kia dar ir galimybę bendrauti dar daugiau nei 
iki šiol. Norintiems įgyvendinti šį norą nereikės 
tuštinti kišenių, o ir kiaulė-taupyklė liks sveika. 
Tereikia pasinaudoti dviem naujais „Pildyk“ 
pasiūlymais, kurie leis nemokamai siųsti trum-
pąsias SMS žinutes ir prailgins pokalbių laiką 
100-u nemokamų minučių.

Užsisakyk 100 minučių į visus 
Lietuvos tinklus

„Bendravimas svarbus įvairaus amžiaus 
žmonėms, o jaunimui tai būtina socialinio 
gyvenimo ir saviraiškos priemonė. Atėjus 
rudeniui sugrįžtame į mokyklas ar universi-
tetus, turime daugiau veiklos, todėl išsiplečia 
bendravimo poreikiai. „Pildyk“ draugai, kaip 
visuomet, galės neriboti savęs ir pasirinkti 
geriausius pasiūlymus už priimtiniausią kai-
ną“, – sako „Pildyk“ prekės ženklo vadovė 
Renata Bernotaitė.

Visiems „Pildyk“ draugams siūloma už 
2 Lt mėnesinį mokestį užsisakyti 100 minučių 
į visus Lietuvos tinklus. Paslauga „Minutės“ 
galioja su bet kuriuo kitu turimu „Pildyk“ 
mokėjimo planu. 

Naująja paslauga galima pasinaudoti vie-
ną kartą per mėnesį – 100 minučių galioja 30 
kalendorinių dienų nuo paslaugos užsakymo 
datos. Norint užsakyti paslaugą „Minutės“ te-
reikia siųsti SMS žinutę numeriu 1556 ir teksto 
laukelyje įrašius MIN100. Žinutės siuntimo 
kaina – 0,15 Lt.

SMS žinutėmis 
bendrauk nevaržomai

Ar esate skaičiavę, kiek SMS žinučių reikia 
norint papasakoti dienos įvykius draugams? O 
visos vasaros nuotykius? Pasirinkę planą „SM“ 
galėsite aptarti net ir smulkiausias detales, nes 
siųsti žinutes bei skambinti tarp „Pildyk“ drau-
gų galėsite nevaržomai ir nemokamai. 

Dabar su planu „SM“ pokalbiai tarp „Pil-
dyk“ ir SMS žinutės į visus Lietuvos tinklus 
nieko nekainuos – joms bus taikomas 0 Lt tari-
fas. Per mėnesį galima išsiųsti 1500 SMS į kitus 
Lietuvos tinklus, o SMS žinutės, siunčiamos 
Tele2 ir PILDYK vartotojams, nėra ribojamos 
visai. Plano užsakymo mokestis tesiekia 2 Lt 
per mėnesį. Užsakyti planą galima SMS žinute 
numeriu 1556, tekste įrašius raides SM. Žinutės 
siuntimo kaina – 0,15 Lt.

Be to, papildomai užsisakiusiems planą 
„SM“ suteikiama galimybė pigiau pasinaudoti 
mobilaus interneto paslauga „Naršyk 30“ su 
1 GB duomenų. Suteiktus duomenis galima 
išnaudoti per 30 dienų nuo užsakymo dienos 
ir tik už 3 Lt mėnesinį mokestį.

Daugiau apie „Pildyk“ planus bei specia-
lias akcijas galima sužinoti interneto svetainėje 
www.pildyk.lt. 

„Pildyk“ – populiariausia Lietuvoje išanks-
tinio mokėjimo paslauga. Ryšių reguliavimo 
tarnybos duomenimis, „Pildyk“ paslaugomis 
naudojasi 1,139 mln. vartotojų, 42,6 proc. visų 
išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojų 
šalyje.

Lietuvių tautinio judėjimo veikėjo Kons-
tantino Stašio žmonos Zuzanos Alunan-Sta-
šienės paroda atidaryta Jelgavoje, žymaus 
latvių teatro pradininko Adolfo Alunano 
muziejuje (Filosofų g. 3).

A. Alunanas yra latvių profesionalaus te-
atro pradininkas, organizatorius, dramatur-
gas, publicistas. Jo gausioje dešimties vaikų 
šeimoje ir gimė Zuzana. 1908 m. ji ištekėjo 
už provizoriaus Konstantino Stašio. Apie 
Z. Stašienę ir K. Stašį, žinomą Vilniaus krašto 
Laikinojo lietuvių tautinio komiteto pirmi-
ninką, o 1939 m. Vilniaus miesto burmistrą, 
esame rašę daug kartų (Dainora Juchnevi-
čiūtė-Vaivadienė „Zuzana Alunan-Stašienė 
1884-1967“, „Voruta“, 2004 m. lapkričio 27 d. 
Nr. 22 (568), p. 6-8 ir kt.). 

Šį kartą Adolfo Alunano muziejuje buvo 
atidaryta Z. Alunan-Stašienės rankdarbių, 
kuriuos išsaugojo vaikaitė Dainora Juch-
nevičiūtė-Vaivadienė, paroda. Ta proga 
išleistas gražus katalogas lietuvių ir latvių 
kalbomis. Per parodos atidarymą kalbėjo 
vaikaitės D. Juchnevičiūtė-Vaivadienė 
ir Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė, 
Birutė Verkelytė-Federavičienė iš Kauno, 
Latvijos diplomatas Albertas Krenevskis, 
architektas Jonas Zibolis ir kiti. Parodos 
dalyviams dainavo provaikaičio Gedimino 
Kuprevičiaus žmona Vilija ir dukra Ieva 
Otilija Kuprevičiūtė.

„Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Parodos afiša

Parodos atidarymo akimirka. Iš dešinės: Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, A. Alunano 
memorialinio muziejaus vedėja Maija Matisa, Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė

Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė ir Ieva Otilija Kuprevičiūtė

A. Alunano muziejaus stendai

Iš dešinės: architektas Jonas Zibolis, Raminta Juchnevičiūtė-Kuprevičienė ir 
Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė

Latvijos diplomatas Albertas Krenevskis seniai 
domisi lietuvių ir latvių kultūriniais ryšiais

Pristatyta knyga apie Nepriklausomybės 
Akto signatarą S. Narutavičių

Pasitinkant 150-ąsias Vasario 
16-osios Lietuvos Nepriklausomy-
bės Akto signataro Stanislovo Na-
rutavičiaus gimimo metines rugsėjo 
5 d., trečiadienį, Signatarų namų 
salėje Vilniuje buvo pristatyta prof. 
Stasio Vaitekūno knyga „Stanislo-
vas Narutavičius. Signataras ir jo 
laikai“ (Vilnius: Mokslo ir enciklo-
pedijų leidybos centras, 2012).

    Skaitytojų 
           dėmesiui!

VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują 
2013 m. Trakų bažnyčios kalendorių. Kvie-
čiame įsigyti! Teirautis 

el. paštu buhalterija@voruta.lt.  

Lietuva – Latvija
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Piligrimų procesija Trakuose

Piligriminis jaunimo žygis iš Aušros vartų į Trakus

Pačioje rudens pradžioje, rugsėjo  8 d., 
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras 
pakvietė į jau tradicinį piligriminį žygį ir 
jaunimo dieną „O tu ateik ir skelbk Dievo 
karalystę“. Apie 230 jaunųjų piligrimų 
kelionę pradėjo nuo Aušros vartų Vilniuje. 
Pusiaukelėje, Lentvaryje, prisijungė dar 
nemaža dalis tikinčiųjų. Drauge keliavo vys-

kupas Arūnas Poniškaitis, šeši kunigai, visi 
Vilniaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

Piligriminė kelionė nuo Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos šventovės į Trakų 
Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, šventovę 
turi gilias tradicijas. Pirmą tokią maldingą 
kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 m. suren-
gė Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina ir 

Trakų klebonas, savo maldose prašydami 
Dievo Motinos užtarimo, kad ši atitolintų 
krašte siautėjantį badą ir marą. Minima, jog 
visą keturių mylių (apie 30 km) kelią, vys-
kupas Vaina ėjo basas. Kas mylią procesija 
sustodavo ir jėzuitai sakydavo pamokslus. 
Maras liovėsi siautėjęs, o ši pirmoji kelionė 
davė pradžią jėzuitų organizuotiems kas-
metiniams maldininkų žygiams, poetiškai 
aprašytiems Motiejaus Kazimiero Sarbievi-
jaus eilėraščiuose.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras 
siekia gaivinti ir įtvirtinti jaunimo piligri-
minių žygių Vilnius – Lentvaris – Trakai 
tradiciją. 2006 m. rugsėjo 9 d. tokiu jaunimo 
žygiu pradėta arkivyskupijos jaunimo die-
na „Quo vadis?“ (Jn 3,34-14,6). Su jaunais 
maldininkais drauge žygiavo ir Vilniaus 
arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. 2007 m. rugsėjo 8 d. vyko jaunimo 
piligriminis žygis į Trakus „Jėzus išsiuntė 
juos“ (Lk 10, 1-11). 

Įspūdžiais, patirtais piligriminiame 
žygyje, mielai sutiko pasidalinti Martyna 
Milieškaitė iš Molėtų, kuri jau yra dalyva-
vusi maldininkų žygiuose, tačiau iš Aušros 
vartų į Trakus ėjo pirmą kartą:

Pastebėjau, kad kiekvienas piligriminis žygis 
turi savo veidą, mintį, kokį nors bruožą, kuris yra 
būdingas tik jam vienam. Ši kartą eidama kaip 
niekad stipriai išgyvenau džiaugsmą. Man tai 
buvo džiaugsmingos maldos kelionė. Evangeli-
jos eilutė „O tu eik ir skelbk Dievo Karalystę!“ 

(Lk 9, 60) išlydėjo mus ir mes jau nuo pačių 
pirmų žingsnių ėjome džiaugsmingai skelbdami. 
Džiugino viskas: stebuklingai pasitaikęs geras 
oras, didelis einančiųjų skaičius, naujos ir senos 
naujai suskambusios giesmės, Kristus sutiktas 
šalia einančiame, ir netgi pavargusios ir skau-
dančios kojos. Ypač džiugino praeiviai. Kai kurie 
lydėjo mus šypsenomis ir mojavimais, kiti stovėjo 
ir žiūrėjo nustebę ar susidomėję. Svarbiausia, kad 
mes matėm juos, o jie matė mus. Stipriausias 
susitikimo džiaugsmas.

Kartais pasvajoju – o jeigu dabartinis tikin-
čiųjų ir netikinčiųjų santykis mūsų visuomenėje 
apsiverstų ir tikinčiųjų būtų daugiau nei neti-
kinčiųjų... Būtų gerai! Piligriminės kelionės yra 
vieta, kur aš visada tai išgyvenu. Buvimą kito 
daugiau ar mažiau tikinčio žmogaus akivaizdo-
je. Be baimės, savimi, džiaugsmingai liudijant 
Tą, kuris mane išgelbėjo iš nuodėmės ir prikėlė 
naujam gyvenimui.

Tikrai nesigailiu, kad pasiryžau dalyvauti 
šiame piligriminiame žygyje. Ta viena diena 
ėjimo man buvo išgyventas dangus žemėje. 
Pripildantis ir siunčiantis į pasaulį toliau skelbti 
Dievo Karalystės.

Dėkoju organizatoriams, ganytojams ir 
kiekvienam šalia ėjusiam. Linkiu sau ir visiems 
tikro džiaugsmo, išgyvenamo kiekvieną dieną, 
dalinamo ir didėjančio.

„Vorutos“ inform.
Juozo Vercinkevičiaus 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 (243)

Kaziui Šimoniui – 125
Kazio Šimonio kūryba pradėta tyrinėti 

dar prieškaryje, dailininkui surengus pir-
mąsias personalines parodas. Jau tada buvo 
įžvelgtas dailininko savitumas – vaizdų 
potekstė, ryšys su archaišku lietuvių menu. 
Kazys Šimonis gimė 1887 m. rugpjūčio 25 
d. Starkonių sodžiuje, Viešintų parapijoje, 
netoli Kupiškio. Vėliau gausi Šimonių šei-
ma persikėlė gyventi į Kėdainių rajoną. Čia 
būsimasis dalininkas pradėjo mokytis pas 
vietos vargonininką. Spaudos draudimo 
laikotarpiu pirko ir skaitė svetur išleistas 
lietuviškas knygas. Vėliau mokėsi Šiaulių 
gimnazijoje, po to įstojo į Kauno „Saulės” 
mokytojų kursus. 1908-1910 m. tapybos 
mokėsi pas dailininką Tadą Daugirdą, 
1917-1918 m. Peterburge Fedosejevo pieši-
mo kursuose, 1920–1921 m. – Kaune, pri-
vačioje Adomo Varno dailės studijoje. 1923 
m., gavęs Amerikos lietuvio F. Bagočiaus 
stipendiją, išvyko studijuoti dailės į Ber-
lyną. 1924-1925 m. nedidelės K. Šimonio 
kūrinių parodos buvo surengtos Bostono, 
Filadelfi jos, Čikagos lietuvių kolonijose. 
1925 m. surengtoje personalinėje parodoje 
Kaune buvo eksponuoti nauji darbai, ku-
riuose pastebima modernistinė dailininko 

maniera, mistifi kuotos realybės personažai. 
Viena reikšmingiausių dailininko perso-
nalinių parodų įvyko 1926 m. Rygoje. K. 
Šimonis pristatė 73 tapybos darbus, daug 
piešinių. Atkreipiamas dėmesys į simbolinę 
tikrovės interpretaciją, savitai pritaikytas 
moderniojo meno srovių – kubizmo, eks-
presionizmo, lučizmo išraiškos priemones, 
šviesos efektus. Ankstyvuoju kūrybos lai-
kotarpiu K. Šimonio kūryba buvo paveikta 
M. K. Čiurlionio įtakos. Vėliau, susipažinus 
su Vakarų Europos daile, didelį poveikį darė 
vokiečių ekspresionistų, Bauhaus mokyklos 
dailė, ypač Ferenco Marko ir Lyonelo Fei-
ningerio darbai. K. Šimonio tapyba ir gra-
fi ka glaudžiai persipynusios – daugelyje 
tapybos darbų linija yra svarbiausia raiškos 
priemonė, tuo tarpu dailininko paveikslai 
išmarginti smulkiais ornamentais: žvaigž-
dutėmis, rutuliukais, dantukais. 1924-1934 
m. dailininkas daug kūrė ir kitose meno sri-
tyse: knygų iliustravimo, plakato, ekslibriso, 
scenografi jos. K. Jurašiūno, Kazio Binkio, 
Vinco Krėvės spektakliams kūrė dekoracijas 
ir scenos kostiumus.

Dailininkas susijęs ir su Lietuvos muzie-
jininkyste – 1945-1950 m. K. Šimonis dir-

bo muziejaus vedėju Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute. Surengė indi-
vidualių parodų: Kaune (1925, 1929, 1949, 
1958, 1967, 1977), Vašingtone, Bostone, 
Čikagoje (1925), Rygoje (1926), Klaipėdoje 
ir Paryžiuje (1927), Vilniuje (1968, 1975). 

Didžioji K. Šimonio kūrinių dalis saugo-
ma privačiose kolekcijose. Trakų istorijos 
muziejus savo fi lokartijos rinkinyje sukau-
pęs nemažai atvirukų su dailininko darbų 
reprodukcijomis, dailės rinkinyje saugomi 
Lietuvos pirmosios nepriklausomybės lai-
kotarpiu kurti pašto ženklų projektai bei 
paso projektas. Paso projektas yra 266 x 177 
mm dydžio, atliktas tušu, pieštuku, spalvo-
tais pieštukais. Centre, įvairiais ornamen-
tais puošto medaliono viduryje – Lietuvos 
Vytis. Visas dokumento laukas dekoruotas 
tautosaka persmelkta K. Šimonio vaizdavi-
mo maniera – smulkūs įvairūs ornamentai 
sudaro sklindančius šviesos pluoštus, taip 
pat žvaigždiški spinduliai, marginti tautinių 
juostų raštų motyvais. Viršum medaliono 
su Vyčiu užrašas „LIETUVOS VALSTY-
BĖ“, po juo – „VIDAUS PASAS“. Lietuvoje 
visuotinę „pasportizaciją“ įvedė vokiečiai I 
pasaulinio karo metais. Okupacijos pabai-
goje pasus turėjo visi Lietuvos gyventojai. 
Nepriklausomoje Lietuvoje pasų įstatai 
buvo priimti 1919 m. liepos 1 dieną. Juose 
nustatyta, kad pasą privalo turėti kiekvienas 
Lietuvos pilietis, kuriam sukako 17 metų. 
1919-1922 m. vokiečių okupaciniai pasai 

Paso projektas. Lietuva, XX a. 3 deš.
Dail. K. Šimonis. O. Ševeliovo nuotr.

buvo keičiami į ne-
priklausomos Lietu-
vos pasus. Vokiečių 
pasai nustojo galioti 
1922 m. kovo 31 dienos. Manoma, kad bū-
tent šiuo laikotarpiu, paskelbus Valstybės 
konkursą, Lietuvos dailininkai kūrė vidaus, 
užsienio, tarnybinių pasų projektus. Deja, 
prastai išlikę ir gana fragmentiški šaltiniai 
trukdo detaliai ir nuosekliai rekonstruoti 
paties paso raidą

1947-1970 m. docentas K. Šimonis dėstė 
piešimą KTU statybos ir architektūros fa-
kultete, grafi nių darbų katedroje (tuo metu 
Kauno politechnikos instituto architektūros 
katedroje). Dailininkas mirė 1978 m. birže-
lio 5 d. Kaune, palikęs daugiau nei 2 tūks-
tančių darbų kūrybinį palikimą. Šie metai 
– K. Šimonio 125 metų jubiliejaus metai, 
kurie suteikia naują progą pasidomėti dai-
lininko gyvenimu, jo kūrybos pasiekimais, 
peržvelgti paveikslus, pasklaidyti darbų re-
produkcijas.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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Segės – baltų juvelyrikos palikimas
Ankstyviausios Europoje rastos segės at-

sirado bronzos amžiuje, tai yra apie 1300 
m pr. Kr. Jos pakeitė tuo metu plačiai 
naudotus kaulinius bei medinius smeigtu-
kus. Tuo metu egzistavo dviejų tipų segės. 
Ankstyviausios yra vienanarės, daugiausiai 
paplitusios Viduržemio jūros regione. Segių 
lankelis, adata bei užkaba buvo gaminami iš 
vientiso metalo. La Teno laikotarpiu (480-
100 m. pr. Kr.) įvairūs šių segių variantai 
plačiai išplito į kitus regionus. Tuo tarpu 
šiaurės Europai būdingos dvinarės segės. 
Adata buvo gaminama  atskirai nuo užka-
bos bei lankelio.

Pagal istorinius laikotarpius, geografi nes 
sritis ar kultūrines grupes segės skirstomos 
į grupes, tipus bei potipius. Su laiku segės 
tapo puošnesnės, gaminamos iš tauriųjų 
metalų, puošiamos sudėtingais ornamen-
tais, emale bei inkrustuojamos branga-
kmeniais, jas nešiodavo ne tik moterys, bet 
ir vyrai. Segės turėjo ne tik praktinę, bet ir 
pabrėždavo bendruomenės nario socialinį 
statusą. Lietuvoje rasta segių, kurios dėl 
savo dydžio vargu ar būdavo naudojamos 
kasdieniniame gyvenime. Gal būt jos būda-
vo pagaminamos specialiai išlydint mirusįjį 

į pomirtinį pasaulį.
Ankstyviausios Lietuvoje rastos segės da-

tuojamos 150 m. pr. Kr. Egliškių pilkapyne 
degintiniame kape virš mirusiojo kaulų 
rastos dvi geležinės latentinės segės. Šio 
tipo   segės buvo plačiai paplitusios romė-
niškose Padunojės provincijose, Lietuvoje 
jos itin retos. Daug daugiau segių Lietuvoje 
aptinkama taip vadinamuoju romėniš-
kuoju laikotarpiu (I – IV a.). I a.  į Lietuvą 
patenka sparninės segės. Jos yra 15-18 cm 
ilgio. Anot tyrinėtojų šios segės gamintos 
Panonijos provincijose ir buvo skirtos eks-
portui į „barbarų“ kraštus. Iš šių Romos 
provincijų ar tolimesnių germanų genčių 
teritorijų pirmaisiais mūsų eros amžiais 
atkeliauja akinės, profi liuotos segės, dalis 
laiptelinių, lankinių ir kt. Dalis jų kopijuo-
jant pradėtos gaminti vietos meistrų, kai 
kurios segės davė pradžią naujų tipų atsi-
radimui. Vidurinysis bei vėlyvasis geležies 
amžiai (V-XII a.) Lietuvoje išsiskiria segių 
gausa bei įvairove. Kapuose neretai miru-
sieji laidoti su 1 ar 2, rečiau 3-5 segėmis. O 
kai kada degintiniuose kapuose aptinkama 
daugiau nei 20 segių. Daugiausiai jų ran-
dama buvusiose kuršių gyventose žemėse, 

seges mėgo skalviai, lamatiečiai, aukštaičiai. 
Rečiau segių aptinkama V-XII a. žemaičių 
kapinynuose. Dar mažiau jų randama rytų 
Lietuvos pilkapių teritorijoje. Šiame laiko-
tarpyje šalia žalvarinių palyginti gausiai 
aptinkama sidabrinių ar sidabruotų segių. 

Nešiotos lankinės žieduotosios, trikampe 
kojele, zoomorfi nės, laiptelinės, lankinės 
skliutakojės segės, plokštelinės, įvairių tipų 
pasaginės ir daugybė kitų segių. Šalia vie-
tos dirbinių taip pat aptikta importuotų iš 
Europos. Sauginių kapinyne rasta cikados 
formos segė (V-VI a.), atkeliavusi iš šiauri-
nių Juodosios jūros pakrančių. Plinkaigalio 
kapinyno vyro kape aptikta 21,5 cm ilgio 
sidabrinė hunų segė. V-VII a. datuojamos 
kelios pirštuotosios segės, kurios ypač bū-
dingos slavų bei germanų gentims.

Trakų istorijos muziejuje saugoma per 
100 įvairių segių rastų laidojimo pamin-
kluose, gyvenvietėse bei piliakalniuose. Pa-
puošalai datuojami nuo pirmųjų mūsų eros 
amžių iki viduramžių. Muziejuje saugomos 
trys kaspinėlio formos segės rastos arche-
ologinių tyrimų metu Viešvilės kapinyne 
(dar vadinamos simetrinėmis segėmis). 
Įvairios jų formos ir tipai buvo plačiai pa-
plitę Frankų imperijos paminkluose. Vieš-
vilės kapinyno vaiko kape aptikta plokštinė 
kiauraraštė segė, kurios puošybai panau-
dotos stilizuotos gyvūnų galvos bei juostos 
imituojančios pynimą. Tai atkartoja tam 
tikrus Borre stiliaus elementus, būdingus 

Paso projektas. Lietuva, XX a. 3 deš.
Dail. K. Šimonis. O. Ševeliovo nuotr.

850-950 m. Panašius 
puošybos motyvus 
galima sutikti ant 
kai kurių Skandina-
vijoje ar buvusios Prūsijos teritorijoje rastų 
dirbinių. Viešvilėje rasta segė galėjusi būti 
pagaminta rytinėje Baltijos jūros pakrantė-
je gyvenusių meistrų. Tai rodo jos atskirų 
puošybos elementų panašumą su IX-X 
a. Vakarų Lietuvoje naudotais rateliniais 
smeigtukais. Viešvilėje rasta plokštinė segė 
nepriklauso jokiam šiuo metu išskirtam 
plokštinių segių tipui. Kol kas tai vienetinis 
dirbinys. Galima tik pažymėti, jog segė pa-
gaminta pakankamai grubiai, neišlaikytos 
lankelio – žiedo proporcijos, vietomis ma-
tyti liejimo brokas. Sprendžiant pagal kape 
rastas įkapes segė datuojama ne ankščiau 
kaip IX a. II p. - X a. 

Baltai nuo seno buvo puikūs juvelyrai ir 
nuostabiai pamėgdžiodavo „svetimus” pa-
puošalus. Gal būt dėl šios priežasties kol kas 
negalima rasti analogijų, pavyzdžiui, Vieš-
vilėje rastoms kaspinėlio formos segėms.

Archeologijos skyriaus vedėjas
Ugnius Budvydas
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Lietuvių ir vokiečių policininkų žūtis prie 
Eišiškių 1944 m. gegužės 21 d.

Vaida PAKARKLYTĖ, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistė

Daržininkų k. ginkluoti savisaugos dali-
niai ėmė formuotis jau 1943 m. rudenį, siekiant 
apsiginti nuo Rūdninkų girioje dislokuotų 
Raudonųjų partizanų dalinių, kurių antpuoliai 
pasidarė vis dažnesni. Būtent šią  savisaugą 
organizavo ir jos daliniui vadovavo atsiųstas 
lietuvių policijos tarnautojas Meškutis, kilęs iš 
Dieveniškių apylinkių21.

Įdomu tai, kad lietuvių archyvuose in-
formacijos apie šį įvykį nėra – pranešimuose 
apie kovas su AK partizanais ši data tarsi 
peršokama. Informacija apie šį įvykį pateikta 
tik „Eltos archyvo“ 1589–1948 m. leistame 
„Lietuvių fronto biuletenio“ 1944-05-27 pra-
nešime „Giliau į pogrindį“, kur pateikiama 
kiek kitokia versija ir gerokai didesni akcijos 
dalyvių skaičiai22. Ten ši operacija apibūdi-
nama taip: 1944 m. gegužės 21 d. didelėms 
lenkų partizanų pajėgoms užpuolus Eišiškes 
(greičiausiai čia turimi omenyje tie lenkų 
partizanų būriai, kurie prieš minėtą akciją 
vis didesniais būriais dislokavosi prie plento 
Eišiškės – Kalesninkai, netoli Anciuškų kai-
melio)23 apskrities vadovybė, supratusi, kad 
nepajėgs atsilaikyti prieš lenkus, susitarė su 
vokiečių žandarmerija pasitraukti į Varėną 
(greičiausiai vokiečių buvo įkalbėta išvykti, 
kaip jau minėtuose akcijos aprašymuose), į 
kurią išžygiavo apie 60 lietuvių policininkų 
ir administracijos pareigūnų ir maždaug tiek 
pat vokiečių žandarų. Kelyje juos užpuolė apie 
600 AK partizanų dalinys, kuris atidengė ugnį. 
Susišaudymas tarp vykusių lietuvių su vokie-
čiais ir lenkų partizanų vyko apie 6 val. Tose 
kautynėse žuvo 11 lietuvių policininkų (tarp 
jų ir policijos vado pavaduotojas Puodžiūnas, 
kuris tuo metu ėjo policijos vado pareigas) ir 
21 vokietis, apie sužeistuosius tikslių žinių 
nebuvo. Apskrities viršininkas Kazakevičius 
su 6 tarnautojais ir keliais vokiečiais pateko į 
lenkų nelaisvę, bet po kelių dienų visi paleisti. 
Nuo tos dienos Eišiškėse šeimininkavimą 
perėmė lenkai24.

Per operaciją nukauti šie policininkai: 
1) Eišiškių policijos vado pavaduotojas ltn. 
Juozas Puodžiūnas. Jo sesuo – Anelė Puo-
džiūnaitė, 1944 m. dirbusi medicinos sesele 
Savit. Pagalbos Vilniaus ligoninėje, ją dėl 
brolio žūties užjautė Šumskaitė, Ročkus, 
Žurauskas bei buvęs kolega V. Koziča25. 2) 
Nuovados viršininko pavaduotojas Pranas 
Masteika – tai greičiausiai yra Pranas Mastei-
ka, s. Tomo (g. 1908-03-26 Šakių aps. Plokščių 
vls. Kubilių k.), gyvenęs Kretingos aps. Ku-
lių mst., 1929–1931 tarnavęs kariuomenėje, 
aviacijos štabe eiliniu – raštininku. Jis buvo 
baigęs 4 gimnazijos klases ir Švietimo mi-
nisterijos aukšt. buhalterijos ir kooperacijos 
2 m. kursus. Nuo 1934 m. tarnavo policijoje 
policininku, vyr. polic. vachmistru ir nuovados 
viršininku/punkto vedėju. Nuo 1941-07-17 
jis paskirtas Kretingos aps. viešosios policijos 
Kulių nuovados viršininku, o 1943-04-03 pra-
nešime pažymima, kad P. Masteika išvyko 
į SS dalinius (kadangi Lietuvoje SS dalinys 
nebuvo suformuotas, greičiausiai turima 
omenyje tarnyba vokiečių policijoje). 1935 m. 
P. Masteika vedė Antaniną Kučinskaitę, o 
1937 m. susilaukė sūnaus Ramučio26. 3) Poli-
cijos vado įstaigos vertėjas Mečys Kalibatas. Jo 
brolis – Kazys Kalibatas, dirbęs AB „Statyba“ 
Vilniaus skyriaus techniku. M. Kalibatas nuo 
1941-09-16  priimtas į tarnybą ir paskirtas lais-
vai samdomu policininku į Rūdiškių policijos 
nuovadą. Nuo 1941-01-01 Lietuvių policijos 
štabo raštu Nr. 2427 paskirtas vertėju Rūdiškių 
policijos punkte, o nuo 1942-04-25 Lietuvių 
policijos štabo raštu Nr. 3168 iškomandiruotas 
į Eišiškių policijos nuovadą, 1943 m. polici-
ninkų, dalyvaujančių lietuvių batalionuose, 
sąrašuose minimas kaip vertėjas Eišiškėse27. 4) 
Vyr. saugūnas Jonas Balys, kuris yra minimas 
1943 m. policininkų, dalyvaujančių lietuvių 
batalionuose, sąrašuose kaip policininkas 
Dieveniškėse28. 5) Saugūnas Vladas Česnulis, 
kuris yra minimas 1943 m. policininkų, da-
lyvaujančių lietuvių batalionuose, sąrašuose 
kaip policininkas Eišiškėse29. 6) Eišiškių aps. 
policijos saugūnas Česlovas Asadauskas – St. 
Ulbino minimas policininkas Sadauskas, 24 m. 
jaunuolis, kurio tėvas dirbo Varėnos policijos 

nuovados viršininku30. 7) Eišiškių aps. policijos 
saugūnas Kazys Lazauskas, kuris yra minimas 
1943 m. policininkų, dalyvaujančių lietuvių 
batalionuose, sąrašuose kaip policininkas 
Dieveniškėse31. 8) Eišiškių aps. policininkas 
Petras Čyras32.9) Eišiškių aps. policininkas 
Juozas Verseckas33. 10) Eišiškių policijos 2-ojo 
iš lietuvių sudaryto būrio vadas Romualdas 
Skorobogatas, kuris nuo 1941-06-28 paskirtas 
vachmistru į Kaišiadorių policijos punktą, 
nuo 1942-02-01 – vyr. vachmistras Kaišiadorių 
policijos punkte, o nuo 1942-03-23 Lietuvos 
policijos štabo įsakymu paskirtas Eišiškių aps. 
policijos punkto vedėju ir  minimas 1943 m. po-
licininkų, dalyvaujančių lietuvių batalionuose, 
sąrašuose kaip vertėjas Eišiškėse34. 11) Eišiškių 
aps. policininkas Antanas/Adomas Meškutis, 
kuris yra 1943 m. policininkų, dirbusių Eišiš-
kėse, sąrašuose, tais pačiais metais minėtas ir 
kaip savisaugos dalinio Daržininkų k. įkūrėjas 
ir vadas35. 12) Policininkas Griežė iš Daržinin-
kų k., minimas V. Dailidkos laiške36.

Sušaudytus policininkus, išskyrus, anot 
St. Ulbino, M. Kalibatą ir Č. Asadauską, 
kuriuos giminės išsivežė palaidoti į tėviškių 
kapines Dzūkijoje37, palaidojo Eišiškių para-
pinėse kapinėse, kairėje pusėje, vos tik įėjus 
pro vartus, viename dideliame kape. 1969 m. 
miesto Vykdomajam komitetui leidus, kapas 
užlaidotas mirusiųjų Eišiškių gyventojų pa-
laikais38. 

Po šio įvykio 6 dispozicinės AK brigados 
vadas mjr. Konaras kalbėjosi su Eišiškių aps. 
vokiečių ortskomendantu (hauptmanu), ku-
ris pareiškė, kad šioje akcijoje žuvę vokiečių 
policininkai yra menka netektis, atsižvelgiant 
į lenkų partizanų vaidmenį kovojant su raudo-
naisiais partizanais ir kad jis supranta, kad len-
kai siekė užpulti tik lietuvių policininkus39.

 

Lenkų istoriografijoje bei 
šaltiniuose pateikta versija

Armijos Krajovos Vilniaus apygardos 
dokumentuose 6 AK brigados mjr. Konaro 
koviniame raporte, datuojamame 1944-05-30, 
AK apygardos vadovybei per Kedyvą, apra-
šyta 6 AK brigados pasala, surengta 1944 m. 
gegužės 20 d. ir dieną po jos įvykdyta akcija 
prieš lietuvių ir vokiečių policijos pareigūnus. 
Pateikiu vertimą: 

Mūsų padėtis: Brigada, kuri išsidėsčiusi 
Poviliūnų (Varanavo raj., Baltarusija, orig. k. - 
Powilance) ir Lubiankos (orig. Lubiance) rajonuo-
se, iš kur naktį iš 20 į 21 vykdė Kaniavos kaimo 
puolimą.

Priešininko padėtis: Kaip nustatė žvalgyba, iš 
Eišiškių miesto naktį iš 20 į 21 turi vykti lietuvių 
saugumas Varėnos kryptimi. Vokiečiams žinoma, 
kad Eišiškėse reikia nuginkluoti lietuvius.

Tikslas: Parengti pasalą saugumui, paimti 
ginklus ir amuniciją.

Akcijos eiga: Šio mėn. 20 dieną 18.30 val. 
išduotas įsakymas parengti pasalą Eišiškių – Ka-
lesninkų plente, kur turi būti sunaikintas lietuvių 
saugumas iš Eišiškių. Šios užduoties vykdymui 
paskirti 2 šaulių būriai ir vienas sunkusis kul-
kosvaidis. Žinoma, kad būrys atvyko ant plento 
21 val. ir paruošė pasalą kryžkelėje į Kalesninkus. 
Jeigu priešininkas nepravažiuotų šiuo keliu, pasalą 
nutraukti ir atlikti ją pakartotinai šio mėn. 21 
dieną. Šio mėn. 21 dieną 13.30 val.  iš Baltapetrių 
viensėdžio (orig. Bialopiotry) išsiųstas patrulis 
su vieno skyriaus pajėgomis, kad sunaikintų 
Eišiškių – Varėnos telegrafą. Plente patrulis su-
stabdė automobilį, kuriame važiavo 4 asmenys: 
Eišiškių miestelio seniūnas, ūkio vedėjas, moteris 
ir vairuotojas. Tuo metu šūviu sužeista moteris. 
Kol automobilį sustabdė, atvyko kiti automobiliai, 
kurie taip pat buvo sulaikyti. Tuose automobiliuose 
važiavo vokiečių policijos pareigūnas ir 2 vokiečių 
žandarai. Tuo metu išgirdę šūvius išsiųsti 2 skyriai, 
kurie turėjo pastiprinti patrulį bei  paruošti likusius 
iš pirmo būrio pusės km atstumu. Už lengvųjų au-
tomobilių važiavo 2 sunkvežimiai su 29 ginkluotais 
lietuvių policininkais bei 19 vokiečių policininkų. 
Automobilių įgula, išgirdusi šūvius, užėmė postą 
ant plento ir atidengė ugnį. Skyriai išsibėgiojo 
po plyną lauką, kur buvo supažindinti su stipria 
automatų ir granatsvaidžio ugnimi. Vokiečiai ir 

lietuviai, buvę griovyje už plento, buvo uždengti 
automobilių, stovėjusių ant plento. 16 val. 2 auto-
mobiliai užsidegė dėl savos kb. ugnies, kas privertė 
priešininkus persigrupuoti. Paaiškėjus situacijai, 
išsiųstas 1 sunkusis kulkosvaidis per Krupaviesus 
iki Anciuškos miestelio, kurio tikslas – pereiti plentą 
ir priverstine ugnimi praleisti pro priešininko 
patogią padėtį griovyje prie plento. 2 sunkieji kul-
kosvaidžiai išsiųsti link Kalesninkų miestelio, kurie 
turėjo pasistumti palei plentą, Anciuškų miestelio 
kryptimi.  Tuo pat metu su sunkiuoju kulkosvaidžiu 
į Krupoviesus suspėjo 2 likę skyriai. Užėmus  nu-
rodytą postą per abu sunkiuosius kulkosvaidžius ir 
šaulių skyrius, 17 val. 45 min. perėjo į  puolimą su 
rezervinėmis pajėgomis. Rezervą sudarė 7 žmonės, 
kartu su pasirodžiusiu būriu, nes likusieji jau da-
lyvavo šioje akcijoje. Prie prisiartinusio būrio 300 
metrų atstumu nuo plento prisijungė ankstesnis 
išsibarstęs skyrius gretimame rugių lauke. Prie 
to prisiartinusio būrio, 25 – 30 metrų atstumu iki 
priešo pradėjo šturmą, kurio priešininkai neištvėrė 
ir pradėjo bėgti. Akcija baigėsi 20 val.

Savųjų nuostoliai: 1 nukautas, 1 sunkiai su-
žeistas, kitą dieną numirė, 9 lengvai sužeisti.

Priešininko nuostoliai: mūšio lauke liko 38 
nukauti ir sužeisti, paimta 18 belaisvių, kurie 
sutvarstyti ir pasiųsti iki artimiausio dvaro.

Grobis: 21 k.m., 3 automatai (Rkm), 1 gra-
natsvaidis, 44 kb, 5 automatai, 7 pistoletai, 4000 
šaudmenų, 50 vnt. granatų granatsvaidžiui, 20 
rankinių granatų, taip pat tinkami uniformos kom-
plektai, nuimti nuo sužeistų ir belaisvių40. 

Ši slapta operacija gana gausiai aprašyta 
lenkų istoriografijoje, kuri daugiausiai parem-
ta mūšio dalyvių prisiminimais ir kur skiriasi 
akcijos aprašymai bei žuvusiųjų ir sužeistųjų 
skaičiai. Pateikiami štai tokie aprašymai: 1944 
m. gegužės 21 dieną 6 brigada pakeliui iš Eišiškių 
į Varėną ties Kalesninkais surengė pasalą, per 
kurią sustabdė du automobilius, kuriuose važiavo 
lietuvių valdininkai ir policijos pareigūnai, o kartu 
du sunkvežimiai su vokiečių ir lietuvių policinin-
kais. Pateikiamas toks nukentėjusiųjų (sužeistų ir 
nukautų) skaičius: 4641.

Šioje operacijoje dalyvavo 1 kuopos 1 ir 3 bū-
riai, 2 būrio 5 skyrius, kulkosvaidininkų skyrius 
ir diversinė minuotojų sekcija, vadovaujama ltn. 
„Dziewicz“. Parengta pasala prie plento į Kalesnin-
kus, į kurią pakliuvo stiprus vokiečių ir lietuvių 
policininkų būrys, būtent 19 lietuvių ir 29 vokiečių. 
Nukauta 23 lietuvių ir vokiečių policininkai, 19 
sužeista ir 4 dingę42. 

Bene išsamiausiai šios akcijos eiga pa-
teikiama dviejų jos dalyvių – 6 AK brigados 
partizanų – Vincento Borodzievičiaus, slap. 
Szkrab, ir Tadeušo Savickio, slap. Żądlo. Štai 
kaip apie šią akciją pasakoja pastarasis: 

Dalyvaujant penkiems asmenims, kapelionas 
įpareigojo patikimą ūkininką iš Poviliūnų, kurio 
klojime, netgi slapta nuo jo šeimos narių, buvo 
pastatyta bazė, kurioje buvo sukauptas šaudmenų 
rezervas ir kovos priemonės. Ten pat, sausame 
rūsyje, buvo palikta 12.000 šaudmenų. Pažeisti tą 
amuniciją tokiomis beveik „kambarinėmis“ sąlygo-
mis, buvo neįmanoma. Laukė „tilto“. O tuomet.. 
Gausios intervencijos pas Konar, netgi kompanijos 
vadų raportai, kuriuose buvo pasisakyta už pasiruo-
šimo kovai pratybas ir šaudymo egzaminų būtinybę 

prieš rengiamą akciją, davė rezultatą. AK Vilniaus 
apygardos vadas Wilk 6 brigados vadui Konar 
suteikė leidimą vykdyti suplanuotą akciją ir jai 
pritarė. Šios akcijos metu buvo tikimasi prisiplėšti 
ne tik ginklų, bet ir amunicijos. 6 brigados vadas 
itin kruopščiai ruošėsi šiai akcijai – kad būtų kuo 
mažiau nuostolių tiek savo, tiek priešininko gretose. 
Tuo jis siekė neišprovokuoti ir išvengti okupanto 
revanšistinių veiksmų.
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Vilniaus ypatingasis būrys ir masinės žydų 
žudynės Paneriuose (1941–1943 m.)

Dr. Arūnas BUBNYS, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo departamento direktorius

Vokiečių kariuomenė Vilnių užėmė 
1941 m. birželio 24 d. Su besitraukiančia 
sovietų kariuomene į Sovietų Sąjungos gi-
lumą bandė išvykti ir tūkstančiai Vilniaus 
žydų. Tikėtina, jog trims tūkstančiams tai 
pavyko padaryti1.  Tačiau didelė bėglių dalis 
pasitraukti nespėjo ir buvo priversti sugrįžti 
į Vilnių. Sovietams traukiantis iš miesto, 
antisovietiniai lietuvių sukilėliai užėmė svar-
biausius miesto objektus ir ėmė kurti laikinus 
valdžios organus. 1941 m. birželio 24 d. pra-
dėjo veikti Vilniaus miesto ir srities piliečių 
komitetas (toliau Komitetas). Jo pirmininku 
buvo išrinktas Vilniaus universiteto doc. 
Stasys Žakevičius. Komitetas paskyrė įvairių 
sričių  (vidaus reikalų, finansų, pramonės 
ir t. t.) reikalų valdytojus. Vilniaus miesto 
laikinuoju burmistru tapo Antanas Krutulis 
(vėliau jį pakeitė Karolis Dabulevičius)2. 
Nacistinė okupacinė valdžia netrukus ėmė 
naudoti atsikūrusią lietuvių policiją ir savi-
saugos dalinius (policijos batalionus) Trečiojo 
reicho priešų persekiojimui ir represijoms. 
Ypač tragiškoje situacijoje atsidūrė žydai. Iš 
pradžių jiems buvo atimtos visos politinės 
teisės, vėliau jie buvo suvaryti į getą ir siste-
mingai bei masiškai žudomi. Pagal nacistinės 
vadovybės planus visi okupuotų šalių žydai 
turėjo būti palaipsniui sunaikinti – prieš juos 
turėjo būti vykdoma genocido politika. 

Per Lietuvą žygiavo dvi Vermachto 
armijų grupės (Šiaurės ir Centro), dėl to čia 
veikė įvairių operatyvinių vokiečių saugumo 
policijos ir saugumo tarnybos (SD) grupių 
padaliniai. Į Vilnių iš Poznanės 1941 m. 
birželio 26 d. su Vermachto 9-osios armijos 
štabu atvyko B operatyvinės grupės 7a būrys 
(vadas SS štandartenfiureris Walteris Blume). 
1941 m. liepos 3 d. (kituose šaltiniuose birželio 
30 d. arba liepos 1 d.) šią į Minską išvykusią 
komandą pakeitė B operatyvinės grupės 9-
asis būrys (vadas SS oberšturmfiureris Alfre-
das Filbertas). Iki 1941 m. kovo mėn. šis būrys 
priklausė 9-ajam policijos batalionui, kuris 
1941 m. birželio pabaigoje buvo paskirstytas 
vokiečių saugumo policijos ir SD 8-ajam ir 
9-ajam operatyviniams būriams. Nors 9/B 
operatyvinis būrys Vilniuje išbuvo  tik iki 
1941 m. liepos 23 d., tačiau spėjo pasižymėti 
civilių gyventojų žudynėmis. Masinės Vil-
niaus žydų žudynės buvo pradėtos 1941 m. 
liepos 4-5 dienomis. Per šias dvi dienas 9/B 
būrys nužudė 147 žydus. Iki išvykimo į Bal-
tarusiją 9-asis operatyvinis būrys Vilniuje su-
šaudė apie 400 žmonių. Pagal kitus šaltinius 
vokiečių saugumo policijos operatyviniai 
padaliniai iki 1941 m. liepos 8 d. Vilniuje 
sušaudė 321 žydą. Pirmuosius Vilniaus žydų 
šaudymus  inicijavo SS oberšturmfiureris 
Franzas Schauschützas ir Horstas Schwein-
bergeris3. Galiausiai 1941 m. rugpjūčio 3 d. 
Vilnių perėmė vokiečių saugumo policijos ir 
SD 3/A operatyvinio būrio padalinys (Teil-
kommando 3/A), vadovaujamas SS oberš-
turmfiurerio Ericho Wolffo, o vėliau – SS 
hauptšturmfiurerio Heinricho Gertho. Šiame 
padalinyje tarnavo 40 asmenų4. Apie 1942 m. 
vasario mėn. 3/A padalinys Vilniuje buvo 
pavadintas Vokiečių saugumo policijos ir SD 
Vilniaus skyriumi. Jam iš pradžių vadovavo 
minėtasis H. Gerthas, o vėliau Rudolfas Neu-
gebaueris ir Augustas Mülleris.

Vokiečių saugumo policijos ir SD operaty-
vinių grupių ir būrių pranešimai liudija, kad 
1941 m. birželio pabaigoje vokiečių karo lau-
ko komendantūros įsakymu lietuvių policija 
ir karinės formuotės (savisaugos daliniai arba 
policijos batalionai) buvo perimtos vokiečių 
žinion ir naudojamos gyventojų represijoms 
vykdyti. Suėmimai Vilniuje prasidėjo 1941 m. 
birželio 26 d. 1941 m. liepos 13 d. pranešime 
apie įvykius Sovietų Sąjungoje (vok. Erei-
gnismeldung  UdSSR Nr. 21) rašoma, jog lie-
tuvių tvarkos tarnybą perdavus operatyvinio 
būrio dispozicijon jai buvo pavesta dalyvauti 
žydų likvidavimo akcijose. Buvo atrinkta 150 
lietuvių tarnautojų, kurie turėję suimti žydus 
ir uždaryti juos į koncentracijos stovyklą 
ypatingam apdorojimui, t. y. nužudymui. Šis 
darbas esą jau prasidėjęs ir kasdien sunaikina-

ma po 500 žydų ir sabotuotųjų. Nužudytųjų 
pinigai ir vertingi daiktai perimami Trečiojo 
reicho nuosavybėn5.  

Masiniai žydų areštai ir šaudymai dar 
labiau suaktyvėjo 1941 m. liepos  viduryje. 
Liepos pradžioje žydai buvo varomi dirbti 
įvairius sunkius ir nešvarius fizinius darbus. 
Atliekant tokius darbus jie dažnai būdavo 
mušami ir niekinami, tačiau masinės žudy-
nės iki liepos mėn. vidurio sistemingai  dar 
nebuvo vykdomos. Liepos viduryje prasidėjo 
masiniai žydų areštai. Žydai be jokios aiškios 
priežasties buvo suimami gatvėse, butuose ir 
darbovietėse. Areštus vykdė vokiečių gesta-
pininkai, ypatingojo būrio nariai ir lietuvių 
policininkai. Suimtieji buvo varomi į Lukiš-
kių kalėjimą. Ten jie buvo laikomi be maisto 
kelias dienas, iš suimtųjų būdavo atimami 
pinigai, vertingesni daiktai ir drabužiai. Po 
kelių dienų suimtieji partijomis po kelis šim-
tus žmonių būdavo nugabenami į Panerius 
ir ten sušaudomi vokiečių saugumo policijos 
ir SD ypatingojo būrio (Sonderkommando) 
narių. 

Iki karo Paneriai buvo Vilniaus priemies-
tis, rami, pušimis apaugusi vasarojimo vieta. 
Panerių rajoną kirto geležinkelio linija ir 
Vilniaus-Gardino plentas. 1941 m. pradžioje 
sovietai čia pradėjo įrenginėti karo reikmėms 
skirtas skystojo kuro saugyklas. Buvo iškas-
tos septynios didelės 5 metrų gylio duobės, 
kurios buvo sujungtos grioviais, skirtais 
vamzdžiams  nutiesti į statomus rezervua-
rus.  Iki karo sovietai suspėjo užbaigti tik dvi 
saugyklas. Visa statomų saugyklų teritorija 
apėmė apie 5 kv. km plotą ir buvo apjuosta 
aukštu metaliniu tinklu su spygliuota viela. 
Ant vartų nuo plento pusės buvo užrašas 
vokiečių kalba, draudžiantis įeiti į šią teri-
toriją6. Naciams okupavus Vilnių, vokiečiai 
Panerius pasirinko masinių žudynių vieta. Iš-
kastos didelės duobės tiko masiniam žmonių 
šaudymui ir lavonų užkasimui. Vieta buvo 
nutolusi nuo miesto centro (apie 9 km), aukas 
buvo galima atvežti plentu arba geležinke-
liu, atvaryti pėsčiomis. Netoli egzekucijos 
vietos (vadinamos „baze“) gyvenęs lenkų 
žurnalistas Kazimierzas Sakowiczius buvo 
daugelio žudynių liudininkas ir metrašti-
ninkas, slapta fiksavęs kraupius įvykius savo 
dienoraštyje. Pirmas įrašas jo dienoraštyje 
užfiksuotas 1941 m. liepos 11 dieną. Pasak 
K. Sakowicziaus, tos dienos popietę buvo 
sušaudyta apie 200 žydų. Šaudymas truko 
kelias valandas. Žudynės buvo vykdomos ir 
kitomis dienomis. K. Sakowicziaus teigimu, 
Paneriuose buvo šaudoma liepos 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 23–26, 28–31 dienomis, t. y. 
iš viso 17 dienų ir iš viso buvo nužudyta apie 
5 tūkstančiai žmonių7.  

K. Sakowicziaus užfiksuotus faktus 
patvirtina išlikę archyviniai dokumentai. Į 
Panerius vežamiems žydams buvo sakoma, 
kad jie yra siunčiami į darbus. Tačiau iš šių 
„darbų“ niekas nebegrįždavo. 1941 m. liepos 
11 d. Lukiškių kalėjimo prižiūrėtojas kitoje 
364 suimtų žydų sąrašo pusėje užrašė: 168 
asmenis išsivedžiau darbams (sušaudyti). Kitame 
dokumente be jokio kamufliažo prirašyta: Pa-
ėmiau 179 kalinius žydus (sušaudyti)8. Remiantis 
po karo nuteistų vokiečių 9-ojo operatyvinio 
būrio narių parodymais, 1941 m. liepos 13 d. 
beveik visi šio būrio nariai dalyvavo apie 300 
žydų žudynėse Paneriuose. Žudynių preteks-
tu tapo žinia (greičiausiai išgalvota – A. B.), 
jog kažkas apšaudė vokiečių saugumo poli-
cijos būstinę9. 

Pirmą kartą dokumentuose Vilniaus ypa-
tingojo būrio (vokiškai – Sonderkommando) 
vardas aptinkamas 1941 m. liepos 15 d. Do-
kumentuose kalbama apie šovinių išdavimą 
ypatingojo būrio reikmėms. Ypatingojo būrio 
(toliau YB) narių parodymais, po karo duotais 
sovietų saugumui, lietuvių rezervo policijos 
būrys steigėsi pirmomis nacių okupacijos 
dienomis. Tuomet būryje buvo apie 100 narių, 
vilkėjusių civilius drabužius. Pirmieji būrio 
organizatoriai buvo j. ltn. Petras Jakubka ir 
Mečys Butkus. Vėliau būriui vadovauti ėmė 
karininkas Juozas Šidlauskas (nuo 1941 m. 

liepos 23 d.). Būrio nariams buvo išduoti 
rusiški šautuvai ir balti raiščiai. YB iš pra-
džių bazavosi dabartiniuose Vidaus reikalų 
ministerijos rūmuose (Šventaragio gatvėje). 
Būrio nariai buvo naudojami sargyboms10.  
1941 m. vasarą YB persikėlė į Vilniaus gatvę. 
Dauguma jo narių turėjo butus mieste. Lap-
kričio mėn. J. Šidlauskas iš būrio vado pareigų 
buvo atleistas ir jo vieton buvo paskirtas ltn. 
Balys Norvaiša, o jo pavaduotoju tapo ltn. 
Balys Lukošius. Šiuo laikotarpiu būrio narių 
skaičius buvo sumažintas ir jų liko apie 40–50. 
Iš pradžių stojant į būrį jokių pasižadėjimų 
rašyti nereikėjo, o persikėlus į Vilniaus gatvę 
jau buvo reikalaujama rašyti pasižadėjimus 
dėl sutikimo tarnauti būryje ir griežtai saugoti 
paslaptis. Už paslapčių pagarsinimą buvo 
grasinama karo lauko teismu ir sušaudymu. 
Už tarnybą YB buvo mokama keliasdešimt 
markių ir maisto produktais11. 1942 m. rudenį 
YB būrio būstinė iš Vilniaus gatvės persikė-
lė į gestapo rūmus Gedimino g. 36 (dabar 
Gedimino per. 40, pokario metais čia buvo 
nuolatinė sovietų saugumo – KGB būstinė)12. 
1943 m. pabaigoje B. Norvaiša ir B. Lukošius 
perėjo tarnauti į lietuvių savisaugos batalioną 
ir būrio vadu tapo viršila Jonas Tumas13. Iš 
pradžių būrio nariai vienodos uniformos ne-
turėjo, kai kurie vilkėjo Lietuvos kariuomenės 
uniformas.  1942 m. YB nariai buvo aprengti 
žaliomis SD uniformomis su svastikos ženklu 
ir kaukole ant kepurės. Jiems taip pat buvo iš-
duoti tarnybiniai SD pažymėjimai. Daugumą 
būrio narių sudarė lietuviai, tačiau buvo keli 
rusai ir lenkai. YB buvo pavaldus tik vokiečių 
saugumo policijai ir vykdė jos pareigūnų 
nurodymus. Ilgiausiai būriui vadovavo SS 
unteršturmfiureris Martinas Weissas. Jis ne 
tik komanduodavo šaudant žmones Pane-
riuose, bet ir pats dažnai pistoletu pribaig-
davo sužeistas aukas. 1943 m. M. Weissas 
buvo paskirtas vadovauti moterų lageriui 
Rasų gatvėje, o jo vietą užėmė Fiedleris. YB 
buvo sukurtas specialiai žmonėms žudyti ir 
šį nusikalstamą „darbą“ vykdė visą savo eg-
zistavimo laiką. Daugiausiai žmonių šis būrys 
sušaudė 1941 metais. Tuomet vos ne kasdien 
YB vykdavo šaudyti į Panerius. Aukos į 
žudynių vietą buvo atvaromos pėsčiomis, ve-
žamos sunkvežimiais, o kartais ir traukiniais. 
Pasmerktieji buvo atgabenami iš Lukiškių 
kalėjimo, Vilniaus geto ir kitų Rytų Lietuvos 
kalinimo vietų. Paprastai šaudyti važiuodavo 
20–30 YB narių. Vieni šaudydavo, kiti eidavo 
sargybą arba atvesdavo žmones prie duobių. 
Žudynių vieta Paneriuose buvo aptverta 
spygliuota viela ir vadinama baze. Panerių 
žudynes slaptai stebėjęs ir savo dienoraš-
tyje fiksavęs K. Sakowiczius pažymėjo, jog 
1941 m. liepos mėn. buvo šaudoma 17 dienų 
po 250–300 žmonių. Iš viso tą mėnesį buvo 
sušaudyta apie 5 tūkst. žmonių. Absoliuti 
aukų dauguma buvo žydai14.

Anot K.  Sakowicziaus, 1941 m. rugpjūčio 
mėnesį Paneriuose per 10 dienų buvo sušau-
dyta apie 2000 žydų. Garsiajame vokiečių 
saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje 

K. Jägerio raporte nurodyta, kad 1941 m. 
rugpjūčio 12 d. – rugsėjo 1 d. Vilniuje buvo 
sušaudyta 461 žmogus: 425 žydai, 19 žydžių, 
8 komunistai ir 9 komunistės15. 

1941 m. rugpjūčio 31-oji tapo viena tra-
giškiausių dienų Vilniaus žydų istorijoje, ji 
buvo pavadinta provokacijos diena. G. Šuras 
savo kronikoje rašė, kad rugpjūčio 31 d., 
sekmadienį, du civiliai apsirengę lietuvių 
„partizanai“ (policininkai arba pagalbiniai 
policininkai – A. B.) užėjo į Stiklių ir Didžio-
sios gatvės kampinio namo butą ir per jo 
langą du kartus iššovė. Netoliese prie įėjimo 
į „Pano“ kino teatrą stovėjo daug vokiečių 
kareivių. „Partizanai“ išbėgo į gatvę ir ėmė 
šaukti, kad šaudė name gyveną žydai. Kartu 
su vokiečių kareiviais jie įsibrovė į žydų butą 
ir išsitempę du žmones, juos sušaudė vietoje. 
Tai buvo signalas pradėti pogromą ir suimti 
Stiklių, Mėsinių, Gaono, Žydų, dalies Vokie-
čių, Strašūno, Šiaulių ir Ligoninės gatvių gy-
ventojus žydus. Areštų banga truko dvi die-
nas. Akcijai vadovavo vokiečių gestapininkas 
Horstas Schweinbergeris su savo padėjėjais 
M. Weissu ir Augustu Heringu. Suėmimus 
vykdė gestapininkai ir YB nariai. Tūkstančiai 
suimtųjų žydų buvo varomi į Lukiškių kalė-
jimą ir kemšami į perpildytas kameras. Ten 
jie buvo siaubingai mušami ir verčiami kęsti 
įvairius sargybinių kankinimus ir patyčias. 
Kaip parodė vėlesni įvykiai, rugpjūčio 31 d. 
akcija buvo siekiama paruošti senamiesčio 
rajoną būsimam žydų getui16. 
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būrio nusikalstamą veiklą, Lietuvos ypatingasis 
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Iš Lietuvos laivybos istorijos

Vytinė Trakuose – paminklas LDK laikų 
Neries ir  Nemuno prekinei laivybai

Vladas KASPERAVIČIUS, Senieji Trakai
Birželio vidury Trakų Salos pilies Di-

džiojoje menėje visuomenei buvo pristatytas 
atkurtas nacionalinis burlaivis vytinė ir su-
rengta spaudos konferencija. Ta proga paro-
dytas dokumentinis filmas „Trakų vytinė“, 
apžiūrėtas laivas, stovintis Karališkajame 
uoste. Renginį organizavo viešoji įstaiga 
Trakų kultūros centras.

Vytinė pristatyta visuomenei

Šį įspūdingai atrodantį laivą prieš kelis 
šimtus metų Nemune, Lenkijos pakrantėse, 
Aistmarėse, Karaliaučiaus krašte, ir Neryje, 
Vilniuje, kasdien matė tų kraštų gyventojai. 
Matyt, matė, grožėjosi ir stebėjosi, kol vieną 
dieną vytinės ėmė ir išnyko. Vytinės buvo 
pagrindiniai LDK laikų plokščiadugniai bu-
riniai Nemuno krovininiai transporto laivai, 
kuriais buvo gabenamos prekės – aktyvi 
prekyba buvo esminis valstybės ekonomikos 
variklis. 

Vytinės – didžiuliai prekybiniai Nemuno 
laivai,  būdingi tik Lietuvai (LDK prasme) 
nuo XV iki XIX a. pabaigos. Pristatydami 
unikalų atkurtą laivą, prof. dr. Raimonda 
Ragauskienė (Lietuvos istorijos institutas) 
ir  prof. dr. Aivas Ragauskas (Lietuvos 
edukologijos universitetas) papasakojo 
apie vytinių vietą LDK laikų prekinėje lai-
vyboje, pasidžiaugė atradimu –  valdovas 
Žygimantas Augustas turėjo pramoginį 
laivą Trakuose, kuris pagal konstrukciją bei 
statybai panaudotų medžiagų kiekį galėjo 
būti artimas vytinei.

„Laivybos Trakų ežeruose istorija yra 
gerokai turtingesnė, nei manyta iki šiol, – per 
Trakų Salos pilyje surengtą spaudos kon-
ferenciją pasakojo prof. dr. R. Ragauskie-
nė. – Liaudišką jos istoriją galima papildyti 
nors ir trumpalaikiu, tačiau „karališku“ jos 
puslapiu iš XVI a. vidurio. Kaip matyti iš 
istorinių šaltinių, Trakų ežeruose plaukiojo 
ne tik žvejų valtys, bet ir rimtesni, daugiau 
pramogai skirti vidaus vandenų laivai. Vie-
ną tokių turėjo paskutinis Jogailaitis – Lenki-
jos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis 
Žygimantas Augustas. Iki šiol praktiškai 
nebuvo žinoma, jog šio valdovo nurodymu 
Trakuose 1545–1546 m. buvo pastatytas 
laivas, skirtas plaukioti vidaus vandenyse, 
tai yra Trakų ežeruose.“

Atstatyti tokio tipo laivą Trakų Galvės 
ežere prieš penkerius metus sumanė VšĮ 
Trakų kultūros centro direktorius Robertas 
Volosevičius. Darbai buvo pradėti 2011 m. 
sausio mėnesį, juos vykdė  Vaido Bliūdžiaus 
įmonė iš Švėkšnos bei  vilnietis kalvis Egi-
dijus Latėnas. Kaip ir Žygimanto Augusto 
laivą,  Trakų vytinę statė aštuoni meistrai 
pusantrų metų, iki šių metų birželio.

23,5 metrų ilgio bei 5,8 metrų pločio 
krovininis burlaivis pastatytas iš pušies ir 
ąžuolo, statybai sunaudota daugiau nei 100 
kubinių metrų medienos. Į konstrukciją 
sukalta apie 5 000 kaltinių vinių bei kalvio 
rankų darbo kaustytų detalių. Trakų vytinė 
sveria apie 30 tonų. 

„Ši idėja nebūtų realizuota be specialistų 
pagalbos, – pasakoja VšĮ Trakų kultūros 
centro direktorius R. Volosevičius. – Renkant 
istorinę medžiagą daug prisidėjo Lietuvos 
jūrų muziejus, Lenkijos jūrų muziejus 
Gdanske, Trakų istorijos muziejus. Istorinę 
studiją paruošė prof. dr. R. Ragauskienė ir  
prof. dr. A. Ragauskas. Noriu pabrėžti, kad 
vytinė – tai užmiršta ir nūnai atkuriama Lie-
tuvos istorijos dalis, tai priemonė, padėjusi 
valstybei uždirbti pinigus pilims, mokslui, 
karams, menams.“

Trakų vytinė –  kultūriniam turizmui 
skirtas laivas, jo viduje įrengta gyvosios 
istorijos ekspozicija – upeivio gyvensenos 
įranga, darbo įrankiai, drabužiai. Greitu 
laiku bus duonkepė krosnis. Čia rodomas 
edukacinis filmas apie vytinių istoriją, sta-
tybą. Didelio dėmesio turėtų sulaukti  kartu 
su Vilniaus edukologijos universitetu ruošia-
mos edukacinės programos moksleiviams 

ir suaugusiems, užsakomosios kulinarinio 
paveldo degustacijos. 

Idėjos materializavimas

Trakiškiui Robertui Volosevičiui prieš 
devynerius metus kilo mintis priešais Salos 
pilį Trakuose įrengti XVIII–XIX a. LDK laikų 
Karališkąjį uostą, kuriame būtų galima pri-
švartuoti to laikotarpio vidaus vandenyse 
plaukiojusius laivus, būtų įrengta tipinių 
laivų ir valčių ekspozicija. 

Po Galvės ežerą plaukioja kurėnas, 
venterinė valtis, o nuo šiol krantinėje prisi-
švartavo ir vytinė.

Vytinės statyba Trakuose prasidėjo 
praėjusių metų sausio mėnesį. Meistrai 
Vaidotas Bliūdžius ir Simas Knapkis ėmėsi 
tikrai sunkiai įkandamo darbo – iš šykščių 
brėžinių ir nuotraukų bei paveikslų atkurti 
nematytą laivą.

Straipsnio autoriui teko stebėti kone 
visas vytinės statybos fazes. Kuomet kalnas 
lentų, ąžuolo rąstų rietuvės, sukrautos ant 
kranto priešais pilį, laukė savo eilės, buvo 
sunku įsivaizduoti, kokį tvarkingą pavidalą 
įgis statomas laivas. Kai gruodžio mėnesį 
krante neliko nė mažiausios pliauskos, o ant 
pastolių pušų sakų derva nuteptas didingai 
parymo baigtas laivas – vytinė, nenusako-
mas jausmas užvaldė širdį – tai tikrai pui-
kus rankų darbo kūrinys. Ir už tai tinkami 
pagarbos žodis vyrams, kurių lėšomis, proto 
galia ir nepailstančiomis rankomis atgimė 
didingų praeities laikų transporto laivas.

Šios istorinės realybės įgyvendintojas 
Robertas Volosevičius džiaugiasi, kad 
pirmieji vytinės lankytojai gali pamatyti 
atkurtą autentišką praėjusių laikų laivo 
aplinką – virtuvę, šafarnią (laivo ūkvedžio 
kamarą), laivavedžių drabužius, indus ir ins-
trumentus, paskanauti kulinarinio paveldo 
valgių ir gėrimų. 

„Dabartinėje naujai pastatytoje vytinėje 
galima pamatyti švietėjišką filmą apie  vy-
tinių istorinę praeitį, susipažinti su kelių 
šimtų metų senumo upeivių buitimi, papro-
čiais“, – sako Robertas Volosevičius. 

Kai bus pastatyta duonkepė krosnis, 
vytinės lankytojai turės kone išbaigtą upei-
vių, dirbusių ir gyvenusių vytinėje, realų 
gyvenimo vaizdą.

Nuotraukos istorija

Atskirai norisi apie vieną iš dviejų 
išlikusių vytinės nuotraukų. Panemunių 
regioninio parko etnologas Aidas Mozū-
raitis teigia, kad vytinės nuotrauką jis rado 
Gardino muziejuje. Ši nuotrauka daryta 
1884 m. Per I pasaulinį karą vokiečiai buvo 
išleidę seriją atvirukų, kurių pagrindas yra 
ši nuotrauka. 

„Tokį atviruką, rašydamas apie vy-
tines, cituoja ir Gdansko jūrų muziejaus 
direktorius Jeržis Litvinas, – pasakoja Aidas 
Mozūraitis. – remiantis atviruku buvo da-
roma išvada, kad vytinės plaukiojo dar iki I 
pasaulinio karo.“

Anot etnologo Aido Mozūraičio, isto-
rikas Oskaras Teubertas 1912 m. išleistoje 
knygoje „Upių laivyba“ mini vytines kaip 
archajišką, baigiantį išnykti upinį laivą bei 
pateikia jo brėžinius be stiebo. Pagal šiuos 

brėžinius Gdansko jūrų muziejus yra pada-
ręs modelį, tiktai su stiebu ir bure. Realiai 
vytinės plaukiojo iki XIX a. pab. ir XX a. 
pradžios. 

Šitaip šiandien atrodo Trakuose pastatyta vytinė. Jos dugno ilgis 20 metrų, o tarp laivagalio ragų – 23 metrai 

Tyrimų projekto apie vytines LDK teritorijoje autoriai prof. dr. Raimonda Ragauskienė 
ir prof. dr. Aivas Ragauskas prie Trakų vytinės atidarymo dieną 

Nukelta į 15 p.

Gardino istorijos muziejuje saugoma unikali 1884 metų fotografija su būdingai išpūsta vytinės 
bure plaukiant prieš srovę (www.hrodnia.com)

Pagal žinomą fotografiją pagamintas atvirukas 
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Pabaiga

Politinė fantastika su naftos kvapu 
Iš Armėnijos istorijos

Ruslan ARUTIUNIAN, Vilnius

Tos pačios SSRS 23 divizijos, kuriai pri-
klausė 366 pulkas, kiti padaliniai dalyvavo 
azerų puolime prieš KKR. Taigi, karinis SSRS 
bendradarbiavimas su azerais, prasidėjęs 
1991 m., tęsėsi ir 1992 m. Azerų ataka nuo 
Agdamo prieš KKR prasidėjo kovo 6-tą, tą 
pačią dieną, kai atsistatydino Mutalibovas. 
Galbūt kaip tik šitų azerų kovotojų Chodža-
lu gyventojai laukė prieš dešimt dienų kai 
armėnai puolė, bet jie neatėjo į pagalbą dėl 
politinių priežasčių. 

Chodžalu įvykiai azerų labai plačiai nau-
dojami antiarmėniškos propagandos tikslais. 
Nesibodima naudoti atvirą melą ir klastotes 
(pvz., pateikiant kitų karinių konfliktų ar 
stichinių nelaimių aukų nuotraukas, kaip 
Chodžalu aukas. Tuo galima įsitikinti atsi-
darius tinklapį xocali.net). Į šią propagandą 
įsitraukia ir Turkijos bei kitų šalių žurnalistai 
ir politikai. Azerbaidžano žurnalistas E. Fatu-
lajevas 2005 m. tyrė Chodžalu įvykius, kalbė-
josi su daugeliu buvusių tenykščių gyventojų, 
tyrinėjo KKR vietovę ir paskelbė straipsnius, 
patvirtindamas tikrai buvus humanitarinį 
koridorių ir paneigė oficialią valstybės ver-
siją. Jis buvo apkaltintas valstybės išdavyste 
ir įkalintas. 2011 m. jis paleistas iš kalėjimo 
tarptautinėms struktūros įsikišus. 

Jei šių įvykių tyrimo imtųsi Europos tyrė-
jai po ESBO priedanga, jiems tai nebūtų taip 
pavojinga, kaip Fatulajevui ir jo kolegoms. Jei-
gu pavyktų nors iš dalies išsiaiškinti tiesą, tai 
gerokai sumažintų neapykantos eskalavimą. 
Tačiau tam reikia politinės valios...

1992 m. balandžio 10 d. azerų pajėgos su 
buvusios 23-sios SSRS divizijos šarvuočiais 
užėmė armėnų gyvenamą Maragos kaimą. 
Po keturių valandų KKR armėnai atsikovojo 
kaimą ir sužinojo, kas ištiko tuos gyventojus, 
kurie nespėjo pasitraukti. 80 žmonių buvo 
supjaustyti gabalais ir sudeginti. Jungtinės 
Karalystės Lordų rūmų vicespykerė baronie-
nė Kerolaina Koks (Carolyne Cox) tuo metu 
buvo KKR. Sužinojusi apie Maragos įvykius 
ji nuvyko į kaimą, parengė reportažą apie 
tenykštę tragediją ir pateikė britų laikraščiui 
„Daily Telegraph“, kuris prieš kelias savaites 
išspausdino medžiagą apie Chodžalu įvykius 
(oficialią Azerbaidžano versiją). Netrukus 
vyriausiasis redaktorius pranešė baronienei, 
kad neketina spausdinti jos reportažo, nes 
atseit nenorįs „prekiauti tragedijomis, išlai-
kydamas balansą“. 

Išgyvenę Maragos kaimiečiai pasakojo, 
kad tarp azerų buvo būrys budelių su I 
pasaulinio karo laikų jataganais (turkiškais 
kardais). Matyt, kad primintų 1915–1923 m. 
Turkijoje vykusio armėnų genocido siaubą. 
Azerų kovinių pajėgų piktadarystės Maragos 
kaime pasaulinės spaudos nesudomino.

Šitam kaimui azerų informaciniame kare 
teko svarbus vaidmuo ne dėl aprašytosios 
tragedijos. 1978 m. ten buvo pastatytas 
paminklas kaimo įkūrimo 150-mečiui, kai 
1828 m. Rusijai užėmus persų valdytą Jere-
vano chanatą į Kalnų Karabachą iš Persijos 
atsikėlė armėnai. Šį paminklą vieninteliam 
persikėlėlių kaimui visoje KKR teritorijoje aze-
rų propaganda naudojo kaip įrodymą, neva 
armėnai atsikėlę į Kalnų Karabachą ir apskritai 
į Pietų Kaukazą tik po 1828 m. Ignoruojamos 
kelios armėnų valstybės, gyvavusios antikos 
laikais ir viduramžiais, kai įvairiu laiku būta 
net 10 Armėnijos sostinių P. Kaukaze į šiaurę 
nuo Arakso upės.. 

Likimo ironija – vos už 30 km nuo Maragos 
kaimo archeologai jau 7 metus kasinėja vieną 
iš Tigrano Didžiojo 1 a. prieš Kristų pastatytų 
miestų, pavadintą jo vardu – Tigranakert (šiuo 
pavadinimu jų buvo keletas įvairiose Didžio-
sios Armėnijos vietovėse). Ignoruojami šimtai 
bažnyčių ir vienuolynų kompleksų su tūks-
tančiais įrašų armėnų kalba, bylojančių apie 
tai, kad juos pastatė įvairiais laikais armėnų 
politiniai ir dvasininkijos veikėjai. Armėnų 
Apaštalinės bažnyčios Karabacho vyskupijoje 
1914 m. buvo 222 veikiančios bažnyčios, kurių 
dauguma pastatytos viduramžiais, o Amaraso 
kompleksas – 4 amžiuje.

Ignoruojamas istorinis faktas, kad Persi-
joje didelės armėnų kolonijos atsirado 17 a. 
pradžioje todėl, kad juos deportavo persai iš 
Centrinės Armėnijos dalies – Ararato lygumos 
ir Nachičevanės srities. Kad 1728 m. (šimtas 
metų iki Maragos kaimo Karabache įkūrimo), 
kai Persijos valdžia buvo nusilpusi, o turkų ka-
riuomenė užėmė persams priklausiusį Tbilisį, 

Jerevaną, Giandžą ir kt., Arcacho ir Siuniko 
armėnai kelerius metus sėkmingai atrėmė 
daugiatūkstantinės turkų kariuomenės puo-
limus ir tvarkėsi savarankiškai. Pavyzdžiui, 
1726 metais 40 000 turkų kariuomenė nepajėgė 
užimti armėnų ginamos Šušos tvirtovės ir po 
savaitės apgulties pasitraukė. Tada KKR teri-
torijoje gyvavo penkios mažos kunigaikštys-
tės, kurias valdė armėnai melikai. Tą armėnų 
savivaldos salą persai vadino „chamsa“ – t. 
y. penki. Šį pavadinimą iki teritorijos prijun-
gimo prie Rusijos imperijos naudojo Persijos, 
Rusijos, Gruzijos dvarai diplomatiniame 
susirašinėjime tarpusavyje arba su armėnų 
melikais. Chamsa buvo Persijos provincijos 
Karabacho vilajeto (nuo XVIII a. Karabacho 
chanato) dalis, kuri atitiko senosios Armėnijos 
karalystės Arcacho ir Utiko provincijas.

Ignoruojama todėl, kad 1918 m. Turkijos 
ir vietiniai Kaukazo totorių pantiurkistai įkur-
dami Azerbaidžaną tęsė P Kaukaze armėnų 
genocidą, turėdami tikslą išnaikinti ten armė-
nus, kad jų neliktų nei praeityje, nei dabartyje, 
nei ateityje,. Istoriniai šaltiniai jau sovietinių 
laikų leidiniuose buvo redaguojami taip, kad 
senųjų autorių veikaluose neliktų žodžių 
„armėnai“, „Armėnija“, pvz., Johano Šiltber-
gerio „Kelionės Europoje, Azijoje ir Afrikoje 
nuo 1394 m. iki 1427 m.” išleido Az SSR MA 
„Elm“ leidykla Baku 1984. Leidinio redakto-
rius Az. SSR MA akademikas Z. Bunijatovas iš 
veikalo išmetė 4 skyrius, (pvz., „Apie armėnų 
tikėjimą“), susujusius su armėniška tematika. 
Paliktas 62 skyrius „Apie Armėniją“, bet iš 
jo pašalinta dalis teksto: „Nors ta lyguma (t. 
y., Karabacho žemuma, RA) yra Armėnijoje, 
tačiau ji priklauso pagonims, kuriems armėnų 
gyvenvietės privalo mokėti duoklę. Armėnai 
visada su manimi gerai elgėsi todėl, kad aš 
vokietis (...). Jie pamokė mane savo kalbos ir 
perteikė man savo Pater Noster (Tėve Mūsų, 
RA).“ Skaitytojai gali patys palyginti du 
vertimo leidimus – 1867 m. ir minėtąjį – 1984 
metų (internete).

Užmirštama, kad prasidėjus naftos bu-
mui Baku mieste per 600 000 tiurkakalbių 
musulmonų (daugiausia „Kaukazo totorių“) 
1880–1900 m. emigravo į P. Kaukazą iš Irano 
Azerbaidžano provincijos (pagal tritomę Az. 
SSR mokslininkų sudarytą „Azerbaidžano 
istoriją“, II t., 1960 m. rusų k.).   

1992 m. gegužės 8–9 d. KKR pajėgos 
užėmė Šušos miestą aukštumoje prie pat 
Stepanakerto (iš ten jis kasdien buvo bombar-
duojamas). O gegužės 18 d. per Lačino rajoną 
KKR armėnai atvėrė koridorių į Armėnijos 
Respubliką. Iki tol maistas, medikamentai, 
ginklai, savanoriai, sužeistieji buvo gabenami 
tik sraigtasparniais, kurie galėjo geriausiu 
atveju atlikti po vieną reisą per dieną. Tai 
įrodė KKR atstovai per 1992 m. derybas, o 
JAV atstovai patvirtino, remdamiesi palydovų 
duomenimis. Tai reiškia, kad KKR pajėgos 
faktiškai savarankiškai įtvirtino teritorijos 
kontrolę ir atvėrė koridorių į Armėniją. Ir vė-
liau KKR pajėgos kovos veiksmuose atlikdavo 
pagrindinį vaidmenį. Iš 6 tūkstančių žuvusių 
kare armėnų pajėgų daugiau negu pusė – KKR 
savigynos armijos vyrai, likusieji – savanoriai 
iš Arm R. Dar kariavo keli šimtai armėnų 
savanorių iš užsienio ir kelios dešimtys ne 
armėnų iš NVS. Armėnų kovotojų skaičius 
pirmiausia buvo apribotas turimo ginklų 
skaičiaus. Karui jau įsisiautus 1992 m. pir-
moje pusėje Azerbaidžanas ir Armėnija ėmė 
gauti iš Rusijos Federacijos „kaip paveldą“ 
kažkiek buvusios SSRS ginkluotės. Armėnija 
gavo vėliau ir tris kartus mažiau ginklų negu 
Azerbaidžanas, šaudmenų – 20 kartų mažiau, 
nors buvo susitarta dėl pariteto. 

Azerų pusėje kariavo tūkstančiai samdi-
nių iš NVS šalių, Turkijos, Pakistano, arabų 
šalių, Afganistano. KKR turi žuvusių karių ir 
belaisvių dokumentus, kurie tai patvirtina. 

1992 m. birželio 12 d. azerai pradėjo puo-
limą kartu su buvusios SSRS 4-osios armijos 
pajėgomis dislokuotomis Azerbaidžane. 
Buvo okupuota apie 45 % KKR teritorijos. 
KKR pajėgos gynėsi iki 1992 m. galo ir tik 
1993  m. pradžioje pradėjo kontrpuolimą. 
Apie tai, kad 4-osios armijos padalinys 
kariavo Azerbaidžano pusėje yra paskelbta 
oficialioje KKR URM internetinėje svetainėje 
(NKR.am), žinoma, ne tam, kad paerzintų 
Rusijos politikus ar patiktų kitų šalių politi-
kams, o todėl, kad tai – faktas, į kurį reikia 
atsižvelgti. Tiesa, nuo 1992 m. NVS 4-osios 

armijos šarvuočių ekipažai pradėti vadinti 
Az R samdiniais.

Remiantis 1992 m. sutartimi RF karinė 
bazė Arm R teritorijoje saugo NVS ir Armė-
nijos sienas su Turkija ir Iranu. Vaizdžiai 
sakant, RF viena ranka saugojo Armėniją nuo 
tiesioginio Turkijos įsiveržimo, o kita ranka 
padėjo Azerbaidžanui kare prieš armėnus. 
Nors gali atrodyti, kad čia prieštaravimas, jo 
iš tiesų nėra. Silpna, pralaimėjusi Armėnija iš 
baimės dėl savo išlikimo būtų tik RF valdžios 
įrankis. Todėl kenkti Armėnijai tikintis su-
mažinti RF dalyvavimą P. Kaukaze (manau, 
kad to nori kai kurie Lietuvos politikai) nėra 
prasmės, trumparegiška, nuo to Rusijos įtaka 
ten tik padidėtų.

Nuo 1993 m. antrosios pusės abi kovo-
jančios pusės su tarpininkų pagalba tarėsi 
dėl paliaubų, tačiau azerai, prisirinkę naujų 
samdinių, modernizavę savo pajėgas, kaskart 
puldavo iš naujo. Įsitikinus, kad Azerbaidža-
nas sutiks su paliaubom tik patyręs nesėkmę 
kare, atsinaujinus kovos veiksmams, KKR 
savigynos armija kaskart stengėsi pagerinti 
gynybos sąlygas, užimdama rajonus tarp KKR 
ir Armėnijos bei tarp KKR ir Irano. Tokiu būdu 
gynybos linija buvo sumažinta du kartus.

KKR politikai perėmė iniciatyvą ir  dery-
bose dėl taikos su Azerbaidžanu. Jie įtikino 
armėnų visuomenę, kad nesant susitarimo 
dėl KKR statuso, negalima daryti nuolaidų 
iš vienos pusės, pvz., atiduoti kokią nors 
teritoriją. Tai tik susilpnintų pozicijas ir pa-
didintų karo tikimybę. Arm R prezidentas 
L. Ter Petrosianas, kuris buvo linkęs vardan 
taikos padaryti vienpusiškų nuolaidų Azer-
baidžanui, 1998  m. vasarį buvo priverstas 
atsistatydinti. Arm R prezidentu tapo buvęs 
KKR vadovas. 

Netrukus po L. Ter Petrosiano atsista-
tydinimo Az R prezidentas H. Alijevas pa-
skelbė įsaką dėl keturių Azerbaidžano tautos 
genocidų, kuriuos vykdžiusios kaimyninės 
tautos, Azerbaidžane sustiprėjo antiarmėniška 
agitacija.

Nafta vėl atliko svarbų vaidmenį regiono 
politikoje. Jau antrasis Azerbaidžano prezi-
dentas Elčibėjus buvo pradėjęs rengti sutartį 
su Vakarų įmonėmis dėl naftos gavybos ir 
eksporto, kurią ketino pasirašyti 1993 metais. 
Bet per karinį perversmą Azerbaidžane su 
rusų pagalba atėjo į valdžią H. Alijevas ir 
atšaukė kontraktą, Az R įstojo į NVS. Po to 
sekė naujausios ginkluotės iš RF pristatymas, 
atvyko nauji samdiniai. Vėl patyręs kelias 
karines nesėkmes Azerbaidžanas paprašė 
paliaubų, ir jam nusivylus Rusijos pagalba, 
anksčiau paruoštas kontraktas su Vakarais 
buvo pasirašytas.

1994 m. gegužės pradžioje KKR armija 
sėkmingai kovėsi, priėjo prie pat liūdnai pa-
garsėjusio Maragos kaimo, kad jį išvaduotų. 
Tačiau dėl didelio tarptautinės diplomatijos, 
pirmiausia Rusijos, spaudimo KKR pajėgos 
buvo sustabdytos. Po kelių dienų pasirašytos 
paliaubos. Armėnų komentatoriai aiškina tai 
atsitikus todėl, kad netoli to kaimo išgauna-
ma ir eksportojama ypač vertinga, vadinama 
„baltoji“ nafta. 

Ir pasirašius paliaubas nafta toliau vaidina 
svarbų vaidmenį. Lietuvos Seimo narys E. 
Vareikis savo tinklaraštyje 2011 m. kovo 2 d. 
tinklapyje delfi.lt rašė: „Azerbaidžano politi-
kai neabejoja, kad ilgainiui už naftą nupirks 
viską, ko reikia. Europoje jau vyksta savotiška 
konkurencija dėl gerų santykių su Azerbai-
džanu, ir Lietuva čia stengiasi neatsilikti. (...) 
Azerbaidžano politikai, gerai suprasdami 
susidomėjimą savo šalimi, už naftą dažnai 
verčia mokėti ne tik pinigais, bet ir politiniu 
palaikymu.“

Tokį palaikymą siūlo LR Seimo narys 
M. Varaška straipsnyje delfi.lt: „Pripažinti 
Kalnų Karabacho okupacijos faktą. (...) Tai 
leistų jau kelerių metų perspektyvoje siekti ne 
popierinės, o realios energetinės nepriklauso-
mybės“ (2011 02 22).

Derybos tarp Armėnijos ir Azerbaidžano 
vyksta vadovaujant ESBO. Per derybas pri-
pažinti trys lygiaverčiai principai: prievartos 
nenaudojimas, teritorinis vientisumas ir tautos 
apsisprendimo teisė. 

2012 m. gegužės 10 d. LR Seimas svarstė 
rezoliuciją „Dėl taikaus Kalnų Karabacho 
konflikto sprendimo“, kurioje nekalbama 
apie tautos apsisprendimo teisę. Rezoliucijos 
autoriai pateikia kaip taikos sąlygą Arcacho 

armėnams tik pasidavimą Azerbaidžano val-
džiai. Kaip aukščiau buvo išdėstyta, „įkalbėti“ 
tenykščius armėnus paklusti Azerbaidžanui 
nepavyko nei politikams, nei SSRS ginkluo-
tosioms pajėgoms. Rezoliucijos šalininkai 
bandė net įtikinti kolegas, kad ši rezoliucija 
esanti naudinga Arcacho armėnams ir Armė-
nijos Respublikai. Dauguma LR Seimo narių 
nepatikėjo, rezoliucija nepriimta..  

Kitų šalių konfliktuose ieškoti savo nau-
dos – jokia naujovė. Bet tokiais atvejais papras-
tai materialinių interesų laimi tik didelės šalys, 
kurios be „popierinės“ paramos panaudoja 
ir kitas poveikio priemones. Nedidelių šalių 
poveikio galimybės labiau sėkmingos ir paste-
bimos, jeigu jos remiasi tik tiesa ir teisingumu. 
Taip buvo, kai Islandija pripažino Lietuvos ne-
priklausomybę ar kai armėnų politikai įsikišo 
į 1991 m. sausio įvykius Vilniuje. Jie pasiekė, 
kad atvyktų Maskvos įgaliota delegacija, ir 
prisidėjo, kad nebūtų reanimuotas teroro re-
žimas. Tai – ir 2005 m., kai Lietuva pripažino 
armėnų genocidą Turkijoje ir kt. 

Kalnų Karabacho tema tiesos trūksta. 
Lietuvos žiniasklaidoje pateikiami labai skir-
tingi duomenys dėl konflikto meto pabėgėlių. 
Dažnai padidinamas azerų pabėgėlių skaičius 
ir ignoruojami armėnų pabėgėliai. Minėtasis 
M. Varaška rašo apie milijoną azerų pabėgė-
lių (oficialiai jų priskaičiuojama 585 tūkst.) ir 
visiškai nemato armėnų pabėgėlių (jų yra apie 
400 tūkst.), ir dar jis teigia, kad dabar KKR 
„iš esmės yra be taikių gyventojų“. Iš tiesų 
ten veikia kelios aukštosios mokslo įstaigos, 
daug vidutinių ir smulkių įmonių, gyventojų 
nuolat daugėja.

ESBO veikiantys politikai neretai padau-
gina netiesos konflikto istorijoje, pvz., pareiš-
kia, kad „šalys turi susilaikyti nuo karingų 
pareiškimų“, bet nutyli, kad tuo nuolatos 
užsiima Azerbaidžano pusė, arba neskelbia, 
dėl kieno kaltės nepavyko pašalinti snaiperius 
iš fronto linijos.

Galop nėra viešumoje skelbiama tiesos 
apie kitas Azerbaidžane skriaudžiamas 
autochtonines tautas: avarus, lezginus, taly-
šus. Lezginų ir talyšų veikėjų duomenimis 
kiekvienos šių tautybių žmonių Az R gali 
būti per milijoną. Abiejų tautų bandyta apie 
1990 m. sukurti autonomiją, bet jų pastangos 
buvo numalšintos. Kelis paskutinius sovieti-
nius dešimtmečius talyšai nebuvo oficialiai 
fiksuojami Azerbaidžano statistikoje, jiems 
pavyko į ją patekti tik1989 m. 

Teorijoje apie „4 Azerbaidžano tautos 
genocidus“, kurią ryžtasi remti kai kurie Lie-
tuvos politikai, labai daug netiesos. O netiesa 
atliks meškos paslaugą visiems – ir azerams, 
ir armėnams, ir lietuviams.

Dabartinis Azerbaidžano režimas savo 
propagandoje apie „4 genocidus“ ypač plačiai 
naudoja Chodžalu epizodą įvairiais tikslais: 
kad skatintų antiarmėnišką savo jaunimo 
auklėjimą; kad nereikėtų atsakyti už armėnų 
pogromus Az SSR ir už karinius veiksmus 
prieš KKR su tikslu sunaikinti visus gyvento-
jus; kad nuslėptų savo didelius kariuomenės 
nuostolius per karą (žuvusiųjų azerų karių 
skaičius mažinamas); kad šantažuotų tarp-
tautinę visuomenę nauju karu, siekiant, kad 
būtų visokeriopai spaudžiamos abi armėnų 
valstybės. Tos teorijos palaikymas atitolina 
taikos procesą.

Sunku surasti tokį tvirtą apsisprendimą, 
kokį padarė ir apgynė Karabacho (Arcacho) 
armėnai. Jie pirmieji SSRS sudėtyje politinį 
teisinį klausimą iškėlė į tokį lygį, patyrė visas 
pasekmes ir atsilaikė turbūt todėl, kad jiems 
gauti laisvę buvo daug svarbiau negu kitiems. 
SSRS įvairių tautų demokratinės jėgos ( pvz., 
Baltijos respublikų judėjimai savo pareiški-
muose 1989 m.) pripažino Arcacho armėnų 
apsisprendimo teisę. Kitiems Karabacho 
armėnai pasitarnavo kaip ledlaužis. Sistema, 
kuri ignoravo tautų apsisprendimo teisę, ne-
begalėjo būti gydoma, ir SSRS sugriuvo. 

Nors Az R prisipirko daug ginkluotės 
(šįmet vien iš Izraelio nupirkta už 1,6 mlrd. 
JAV dolerių), ir kitų šalių inspektoriai mokina 
azerus karybos meno, Arcacho armėnai nebi-
jo, nes jėgų santykis 1992 m. pradžioje buvo 
kur kas blogesnis.... KKR armėnai žino: kol 
jie turi ryžto pasiaukoti dėl laisvės, jų balsas 
svarbiausias, o daugeliui geopolitikų tai ne-
patinka. Kas iš tikro nori padėti sureguliuoti 
konfliktą, pirmiausia turi siekti tiesos.
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Knyga apie garsią istoriko Teodoro Narbuto šeimą
Vytautas ŽEIMANTAS, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys

Lietuvos istorija

Šiais metais vykusiame Baltarusijos ra-
šytojų sąjungos suvažiavime susipažinau su 
rašytoju ir poetu Uladzimiru Ruliu (Уладзiмiр 
Руль). Rašytojas gyvena ir kuria Gardino sri-
tyje, Varanavo rajone, dabar esančiame visai 
šalia Lietuvos. Čia ir dabar gyvena lietuvių, 
yra lietuviška mokykla Pelesoje. U. Rulis pa-
dovanojo neseniai Gardine baltarusių kalba 
išleistą savo knygą „Apie Narbutus tariu aš 
žodžius...“ („Пра Нарбутау моулю я слова…”). 
Knyga sudomino, nes didžioji jos dalis skirta 
garsiai Teodoro Narbuto šeimai.

Teodoras Narbutas, gimęs Šiauruose 
(baltarusiškai – Шауры, lenkiškai – Szawry), 
prie Lydos, garsus lietuvių istorikas roman-
tikas, tautosakos ir kultūros tyrinėtojas, 
archeologas ir inžinierius architektas, mums 
yra gerai žinomas. Jį ypač išgarsino jo para-
šyta devynių tomų „Lietuvių tautos istorija“, 
kuri buvo Vilniuje išleista 1835–1841 metais. 
Lietuvių kalba šis didelis veikalas tilpo į 
penkis tomus ir pasirodė tik Lietuvai tapus 
nepriklausoma 1992 – 2001 metais.

Suprantama, kad ir U. Rulis daugiausia 
dėmesio skiria garsiausiam Narbutų šeimos 
nariui – Teodorui, juolab jis yra palaidotas 
Nočioje, kur dabar ir gyvena knygos au-
torius. Tačiau mane ši knyga suintrigavo 
kitkuo – autorius neapsiriboja garsiu žemie-
čiu, jis domisi ir jo šeima – žmona Kristina, 
sūnumis Liudviku, Boleslovu, Pranciškumi, 
Stanislovu ir dukra Teodora. Jeigu apie 
Liudviką, Boleslovą ir Pranciškų Narbutus, 
pagarsėjusius per 1863 metų sukilimą, mes 
kai kurių žinių turime, tai apie kitus garsaus 
istoriko šeimos narius Lietuvos skaitytojas 
praktiškai nieko nežino.

Garsiausias iš T. Narbuto sūnų buvo 
Liudvikas. Jis yra patekęs net į tris lietuviškas 
enciklopedijas. „Mažoji lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija“ (1968) ir „Lietuviškoji tarybinė 
enciklopedija“ (1981) apie Liudviką Narbutą 
pateikia nedaug žinių, kiek plačiau apie jį 
rašoma Bostone 1953 m. išleistoje „Lietuvių 
enciklopedijoje“. Joje teigiama, kad Liudvi-
kas, baigęs Lydos mokyklą, mokėsi Vilniaus 
gimnazijoje. 1850 m. už dalyvavimą slaptoje 
kuopelėje buvo nubaustas 300 rykščių ir prie-
varta dvylikai metų atiduotas tarnauti eiliniu 
į Rusijos kariuomenę. Tarnavo Kaukaze, po 
dešimties metų tarnybos buvo pakeltas į 
karininkus. 1861 m. jam leista grįžti į Lietuvą. 
Čia jis sudarė beveik vieną tūkstantį sukilėlių 
turėjusį būrį, pradėjo veikti Rytų Lietuvoje. 
Vado patyrimas, gautas partizaninėse kau-
tynėse Kaukaze, padarydavo didelių nuos-
tolių rusų kariuomenei. Didelės kautynės 
vyko Rūdninkų girioje, netoli Lukštutėnų. 
Generalgubernatorius V. Nazimovas tada 
ne tik siuntė naujus dalinius į mūšį, bet ir 
paskelbė didelę premiją už L. Narbuto galvą. 
Atsirado išdavikas eigulys, kuris parodė, 
kad L. Narbuto būrys slapstosi prie Dubičių 
kaimo (dabar Varėnos rajonas). Rusų kariuo-
menė netikėtai puolė sukilėlius, prasidėjo 
žiaurios kautynės. Būrio vadas iš pradžių 
buvo sužeistas į koją, vėliau mirtinai į krū-
tinę. Sakoma, kad jis prieš mirdamas spėjo 
pasakyti: „Saldu mirti už Tėvynę“. Jis žuvo 
1863 m. balandžio 1 d. Tiek apie L. Narbutą 
rašo lietuviškos enciklopedijos. 

U. Rulis pateikia ir daug nežinomų faktų 
apie drąsų sukilėlių vadą. Mūsų enciklope-
dijose teigiama, kad jis gimė 1831 m, tačiau 
nenurodoma, kur gimė. U. Rulis teigia, kad 
Liudvikas gimė 1832 m. Šiauruose. Rykštė-
mis jis buvo plakamas viešai, dalyvaujant 
gimnazijos mokytojams, moksleiviams ir 
net Liudviko tėvams, kurie specialiai dėl to 
buvo atvežti iš Šiaurų į Vilnių. Egzekucijos 
data – 1851 m. kovo 29 d. Iš pradžių jis tarna-
vo Kalugoje, 1854–1859 m dalyvavo Kaukazo 
kare. Buvo apdovanotas, tapo padporučiku, 
1858 m buvo amnestuotas. Grįžęs į Vilnių 
per savo brolį gimnazistą Boleslovą užmezgė 
ryšius su Judėjimo komitetu, kuriam vado-
vavo K. Kalinauskas. 1863 m. vasario 13 d. 
K. Kalinausko įsaku L. Narbutas paskiriamas 
Lydos pavieto sukilėlių būrio vadu. Savo 
pagarsėjusios šeimos dėka greitai suburia 
didelį būrį, kuriame buvo karininkų, gydy-
tojų ir net kapelionas – Eišiškių bažnyčios 
kunigas J. Harbačevskis. Tarp sukilėlių 
buvo dailininkas M. E. Andriolis ir būsimas 
baltarusių švietėjas ir rašytojas F. Boguševi-
čius. L. Narbutui buvo suteiktas pulkininko 

laipsnis. Jį kartu su 12 kitų sukilėlių palaidojo 
prie Dubičių bažnyčios. 

Knygoje yra įdėtas ir L. Narbuto laiškas 
žmonai Amelijai. Jis jį parašė būdamas 
prie Dubičių 1863 m. balandžio 19 d (nau-
ju stiliumi – gegužės 1 d.). Bet tai reiškia, 
kad „Lietuvių enciklopedijoje“ nurodyta 
L. Narbuto mirties data – balandžio 1 d. – yra 
netiksli. Greičiausia tikslesnę datą – gegužės 
4 d. –  nurodo vėliau leistos enciklopedijos. 
Tiek papildomų žinių apie Liudviką Narbutą 
pateikia U. Rulis.

Čia dar galima pridurti, kad dabar Šalči-
ninkų rajono Kalesninkų vidurinei mokyklai 
suteiktas Liudviko Narbuto vardas.

Kitas T. Narbuto sūnus Boleslovas irgi 
dalyvavo sukilime. Jis kelias sakiniais mini-
mas tik vienoje „Mažojoje lietuviškoje tarybi-
nėje enciklopedijoje“ (1971). Teigiama, kad jis 
gimė 1846 m. Į sukilėlių gretas atėjo būdamas 
Vilniaus gimnazijos mokinys. Kovojo brolio 
Liudviko būryje. Broliui žuvus, trumpai va-
dovavo būriui. Dėl silpnos sveikatos iš būrio 
pasitraukė, bandė pereiti Lenkijos Karalys-
tės sieną, bet buvo sulaikytas ir ištremtas į 
Krasnojarską. Po kelerių metų amnestuotas, 
apsigyveno tėvo dvarelyje Lydos apskrityje. 
Mirė 1889 m.

U. Rulis teigia, kad Boleslovas gimė 
1843 m. Šiauruose. Ištemtas buvo į Irkutsko 
sritį. 1872 m. amnestuotas. Iš pradžių išvažia-
vo gyventi į Varšuvą. 1880 m. motinai papra-
šius, grįžo į Šiaurus, kur ir mirė 1889 m.

Trečias T. Narbuto sūnus Pranciškus yra 
minimas tik Bostone leistoje „Lietuvių enci-
klopedijoje“ (1953). Ten rašoma, kad jis gimė 
apie 1843 m. Šiauruose. Studijavo Petrapilio 
universitete. Dalyvavo 1863 m. sukilime. Jo 
broliui Liudvikui žuvus ir rusams numal-
šinus sukilimą, emigravo į Paryžių, vėliau 
į Belgiją. Ten įgijo inžinieriaus specialybę. 
Po to iki mirties tarnavo Austro-Vengrijoje, 
dirbo Austrijos pietų geležinkelyje susisieki-
mo inžinieriumi. Mirė Tornače, dabartinėje 
Vengrijoje, 1892 m. spalio 8 d.

Knygos autorius papildo šias žinias. 
Teigia, kad Boleslovas baigė Vilniaus bajorų 
institutą. Peterburgo universitete studijavo 
teisę. Buvo įstojęs į slaptą studentų organiza-
ciją. Caro šnipams ją demaskavus, išvažiavo 
į Vilnių, vėliau į užsienį. 1863 m. dalyvavo 
M. Langevičiaus vadovaujamame sukilėlių 
būryje, kuris kovėsi Sandomiro apylinkėse. 
Vėliau jis kovėsi prie Liublino. B. Narbutui 
buvo suteiktas kapitono laipsnis, kitais duo-
menimis – papulkininkio. Sukilimą pralaimė-
jus, emigravo į Prancūziją. Vedė vengrę Ize 
Seilar, priėmė Vengrijos pilietybę.

Apie kitus T. Narbuto vaikus mūsų en-
ciklopedijos jau nerašo. U. Rulis teigia, kad 
jo dukra Teodora gimė Šiauruose 1839 m. 
„Už dalyvavimą sukilėlių būryje, už amu-
nicijos tiekimą būriui, taip pat už dviejų 
Rusijos kariuomenės karininkų verbavimą 
į būrį“ buvo carinio karinio lauko teismo 
nuteista už akių, nes spėjo pabėgti į Pran-
cūziją. Ilgai gyveno Paryžiuje, paskutinius 
gyvenimo metus praleido Krokuvoje. Buvo 

ištekėjusi už Mančiunsko. Mirė 1925 m.
Jauniausias T. Narbuto sūnus Stanislo-

vas, anot U. Rulio, gimė 1853 m. Šiauruose. 
Būdamas vaikas, sukilime dalyvavo kaip 
būrio žvalgas. Padedant tėvo draugams, nes 
tėvas mirė, o motina buvo ištremta, 1871 m. 
jis Vilniuje baigė gimnaziją, o 1879 m. Ka-
rališkąjį Bavarijos universitetą Miunchene 
ir gavo gydytojo (chirurgo ir akušerio) 
diplomą. Pradėjo dirbti Kauno gubernijos 
Breslaujos mieste, kuriame nuo seno gyveno 
daug lietuvių. Carinė valdžia nepripažino 
užsienyje gautų diplomų, todėl S. Narbutui 
dar teko 1891 m baigti ir Tartu universitetą. 
Už darbštumą, širdingumą, didelį profesio-
nalumą S. Narbutas dar gyvas būdamas tapo 
legendine asmenybe. Breslaujoje jis organiza-
vo pirmąją gaisrininkų draugovę, savišalpos 
kasą, teatro trupę, kurioje ir pats vaidino, 
su draugais leido laikraščius „Braslavec“, 
vėliau – „Duch Braslauca“. 1926 m. susirgęs 
plaučių uždegimu S. Narbutas mirė. Jį pa-
laidojo Pilies kalne, ant kapo pastatė net 12 
metrų aukščio stelą. 2008 m. šalia dabartinės 
Breslaujos rajono ligoninės buvo pastatytas 
bronzinis S. Narbuto biustas.

„1901 m. S. Narbutas vedė, susilaukė 
keturių vaikų – rašo U. Rulis. – Reiktų pa-
brėžti, kad savojo garsaus tėvo, senelio ir 
prosenelio gydytojišką veiklą sėkmingai tęsė 
jo sūnus Stanislovas, anūkės Janina ir Marija, 
proanūkis Ričardas.“

Knygos autorius rašo ir apie T. Narbuto 
žmoną Kristiną. Ji gimė 1803 m., mergautinė 
pavardė Sadovska. Kristina turėjo iškentėti 
Vilniaus generalgubernatoriaus M. Murav-
jovo-Koriko sprendimą. Jis labai nekęsdamas 
laisvę mylinčios Narbutų šeimos nutarė „...
ištremti į Sibirą, o dvarą atimti valstybės 
naudai. Jų namas dėl pavyzdžio ir kitų įbau-
ginimo turi būti sunaikintas, o ta vieta suarta 
plūgu.“ Knygoje pateikiamas 1864 metų 
archyvo dokumentas – sąrašas sukilimui 
pritarusių žmonių, kurie turėjo būti išvežti į 

tolimas gubernijas, o jų turtas sekvestruotas. 
Tarp nubaustųjų yra įrašytas ir dvarininkas 
Teodoras Narbutas su žmona Kristina. Nu-
rodoma, kad Narbutai turi būti ištremti į 
Penzos guberniją. Tačiau T. Narbutas 1864 m. 
miršta Vilniuje. Į tremtį ilgiems metams iš-
vežama viena jo žmona. Tik 1874 m. jai leido 
sugrįžti į Šiaurus. K. Narbutienė mirė 1899 m. 
Palaidota Šiaurų kapinėse šalia sūnaus 
Boleslovo ir vaikaičio Sigizmundo. Ant jos 
kapo buvo iškaltas trumpas, bet reikšmingas 
užrašas: „Sūnų motina“.

Įdomiai knygos autorius rašo ir apie Nar-
butų šeimos kilmę. Jis teigia, kad Narbutai 
turi baltiškų šaknų. Skelbia vieną iš versijų, 
kad Narbutų šeimos pradininkas buvo lietu-
vių kunigaikštis Narimantas.

U. Rulis nemažai vietos skiria ir kitam 
garsiam žemiečiui, gimusiam ir mirusiam 
Nočioje – archeologui Vandalinui Šukevičiui 
(1852–1919). Jis tyrinėjo archeologinius pa-
minklus Merkio, Ūlos ir Katros baseinuose, 
kasinėjo senkapius dabartiniuose Varėnos ir 
Šalčininkų rajonuose, rūpinosi Trakų pilies 
rekonstrukcija. Apie kasinėjimų rezultatus 
skelbė tuometinėje Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos spaudoje. Jo surinkti archeologiniai 
rinkiniai dabar saugomi ne tik Lietuvoje, bet 
ir Sankt Peterburgo Ermitaže, Maskvos ir 
Krokuvos istoriniuose muziejuose. 

Knyga pasirašyta slapyvardžiu Runiš. 
Autorius neslepia šio slapyvardžio gene-
zės – ji sukurta iš jo, Narbuto ir Šukevičiaus 
pavardžių pirmųjų raidžių. Rašytojas 
U. Rulis būdamas ir poetu, dedikavo visiems 
savo knygos herojams ir eilėraščių, kuriuose 
gausu ir lietuviškų motyvų. 

Knygoje gausu senovės piešinių, iki 
šiol nematytų senų nuotraukų, įdomių ar-
chyvinių dokumentų, literatūrinių šaltinių. 
Nemažai jų yra iš Lietuvos arba pasakojama 
apie Lietuvą. Apskritai knygoje apie Lietuvą 
rašoma labai palankiai.

Baltarusių rašytojas ir poetas 
Uladzimiras Rulis

U. Rulio (Runiš) knygos „Apie Narbutus tariu 
aš žodžius...“ viršelis

T. Narbutas ir jo knyga

Teodoro Narbuto kapas Nočioje (Baltarusija)
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Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Lietuvos parapijų istorija

Vilniaus Gedimino technikos universite-
tas kasmet organizuoja mokslo istorikų kon-
ferencijas (konferencijų organizatorius prof. 
Algimantas Nakas), kuriose pagerbiamos ir 
Lietuvos mokslui nusipelniusios asmenybės. 
2013 m. sukanka 140 m., kai gimė Pranas 
Markūnas (1873 01 01–1964 03 17) – Lietuvos 
statybos inžinierius, gelžbetonio konstrukcijų 
projektavimo ir statybos Lietuvoje vienas iš  
pradininkų1. 

P. Markūnas – itin daug nusipelnė savo 
gimtajam kraštui Andrioniškiui (gimė 
Anykščių rajono, Andrioniškio valsčiaus 
Butkiškio kaime ir palaidotas Andrioniškio 
kapinėse). Jis buvo giliai tikinti asmenybė, 
tad neatsitiktinai padėjo ne tik talkindamas 
projektuojant, bet paaukodamas – finan-
suodamas naujos trečiosios jau mūrinės Šv. 
Petro ir Povilo katalikų bažnyčios statybą 
Andrioniškyje. Tikinčiųjų patogumui netoli 
bažnyčios 1941 m. pastatė ir gelžbetoninį 
tiltą per Šventąją... Be to, Panevėžyje Kris-
taus Karaliaus katedrai pastatė gelžbetonio 
bokštą (1930). 

Trečios P. Markūno mecenuotos bažny-
čios Andrioniškyje pastatymo laikas visų, 
apie bažnyčią ar parapiją rašiusių asmenų,  
nurodomas – 1935 metai, o parapijos sukū-
rimo laikas – 1936 metai.

Rengiantis P. Markūno artėjančiam ju-
biliejui, remiantis pirmąsyk publikuojama 
archyvine medžiaga, atitaisomos literatūroje 
jau įsigaliojusios minėtos datos į 1937-uosius 
metus.  

Panevėžio vyskupijos kurijoje išnagrinė-
ta medžiaga esanti Andrioniškio parapijos2, 
taip pat  kunigų Juozapo Dargužo  (1867 
07 16–1890 12 02–1949 09 293)4 bei  Mato 
Šermukšnio (1902 03 15–1930 06 14–1978 02 
06)5 bylose surasta nauja medžiaga patikslina 
bažnyčios pastatymo bei parapijos sukūrimo 
laiką: Andrioniškio Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčia pastatyta 1937 m., tais pačiais metais 
įkurta ir parapija. 

Teigtina, kad pirmasis 1935 metų datą 
nurodė 1946–1950 m. Andrioniškio parapi-
joje  administratoriumi dirbęs kun. Juozapas 
Ražanskas (1910 04 12–1935 06 15–1972 
08 27), Panevėžio vyskupui Kazimierui 
Paltarokui (1875 10 22–1902 03 22–1926 04 
05–1958 01 03) pageidaujant, 1947 m. aprašęs 
bažnyčios ir parapijos istoriją6. Šia data, kaip 
minėta, remiasi ir visi vėlesni tyrinėtojai.

Bažnyčios Andrioniškyje

Kunigaikščių Čartoriskių Andrioniškyje 
1726 m. pastatyta pirmoji medinė bažnyčia, 
laikui bėgant suseno. Penionių dvaro savi-
ninkas Peniankis (Peniauskas, Penionskis) 
1789–1790 m. pastatė naują medinę bažny-
čią (tuomet Andrioniškio bažnyčia buvo 
Utenos dekanato Anykščių parapijos filija), 
kuri retsykiais vis pataisoma stovėjo ne iki 
1935 m. (taip įsigalėję literatūroje), o  iki 
1934 m. Antroji bažnyčia detalizuota 1925 m. 
inventoriuje, sudarytame remiantis 1921 m. 
inventoriumi...

Pirmąsyk publikuojame duomenis iš 
1925 m. inventoriaus, kuris saugomas byloje 
„Andrioniškis“ (tai 13 didelio formato lapų  
dokumentas).

Antroji Andrioniškio bažnyčia 
1925 m. inventoriaus duomenimis

Bažnyčia medinė – pušies medžio, pailga su-
sideda iš presbiterijos, navos ir dviejų zakristijų. 
Lubos ir grindys pušies medžio. Pereinamojoje 
zakristijoje 1 langas, antroje – 2, bažnyčioje 6 
langai. Paprasto stiklo langai (turi geležinius 
krotus, grotas) mediniais rėmais. Seniau viršus 
langų buvo spalvoto stiklo, bet dalis jų išbyrėjo, 
tad sudėtas paprastas.

Bažnyčioje 4 durys: visos pušinės, ant ge-
ležinių kalbių, didžiosios suveriamos ir  viduje 
užkabinamos. Kitos iš lauko į pereinamąją zakris-
tiją su geru užraktu; antrosios – iš pereinamosios 
zakristijos į bažnyčią – užkišamos geležiniu 
skląsčiu ir trečiosios – į antrąją zakristiją užra-
kinamos geležiniu užraktu.

Bažnyčios nava 1917 m. dengta lentelėmis, 
1920 m. naujai dengta presbiterija, o abiejų 

zakristijų – senas gontų stogas.
Virš didžiųjų durų bokštelis sukaltas iš 

lentų.
2 kryžiai: vienas virš bokštelio, kitas virš 

Didžiojo altoriaus.
Sienos viduje nudažytos juosvai, iš lauko 

apkaltos lentelėmis.
Bažnyčia 8 sieksnių ilgumo, 4 sieksnių ir 2 

aršinų pločio, 9 – aukščio. Bažnyčia labai sena. 
Konstatuota, kad tik lubos geros, o viskas 

persenę, vos laikosi. 
Bažnyčia  benedikuota kunigo Martino Man-

kevičiaus Šv. Petro ir Povilo vardu. 
xxx

Šventoriuje buvo kapinės, tad yra akmeninių 
ir geležinių kryžių. Šventorius apie 29 sieksnius 
ilgio ir apie 26 sieksnius pločio, aptvertas mūru. 
1921 m. mūras apdengtas nauju lentų stogu.

Šventoriaus kampe priešais didžiąsias duris 
yra 3 aršinų aukščio gontų stogo sena medinė 
varpinė, stovinti ant akmeninių pamatų. Virš 
varpinės medinis kryžius. 1915 m. rusai varpus 
išsivežė į Rusiją.

Šventoriuje 4 vartai: didieji – nuo turgaus 
geležiniai, suveriami. Mažesni – trys ir visi me-
diniai: vieni į kleboniją, kiti – į špitolę  ir treti – iš 
šventoriaus galo.

¼ km nuo miestelio apaugę pušelėmis  kapai. 
1/3  jų nepašventinta (nekrikštytiems kūdikiams, 
ne katalikams, savižudžiams). Kapai aptverti 
stačių lentelių tvora, stulpai mediniai – supuvę, 
tad aptvėrimas vietom iširęs. Vartai mediniai 
be užrakto.

Bažnyčioje trys mediniai (pušies medžio) 
vietos meistrų darbo altoriai: didysis –  papuoš-
tas keturiomis kolonomis, nudažytas baltai su 
paauksuotais pakraščiais. Tabernakulis medinis 
(baltai dažytas), virš jo du bokšteliai ir avinėlis. 
Žemesnėje altoriaus dalyje Šv. Apaštalų Petro 
ir Povilo paveikslas, aukštesnėje – kryžius su 
kančia (mediniai). Altoriaus mensa pušies me-
džio. Dešiniajame (nuo durų) altoriuje apatinėje 
dalyje „Šv. Baltramiejaus“ paveikslas, viršutinė-
je – Kristaus vainikavimas erškėčiais. Kairiajame 
altoriuje „Šv. Jurgis ant arklio“ viršutinėje dalyje 
„Švč. Mergelės Marijos“. Abu šoniniai altoriai, 
kaip ir didysis, vienodai papuošti.

Medinė krikštytuvė presbiterijoje. Indas 
krikšto vandeniui – varinis, šv. Aliejai laikomi 
krikštytuvėje.

 Įėjus į bažnyčią, kairėje pusėje prie pereina-
mosios zakristijos pušies medžio baltai nudažyta 
sakykla. Įėjimas  mediniais laiptais iš pereinamo-
sios zakristijos.

Bažnyčioje 4 klausyklos, tačiau 1925 m. dvi 
jų buvo jau nebetikusios.

6 pušies medžio suolai, kadaise buvę dažyti, 
tačiau nusitrynę. Tik trys dvarininkų suolai, 
kuriais šie nebesinaudoja, kiek geresni už kitus.

Altorius atskiria kroteliai (grotelės), tad jų 
trys: jie pušies medžio ir jau seni. Choro parėmi-
mas medinis, kroteliai – mediniai. Penkių balsų 
be pedalų (manualų) nauji vargonai pastatyti 
1924 m.

Inventoriuje išvardyti judamieji bažnyčios nuo-
savybės dalykai, tarp jų mediniai dalykai ir kitokios 
medžiagos, bažnyčios aparatai ir skalbiniai, bažnytinės 
knygos – jų  60 (24+21+11+4) pavadinimų. Išvardin-

tos ir Metrikų knygos jų 18: 7 Krikštų8  ir 6 Mirusiųjų9 
metrikų knygos bei įvairių kitų raštų knygos.  
 

Andrioniškio bažnyčios
 kuratorius kun. Juozapas Dargužas

 
Nekalbėdami apie ankstesnius An-

drioniškyje dirbusius dvasininkus, pami-
nėsime, kad  1925 m. gruodžio 28  d. raštu  
kun. Juozapas Dargužas (1867 07 01–1890 
12 02–1949 09 29) nuo 1926 m. sausio 1 d. 
paskirtas Andrioniškio bažnyčios kuratu. 
Buvęs Andrioniškio filijos kuratas kun. Jur-
gis Kazakevičius (1880 11 24–1915 (1905?) 
05 17–mirė po 1940)  (kitur rašyta Kazoke-
vičius) 1926 m. sausio 25 d. Andrioniškio 
bažnyčios inventorių ir parapiją perdavė 
kun. J. Dargužui. 

Andrioniškio filijoje kun. J. Dargužas 
dirbo 1926–1936 m. Kunigas daug iškentėjęs 
ir patyręs neteisybės: dirbdamas Kužiuo-
se – prasidėjus karui čia sudegė bažnyčia 
ir parapijos pastatai, o kun. J. Dargužas, 
įskųstas rusams, 1915 m. suimtas ir laikytas 
kalėjimuose; 1918 m. sudėtingai – tik su 
Žemaičių vyskupo pagalba – sugrįžęs ir 
paskirtas į Gaidę iš čia 1921 m. turėjo bėgti 
nuo lenkų. Tad 1926 m. įkurtos Panevėžio 
vyskupijos vyskupas K. Paltarokas puikiai 
suprato jo sveikatos būklę bei kietoką, ner-
vingą būdą ir savotišką charakterį...

1930 m. rugpjūčio 28–29 d. Andrioniškį 
vizitavęs vysk. K. Paltarokas 191 asmeniui 
suteikė Sutvirtinimo Sakramentą. Kuratas  
kun. J. Dargužas vyskupui akcentavo la-
biausiai pastebimas ydas: šokiai iki vėlumos, 
girtuoklystė, naminės degtinės varymas, atšali-
mas tikėjime, ypač vyrų: jie apleidžia šventadie-
niais bažnyčią, neklauso pamokslų; skaitymas 
vadinamųjų neutralių laikraščių. Paminėtos 
Andrioniškyje tuo metu veikusios katalikiš-
kos organizacijos: Švč. Sakramento (jungusi 
70 narių), Tretininkų (96), Krikščioniško 
mokslo (56), Pavasarininkų (20) ir Gyvojo 
Rožinio (9) draugijos ir brolijos. Vizitacijos 
įraše pastebėta, kad bažnyčia sena, reikia 
remonto. Klebonija, kaip ir kiti beneficijos 
pastatai, taip pat reikalauja remonto.

Vyskupo apsilankymas buvo gražus 
paakinimas naujos bažnyčios statybai....

Naujos bažnyčios 
statybos pradžia

Andrioniškiečio inžinieriaus P. Markūno 
rūpesčiu ir jo pinigais, parapijiečių darbu, 
pagal architekto Vaclovo Michnevičiaus pro-
jektą vietoje senos medinės bažnyčios 1933 
m. birželio pabaigoje pradėta statyti nauja 
mūrinė. Statant bažnyčią kun. J. Dargužas  
stropiai dirbo, buvo labai tam atsidavęs. 
Pėsčiomis vaikščiodamas po kaimus bei 
viensėdijas ir ragino parapijiečius skubiai 
vežti medžiagą statomai bažnyčiai – 1933 
m. rašė Anykščių dekanas. 

Dar 1934 m. vyskupas K. Paltarokas, 

atsižvelgdamas į Andrioniškio parapijiečių 
prašymus, kun. J. Dargužui pasiūlė tik ką 
įsteigtą Pasvalio altariją, tačiau kunigui pa-
geidaujant, jis dar vieniems metams paliktas 
Andrioniškyje tęsti statybos darbų. Įdomus 
vyskupo 1934 m. raštas, primenantis, kad 
dar nepašventintas Andrioniškio bažnyčios 
pamatinis akmuo, nors jau vyksta statyba 
ir paraginta, kuo greičiau tai atlikti. Tad 
literatūroje minima Anykščių klebono kun. 
Juozapo Norvilos  (1885–1909–1938 03 17)  
bažnyčios pašventinimo data – 1935 m., 
reikia manyti, tebuvo tik statomos bažnyčios 
šventinimas.

Andrioniškio kuratas ir klebonas 
kun. Matas Šermukšnis

Itin daug Andrioniškiui nusipelnė kitas 
taip pat sudėtingos lemties kunigas Matas Šer-
mukšnis (1902 03 15–1930 06 14–1978 02 06): 
jam dirbant užbaigta bažnyčios statyba, An-
drioniškio filija tapo parapija. Andrioniškyje 
dirbęs 1936–1944 metais, vėliau buvo suimtas 
ir ilgiems metams išvežtas į Sibirą. 

1936 m. liepos 22 d. kun. M. Šermukš-
nis  kurato  administratoriaus pareigoms 
vysk. K. Paltaroko paskirtas į Andrioniškio 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją (tada dar 
Anykščių filiją) statyti bažnyčios, kuri, kaip 
vyskupas skyrimo rašte pažymi, jau buvo 
iki langų pamūryta (paryškinta  – A. V.). 
Atkreiptinas dėmesys į šį įrašą, liudijantį, 
kad bažnyčia niekaip negalėjo būti pastatyta 
1935 m., nes 1936 m. rudenį ji tebuvo išmūryta 
iki langų.

Rugsėjo 1 d. kun. M. Šermukšnis, daly-
vaujant Anykščių klebonui kun. J. Norvilai, 
iš kun. J. Dargužo perėmė Andrioniškio 
bažnyčios ir beneficijos inventorių.

1 Nakas A., Kaminskas K. Pranas Markūnas: 
Statybų konstruktoriaus gimimo 120-osioms  
metinėms, 1873 01 01–1964 03 17 // Statyba ir 
architektūra.   1993. Nr.  4, 5.

2 Panevėžio vyskupijos kurijos archyvas 
(toliau: PVKA). B. Andrioniškis; PVKA. B. An-
drioniškis. Šv. Apašt. Petro ir Povilo.

3 Prie kunigų pavardžių nurodomos trys 
datos: gimimo, įšventinimo į kunigus ir mirties; 
prie vyskupų: gimimo, įšventinimo į kunigus, 
konsekracijos į vyskupus ir mirties.

4 PVKA. B.  Kun. Dargužas Juozapas 1867 07 
16* 1890 12 02* 1949 09 29. 

5 PVKA. B. Kun. Šermukšnis Matas 1902 03 
15*1930 06 14*1978 02 06.

6 Ražanskas J. Andrioniškis //  Panevėžio 
vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veikla 
/ Redagavo vyskupas Kazimieras Paltarokas. 
Vilnius;  Katalikų akademija. 1998. P. 41–43

7 Inventorius Andrioniškio bažnyčios sustaty-
tas 1925 metais. L. 13 // PVKA. B. Andrioniškis.

8 Nuo 1835 metų sausio 1 d. iki 1853 m. ba-
landžio 6 d.; nuo 1848 m. birželio 8 d. iki 1860 m. 
kovo 1 d.; nuo 1860 m. balandžio 6 d. iki 1873 m. 
gegužės 28 d.; nuo 1873 m. birželio 3 d. iki 1894 m. 
liepos 11 d.; nuo 1894 m. liepos 24 d. iki 1907 m. 
gruodžio 17 d.; nuo 1908 m. sausio 1 d. iki 1919 m. 
gruodžio 27 d. ir nuo 1920 m. sausio 4 d.

9 Nuo 1835 m. sausio 6 d. iki 1863 m. vasario 
26 d.; nuo 1848 m. liepos 19 d. iki 1872 m. lapkri-
čio 19 d.; nuo 1872 m. lapkričio 25 d. iki 1898 m. 
rugpjūčio 13 d.; nuo 1898 m. spalio 1 d. iki 1910 m. 
gruodžio 30 d.; nuo 1911 m. sausio 1 d. iki 1919 m. 
gruodžio 30 d. ir nuo 1920 m. sausio 10 d.

Nuotr. iš asmeninio 
dr. A. Vasiliauskienės archyvo

Andrioniškio Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčia

Atminimo lenta Andrioniškio 
bažnyčios viduje

Andrioniškio bažnyčioje prie stacijų 
prof. Algimantas Nakas (kairėje) su 

Andrioniškio seniūnu Sauliumi Rasalu, 
2011 m. balandžio 27 d.

Tęsinys kitame numeryje
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Knygos

Apie Arvydo Kšanavičiaus „Diletanto svarstymus”
„Diletanto svarstymų”*, kurie pradeda-

mi epigrafu „Žmogus nežino, ar jo laukia 
meilė, ar neapykanta“ (Ekleziasto 9, 1) ir 
dedikuojami Mamai, žmonai Loretai, du-
krai Justinai ir sūnui Simonui, turinį sudaro 
Mykolo Romerio universiteto Teisės fakul-
teto 4 kurso studento Arvydo Kšanavičiaus 
tekstai, publikuoti interneto dienraštyje 
„Bernardinai.lt”, Lietuvos bei užsienio 
lietuvių periodinėje spaudoje: „Amerikos 
lietuvyje”, „Atgimime”, „Drauge”, „Kauno 
dienoje”, „Naujose tėviškės žiniose”, „Ne-
mune”, „Tėviškės žiburiuose”, „Vorutoje”, 
„XXI amžiuje”.

Kauniečio knygoje, kurią 2011 m. išleido 
leidykla „Naujasis lankas“ (viršelio ir make-
to autorius Regimantas Žilys), daugiausia 
dėmesio skiriama naujausiajai Lietuvos isto-
rijai. Straipsnių pavadinimai kalba patys už 
save: „Romą Kalantą prisimenant“, „Į Kovo 
11-ąją vedė ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika“, „Rugpjūčio 23-ioji – diena, kuri 
keitė istorinę tautos savimonę“, „Vasario 
16-osios šventė 1988–1990 metais“, „Bir-
želio 3-ioji – Sąjūdžio gimtadienis“, „Bir-
želio 14 oji – Gedulo ir vilties diena (1988-
1989 m.)“, „Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio steigiamasis suvažiavimas: dienoraščio 
fragmentai“, „Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrimas“, „M. Gorbačiovo viešnagė Lietu-
voje prieš 20 metų“, „Džiaugiuosi, kad tauta 
gyva“… Liudvikui Simučiui – 75-eri“, „Kovo 
11-oji: istorinės dienos kronika“, „Sausio 
13-oji: kruvinojo savaitgalio dienoraštis“, 
„Atmintina diena: sovietinės okupacinės 
kariuomenės išvedimas iš Lietuvos“, „Kovo 

11-osios link: siekių trajektorijos“ etc.
Knygoje, beje, yra straipsnių, ir nesusi-

jusių su aukščiau minėta istorine tematika. 
„Diletanto svarstymų” pabaigoje („Post 
scriptum“) rasime tekstų ir tokiais pavadini-
mais: „Amžinajame sekso labirinte: diletanto 
svarstymai“, „Meilė – amžinoji paslaptis“, 
„Vienatvės eskizai“, „Harmonijos meilėje 
beieškant: dienoraščio fragmentai“, „Sas-
pensas“ ir siurrealizmas“, „Pono Hegemono 
ratai“.

„Klonuotų dvasinės bomžuazijos klounų 
vyraujančioje bendruomenėje didingi istori-
niai užmojai išsikvėpė. Gyvastis neįkvepia. 
Tostų turinį abonentokratiškos valstybės 
netolerantiškų subjektų užstalėje šiandien 
koreguoja Tanatas  – mirties stichijos sim-
bolis, o ne Erosas – gyvybinių bei kūrybinių 
galių metafora.

Kas galėtų paneigti, kad išsikristalizavo 
itin sarkastiška išvada: „Lietuva be „saspen-
so“ – Lietuva be ateities“? Lyg koks fotosofas 
Arvydas Šliogeris be fotoaparato ir filoto-
pijos“, – knygoje „Diletanto svarstymai” 
(p. 175) rašo A. Kšanavičius.

A. Kšanavičius gimė 1973 m. spalio 19 d. 
Kaune. Sidabro medaliu baigė Šančių vidu-
rinę mokyklą. Dar paauglystėje, būdamas 
keturiolikmetis, pradėjo kaupti ir chrono-
logine tvarka sisteminti dokumentinę me-
džiagą apie 1988–1990 m. įvykius Lietuvoje. 
Kruopštaus triūso rezultatas – studijuojant 
Kauno technologijos universitete parašyta 
knyga „Lietuvos Atgimimo dienoraštis“ 
(Kaunas: Žurn. „Nemunas“ leidyb. grupė, 
1998), kurioje apžvelgti įvykiai nuo Lietu-

vos Persitvarkymo Sąjūdžio susikūrimo 
1988 m. birželio 3 d. iki Kovo 11-osios Akto 
paskelbimo. Po tyrinėjimų Kauno apskrities 
archyve parengė (kartu su doc. dr. Kastyčiu 
Antanaičiu) publikaciją „Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio Kauno Tarybos dokumentai“ 
Vytauto Didžiojo universiteto moksliniame 
leidinyje „Kauno istorijos metraštis“ (T. 2., 
2000). Knygos „Lietuvos Sąjūdis Kaune“ 
(Kaunas: Kauno medicinos universiteto 
leidykla, 2004) sudarytojas (kartu su prof. 
habil. dr. Arimantu Dumčiumi) ir bendraau-
toris. Įvairių straipsnių, publikuotų periodi-
nėje spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje, 
autorius.

Šiuo metu A. Kšanavičius, be kita ko, 
rengia spaudai knygą apie Kauno Sąjūdį 
(1988–1990).

Trumpai tariant, „Diletanto svarstymai” 
bus įdomūs ir naudingi tiems, kurie nori 
susipažinti su naujausiąja mūsų valstybės 
istorija.

Ir dar. Tiems, kam knygos pavadinimas 
sukėlė prieštaringų minčių, pravartu prisi-
minti vokiečių filosofą Artūrą Šopenhauerį 
(Arthur Schopenhauer): „Diletantai, dile-
tantai! – taip su panieka vadinami tie, kurie 
atsiduoda mokslui arba menui iš meilės ir 
jausdami džiaugsmą per il loro diletto [savo 
malonumui]; o taip pravardžiuoja tie, kurie 
šių dalykų ėmėsi dėl pelno, nes juos malo-
nina tik šitokiu būdu uždirbami pinigai. Ši 
panieka remiasi niekingu jų įsitikinimu, jog 
niekas rimtai nesiims ko nors, jei to daryti 
nevers gyvenimo sunkumai, badas ar šiaip 
koks geidulys. Publikos protas toks pat, 

todėl ir jos nuomonė – tokia pati: štai iš kur 
ta kone visuotinė pagarba „specialistams“ ir 
nepasitikėjimas diletantais. O iš tikrųjų yra 
priešingai: diletantui dalykas yra tikslas, o 
vadinamajam specialistui – tik priemonė; tik 
tas absoliučiai rimtai darys ką nors, kuriam 
tatai yra tiesiogiai svarbu ir kuris tuo užsii-
ma iš meilės, con amore. Tokie, o ne dirbantys 
už atlygį, yra sukūrę vertingiausių dalykų“ 
(A. Schopenhauer, „Parerga ir paralipome-
na: filosofiniai samprotavimai apie filosofiją, 
būtį, kančią, grožį, moteris ir savižudybę“, 
Vilnius: Pradai, 2001, p. 241–242).

*Diletanto svarstymai: [straipsnių rin-
kinys] / Arvydas Kšanavičius. – Kaunas: 
Naujasis lankas, 2011 (Kaunas: Morkūnas 
ir Ko). – 181, [3] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 
978-9955-03-676-0.

„Vorutos” inform.

Vytinė (wittine – vokiškai, wicina – len-
kiškai, вицина - gudiškai aba baltarusiškai, 
витина – rusiškai) vienintelis nacionalinis 
LDK laikų burlaivis. Apie šiuos laivus pirmą 
kartą parašyta 1539 m. Venecijoje išleistame 
Olaus Magnus „Carta Marina“ žemėlapyje. 
Trys burlaiviai pavadinti „Naves Frumen-
tarie“ su aprašymu: „Statomi javams laivai, 
kurie (javai) išplaukia pro Gdanską į Ispaniją, 
Prancūziją, Angliją, Olandiją.“ Gdansko jūrų 
muziejaus direktorius Jeržis Litvinas (Jerzy 
Litwin) teigia, kad 1390 m. kunigaikštis Vy-
tautas naudojo vytines padėdamas Gardino 
pilyje savo apsuptai armijai. 

Vytines mini ir aprašo garsūs tyrėjai ir 
rašytojai: Zigmantas Gliogeris „Nemunas“, 
Vladislovas Sirokomlė „Nemunas nuo vers-
mių iki žiočių”, Konstantinas Tiškevičius  
„Neris ir jos krantai“.

Mokslininkų veikalas

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (Lietuvos 
istorijos institutas) ir prof. dr. Aivas Ragauskas 
(Lietuvos edukologijos universitetas) parašė 
tyrimų projektą „Vytinės Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje ir buvusiose jos teritorijose 
(XV–XIX a. vid.): istorija ir edukacija“. Tai kol 
kas išsamiausias mokslinis darbas, kuriame 
detaliai apžvelgiama vytinių ir kitų LDK 
vidaus vandenų laivybos aspektai.

Pasak mokslininkų išvadų, iki XIX a. vid. 
LDK vandens keliai buvo bene svarbiausias 
būdas kroviniams gabenti. Prekės iš LDK san-
dėlių, esančių prie Nemuno, buvo gabenamos 
į Karaliaučiaus, Gdansko, Torūnės uostus. Eu-
ropai buvo reikalingas vaškas žvakių liejimui, 
medžio pelenai muilo gamybai. Paklausūs 
buvo kailiai, linai, medus.

LDK didikams rūpėjo deficitinės prekės. 
Tai metalas, druska, silkės, prabangos ir bui-
ties reikmenys.

Be vytinių Nemunu prekės buvo gabe-
namos strugais, škutais, baidokais, barkomis, 
berlinkomis, prūsiškais botais.

Kad laivyba, ypač prekinė, buvo svarbi 
valstybės ekonomikai, puikiai matyti prie 

Iš Lietuvos laivybos istorijos

Vytinė Trakuose – paminklas LDK laikų 
Neries ir  Nemuno prekinei laivybai

Vladas KASPERAVIČIUS, Senieji Trakai

Nemuno ir kitų valstybės upių esančių miestų 
heraldikoje. Plocko, Dysnos, Lipsko, Drujos, 
Babruisko, Vileikos, Stolpcų, Balbieriškio, 
Seredžiaus, Babtų herbuose matomi laivai, 
kurie yra panašūs į vytines arba į upinius 
transporto laivus. 

Bene tolimiausias nuo Kuršių marių Ne-
muno uostas ir laivų statykla buvo Stolpcai. 
Tikėtina, kad miesteliui vardą davė į krantą 
įkalti stulpai (stolb – rusiškai stulpas) prie 
kurių buvo rišami laivai. 

Ir Trakai, ir Senieji Trakai Gediminai-
čių-Jogailaičių dinastijos istorijoje turėjo 
ypatingą vietą. Valdovo Žygimanto Augusto 
nurodymu Trakuose buvo pastatytas didelis 
pramoginis laivas. Buhalterinėse apskaitos 
knygose šis laivas vadinamas „Trakų laivu“. 
Laivą statė meistras iš Italijos Kasparas, o 
jam talkino aštuoni dailidės iš Kauno. Laivu, 
kuris galėjo panašėti į vytinę, Žygimantas 
Augustas su svita plaukiojo 1546 m. birželio 
4–6 dienomis. 

Laivavedžio (šafaro) 
pasakojimas

Vytinėje, kuri stovi prie Galvės ežero 
kranto priešais Trakų Salos pilį, kasdien lan-
kytojams pristatoma pažintinė programa, per 
kurią parodomas rimtai sukurtas dokumen-
tinis filmas apie istorinę vytinių vietą LDK 
ekonomikoje, profesionalūs upeiviai, daug 
metų plaukioję Nemunu ir Nerimi, pasakoja 
apie vytinės konstrukcijos ypatumus, laivo 
valdymo upėje subtilybes, senovės upeivių 
gyvenimą ir darbą vytinėje.

Norint suprasti vytinės konstrukcijos ypa-
tumus bei suvokti, kaip gyveno ir dirbo upei-
viai, reiktų būtinai apsilankyti Trakų vytinėje. 
Šiandien tai vienintelis tokio tipo realus laivas 
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje.

Trakų vytinės konstrukcijos ypatumai 
yra keli. Pirmiausia darant laivo dugną, stori 
keturbriauniai tašai naudojant kaltinius vinis 
buvo sujungti taip, kad nepraleistų vandens. 
Tie tašai sujungti skersiniais bimsais, kurie su 
dugnu sujungti medinių pirštais. Virš dugno 

visada yra vandens, kuris būtinas ne balastui, 
o tam, kad dugnas būtų maksimaliai įmirkęs ir 
mediena būtų maksimaliai susiglaudusi.

Kitas svarbus mazgas yra vytinės stiebą 
laikantis bimsas ir du bernaičiai. Žinant, kad 
vytinės naudojant krovinių burę gebėjo 
Nemunu plaukti ne tik pasroviui, bet ir prie 
srovę, ši vytinės konstrukcija turėjo būti itin 
tvirta ir patikima. 

Laivo vainiklentės sutrauktos viena prie 
kitos irgi naudojant kaltinius vinis. Lentos 
neturi špuntų, t. y. jos nesuleistos viena į kitą, 
o suglaustos galais. Kaltinės vinys garantuoja 
puikų susiglaudimą, juolab kad prieš pritvir-
tinant vainiklentes į savo vietą, jos kelias dienas 
buvo šutinamos garais specialiai padarytoje 
ilgoje dėžėje.

Visa vytinė ir kiekviena jo medinė detalė 
yra nudervuota pušų sakų derva. Tai šimtme-
čiais išbandyta ir patikima laivų medienos 
impregnavimo priemonė. 

Vytinės stogas dengtas drebulės skiedro-
mis. Toks stogas bus ilgaamžis.

Apie upeivių buitį ir gyvenimą bei dar-
bą vytinėse žinoma nedaug. Išsamiausiai 
upeivių gyvenimą XIX a. aprašė Vladislovas 
Sirokomlė veikale „Nemunas nuo versmių 
iki žiočių”.

Šitaip šiandien atrodo vytinės vidus

Vidutinio dydžio vytinėje be šafaro (lai-
vavedžio) dirbo 15 vyrų įgula. Kelionė prieš 
srovę ir Karaliaučiaus iki Gardo trukdavo iki 
aštuonių savaičių, tad mitybai teko naudoti 
vytinėje esančią duonkepę. Maisto racioną 
papildydavo sugauta žuvis, sūdytos mėsos 
atsargos, pakrančių kaimuose bei miesteliuose 
įsigytos daržovės. Rytais vietoj arbatos upei-
viai gerdavo silpną alų.

Vyrų darbas prasidėdavo anksti ryte 
ir baigdavosi laivus pakrantėje sustojus 
nakvynei. Upeiviai prižiūrėjo burę, po kelis 
vyrus pakaitom budėjo prie vairo, atsiradus 
būtinybei (nurimus vėjui ar užplaukus ant 
seklumos), įsikibę virvių, krantu traukdavo 
vytinę. Jei nepakako rankų jėgos, krante su-
montuodavo ožį (skriemulį su rankenomis) 
ir naudodami mechaninę jėgą nutraukdavo 
vytinę nuo kliūties. Tekdavo įveikti ne tik 
seklumas, bet ir rėvas, slenksčius, didelius 
riedulius.

Laive būdavo ir moterų. Jos apsilandy-
davo neilgam. Matyt, tų moterų būta jautrios 
širdies ir jos paįvairindavo upeivių naktis.

Trakų vytinė jau pristatyta visuomenei š.m. 
birželio 14 dieną. Taigi po 466 metų Trakuose 
vėl atgimė Karališkasis uostas. Jo flagmanu nuo 
šiol bus laikoma Trakų vytinė.

Atkelta iš 11 p.
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Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

Prabangi aplinka, karališkas aptarnavimas ir profesionalai, dir-
bantys virtuvėje. Norite švęsti tokioje vietoje? Apsilankykite 

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ 
Trakuose ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas 
puoselėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti 

vestuves, jubiliejus, asmenines šventes, vaikų gimtadienius, edukaci-
nes 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) 

„Šimtalapio“ gaminimo pamo-
kėlė;

• Autoparduotuvių „Senoji 
kibininė“ tinklas Vilniuje;

• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 
šventėms ir pobūviams; 

• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Skelbimai, reklama

Kviečiame paremti Pelesos lietuvių bendruomenę
Stipriausią Gudijoje lietuvių bendruomenę neseniai ištiko net keli smūgiai: mano-

ma, kad dėl trumpojo elektros jungimo sudegė Pelesos lietuvių vidurinės mokyklos 
direktoriaus ir bendruomenės pirmininko Jono Matiulevičiaus naujas namas, po to 
staiga mirė vietos kunigas K. Krikščiukaitis. Lankydamiesi Pelesoje, gaisro padarinius 
matėme savo akimis.

Tėvynei nusipelniusiai nukentėjusiai nuo gaisro šeimai su dviem vaikais pirmiausia 
ėmėsi solidariai šelpti Pelesos mokytojai. Kviečiame galinčius prie šios kilnios misijos 
prisidėti. Mokyklos direktoriaus ir bendruomenės pirmininko Jono Matiulevičiaus 
sąskaita Lietuvoje esančiame AB DNB banke LT484010042400709942, Matiulevič Ivan 
(Gudijoje lietuvių vardai ir pavardės dokumentuose yra suslavintos).

Pagarbiai
„Vilnijos“ draugijos pirmininkas K. Garšva

Užs. Nr. 194

Parduodu an-
t ikvarinį  banko 
seifą (austriškas), 
1930 m. gamybos 
(aukštis 1,34 m, plo-
tis 0,74 / 0,66 m). 

Tel. 8 605 19 302

„Vorutos“ laikraščio internetinei 
svetainei www.voruta.lt 
reikalingas programuotojas (-ja). 
Pasiūlymus siųsti 
vorutosfondas@voruta.lt, 
tel. 8 605 19 302.

Baltų vienybės ugnies sąšauka 2012 
2012 m. rugsėjo 22 

d. 20–21 val. minint 
Baltų vienybės dieną 
kviečiame visus bal-
tų genčių palikuonis 
Lietuvoje, Latvijoje ir 
visame pasaulyje įsi-
jungti į Baltų vienybės 
ugnies sąšauką ir už-

degti ugnis ant kalnų, piliakalnių, su baltų 
istorija susijusiose vietose.

Prieš 776 metus baltų gentys susivienijo 
ir Saulės mūšyje sumušė Kalavijuočių ordi-
ną. Saulės mūšio diena Lietuvos ir Latvijos 
seimų yra paskelbta Baltų vienybės diena. 
Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas 
- vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – žen-
klas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu 
metu – vienybė.

Baltijos jūros rytų pakrantėje gyve-
nančius žmones nuo amžių siejo bendri 
protėviai, papročiai, giminystės ryšiai. 
Baltų genčių kalbos ir kultūra turi bendras 
šaknis. Įsikūrusios kaimynystėje baltų gen-
tys išgyveno tūkstantmetę istoriją iki šiol. 
Tačiau baltams dažnai tekdavo kautis su 
užpuolikais, ginti savo žemes, savo gyvastį, 
savo kultūrą. Baltai išgyveno, nes jų stiprybė 
buvo vienybėje ir tikėjime, kur jie bebūtų 
gimtinėje ar tremtyje.

Šios sąšaukos esmė – aplankyti baltams 
atmintinas vietas, uždegti ugnis ant kalnų 
ar kitose su baltų istorija susijusiose vieto-
se ir sujungti baltų genčių palikuonis bei 
žemes.

Bendruomenes, organizacijas, pavienius 
asmenis rugsėjo 22 d. 20–21 val. dalyvau-
siančius Baltų vienybės ugnies sąšaukoje 
prašome pranešti apie tai adresu paveldas@
aukuras.lt. Pranešime nurodykite vietą, 
kur bus uždegta ugnis ir kas ją įžiebs, kon-
taktus.

Pvz. Girnikų kalnas, Bubių sen., Šiaulių 
raj. Ugnį rugsėjo 22 d. 20 val. uždegs Šiaulių 
gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo 
„Aukuras“.

Renginio pradžia 18.30.
Išsamiau: www.aukuras.lt.
Teirautis tel. +370 686 12612 (Darius), 

info@aukuras.lt.
(koordinatės: 439532, 6192546 (LKS) arba 

N 55° 51’49.95”, E 23°2’2.37” (WGS)).
Apie Jūsų dalyvavimą paskelbsime, kad 

kaimynystėje esantys žinotų ir Jūsų uždegtą 
vienybės ugnį nuo kitų kalvų pamatytų bei 
džiaugtųsi. Pakvieskite savo draugus už-
kurti ugnį ant gretimų kalnų. Tie kas išvykę 
svetur ar neturite galimybės nuvykti į baltų 
atminties vietas, uždekite ugnelę namuose. 

Lai Baltų vienybės ugnies ženklas nuvilnija 
per baltų kraštus ir pasaulį.

DĖMESIO: Nedekite ugnies ant pilia-
kalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių 
teritorijose tiesiai ant žemės, jei ten nėra 
įrengta laužavietė. Išdeginsite skylę istorijos 
knygoje, pažeisdami archeologinį sluoksnį 
kuris gali būti vertingas istorijos pažinimui! 
Jei kalnas apaugęs medžiais, blogas mato-
mumas – iškelkite ugnį ant karties, naudoki-
te salves (fejerverkus, saliutus), skraidančius 
žibintus. Rengdami renginius nekilnojamų 
kultūros paveldo objektų teritorijoje, nepa-
mirškite juos suderinti su Kultūros paveldo 
departamento teritoriniais padaliniais, 
kurių adresus rasite http://www.kpd.
lt/lt/kontaktai.

Kaip švęsti šventę:
Siūlome susisiekti su gretimai ugnį 

kursiančiais žmonėmis, kurių kontaktus 
rasite www.aukuras.lt ir suderinkite ugnies 
uždegimo, fejerverkų paleidimo laiką, kad 
spėtumėte pamatyti vienas kitą.

Prieš ugnies užkūrimą siūlome sureng-
ti talką ir sutvarkyti aplinką, pasiruošti 
šventei:

• sukrauti aukurą,
• pasiruošti ugniavietę,
• malkų,
• surinkti šiukšles.
Jei teritorijoje netoliese yra daugiau įdo-

mių objektų siūlome padaryti nedidelį žygį 
ir juos aplankyti. Susirinkite ir susipažinki-
te - pasiųskite gėrimo kaušą (ąsotį, dubenį, 
puodelį) ratu vienas kitam vienybės linkėda-
mi bei po gurkšnį nugerdami. Pasisakykite, 
kodėl jums svarbi Baltų atmintis ir vienybė. 
Sudainuokite bendrą dainą (siūlomų dainų 
sąrašas). Surenkite bendrą vaišių stalą. 
Prisiminkite Baltų istoriją. Pasikvieskite 
istoriją išmanantį žmogų, kuris papasakotų 
apie baltų tautų istoriją, būdą, savitumą, bei 
vieningumą. Užkurkite ugnį.

Baltų vienybės diena kartu yra ir Rudens 
Lygiadienis, todėl galite apsiversti per galvą 
atkartodami virsmus vykstančius gamtoje. 
Stebėkite dangų ir horizontą, suskaičiuokite 
kiek baltų vienybės ugnių galite pastebėti. 
Kurkite šventę patys – dainuokite, šoki-
te, vaišinkitės, dalinkitės pasakojimais ir 
mintimis. Žinią nusiųskite draugams ir 
pažįstamiems.

Apie sąšauką teiraukitės:
Lietuva: Šiaulių gamtos ir kultūros pa-

veldo apsaugos klubas „Aukuras“ – Darius 
Ramančionis, tel. +370 686 12612.

Latvija: Latvių ir lietuvių vienybės drau-
gija – Inga Kapeniecė, tel. +371 262 42510, el. 
paštas: baltuvienibasugunis@gmail.com.

Jonušo Radvilos 400-ųjų gimimo metinių 
sukakčiai paminėti rugsėjo 20 d., ketvirtadie-
nį, 16 val. Kauno įgulos karininkų ramovės 
Mažojoje salėje Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus pristato kilnojamąją parodą „Lietuvos 
didžiajam etmonui Jonušui Radvilai – 400“.  
Per parodos atidarymą pranešimą „LDK 
didysis etmonas Jonušas Radvila ir Radvilų 
giminės reikšmė Lietuvos istorijoje“ skaitys 
ir parodą pristatys jos autorė Vytauto Di-
džiojo karo muziejaus LDK karybos istorijos 
skyriaus vyresnioji muziejininkė Virginija 
Gureckienė.

Paroda veiks nuo 2012 m. rugsėjo 20 iki 
spalio 8 d.  8.00–18.00 val.

Kilnojamoji paroda 
„LDK didžiajam  etmonui Jonušui Radvilai – 400“

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kariuomenės vadas, didysis etmonas kunigaikštis 

Jonušas Radvila (dailininkas nežinomas)


