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Nevienadienė baltų vienybė
Prof. Alvydas BUTKUS, Letonikos centro vadovas, Kaunas

Straipsnis iliustruotas istorine nuotrauka iš Kremliaus su autoriaus (Richardo Herzingerio – red.
past.) tekstu: „Stalinas žiūri šypsodamasis: 1939 m.  rugpjūčio 23 d. Vokietijos reicho užsienio 

reikalų ministras Joachimas von Ribentropas (kairėje) ir sovietų užsienio reikalų ministras 
Viačeslavas  Molotovas (priekyje) Maskvoje pasirašė vokiečių-rusų nepuolimo sutartį”

Seinų ir Punsko kraštas

Apie sisteminę paramą 
etninėms žemėms

Irena GASPERAVIČIŪTĖ, Punskas

Nukelta į 15 p.

Karo muziejus

„Die Welt“ demaskuoja Rusijos 
sukurtą antifašizmo mitą

Rugsėjo 7–8 d. Punsko ir Seinų krašte lan-
kėsi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
viceministras Vaidas Bacys. Viceministras 
ir jį lydėjusi švietimo politikos analitikė dr. 
Vaiva Vaicekauskienė aplankė Seinų lietuvių 
„Žiburio“ mokyklą, Navinykų mokyklą, kur 
susitiko su Pristavonių ir Vidugirių mokyklų 
bendruomenėmis, Punsko Dariaus ir Girėno 
gimnaziją ir pagrindinę mokyklą bei Punsko 
Kovo 11-osios lietuvių licėjų. Taip pat lankė 
kultūros namus, Punsko „Senąją kleboniją“, 
Prūsų ir jotvingių gyvenvietę, padėjo gėlių 
prie Lietuvos savanorių kapų Berznyke. Buvo 

susitikęs su Lenkijos lietuviškų organizacijų 
vadovais, mokyklų direktoriais, savivaldybių 
atstovais.

Prieš metus švietimo viceministras V. Ba-
cys vadovavo Lietuvos ir Lenkijos švietimo 
ekspertų darbo grupės Lietuvos delegacijai. 
Su juo kalbuosi apie darbo grupės rezultatus 
bei Punsko ir Seinų kraštą.

„Aušra“: Lapkričio mėn., beveik prieš 
metus, baigė darbą švietimo ekspertų komi-
sija, kurios, t. y. Lenkijos delegacijos, tikslas 
buvo atšaukti Lietuvoje priimtą Švietimo 
įstatymą. Komisija išsiskyrė nepasiekusi 
sutarimo. Vėliau vyko vietos lenkų protes-
tai, buvo organizuojami mitingai. Kokia 
šiuo metu padėtis? Įstatymas juk atšauktas 
nebuvo.

Vaidas Bacys: Manau, kad tam tikras 
lenkų tautinės mažumos nepasitenkinimas 
vis dar yra. Jie to neslepia, bet opozicijos 
arba tiesmukiško įstatymo nevykdymo nėra, 
prieštaravimo nebelikę. Per šiuos metus daug 
dėmesio buvo skiriama tiek mokytojų kvalifi-
kacijos kėlimui, tiek tautinių mažumų moky-
klų aprūpinimui mokymo priemonėmis, o jei 

LR švietimo ir mokslo 
viceministras Vaidas Bacys

Du totalitariniai režimai – stalininis komu-
nizmas ir hitlerinis nacionalsocializmas –XX a. 
Europoje paliko kruviniausius ir skaudžiausius 
pėdsakus. Bet iki 2008 m. Prahos deklaracijos 
Vakarų šalyse egzistavo pakankamai gajus mitas 

apie „nuoseklią Rusijos antifašistinę“  politiką. 
Ypač nedrąsiai priešinga nuomonė prasibrau-
davo į Vokietijos spaudą. Prisimenant 1939 
metų Hitlerio ir Stalino suokalbių  pragaištingus 

Rugsėjo 22 d. Lietuvoje ir Latvijoje yra 
švenčiama baltų vienybės diena. Tą dieną 
1236 m. lietuviai ties Šiauliais sumušė iš plė-
šikavimų grįžtančią Kalavijuočių ordino ka-
riuomenę, o jos likučius pribaigė žiemgaliai. 
Istorijoje šis įvykis žinomas Saulės mūšio 
vardu. Jo reikšmė buvo didžiulė – Kalavijuo-
čių ordinas po pralaimėjimo taip ir neatsiga-
vo, o sulaukę 1237 m. pavasario šio ordino 
likučiai susijungė su Prūsijos kryžiuočiais ir 
tapo Teutonų ordino padaliniu, pavadintu 
Livonijos kryžiuočių ordinu. Mindaugo 
Lietuva gavo atokvėpį iki 1244 m., per kurį 
sėkmingai priešinosi mongolų ekspansijai 
rytuose ir plėtė valstybę dar iki galo nesus-
lavėjusiose rytinėse baltų žemėse. 

Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad ka-
lavijuočių pusėje kovėsi ir dalis pavergtųjų 
baltų (latgaliai, gal ir sėliai) bei finų (lyviai, 
estai), nes vokiečiai varė į savo kariuomenę 
nukariautųjų tautų vyrus. Be to, kronikos 
mini ir 200 pskoviečių karių (iš jų namo grį-
žo tik kas dešimtas). Iš viso vokiečių pusėje 
buvo apie 4500 karių; liko gyvų tik apie 500. 
Pirmasis popiežiaus palaimintas kryžiaus 
žygis į Lietuvą buvo visiškai sužlugdytas.

Pasak istoriko Tomo Baranausko, žiem-
galių dalyvavimas persekiojant bėgančius 
kalavijuočius nebuvęs spontaniškas. Tai 
buvo suderinta ir koordinuota su lietuvių 
puse. Pagaliau ir pats mūšis vyko Žiemgalos 
žemėje, kuri driekėsi nuo Mūšos baseino 
iki Rygos įlankos, tad nereikia stebėtis, kad 
nuolat žiemgalių gnaibomi kalavijuočių ka-
riuomenės likučiai Rygą pasiekė tik pačioje 
rugsėjo pabaigoje.

Baltiškasis solidarumas

Kai kurie istorikai linkę akcentuoti 
XIII–XIV a. žinomas baltų tarpusavio kovas 
ir intrigas. Jų tikrai būta. Kronikos rašo apie 
kunigaikščio Žvelgaičio žūtį nuo žiemgalių 
rankų, Mindaugo Livonijos kryžiuočiams 
dalytas baltų žemes mainais į krikštą (1251) 
ir į karūną (1253), Vytauto dažną žemaičių 
stumdymą Prūsijos kryžiuočiams už pagal-
bą kovoje dėl valdžios Lietuvoje ir pan. Bet 

beveik neakcentuojama Lietuvos parama 
kuršiams po Saulės ir Durbės mūšių ir savų 
interesų gynimas Šiaurės Kurše. Neakcen-
tuojama tai, jog galutinai pralaimėję kovas 
su kryžiuočiais į Lietuvą ieškoti  prieglobs-
čio bėgo ir prūsai, ir jotvingiai, ir kuršiai. 
1290 m. netekę savo paskutinės pilies Sida-
brės (prie Joniškio), į Lietuvos gilumą pasi-
traukė 10 000 žiemgalių. Šimtmetį trukusi 
giminaičių baltų kova neleido kryžiuočiams 

Esu tėtės dukra

Nijolė Leokadija 
LELKAITĖ-BAIKIENĖ

Lietuvos baltarusiai: kas jie?

Aleksandras ADAMKAVIČIUS

Lieponys švenčia 
625 metų jubiliejų

Elena ŽILINSKIENĖ

Antrojo pasaulinio karo istorija
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Mažoji Lietuva

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

Kristupas Gudaitis
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius 

LU studentų Donelaičio draugijos steigėjai (iš kn. „Alma mater“, 1930 m.). Sėdi iš kairės: mok. teol. 
stud. Mikas Jonušaitis, stud. Stanaitytė, teol. stud. Mikas Preikšaitis, med. stud. Kristupas Gudaitis. 

Stovi iš kairės: teol. stud. Adolfas Keleris, teol. stud. Jurgis Gavėnis ir teol. stud. Martynas Preikšaitis

Dr. Kristupas Gudaitis 
(Iš kn. „Lietuviai evangelikai“, 1957 m.)

Tęsinys kitame numeryje

2012 m. sukanka 40 metų nuo vieno iš 
nepriklausomos Lietuvos kūrėjų, kultūros 
veikėjo,  gydytojo, visuomenininko, biblio-
filo, medicinos daktaro Kristupo Gudaičio 
mirties. 

Kristupas Gudaitis gimė 1894 m. kovo 
19 d. (7 val. ryto) Žemaičių Naumiestyje, Ra-
seinių (vėliau Tauragės) aps. Enciklopedijose 
(„Mažosios Lietuvos enciklopedijoje“ (MLE) 
ir „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ 
(VLE)) klaidingai nurodyti 1898 gimimo me-
tai. Šeimoje gimė 6 sūnūs (Mikas, Adomas, 
Jonas, Dovas, Endrius, Kristupas) ir 3 dukros 
(Elskė, Marė bei Marta Berta), kai kurie mirė 
vaikystėje. Paprūsės Naumiesčio evangelikų 
liuteronų parapijoje (Tauragės filijoje) jau 
1815 m. pakrikštyti du Gudaičiai – Michaelis, 
Andriaus ir Martinas, Martino. Ar K. Gudai-
tis yra jų palikuonis, kol kas neaišku. Nėra 
įrašo apie jo tėvo Endriaus krikštą Nau-
miesčio ev. liuteronų bažnyčios gimimų ir 
mirimų knygose. Gal tai mūrininkas Endrius 
Gudaitis, miręs Naumiestyje (1919 09 20) 77 
metų amžiaus? (Jo mirimo įraše trūksta kai 
kurių būtinų svarbių duomenų). Bet kuriuo 
atveju jis yra lietuvininkų, persikėlusių iš 
Mažosios Lietuvos į Žemaitiją, palikuonis. 
Motina – Urtė Genutikė (Genuth, Genuttis). 
Ji gimė 1857 03 19 Trumpininkų k. (Žygaičių 
vlsč.) Adomo ir Erdmės Bartminikės šeimo-
je. Likusi našle mirė 1937 07 17 Sugintų k. 
(šalia Žem. Naumiesčio). Palaidota Žem. 
Naumiesčio ev. liuteronų kapinėse.

Visur rašoma, kad K. Gudaitis 1912–
1914 m. mokėsi Evangelikų vidaus misijos 
seminarijoje Sankt Peterburge. Tačiau 
pirmojo savaitraščio Žemaitijoje „Svečias“ 
(1911–1914)  leidėjas ir redaktorius, Nau-
miesčio ev. liuteronų bažnyčios kantorius 
(mokytojas) Frydichas Megnis (1873–1950) 
informuoja:

Iš Naumiesčio [Ras. pav.] įstos šiomis 
dienomis viens jaunikaitis „K. G“ iš lietuvinin-
kų tarpo, į Peterburgo evangėlišką naminės 
pasiuntinystės mokyklą [Brüderhaus]. Jis buvo 
„Svečio“ knygų spaustuvės draugdarbininku 
(Svečio žinios // Svečias. – 1913, juni 29 (juli 
12) (Nr. 26), p. 311).

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, 
K. Gudaitis mokslą nutraukė, grįžo į namus. 
Mokytojavo Naumiesčio pradinėje moky-
kloje, dirbo bendruomenės kantoriumi. 
Naumiestį užėmus vokiečių kariuomenei, 
1915 m. vasarą  suimtas ir išvežtas į Vokie-
tiją. 1919 m. grįžęs savanoriu stojo į Lietuvos 
kariuomenę, 1920 m. baigė Kauno karo 
mokyklą, dalyvavo kovose su lenkais ties 
Merkine ir pasižymėjo lemiamose Lietuvai 
kautynėse ties Širvintomis (buvo sunkiai 
sužeistas). Apdovanotas Lietuvos kariuo-
menės kūrėjo savanorio medaliu ir I laipsnio 
Vyčio Kryžiumi (1921).  Stojus taikai, eks-
ternu išlaikė brandos egzaminus ir 1922 m. 
įstojo į ką tik atidaryto Lietuvos universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto literatūros 
skyrių Kaune. 1922 11 28 prof. M. Biržiškos 
proseminare skaitė referatą „Neselmano 
1853 m. dainynas“1. 

Tačiau 1923 m. rudenį ėmėsi medicinos 
studijų, 1931 02 11 baigė universitetą ir įgijo 
„medicinos gydytojo“ teises. Vasario 16 d. 
K. Gudaitis, kaip perspektyvus mokslinin-
kas, einantis vyresniojo laboranto parei-
gas, pakeliamas jaunesniuoju asistentu ir 
paliekamas dirbti universiteto Bendrosios 
patalogijos bei pataloginės anatomijos 
katedroje, po metų – chirurgijos  klinikoje. 
1934–1938 m. dirbo Klaipėdos ligoninėje 
Chirurgijos ir ginekologijos-akušerijos 
skyriaus gydytoju. 1936 m. K. Gudaičiui 
suteiktas chirurgijos, 1938 m. akušerijos ir 
ginekologijos specialisto vardas. 1937 m. 
Berlyne tobulinosi plaučių chirurgijos sri-
tyje. 1939–1940 m. chirurgas Kaune, Kauno 
kalėjimo ligoninės vyr. gydytojas; iš pareigų 
atleistas sovietinių okupantų. Parengė dak-
taro disertaciją „Pirminė plaučių karcinoma 
Lietuvoje ir jos priežastys bei patologija“, 
tačiau apginti ją sutrukdė prasidėjęs Antrasis 
pasaulinis karas.

K. Gudaitis dešimt metų buvo Lietuvių 
evangelikų liuteronų sąjungos „Pagalba“ 
pirmininkas, aktyviai dalyvavo Lietuvos 
evangelikų liuteronų bažnyčios veikloje: nuo 

1925 m. buvo lietuvių sinodo narys, 1933 m. 
pabaigoje išrinktas pirmuoju lietuvių atsto-
vu į konsistoriją (nepatvirtintas), 1935 m., 
Švietimo ministerijos pakviestas, tapo 
pasauliečiu atstovu konsistorijoje, 1937 m. 
gruodžio 19 d. pirmininkavo lietuvių liute-
ronų sinodui, kuris išrinko jį valdybos nariu, 
o 1938 m. pradžioje (pirmasis konsistorijos 
posėdis įvyko vasario 9 d.) LR Prezidentas 
patvirtino jį Evangelikų liuteronų konsistori-
jos prezidentu. Šias pareigas ėjo 1938–1941m. 
Už konsistorijos reikalų tinkamą tvarkymą 
ir liuteronų lojalumą Lietuvos Respublikai 
prezidento A. Smetonos apdovanotas Vy-
tauto Didžiojo III laipsnio ordinu.  O La-
tvijos Vyriausybė, įvertindama abiejų šalių 
ev. liuteronų bažnyčių bendradarbiavimo 
naudingumą, Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios (LELB) konsistorijos prezidentą K. 
Gudaitį apdovanojo šios šalies aukščiausiu 
Trijų Žvaigždžių ordinu.

K. Gudaitis 1941 m. pasitraukė į Vo-
kietiją, dirbo įvairiose ligoninėse, nuo 1946 
m. – pabėgėlių stovyklose ir sanatorijose. 
Pabaltijo universitete Hamburge (Pineberge) 
apgynė minėtą disertaciją ir įgijo medicinos 
daktaro laipsnį; 1948–1949 m. ten dėstė; tapo 
asocijuotuoju profesoriumi. 1949 m. persikė-
lė į JAV, dirbo ligoninėje. Vėliau Čikagoje 
vertėsi privačia gydytojo praktika. 

Bendradarbiavo religinėje bei pasaulie-
tinėje periodinėje spaudoje. Lietuvių evan-
gelikų reikalais rašė į lietuvišką periodinę 
spaudą: „Ateivis – žmonių pamėgtas M. 
Lietuvos poetas“ (1951); „Kristijonas Done-
laitis ir jo „Metai“ (1952; perspausdintas kn. 
„Egzodo Donelaitis: lietuvių išeivių tekstai 
apie Kristijoną Donelaitį“. Sudarė ir parengė 
Mikas Vaicekauskas. Vilnius: Aidai, 2001); 
„Kultūriniai ir tikybiniai ryšiai tarp M. ir D. 
Lietuvos ev. lietuvių; Lietuvių ev. liuteronų 
tikybinio ir kultūrinio gyvenimo bruožai“ 
(1952). Monografija „Lietuviai evangelikai„ 
(Rodney, 1957) apie M. ir D. Lietuvos bei 
Amerikos evangelikus išspausdinta Kana-
doje atskira knyga. Buvo „Lietuvių enci-
klopedijos“ (LE) straipsnių apie lietuvius 
evangelikus autorius.

K. Gudaičio mokslinių straipsnių atspau-
dai iš „Medicinos“ žurnalo Kaune paskelbti 
ir atskirai: „Ulcus ventriculi et duodeni 
dažnumas vaikystės amžiuje“ (1933), „Vėžio 
atsiradimo, paveldėjimo ir užkrėtimo klausi-
mu“ (1938), „Torokoplastika pagal Maurer`ą 
plaučių tuberkuliozei gydyti“ (1940). 

JAV ir Kanados lietuvių evangelikų 
liuteronų sinodas, vienijęs keturias senąsias 
lietuviškas parapijas, veikęs atskirai nuo 
naujosios išeivijos bažnyčios, 1958–1977 m. 
leido žurnalą „Kelias“, kurio redakcinėje 
komisijoje buvo dr. K. Gudaitis su kunigais 
J. Pauperu ir P. Dagiu. Dr. K. Gudaitis nuo 
1954 m. buvo vis perrenkamas šio sinodo 
pirmininku.  

K. Gudaitis paskelbė istorinę studiją 
apie Tauragės parapiją (Gudaitis Kristupas, 
„Tauragės evangelikų liuteronų parapijos 
istorinė apybraiža“, Tautos praeitis, t. 2, d. 
3–4, 1967, Chicago–Roma, p. 271–286.).

Klaipėdiškio Martyno Toleikio (1893–
1962) prisiminimų knygoje „Ir žodžiai tapo 

Kūnu“ (2008) iš laikraščio „Lietuvos Pajūris“ 
(Montrealyje, 1964) perspausdintas laikraš-
čio bendradarbio K. Gudaičio str. „Su mielu 
draugu po Mažąją Lietuvą: Viliaus Dovilo 
mirties trisdešimtmetis“. Beje, V. Dovilas 
su K. Gudaičiu ir kt. 1928 03 29 įregistravo 
Lietuvos universiteto (LU, dab. Vytauto 
Didžiojo universitetas) studentų draugiją 
„Mažoji Lietuva“. Vienas iš Donelaičio stu-
dentų draugijos (įreg. 1930 01 09) steigėjų 
buvo ir K. Gudaitis.  

Dr. K. Gudaitis mirė 1972 m. rugpjūčio 
26 d. Varene (Warrene), Ilinojaus valstijoje, 
JAV. Palaidotas Čikagos Lietuvių tautinėse 
kapinėse.

Kristupo Gudaičio 
visuomeninė veikla

1923 m. rugsėjo 8 d. Tauragėje įsikūrusi 
Lietuvių evangelikų liuteronų sąjunga „Pa-
galba“ (reg. 1923 11 03 Tauragėje) veikė iki 
1936 m. Steigėjai buvo jauni tautiškai nusitei-
kę (tuo metu dar visoje Lietuvoje dominavo 
vokiečiai ev. liuteronai ir vokiečių kalba) 
mokytojas Mikas Jonušaitis, Mikas Preikšai-
tis (abu iš Tauragės ev. liuteronų parapijos), 
karininkas Andrius Gintautas ir studentas 
Kristupas Gudaitis (abu iš Ž. Naumiesčio ev. 
liuteronų par.). Steigiamajame suvažiavime 
dalyvavo Kauno, Jurbarko, Šilalės, Batakių, 
Ž. Naumiesčio, Kretingos, Tauragės, Su-
dargo ir kt. ev. liuteronų parapijų atstovai. 
Sąjungos pirmasis ir ilgametis pirmininkas 
(10 metų) buvo K. Gudaitis. Sąjungos tikslas 
ir uždaviniai: kelti dvasinį, kultūrinį ir tauti-
nį lietuvių ev. liuteronų susipratimą; raginti 
bei remti ev. liuteronų jaunimą eiti mokslus, 
paremti pašalpomis ir išrūpinti stipendijų; 
rūpintis lietuviais ev. liuteronais, kuriems 
reikia pašalpos bei prieglaudos; rūpintis ev. 
liuteronų spauda; palaikyti glaudžius santy-
kius su M. Lietuvos lietuviais ev. liuteronais. 
Sąjunga turėjo apie 3000 narių ir per 12 savo 
gyvavimo metų buvo įsteigusi savo skyrius 
daugelyje ev. liuteronų parapijų, apie 30. 
Kovodama už tėvynę ir tikėjimą sąjunga 
pamažu radikalėjo. Apie 1930 m. ji pradėjo 
perdėtai aukštinti lietuviškumą ir neigiamai 
vertinti kitas tautybes ir nuomones. 

(Toliau pasinaudota kn. „Lietuvos evan-
gelikų bažnyčios: istorijos metmenys“. Suda-
rė Arthur Hermann. – Vilnius: UAB „Baltų 
lankų“ leidyba“, 2003 (Vilnius: Vilspa), p. 
380–381, 387, 406–407, 240, 244, 246).

1925 m. K. Gudaitis sąjungos vardu 
vyko tartis su Klaipėdos krašto mokyklų 
decernentu kun. dr. V. Gaigalaičiu ir šis iš 
esmės sutiko būti renkamas lietuvių sinodo 
senjoru. Jos dėka V. Gaigalaitis buvo ne tik 3 
kartus išrinktas lietuvių sinodo senjoru, bet 
ir priverstas atsistatydinti, apkaltinus, kad 
jis esą palaiko vokiškumą. Bažnyčioje augo 
suirutė. 1936 m. pavasarį sąjunga panaikinta, 
o jos turtas konfiskuotas. M. ir D. Lietuvos 
lietuviams evangelikams sujungimo tikslu 
įkūrus bendrąją Lietuvių evangelikų są-
jungą, sąjungos skyrių ir narių dauguma 
įsijungė į naująją sąjungą. 

1924 m. ev. reformatų sinode Biržuose 

dalyvavo naujai įsteigtos Lietuvos evange-
likų  „Pagalbos“ sąjungos vicepirmininkas, 
medicinos studentas K. Gudaitis, kuris savo 
pranešime pristatė „Pagalbos“ programą: 
„ugdyti tautinį susipratimą“, kovoti su 
vokiečių monopoliu ir puoselėti lietuvių 
lygiateisiškumą ir savarankiškumą liutero-
nų parapijose. Ta proga K. Gudaitis pasiūlė 
liuteronams ir reformatams susiburti į vieną 
bendrą organizaciją. Kaune gyvenantys refor-
matai ir liuteronai neoficialiai jau buvo įsteigę 
savo skyrių. Pasak K. Gudaičio, susijungimas 
pagyvintų lietuvių protestantų tarpusavio 
ryšius ir veiklą ir sukurtų vieningą frontą „gi-
nant bendrus tikybinius ir ekonominius rei-
kalus prieš krikščionių demokratų valdžią“. 
Prireikus tokią organizaciją būsią galima 
paversti politine jėga ir veikiant bendromis 
jėgomis prastumti atstovą į Seimą.

Bendras frontas ypač reikalingas pasi-
darė po to, kai 1927 m. Lietuvos Vyriausybė 
pasirašė konkordatą su Šv. Sostu, ir Romos 
katalikų bažnyčia, atsipalaidavusi nuo 
senųjų carinių įstatymų, įgijo visas teises ir 
pradėjo aktyviai reikšti savo įtaką religinėje, 
visuomeninėje ir net valstybinėje Lietuvos 
politikoje ir siekti tikybinio monopolio. Ka-
talikų  kunigai, kaip ir reformacijos laikais, 
vėl žiūrėjo į protestantus kaip į teologinius 
priešus ir formavo atitinkamas visuomenės 
pažiūras.

1928 m. liepos 25 d. ev. liuteronų ir re-
formatų sinodų vadovybės bei evangelikų 
sąjungų „Sandora“ ir „Pagalba“ valdybos 
įteikė ilgą memorandumą A. Smetonos 
Vyriausybei, prašydamos nepanaikinti  
prieš pustrečių metų įsteigto Evangelikų 
teologijos fakulteto. Memorandumą pasirašė  
V. Gaigalaitis, P. Jakubėnas, M. Kavolis, 
K. Gudaitis, H. Sroka, M. Yčas ir kiti. 

1936 m. spalio 5 d. Kaune buvo oficialiai 
įsteigta Lietuvos evangelikų sąjunga – visų 
Lietuvos protestantų organizacija. Jos pir-
mininku buvo išrinktas dr. Otonas Stanaitis. 
Į sąjungos centro valdybą įėjo prof. kun. 
dr. V. Gaigalaitis, prof. kun. P. Jakubėnas, 
ilgamečiai vyriausieji liuteronų ir reforma-
tų bažnyčių dvasininkai, religinių reikalų 
patarėjas doc. kun. Jonas Pauperas, buvęs 
ministras ir Klaipėdos krašto gubernatorius, 
Lietuvos liuteronų konsistorijos prokuroras 
teisininkas Karolis Žalkauskas, mokytojas 
Mikas Jonušaitis, kariuomenės kapelionas 
kun. Petras Dagys ir K. Gudaitis.

1 Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann 
(1811–1881), filologas orientalistas, matematikos 
istorikas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, 
prūsistas, lietuvių kalbos ir raštijos tyrinėtojas. 
Parengė ir išleido apie 35 000 žodžių „Lietu-
vių-vokiečių kalbų žodyną“ („Wörterbuch der 
littauischen Sprache“, 1851); 410 dainų ir 55 
melodijų tautosakos rinkinį „Lietuvių liaudies 
dainos“ („Littauische Volkslieder“, 1853); kun. 
K. Donelaičio raštus su vertimu į vokiečių kalbą 
(„Christian Donalitius Littauische Dichtungen“, 
1869); „Aiškinamąjį prūsų kalbos žodyną“ 
(„Thesaurus linguae Prussicae“, 1873). Pirmasis 
pavartojo baltų terminą (veikale „Die Sprache der 
alten Preußen“, 1845).
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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

Veikiausiai Lubėnų gyventojams te-
liko stebėtojų vaidmuo. Nemunu plaukė 
nenutrūkstančios laivų ir sielių virtinės, 
plukdžiusios krovinius iš Didžiosios Lie-
tuvos ir Gudijos žemių. Gerokai piečiau 
ėjo svarbiausi sausumos keliai, ten vyko 
intensyviausia pasienio prekyba su suval-
kiečiais. Baigiantis XIX a. lubėniškiai ėmė 
justi vis skaudesnius tradicinio gyvenimo 
pokyčius – Europos ir pasaulio raidos 
tendencijos tolimais aidais atsiliepdavo 
nuošaliuose kaimuose tarp Nemuno ir 
plačiosios girios. Nutrūko naujakurių 
srautas, vis sunkiau susirasta samdinių. 
Vargingesni krašto jaunuoliai gerai pa-
mąstydavo, ar verta sunkiai vargti kertant 
medieną ir ją gabenant, ar nebūsią sma-
giau miestuose ar kur toli Vakaruose.

Pakėlė sparnus ir dalis lubėniškių – 
paupyje teturėta po menką smėlingos 
žemės plotelį, darbas girioje buvęs išties 
varginantis (tada nebuvę nei šiandieni-
nės technikos stebuklų, nei paprastesnių 
pagalbinių mechanizmų). Kaip ir kitur 
Mažojoje Lietuvoje, baigėsi anksčiau spar-
ti Lubėnų plėtra. Paupio kaimai pradėjo 
tirpti, apsukresniems išvykstant uždar-
biauti ar išsikeliant ištisoms šeimoms.

Lubėnai ir tuomet nežlugo. Ten pasi-
likę sugebėdavo ir prasigyventi, praplėsti 
savo sodybas. Senuosius medinius trobe-
sius vis dažniau keitė mūriniai statiniai, 
o nendrinius ar šiaudinius stogus – ilga-
amžėmis raudonplytėmis čerpėmis ar 
cinkuota skarda dengti. Gyventa taip pat 
erdviau – susidėvėjusių, kuklių trobesių 
vietoje statyti jau didesni gyvenamieji 
namai su platesniais langais ir patogesne 
vidaus įranga.

Keitėsi ir aplinkinis gyvenimas. Dar 
XIX a. Nemune įsivyravo garlaiviai, iš-
stumdami senovinius burinius medinius 
laivus (kuršlaivius ir kitokius) ar „bur-
liokų“ (laivavilkių) tempiamas baržas. 
Vėlesniais laikais atsirado „technikos ste-
buklas“ – iš pasienio Šilėnų pro Lubėnus 
į didesnius centrus važiuodavęs reisinis 
autobusas. Prireikus buvo galima keltis 
per Nemuną ir Kasikėnuose sėsti į siauro-
jo geležinkelio traukinėlį link Tilžės.

1905 m. surašant krašto gyventojus, 
Senuosiuose Lubėnuose terasti 278 
žmonės (vos per 20 metų netekta 55 
žmonių – net 17 % buvusio jų skaičiaus). 
Kaime buvo likę 135 vyrai ir 143 mote-
rys. 112 kaimo evangelikų liuteronų dar 
kalbėjo lietuviškai, kaip ir visi dešimt 
katalikų (veikiausiai samdinių iš Didžio-
sios Lietuvos).

Kaimavietėje buvusios 29 sodybos su 
63 butais šeimoms ir dar 2 vienišių būs-
tais. Kaip ir anksčiau būta daug keliabu-
čių pastatų samdiniams, kur glausdavosi 
po kelias šeimas.

Kaimo valdos (per 392 ha plotas) 
vertintas kaip vidutiniškas ar net prasto-
kas pagal dirvų našumą plotas. Tuomet 
vyravo mažažemiai valstiečiai. Minėtos 
Griškaičių, Bačiūnų, Juknaičių ir kitų 
lietuvininkų pavardės.

Mūriniame pastate įsikūrusią kaimo 
užeigą ir įvairių prekių krautuvėlę tada 
valdė Kristupas Gudjonas. Keliaaukš-
čiame mediniame vandens malūne prie 
užtvenkto upelio šeimininkavo Marta 
Noiman. Kaimo mokykla tada glaudėsi 
senokoje medinėje troboje (tik vėliau buvo 
sumūrytas erdvus raudonplytis, moky-
klai pritaikytas naujoviškas statinys).

Palaipsniui nykstant Seniesiems Lubė-
nams, Naujieji dar sugebėjo kiek paaugti. 
1905 m. ten užregistruota 217 gyventojų 
(iš jų vos 94 vyrai). Jau tik 55 evangelikai 
tekalbėjo lietuviškai (dar 10 lenkiškai), 
katalikų kaime nebebuvo.

Atrodo, kad tada neoficialiose var-
žybose tarp kaimyninių kaimų į priekį 
vis ryškiau pradėjo veržtis Naujieji Lu-
bėnai.

Kaimynus vis labiau skyrė net religi-

niai dalykai – Senieji Lubėnai liko Smali-
ninkų parapijoje, o Naujieji atsidūrė dar 
naujesnėje (tik 1904 m. įsteigtoje) Trapėnų 
parapijoje. Nuo tada dešiniajame Nemu-
no krante lankytasi jau rečiau.

Svečių būta ir Lubėnuose – kaimiečius 
aplankydavo keliaujantys prekeiviai 
(žydai iš suvalkietiško Sudargo), siūlę 
visokias smulkmenas.

1905 m. Naujieji Lubėnai valdė per 
265 ha žemės, kuri vertinta kaip vidutiniš-
ka. Kaimavietėje stovėjo jau 33 sodybos, 
kuriose buvo 47 butai šeimoms ir dar du 
vienišių būstai.

Šio kaimo rodiklius pagerino prie jo 
prijungta vietinės girininkijos sodyba su 
5 gyventojais.

Naujuosius Lubėnus dar garsino 
Napoleono vardas – taip vadintas pievų 
keliukas ir tiltelis per gilesnę daubą se-
najame panemunių vieškelyje. 1807 m. 
vasarą Napoleonas I išties buvojo ne 
per tolimoje Tilžėje, kur buvo rengiama 
garsioji taikos sutartis, tuomet esmingai 
pakeitusi Prūsijos valstybės likimą. Sa-
vųjų kiemų patriotai paskui ilgai ieškojo 
didžiojo karvedžio pėdsakų, teigdami, 
kad jis buvęs štai prie ano medžio ar už-
lipęs ant tos kalvelės. Greitai gimdavusios 
legendos gal uždengdavo ir kokias realias 
Napoleono buvojimo Mažojoje Lietuvoje 
žymes.

Kaimiečiams palaipsniui traukiantis 
iš ne itin pelningų panemunių, 1912 m. 
Senuosiuose Lubėnuose tebuvo likę 258 
žmonės – nuo didžiausio klestėjimo lai-
kų prarasti 75 gyventojai (tiesa, nemaža 
dalis jų galėjo būti laikinai samdomieji 
juodadarbiai, miško darbų talkininkai). 
Tada užeiga priklausė V. Noimanui, už-
siėmusiam ir medienos prekyba.

Atrodo, kad Pirmojo pasaulinio karo 
negandos mažiau palietė nuošalius Lu-
bėnų kaimus, nors pokariu ten ir buvo 
gaunama parama naujoms statyboms (ar 
atstatymams).

Po to Didžiojo karo prasidėjo admi-
nistraciniai pokyčiai. Atskyrus Klaipėdos 
kraštą, abu Lubėnų kaimai buvo įjungti 
į Trapėnų parapiją. Nuo 1922 m. liepos 
1 d. atsidurta jungtinėje Tilžės-Ragai-
nės apskrityje (suformuotoje iš dviejų 
buvusių atskirų apskričių plotų, likusių 
Pietnemunėje).

1926 m. Naujuosiuose Lubėnuose 
minėta A. Baruckio, 1928 – A. Šiaudaičio, 
1930 m. – Hildebrandų užeiga. Prie jos 
veikė kolonijinių prekių krautuvė (ten 
pirkti retesni dalykai), buvusi nemaža 
salė kaimiečių susibūrimams ar linksmy-
bėms. Atsirado mūrinis muitinės pastatas 
(tikrinti besikeliantys per Nemuną iš lie-
tuviškojo Klaipėdos krašto ar ką daugiau 
išgabenantys), žandarmerijos būstinė, 
paštas. Suskaičiuoti 45 sodybiniai skly-
pai, kur vyravo mažos vietos ūkininkų 
sodybos, nuomojami keliabučiai namai 
samdiniams. Kaime buvo įsikūrusi vyres-
niosios girininkijos sodyba, savo mūrinį 
pastatą turėjo ir vietinis seniūnas.

Nacistinio režimo laikais susilaukta 
naujų permainų. Kaip ir daugelio prisi-
menamoje Sovietų Sąjungoje, krašte buvo 
skiriami partiniai organizatoriai, kaimie-
čius prižiūrėjusios įvairios institucijos. 
Prarasti ir senieji baltiškieji vietovardžiai: 
nuo 1938 m. birželio 3 d. Senieji Lubėnai 
tapo Friedenswalde, o Naujieji – Memel-
valde. Taip prasmingus, senąją Prūsą 
menančius vardus pakeitė beveidžiai 
naujadarai, rodę, kad Trečiasis reichas 
esąs vien vokiška valstybė, kur negali 
būti kokių tautinių mažumų (ypač Vo-
kietiją nuskriaudusių ir Klaipėdos kraštą 
pagrobusių lietuvių).

1939 m. skaičiuojant kaimiečius, Nau-
juosiuose Lubėnuose dar buvo 247 gyven-
tojai. Netrukus atėjo vėl kiti laikai.

Baigiantis Antrajam pasauliniam ka-
rui, Naujuosiuose Lubėnuose dar gyveno 

ūkininkas Oto Enulaitis (turėjęs 5 ha 
žemės ir 5 asmenų šeimą), nuomininkas 
Žilaitis su gausia 7 asmenų šeima, Johanas 
Klimantaitis, Gustavas Jakštaitis (išlaikęs 
6 asmenų šeimą ir turėjęs vos 0,3 ha žemės 
sklypelį), ūkininkas Georgas Milkeraitis 
(valdęs 9 ha), Emilis Delkus (turėjęs 
7,5 ha), Ema Bliūdžius (valdė 4,5 ha ir 
išlaikė 7 asmenų šeimą), Lina Bartys (su 
3 ha ir 7 išlaikytiniais), Ana Puodžiuvait 
(valdė 3 ha), Johanas Virbickis (teturėjęs 
1,5 ha ir 5 asmenų šeimą), Francas Simo-
naitis su 3 ha sklypu, Maria Bertulait (iš 
4,5 ha sklypo išlaikė 4 galvas), Maksas 
Auksutaitis (iš 0,5 ha išlaikęs 6 asmenis), 
didžiausias kaimo ūkininkas Richardas 
Tylė (turėjęs 14 ha žemės).

Tuomet kaip šeimų galvos neretai 
minėtos moterys – ne vienas lubėniškis 
vyras žuvo frontuose ar dingo be žinios 
kokiuose Rusijos sniegynuose. Tada kare 
(pražuvo trys Barčiai, du Simonaičiai, 
Vanagaitis, du Žiokiai, Delkus, Palapys, 
Šelmaitis, Virbickis ir daug kitų lietuvi-
ninkų bei kitokių (iš viso 22 asmenys).

1944 m. rudenį ir 1945 m. žiemą lu-
bėniškiams traukiantis į Vakarus, žuvo 
bent penkiolika kaimo moterų (Auksutait, 
Ašmonait, Enulait, Klimantait, Klimait, 
Šereiks, Simonait, Virbicki ir kitos). Tų 
vargų neatlaikė ir 4 silpnesni senukai: 
Francas Bartys, Ferdinandas Simonaitis, 
Augustas Pleiferis, Mikas Šereikis (šis 
savo vardą visad rašydavęs senoviškai 
„Miks“).

Tuose sąrašuose galima įžvelgti ir se-
nosios istorijos pėdsakus. Antai pavardė 
Šereikis sietina su senoviniu skalvišku as-
menvardžiu „Šereika“ (taip vadinosi vie-
nas iš žymiausių tos genties vadų). Kitos 
pavardės atspindi ir vėlesnius Mažosios 
Lietuvos raidos puslapius (pavyzdžiui, 
Virbickių protėviai kažkada gal atsikėlė 
iš Abiejų Tautų Respublikos).

Visi tie žmonės (kaip ir bet kokie Ma-

žosios Lietuvos istorijos pėdsakai) sovieti-
niams okupantams buvo nepageidautini. 
Senuosius krašto gyventojus skubėta 
ištremti, jų paveldas buvo grobiamas ir 
niokojamos (taip buvo nusiaubtos kaimų 
kapinaitės).

Karaliaučiaus krašte kuriant naują 
Sovietų Sąjungos teritoriją su patikimais 
gyventojais (ankstesnieji „fašistai“ galėję 
būti kokiais „šnipais“ ar „diversantais“, 
taip dažnai minėtais stalininių represijų 
laikais), vėl pradėta keisti beveik visus 
vietovardžius.

Jei 1945 m. sovietiniuose dokumen-
tuose dar rašyta Альт Лубëнен, Ной 
Лубëнен“(prisimenant nacių pakeistus 
vietovardžius), tai 1946 m. su baltų pa-
veldu buvo baigta. Senieji Lubėnai tapo 
Oziornoje, o Naujieji – Zelenodolje, kai-
mai priskirti Krasnoznamensko (Lazdy-
nų) rajonui. Naujieji vietovardžiai buvo 
mažareikšmiai ir banalūs, taip galėjo 
vadintis bet kokia vieta Rusijos platybėse, 
o ne šiuose baltiškuose panemuniuose.

Tas sovietinis kaimų „perkrikštijimas“ 
jiems nepadėjo. Niokotoje Senųjų Lubėnų 
kaimavietėje prieš keliolika metų dar 
buvo poros sodybų liekanos, vėliau ta 
vieta visai nebeminėta. Kelios vienkiemių 
sodybos dar išliko Naujųjų Lubėnų plote 
(kai kur jas išlaikė pokariu ten atsikėlę 
lietuviai, buvę geresniais šeimininkais už 
atvykėlius iš toli).

Per kelis dešimtmečius dalis seniau 
dirbtų žemių užaugo miškais ir krūmais, 
pridengusiais daugelio kartų senųjų lie-
tuvininkų triūso žymes.
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Esu tėtės dukra

Albertas Kazimieras Lelka

Lietuvos mokytojai

Nijolė Leokadija LELKAITĖ-BAIKIENĖ, Vilnius
Mano tėvelis Albertas Kazimieras Lelka 

gimė Naujųjų 1904 m. išvakarėse Šiaudainių 
kaime netoli Dieveniškių, Ašmenos apskri-
tyje, Karolinos Šaputytės ir Tomo Lelkos 
šeimoje. Pakrikštytas buvo Dieveniškių 
bažnyčioje.

Lelka – retai girdimai pavardė, manoma, 
atkeliavusi į šį nedidelį žemės plotelį per 
Slucko valdas iš Kijevo kunigaikštystės.

Šeimoje augo du sūnūs ir dvi dukterys. 
Abu sūnūs gyvenimus baigė svetimuose 
kraštuose. Tėvelis – Jakutijos Užpoliarės 
lageryje, brolis Antanas – Amerikos žemyne, 
abu sulaukę vos keturiasdešimties.

Mano tėvelis, kaip jau minėjau, kilęs iš 
Vilniaus krašto. Jis mokėsi Ašmenoje lenkų 
gimnazijoje. Gyvendamas lenkų okupuo-
tame krašte, nuo pat jaunystės brandino 
stiprų lietuvišką tautinį nusistatymą. Tad 
nebaigęs gimnazijos, būdamas 18 m., 
1922 m. įstojo į Vilniaus „Ryto“ mokytojų 
seminariją. Tuomet seminarijai vadovavo 
kunigas K. Čibiras, garbės direktoriumi 
buvo J. Kairiūkštis.

Iš savo mamos jis paveldėjo gerą 
muzikinę klausą, mokėjo daug dainų ir 
buvo labai visuomeniškas.

Su savo bendramoksliu ir geru drau-
gu Motiejumi Bigeliu, gavę iš seminarijos 
smuikus, grojo ne tik literatų kuopelės 
vakarėliuose, bet ir nuvykę atostogų į tėvelio 
tėviškę. Tuomet kaime skambėdavo dainos 
ir muzika.

Kai  pabėgo nuo lenkų valdžios 
persekiojimų į nepriklausomą Lietuvą, 
mokytojaudamas jis atskleidė visapusį savo 
gebėjimą bendrauti su jaunuomene, rengti 
vaidinimus, suburti jaunimo chorą ir kartu 
su jaunimo choru  keliauti  per kaimus.

Nuo pat pirmųjų mokslo metų Vilniuje 
tėvelis visa savo širdimi jautė būtinumą kuo 
nors prisidėti prie lietuvybės.

1923 m., kai Lietuvos švietimo „Ryto“ 
draugija ėmėsi organizuoti Vilniaus krašte 
lietuviškas mokyklas, draugijos valdyba 
pakvietė tėvelį iš trečio seminarijos kurso 
vykti į labiausiai sugudėjusią Lydos apskritį 
organizuoti lietuviškų mokyklų Voronavo 
ir Benekainių valsčiuose. Jis suorganizavo 
keliolika mokyklų, vienoje iš jų kurį laiką 
dirbo.

1927 m. jis baigė Vilniaus mokytojų 
seminariją, mokytojavo Vilniaus krašte, 
„Ryto“ draugijos mokyklose Benekainių, 
Gervėčių, Seinų, Rodūnios, Rūdiškių 
valsčiuose, Vilniaus ir Trakų apskrityje. Tai 
buvo palyginti trumpas laiko tarpas, pilnas 
nerimo ir pasiryžimo lenkų okupacijos me-
tais puoselėti lietuvybę, gyventi viltimi, nesi-
taikstant su priespauda ir persekiojimais.

Tam tikri dokumentai liudija, kad net 
„Ryto“ draugijos vadovybė neskubėdavo 
atsiliepti į mokytojo prašymus rasti antrą 
mokytoją dirbant ypač sunkiomis sąlygomis 
sugudėjusioje aplinkoje. Tėvelis dirbo 
Biliūnuose, Klepočiuose, Vilkapėdžiuose 
dviem pamainom be papildomo atlyginimo 
už abu mokytojus.

Apimtam stipraus tautinio nusitei-
kimo tėveliui gyventi okupuotame Vil-
niaus krašte kiekvienais metais buvo vis 
sudėtingiau. Lenkų valdžia, nujausdama jo 
priešišką veiklą, atėmė teisę eiti mokytojo 
pareigas  „Ryto“ prižiūrimose mokyklose 
ir uždraudė dirbti bet kokį lietuvišką darbą 
Vilniaus krašte. Taip Vilniuje jis įsitraukė 
į slaptą veiklą. Kartu su draugais rinko 
duomenis nepriklausomos Lietuvos naudai 
apie į Vilnių vedančius kelius ir tiltus, jų 
pralaidumą.  

Kartą viename pobūvyje draugas jam 
netikėtai pranešė, kad norint išvengti 
arešto būtina skubiai palikti Vilnių. 1932 m. 
rugpjūčio 25 d. per Valkininkus jam pavyko 
pereiti demarkacinę liniją ir pasiekti Kauną. 
O jo tėvams buvo pranešta, kad sūnus žuvo 
pasienyje. Ryšio su tėvais nepalaikė, saugo-
damas juos nuo lenkų valdžios represijų, 
iki pat 1939 m.

 Jo tėvelis Tomas Jonas Lelka buvo su-
manus ir energingas, drąsos nestokojantis 
žmogus, todėl, surinkęs kaimo žmonių 
delegaciją, jis kreipėsi į lenkų valdžios 
atstovus, prašydamas, kad Šiaudainiuose, 

Vilniaus krašte, būtų įsteigta lietuviška 
mokykla. 1928 m. vasario 2 d. Vilniaus apygar-
dos teismas jį už tai nubaudė metams kalėjimo. 
Tad tik atgavus Vilnių, juos pasiekė džiugi 
žinia – sūnus gyvas.

Kai tėvelį iš Kauno paskyrė mokytojauti 
į Alytaus apskritį, jam teko kelerius metus 
dirbti laisvai samdomu tarnautoju tai vieno-
je, tai kitoje mokykloje. Pabėgęs nuo lenkų 
policijos persekiojimo, jis net dvejus metus 
nepriklausomoje Lietuvoje neturėjo patvir-
tinto mokytojo cenzo. Jo prašymas, 1932 m. 
rašytas švietimo ministrui, buvo patenkintas 
tik 1934 m. 

Gyvendamas nepriklausomoje Lietuvoje, 
tėvelis nuo pirmų dienų įsitraukė į politinę 
veiklą. Jis, kaip Vilniaus vadavimo sąjungos 
narys, jautė pareigą šviesti jaunuomenę. 
Skaitė paskaitas, per tautines šventes būrė 
jaunuomenę, savo puikia iškalba ir skam-
biu balsu iš aukštos pakylos virpindavo 
klausytojų širdis.

Ketverius metus, iki pat 1940 m. Lietu-
vos okupacijos, tėvelis su šeima gyveno ir 
mokytojavo Pivašiūnuose. Būdamas Šaulių 
sąjungos nariu nuo 1934 m., Pivašiūnuose 
tapo antro Pivašiūnų šaulių būrio vadu.

Tos pareigos suaktyvino jo veiklą. 
Dažnai iš Alytaus atvykdavo kapitonas 
P. Tamulevičius. Kaip šaulių būrio vadas, 
tėvelis kartu su juo apmokydavo jaunimą, 
šitaip gausindamas Šaulių sąjungos gre-
tas. Be šių pareigų, iki pat 1940 metų  
Pivašiūnuose vadovavo Tautininkų sąjungos 
nariams.

1940 m. mūsų namuose prasidėjo kra-
tos, gauta įspėjimų ir grasinimų. 1940–1941 
mokslo metų pradžioje, rudenį, tėvelį 
perkėlė mokytojauti į Vežionis. Čia gyve-
nimas tapo labai neramus. Visuomeninė 
veikla aprimo.

Mama prisimena: „Vieną 1941 m. rytą, 
per Vasario 16-osios šventę, į mūsų butą 
įsibrovė lietuviškai kalbantys saugumiečiai. 
Ieškojo vėliavos ir ginklų. Padarę kratą ir 
nieko neradę, išėjo. Po valandos pamatėme 
atvažiuojančią mašiną. Ji sustojo prie namų 
ir iš mašinos išlipo NKVD kareiviai. Įėję į 
butą, jie vyrą tardė, o paskui grasindami 
perspėjo. Vėliau paaiškėjo, kad vyras buvo 
įduotas kaip norintis per Vasario 16-ąją su-
burti jaunimą ir iškelti vėliavą.“  

Netrukus atėjo lemtingoji birželio 14 d.
Po 18 metų, būdama dvidešimties, aš 

sugrįžau iš Jakutijos į Vilnių. Vilniuje gyveno 
ir dirbo daug tėvelio bendramokslių draugų. 
Aš apie tai nežinojau.

Geras tėvelio draugas K. Šimas, 
mokytojavęs prieš karą Einoronių kai-
me, netoli Pivašiūnų, buvo dažnas mūsų 
šeimos svečias. Pivašiūnų mokykloje kartu 
su tėveliu mokytojavo ir būsima K. Šimo 
žmona.

Vilniuje gyveno buvusieji „Ryto“ drau-
gijos mokytojai: M. Bigelis, P. Eidukonis, 
V. Makariūnas, M. Šimanskaitė-Čibirienė ir 
daugelis kitų.

Nepakalbinau aš ir dėstytojo A. Krutulio, 
kuris J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzi-
kos mokykloje man dėstė liaudies kūrybą. 
Tuomet dar nežinojau, kad per muziką, 
per literatų kuopelę tėvelis turėjo ir su juo 
ryšių. 

„Ryto“ mokytojų seminarijos tėvelio bai-
gimo vinjetėje, kurią aš saugau kaip relikviją, 

matau dvasingus to laikotarpio žmonių 
veidus –  tėvelio draugus, su kuriais man, 
deja, dėl įvairių priežasčių neteko grįžus į  
Lietuvą susitikti ir pasikalbėti.

Man yra labai  svarbu išsaugoti 
prisiminimą tėvelio, Vilniaus krašto piliečio, 
visuomenininko, šviesuolio, „Ryto“ draugi-
jos mokytojo, visomis išgalėmis gyvenusio 
dėl Lietuvos. Svarbu išlaikyti atmintyje jo 
paskutinių gyvenimo metų amžino įšalo 
žemėje, į kurią nubloškė mūsų šeimą žiaurus 
laikas ir likimas, atspindžius.

1943 m. mes pirmą kartą i lgam 
išsiskyrėme su tėveliu. Tuomet man buvo 
ketveri metai. Sulaukusi brandaus amžiaus, 
aš ypač jaučiu jo artumą. Buvau vienintelė 
iš trijų vaikų dukra ir šiandieną drąsiai save 
įvardiju – aš esu tėtės dukra!

Prabėgo nemažai metų nuo tėvelio mir-
ties, kai, jau grįžusi į Lietuvą, susapnavau 
sapną. Sėdžiu prigludusi prie tėtės ant jo 
kelių, o jis man sako: „Kaip gaila, kad ne-
gali manęs aplankyti. Būtų nors paminklas, 
dažniau galėtum mane apkabinti.“

Turėjo praeiti dar nemažai laiko, kad 
saujelę juodo tundros molio parsivežusi iš 
tolimos Jakutijos šiaurės išbarstyčiau ant 
mūsų šeimos kapo, o paminkle įrėžčiau 
tėvelio atminimo ženklą.

O tais 1943 m. aš buvau dar vaikas ir 
negalėjau, tiesiog nemokėjau suprasti mūsų 
šeimą ištikusios nelaimės.

Apie tai ir noriu papasakoti, prisiminti 
trumpą, vos dvejus metus Jakutijos Užpo-
liarėje, Bykovo kyšulyje, trukusį tėvelio 
gyvenimą, kupiną žiaurios gyvenimo ap-
raiškos – vaiko akimis, mamos atmintimi ir 
tėtės bendražygių prisiminimais.

1943 m. tėtę nuteisė penkeriems metams 
lagerio Stolbų saloje ir netrukus po nuos-
prendžio su grupele kalinių pėsčiomis išvarė 
į tremtį. Tuo metu buvo žiema – speigai ir 
purgos (pūgos).

Stolbai – gigantiška uola Lenos upės 
deltoje. Plačioje įlankoje aplink uolą galima 
matyti didesnių ar mažesnių pasklidusių 
salelių. Vienoje iš jų, vadinamojoje Kapinių 
saloje (остров Могильный), ir buvo Užpolia-
rės lageris. Išties įspūdingas gamtovaizdis: 
plačioje įlankoje iš vandens kyšanti uola – 
lyg orientyras, nukreipiantis plaukiančius 
laivus Laptevų jūros, Tiksio uosto link. Čia 
lyg baigiasi žemė, atsiveria jūros platuma, 
kelias į ledjūrį. Taip ir sakoma: „gyvenimas 
už žemynoko“ arba „važiuosiu į žemyną“.

Žiemą, užšalus jūrai, čia viską aplink gaubia 
ilgos juodos ir baltos spalvų poliarinės nakties 
šydas. Kodėl baltos? Juodoje naktyje labai dažnas 
reiškinys – siaučiančios balto, civilizacijos nepa-
liesto sniego pūgos. Vėjo galia įsuktas sniegas lyg 
viesulas neša mirtį.

Tokiomis aplinkybėmis kaliniams reikė-
jo įveikti apie 120 kilometrų.

Iš tėvelio pasakojimo: 
„Kelias ėjo per negyvenamas vietoves, 

per ledynus, per supustyto sniego sūkurius 
spiginant 40–45 ° C šalčio. Eiti teko beveik 
keturias paras. Ginkluoti sargybiniai, va-

žiuodami šunimis kinkyta narta (šunimis 
ar elniais kinkomos poliarinės rogės), ragino 
mus skubėti, neatsilikti. Laimė, nebuvo vėjo. 
Pirmą dieną įveikėm 30 kilometrų.

Dienos trumpos, mažai prašvinta, tik 
valandėlė kita prieblandos, vos matėme vie-
nas kitą. Sugulę miego šildėmės prie laužų, 
bijodami stipriai įmigti, kad nepaliktume 
begaliniame ledo plote amžiams. 

Jėgos seko, po truputį silpau ir aš. Sargy-
binis, įrėmęs man į nugarą šautuvą, ragino 
neatsilikti. Ketvirtą  parą pamatėme Stolbų 
uolą, netoliese ir lagerį.

Žiemą lageryje buvo neapsakomai sudė-
tingos sąlygos. Maisto kaliniams trūko. Ne 
kiekvieną mūsų pasiekdavo, nors ir labai 
mažas, kasdieninis maisto davinys. Jau 
po kelių mėnesių dauguma mūsų nusilpo 
tiek, kad neįstengė peržengti per slenkstį. 
Nuplėšiau nuo savo lietuviškų kailinukų 
apykaklę ir išmainiau į gabalėlį sušalusios 
duonos. Tik sulaukę vasaros daugelis iš 
mūsų išsigelbėjo žuvimi.“

Tėvelį lageryje ištiko epilepsijos priepuo-
lis. Priepuoliai ėmė kartotis vis dažniau. Su-
laukus vasaros jį pervežė į Tiksio kalėjimą.

Kalėjęs kartu su mano tėveliu jaunas 
gimnazistas Ričardas Vaicekauskas trem-
ties novelių knygoje aprašė vienos dienos 
įvykius:

„Kaliniai buvo varomi iškirsti rąstus, 
įšalusius į ledą, ir tempti į lagerį. Pasikro-
vę rąstus slinkome į Stolbus. Sargybiniai 
buvo pagiringi ir mus skubino namo. Kiek 
pavežęs rąstus, tempęs rogeles Kazimieras 
Lelka suvaitojo, suklupo. Ištiko priepuolis. 
Atsipeikėjęs atsistojo ir vėl įsikinkė į rogelių 
pakinktus. Nedaug nuėjęs, sukniubo antrą 
kartą. Sumišome nežinodami, ką daryti. 
Lelka dar buvo gyvas, lėtai kvėpavo. Kažkas 
patarė į burną įkišti sniego. Rogelės rąstams 
vežti buvo mažutės, nutarėm sudvejinti ro-
geles, kad parvežtume Lelką. Paguldėme jį 
veidu ant rąstų. Rankos nukaro žemyn, lies-
damos ledą. Taip vežti rogelių negalėjome. 
Virvių neturėjome, jomis buvo surišti rąstai. 
Vienas kalinys iš savo vatinuko ištraukė 
dvi vinis, atstojančias sagas. Lelkos rankas 
padėjome ant rąstų, o kailinukų rankovių 
galus prikalėme prie jų.

Taip mokytojas, kadaise mokiniams 
pasakojęs apie prikaltą prie kryžiaus Kristų, 
gelbstint menką jo gyvybę, Užpoliarės lage-
ryje draugų buvo prikaltas prie rąstų.

Maždaug po savaitės gydymo duonos 
norma, Kazimieras Lelka vėl buvo įkinkytas 
į kinkinį rąstams vežti. Jis dažnai mums pa-
siskųsdavo silpna sveikata. Išėjęs į laisvę, po 
pusmečio mirė. Taip ir neteko atsisveikinti 
su savo globėju, patarėju ir auklėtoju.“

Kai vėl susitikome su tėveliu, mūsų jurta 
tebestovėjo toje pačioje vietoje. Mes tebe-
siglaudėme keturiese ant tų pačių sukaltų 
dviaukščių medinių narų (gultų). Valgėme 
prie mažyčio sukalto stalelio ir šildėmės, jei 
išvis ten buvo galima sušilti, prie tos pačios 
krosnies.

K. Lelka (viduryje) tarp draugų, buvusių Mokytojų seminarijos bendrakursių.
 Iš kairės: P. Eidukonis, A. Jurėnas, V. Makariūnas, A. Razukevičius, M. Bigelis
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Lietuvos miestai

Videniškiai minėjo 645 metų jubiliejų
Monika RYBELIENĖ, Molėtai

Šių metų rugsėjo 16 d., sekmadienį, 
videniškiečiai ir seniūnijos svečiai rinkosi į 
būrį, kad paminėtų Videniškių (Molėtų r.) 
645 metų jubiliejų. Gamta šventės svečiams 
dovanojo gerą orą, o kiekvienas atėjęs į 
šventę gerai nusiteikęs nepasigailėjo. Čia 
visą dieną judėta iš vieno pastato į kitą: ap-
žiūrėtos parodos, susirinkusieji bendravo su 
jau senokai matytais draugais ar buvusiais 
kaimynais bei grožėjosi puikių kolektyvų 
pasirodymais. 

Nuo ankstyvo ryto į Videniškius at-
vykusieji pirmiausia dalyvavo specialiai 
jubiliejui skirtoje konferencijoje Videniškių 
vienuolyne. Joje mokytojos Terezės Šakienės 
parengtą pranešimą apie Videniškių kraštą 
skaitė Videniškių mokyklos direktorius 
Kazimieras Karalius. Pranešime buvo aptarti 
svarbiausieji Videniškių istorijos aspektai, 
prisiminta, kaip šis kraštas gyveno prieš 
645 metus. 

„Videniškiuose žmonės gyveno jau 
akmens bei žalvario amžiuje. Tai liudija čia 
randami įvairūs akmeniniai kirvukai bei Lie-
sėnų piliakalnis, kuriame žmonių gyventa 
jau pirmajame tūkstantmetyje. 

Gyvenvietė įsikūrusi senojo Vilniaus – 
Rygos trakto kilpoje, sukančioje į Baltadva-
rį – XVI a. bastioninę pilį. Su šiuo senuoju 
traktu susijęs ir pirmasis Videniškių vie-
tovės paminėjimas istoriniuose šaltiniuo-
se – 1367 m. lapkričio 7 d. Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio sutartyje 
su Livonijos ordinu, – pranešimą pradėjo 
Kazimieras Karalius bei tęsė, – Videniškiai 
vienas iš nedaugelio ankstyvojo laikotarpio 
Lietuvos privačių miestelių iki Pirmojo pa-
saulinio karo išlaikęs savo pradinę planinę 
struktūrą. Ši gyvenvietė žinoma nuo lietuvių 
kovų su Livonijos ordinu laikų. Tada čia bu-
vusi medinė pilis, kurią pastatė kunigaikštis 
Daumantas, vienas narsiausių ano meto 
Lietuvos karvedžių, Kęstučio bendražygių 
kovojant su kryžiuočiais ir kalavijuočiais. 
Kunigaikštis Daumantas buvo geras savo 
laikų strategas – jis žvalgybinės gynybos 
tikslais įrengė Videniškių pilį. Kalavijuočiai 
pasikvietę talkon kryžiuočius didelėmis pa-
jėgomis puolė Videniškius, bet Daumantas 
susirėmė su vokiečiais Videniškių laukuose 
ir visiškai juos sumušė. Tas mūšio laukas va-
dinamas Kaulio lauku. Senieji videniškiečiai 
šiuose laukuose išardavę daug kaulų, kardų, 
ir šalmų. Istorija daugiau nemini, kad kala-
vijuočiai ir kryžiuočiai būtų puldinėję Vide-
niškius. Vėliau, puldinėdami Lietuvą, jie žy-
giuodavo kitomis kryptimis, aplenkdami šią 
vietovę. Kunigaikščio Daumanto pulkuose 
tuomet kariavo ir vyrai videniškiečiai, pėsti 
ir raiti, ginkluoti kardais, akmeniniais bei 
geležiniais kirviais, durklais. Tuomet ir pats 
Daumantas ir jo valdomieji videniškiečiai 
dar buvę pagonys, todėl ir buvo puldinėjami 
kalavijuočių. Tiesioginiais Daumanto pali-
kuonimis save laikė Videniškių Giedraičių 
šaka, kurios dokumentais paremta istorija 
prasideda XV a. Nuo XVI a. jie dar vadinosi 
Daumantais Giedraičiais, tuo būdu pabrėž-
dami savo seną vietinę, lietuvišką kilmę. 
Privačiame Videniškių miestelyje Motiejus 
Giedraitis 1549 m. pastatė pirmąją bažnyčią, 
kuri išstovėjo iki 1620 m. Ši bažnyčia buvo 
medinė su dviem koplyčiomis bei šalia jos 
stovėjusia mūrine varpine. 

Jau kelis šimtmečius žmonių atmin-
tyje gyvas kuklaus viduramžių vienuolio 
Palaimintojo Mykolo Giedraičio kultas. 
Žinoma, kad būsimas atgailos kanauninkų 
vienuolis, ligonių globėjas ir zakristojonų 
patronas gimė XV a. pradžioje lietuvių 
kunigaikščių, kildinančių save iš Lietuvos, 
metraštyje minimo legendinio kunigaikščio 
Giedriaus, giminės. Šiuo metu vis labiau 
linkstama manyti Mykolo tėvus gyvenus 
Videniškiuose, tėvoninėse Giedraičių že-
mėse. Mykolo tėvas, remiantis rankraštyje 
išlikusia XVII a. pradžios kronika, buvęs 
Giedraitis, kunigaikščio Daumanto iš Vi-
deniškių sūnus. Tuomet Videniškių dvaras 
ir miestelis tapo ūkinio gyvenimo centru. 
Miestelyje sukuriamas amatų centras, įstei-
giama parapijos mokykla, giedotojų kapela. 
Pradedama formuoti medinės architektūros 
statybos tradicijos, kurios buvo gajos iki pat 
XX a. Šiuo laikotarpiu suformuojamas tipiš-

kas medinis miestelio statymas. Pastatoma 
karčema (užeiga) – užvažiuojamasis kiemas, 
malūnas, plytinė. 

Sumanymas Videniškiuose statyti naują 
bažnyčią apie 1600 m. kilo jauniausiam Mo-
tiejaus sūnui – Ukmergės seniūnui, Obelių 
laikytojui, karvedžiui Martynui Marcelijui 
Giedraičiui, pritariant broliui Žemaičių 
vyskupui Merkeliui Giedraičiui. Statybos 
užsitęsė dėl aktyvaus Martyno Marcelijaus 
dalyvavimo kovose, kur lietuviai ir lenkai 
kariavo su švedais. Švedai buvo sumušti, 
o kunigaikštis už pasižymėjimą kautynėse 
buvo pakeltas Mstislavlio vaivada. Lanky-
damas įvairius Mstislavlio vienuolynus, su-
manė savo giminaičio Palaimintojo Mykolo 
Giedraičio garbei ir jo vienuolijai pastatyti 
Videniškiuose bažnyčią ir atiduoti ją vienuo-
liams – atgailos kanauninkams. Statybomis 
pradėta rūpintis, kai į Videniškius iš Kro-
kuvos atvyko augustijonų vienuolis Ipolitas 
Žepnickis. 1617 m. įsteigtas vienuolynas. 
Videniškių vienuoliai visada buvo dėkingi 
savo fundatoriui ir geradariui kunigaikščiui 
M. M. Giedraičiui ir įrengė bažnyčioje jam 
du paminklus: kunigaikščio portretą ir po-
mirtinį monumentą – bareljefą. 

Videniškiai – Giedraičiai – kunigaikščių 
Giedraičių tėvonijos lopšys, išugdęs svarbų 
vaidmenį Lietuvos kultūroje atlikusį kuni-
gaikščių Giedraičių giminės atstovą – Že-
maičių vyskupą Juozapą Arnulfą Giedraitį, 
gyvenusį XVIII a. pabaigoje – XIX a. pra-
džioje. Jis rūpinosi liaudies švietimu, todėl 
daug dėmesio skyrė parapijinių mokyklų 
steigimui, ragindamas klebonus jas kurti 
kiekvienoje parapijoje. Jeigu Merkelis Gie-
draitis skatino ir rėmė lietuviškų knygų 
leidybą, tai J. A. Giedraitis tapo pirmuoju 
lietuvių katalikų vyskupu, kuris išvertė 
į lietuvių kalbą visą Naująjį Testamentą. 
Vertimas išleistas 1816 m. Vilniuje Giedrai-
čio lėšomis, tarpininkaujant protestantiškai 
Biblijos draugijai, kurios nariu vyskupas 
buvo. Išėjo tiems laikams palyginti dideliu 
5 tūkstančių tiražu. Kaip liudija amžininkų 
atsiminimų fragmentai, pastabos ir įrašai, 
esantys bibliotekose išlikusių šių Giedraičio 
verstų Naujojo Testamento egzempliorių 
paraštėse, vertimu naudojosi ne tik dvasi-
ninkai, bet ir lietuviškai skaitę pasauliečiai. 
Taip per lietuvišką raštą ir švietėjišką veiklą 
J. A. Giedraitis tarsi plėtojo savo tolimo 
protėvio Merkelio Giedraičio puoselėtą 
lietuvišką dvasią.

Videniškių vienuolynas buvo gerai 
aprūpintas žemėmis ir baudžiauninkais. 
Jo viršininkas turėjo teisę nešioti vyskupo 
ženklus. Čia gyveno ir pats augustinų or-
dino generolas. Beveik visi vienuoliai buvo 
lietuviai. Vienuolyno iniciatyva XVIII a. 
pradžioje miestelis gauna karališkąją pri-
vilegiją antradieninėms mugėms rengti. 
Tuo pat laiku pertvarkyta turgaus aikštė. 
Pagyvėjo miestelio gyvenimas, atsirado 
krautuvėlės. 1800 m. vienuolių rūpesčiu 
buvo perstatyta bažnyčia. Naujoji bažnyčia 
sumanyta kaip Giedraičių šeimos mauzolie-
jus, o vienuolynas turėjo įvirtinti praeities 
laikus siekiančias gyvenimo tradicijas. M. M. 
Giedraičio lėšomis XVI a. viduryje kviesti-
niai meistrai iš Švedijos pastatė Baltadvario 
bastioninę pilį. Pylimais apjuostoje pilyje 
stovėjo du dviaukščiai mūriniai pastatai 
su vartais, amunicijos ir kitokių daiktų po-
žeminiai sandėliai (pylimuose), mediniai 
gyvenamieji ir ūkiniai pastatai. Baltadvario 
pilis (Mūriniai Videniškiai) įėjo į sutvirtintą 

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centri-
nės dalies gynybos sistemą. Saugojo senąjį 
Vilniaus – Rygos kelią. XVII a. pradžioje 
už bastioninės pilies, ant stataus Siesarties 
upės skardžio buvo pastatyti puošnūs dva-
ro rūmai, kurie garsėjo savo Auksine sale, 
kieme įveistu renesansiniu sodu. XVII a. 
viduryje visas dvaro kompleksas buvo 
rekonstruotas – mūrai nutinkuoti ir nubal-
tinti. Nuo to laiko Videniškių dvarą imta 
vadinti Baltojo dvaro vardu – Baltadvariu. 
Visas Baltadvario kompleksas gynybinės 

ir rezidentinės reikšmės neteko XVII a. 
antroje pusėje ir nuolat keitė šeimininkus. 
Sovietiniais metais priklausė kolūkiui. Tuo 
laikotarpiu Baltadvario mūriniai pastatai 
buvo visiškai apleisti. Apie 1950 m. buvo 
nugriautas įvažiuojamųjų vartų antrasis 
aukštas, kurio plytos panaudotos Siesarties 
upės užtvankai. Atgailos kanauninkai, arba 
baltieji augustinai, prie vienuolyno Videniš-
kiuose atidarė ir pirmąją pradžios mokyklą, 
kurioje 1770 m. mokėsi 20 vaikų.“

Į daug mačiusią ir gilią istoriją turinčią Videniškių Šv. Lauryno bažnyčią parapijiečiai rinktis 
pradėjo nuo ankstyvo ryto

Šv. Mišias už videniškiečius laikė kunigas Juozapas Napoleonas Anusevičius 

Pranešimą apie videniškius skaitė Videniškių 
mokyklos direktorius Kazimieras Karalius 

Semeliškių Romos katalikų 
laikraštis „Strėva“

Elektrėnų savivaldybėje esantis Seme-
liškių miestelis gali pasigirti sena istorine 
praeitimi.  Kaip spėjama, miestelis buvo 
įkurtas XIII a., kai kunigaikštis Traidenis 
čia apsigyventi leido prūsams ir vakariams 
lietuviams. 

Dabar Semeliškes ypač mėgsta poilsiau-
tojai, nes miestelis įsikūręs labai gražioje 
vietoje – prie Strėvos ir Dubintos upių, yra 
apsuptas ežerų. Miestelyje stovi medinė Šv. 
Lauryno bažnyčia (pastatyta 1783 m.) su 
varpine (beje, šiemet Semeliškių bažnyčios 
varpui 570 m. – tai antras pagal senumą 
respublikinės reikšmės kultūros pamin-
klas), Šv. Nikolajaus cerkvė, XX a. pradžios 
malūnas. 

Semeliškėse aukų lėšomis nuo 2002 m. 
leidžiamas Semeliškių Romos katalikų 
laikraštis „Strėva“. Tai religinis dvylikos 
puslapių iliustruotas leidinys, kuris išeina 
kartą per mėnesį. Laikraštyje yra šios aktu-
alios rubrikos: Bažnyčios gyvenimas, Parapijos 
gyvenimas, Šventųjų gyvenimai, Klausiate – at-
sakome, Įdomu. Norintys gali įdėti sveikinimą, 
padėką.

„Vorutos“ inform.
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Nuomonės, diskusijos, komentarai

Paberžės ,,Verdenės“ vidurinė mokykla 
pasitiko 20-ąjį rudenėlį

Kristina MALIEJŪTĖ, lietuvių kalbos mokytoja, Vytautas GARŠVA, kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Rugsėjo 14 dieną Vilniaus r. Paberžės 
„Verdenės“ vidurinės mokyklos mokiniai 
nuo ryto vyte vijo virš mokyklos padange 
plaukiojančius debesis ir laukė geresnio oro, 
ruošėsi mokyklos 20-mečio šventei.

Į šventę atskubėjo daug garbingų svečių: 
Europos parlamento narė Laima Andrikienė, 
LR Prezidento kanceliarijos kancleris Giedrius 
Krasauskas, LR Seimo nariai Aušrinė Marija 
Pavilionienė ir Kazimieras Uoka, taip pat 
LR Vyriausybės ir LR Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovai, Vilniaus rajono savi-
valdybės vadovai, nevyriausybinių organi-
zacijų vadovai ir atstovai bei kitų Vilniaus ir 
Šalčininkų rajono mokyklų direktoriai. 

Šalia mokyklos stovinti scena atrodė 
įspūdingai, į pynę surišti balionai simboli-
zavo Lietuvos trispalvę. Mokyklos šventinė 
programa prasidėjo Paberžės Švč. Jėzaus 
Širdies parapijos kleb. teol. mgr. Mareko 
Gladkio prasmingais žodžiais bei palaimi-
nimu. Šventės vedėjai pristatė atvykusius 
svečius. Energingoji mokyklos direktorė 
Vanda Nivinskienė įteikė mokytojams ir 
darbuotojams padėkas ir dėkojo jiems už 
ilgametį ir nuoširdų darbą mokykloje. Po 
to svečiai sveikino mokyklos administraciją 
ir visą bendruomenę, linkėjo, kad mokykla 
plėstųsi ir jai būtų suteiktas gimnazijos 
vardas. 

Šventėje buvo prisiminta visa mokyklos 
istorija. Trumpai ir mes sugrįžkime į praeitį. 
Lietuviška mokykla Paberžėje atidaryta 
1992 m. Tuomet prie mokyklos susirinko 79 

Dainuoja Santa Stundytė 
ir mokyklos choras

Anglų kalbos mokytoja Marina Umurzakova ir mokyklos choras gieda naująjį mokyklos himną

Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos atidarymas prieš 20 metų

mokiniai, jų tėveliai, ir, žinoma, mokytojai. 
Pamokos vyko koridoriuje, o mokytojų 
kambarėlyje stovėjo vienas moksleivio stalas 
ir viena kėdė. Antraisiais mokslo metais mo-
kykla gavo materialinę paramą. Mokykloje 
pradėjo veikti klubas ,,Svajonė“, vadovauja-
mas ką tik atvykusios dirbti lietuvių kalbos 
mokytojos M. Mažeikienės. Pirmuosius lau-
rus skynė sportininkai, su kuriais daug dirbo 
jaunas kūno kultūros mokytojas V. Gražys. 
1998 m. mokyklai buvo suteiktas prasmingas 
„Verdenės“ vardas. 2001 m. jos vadove tapo 
V. Nivinskienė. Prasidėjo tikras įvairių pro-
jektų kūrimo ir įgyvendinimo vajus. 

2003 m. pavasarį pradėta didžioji mo-
kyklos renovacija: pakeistas stogas, pasta-
tytas antras mokyklos aukštas, sutvarkyta 
aplinka, o 2004 m. baigti viso pagrindinio 

korpuso rekonstrukcijos darbai, mokykla 
šventė įkurtuves. Galime didžiuotis įvairiais 
projektais, konkursais, šventėmis, koncer-
tais, mokslo ir sporto pasiekimais, mokytojų 
kvalifikacijos kėlimu, taip pat įvairiais dar-
bais, pergalėmis. 

Dvidešimtmečio šventės dalyvių nuotai-
ka buvo pakili. Šalia scenos demonstruotas 
mokyklos mokinių pagamintas puikus 
Lucko pilies maketas, mokiniai dainavo, 
šoko. Gerai pasirodė mokyklos jaunių choras 
su soliste 9 klasės mokine Santa Stundyte, 
folkloro grupė. Pagrindinis šventės ak-
centas – anglų kalbos mokytojos Marinos 

Umurzakovos sukurtas himnas mokyklai. 
Jį giedojo ne tik mokiniai, mokytojai, bet ir į 
šventę susirinkę svečiai. Mokyklos himnas 
vainikavo ir šventės pabaigą. Jo žodžiai ir 
melodija, tikime, sujaudino visus dalyvius 
ir svečius. 

Šventės atgarsiai dar ilgai džiugino ir 
šildė visų susirinkusiųjų į mokyklos jubi-
liejų širdis. 

12 kl. mokinės Violetos Godlevskos ir 
mokyklos archyvo nuotr.

Gerbiamam rašytojui ponui Tomui Venclovai
Gerbiamasis rašytojau,

su malonumu ir nauda perskaičiau 
Jūsų knygą „Vilnius: asmeninė istorija“ 
(2011, Vilnius). Šį laišką rašau Jums todėl, 
kad negaliu sutikti su vienu teiginiu, kuris 
gerokai iškreipia dokumentiškai patvirtin-
tą didžiojo Lietuvos kėlėjo Petro Vileišio 
(1891–1926) istorinės misijos supratimą.

Rašote: „Įtakingiausias iš „Dvylikos 
Vilniaus apaštalų“ penkiasdešimtmetis 
Petras Vileišis, sukaupęs pagrindinį kapita-
lą iš knygų kontrabandos, statydino tiltus 
visoje Rusijos imperijoje ir garsėjo kaip 
vienas turtingiausių mieste“(p. 131, išskirta 
cituojant).

Jokiuose šaltiniuose, o jų, tyrinėdamas 
iš Pasvalio krašto Medinių sodžiaus kilu-
sios Vileišių giminės istorinius likimus, 
perverčiau kalnus, nesu aptikęs duomenų, 
kad P. Vileišis būtų vertęsis knygų kontra-
banda (kaip rašoma „Dabartinės lietuvių 

kalbos žodyne“, kontrabanda – slaptas pre-
kių gabenimas per sieną iš kitos valstybės, 
aplenkiant muitines ir slepiant prekes nuo 
jų patikrinimo).

Gal šiuo inž. P. Vileišio „verslu“ Jūs 
laikote jo švietėjiškas knygeles, kurias 
lietuviškosios spaudos draudimo metais 
„dėl gaspadorių sodiečių“ rašė ir nele-
galiai leido savo lėšomis. Iš tų knygelių, 
knygnešių keliais plitusių po visą carinės 
Rusijos okupuotą Lietuvą, inž. P. Vileišis 
neturėjo nė kapeikos pelno. O „pagrindinį 
kapitalą“ sukaupė tiesdamas geležinkelius 
ir statydamas tiltus tuometinėje Rusijos 
imperijoje. Beje, inž. P. Vileišis buvo pri-
pažintas tiltų kesoninių atramų specialistas, 
o jo atlyginimas daugiau nei dvigubai 
lenkė aukštų valdininkų ar universitetų 
profesorių atlyginimus (plačiau žr. Jonas 
Aničas, Petras Vileišis 1851–1926. Gyvenimo 
ir veiklos bruožai. Vilnius: Alma littera, 2001, 
p. 102–133).

Su tuo „pagrindiniu kapitalu“ inž. 
P. Vileišis 1898 m. pabaigoje įsikūrė Vil-
niuje, pasak Juozo Tumo-Vaižganto, pilnas 
džiaugsmo ir tiek sumanymų Lietuvai 
tautiškai ir dvasiškai atgaivinti, kiek būtų 
užtekę penkiems geriems patriotams. 
Beveik tuo pačiu laiku Vilniuje įsikūrė ir 
Petro Vileišio broliai – gydytojas Antanas 
Vileišis (1856–1919) ir teisininkas Jonas 
Vileišis (1872–1942).

Profesinėje veikloje (o ne iš kontraban-
dos) uždirbti inž. P. Vileišio pinigai buvo 
stipri atrama telkiant ir konsoliduojant 
lietuvių šviesuomenę, kuri labai sunkiomis 
sąlygomis ėmėsi gaivinti svetimųjų slopin-
tą lietuvybę istorinėje Lietuvos sostinėje.

Leiskite, gerbiamas rašytojau, palinkėti 
Jums stiprios sveikatos ir naujų knygų.

Istorikas Jonas ANIČAS, Vilnius Keturi broliai Vileišiai: sėdi (iš kairės) Petras, 
šalia jo Anupras,  stovi Jonas (kairėje) ir Antanas
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Lietuvos baltarusiai: kas jie?
Lietuva – Baltarusija 

Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

Luckevičių kapai Rasų kapinėse Vilniuje

Kosto Kalinausko minėjimas prie Gedimino pilies Vilniuje. 2010 m. balandžio 22 d. 
Zmicero Karachuno nuotr.

Tęsinys kitame numeryje

Šiandien, kada kalbama apie Vilniaus 
kraštą, vis dažniau pamirštami Lietuvoje 
gyvenantys baltarusiai, nors jų istorija yra 
susijusi su šiuo kraštu. 

Tarp baltarusių Vilnius dažnai vadina-
mas baltarusių dvasine sostine. Daugelį šim-
tmečių baltarusių istorija buvo susipynusi su 
šiuo miestu, kuris vaidino svarbų vaidmenį 
baltarusių gyvenime. Pirmiausia, tai susiję 
su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) istorijos laikotarpiu, kai dabartinės 
Baltarusijos teritorija priklausė šiai valstybei. 
Valstybinė kalba buvo senoji baltarusių. 
Šiomis dienomis daugelis siūlo kitas versi-
jas, sakydami, jog tai buvo bažnytinė slavų 
arba kanceliarinė (dirbtinė) kalba, atsiradusi 
senosios slavų arba senosios rusų kalbų pa-
grindu. Versijų yra daug, bet galima sakyti, 
kad būtent LDK kalba buvo šiuolaikinės 
baltarusių kalbos dialektų pagrindas. Tų lai-
kų kalba, vadinama „mova ruska“, susijusi 
su šiuolaikine literatūrine baltarusių kalba. 
Jau nuo XVII a. LDK kalba remiantis lenkų 
Seimo įsakymu nėra valstybinė, pamažu 
praranda savo vaidmenį bei tampa antraei-
le, jos nišą užima lenkų kalba. Šis procesas 
nepasibaigė ir iki šiol. Vilniaus kraštas yra 
geras pavyzdys, kaip baltarusių kalbą keičia 
lenkų. Baltarusių kalba Vilniuje spausdintos 
pirmosios baltarusių knygos. Žymus balta-
rusių spaustuvininkas Pranciškus Skorina, 
išspausdinęs pirmąją knygą Vilniuje apie 
1522 m., savo knygose vartojo „movą ruską“. 
Svarbu, kad pirmieji Maskvos Rusios knygos 
spaustuvininkai buvo jo mokiniai. Taip pat 
šia kalba buvo išleisti LDK Įstatai.

Po LDK valstybinės kalbos panaikinimo 
jos statusas pasikeitė, valdininkai, teisėjai, 
šlėktos nustojo ją vartoti ir daugelį šimtme-
čių šią kalbą vartojo tik valstiečiai. Kai XIX 
a. prasidėjo baltarusių atgimimas, pamažu 
ir baltarusių kalba žengė savo žingsnį į pa-
saulį. Reikėtų pabrėžti, kad pirmųjų XIX a. 
baltarusių švietėjų likimai buvo glaudžiai 
susiję su Vilniumi. Tuo metu, kai dauge-
lis mokslininkų, bajorų, politikų nelaikė 
baltarusių kalbos savarankiška, vadino ją 
arba sugadinta lenkų, arba sugadinta rusų, 
atsižvelgiant į tai, kokios tautybės buvo 
atstovas, pirmi rašytojai, poetai pamažu 
traukė ją iš valstiečio trobos ir tokiu būdu 
davė jai antrą gyvenimą. Tai buvo Vincentas 
Duninas-Marcinkevičius, Francišekas Bo-
guševičius. Būtent jų dėka baltarusių kalbą 
imta vartoti viešajame gyvenime, jie parodė 
visam pasauliui, kad yra tokie baltarusiai ir 
kalba, kuri nėra panaši į lenkų, rusų, pran-
cūzų, vokiečių. Tad galima tvirtinti, kad 
būtent su Vilniumi susijęs baltarusių kalbos 
atgimimas ir baltarusių literatūrinės kalbos 
atgimimo pradžia.

XX a. pradžioje būtent nuo Vilniaus 
prasidėjo baltarusių atgimimas. Čia buvo 
išleisti pirmieji baltarusių laikraščiai „Naša 
dolia“ („Mūsų dalia“) ir „Naša niva“ („Mūsų 
dirva“), pirmosios knygos, kalendoriai, 
pirmasis baltarusių katalikų laikraštis „Be-
larus“ („Baltarusija“)  (1913–1915), pirmoji 
baltarusių katalikų maldaknygė „Bog z 
nami“ („Dievas su mumis“) (1915) ir t. t. 
Galima būtų pabrėžti, kad beveik visi XX a. 
baltarusių atgimimo veikėjai buvo susiję su 
Vilniumi: gyveno, dirbo, mokėsi šiame mies-
te ir kūrė pamatus, ant kurių vėliau ir bus 
sukurta šiuolaikinė Baltarusija. Tais laikais 
Vilnius buvo baltarusių dvasinis centras ir 
visi rinkosi aplink jį.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 
būtent Vilniaus kraštas buvo susijęs su pir-
mųjų mokyklų atsiradimu, kuriose buvo 
dėstoma baltarusiškai. Svarbu pabrėžti, kad 
nuo 1915 m. iki 1920 m. Vilniaus ir Gardino 
kraštuose buvo sukurta apie 400 baltarusių 
mokyklų. Po to, kai Vilnių prijungė prie Len-
kijos, baltarusių mokyklos buvo uždarytos, 
liko ir veikė tik baltarusių gimnazija.

Vilniaus katalikų dvasinėje seminarijoje 
iki Pirmojo pasaulinio karo veikė baltarusių 
klierikų ratelis, iš kurio vėliau kilo nemažai 
baltarusių religijos veikėjų. Būtent Vilniuje 
atsirado baltarusiai katalikai, pamaldos 
vykdavo baltarusių kalba. Neliko nuošaly 
ir ortodoksų bažnyčia. Svarbu pabrėžti, kad 
būtent Vilniaus ortodoksų dvasinėje semina-
rijoje, kai Lietuvą valdė Lenkija, baltarusių 

kalba buvo dėstoma kaip atskiras dalykas.
Remiantis minėtais faktais, galima pada-

ryti išvadą, kad Vilnius užima reikšmingą 
vietą baltarusių istorijoje. Daugelis mano, 
kad baltarusiai Vilniuje atsirado po Antrojo 
pasaulinio karo ir jų istoriją reikia skaičiuoti 
nuo jo. Įsitikinome, kad tai nėra tiesa.

Baltarusių padėtis 
tarpukario Lietuvoje

Po Rusijos imperijos suirimo ir naujų 
nepriklausomų valstybių sukūrimo balta-
rusiai neliko nuošaly ir 1918 m. kovo 25 d. 
sukūrė nepriklausomą Baltarusijos Liaudies 
Respubliką (BLR). Skirtingai nuo lietuvių ir 
latvių, baltarusių nepriklausoma valstybė 
egzistavo neilgai – apie 3 metus. Vėliau Bal-
tarusiją pasidalino Tarybų Rusija ir Lenkija. 
Taip pat suskilo ir Baltarusijos Liaudies 
Respublikos Vyriausybė. Vieni pripažino 
Tarybų Rusijos Baltarusiją, kiti nusprendė 
tęsti kovą dėl BLR idealų. Ir viena iš tokių 
Vyriausybių tarpukario Lietuvoje įsikūrė 
Kaune. Įdomu, kad ten, skirtingai nuo 
Vilniaus krašto, baltarusiai buvo emigran-
tai. Remiantis 1923m. atliktu surašymu jų 
skaičius sudarė 4400 (0,2 %).

Pagrindinis baltarusių gyvenimo cen-
tras tarpukario Lietuvoje buvo Kaunas. 
Pirmoji baltarusių organizacija „Belaruskaja 
gramada“ („Baltarusių bendruomenė“) 
buvo sukurta 1917 m. 1920 m. Kaune veikė 
Baltarusijos reikalų ministerija, P. Skorinos 
spaudos bendrovė, buvo leidžiamos balta-
rusių knygos, brošiūros, laikraštis „Varta 
Backauščiny“(„Tėviškės sargyba“), mėnesi-
nis leidinys „Časopis“ („Žurnalas“), žurnalai 
„Naša zemlia“ („Mūsų žemė“), „Belaruski 
sciag“ („Baltarusių vėliava“), „Kryvič“ 
(„Krivis“) ir kt. 1924 m. V. Lastovskis išleido 
„Padručny rasijski – kryūski (belaruski) sloū-
nik“ („Parankinis rusų – krivių (baltarusių) 
žodynas“), o 1926 m. – „Historyja belaruskaj 
kryūskaj knihi“ („Baltarusių Krivijos knygos 
istorija“). Šiame mieste formavosi baltarusių 
kariniai vienetai. 1921 m. buvo sukurta Bal-
tarusijos Raudonojo Kryžiaus bendrija, kuri 
veikė iki 1922 m. Nuo 1920 m. iki 1923 m. 
Kaune veikė Baltarusijos Rada (Baltarusijos 
Taryba) ir BLR Vyriausybė.

Po 1923 m. Lietuvos Vyriausybė pra-
rado susidomėjimą bendradarbiauti su 
baltarusiais ir sustabdė Baltarusijos reikalų 
ministerijos veiklos finansavimą. Dėl šios 
priežasties ji buvo uždaryta. Tuo metu buvo 
likviduotos atskiros Lietuvos kariuomenės 
baltarusių karinės dalys.

1922 m. lapkričio 1 d. BLR Rados prezi-
diumas ir BLR Vyriausybė paliko Kauną ir 
persikraustė į Prahą. Nepaisant to Kaunas 
ir toliau buvo vienas pagrindinių baltarusių 
kultūros centrų. 1923 m. balandžio mėnesį 
čia buvo įkurtas Baltarusijos centras, jo 
vadovu tapo Vaclavas Lastovskis. Centras 
leisdavo knygas ir periodinius leidinius 
baltarusių kalba, teikė materialinę pagalbą 
Lietuvos baltarusiams. Pagrindinės centro 
užduotys – baltarusių leidybos veikla, orien-
tuota į Vakarų Baltarusiją, ryšių palaikymas 

su Vakarų Baltarusijos organizacijomis, pasi-
rodymai tarptautinėje arenoje, kurių tikslas 
ginti baltarusių ir lietuvių interesus.

1920 m. baltarusiai Lietuvoje stengėsi 
sukurti nacionalinio išsilavinimo sistemą, 
kurios pagrindu buvo mokslo apie Baltaru-
siją kursas, kuriam vadovavo K. Dušauskas-
Duž. Deja, ši pradžia neturėjo tęstinumo. 
1929 m. Lietuvoje liko tik viena pradinė 
baltarusių mokykla.

Pradedant nuo 1920-ųjų baltarusių 
padėtis Lietuvoje suprastėjo. Bendradarbia-
vimu su Lietuvos Vyriausybe nusivylė net 
didžiausi jos šalininkai. 1926 m. V. Lastovs-
kis paliko Kauną ir persikėlė į Baltarusijos 
Tarybinę Socialistinę Respubliką (BTSR), 
Dušauskas-Duž atitrūko nuo baltarusių 
reikalų.

1930 m. baltarusių veikla Lietuvoje vėl 
atgijo. 1932 m. Kaune buvo įkurta Baltaru-
sijos kultūros ir švietimo draugija (BKŠD), 
kurios tikslas buvo baltarusių mažumos 
organizacijos sukūrimas ir darbas dėl balta-
rusių ir lietuvių vienybės. Pirmininku tapo 
S. Jakaviuk. 1933 m. į bendriją buvo įstoję 
daugiau nei 1000 žmonių, ji turėjo atstovybes 
įvairiuose Lietuvos miestuose. BKŠD nariai 
dirbo Baltarusijos liaudies universitete ir 
skaitė mokslo apie Baltarusiją paskaitas 
vietose, kur gyveno baltarusiai. Bendrijoje 
veikė Baltarusijos liaudies teatras, vaikų 
darželis, kurį lankė 15 vaikų, ir biblioteka 
su skaitykla.

1933 m. Kauno miesto Vytauto Didžiojo 
universitete buvo sukurta baltarusių studen-
tų sąjunga, kurioje buvo 15 žmonių.

1933 m. BKŠD palaikant buvo sukurta 
dar viena baltarusių organizacija: naciona-
linė Lietuvos baltarusių sąjunga.

1933 m. liepos 20 d. šios trys organizaci-
jos išleido kreipimąsi „Visoms pasaulio ša-
lims“, kuriuo skatino sukurti visų Baltarusi-
jos ir užsienio šalių organizacijų aukščiausią 
organą. Deja, pasaulio baltarusių sujungimo 
bandymai nebuvo sėkmingi, susipyko tarpu-
savyje net Lietuvos baltarusiai. Alternatyvios 
organizacijos baltarusių centro (įkurtas 1933 
m. vasario 23 d.) vadovas K. Dušauskas-Duž 
šio kreipimosi nepalaikė.

1935–1936 m. beveik visos Lietuvos bal-
tarusių organizacijos sustabdė savo veiklą 
dėl įvairių priežasčių, taip pat ir finansinių. 
Viešas ir politinis baltarusių gyvenimas 
Lietuvoje sustojo.

Vilniuje baltarusių gyvenimas tampa 
aktyvus po Vilniaus prijungimo prie Len-
kijos, t. y. Vidurinės Lietuvos laikotarpiu. 
1920–1930 m. buvo baltarusių veiklos pikas 
Vilniuje. Čia iš visų baltarusių etninių žemių 
Lenkijoje atvažiuodavo baltarusių veikėjai, 
inteligentija, kunigai, rašytojai ir t. t. Deja, 
baltarusių gyvenimą Vilniuje sekė Lenki-
jos valstybė ir 30 m. pabaigoje jis pamažu 
pradėjo gesti.

Yra mitas, kad visi baltarusiai bendra-
darbiavo su Sovietų Sąjungos komunistais, 

ir todėl Lenkijos valdžiai nieko kito nebeliko, 
kaip juos sekti. Manau, kad šį mitą sugalvojo 
lenkai kaip pasiteisinimą dėl prieš baltaru-
sius vykdomų represijų. Norint trumpai api-
būdinti baltarusių judėjimą Vilniuje tarpu-
kariu, jį galima padalinti į 3 grupes: pirmai 
priklauso tie, kurie tikrai bendradarbiavo 
su Sovietų Sąjunga ir palaikė komunistinę 
idėją, antrai grupei priklausė tie, kurie matė 
Baltarusiją nepriklausoma valstybe ir gynė 
idėjas, kurios buvo BLR pagrindas, ir trečiai 
grupei priklausė tie, kurie matė Baltarusijos 
ateitį federacijoje su Lenkija ir kovojo už ben-
dradarbiavimą su Lenkijos valdžia. Veikėjų, 
priklausančių trečiai grupei, buvo nedaug. 
Apie jėgų pasiskirstymą tarp pirmos ir an-
tros grupės vienareikšmiškai sunku atsakyti, 
nors atsižvelgus į tai, kad daugeliui Vilniaus 
baltarusių buvo svarbi Baltarusijos nepri-
klausomybė (kovo 25 d – BLR paskelbimo 
diena) galima nuspėti, kad antros grupės 
veikėjų buvo visgi daugiau.

Vidurinės Lietuvos metais Vilniuje vei-
kė Vilniaus baltarusių gimnazija, Vilniaus 
F. Boguševičiaus mokytojų seminarija, 8 
pradinės mokyklos, o 1930 m. liko tik viena 
baltarusių gimnazija, kuri buvo prijungta 
iš pradžių prie lenkų Slovackio gimnazijos, 
o vėliau prie Mickevičiaus gimnazijos ir 
buvo šių gimnazijų filialas. 1938–1939 m. 
gimnazijoje buvo mokoma beveik vien tik 
lenkų kalba. Per 20 metų lenkams pavyko 
panaikinti baltarusių mokyklą Vilniuje.

Viešasis gyvenimas buvo labai išvystytas 
ir įvairiapusiškas. Kaip jau buvo minėta, 
baltarusių judėjimas buvo padalintas į tris 
stovyklas, t. y. viešųjų baltarusių organiza-
cijų buvo labai daug. Čia buvo Baltarusijos 
mokslo ir ūkio institutas, Baltarusijos bankas, 
daugelio laikraščių baltarusių kalba redakci-
jos, studentų, religinės, mokslo, švietimo ir 
kitos organizacijos. Vienu žodžiu, baltarusių 
gyvenimas Vilniuje buvo aktyvus.

Atskirai reikėtų paminėti baltarusių 
katalikų kunigų veiklą. Apie daugelį iš jų ir 
šiandien girdime, pvz., Adomas Stankevi-
čius, Vincentas Godlevskis ir kiti. Jie stengėsi 
sakyti Dievo žodžio pamokslą baltarusių 
kalba bei vesti papildomas pamaldas. Tai 
nepatiko lenkų valdžiai ir prieš juos buvo 
vykdomos represijos. Kunigas V. Godlevskis 
už savo baltarusių veiklą buvo nuteistas 
kalėti 2 metus. Daugelį jų išsiųsdavo į tas 
parapijas, kur gyveno vieni lenkai, kai ku-
riuos išsiųsdavo į misijas. 1938 m. valdžia 
galutinai susitvarkė su baltarusių katalikų 
kunigais, kunigą A. Stankevičių išsiuntė 
į Slanimą, iškraustė kunigus ir klierikus 
marionus baltarusius, o į jų vietą atsiuntė 
lenkus.

Nepaisant to, baltarusiai vis tiek tęsė 
savo veiklą šiame mieste ir darė viską, kad 
išsaugotų nacionalinę baltarusių savimonę, 
priešinosi polonizacijai.
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Muziejus laikraštyje Nr. 36 (245)
Lentvario geležinkelio ruožo planas

Patys pirmieji geležinkeliai Lietuvoje 
nutiesti 1859-1861 m. Geležinkelių lini-
jos tiestos daugiausia pietryčių Lietuvoje, 
nes kloti bėgius šiaurės Lietuvoje buvo 
uždrausta. Rusija baiminosi karo ir kad 
kaizerinė Vokietija geležinkelį panau-
dos karo žygiams. Pirmoji nutiesta buvo 
Sankt Peterburgo–Varšuvos linija, ėjusi 
pro Dūkštą, Ignaliną, Vilnių, Lentvarį ir 
Varėną su atšaka pro Kauną į Kybartus 
(pasiekiant tuometinės Prūsijos sieną.) 
Kelionė iš Peterburgo į Vilnių trukdavo 
beveik 19 valandų, iš Vilniaus į Kauną – 2 
val. 33 min. 1851 m. vasario mėnesį cari-
nės Rusijos vyriausybė priėmė nutarimą 
dėl geležinkelio linijos Sankt Peterbur-
gas – Varšuva tiesimo (numatyta nutiesti 
apie 1250 km). 1857 m. šio geležinkelio 
statyba perduota „Visos Rusijos vyriau-
siajai geležinkelių bendrovei“, kurią fi -
nansavo užsienio: Paryžiaus, Londono, 
Amsterdamo, Berlyno ir Varšuvos bankai 
bei grupė Peterburgo bankininkų. Ši ben-
drovė įsipareigojo nutiesti Rusijos impe-
rijoje 5 geležinkelio šakas, sujungti svar-
biausius miestus, Juodąją ir Baltijos jūras. 
Valstybė garantavo kompanijai 5% pelną 
85 metams. Vėliau, jau pastačius Sankt 
Peterburgo–Varšuvos geležinkelį, ši su-

tartis buvo 
nutraukta. 

T i e s i a n t 
pirmąjį gele-
žinkelį Lie-
tuvoje, buvo 
p a s t a t y t a 
daug inži-
nerinių sta-
tinių. Stam-
biausi iš jų buvo Kauno ir Panerių tuneliai 
(pastatyti 1861 m. rudenį), tiltai per Nerį, 
Vilnelę, Merkį bei Nemuną Kaune. Staty-
bos darbai geležinkelio ruože buvo labai 
intensyvūs. Darbo sąlygos buvo pakan-
kamai sunkios. Lietuvos teritorijoje gele-
žinkeliui Daugpilis–Vilnius–Gardinas su 
atšaka Lentvaris–Kaunas–Kybartai tiesti 
buvo nusamdyta apie 16000 darbininkų. 
Vilniuje buvo įrengtos didelės dirbtuvės, 
gaminusios įrangą, reikalingą žemės dar-
bams, šiek tiek vėliau dirbtuvės įsteigtos 
Kaune ir Dūkšte. Visose tose dirbtuvėse 
pagaminta ar sumontuota 400 didelių 
vagonų, 1000 vagonėlių, 12000 karučių 
žemei vežti, taip pat įranga, reikalinga 
tuneliams kasti. Darbai pradėti nuo laiki-
nų medinių tiltų statybos, supilti pylimai, 
pakloti darbiniai bėgiai, kuriais buvo 

vežamos statybai reikalingos medžiagos. 
Šioje linijoje buvo pastatytos pirmosios 
Lietuvoje geležinkelio stotys (iš viso 21): 
aukščiausios klasės Lentvario ir Virbalio, 
pirmos klasės – Vilniaus ir Kauno, antros 
klasės – Švenčionėlių bei trečios klasės – 
Dūkšto, Kazlų Rūdos, Varėnos ir Žaslių, 
ketvirtos klasės – Bezdonių, Ignalinos, 
Marcinkonių, Mauručių, Pabradės, Pil-
viškių, Pravieniškių, Rūdiškių, Turman-
to, Valkininkų, Vievio ir Vilkaviškio.

1862 m. pastatyta Lentvario geležinke-
lio stotis. Jai, kaip minėta, suteikta aukš-
čiausia klasė. Trakų istorijos muziejaus 
raštijos rinkinyje saugomas Lentvario 
geležinkelio ruožo su stotimi planas, 
kuriame pavaizduota geležinkelio linija, 
kairėje besitęsianti į Sankt Peterburgą, 

dešinėje aukštyn – į Varšuvą, dešinėje 
žemyn – į Virbalį. Plano dydis ilgiausioje 
vietoje 1622 mm, plačiausioje – 730 mm. 
Sutartiniais žymėjimais „užšifruota“ tam 
tikrų atšakų paskirtis: medžio rąstų iš-
krovimui, laikinam sandėliavimui ir pan. 
Be to, ranka pažymėta naujai numatoma 
statyti atkarpa, kuri būtų naudojama 
karo tikslais. Geležinkelis buvo vienkelis, 
tik tarp Vilniaus ir Lentvario dvikelis. Ši 
planą pasirašė einantis viršininko parei-
gas kelių ir pastatų inžinierius Chrapo-
vickis (Храповицкiй). Tuo metu visa ge-
ležinkelio linija nuo Sankt Peterburgo iki 
Varšuvos buvo padalinta į tris dalis. Kie-
kvienai iš jų prižiūrėti buvo paskirti trys 
skirtingi vyriausieji inžinieriai. Tiesiant 
geležinkelį įrengti tarnautojų gyvenamie-

Lentvario geležinkelio ruožo plano fragmentas. 1861-1862 m. O.Ševeliovo nuotr.

ji namai bei darbi-
ninkų „kazarmės“ 
su pagalbiniais pas-
tatais, keleivių na-
mai (keleivių rūmai 
didesnėse stotyse), techniniai pastatai 
– garvežių depai, vandentiekio bokštas, 
siurblinės, dengti ir atviri “pakhauzai”, 
kiti smulkūs pastatai. Visi šitie pastatų 
tipai yra pažymėti muziejuje saugomame 
plane. Taip pat pažymėtas žemės sklypas, 
suteiktas Vilniaus technikos mokyklai. 
Gana didelį geležinkelio infrastruktūros 
pastatų kompleksą Lentvario geležinkelio 
stotis išlaikė iki šiol. Beje, reikia paminė-
ti, jog vienodos paskirties pastatams sta-
tyti buvo naudojami kartotiniai projektai. 
Tai įrodo centralizuotą visos geležinkelio 
linijos planavimą. Geležinkelio tiesimo 
metu kartotinių projektų panaudojimas 
padėjo taupyti didžiules pinigų sumas. 

Kiek žinoma, 1862 m. gruodžio 15 d. 
pradėtas reguliarus eismas į Varšuvą. Ge-
ležinkelis turėjo didelės reikšmės susisie-
kimui ir pramonės plėtrai.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė
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Muziejus laikraštyje Nr. 37 (246)
A.Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“

2012 m. sukanka 335 metai nuo is-
toriko, jėzuito, teologo, Vilniaus uni-
versiteto profesoriaus Alberto Vijūko-
Kojalavičiaus (1609-1677) mirties. A. 
Vijūkas-Kojalavičius – pirmasis isto-
rikas lietuvis, parašęs Lietuvos istoriją 
lotynų kalba.

A. Vijūkas-Kojalavičius gimė 1609 
m. Romainiuose, netoli Kauno. Jo tėvai 
– Jonas Kojalavičius ir Brigita Beinar-
taitė buvo smulkūs bajorai. Albertas 
turėjo du brolius: Kazimierą ir Petrą. 
1627 m. būdamas aštuoniolikos A. 
Vijūkas-Kojalavičius buvo priimtas į 
jėzuitų ordiną. Po poros metų, 1629 m. 
A. Vijūkas-Kojalavičius buvo išsiųstas į 
Nesvyžiaus kolegiją studijuoti fi losofi -
jos. Baigęs studijas grįžo į Vilnių, kur 
studijavo teologiją. Šias studijas baigė 
1638 m. Nuo 1641 m. A.Vijūkas-Ko-
jalavičius dėstė Vilniaus universitete. 
Kartu su broliu rūpinosi, kad jėzuitų 
kolegija būtų įsteigta ir Kaune. 1644 m. 
jis buvo išsiųstas į Braunsbergą dėstyti 
teologijos ir čia įgijo teologijos daktaro 
laipsnį. Į Vilnių jis sugrįžo po metų ir 
universitete dėstė fi losofi ją ir scholasti-
nę teologiją. A.Vijūkas-Kojalavičius ke-

turis metus (1649 – 1653) ėjo Vilniaus 
universiteto vicekanclerio pareigas, o 
nuo 1653 iki 1655 metų buvo rektorius.

Svarbiausias A. Vijūko-Kojalavičiaus 
mokslinis darbas yra lotyniškai para-
šyta dviejų tomų Historiae Lituanae 
(„Lietuvos istorija“). Tai yra pirmoji 
Lietuvos istorija parašyta istoriko lie-
tuvio. Pats autorius, būdamas akade-
minės visuomenės narys, norėjo, kad 
jaunuomenė, skaitydama jo darbą, 
susipažintų su gimtojo krašto istorija, 
kartu išmoktų ir lotynų kalbos. Lietu-
vos istorija yra vertinama ir kaip groži-
nės literatūros kūrinys. Pirmoji „Lietu-
vos istorijos“ dalis (Historiae Lituanae 
pars prior) buvo išleista 1650 m. Dan-
cige, o antroji – 1669 m. Antverpene. 
Šiame veikale A. Vijūkas - Kojalavičius 
aprašė Lietuvos istoriją nuo seniausių 
laikų iki Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Augusto mirties (1572 m.). 

Lietuvos istoriją A. Vijūkas-Kojalavi-
čius pradėjo teorija apie lietuvių kilmę. 
Jis teigė, kad lietuviai kilo iš herulų – 
Italijos gyventojų. Istorikas negatyviai 
vertino Mindaugą, vaizduodamas jį 
kaip žiaurų, karingą valdovą. Teigia-

mai jis vertino Lietuvos kunigaikščius 
Gediminą ir Kęstutį. Kęstutį istori-
kas giria už karinį sumanumą ir kovą 
su kryžiuočiais, net lygina su tokiais 
Antikos mitų herojais kaip Odisėjas 
ir Achilas. Nors ir būdamas jėzuitu, 
istorikas smerkė Vokiečių ordiną už 
grobikišką karą prisidengus krikščio-

nybės sklaidos pretekstu ir palaikė 
lietuvių pasipriešinimą. A. Vijūkas-
Kojalavičius aukštino Vytautą Didįjį už 
jo nuopelnus Lietuvai, o Jogailą, bei jo 
brolius Skirgailą ir Švitrigailą vertino 
negatyviai.

Rašydamas „Lietuvos istoriją“ auto-
rius stipriai rėmėsi kito istoriko Mo-
tiejaus Strijkovskio (~1547 – 1593 m.) 
„Lenkijos, Lietuvos, Žemaičių ir visos 
Rusios kronika“, kuri buvo parašyta 
lenkų kalba ir 1582 m. išspausdinta 
Karaliaučiuje. A. Vijūkas-Kojalavi-
čius netgi teigė, kad jis neparašė naujo 
darbo, o tik stilistiškai sutvarkė ir lo-
tyniškai parašė M. Strijkovskio darbą. 
Tačiau, abiejų istorikų veikalai turi ir 
nemažai skirtumų. A. Vijūkas-Kojala-
vičius rašė, tik Lietuvos istoriją, o M. 
Strijkovskio kronika apėmė ir kaimy-
ninių kraštų istoriją. Ko gero, vienas 
ryškiausių abiejų istorikų ir jų darbų 
skirtumas – ideologinis dorovės su-
pratimas. M. Strijkovskis buvo karys ir 
Lietuvos patriotas (nors pats buvo len-
kas) ir būtent tai darė didelę įtaką jo is-
torijos suvokimui: jis aukštino Lietuvos 
valdovus, žavėjosi jų darbais, žygiais, 

A. Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorijos“ 
titulinis lapas. 1650 m. O.Ševeliovo nuotr.

labai vertino pilie-
tybę. Tuo tarpu, 
A. Vijūko-Ko-
jalavičiaus, kaip 
jėzuito, istorijos 
suvokimui ir vertinimui daugiausiai 
įtakos turėjo religijos aspektas. Kny-
goje yra nemažai pamokymų ir verti-
nimų, atspindinčių jėzuitišką istoriko 
poziciją. Rašydamas savo veikalą  A. 
Vijūkas-Kojalavičius rėmėsi, ne tik M. 
Strijkovskio darbu, bet ir kitų garsių 
kronikininkų – Petro Dusburgiečio, 
Vygando Marburgiečio, Jano Dlugošo 
žiniomis.

Trakų istorijos muziejaus raštijos 
rinkinyje saugomas minėtas konvoliu-
tas – A. Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos 
istorija“. Šią knygą sudaro abu šio žy-
maus ir svarbaus Lietuvos istoriogra-
fi jai veikalo tomai. Iš viso knygoje yra 
932 puslapiai. (I tomą sudaro 412 psl., 
iš kurių numeruoti yra 399 psl. II tomą 
sudaro 520 psl. iš kurių numeruoti yra 
496 psl.). Knygoje pateikiamas origina-
lus tekstas, parašytas lotynų kalba. 

Muziejininkas Tomas Petrauskas

Medininkų pilyje – Prezidento Algirdo Mykolo Brazausko 
medžioklės trofėjų kolekcija

Rugsėjo 20 d., ketvirtadienį, 14 val. 
vienoje Medininkų pilies donžono me-
nių, vyko LR Prezidento Algirdo Mykolo 
Brazausko medžioklės trofėjų kolekcijos 
pristatymas. Renginys įtrauktas į Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signataro, Seimo 
Pirmininko, XII ir XIII vyriausybių Ministro 
Pirmininko, Prezidento Algirdo Mykolo 
Brazausko 80-ųjų gimimo metinių minėjimo 
programą. 

„2011 m. rugpjūčio mėn. Audronė Uso-
nienė dovanojo Trakų istorijos muziejui LR 
Prezidento A. M. Brazausko kolekciją, – pa-
sakoja Virgilijus Poviliūnas, Trakų istorijos 
muziejaus direktorius.– Kolekciją sudaro 92 
medžioklės trofėjai ir 109 medžioklės peiliai. 
Anksčiau Prezidento dovanoti trofėjai buvo 
eksponuojami Trakų Salos pilyje. Atstačius 
Medininkų pilies donžoną, prasiplėtė Tra-
kų istorijos muziejaus erdvės. Trečiame 
šio bokšto aukšte ir bus pastovi dovanotos 
kolekcijos ekspozicija.“ 

Kolekciją visuomenei pristatyti Medinin-
kų pilyje buvo nuspręsta neatsitiktinai.

1995 metų žurnalo „Technikos žodis” 
pirmajame numeryje skaitome Prezidento 
A. M. Brazausko įžanginį žodį: „Sujaudino 
žinia, kad Amerikos lietuvių bendruomenė, 
paraginta Amerikos lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungos (ALIAS), vadovaujamos 
p. Alberto Kerelio, ėmėsi iniciatyvos atstatyti 

Medininkų pilies donžoną bei šiam reikalui 
surinkti reikiamas lėšas. Išrinkta Medinin-
kų pilies atstatymo fondo valdyba (pirmi-
ninkas p. L. Maskaliūnas) ėmėsi kilnaus 
ir didelę prasmę turinčio uždavinio. Juk 
čia, šalia senosios Medininkų pilies, buvo 
žvėriškai nužudyti atsikuriančios Lietuvos 
Respublikos pareigūnai. Galima sakyti, kad 
jie savo krauju apšlakstė ir Medininkų pilies 
sienas, kurios ne kartą gynė Lietuvos vals-
tybę nuo priešų. Pilies atstatymas būtų pats 
geriausias paminklas žuvusiems Medininkų 
pasienio poste. Palaikau Jūsų kilnią idėją ir 
visokeriopai ją remiu. Kartu su Jumis regiu 
Medininkų pilį atstatytą, prikeltą naujam 
gyvenimui.”

„Tuo metu nepavyko realizuoti pilies 
šiaurės rytų bokšto – donžono atstatymo. 
Daugelį metų keitėsi pilies šeimininkai ir 
jos atstatymu bei galimybe pritaikyti tu-
rizmui susirūpinta tik tuomet, kai 2004 m. 
beglobę pilį Lietuvos Respublikos kultūros 
ministerija valdyti pavedė Trakų istorijos 
muziejui. Buvo parengta pilies rekonstrukci-
jos programa ir 2010 m. jos atstatymui gauti 
aštuoni milijonai litų iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. Pirmasis Medininkų 
pilies rekonstrukcijos etapas baigtas šiemet, 
rengiamos keturios ekspozicijų salės“, – sako 
V. Poviliūnas.

Pristatomoje medžioklės trofėjų kolekci-

joje tarp kitų eksponatų bus galima pamatyti 
briedį, stirną, šerną, taurųjį elnią, mufloną, 
juodąjį lokį, kurtinį, fazaną, stumbrą, anti-
lopes, karpotį, gemzę ir kt.; sužinoti, kad 
visaėdis, iki 150 kg sveriantis karpotis yra 
kiaulinių, porakanopių šeimos žinduolis ir 
gyvena Afrikos savanose, o gemzė priklauso 
ožkų pošeimiui. Ekspozicijoje pateikiama 

išsami informacija ne tik apie retesnius, 
bet apie visus eksponuojamus medžioklės 
trofėjus.

Medininkų pilies ekspozicija lankymui 
buvo atidaryta rugsėjo 27 dieną.

Trakų istorijos muziejaus inform.
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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

Po dienos užsiėmimų ir muštravimo pirma 
kompanija išžygiavo į kovai numatytas vietas. Jos 
stipriausią grandį asmeniškai vedė ltn. Dziewic. 
Ši kompanija buvo sudaryta iš I būrio, kuriam 
vadovavo Szkrab, Wiktor vadovaujamų skyrių 
iš II būrio, taip pat ir dviejų skyrių iš III būrio, 
kurias vedė Jur, o parėmimą ugnimi turėjo su-
teikti ltn. Lis būrys. Leidimą akcijai taip pat gavo 
Zygmunt, kartu su savo likusiais skyriais.

Vakare grupė, vadovaujama Dziewic, atvyko 
į paskirtą pasalos vietą. Atkarpoje, kur iš Eišiškių 
plento nusukama į Kalesninkus, ant tiltelio išdės-
tė minas ir ėmėsi kurti preliminarias barikadas. 
Už tiltelio išsišakojo keliai į Varėną, Korsakus ir į 
kelią, esantį Kalesninkų kaimo viduryje, taip pat 
Varėnos link. Tam, kad netikėtai nepravažiuotų 
priešininko šarvuočiai, dviejuose grioveliuose 
buvo palikti smėliu užpilti metaliniai lynai. 
Žmonės, priklausę AK tinklui, perkirpo aplinkui 
orines telefono linijas. Apie 23 val. pasiruošimas 
buvo baigtas ir visi išsiskirstė į būstines. Baltape-
trių viensėdyje, kuris nuo plento yra nutolęs 800 
m, sustojo I būrys. Kiek toliau, išsibarsčiusiose 
aplink Kalesninkus vietose, apsistojo likusieji. 
Nuo Varėnos pusės saugojo Wiktor.

1944 m. 5 mėn. 21 d., sekmadienį, 6 val 
ryto Dziewic liepė nuimti barikadą ir išminuoti 
tiltelį tam, kad nenukentėtų žmonės, einantys į 
bažnyčią. Prie plento liko tik stebėtojų postas. 
Apie 8 val. iš Eišiškių atvažiavo du šarvuočiai su 
susisiekimo remonto brigadomis.  Savo buvimo 
niekas neišdavė ir niekas netrukdė vokiečiams 
taisyti telefono linijos, atsižvelgiant į tai, jog 
buvo intensyvus pėsčiųjų bei vežimų judėjimas 
į bažnyčią. Kai vokiečiai išvažiavo į Varėnos 
pusę, Dziewic prisistatė Jur prašydami leisti 
„sumedžiojimą“ prie plento. Kai jis gavo leidimą, 
Brzoz ir Pepesz skyriai pasislepė miškelyje prie 
kelio posūkio. Po daugiau kaip valandos laukimo, 
apie 10 val., plento perspektyvoje pasirodė vienas 
į Eišiškių pusę važiuojantis lengvasis automobilis 
„Opel“. Trumpa serija iš automato 8-ojo skyriaus 
jį sustabdė. Vyrams liepiant iš smilkstančio 
automobilio su pakeltomis į viršų rankomis 
pirmiausia išėjo žandarmerijos puskarininkis, o 
po jo rudą partijos uniformą dėvintis NSDAP. 
Išėjo taip pat vairuotojas – lenkas. Viduje gulėjo  
sunkiai į papilvį sužeista vertėja. Ji buvo greitai 
perkelta į vežimą ir liepta ją nuvežti pas gydytoją 
Kalesninkuose. Ji perspėjo, kad iš užnugario 
atvažiuoja dar didesnės policijos pajėgos.

Vertėjos perspėjimas darėsi vis konkretesnis. 
Iš tolo matėsi, kaip pakilo dulkių debesis, kuriame 
matėsi važiuojantys automobiliai. Skyriai užgulė 
vidurinę kalvą – nuo kelio juos skyrė maždaug 
dviejų šimtų metrų pločio užartas laukas. Slėp-
dami savo postus tarp beržų ir brūzgynų, užėmė 
juos iš kairės, iš Kalesninkų pusės: 8-as skyrius, 
vidury – 9-as ir iš dešinės 1-mas, priartėjęs tuo 
pat metu, kai artėjo sunkvežimiai... Nepaisant 
besiveržiančių dūmų iš degančio „Opelio“, o 
galbūt būtent dėl to, iš visu greičiu važiuojančio 
sunkvežimio pasipylė automatų serijos. Užkaukė 
padangos ir iš po dulkių kamuolių išryškėjo 
šaudantys žandarmiečiai. Skyriai atsakė ugnimi. 
Iš paeiliui privažiuojančių automobilių į pakelės 
griovius byrėjo užnugario tvarkos „apsaugi-
ninkai“ – vokiečių žandarmiečiai, lietuvių ir 
baltarusių policininkai. Tie su automatais šaudė 
į visas puses kur tik buvo įmanoma, negailėda-
mi amunicijos. Jų įvairios policijos uniformos 
maišėsi su žandarmų uniformomis – ruošėsi 
kalvos užpuolimui. I skyrių sukrėtė galinga, 
dėl sprogimo susidariusi smėlio bei akmenų 
kruša. Dar prieš jai užkrentant ant skyriaus, 
užnugaryje įvykę du sprogimai užpylė skyriaus 
vyrus smėliu. Sužeistieji kvietėsi pagalbos. Su 
žemėmis krito medžių šakos, kurias nuskynė 
granatų sprogimas. Apsupti ugnies iš šarvuočio 
ir žandarmiečių granatsvaidžių, skyriaus vyrai 
nepastebėjo, jog iš abiejų kaimyninių kalvų į juos 
jau yra kreipiama ugnis. Buvo apsupti – pasidarė 
labai karšta – nuo įspūdžių ir tvyrančio karščio. 
Tuo kritiniu momentu didžiam vyrų atodūsiui 
pasigirdo smarkus kulkosvaidžio kliksėjimas. 
Tai buvo kulkosvaidžio „Baska“ ugnis. Savieji 
atskubėjo į pagalbą. Kažkur iš tolumos atskrie-
jančios „Baska“ serijos atgal į plentą nuvijo kelis 
įsikarščiavusius policininkus – bet tik kelis. Vis 

dėlto ugnis stiprėjo iš abiejų pusių. „Baska“ kul-
kosvaidžio serijos nepasiekė kelio grioviuose pa-
sislėpusių žandarmiečių ir policininkų. Jie buvo 
pridengti sklypo išsidėstymo, todėl Bob permetė 
kulkosvaidžio ugnį į kalvos šoną, iš kurio ką tik 
buvo šaudoma. Slinkdami iš paskutinių jėgų ir 
susilenkę dėl kulkosvaidžio „Baska“ sunkumo, 
vis dėlto spėjo perbėgti į kitą plento pusę, už-
klupdami priešą iš užnugario. Dabar vienu kovos 
balsu įsijungė broliškas kulkosvaidžio „Zoska“ 
bosas, kuris artėjo pačiu metu, gabenamas Lis 
tam, kad pridengtų skyrių atsitraukimą nuo 
apsuptos kalvos. Gavę įsakymą vyrai pašoko ir 
bėgo atvirame lauke, plikoje dirvoje. Ir tada krito 
sunkiai sužalotas į kairįjį plautį Ptak. Chinczyk, 
bandydamas patraukti jį iš kovos lauko – laiky-
damas po pečiais sužeistąjį, krito su peršauta 
galva. Po poros sekundžių keliaklupsčiaudamas 
krito Tarzanas, tačiau sugebėjo lėtai prišliaužti 
iki išganingų krūmynų. Likę ant vidurinės kalvos 
partizanai sustiprino ugnį. Po akimirkos arčiau 
pritrauktas kulkosvaidis „Zoska“ jau naikino 
gyvus išlikusius žandarmiečius kairėje kalvos 
pusėje. Pakeitus postą iš išvalytos nuo priešų 
kalvos, žemyn skriejo ilgos „Zoska“ serijos. Pa-
kaitomis su „Baska“ ugnimi, kuria buvo šaudoma 
iš pastatų priedangos kitoje plento pusėje, abu 
kulkosvaidžiai rinko siaubingą mirties derlių. 
Kiekvienas sviedinys siuntė mirtį, kuri mažino 
atsišaudančių priešininkų skaičių. Policininkai, 
bėgę prie automobilių pasiimti amunicijos, krito 
ten pat. Tačiau juos lydėję žandarmiečiai keršijo 
granatomis ir labai stipriai. Užsiliepsnojo pasta-
tas, kurio rūsyje pasislėpė vargšai šeimininkai. 
Keletas kitų granatos sprogimų privertė „Baska“ 
staigiai pakeisti kryptį ir traukti arčiau plento. 
Blondyn, kuris tempė ant savo pečių kulkosvaidį 
„Maxim“, įklimpo į liūną. Vienintele laime šitoje 
nelaimėje buvo tai, jog į liūną įkrito ne visas 
„Maxim“. „Baska“ vėl prisijungė prie bendro 
žandarmiečių – policininkų jėgų triuškinimo. 
Skyriuose įsakymai pulti buvo garsesni nei pati 
ugnis. Skyriai, pirmiau negu jų automatų serijos 
atskriedavo iki plento, garsiai sušukdavo „hande 
hoch“43. Pagaliau vyrai pribėgo prie automobi-
lių – prasidėjo nuginklavimas. Tylą pertraukė 
trumpa, aštri serija. Tai buvo karininkas, prieš tai 
stovėjęs į viršų pakeltomis rankomis, kuris iš po 
lietpalčio staigiai išsitraukė automatą „MPi“ ir 
nušovė nuginklavimui vadovusį Pepesz. Ir jeigu 
ne staigūs perspėjamieji Dziewicz šauksmai, jog 
į stovintį su pakeltomis rankomis šauti negalima, 
uniformuotas karininkas būtų suvarpytas šovi-
niais. Buvo liepta sunešti sužeistuosius ir apieš-
koti kitus sunkvežimius. Laiko buvo mažai – bet 
kuriuo momentu galėjo atvažiuoti pastiprinimas. 
Visi jo laukė, nes keletas sunkvežimių per kovą 
sugebėjo apsisukti ir nuvažiuoti atgal.

Sužeistųjų buvo daug. Dukart sužeistas 
buvo Żądlo: pirmą kartą granatos skeveldra į 
krūtinę, antrą kartą – šūviu į plaučius. Smarkiai 
sužeistas į sėdmenis kraujavo Cygan. Taip pat 
buvo sužeisti: Murarz, Wycior, Goral, Wilkolak, 
Gil, Orlik. Tuoj pat sodyboje šeimininko dukterys 
panelės Kuncevičiutės parūpino kai kuriems 
tvarsčius. Belaisviai buvo užrakinti sandėlyje. 
Šeimininkams paprašius, belaisviai buvo paleisti, 
kad okupantai nekeršytų.

Kai sužeistuosius vežė į slėptuvę, saulė jau 
beveik leidosi, buvo maždaug 17 val. Dalį sužeis-
tųjų nuvežė į Paberžę, kur gydėsi keli sužeistieji 
iš Kaniavos. Šitai karo lauko ligoninei vadovavo 
p. Janina, o padėjėjomis buvo paauglės Genia ir 
Hania. Šią nedidelę ligoninę nuolat prižiūrėjo du 
gydytojai, kurie ten reguliariai lankėsi. Paberžėje 
buvo palikti: Ptak, Żądlo,  Cygan, Karol. Kitus 
sužeistuosius nuvežė į Versekos kaimą.

Žuvusius Pepesz ir Chinczyk palaidojo 
Baltapetriuose. Kai Raudonoji armija įžengė į 
Vilnių, Chinczyk šeima ekshumavo jo palaikus 
ir palaidojo jį Rasų kapinėse, kareivių padalinyje, 
šalia Maršalkos Širdies.

Po operacijos prisigrobta: du automatai, 
granatsvaidis, keletas mašininių pistoletų ir 
keliasdešimt kulkosvaidžių bei granatos. AK par-
tizanai gailėjosi, jog nesunaikino poros sunkve-
žimių, kuriuose, kaip sakė belaisviai, turėjo būti 
amunicija, kurios labai daug iššaudė. Blondyn, 
išsimaudęs pelkėje, pasikeitė savo sugadintus 

batus į gražius naujus karininko batus. Kai kurie 
kiti padarė tą patį ...

Svaiginantis kovos laimėjimas nepridengė 
mįslingos problemos. Nebuvo gautas atsakymas, 
kodėl žandarmiečiams neatvyko  pagalba, visgi 
buvo kovota tiek valandų... O juk mūšio lauke liko 
18 užmuštų ir 15 sužeistų okupanto kareivių44.

Tokia V. Borodzievičiaus versija:
Proga prisigrobti ginklų staiga pasitaikė 

gegužės 20 dieną. Ryte brigados vadas gavo 
informacijos, kad po vidurdienio iš Eišiškių 
iki Varėnos turi važiuoti šarvuotas automo-
bilis, kuris turi vilkti prieštankinį ginklą. 
Informaciją perdavė AK tinklo miestiečiai. 
Informaciją perdavė pirmam partizanų 
skyriui, kurį pavyko greitai pasiekti, nes 
pranešimas buvo skubus ir galėjo pavėluoti. 
Gavo ją iš vertėjos, dirbusios su vokiečiais 
Eišiškėse, kuri buvo AK narė ir perdavinėjo 
vertingą sąmokslui informaciją.

Mjr. Konar paskyrė Dziewic, kad gautų 
tą  ginklą. Laiko jau buvo mažai, o plentas 
nuo Eišiškių iki Varėnos buvo per 15 km nuo 
brigados lokalizacijos vietos. Leitenantas 
Dziewic savoje kuopoje sukėlė aliarmą. Į 
susirinkimą atskubėjo: 1 būrys, vadovau-
jamas leitenanto Szkrab, kuris susidarė 
iš trijų skyrių: kapralo Tomašo Rybickio 
(Bom), kapralo Jozefo Šarkevičiaus (Madej) 
ir kapralo Mečislavo Čepulionio (Wilkolak), 
2 leitenanto Zigmunto Blažejevičiaus (Zy-
gmunt)  būrys su dviem skyriais: Tadeušo 
Dobošinskio (Bialy) ir kapralo Mečislavo 
Lučinskio (Lusik), kapralo Ježio Baranovskio 
(Jur) vadovaujamas 3 būrys, kurį sudarė du 
skyriai: kapralo Stefano Gžeskoviako (Brzo-
za) ir kapralo Orlovskio (Pepesza).

Nepavyko nustatyti, kodėl 5 ir 7 sky-
riai neatsiliepė į aliarmą. Konar sustiprino 
nepilnos Dziewic kuopos pajėgas būriu 
kulkosvaidininkų, vedamų ltn. Lis su dviem 
„Maximais“: „Baska“ – kuriam vadovavo 
kpr. Romualdas Fedorovičius Bob, ir „Zos-
ka“, kuriam vadovavo Vitoldas Niemiro 
Smok. Prie jų mjr. prijungė keturių asmenų 
sprogdintojų sekciją su sprogstamosiomis 
medžiagomis, kurią kuravo kpr. Ježi Tyman 
(Jerry).

 Iki vietos, kur buvo nuspręsta organi-
zuoti pasalą, žygis truko daugiau kaip 4 
val. Būrys sustojo Baltapetrių viensėdyje, 
priklausiusiame Kuncevičių šeimai, kurio 
pastatai stovėjo apie 2 km į pietus nuo plen-
to, vedančio iš Eišiškių į Varėną. Gurguoli-
ninkus ir kulkosvaidininkus apgyvendino 
Kalesninkuose. Po trumpo poilsio, tam, kad 
įvertintų plento būklę ir paruoštų pasalą, 
išėjo Jerry su savo sprogdintojais. Jį priden-
gė Jur su dviem skyriais. Ant plento sudėjo 
sprogmenis, nutraukė telefono laidus. 

Prabėgo daug minučių laukiant automo-
bilio. Jau sutemo ir partizanai nusprendė, jog 
tą dieną plentu niekas nevažiuos. Vokiečiai 

tose apylinkėse keliais važinėjo dažniausiai 
tik dienos metu. Sudėti  sprogmenys buvo 
išmontuoti ir Jur bei Jerry su savo kariais 
grįžo į kaimą. Dziewic, gavęs raportą, taip 
pat pripažino, jog išvykos planas nepasisekė 
ir ryte norėjo grįžti į brigadą.

Ltn. Zygmunt paprašė kuopos vado, 
kad jam leistų su būriu eiti į savarankiš-
ką akciją. Iš kažko sužinojo, kad keliu iš 
Užubalių vokiečiai kasdien sunkvežimiu 
veža maistą, skirtą vokiečių lakūnų poilsio 
centrui Rodunėje. Norėjo šį sunkvežimį 
„sumedžioti“. Dziewic sutiko ir Zygmunt 
dar prieš aušrą gegužės 21 d. išžygiavo su 
savo dviem skyriais.

Jur ir Bom po ankstyvų pusryčių kreipėsi 
į kuopos vadą su pasiūlymu, jog išeis į plentą 
ir pabandys sulaikyti kokį nors vokietį arba 
lietuvį ir jį nuginkluoti. Taip pat tikėjosi, 
kad važiuos lengvasis automobilis, kurį bus 
lengva atakuoti. Sutikimą gavo ir Bom su 
savo skyriumi, sprogdintojų sekcija, tačiau 
plento link išžygiavo be Jerry bei Brzoza 
ir Pepesza skyrių. Sprogdintojai nuėjo be 
sprogstamųjų medžiagų, tik su asmeninais 
ginklais. Išžygiuota buvo jų pačių iniciatyva, 
tačiau, įsakius Dziewic, į Baltapetrius jie tu-
rėjo sugrįžti prieš išžygiuojant kuopai – iki 
10 val.

Apie 9 val. nuo Eišiškių pusės pasirodė 
lengvasis automobilis. Partizanai stovėjo 
kaip tik ant plento ir keletas iš jų, pamatę 
važiuojantį automobilį, šovė į jo pusę. Vai-
ruotojas žuvo, o transporto priemonė sustojo 
griovyje, dešinėje plento pusėje. Iš jos patys 
išlindo du vokiečiai: Eišiškių karininkas 
ūkvedys bei jo adjutantas. Iš vidaus buvo 
ištraukta į papilvę sužeista vertėja. Praėjo 
šiek tiek laiko, kol iš artimiausio ūkio buvo 
pristatytas vežimas, į kurį įsodino merginą 
ir vežikui įsakyta ją gabenti pas gydytoją į 
Kalesninkus.

Vertėja, kuri buvo sunkiai sužeista, prieš 
išvykdama perspėjo Jur ir Bom, jog netrukus 
atvažiuos kolona automobilių su vokiečių ir 
lietuvių žandarais. Ji mirė dar nepasiekus 
gydytojo. Jos vardas buvo Veronika Kolpa-
kovna, kilusi iš Ašmenos, AK narė.

43„rankas aukštyn“ – [mano – V. P.]
44Sawicki O. T. Album 6 Dyspozycyjnej 

Brygady AK, Gdansk, 1992, p. 140-145. Iš lenkų 
k. vertė Eleonora Pavlovska. Vertimą redagavo 
Vaida Pakarklytė.

45Borodziewicz W. Szosta Wilenska Brygada 
AK, Warszawa, 1992, p. 170-179. Iš lenkų k. vertė 
Eleonora Pavlovska. Vertimą redagavo Vaida 
Pakarklytė.

46Sawicki O. T. Album 6 Dyspozycyjnej Bry-
gady AK, Gdansk, 1992, p. 145-146; Borodziewicz 
W. Szosta Wilenska Brygada AK, Warszawa, 1992, 
p. 171-179, 280-311.
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Lenkų visuomeninės organizacijos 1989 m. savo lėšomis pastatė paminklą nužudytiems lenkams. 
J. Vercinkevičiaus nuotr. 

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

Iš Lukiškių kalėjimo suimtieji žydai 
policijos batalionų buvo konvojuojami į 
Panerius, kur atvarytuosius šaudydavo 
vokiečių saugumo policijos ir SD YB. Kaip 
rašoma K. Jägerio raporte, 1941 m. rugsėjo 
2 d. Paneriuose buvo sušaudyta 3 700 žydų: 
864 vyrai, 2019 moterų ir 817 vaikų. K. Jäge-
ris pažymėjo, kad tai buvo ypatinga akcija, 
nes žydai šaudė į vokiečių kareivius17.  Rugsėjo 
2 d. žudynes slapta stebėjęs K. Sakowiczius 
rašė, kad į Panerius varomų žydų kolona 
buvo 2 km ilgio. Diena buvo lietinga, 
vėjuota ir šalta. Kai pasmerktieji pasuko 
į mišką, tuomet daugelis suprato, kad jų 
laukia mirtis, ir pradėjo šaukti „gelbėkit“ 
ir vaitoti. Žydus šaudė apie 80 budelių, 
dar apie 100 saugojo žudynių vietą. Prieš 
sušaudymą žydai buvo smarkiai mušami 
pagaliais ir šautuvų buožėmis. Moterys 
buvo išrengiamos iki apatinių drabužių. 
Buvo daug sužeistų. Kai kuriems sužeis-
tiems žydams iš žudynių vietos pavyko 
pabėgti. Po šaudymo žudikai dvi dienas 
girtuokliavo ir urmu pardavinėjo aukų 
drabužius, avalynę ir kitus daiktus Panerių 
ir aplinkinių kaimų gyventojams18. 

Vilniaus žydai 1941 m. rugsėjo mėn. 
buvo apgyvendinti dviejuoe getuose: Ma-
žajame (Antokolskio ir Žydų gatvės, dalis 
Gaono ir Stiklių gatvių) bei Didžiajame 
(Ašmenos, Dysnos, Ligoninės, Mėsinių, 
Rūdninkų, Strašūno, Šiaulių gatvės, dalis 
vienos pusės Arklių, Karmelitų, Lydos 
ir Pylimo gatvių). Getus skyrė Vokiečių 
gatvė. Didžiajame gete buvo  apie 29 tūks-
tančius, o Mažajame apie 9 tūkstančius 
žydų19. Getai buvo perpildyti žmonių. 
Geto kaliniai gyveno ne tik kambariuose, 
bet ir virtuvėse, palėpėse, koridoriuose 
ir rūsiuose. Vienam geto gyventojui teko 
apie 1,5 kvadratinio metro gyvenamojo 
ploto. Gyventojų pertekliaus problemą 
naciai sprendė masinių žudynių (nacių 
terminologija, „akcijų“, „valymų“) būdu. 
Naciai stengėsi gete palikti tik darbingus 
ir turinčius darbininkų bei amatininkų 
specialybes žydus, o visus kitus sunaikinti. 
Naujų akcijų pretekstu dažniausiai būdavo 
darbo pažymėjimų tikrinimas ir keitimas. 
Pirmoji „valymo“ akcija gete buvo surengta 
1941 m. rugsėjo 15 d. Okupacinė valdžia 
pareiškė, kad žydų perkėlimas į getą 
įvykdytas neteisingai. Esą Didžiajame gete 
(dar vadintame getu Nr. 1) privalo gyventi 
specialistai, o Mažajame gete (getas Nr. 2) 
juodadarbiai, neturintys specialybių žydai. 
Vykdant valdžios nurodymą, žydai ėmė 
keltis iš vieno geto į kitą. Kraustymosi 
metu policininkai suėmė apie 1200–1500 
žydų ir nuvarė juos į Lukiškių kalėjimą20. 
Rugsėjo 15 d. suimti žydai buvo sušaudyti 
Paneriuose rugsėjo 17 d. Remiantis  K. Jä-

gerio raportu, tuomet buvo sušaudyti 1271 
žydas: 337 vyrai, 687 moterys ir 247 vaikai. 
Tačiau dar didesnės žudynės buvo įvykdy-
tos kiek anksčiau – rugsėjo 12 d. Tuomet 
buvo šaudomi rugpjūčio 31 d. provokacijos 
ir geto steigimo laikotarpiu suimti žydai. 
Iš viso, kaip rašoma K. Jägerio raporte, 
rugsėjo 12 d. buvo nužudyti 3334 žydai: 993 
vyrai, 1670 moterų ir 771 vaikas21.

Kita žudynių akcija gete buvo įvyk-
dyta 1941 m. spalio 1 d. per svarbią žydų 
šventę – Permaldavimo dieną (Jom Kipur). 
Šios šventės metu religingi žydai meldžiasi 
ir pasninkauja. Pavakare į getą įsiveržė 
vokiečių gestapininkai ir lietuvių policinin-
kai. Jie pareikalavo iš geto administracijos 
tučtuojau duoti laužtuvus, kirvius ir žva-
kes. Po to įsiveržėliai ėmė tikrinti rūsius, 
sandėlius, pastoges, ieškodami slėptuvėse 
(„malinose“) pasislėpusių, darbo pažymė-
jimų neturinčių žydų. Per akciją gete buvo 
suimta apie 2000–2300 žydų. Akcija buvo 
vykdoma darbo pažymėjimų registravimo 
pretekstu. Suimtieji buvo nuvesti į Lukiš-
kių kalėjimą ir po kelių dienų sušaudyti 
Paneriuose22. 

Žudynių akcijos Mažajame gete truko 
iki spalio pabaigos, kol Mažasis getas 
buvo galutinai sunaikintas. Yra žinoma, 
kad tokios akcijos buvo surengtos 1941 m. 
spalio 16, 21, 23, 24 ir 31 dienomis23. Suim-
tieji žydai buvo vežami į Panerius ir ten 
sušaudomi. 1941 m. spalio 24 d. žudynes 
gana smulkiai aprašė K. Sakowiczius. Žydų 
kolona (dauguma moterys ir vaikai) į Pane-
rius buvo atvaryta ryte. Dalis pasmerktųjų 
dar iki kolonos atvykimo į Panerius buvo 
atvežti dviem sunkvežimiais. Viena mote-
ris paklausė sargybinio, kas čia per vieta. 
Išgirdus atsakymą „Paneriai“, kolonoje kilo 
sąmyšis ir verksmai. Kolona sustojo. Tuo-
met sargybiniai ėmė mušti žydes šautuvų 
buožėmis ir varyti jas prie duobių. Šaudy-
mas truko visą dieną. Sušaudžius vieną 
aukų eilę, ant jų lavonų buvo atvedama kita 
pasmerktųjų grupė ir šaudoma. Kai kurios 
sužeistos žydės po žudynių nakties metu 
bandė pabėgti. Šūviai miške buvo girdėti 
visą naktį. Pasak K. Jägerio, 1941 m. spalio 
25 d. Paneriuose buvo nužudyta 2578 žy-
dai: 1766 moterys ir 812 vaikų24.

Paskutinis „valymas“ Mažajame gete 
įvyko 1941 m. spalio 30 d. Po šios akcijos 
Mažasis getas buvo panaikintas, ir Vilniuje 
liko tik vienas (Didysis) getas. Spalio 30 d. 
Paneriuose buvo sušaudyta 1533 žydai: 
382 vyrai, 789 moterys ir 362 vaikai. Žu-
dynės tęsėsi ir lapkričio 1 d. (Visų šventųjų 
diena). Net ir religinė šventė nesukliudė 
budeliams tęsti kruviną darbą25.  Dar viena 
akcija gete buvo surengta 1941 m. lapkričio 
3–5 dienomis. Visi turintys geltonuosius 

šainus (darbo pažymėjimus) buvo perkelti 
į buvusio Mažojo geto rajoną ir ten laikomi 
tris dienas. Tuo metu iš Didžiojo geto buvo 
išvesta apie 1200 žmonių, neturinčių darbo  
pažymėjimų ir besislapstančių „malino-
se“26. Suimtieji buvo sušaudyti Paneriuose 
1941 m. lapkričio 6 d. K. Jägerio raporto 
duomenimis,  tuomet buvo nužudyta 1341 
žydas: 340 vyrų, 749 moterys ir 252 vai-
kai27. Faktiškai tai buvo paskutinė stambi 
Vilniaus žydų naikinimo akcija (kai sušau-
doma tūkstantis ir daugiau žmonių per 
dieną). Nedidelės žydų grupės Paneriuose 
buvo žudomos iki pat 1941 m. pabaigos.  
Taigi, jeigu Vilniaus geto įsteigimo metu 
čia gyveno beveik 40 tūkstančių žydų, tai 
1941 m. gruodžio pabaigoje Vilniaus gete 
beliko apie 20 tūkstančių kalinių. Per šį 
laikotarpį (rugsėjis – lapkritis) buvo sušau-
dyta apie 20 tūkstančių žydų (kaip rašoma 
K. Jägerio raporte – 20 686 žydai). Iš viso 
nuo okupacijos pradžios iki 1941 m. pabai-
gos buvo nužudyta apie 33–34 tūkstančiai 
Vilniaus žydų28.

Kai buvo šaudomos ypač gausios žmo-
nių kolonos, YB talkininkaudavo vokiečių 
ir lietuvių policijos batalionų kareiviai, 
kurie dažniausiai padėdavo varyti pa-
smerktųjų mirčiai kolonas ir stovėdavo 
žudynių vietos apsaugos žiede. Buvo atve-
jų, kai žudynes fotografuodavo vokiečiai. 
Ne vokiečiams fotografuoti buvo griežtai 
draudžiama29. 

Pasitaikydavo atvejų, kai žudomoms 
aukoms Panerių pavykdavo pabėgti. Vie-
na tokių buvo 19-metė žydaitė Ita Straž. 
1942 m. ji su grupe kalinių buvo atvežta 
į Panerius iš Lukiškių kalėjimo. Štai jos 
pasakojimas: <...> Keletas žingsnių nuo vie-
tos, kur sustojo mašinos buvo didelė duobė. Ji 
jau buvo pripildyta lavonų. Mane pastatė prie 
jos. <...> Tikriausiai šovė. Turbūt iš baimės iš 
kart nukritau į duobę.<...> kažkas nukrito ant 
manęs ir pajutau, kad mano kūnu teka kažkas 
šilto. Kraujo kvapas. Niekada nepamiršiu tų 
kūnų ir kraujo kvapo. Policininkai vis šaudė. 
Vėliau išgirdau, kad ragina šiandieną baigti, 
nes ima temti. <...> Nespėjo užkasti duobės 
žemėmis, nes greitai sutemo. Šiek tiek luktelėjau 
<...> pakilau ir nuėjau palei duobę. Vis ėjau ir 
ėjau lavonais, atrodė nei galo nei krašto. <...> 
Kūnai gulėjo be judesio, retsykiais girdėdavau 
aimanas. Tai aimanavo sužeistieji, kurių kulkos 
nenužudė iškart30.

YB žudė ne tik Paneriuose, bet ir ki-
tose Rytų Lietuvos vietose: Nemenčinėje 
(sušaudė 403 žmones), Naujojoje Vilnioje 
(1159 žm.), Jašiūnuose (575 žm.), Eišiškėse 
(3446 žm.), Trakuose (1146 žm.), Semeliškė-
se (962 žm.), Švenčionyse (3726 žm.). Nuo 
1941 m. rugsėjo 1 d. iki 1941 m. lapkričio 
25 d. YB Paneriuose sušaudė 18 898, o 

kitose Vilniaus apygardos vietovėse – 13 
501 žmogų. Absoliučią 1941 m. nužudytų 
žmonių daugumą sudarė žydai, taip pat 
buvo ne žydų tautybės (lenkų, lietuvių, 
rusų ir kt.) komunistų, sovietinių aktyvistų 
ir sovietinių karo belaisvių31.

Paneriuose buvo žudomi ne tik žy-
dai, bet ir kitų tautybių žmonės. Tačiau 
pastarųjų buvo nužudyta gerokai mažiau 
negu žydų. Žydai buvo žudomi dėl rasi-
nių-tautinių motyvų – dėl to, kad jie buvo 
žydai. Remiantis nacių rasine ideologija, 
visi žydai privalėjo būti sunaikinti. Kitų 
tautybių žmonės buvo žudomi ne dėl 
tautinės priklausomybės, bet dėl politinių 
motyvų – kaip potencialūs ar aktyvūs 
pasipriešinimo nacistiniam režimui da-
lyviai. Šiuo atveju buvo šaudomi įvairių 
tautybių komunistai, komjaunuoliai ir 
sovietiniai pareigūnai (Paneriuose buvo 
sušaudytas 1940 m. Liaudies seimo pir-
mininkas Liudas Adomauskas, Lietuvos 
SSR Aukščiausiosios Tarybos Juridinio 
skyriaus vedėjas Andrius Bulota kartu 
su žmona ir kt.), sovietiniai partizanai ir 
pogrindininkai, sovietų karo belaisviai.  
Lenkų  ir lietuvių  antinacinio pasiprieši-
nimo nariai taip pat buvo suiminėjami ir 
sušaudomi Paneriuose. Taip buvo žudomi 
ir įkaitais paimti asmenys (dažniausiai 
žydų ir lenkų tautybės). 1944 m. gegužės 
mėn. naciai, likviduodami Lietuvos Vietinę 
rinktinę, sušaudė 84 šios rinktinės karius 
(„plechavičiukus“). Tarp ne žydų tautybės 
aukų išsiskiria lenkai ir sovietiniai karo 
belaisviai. Kai kurių Lenkijos istorikų 
teigimu, Paneriuose galėjo būti nužudyta 
nuo 2 iki 20 tūkst. lenkų. Pastarasis skai-
čius, veikiausiai, yra gerokai padidintas, 
arčiau tiesos būtų pirmasis aukų skaičius32. 
Didžioji Paneriuose sušaudytų lenkų dalis 
buvo lenkų antinacinio pogrindžio organi-
zacijų nariai, tačiau buvo ir įkaitais paimtų 
mokinių, studentų, mokytojų, inteligentų, 
kunigų ir Stepono Batoro universiteto 
dėstytojų (tarp jų garsus onkologas prof. 
Kazimierzas Pelczaras, ekonmistas prof. 
Mieczyslawas Gutkowskis, advokatas 
Mieczyslawas Engiel ir kiti žymūs lenkų 
inteligentai)33.  

Be masinių šaudymų, YB saugojo ges-
tapo būstinę ir vidaus kalėjimą Gedimino 
gatvėje bei Panerių bazę. Bazės apsaugai 
buvo skiriama 10–12 būrio narių, kurie iš-
tisą parą nuo pašalinių saugodavo egzeku-
cijų vietą. Sargybos pamainas skirstydavo 
viršila J. Tumas. Kai 1943 m. pavasarį naciai 
uždarė Vilniaus vienuolynus ir konfiskavo 
jų turtą, YB nariai ėjo sargybą prie vienuo-
lynų, kol vokiečiai išsivežė konfiskuotą 
turtą34. 1942–1943 m. YB žudė kur kas 
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Lietuvos kaimai

Lieponys švenčia 625 metų jubiliejų
Elena ŽILINSKIENĖ, Trakų viešosios bibliotekos Tiltų filialo vedėja

Mokyklos direktorius Juozas Suraučius (antroje eilėje pirmasis iš dešinės) su žmona mokytoja 
Eleonora Suraučiene (antra iš dešinės) ir Pranciškaus Adlio šeima, kurių namuose buvo mokykla

Lieponių kaimo moterys su kunigu Algimantu Keina prie naujojo kryžiaus 1990 m.

Tęsinys kitame numeryje

Didelis, 60 sodybų, senas gatvinis Lie-
ponių kaimas šiais metais mini ypač gražų 
625 metų jubiliejų. Lieponys nutolę nuo 
Rūdiškių į pietvakarius 12 km, prie senojo 
Vilniaus–Merkinės vieškelio, šalia tyvu-
liuojančio Greiželio ežero, vandenis į Merkį 
sruvenančios Spenglos upės, juosiamas 
pušynų. Senesniuose istorijos šaltiniuose 
kaimas buvo vadinamas Leipūnais arba Lie-
pūnais. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
laikais Lieponys amžininkų buvo vadinamas 
miesteliu, jis su ženklais pažymėtas 1613 m., 
1665 m., 1749 m. LDK žemėlapiuose. Lie-
ponys buvo valsčiaus, pavieto, seniūnijos, 
apylinkės centras su įvairiomis įstaigomis: 
paštu, biblioteka, kultūros namais, medi-
cinos punktu. Kolūkių laikais palaipsniui 
beveik visas įstaigas perkėlus į centrinę 
Tiltų gyvenvietę, kaimas neteko savo bu-
vusios svarbos, tačiau išliko toks pat didelis 
ir gražus, tik gyventojų kasmet mažėja. 
Jeigu 1959 m. kaime gyveno 299 gyvento-
jai, 1995 m. – 122, tai, Rūdiškių seniūnijos 
duomenimis, 2012 m. kaime užregistruoti 
58 nuolatiniai gyventojai.

Iš istorijos glūdumos

Ne tiek daug Lietuvoje yra kaimų, kurie 
gali didžiuotis tokia sena ir turtinga istorija. 
Lieponys žinomi nuo XIV a., kai čia buvo 
karaliaus dvaras ir valsčius. Pirmą kartą 
istoriniuose šaltiniuose Lieponys paminėti 
1387 m. Tais metais Lenkijos karalius Jo-
gaila savo vietininku Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje paskyrė brolį Skirgailą 
ir dovanojimo raštu perdavė jam valdyti 
Trakų kunigaikštystę su Lieponimis ir kitais 
valsčiais. 

Šalia kaimo augo nemaži liepynai, nuo 
kurių, manoma, kilo vietovės pavadinimas. 
Liepų karnos buvo labai tinkamos pinti vy-
žas. Lieponyse buvo laikomos bitės, prekiau-
jama liepų medumi. Anksčiau gyventojai 
bites laikė medžių drevėse – barčiose. Pagal 
senų žmonių pasakojimus, tuo metu Liepo-
nių giriose klajojo meškos, kurių bartininkai 
turėjo sergėtis, nes įlipus į medį kopinėti 
medaus, gauruotoji smaližė tuoj valstietį už 
vyžos tempdavo žemyn, reikšdama preten-
zijas į medaus pilnus korius.

Ilgus šimtmečius Lieponių istorija 
glaudžiai siejosi su Valkininkais. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės laikais Lieponys 
buvo pavieto centras. XIV a. pabaigoje Lie-
ponys ir Valkininkai su apylinkės dvarais, 
kaimais ir vienkiemiais sudarė vieną apskri-
tį, kuri 1566 m. buvo panaikinta ir įjungta į 
Trakų apskritį, kuri tokiu pavidalu išliko 
iki Pirmojo pasaulinio karo. Iki šių dienų su 
Valkininkais išliko dvasiniai ryšiai, Lieponys 
priklauso Valkininkų parapijai.

Dvaras ir jo valdytojai

Kadaise prie Lieponių stovėjo dvaras. 
Jis XIV a. pabaigoje minimas Lietuvos kelių 
aprašymuose, kurie kryžiuočių vedlių ir 
žvalgų buvo siunčiami vyriausiajam Kry-
žiuočių ordino maršalui. Vokiečių analuose 
rašoma, kad vedliai iš Punios apylinkių ar 
Merkinės, vesdami kariuomenę į Trakus, 
atvykę į karaliaus dvarą prie Lieponių, gali 
gauti nakvynę, pašaro ir vandens arkliams. 

XVI a. pradžioje Lieponių dvaro laiky-
toju buvo Jokūbas Kmita. 1516 m. Lietuvos 
didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis 
Lieponis ir kitus kaimus už 400 kapų gra-
šių perduoda valdyti Jokūbui Kuncevičiui. 
1524 m. valdė Morkus Kuncevičius. 1536 
m. dvarą laikė karaliaus dvariškis Andrius 
Mackevičius, tačiau jis nepaisė valdovo 
duotų valstiečių valdymo nuostatų, todėl 
pateko į nemalonę. 1541 m. Žygimantas 
Senasis atėmė iš jo Lieponis už valstiečių 
engimą ir pasipriešinimą karalienei Bonai. 
Tuomet žemių valdytoju paskirtas valdovo 
dvariškis Vaitiekus Jundilas. 1581 m. Lie-
ponių palivarkas buvo įkeistas Užgorodo 
kaštelionui Kasparui Klodzinskiui. 1611 m. 
Lieponis laikė Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės ginklininkas, Lieponių seniūnas 
ir girininkas Mikalojus Kristupas Chaleckis. 

1611 m. Lieponių dvaro ir miestelio inven-
toriuose aprašyta karaliaus ir karalienės 
rezidencijos su vidaus įrengimais, ūkiniai 
pastatai, karališkoji pirtis su kanalizacija ir 
žalvariniais vamzdžiais, kuriais iš kubilo 
į vonias tekėjo karštas vanduo. Prie dvaro 
veikė kalvė, ginklų kalykla su plytinėmis 
krosnimis, kalėjimas baudžiauninkams, 
minimi tvenkiniai, ežerai, daržai, pasėliai, 
ganyklos, galvijai. Dvarui priklausė amati-
ninkai, kalviai, račiai, puodžiai, klėtininkai. 
Lieponių apylinkėse buvo kasama geležies 
rūda, veikė geležies lydymo krosnys. Kai-
mą supo tankios girios, jose medžiodavo 
karaliai ir kunigaikščiai. Karaliaus Jono 
Kazimiero medžioklę prie Lieponių XVII a. 
aprašė Lietuvos poetas Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus (1595–1640), rašęs lotyniškai. 
Manoma, kad prie Greiželio ežero esančių 
Karalių salų pavadinimas išliko dar nuo tų 
laikų, kai buvo karaliaus dvaras ir jie šiose 
vietose medžiodavo. Anksčiau jos buvo api-
pelkėjusios, sunkiai prieinamos, tarsi ežero 
viduryje, dabar toje vietoje supiltas pylimas 
ir į salas galima įvažiuoti.

1700 m. mūšis

1700 m. lapkričio 18 d. ties Lieponimis 
įvyko lemiamas mūšis tarp dviejų Lietuvos 
kariuomenių pulkų: bajorų konfederatų 
kariuomenės, kurioje buvo Višniaveckių, 
Radvilų, Oginskių daliniai, ir didikų Sapie-
gų pulkų. Lietuvos bajorų konfederatų 12 
tūkst. dalinys sumušė perpus mažesnę – 5 
tūkst. Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos 
kariuomenę. 

Tą dieną bajorų K. Oginskio ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės sargybininko  
Pociejaus vadovaujami pulkai pajudėjo iš 
Valkininkų ir sustojo prie Lieponių. Apie 9 
valandą kariuomenės etmonas Kazimieras 
Sapiega patrankos šūviais pradėjo mūšį. 
Kautynės vyko šešias valandas. Patrankos 
šaudė iš abiejų pusių, o atskiri raiteliai ir 
pėstininkai dragūnai kovėsi lauke. Apie 
pietus prasidėjo tikras mūšis, iš pradžių 
kairiajame, o paskui ir dešiniajame bajorijos 
sparne, kur žuvo bajorų pulkininkas Ponia-
tovskis. Tuomet įsiutę bajorai puolė visu 
smarkumu Sapiegų karius, kurie pradėjo 
svyruoti ir krikti. Pirmiausia pasitraukė Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkas 
Benediktas Sapiega – etmono pusbrolis, o ne-
trukus ėmė trauktis ir kiti pulkai. Artilerijos 
generolas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės žirgininkas, etmono sūnus Mykolas 
Sapiega su pulkais pridengė atsitraukimą, 
bet buvo sužeistas, apsuptas bajorų karių, 
su patranka bei šauliais paimtas į nelaisvę ir 
Valkininkuose žiauriai nužudytas su kitais 
belaisviais. Šiame mūšyje žuvo apie tūkstan-
tis karių, kurie buvo palaidoti Bradelio kal-
ne. Senieji kaimo gyventojai tą vietą vadino 
„Milžinų kapais“. Gyventojai nearė kalno 
laukų, tik XX a. aštuntajame dešimtmetyje 
jis buvo užsodintas  pušimis.

Lieponys negandų metais

XVIII a. Lieponys, kaip ir visa Lietuva, 
išgyveno sunkius laikus. Gyventojai iki 
šiol spėlioja, kas stovėjo dabartinių kapinių 
aukštumoje: medinė bažnyčia ar didelė ko-
plyčia, sudeginta per karą su švedais XVIII 
a. pradžioje? Sekė maro, karų su Rusija me-
tai. 1848 m. Valkininkų dvaro inventoriaus 
aprašymų duomenimis Lieponių kaimas 
turėjo 26 valakus – 901,20 dešimtinių že-
mės. Kaime gyveno Biekšų, Gainų, Bujų, 
Adlių, Vencių, Gliebų, Kazokų, Radzevičių, 
Jakučionių, Naruckų, Noreikų, Veličkų, 
Grigūnų, Stakučių šeimos.1866 m. gyveno 
448 gyventojai. Spaudos draudimo metais 
lietuviškų maldaknygių, kalendorių, kny-
gų ir laikraščių iš Tilžės parnešdavo kaimo 
knygnešys, siuvėjas Jonas Stakutis, kuris ir 
atgulė kaimo kapinėse. 

1906 m. carinė valdžia įsteigė rusų 
pradžios mokyklą. Pirmojo pasaulinio karo 
metais, slenkant frontui, beveik pusė kaimo 
buvo sudeginta. 1923 m. prie Lieponių vyko 
mūšiai dėl Valkininkų-Rūdiškių geležinkelio 

ruožo, vietovę gynė Lietuvos 6-ojo pėstinin-
kų pulko kariai. 1923 m. vasario 12–14 die-
nomis lenkų policijos dalys užėmė Lieponis 
ir kitus prie geležinkelio esančius kaimus. 
Kaimas iki 1939 m. išliko lenkų okupuotoje 
teritorijoje. Už kaimo šiaurės vakarų pusėje 
ėjo Lietuvos ir Lenkijos valstybes skirianti 
demarkacinė linija su pereinamuoju postu. 
Dauguma kaimo dirbamų laukų ir ganyklų 
liko Lietuvos teritorijoje. Susitarus vyriau-
sybėms lauko darbų ir ganiavos laikotarpiu 
kasdien ryte ir vakare pusei valandos buvo 
atidaromas pereinamasis punktas.

Nors 1925–1927 m. veikusi lietuviška 
„Ryto“ draugijos mokykla buvo uždaryta ir 
mokiniai priversti lankyti lenkišką mokyklą, 
lieponiečiai lenkinimui nepasidavė. Iki 1936 
m. veikė Šv. Kazimiero draugija, platinusi 
lietuviškus laikraščius ir knygas, turėjusi 
bibliotekėlę. Draugijos pastangomis 1930 
m., minint kunigaikščio Vytauto Didžiojo 
600-ąsias mirties metines, kaimo viduryje 
buvo pastatytas kryžius, aptvertas medine 
tvorele. 1936 m. buvo suvaidintas pirmasis 
lietuviškas vaidinimas – R. Keturakio kome-
dija „Amerika pirtyje“. 

Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą, 
pirmosiomis karo dienomis vokiečiai, 
užėmę pozicijas su kulkosvaidžiais prie 
geležinkelio, užpuolė besitraukiančius rusų 
karius. Netoli kaimo, įvykus mūšiui, žuvo 
14 sovietinės armijos kareivių. 1944 m. bir-
želio pradžioje Lieponių kaimo gyventojų 
namus kurį laiką užėmė lietuvių 253-iojo 
bataliono 1-osios ir 2-osios kuopos kareiviai. 
Jie kartu su vokiečių vermachto grupėmis 
vykdė žvalgybą, naikino sutiktas partizanų 
grupes.

Sovietiniais metais buvo įkurtas „Per-
galės“ kolūkis, vėliau sujungtas su Tiltų 
kolūkiu. Lieponių kaime buvo vystoma 
šiltnamių daržininkystė, auginami agurkai, 
pomidorai, svogūnai, burokėliai, kopūstai, 
krienai, paskutiniaisiais metais imta auginti 
rožes, gvazdikus. Prie šiltnamių buvo laiko-

mas kolūkio bitynas. Daržininkystė kolūkiui 
duodavo geras pajamas. Lieponių fermų 
kompleksuose, buvo auginami mėsiniai 
galvijai. Atkūrus Lietuvos valstybingumą 
ir prasidėjus žemės ūkio reorganizacijai, 
1992 m. buvo įregistruota Lieponių žemės 
ūkio bendrovė, kuri gyvavo penkerius 
metus.

Pradinė mokykla buvo įsteigta pasie-
nio kareivinėse 1939 m., vos tik grąžinus 
Vilniaus kraštą Lietuvai. 1947 m. kaimo 
gyventojų namuose jau veikė septynmetė, 
nuo 1961 m.– aštuonmetė mokykla. 1964 m. 
buvo pastatytas naujas mūrinis mokyklos 
pastatas. Pradinių klasių mokinius mokė 
Motiejus Kasparavičius, Regina Barauskai-
tė, Mazaliauskienė, Janina Stankevičiūtė, 
Juozas Mazaliūnas, Albina Mickevičienė, 
Danutė Jaruševičiūtė. Nijolė Gerulytė buvo 
muzikos, Eleonora Suraučienė – botanikos, 
fizinio lavinimo mokytoja, matematikos pa-
mokas dėstė Silvija Merkytė, lietuvių kalbą 
ir literatūrą – Elena Riaubienė, mokykloje 
dirbo Zita Bubnaitytė, Marija Balkytė, Če-
sonienė. Mokykloms vadovavo direktoriai 
Bartkevičius, Vincas Politika, Juozas Surau-
čius, Algis Macedunskas. 1977 m. mokykla 
buvo uždaryta. Paskutinė direktorė – Marytė 
Batarlienė.

1940–1975 m. kaimas buvo Lieponių 
apylinkės centras. Perkėlus į Tiltus, Liepo-
nių apylinkė veikė iki 1988 m. 1949–1976 m. 
kaime veikė ryšių skyrius.

Vedėjo Stasio Venciaus namuose veikė 
klubas-skaitykla. 1956 m. Martyno Adlio 
namuose buvo įsteigta biblioteka, 1964 m. 
perkelta į Tiltus. Kaimo viduryje stovėjo 
kultūros namai.

Iš visų įstaigų ilgiausiai iki 2009 m. 
Lieponių kaime veikė medicinos punktas, 
įkurtas 1953 m., jame nuo 1975 m. dirbo 
Ona Latvienė, dabar Rūdiškių PSPC dar-
buotoja.
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Rima BLIKERTIENĖ, Onuškio vidurinės mokyklos direktorė, 
Stasė MASILIONIENĖ, Onuškio vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui

Onuškio vidurinė mokykla siekia 
Donato Malinausko vardo

Būsimieji ekspedicijos dalyviai Onuškio vidurinės mokyklos mokiniai ir mokytojai su klebonu 
Algimantu Gaidukevičium Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje

Donatas Malinauskas

Prie signataro Donato Malinausko kapo 2011 m. vasario 16 d.

Donatas Malinauskas – Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signataras, 1918 m. 
vasario 16-ąją pasirašęs Lietuvos Valstybės 
Atkūrimo Aktą. Jis gimė 1869 m. Latvijoje. 
Grįžo gyventi į Jankovicų dvarą netoli 
Onuškio. Vidurinį išsilavinimą įgijo Vil-
niuje ir Minske. 1889 m. išvyko į Galicijos 
Černigovą studijuoti agronomijos, 1890–
1894 baigė Čekijoje žemės ūkio akademiją. 
Gyvendamas netoli Onuškio susipažino 
su klebonu Stanislovu Šlamu, platinusiu 
lietuvišką spaudą. D. Malinauskas tapo 
jo patikimu padėjėju, įsteigė slaptą tauti-
nę draugiją „Dvylika Vilniaus apaštalų“. 
Draugijos nariai siekė gaivinti lietuvybę, 
puoselėti lietuviškas tradicijas, ginti lietu-
vių kalbos teises. Jiems pavyko pasiekti, 
kad Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje  
tikintiesiems būtų leista melstis lietuviš-
kai. D. Malinauskas aktyviai dalyvavo 
nelegaliai platindamas lietuvišką spaudą, 
prisidėjo ir prie lietuviškos spaudos už-
draudimo panaikinimo. Jis buvo draugijos 
„Sąjunga lietuvių kalbos teisėms grąžinti 
Lietuvos bažnyčiose“ vienas iš organiza-
torių ir jos pirmininkas, Lietuvių mokslo 
draugijos narys, vienas iš „Vilniaus Auš-
ros“, „Rūtos“, „Ryto“ draugijų, Lietuvių 
ūkininkų bendrovės steigėjų ir narių. 

Pirmojo pasaulinio karo metais D. Ma-
linauskas priklausė Lietuvių draugijai 
nukentėjusiems dėl karo šelpti. 1917 m. jis 

dalyvavo Lietuvių konferencijoje, kurioje 
buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą. 1918 m. 
vasario 16 d. kartu su kitais Tarybos na-
riais pasirašė Nepriklausomos Lietuvos 
Valstybės Atkūrimo Aktą. D. Malinauskas 
priklausė tai grupei bajorų, kurie pasuko 
Lietuvos atgimimo keliu ir tapo vienu 
iš didžiausių tautinio lietuvių atgimimo 
organizatorių Vilniaus krašte. 

1920 m. persikėlęs į Kauną, signataras 
pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministe-
rijoje. 1922 m. buvo paskirtas nepapras-
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru 
Čekoslovakijoje. 1923 m. grįžęs į Kauną, 
tęsė darbą Užsienio reikalų ministerijoje. 
1931 m. buvo Lietuvos atstovas Estijoje. 
Kilus sumanymui įkurti parapiją, 1934 m. 
D. Malinauskas padovanojo dalį savo 
žemių Vytautavos parapijai įkurti ir rąstų 
bažnyčios statybai. 1939 metais bažnyčia 
buvo baigta.

1937 m. D. Malinauskas persikėlė į Vil-
kaviškio apskrities Alvito dvarą. 1941 m. 
birželio 14 d. buvo ištremtas į Sibirą, ten ir 
mirė.1993 m. birželio 14 d. signataro ir jo 
artimųjų palaikai buvo perlaidoti Trakų r. 
Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčios šventoriuje.

Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro D. Malinausko vardo suteiki-
mui mokyklos bendruomenė ruošiasi jau 
seniai. Šių metų ugdomoji veikla skirta 

signataro vardo įamžinimui. Mokiniai 
susipažįsta su istorine medžiaga, skaito ir 
aptaria spausdintą literatūrą apie signatarą 
ir jo nuopelnus kraštui, vertina mokyklos 
ir Onuškio bendruomenės tradicijas, mėgs-
ta ir noriai dalyvauja valstybinių švenčių 
paminėjimuose, iškilmingose šv. Mišiose, 
tvarko kapavietę.

Pamokose ir neformaliojo ugdymo 
veikloje kalbama apie Donato Malinaus-
ko asmenybę, renkama medžiaga apie 
jo veiklą, ruošiami stendai. Planuojama 
mokinių ekspedicija į Vytautavą, bus 
parengtas kompleksinis vietovės tyrimas. 
Visi darbai bus pristatyti Vasario 16-osios 
paminėjimo renginiuose.

Norėdami įamžinti 1918 metų Nepri-
klausomybės Akto signataro D. Malinaus-
ko vardą, skleisti ir puoselėti jo nuopelnus 
lietuvybės išsaugojimui mūsų krašte, sie-
kiame vadintis Trakų r. Onuškio Donato 
Malinausko vidurine mokykla. 

Šaltinis: „Trakų žemė“, 2012 m. rugsėjo 
21 d. Nr 38 (725), p. 1–7 
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„Die Welt“ demaskuoja Rusijos sukurtą antifašizmo mitą
padarinius, populiarus Vokietijos dienraštis „Die 
Welt“ paskelbė Richardo Herzingerio (Richard 
Herzinger) straipsnį, kuriame demaskuojamas 
Vladimiro Putino eskaluojamas melas apie Rusijos 
vaidmenį kylant Antrajam pasauliniam karui ir 
nugalint hitlerinį nacionalsocializmą.

Manytume, kad lietuviams, kuriems buvo 
lemta tapti žiauraus suokalbio aukomis, bus įdomu 
susipažinti su vokiečių autoriaus mintimis.

Melas apie Rusijos
 antifašizmą

Putino ryšiai su šio pasaulio diktatūromis 
turi tradiciją: 1939 metų sovietų valstybės 
sąjunga su nacistine Vokietija  įrodo, jog 
antifašistinis mitas yra melas.

V. Putino valdoma Rusija žengia į atvirą 
diktatūrą. Kaip parodė „Pussy Riot“ istorija, 
Rusijos prezidento vienvaldystės formulę 
galima taip išreikšti: sovietinių valdžios 
struktūrų atkūrimas (ypač slaptųjų tarnybų) 
ir sąjunga su ortodoksų bažnyčia.

Tai, kad Rusija atkakliai palaiko žudikišką 
Asado režimą Sirijoje, rodo, jog V. Putinas, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su Kinija, 
Rusiją siekia paversti vadovaujančia destruk-
tyvia jėga tarptautiniu požiūriu kovoje prieš 
demokratijos ir žmogaus teisių plėtimąsi. Tuo 
pat metu „modernią-šiuolaikinę“ autokratiją  
jis bando pateikti kaip Vakarų demokratinės 
civilizacijos alternatyvą. Nacionalistinės 
didžiavalstybinės rusų svajonės V. Putino 
politikoje susilieja  su ideologiniu antivaka-
rietišku „misionierišku“ žodžiu.

Reakcingas puolimas

Žinoma, tarptautiniu mastu mažai krei-
piama dėmesio į tai, kad ir šalyje, ir už jos ribų 
šį reakcingą Putino puolimą lydi sistemingai 
vykdoma istorinė-politinė tendencija: legen-
dos apie šlovingąjį „sovietų antifašizmą“ 
reanimacija. Bet radikalia forma revizionis-
tiškai nuosekliai gaivinamas istorinis mitas, 
jog už išgelbėjimą nuo nacionalsocialistinio 
barbariškumo žmonija turi būti dėkinga 
vien tik (arba labiausiai) Sovietų Sąjungai, 
galėtų sukelti lemtingų padarinių, panašių į 
vis labiau pastebimas naujausias tendencijas 
menkinti arba neigti holokaustą.

Ne kur kitur, o birželio mėn., lankyda-
masis Izraelyje, Putinas oficialiu savo vizitu  
pasinaudojo kaip forumu skleisti šią naują – ir 
seną – politinę žinią.  Netanjoje jis atidengė 
paminklą, skirtą 1945 m. Rusijos pergalei, 
kuri, pasak Putino, buvusi „pergalė visai 
žmonijai“. Savaime suprantama, kad ir Rytų 
Europos tautos, kurias po nacių viešpatavimo 
žlugimo keliems dešimtmečiams  pavergė 
sovietinis totalitarizmas arba kurios buvo 
visiškai inkorporuotos į sovietinę imperiją, į 
tai žiūri kiek kitaip.

Besąlygiška ištikimybė 
Asadui

Bet Izraelyje V. Putinas susilaukė oficia-
liųjų pareigūnų palaikymo. „Esu įsitikinęs, 
jog fašizmą nugalėjusi Rusija šiandien neleis 
kilti panašioms grėsmėms, nei grėsmei iš 
Irano, nei kraujo praliejimo Sirijoje“, – svei-
kindamas Putiną kalbėjo valstybės preziden-
tas Shimonas Peresas (Shimon Peres).  Bet iš 
tikrųjų toms grėsmėms kelias nėra užkirstas, 
ir Peresas, kad ir sąmoningai įsiteikdamas,  
tai turėjo suprasti – iš tiesų  jam labiausiai 
rūpėjo paskatinti Rusijos valstybės vadovą 
laikytis griežtesnės pozicijos dėl Irano ato-
minės programos.

Po Putino vizito Izraelyje niekas nepasi-
keitė nė per nago juodymą – nei besąlygiška 
Rusijos ištikimybė Asadui, nei obstrukcinė 
Putino politika, nukreipta prieš Vakarų 
bandymus izoliuoti Iraną. Bet Peresas taip 
pat buvo visiškai neteisus, savo mintis ban-
dydamas istoriškai pagrįsti tariamu Sovietų 
Sąjungos antifašizmu.

Paktas – daugiau 
nei taktika

Sovietų Sąjunga iš pradžių  ne tik ne-
kliudė niokojančiam Hitlerio karui Rytuose, 
o jį netgi aktyviai rėmė. 1939 m. rugpjūčio 

24-ąją, žinomą 23-osios data, Maskvoje buvo 
pasirašyta SSRS – Vokietijos nepuolimo 
sutartis, žinoma kaip Hitlerio-Stalino pak-
tas (arba Molotovo – Ribentropo paktas). 
Slaptaisiais jo protokolais abu diktatoriai 
sutarė pasidalyti Lenkiją, taip pat pasidalyti 
įtakos sferas Pabaltijyje ir Rytų Europoje. Šis 
pasidalijimas buvo patikslintas 1939 m. rug-
sėjo mėn. pasirašytoje „Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos sienų nustatymo ir draugystės 
sutartyje“.

Paktas Hitleriui „atrišo rankas“ pulti 
Lenkiją, o rytinė Lenkija ir Baltijos šalys 
atsidūrė sovietų valdžioje.  Bet sovietams 
paktas buvo daugiau negu vien tik  takti-
nis manevras, kurio, kaip teigė sovietinė 
propaganda, reikėjo, kad būtų sudaryta 
buferinė zona pasipriešinti ekspansiniams 
Vokietijos planams ir kad Sovietų Sąjunga 
laimėtų laiko pasirengti neišvengiamam 
karui su Vokietija.

Sovietų žaliavos Vokietijos 
karo mašinai

Stalino politikos esmė, tiksliau sakant, 
buvo aktyviai palaikyti Hitlerio karą su Len-
kija ir didžiosiomis valstybėmis. Spaudžiant 
naciams Rytų Lenkijoje, Raudonoji armija 
Lenkijos armijai atkirto kelius pasitraukti.  
Sovietų vadovų visiškai nejaudino tai, kad 
užėmę Vakarų Lenkiją naciai pradėjo siste-
mingai naikinti žydus. O dideliu mastu tiek-
dama Vokietijai žaliavas, Sovietų Sąjunga 
stipriai prisidėjo prie to, kad vokiečių karo 
mašinerija nesustodama veiktų prieš Pran-
cūziją ir Angliją. Tiekiamų žaliavų kiekis 
nesumažėjo iki pat tos dienos, kai Hitlerio 
daliniai įsiveržė į Sovietų Sąjungą. Sovietinė 
Rusija net nemanė dvejus pakto metus skirti 
pasirengimui prieš tokį puolimą, todėl tas 
užpuolimas buvo visiškai netikėtas – šalis 
iš esmės nebuvo jam pasiruošusi.

1939 m. spalio pabaigoje sovietų už-
sienio reikalų ministras Molotovas aiškiai 
prisipažino, jog palaiko nacionalsocialistinę 
Vokietiją jos kare prieš Vakarus. Jis pasakė, 
jog Vokietija pagrįstai suinteresuota atkurti 
savo, kaip didžiosios valstybės, statusą. 
Agresoriai esą Vakarų sąjungininkai, nes 
jie, stengdamiesi išlaikyti „Versalio siste-
mą“, pradėję „imperialistinį karą“ prieš 
Vokietiją.

Putinas primena Molotovą

Beje, veidmainingos Molotovo kalbos, 
smerkiančios Vakarų karinį pasirengimą 
priešintis Hitleriui, stulbinamai primena 
Putino argumentus kalbant apie diktatūras, 
egzistuojančias Sirijoje ir Irane: „Hitlerizmo, 
kaip ir bet kurios kitos ideologinės sistemos 
ideologiją galima pripažinti arba neigti – tai 
priklauso nuo politinių pažiūrų. Tačiau 
bet kam aišku, jog ideologijos negalima 
sunaikinti jėga, jos ir karu neišrausi su ša-
knimis“, – kalbėjo Molotovas.

Pasirašius Stalino – Hitlerio paktą, Va-
karų komunistų partijoms iš Maskvos buvo 
duotas nurodymas nutraukti antifašistinę 
propagandą, o kritiką nukreipti prieš Vakarų 
„imperializmą“. Wolfgangas Leonhardas 
(Wolfgang Leonhard), kuris tuo metu iš 
Vokietijos buvo emigravęs į Maskvą, savo 
atsiminimuose „Revoliucija ryja savo vai-
kus“ rašė,  kad iš Sovietų Sąjungos bibliotekų 
staiga dingo visa antifašistinė literatūra.

Ginklai iš JAV

Šioje priešistorijoje pateikti faktai visiškai 
nemenkina lemiamo indėlio, kuriuo Sovietų 
Sąjungos tautos milžiniškų aukų kaina pri-
sidėjo prie nacionalsocialistinės naikinimo 
mašinos nugalėjimo. Bet sovietai nebūtų 
turėję beveik jokių šansų pasipriešinti gro-
bikiškoms Hitlerio armijoms, jeigu prieš 
tai Anglija nebūtų vienui viena atsilaikiusi 
prieš Vokietijos, kurią tuo metu dar palaikė 
Sovietų Sąjunga, agresiją.

Jeigu JAV nebūtų dosniai tiekusios gin-
klų ir medžiagų, kurių Stalinas ultimatyviai 
griežtai reikalavo iš Vakarų „imperialistų“ 
(nors šių sunaikinimo jis dar taip neseniai 

buvo aktyviai siekęs), sovietams vargu ar 
būtų pavykę pasipriešinti vokiečių agre-
soriams.

Teroras be įvertinimo

Bet visi šie faktai yra ištrinti iš Putino 
„antifašistinio“ istorijos supratimo ir turi 
būti užmiršti – nekalbant apie stalininėje 
Sovietų Sąjungoje siautėjusį terorą. Jau 
prieš kelerius metus Putinas yra pareiškęs, 
jog didieji Rusijos istorijos momentai yra 
svarbesni nei tamsieji jos puslapiai, o Sta-
lino lageriai esą buvę būtini šalies raidai.  
Šiandieninėje Rusijoje ne taip lengva aptikti 
kelis dabar egzistuojančius centrus, kuriuose 
veikia sovietinio masinio teroro atminimo 
saugojimo ir vertinimo institucijos.

Kelia nerimą tai, kad Putino posovie-
tinė istorijos kompiliacija Vakaruose  ne 
tik nesukėlė jokių stipresnių protestų, 
atvirkščiai – neretai ji susilaukia draugiško 
pritarimo. Labai gaila, kad ypač iš žydų 
pusės siekiama palaikyti Rusiją, kai ji pati 
save šlovina kaip žmonijos išgelbėtoją nuo 
nacionalsocialistinio barbariškumo.

Dėkingumas už išvadavimą

Kodėl Izraelio vadovai šiuo požiūriu 
Putinui pritarė, yra suprantamų  pragmati-
nių  priežasčių. Rusija tapo svarbiu Izraelio 
ekonominiu partneriu, o milijonas iš Rusijos 
kilusių izraeliečių jaučiasi glaudžiai susiję 
su buvusia savo tėvyne. Be to, nemažai 
žydų kovojo su naciais Raudonosios armijos 
gretose. Jie ir jų palikuonys jaučia nuoširdų 
dėkingumą sovietinei armijai už tai, kad, 
kaip žydai, galėjo dalyvauti kovoje prieš 
nacionalsocializmą ir jį nugalėti. 

Tai yra suprantama,  kaip ir Osvencimo 
aukų dėkingumas Raudonajai armijai už 
šito  lagerio išvadavimą.  Aplinkybė, kad  
šis uždavinys teko į  Vokietiją žygiuojančiai 
Raudonajai armijai, neduoda pagrindo kal-
bėti apie sovietų valstybės humaniškumą ar 
apie jos draugiškumą žydams – juk sovietų 
propagandoje holokaustas net nebuvo mini-
mas. Paversti sovietinę imperiją išgelbėtoja 
nuo holokausto ir tarsi tikra žydų gynėja 
yra fatališka klaida. Netrukus po karo Sta-
linas pradėjo persekioti žydus, ir vėliau 
sovietinėje imperijoje kildavo antisemitinių 
kampanijų. Ištisus dešimtmečius sovietai 
buvo pagrindiniai mirtinų Izraelio priešų 
arabų, siekusių 
žydų valstybę 
nustumti į jūrą, 
rėmėjai.

Atminimo 
diena 

kelia ginčų

Vis dėlto esa-
ma žydų organi-
zacijų ir atskirų 
asmenų, kurie, 
būdami pagrįs-
tai susirūpinę dėl 
holokausto men-
kinimo, yra linkę 
supaprastinti pra-
gaištingą Sovietų 
Sąjungos vaidme-
nį ir minimalizuo-
ti jos nusikalti-
mus. Antai Simo-
no Wiesenthalio 
centro direktorius 
Efraimas Zuroffas 
(Efraim Zuroff) 
tūžmingai pro-
testuoja prieš Eu-
ropos Parlamento 
(EP) ketinimą pa-
skelbti rugpjūčio 
23-ąją Europos to-
talitarinių režimų 
aukų atminimo 
diena. E. Zuroffas 
įžvelgia neleistiną 
holokausto pri-
lyginimą sovieti-
nio komunizmo 

nusikaltimams ir siūlo – o tai neatitinka 
tikrovės – holokausto atminimo dieną sausio 
27-ąją pakeisti rugpjūčio 23-osios diena.

Zuroffas pabrėžia „esminius skirtumus 
tarp nacių ideologijos, siekusios sunaikinti 
tam tikrus žmones vien dėl jų kilmės, ir 
tarp jos komunistinio atitikmens, kai aukas 
atrinkdavo pirmiausia pagal ekonominius ir 
politinius faktorius.” Atsižvelgiant į protu 
nesuvokiamą savivalę, kai Stalinas nusta-
tydavo tikrų tikriausias planines normas 
masiškai likviduotinų „kontrrevoliucionie-
riais“ paskelbtų piliečių, atsižvelgiant į so-
vietų valdžios vykdytą beatodairišką ištisų 
etninių grupių iškeldinimą ir marinimą badu 
bei naikinimą darbu sovietiniuose pataisos 
darbų lageriuose, komunistinio teroro api-
būdinimas, kaip neva nulemto „ekonominių 
ir politinių faktorių“, prilygsta negirdėtam 
padarytų nusikaltimų menkinimui.

Tik visuma yra tai, 
kas tikra

Suvokimo, jog Šoa (žydų katastrofa – 
I. T.) buvo unikalus reiškinys, neįmanoma 
apginti, jeigu refleksiškai atmetamas bet 
kuris bandymas XX amžiaus totalitarizmo 
istoriją vertinti atsižvelgiant į bendrą kon-
tekstą ir tas bandymas tuoj pat traktuojamas 
kaip holokausto menkinimas.  Neabejotinas 
nacionalsocialistų vykdytų žydų žudynių 
dramos unikalumas nebus labiau  suma-
žintas, jeigu menkinsime ar užmiršime per 
šimtą metų vykdytus komunizmo nusi-
kaltimus.  Atvirkščiai, tik sakant visą tiesą 
apie totalitarinių nusikaltimų visumą, taip 
pat atsižvelgiant į pražūtingą jų sąveiką, 
galima apibūdinti ir užfiksuoti esminius jų 
skirtumus.

Stalino – Hitlerio pakto – centrinės to-
talitarinės sąsajos – metinių paskelbimas 
atmintina Europos diena gali tik padėti 
pasiekti šį tikslą ir suformuoti bendrą Euro-
pos atminimo kultūrą. Be to, komunistinių 
nusikaltimų masto suvokimas padėtų euro-
piečiams pasipriešinti Putino bandymams, 
pasinaudojant reanimuotu „humaniškos“ 
Sovietų valstybės įvaizdžiu, įteisinti savo 
planus globaliai išplėsti Rusijos įtaką bei jos 
autoritarinį valstybės modelį.

Remdamasi vokiečių spauda straipsnį 
parengė Irena TUMAVIČIŪTĖ

Atkelta iš 1 p.

Antrojo pasaulinio karo istorija
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Andrioniškio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Lietuvos parapijų istorija

Kun. J. Dargužui pageidaujant, jam leista 
apsigyventi  monsionoriumi (altarista) Lin-
kuvos Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės 
parapijoje. 1949 m. rugsėjo 29 d. kun. J. Dar-
gužas mirė. Palaidotas Linkuvos parapijos 
kapinėse dalyvaujant dešimčiai kunigų, 
gausiai tikinčiųjų miniai. Greta jo vėliau 
bus palaidotas paskutinius gyvenimo metus 
Linkuvoje praleidęs kun. Jonas Jagminas 
(1874 09 20–1898 05 30–1954 01 26). Abiem 
kunigams pastatytas bendras cementinis 
antkapinis paminklas.

Kun. M. Šermukšnis, tapęs Andrioniš-
kio bažnyčios kuratoriumi, tęsė bažnyčios 
statybos darbus ir 1937 m. sėkmingai juos 
užbaigė. Andrioniškio bažnyčia – akmenų ir 
plytų mūro (29 × 13,5 m), liaudies architek-
tūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu, 
vienanavė, turi dvi zakristijas, presbiteriją,  
3 altorius, su dviem vitražiniais langais. Ją 
1940 m. rugpjūčio 14 d. Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo vardu konsekravo Panevėžio vysku-
pas Kazimieras Paltarokas. Dera pastebėti, 
kad Lietuvoje yra 25 Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo vardais tituluotos bažnyčios.

Kitas Andrioniškio bažnyčios 1937 m. 
pastatymo laiką nurodantis faktas – įrašas 
bažnyčioje netoli altoriaus kairėje pusėje 
pakabintoje atminimo lentoje: Dievo namai, 
pradėti Šventaisiais 1933 metais, baigti 
jubiliejiniais Krikščionybės Lietuvoje įsiga-
lėjimo 550 metais, andrioniškiečio inžinie-
riaus Prano Markūno lėšomis bei rūpesčiu, 
parapijiečių darbu. Nebereikia priminti, 
kad mintyse turimi 1387-ieji krikščionybės 
Lietuvoje įsigalėjimo metai, kurių 550-asis 
jubiliejus Lietuvoje buvo minimas 1937 m.

Trečias faktas bažnyčios pastatymo laiką 
atkeliantis į 1937 m. –  Panevėžio vyskupijos  
Andrioniškio parapijos apyskaitos už 1936 ir 
1937 m.10 Čia nurodomi ir kiti 1936–1937 m. 
atlikti darbai, vykę kartu su bažnyčios 
statyba: bažnyčioje pastatytas Dievo stalas, 
pastatyti trys altoriai, bažnyčia dekoruota, 
padarytos dvi naujos klausyklos visos durys 
iš lauko pusės papuoštos granitu ir aplink 
ištinkuotos. Pastatyta nauja klebonija.

1938 m. kun. M. Šermukšnio iniciatyva, 
P. Markūno lėšomis menininkas Zakarkas 
(literatūroje rašyta Zacharka), gyvenantis 
Šiauliuose, nudažė ir dekoravo bažnyčios 
vidų. Bažnyčios fundatorius P. Markūnas 
įtaisė dar ir tris varpus.

Bronius Kviklys rašo, kad vyskupui 
K. Paltarokui pristačius inž. P. Markūną Šv. 
Tėvui, Pijus XII inžinierių Praną Markūną 
apdovanojo Šv. Grigaliaus ordinu11 (tačiau 
šį faktą patvirtinančių dokumentų kol kas 
nepavyko surasti).

Manoma, kad senojoje Andrioniškio 
bažnyčioje buvo Vilniaus vargonų meistro 
Juozapo Radavičiaus (1857–1911) ar meistro 
Martyno Masalskio (1858–1954) XIX a. pa-
baigoje gaminti vargonai, kurie paskui ne 
kartą pertvarkyti.

Pastačius naują bažnyčią vargonai buvo 
perkelti iš senosios bažnyčios. 1936–1940 m. 
juos montavo Kauno vargonų meistras Jur-
gis Astrauskas. Vargonai buvo naudojami 
iki 2000 m., kol jais groti tapo nebeįmanoma, 
nuo to laiko bažnyčioje naudojami elektriniai 
vargonėliai.

Andrioniškio parapija  

Andrioniškio kuratoriaus kun. Motiejaus 
Šermukšnio rūpesčiu Andrioniškio filija 
1937 m. tapo parapija, nors literatūroje nuro-
doma 1936 metų data. 1937 metus patvirtina 
ir Elenchai (senieji Katalikų Bažnyčios žiny-
nai). Tik 1938 m. Elenchuose Andrioniškis 
įrašytas kaip savarankiška parapija). Jei 
1936 m. apyskaitoje rašoma Andrioniškio 
filija, tai 1937 m. pirmąsyk įrašyta parapija. 
Andrioniškio parapijos byloje esančioje 
1937 m. parapijos apyskaitoje nurodyti jai 
priklausantys pastatai, žemė, įsigyti daiktai, 
atlikti darbai.

1937 m. parapijos įsikūrimą liudija ir 
1937 m. rugsėjo 1 d. sudarytas dekanalinės 
bažnyčios beneficijos trobesių priežiūros 
komisijos protokolas. Komisijos nariais buvo 
Debeikių klebonas, Anykščių dekanas kun. 
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Pabaiga

Kazimieras Mikelinskas (1889 09 08–1914–
1957 12 30), kan. Juozapas Norvila, kun. 
Bronislovas Masiokas (1901 05 26–1928 03 
24–1973 05 21), Andrioniškio klebonas kun. 
Matas Šermukšnis ir bažnyčios komiteto 
nariai: Stasys Kaušpėda, Klemas Zlatkus ir 
V. Kiaulevičius.

Elenchai bei minėti dokumentai Andrio-
niškio tapimą savarankiška parapija pajauni-
na vienais metais, atkelia į 1937 metus.

Tad kun. Mato Šermukšnio įdėlis An-
drioniškio tikintiesiems itin didelis: ne tik 
užbaigta bažnyčios statyba bet ir buvusi 
Anykščių parapijos filija, kunigo dėka tapo 
savarankiška Andrioniškio parapija su 2323 
parapijiečiais. Parapija išsidriekusi 16 km 
ilgiu pagal Šventosios upę. Pažymėtina, kad 
kun. M. Šermukšniui dirbant Andrioniškyje 
čia suaktyvėjo katalikiškų organizacijų vei-
kla. Žinoma, kad jau 1936 m. kunigas tikybą 
dėstė penkiose mokyklose.

1938 m. kun. M. Šermukšnio iniciatyva 
Andrioniškio bažnyčiai įrengtos naujos rel-
jefinės stacijos (1000 Lt), nupirkta lempa už 
150 Lt, už 80 Lt kilimas, o už 130 Lt juoda 
kapa. Parapijos salei uždengtas gontų sto-
gas, įdėtos medinės grindys, įstatyti 5 langai, 
dvejos durys ir padaryta scena.

Vysk. K. Paltarokas atsiminimuose rašo, 
kad kun. M. Šermukšniui, gyvenančiam už 
10 km nuo Inkūnų, buvo pavedęs rūpintis 
inkūniečių reikalais. Kunigas suvežė gautą 
miško medžiagą ir kartą kitą koplyčioje lai-
kė šv. Mišias. Netrukus medinės bažnyčios 
statybos darbai buvo pavesti kun. Jonui 
Uogintui (1911 03 13–1937 05 22–1988 10 11). 
Bažnyčia Inkūnuose 1942 m. buvo pastatyta 
ir 1942 m. spalio 18 d. pašventinta Švč. Auš-
ros Vartų Dievo Motinos titulu.

Kun. J. Šermukšnis dėl pablogėjusios 
sveikatos 1944 m. iš Andrioniškio pasiprašė 
atostogų (pusei metų, po to dar pusei). Ne-
paisant slapstymosi jis 1946 m. buvo suimtas 
ir be jokio teismo išvežtas iš Lietuvos į Ka-
ragandą. Tik po dešimties metų 1956 m. iš 
Maskvos atvažiavusi penkių vyrų komisija 
peržiūrėjo bylas ir paleido į laisvę.  

Sugrįžęs iš Sibiro dirbo: Joniškėlyje 
(1956–1957), Pabiržėje (1957–1966) ir Vaš-
kuose, teko pavaduoti ir gretimose para-
pijose susirgusius ar išvykusius kunigus. 
Vaškuose dirbo 12 metų – iki mirties. Mirė 
1978 m. vasario 7 d.  Kun. M. Šermukšnis 
palaidotas Vaškų bažnyčios šventoriuje. 
Prie jo kapo kun. Vytautas Antanas Jasiūnas 
(1930–1961 03 29–1991 02 01) pastatė gražų 
paminklą.

2005 m. Andrioniškio bažnyčia gražiai 
paminėjusi savo 70-metį, o šįmet – 2012 m., 
patikslinus pastatymo laiką, gali švęsti patiks-
lintą bažnyčios pastatymo datą – 75-metį.

Šiuo metu bažnyčia yra valstybės sau-
gomas architektūros paminklas. Bažnyčioje 
yra vertingas paveikslas „Šv. Baltramiejus“ 
(aliejus, drobė). Ilgą laiką šventoriaus vartus 
puošė XIX a. medinės skulptūros „Arkange-
las Gabrielius“, „Kristus, nešantis kryžių” 
ir „Šv. Petras”, bet 1994 m. skulptūros buvo 
pavogtos. Dabar vartų nišose įdėtos vieti-
nio meistro Gintaro Sinkevičiaus išdrožtos 
skulptūrėlės. 

2005 m. bažnyčioje buvo sumontuoti 
6 nauji modernūs geometrinio ornamento 
vitražai, kuriuos sukūrė dailininko Vilniaus 
dailės akademijos prof. Algirdo Dovydėno 
suburti tarptautinio simpoziumo dalyviai: 
Lina Nenartonytė, Algirdas Dovydėnas 
ir Ieva Paltanavičiūtė,  o 2007 m. – dar du 
dailininkės Ievos Paltanavičiūtės vitražai 
papuošė bažnyčią.Viražus atliko meistrai 
K. ir Č. Šimoniai, jie įrengti parlamentaro 
kraštiečio Vytauto Galvono  ir AB „Nalšia“ 
prezidento Algirdo Šemetos lėšomis.

10 Panevėžio vyskupijos Anykščių dekanato 
Andrioniškio filijos už 1936 m. apyskaita; Panevėžio 
vyskupijos  Andrioniškio parapijos apyskaita už 
1937 m. // PVKA. B. Andrioniškis.

11 Kviklys B. Andrioniškis // Lietuvos Bažnyčios. 
Panevėžio vyskupija. Chicago: Amerikos lietuvių 
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rečiau ir mažiau žmonių negu 1941 metais. 
Šiuo laikotarpiu dažniausiai Paneriuose 
buvo šaudomos nedidelės žydų, sovieti-
nio ir lenkų pogrindžio dalyvių grupės. Į 
egzekucijas paprastai vykdavo 7–8 būrio 
nariai ir keli vokiečiai (Weissas, Fiedleris ir 
kt.). Vokiečiai į žudynių vietą važiuodavo 
lengvuoju automobiliu. 1943 m. gruodžio 
mėn. egzekucijų vietą Paneriuose ėmė 
saugoti kažkoks SS dalinys. 1944 m. YB 
Paneriuose žmonių nešaudė35. Egzekuci-
jas Paneriuose toliau vykdė kiti vokiečių 
policijos padaliniai. 

1943 m. rudenį gestapas ėmė ruoš-
tis naikinti masinių žudynių pėdsakus 
Paneriuose. Buvo iškasta nauja 8 metrų 
gylio duobė, kurią apdengė stogu ir viduje 
įrengė gultus bei  virtuvę. 1943 m. pabai-
goje Vilniaus gestapo pareigūno Eugeno 
Faulhaberio vadovaujami sargybiniai čia 
atvežė apie 80 žydų ir sovietinių karo 
belaisvių. Jie buvo apgyvendinti duobėje 
ir privalėjo atlikti specialų valstybinės svar-
bos darbą – deginti sušaudytųjų lavonus. 
Atvežtieji žydai ir belaisviai atkasdavo 
lavonus ir juos klodavo į specialiai paruoš-
tus piramidės formos 4,5 metro aukščio 
laužus. Kiekviename tokiame lauže buvo 
sudeginta po kelis tūkstančius lavonų36. Pa-
nerių apylinkės ilgam laikui buvo užterštos 
svylančios žmogienos kvapu. Degintojų 
grupėje dirbusio Motelio Zaidelio liudiji-

Rugsėjo 23-oji – Lietuvos žydų genocido diena 

Vilniaus ypatingasis būrys ir masinės žydų 
žudynės Paneriuose (1941–1943 m.)
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mu nuo 1943 m. gruodžio mėn. iki 1944 m. 
balandžio 15 d. devyniolikoje laužų buvo 
sudeginta 56 tūkst. lavonų, o kito grupės 
nario Abraomo Bliazerio teigimu – 68 
tūkst. lavonų. A. Bliazeris (g. 1908 m.) 
vokiečių okupacijos metais buvo suimtas 
net tris kartus37. 1944 m. balandžio 15 d. 
naktį trylikai lavonų degintojų pavyko iš 
Panerių pabėgti per po žeme slaptai iškastą 
apie 30 m ilgio tunelį. Vienuolika bėglių 
vėliau prisijungė prie sovietinių partiza-
nų Rūdninkų girioje38. Vietoj pabėgusių 
degintojų į Panerius buvo atvežta kita 
Vilniaus žydų grupė (apie 150 žmonių), 
kuri tęsė lavonų deginimo darbus beveik 
iki pat vokiečių okupacijos pabaigos. La-
vonų deginimo procesą prižiūrėjo grupė 
vokiečių SD pareigūnų ir policininkų (apie 
8–11 asmenų). Pasibaigus darbams, visi 
naujai atvežtieji lavonų degintojai buvo 
sušaudyti. 

Artėjant frontui, 1944 m. liepos pradžio-
je YB buvo išvežtas į Kauną ir apgyven-
dintas IX forte. Čia atvyko ir M. Weissas. 
YB nariai ėjo sargybą, o traukdamiesi iš 
Kauno dar suspėjo sušaudyti apie šimtą IX 
forto kalinių. Po to YB išvyko į Tilžę. Čia 
būrys buvo įlaipintas į traukinį ir nuvežtas 
į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Netru-
kus YB gavo užduotį nuvežti traukiniu į 
Torunę apie 1,2 tūkst. žydžių, o vėliau jas 
lydėti į specialiai paruoštą stovyklą. Ten 

YB išbuvo iki 1945 m. balandžio pradžios, 
kol vėl gavo užduotį varyti žydžių koloną 
Brombergo (dabar Bidgoščius Lenkijoje) 
link. Priartėjus fronto linijai, pirmiausia 
pasišalino M. Weissas, o paskui išsilakstė 
ir kiti būrio nariai. Varomos žydės liko 
gyvos. Dalis YB narių toliau traukėsi į 
Vokietiją, kiti liko Raudonosios armijos 
užimtoje zonoje39. Taip baigėsi gėdinga ir 
nusikaltėliška YB istorija. 

Koks gi buvo YB narių likimas pasibai-
gus karui? Iš viso įvairiomis bausmėmis 
(tarp jų ir mirties bausme) sovietų ir ko-
munistinės Lenkijos valdžia yra nubaudusi 
nemažiau 27 buvusius YB narius40. Kiti 
Vilniaus YB nariai mirė arba žuvo karo ir 
pokario metais, treti apsigyveno įvairiose 
Vakarų pasaulio šalyse. 
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Kauno miesto partneriai

kalbame apie darbo grupę – po metų artėjame 
prie Lenkijos ir Lietuvos švietimo ministerijų 
bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, kas, 
man atrodo, yra labai svarbu. Tas bendradar-
biavimas leidžia žiūrėti į ateitį.

Vadinasi, pernai veikusios ekspertų 
darbo grupės buvimas pasiteisino?

Manau, kad ji pasiteisino net labai, nes 
visų pirma buvo identifikuotos problemos. 
Manau, kad šioje darbo grupėje buvo gana 
aiškiai įvardintos visos problemos, su ku-
riomis susiduria tiek Lietuvos lenkai, tiek 
Lenkijos lietuviai. Įvardijus tas problemas, 
prasideda kitas etapas, t. y. sprendimų 
paieška. Kol neįvardijom, būdavo dažniau-
siai vienkartiniai pasišnekėjimai, bet jokių 
sprendimų nebuvo priimama.

Lietuvos švietimo įstatymas buvo priim-
tas Lenkijos švietimo įstatymo pavyzdžiu. 
Sakykit, ar įmanoma lyginti šias dvi tauti-
nes mažumas? Kaip Jūs vertinat, ar įvykę 
lenkų tautinės mažumos protestai buvo 
adekvatūs?

Lietuvos lenkų ir Lenkijos lietuvių ben-
druomenes lyginti, mano galva, neetiška 
visų pirma dėl jų dydžio. Manau, nereikėtų 
niekada lyginti šių dviejų bendruomenių ir 
tas situacijas atskirai reikėtų nagrinėti. Viena, 
mes turim bendruomenę, kurią sudaro apie 
200 tūkst., o jūsų bendruomenę sudaro 5 ar 
10 tūkst. žmonių. Tiek kalbant apie mokyklų 

Apie sisteminę paramą etninėms žemėms
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dydį, tiek apie finansavimo dalykus – tai yra 
labai skirtingi klausimai. Niekaip neišeitų 
dėl dydžio skirtumų lyginti nei finansavimo 
dalykų, nei aprūpinimo. Bet, sakykim, žiūrint 
į jūsų bendruomenę, labai džiugina gebėjimas 
rūpintis savo mokyklomis, vadovėliais, mo-
kymo priemonėmis, stebina mokytojų kvalifi-
kacija, kompetencija. Tikrai čia jūs neturit nei 
sistemos, nei didelės pagalbos, patys jūs turit 
ir rašyt, ir leist vadovėlius, nestovi pulkas 
mokslininkų, pasiruošusių jums padėti. Tai 
savotiškas savikūros procesas, kuris vyksta 
Lenkijos lietuvių bendruomenėje. Reikia pri-
pažinti, kad Vilniaus universitete mes turime 
Lenkų filologijos katedrą ir mokslininkus, 
ir vadovėlių leidybos specialistus, ir visą 
leidybos sistemą.

Aplankėte ne tik mokyklas, bet ir kultū-
ros institucijas, kaimus. Koks įspūdis?

Pirmiausiai turiu pripažinti, kad yra 
labai skirtingos net lietuvių dėstomąja kalba 
mokyklos. Matyt, tai sąlygoja panaši situacija 
kaip Lietuvoje, pirmiausia – mokyklų dydis. 
Net aprūpinimas tose mokyklose labai skir-
tingas. Mažytės mokyklėlės, akivaizdu, net 
elementarių priemonių neturi, ir tikrai labai 
moderniai įrengta tiek Punsko Kovo 11-osios 
lietuvių licėjus, tiek Seinų „Žiburio“ mokykla. 
Bet manau, kad tai natūralūs procesai. Tačiau 
dar kartą pabrėšiu, kad mes, kas atvykstam 
į šitą kraštą, labai stebimės mokytojų kvalifi-
kacija ir kompetencija. Mums tai fenomenas. 
Taip pat labai stebimės kultūriniu šio krašto 
gyvenimu. Mums neįprasta matyti tiek insti-
tucijų, kurios kuria, daro, veikia. Mums Lie-
tuvoje tai nebūdinga, kai toks kiekis žmonių. 
Ir dar viena: labai nedaug rasite pavyzdžių 
Lietuvoje, kad privačioje žemėje už privačius 
pinigus kas statytų paminklus, kurie įamžin-
tų ar tai knygnešį, ar Kovo 11-ąją, ar Lietuvos 
vardo tūkstantmečio datą.

Lietuvoje susitikimus mes dažnai pra-
dedame nuo „pasibėdojimų“, o čia, šiame 
krašte, nuo pasididžiavimo. Mums labai rei-
kėtų šito mokytis. Aišku, yra problemų, yra 

neišspręstų klausimų, bet gebėjimas pradėti 
nuo pasididžiavimo, ką mes padarėm, ką 
nuveikėm, yra vertingas.

Kai mes, lietuviai, turim savo valstybę, 
kai esam nuo nieko nepriklausomi, tai tas 
amžinas „bėdojimas“ dėl savų problemų iš 
tikrųjų yra nemalonus.

Na, pas jus, sakykim, nueinu į „Senąją 
kleboniją“ ir matau tą pačią moterį, kurią 
mačiau prieš 20 min. mokykloje. Ji skuba iš 
mokyklos, bėga persirengti, kad ten galėtų 
gaminti karpinukus, austų ar vestų ekskur-
siją. Šitai labai stebina, nes kiek Punske ir 
Seinuose lietuvių? Apie 5000?

Gal daugiau.

Na, sakykim, 10000 – tai taip kaip Kelmė, 
vienas miestelis. Tai labai labai stebina. Mes 
apsilankėme Punsko kultūros namuose, 
pamatėm, kiek yra įvairios veiklos. Manau, 
kad dar vienas dalykas, apie ką Lietuva ga-
lėtų pamąstyti, tai apie tam tikrą sisteminę 
paramą šiam kraštui, o gal šito krašto pavyz-
džiu – etninėms Lietuvos žemėms, kur dar 
išlikę lietuviški tam tikri elementai, lietuvybės 
tam tikri momentai.

Man atrodo, kad reikėtų keisti paramos 
strategiją. Mes kartais primityviai, institu-
ciškai remiam nesišnekėdami su tam tikrais 
žmonėmis apie paramos prasmingumą, ko 
jiems labiausiai iš tikrųjų reikia. Manyčiau, 
kad parama turėtų būti susieta ne tik su 
tradicija, o visų pirma su kriterijais, ko mes 
tikimės. Vienokia parama turėtų būti tuose 
kraštuose, kur veikia laisva lietuviška mintis, 
laisvas lietuviškas žodis, ir kur vis dėlto jis yra 
aiškiai ideologizuotas. Manau, jog Lietuvai la-
bai gerai, kad Švietimo ministerija perima tiek 
formalųjį, tiek neformalųjį išeivijos švietimą. 
Švietimas yra tik vienas iš įrankių vykdant 
politiką, nes esą dar socialiniai, kultūriniai, 
ekonominiai ryšiai su tais kraštais.

Gal prisimenat, kaip pernai Premjeras 
Andrius Kubilius kalbėjo, kad prasminga 
būtų sukurti ekonominės plėtros ekspertų 

grupę, turint omeny mūsų kraštą ir Pietryčių 
Lietuvą. Tačiau Lenkijos Vyriausybė nepa-
rodė jokio susidomėjimo šiais Premjero žo-
džiais. Ką Jūs manot apie tokį pasiūlymą?

Lietuva tai ir sukūrė. Mes turim grupę, 
į kurią sueina įvairių sričių specialistai, dėl 
Pietryčių Lietuvos. Šiuo atveju, kai žiūri sis-
temiškai, pamatai, kokie galimi sprendimai. 
Mat jeigu žiūrime tik į švietimo klausimus, tai 
kiek bekalbėtumėm, kiek befinansuotumėm, 
anksčiau ar vėliau, jeigu mokykloje lieka 3 ar 
5 vaikai, turėsime pasakyti: „Viskas, daugiau 
mes nebegalim finansuoti.“ Kad būtų vaikų, 
čia turi gyventi žmonės, įvairaus amžiaus 
žmonės. Tam, kad jie čia gyventų, reikia 
spręsti socialines, kultūrines, ekonomines jų 
problemas. Manau, kad netgi labai prasminga 
tuos dalykus spręsti.

Kas įeina į tos darbo grupės dėl Pietryčių 
Lietuvos sudėtį?

Įeina visų ministerijų specialistai bei tų 
kraštų savivaldybių atstovai. Turime parengę 
Pietryčių Lietuvos programą, kur numatytos 
tam tikros ekonominio poveikio priemo-
nės – nuo infrastruktūros dalykų, t. y. kelių 
tiesimo, iki švietimo ir kultūros klausimų. Yra 
visa programa, priemonių planas, ką valstybė 
daro šitame regione. Kiek žinau, šiek tiek 
stringa Jašiūnų dvaro renovacija. Mes, LR 
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), esame 
įsipareigoję plėtoti ikimokyklinį ugdymą, kad 
būtų steigiami darželiai, kad tėvai turėtų kur 
leist vaikus. Tai yra daroma. ŠMM vykdo 
stadiono Šalčininkuose statybą ministerijos 
lėšomis. Tai tokios priemonės. Gal darbai 
vyksta ne tokiais tempais, kaip tikėjomės, 
bet jie vyksta. Aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjęs į 
Pietryčių Lietuvos mokyklas, galiu pasakyti, 
kad tokių mokyklų, kaip jos dabar atrodo, 
galėtų pavydėti ne vienas Lietuvos regionas. 
Manau, tai yra svarbu.

Šaltinis: „Aušra“, 2012/17

visomis jėgomis pulti Lietuvos, o bėgliai vėliau 
stiprino ją gyvąja karine jėga.

LDK aušroje, kol dar nebuvo sunaikintas 
šiaurės baltų elitas, giminiavosi net mūsų 
valdovai: Mindaugo ir Daumanto žmonos 
buvo seserys, pasak legendos, kilusios iš 
Latgalos (Agluonos). Pasak Henriko Latvio 
kronikos, latgalių kunigaikščio Visvaldžio (XIII 
a. pradžia) žmona buvo lietuvė, kunigaikščio 
Daugeručio duktė. Kęstučio antroji žmona 
palangiškė Birutė, tikėtina, galėjusi būti kuršių 
kilmės – XIV a. pradžioje visoje vakarinėje LDK 
dalyje (Baltijos pakrantėje) dar tebegyvenę 
kuršiai.

Baltų etnines žemes puikiai suvokė ir vėles-
ni Lietuvos valdovai. H. Vartbergės kronikoje 
(XIV a. antroji pusė) rašoma, jog kunigaikš-
čiai Algirdas su Kęstučiu Šventosios Romos 
imperatoriaus Karolio IV Liuksemburgiečio 
pasiuntiniams 1358 m. pažadėjo priimti krikš-
čionybę su sąlyga, kad Lietuvai bus atiduotos 
jų nusakytos žemės. Iš to nusakymo aiškėja, 
kad Lietuva pretendavo į Šiaurės Prūsiją, taip 
pat į Livonijos valdomas šiaurines Kuršo, 
Žiemgalos, Sėlos žemes ir beveik visą Latgalą. 
Ginčijantis dėl Žemaitijos 1413 m. Vytauto 
atkirtis Prūsijos ordino įgaliotiniui Kuchmeis-
teriui, kad prūsai yra buvę jo, Vytauto, tėvų 
žemė, pažadas reikalauti jos iki Osos upės kaip 
savo tėvų palikimo bei ironiškas klausimas, 
o kur esąs Ordino tėvų palikimas, irgi rodo, 
kad Vytauto pretenzijos buvo pirmiausia į 
kryžiuočių valdomas baltų žemes.

Vieninteliai broliai latviai

Po visų karų, negandų iš gausios baltų 
šeimos likome tik mes ir latviai. Siena su Latvija 
yra pati seniausia šiame regione, tokie pat seni 

Nevienadienė baltų vienybė
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yra ir abiejų tautų ryšiai abipus sienos. Latviai 
(kaip ir estai) savo valstybę sukūrė tik 1918 m., 
tačiau civilizavęsi vokiečių kultūros aplinkoje, 
jie kultūra ir tautine savimone nuo XIX a. vi-
durio gerokai lenkė mus, lietuvius, patyrusius 
kultūrinę rusų ir lenkų priespaudą.

Latvių kalba dėl kelis tūkstantmečius 
trukusios finų kalbų įtakos labiau nutolo nuo 
baltų prokalbės, labiau sumodernėjo. Panašiai 
atsitiko ir anglų kalbai, kuri dėl lotynų ir vėliau 
prancūzų kalbų įtakos tapo kur kas modernes-
nė už kitas germanų kalbas – vokiečių, švedų 
danų ar ypač islandų.

Nevienoda ir pati lietuvių kalba, jei imsim 
jos visumą, t. y. su visomis tarmėmis. Juo 
labiau į šiaurę, juo tos tarmės modernesnės. 
Ypač sumodernėjusi yra žemaičių tarmė, ku-
riai didžiulę įtaką padariusi kuršių kalba, jos 
substratas. Ir atvirkščiai – juo labiau į pietus, 
t. y. juo arčiau buvusių archajiškų prūsų ir 
jotvingių, juo mūsų tarmės senoviškesnės. To-
kios yra dzūkų ir suvalkiečių tarmės ir iš dalies 
pati bendrinė lietuvių kalba, kuri susiformavo 
suvalkiečių ir iš dalies Prūsijos lietuvių tarmių 
pagrindu.

Kaunas ir Latvija

Iš visų Lietuvos didmiesčių būtent Kaune 
galima rasti daugiausia latviškų ženklų. Nuo 
1930 m. iki pat  antrosios sovietų okupacijos 
(1944) čia dirbo latvis architektas Karolis Rei-
sonas (Kārlis Reisons). Jo autorystei priklauso 
Prisikėlimo bažnyčia bei jos mažytė kopi-
ja – Evangelikų reformatų bažnyčia E. Ožeš-
kienės g., dabartiniai KTU Centriniai rūmai, 
Žemės ūkio rūmai K. Donelaičio g., taip pat 
Laisvės paminklo postamentas ir kt. Drauge 
su kitais architektais K. Reisonas projektavo 

Karo muziejaus ansamblį (su V. Dubeneckiu 
ir K. Krikščiukaičiu), „Pienocentro“ rūmus 
Laisvės al (su V. Landsbergiu-Žemkalniu).

Kaune darbavosi prof. Eduardas Volteris, 
vienas iš Lietuvos universiteto statuto autorių. 
E. Volteris buvo plataus akiračio humanitaras: 
archeologas, istorikas, etnografas, filologas, 
dirbęs universitete iki 1934 m. Mirė Kaune 
1941 m. gruodį, palaidotas Senosiose miesto 
kapinėse (dab. Ramybės parkas; naikinant 
kapines, kapas buvo sulygintas su žeme).

Kaunas garsus ir tuo, kad čia buvo latvių 
kalbos dėstymo Lietuvoje pradžia – ji dėstyta 
nuo pirmųjų Lietuvos universiteto įkūrimo 
metų.

Tarpukariu Kaune vaisingai darbavosi 
Lietuvių ir latvių vienybės draugija, į kurios 
veiklą buvo įsitraukę rašytojai, visuomenės 
veikėjai, kai kurie politikai.

Po dabartinio „Akropolio“ stogu išsaugotos 
latvių pramonininkų įkurto „Kauno audinių“ 
(la. „Kauņas audums“) fabriko sienos.

Kauną garsina ir pokario bei dabartiniai 
kauniečiai latviai ar su latvių kultūra susiję lie-
tuviai. Kaune darbuojasi skulptorius Robertas 
Antinis, rašytojas ir publicistas Laimonas Inis, 
lietuvė vertėja Renata Zajančkauskaitė. Kaune 
Vytauto Didžiojo universitete 1995 m. atidary-
tas Letonikos centras – iki šiol vienintelis tokio 
pobūdžio centras Lietuvoje.

Paradoksas

Kaunas garsėja dar ir tuo, kad jis, deja, 
neturi nė vieno partnerio... Latvijoje. Šalių, 
su kurių miestais Kaunas draugauja, sąraše 
yra Estija, Rusija, Lenkija, Švedija, Norvegija, 
Suomija, Čekija, Ukraina, Italija, Vokietija, net 
JAV, Argentina ir Kinija, bet Latvijos nėra. Tarsi 
Kaunas būtų Latvijai paskelbęs karą. Ar tiesiog 
nepripažįsta šios šalies. O giriamasi, kad Kau-
nas – pats lietuviškiausias, pats baltiškiausias 
Lietuvos miestas. Ar tikrai?

Atkelta iš 1 p.

Seinų ir Punsko kraštas
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Skelbimai, reklama

„Tele2“ klientams pasiūlė naują galimybę sutau-
pyti. Naujausi išmanieji telefonai „Tele2“ salonuose ir 
internetu dabar parduodami su nuolaidomis, kurios 
siekia iki 548 litų. Patinkantį telefoną galima iškart 
pasiimti už 1 litą, o už jį atsiskaityti per 2 metus, mokant 
sumažintą mėnesio mokestį.

Didelės nuolaidos ir 
geras pasirinkimas

Su ypatingomis nuolaidomis „Tele2“ parduoda 
daug naujų išmaniųjų telefonų modelių. Nuolaidos 
dydis priklauso nuo telefono modelio ir pasirinkto 
mokėjimo plano.

Pavyzdžiui, pigiausias iš siūlomų išmaniųjų 
„Samsung Galaxy Pocket“ pasirinkus planą „Stu-

dentas“ dabar kainuos vos 121 litą.
O pasirinkus „Nokia Lumia 610“, su dauguma mokėjimo planų ji kainuos 409 litus. 

Tai yra net 400 litais mažiau, nei paprastai.
„Visi žino, kad „Tele2“ ryšio kainos visad mažos, bet norime atkreipti dėmesį ir į 

siūlomus naujausius išmaniuosius telefonus bei geras jų kainas. Dabar geriausia proga 
išsirinkti sau pirmą išmanųjį telefoną arba pakeisti savąjį į naujesnį ir galingesnį“, – sakė 
Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas.

Išmaniųjų telefonų su nuolaida pasirinkimas išties nemažas. Galima rinktis iš keturių 
„Samsung“ telefonų – „Samsung S3“, Galaxy S2“, „Galaxy Pocket“ ir „GALAXY Ace“; 
dviejų „LG“ telefonų – „Optimus L7“ ir „Optimus L3“. Iš „Nokia“ modelių siūlomi „Lu-
mia 610“, „Lumia 800“ ir „Lumia 900“. Pigiau galima gauti ir „Huawei“ modelius „G300 
Ascend“, „Acsend Y200“ ir „Acsend P1“ bei tik neseniai pristatytą „Sony Xperia Go“.

Mokėjimo planai pagal poreikius

Išmaniuosius telefonus su nuolaida galima įsigyti 24 mėnesiams pasirinkus vieną iš 
penkių mokėjimo planų.

Planai pritaikyti pagal skirtingus žmonių bendravimo poreikius, tad visi galės pa-
sirinkti pagal save, kokių ryšio paslaugų ir kiek nori. Visi šie mokėjimo planai leidžia 
mobiliuoju ryšiu naudotis už mažą kainą:

Planas „50“ – už 4 litų mėnesio mokestį suteikiama 50 nemokamų minučių į visus 
Lietuvos tinklus;

Planas „100“ – už 8 litų mėnesio mokestį suteikiama 100 nemokamų minučių į visus 
Lietuvos tinklus;

Planas „Bronzinis“ - už 12 litų mėnesio mokestį suteikiama 100 nemokamų minučių 
į visus Lietuvos tinklus, 1000 SMS žinučių ir 100 megabaitų naršymui;

Planas „Sidabrinis“ – už 24 litų mėnesio mokestį suteikiama 400 nemokamų minučių 
į visus Lietuvos tinklus, 2000 SMS žinučių ir 400 megabaitų naršymui;

Planas „Auksinis“ – už 36 litų mėnesio mokestį suteikiama 600 nemokamų minučių 
į visus Lietuvos tinklus, 2000 SMS žinučių ir 1 gigabaitas naršymui.

Be to, ypač geras pasiūlymas paruoštas sutartį sudarantiems internetu, „Tele2“ svetai-
nėje. Su planu „Studentas 3“ visi (ne tik studentai) už 25 litų mėnesio mokestį gaus 420 ne-
mokamų minučių į visus Lietuvos tinklus, 2000 SMS žinučių ir 1 gigabaitas naršymui.

Išsamią informaciją apie planus, telefonus ir nuolaidas galima gauti „Tele2“ salonuose 
arba bendrovės interneto svetainėje www.tele2.lt, skiltyje „Mobilieji telefonai“.

Bendrovės „RAIT“ pavasarį atliktos apklausos duomenimis, „Tele2“ yra populiariau-
sias ir labiausiai rekomenduojamas operatorius Lietuvoje. Beveik pusė apklausos dalyvių 
teigė, kad naudojasi „Tele2“ paslaugomis. 
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„Tele2“ salonuose – daug naujų pigių 
išmaniųjų telefonų

Išmanųjį telefoną „Nokia Lumia 610“ 
„Tele2“ salonuose dabar 

galima įsigyti vos už 409 litus. 
Tai yra 400 litais mažiau, nei paprastai

nuoširdžiai dėkoju už man atsiųstą nuostabų 2013 m. kalendorių su Trakų Dievo Moti-
nos – Lietuvos Globėjos – atvaizdu. Nežinojau, kad šis stebuklingas paveikslas taip plačiai 
paplitęs po visą katalikiškąjį regioną. Nesu jo mačiusi, bet žinojau, kad jis istoriškai svarbus 
ir mums brangus. Paveikslo atvaizdą svajojau kada nors įsigyti. Štai ta svajonė ir išsipildė. 
Esu sujaudinta Jūsų, Redaktoriau, dėmesiu man. Suprantu, kiek triūso pareikalavo tokio 
reto kalendoriaus sudarymas, bet kiekvienas jį turėdamas tik džiaugsis. Nors ir „Voruta“ 
yra vienintelis toks unikalus laikraštis Lietuvoje.

Sėkmės „Vorutos“ redakcijai! Laikraštį skaitome mūsų bibliotekoje. Jį kasmet užsako 
buvęs LR Seimo narys Napoleonas Stasiškis, konservatorius ir mūsų kaimo žmogus. Jei 
neužsakytų, užsisakyčiau aš.

Palmira SIRVYDYTĖ, Utenos r.

Skaitytojų laiškai

Gerb. „Vorutos“ redakcija,
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Ačiū, 
kad esate 

kartu!

*  Kibinų pristatymas į namus.
*  Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė.
*  Parodomoji šimtalapio gaminimo pamokėlė.
*  Specialus meniu grupėms.
*  Šventiniai ir pobūvių pasiūlymai.
*  Dienos verslo pietūs.
*  Garantuojame malonų ir atidų aptarnavimą.

„Senoji Kibininė“ siūlo:
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www.kibinas.lt

„Senosios kibininės“ autobusiukus rasite šiais adresais:

1. Savanorių pr. 247 (šalia „Maximos bazės“)  
2. Savanorių pr. 16 (šalia „Hyper RIMI“)
3. Žirmūnų g. 64, Vilnius (šalia „Hyper RIMI“)
4. Žirmūnų g. 2,Vilnius (šalia IKI)
5. Konstitucijos pr. 40, Vilnius(prie CUP, šalia Baltojo tilto) 
6. Ateities g. 91,Vilnius (MANDARINO patalpoje)
7. Viršuliškių g. 40, Vilnius (šalia MADOS)
8. Ukmergės plentas 369, Vilnius (šalia BIG)  
9. Gabijos g. 30, Vilnius (šalia „Maximos“) 
10. Jeruzalės g. 4, Vilnius (šalia RIMI)  
11. Vydūno g. 4, Vilnius, Pilaitė (šalia RIMI).


