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Nukelta į 4 p.

Akad. Z. Zinkevičius: 
„Mūsų laikus pasiekė tik 
lietuvių tautos likučiai“

Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

2013 m. – Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės

Marijampolio vidurinei – 
Meilės Lukšienės vardas

1988-ieji, tautos susirinkimas
Sub signo nobili-Lietuvos Atgimimo istorija

Leonardas ALEKSIEJŪNAS, Vilnius

Prieš 25-erius metus, 1988-ųjų rugpjūčio 
23-iąją, Vilniaus Vingio parką užtvindė žmo-
nių jūra. Taip atsiliepta į Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės kvietimą 
susiburti paminėti 1939 m. rugpjūčio 23-iosios, 

1988 m. rugpjūčio 23-ioji, Vingio parkas

kai buvo pasirašyta Sovietų Sąjungos ir Vokie-
tijos sutartis. Ji, Molotovo-Ribbentropo pakto 
slaptieji protokolai, nulėmė, kad Baltijos vals-
tybės neteko nepriklausomybės. Tragiškosios 

Nukelta į 9 p.

Tarptautinės mokytojų dienos išvakarėse, 
2013 m. spalio 4 d., Vilniaus rajono Marijam-
polio vidurinei mokyklai buvo suteiktas 
tautinės mokyklos puoselėtojos habil. dr. 
Meilės Lukšienės vardas, kurios 100-ąsias 
gimimo metines šiemet minime. Iškilmėse da-
lyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Nuo 1957 m. iki pat nepriklausomos 
valstybės atkūrimo Marijampolio vidurinė 
buvo vienintelė lietuviška mokykla Vilniaus 

rajone. Daugiau nei 40 metų šios švietimo 
įstaigos pedagogų kolektyvui vadovavo Al-
gimantas Masaitis. Dabartinė direktorė Jūratė 
Šidlauskienė džiaugiasi, kad mokykloje šiuo 
metu mokosi daugiau kaip 250 Marijampolio 
apylinkės kaimų vaikai.

Iškilmingo renginio metu mokyklos ko-
lektyvą sveikino daugybė svečių, mokiniai 
surengė meno saviveiklos koncertą.

Iškilmes kiek niaukė nešildomos mokyklos 

patalpos – renginio dalyviai šalo, mokiniai kla-
sėse buvo apsirengę striukėmis ir paltais. Kaip 
paaiškino mokyklos vadovybė, Marijampolio 
švietimo įstaiga neturi autonominio šildymo ir 
tenka laukti, kol bus kurenama kaimo katilinė, 
kuri tiekia šilumą ir mokyklai.

Vladas KASPERAVIČIUS, 
Marijampolis, Vilniaus rajonas 

Autoriaus nuotr.

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Marijampolio vidurinės mokyklos bendruomene

Akad. Zigmas Zinkevičius su renginį vedusiu 
Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu 

prof. dr. Eugenijumi Jovaiša

Nuoširdžiai džiaugiamės, galėdami savo 
akimis pamatyti ir rankose laikyti vieno iški-
liausių Lietuvos žmonių – baltisto, kalbinin-
ko, dialektologijos, istorinės gramatikos ir 

kalbos istorijos specialisto akad. prof. habil. 
dr. Zigmo Zinkevičiaus knygą „Lietuviai. 
Praeities didybė ir sunykimas“ (Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 2013). 

Į Lietuvos mokslų akademijos (LMA) 
mažąją salę spalio 3 d. vos tilpo visi norintys. 
Tie, kurie nekantriai laukė pasirodant aka-
demiko knygos, atvirai džiaugėsi galimybe 
už savikainą įsigyti kūrinį, apie kurį su aka-
demiku ne vieną kartą kalbėjosi ir „Voruta“. 
O kur dar galimybė gauti neįkainojamą 
akademiko autografą!

Iš daugkartinių pokalbių su akad. Z. Zin-
kevičiumi aiškėja, kad knyga parašyta jau 
seniai. Kodėl toks svarbus mūsų visuome-
nei kūrinys dienos šviesą išvydo tik dabar? 
Priežastis pati banaliausia – lėšos. „O, kur 
tik nebuvo kreiptasi, – prisimena akademi-
kas. – Apmaudu, tačiau be šypsenų ir miglotų 
pažadų nieko apčiuopiamo ir nebuvo. Esu 
didžiai dėkingas Gražutės Sirutienės-Šlapely-
tės fondui iš JAV, Kalifornija, Santa Monika. 

XIX a. II p.–XX a. I p. 
knygrišystė Lietuvoje*

Rūta TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ

Panaros kautynės: taktika

Vaida PAKARKLYTĖ

Valentas ŠIAUdINIS

Mokyklų kūrimasis 
Šiaurės Rytų Lietuvoje
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Mažoji Lietuva

Enzys Jagomastas. Gyvenimas ir veikla*
Giedrė SKIPITIENĖ, Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. kultūrologė, Bitėnai, Pagėgių sav.

Enzio Jagomasto šeima – tragiško likimo, 
išskirtinė lietuvių patriotų šeima, kurios gy-
venimas ir veikla kiekvienam lietuviui, mūsų 
ateities kartoms galėtų būti meilės ir atsidavi-
mo Tėvynei simboliu. Deja, Enzio Jagomasto 
šeimos likimas ir veikla iš užmaršties prikelta 
bei palaikoma tik entuziastų dėka.

Enzys Jagomastas gimė Lumpėnuose 
(dabar Pagėgių savivaldybė) 1870 m. kovo 
22 d. Berniukas buvo šešerių metų, kai tragiš-
kai žuvo tėvas, palikdamas žmoną su šešiais 
vaikais ir apie 15 ha žemės (30 margų). Šeimą 
prispaudė vargas.

1884 m. Enzys baigė Lumpėnų pradžios 
mokyklą. Tėvai šeimoje nekalbėjo vokiškai, tad 
berniukas į mokyklą atėjo vokiškai nemokėda-
mas. Buvo sunku, nes tuomet lietuvių kalba jau 
buvo išbraukiama iš mokyklų programų. Bet 
vaikystės sunkumai Enzį tik grūdino. Vėliau 
ir iš savo vaikų reikalavo puikiai kalbėti lietu-
viškai. Enzys Jagomastas mėgdavo bendrauti 
su gretimame Bitėnų kaime gyvenusiu ir jau 
dirbusiu prie „Aušros“ bei kitą leidybinį darbą 
išmaniusiu Martynu Jankumi. Pasakojama, 
kad vieną labai negabų bitėniškį Enzys išmokė 
skaityti, nes mokytojai buvo atsisakę jį mokyti. 
Tuo Enzys patvirtino, kad galėtų būti kantrus 
ir dėmesingas mokytojas, juo būti svajojo nuo 
mažens. Tačiau teko galvoti ne apie mokslus, 
o apie galimybę kuo greičiau užsidirbti ir pa-
dėti šeimai. Baigęs pradžios mokyklą keturio-
likmetis Enzys Jagomastas išvyko į Tilžę ir pas 
Otoną von Mauderodę mokėsi spaustuvininko 
amato. Daug skaitė, tobulino lietuvių kalbą. 
Ruošėsi eksternu laikyti egzaminus, nes vis 
dar neatsisakė savo svajonės tapti mokytoju. 
Pamažu svajonė tolo nuo jo, bet atsivėrė kita, 
dar nepažinta erdvė – lietuvybė, kuri jį įtraukė 
visiems laikams.

Tilžė tuo metu buvo tikrų tikriausia lietuvių 
sostinė. Gerai kalbėdamas lietuviškai, buvo 
pristatytas knygomis aprūpinti knygnešius. 
Susipažino su J. Basanavičiumi, V. Kudirka, 
J. Angrabaičiu, Zaunių šeima, J. Kriaučiūnu, 
J. Šliūpu, G. Zauerveinu, Vydūnu, P. Mikolainiu 
ir kt. ir surado savo vietą šioje veikloje.

1890 m. buvo paimtas į kariuomenę, bet 
prieš tai su lietuviškai nusiteikusiais bičiuliais 
sumanė leisti „Naują lietuvišką ceitungą“. 
Vėliau šis laikraštis turėjo apie 8000 skaity-
tojų ir nešė nemažą naudą spaustuvininkui 
Mauderodei, o lietuviams iš to, pasak Enzio 
Jagomasto, nebuvo jokios naudos. Tai skatino 
Enzį Jagomastą galvoti apie rimtą dalyva-
vimą lietuviškos spaudos darbe. Dar prieš 
kariuomenę 1889–1890 m. Enzys, kaip gabus 
ir perspektyvus jaunuolis, buvo paskirtas 
oficialiu dvisavaitinio laikraščio „Žemaičių ir 
Lietuvos apžvalga“ redaktoriumi. O 1895 m. 
savo lėšomis ir iniciatyva Enzys Jagomastas 
išleido Maironio poemą „Tarp skausmų į 
garbę“. Lietuvos istorijon jis įėjo kaip pirmasis 
Maironio kūrinių leidėjas. 1907 m. ir 1920 m. 
Jagomastui buvo patikėta išleisti „Pavasario 
balsus“, kuriuos autorius leido tuo pačiu pa-
vadinimu vis papildydamas.

1896 m. sudėjęs savo santaupas ir žmonos 
kraitį (vedė Prūselių kaimo, esančio dešinėje 
Nemuno pusėje priešais Tilžę, ūkininkaitę 
Martą Jurgelaitytę), įsigijo spaustuvę Tilžė-
je, kurią pavadino „Jagomasto spaustuve“. 
Joje buvo leidykla, knygrišykla, biblioteka 
(Aukštoji 78). Namas, nors ir apleistas, išliko 
iki mūsų dienų.

1896 m. Jagomasto spaustuvė pradėjo leisti 
„Lietuvišką laišką“, vėliau, kad būtų populia-
resnis, pavadino „Aušra“. „Aušra“ gyvavo iki 
1899 m. Tačiau Jagomastui nesisekė, spaustuvę 
ištiko bankrotas. Ją 1903 m. per varžytines 
išpirko žmonos brolis M. Jurgelaitis. Niekas 
nepasikeitė, spaustuvę pavyko išsaugoti, 
valdytojas liko Jagomastas. Tačiau 1938 m. 
visokiais būdais žlugdant spaustuvę ir „Naująjį 
Tilžės keleivį“, vokiečiai pasitelkė Jurgelaičius. 
Ypač antilietuviškai nusiteikęs Jurgelaičio sū-
nus reikalavo spaustuvę perkelti į Pagėgius. 
Jagomastas suprato, kad persikėlus į Pagė-
gius „Naujasis Tilžės keleivis“ jau nepasieks 
savo skaitytojų, lietuvių tautinės mažumos 
Karaliaučiaus krašte, ir bus priverstas nustoti 
ėjęs. Jau vien tai, kad 1936–1938 m. vykstant 
teismams dėl redaktorės Anitos Jagomastai-
tės-Vilmantienės pareigų sugrąžinimo apie 
tris savaites „Naujasis Tilžės keleivis“ neišėjo, 
skaitytojai reikalavo laikraštį kuo greičiau 

Enzys Jagomastas su sūnumi Jurgiu. 
Panerių memorialinio muziejaus nuotr.

Gyvenamasis Enzio Jagomasto namas Tilžėje (Sovetskas) šių metų pavasarį. G. Skipitienės nuotr.

išleisti, rodė, jog vienintelis lietuvių laikraštis 
buvo kaip spindinti žvaigždė vis labiau tems-
tant lietuviškai padangei.

1912 m. spaustuvė pervadinta „Lituanios“ 
vardu. E. Jagomastas pirmasis iš lietuvių spaus-
tuvininkų įsigijo litografijos įrenginius. Jo spau-
diniai, ypač iliustracijos, buvo aukštos kokybės. 
Jam puikiai sekėsi spausdinti ir smulkiuosiuos 
spaudinius – reklaminius plakatus, skelbimus, 
kvietimus, įvairius blankus, pažymėjimus. Čia 
buvo leidžiami lietuviški laikraščiai „Laukinin-
kas“, „Svečias“, nuo 1924 m. iki spaustuvės 
priverstinio uždarymo „Naujasis Tilžės kelei-
vis“ ir jo priedas „Keleivio draugas“, „Namų 
prietelius“, „Jagomasto kalendros“.

1914 m. „Lituanios“ spaustuvėje buvo 
spausdinami net trys laikraščiai skirti Mažajai 
Lietuvai. Tai religinis „Sandoros“ draugijos 
leidinys „Pagelba“, savaitinis 4 p. vokiečių ir 
lietuvių kalba spausdinamas grožinės litera-
tūros ir informacinis laikraštis „Savaitraštis“, 
mėnesinis žurnalas politikos ir pasaulėžiūros 
klausimais „Varpas“.

1913 m. spaustuvėje dirbo 14 darbininkų, 
veikė 12 mašinų, o 1925 m. 22 darbininkai ir 
17 mašinų. Nuo 1918 m. spaustuvė suklestėjo, 
nes Jagomastui daug užsakymų pateikdavo 
Lietuvos Respublikos „Švyturio“ bendrovė, 
Švietimo ministerijos remiama „Pasakos“ 
bendrovė Jurbarke, Kazimiero draugija Kaune, 
Pagėgių K. Donelaičio vardo gimnazija, 
Pagėgių apskrities šaulių būriai, Šilutės moterų 
draugija ir kt. 1920–1925 m. „Lituania“ kasmet 
išleisdavo maždaug po 30 knygų.

Apie 1927 m. įkūrė knygyną-leidyklą 
„Prūsų lietuvininkų knygynėlis“, skirtą 
jaunimo literatūrai. Svarbiausia tos veiklos 
dalis – grožinės literatūros serija jaunimui, 
kad sudomintų krašto istorija, gimtąja kalba. 
Per 1927–1929 m. išleido 12 leidinių, bet 
pats vertingiausias yra 1932 m. išleistas 
paskutinis leidinukas – Anitos Jagomastaitės-
Vilmantienės kraštotyros veikalas apie Mažąją 
Lietuvą. Frontispisą (frontispisas – knygos 
lapas su piešiniu ar raižiniu, įdėtas prieš titulinį 
lapą – red. past.) šių kūrinių serijai sukūrė 
dailininkas Kazys Šimonis.

„Lituania“ daug spausdino Didžiajai 
Lietuvai. Jagomasto spaustuvėje Tilžėje buvo 
išspausdintas A. Baranausko „Anykščių šilelis“, 
S. Čiurlionytės, Lazdynų Pelėdos, V. Kudirkos, 
A. Smetonos, P. Mašioto, V. Krėvės ir daugelio 
kitų lietuvių autorių kūriniai. Šioje spaustuvėje 
pirmą kartą dienos šviesą išvydo Vydūno 
knyga „700 metų vokiečių ir lietuvių santykių“. 
Šeima draugavo ir bendradarbiavo su daugeliu 
Lietuvos šviesuolių, tokių kaip Šlapeliai. Per 
45 spaustuvės gyvavimo metus Jagomasto 
spaustuvėje buvo išspausdinta apie 370 
lietuviškų knygų. 

Jagomasto namai Tilžėje ilgainiui tapo 
lietuvių susibūrimo vieta. Čia rinkdavosi ir 
Didžiosios Lietuvos lietuviai. Namai buvo 
kaip muziejus, nes Enzys Jagomastas buvo 
aistringas bibliofilas. Turėjo surinkęs unikalią 
XVI–XX a. lietuviškų knygų kolekciją. Jo knygų 
kolekcija pasigrožėti ateidavo ir miesto svečiai. 
Enzys Jagomastas yra sakęs: „Lietuviška 
knyga – visas mano gyvenimas.“ Ir tai nebuvo 

poza. Ne tik knyga, bet ir lietuvybė buvo 
visas gyvenimas. Enzys turėjo puikų balsą, 
giedojo Vydūno chore, Rambyne per šventes 
dainuodavo solo, dalyvavo „Birutės“ draugijos, 
Prūsų lietuvių susivienijimo ir Prūsų Lietuvos 
tautinės tarybos veikloje. Jo bute 1918 m. 
lapkričio 30 d. pasirašytas Tilžės aktas. 

Enzys Jagomastas – lietuvybės fanatikas, 
taip jį vadino Vydūnas, prikaišiodamas, kad 
fanatizmas yra būdingas lenkams, o ne lietu-
viams. Kartu su lenkiška pavardės kilme, pasak 
Vydūno, Jagomastas gavo ir lenkišką menta-
litetą. Pavardės kilmė aiškinama nuo lenkiško 
žodžio JĘGOMOSZCZ. Jagomasto vaikai iki 
pat mokyklos nemokėjo kalbėti vokiškai. Kartą 
5-metis Dovas pasiklydo tarp Tilžės gatvių. 
Verkiantį berniuką kalbino žmonės vokiškai, 
bet jis tylėjo. Pro šalį ėjęs Juozas Angrabaitis 
užkalbino vaiką lietuviškai, šis liovėsi verkęs 
ir išpyškino esąs Dovs Jagomast.

Jagomastas turėjo keturis vaikus. Visi jie, 
išskyrus Emilį, kuris studijavo Vokietijoje, dirbo 
spaustuvėje. Vyriausioji Anita buvo „Naujojo 
Tilžės keleivio“ redaktorė, rinko tautosaką, rašė 
lietuvių tautinės mažumos klausimais. Anitai 
nutarus tuoktis su Emiliu Meklenburgeriu, 
Tilžės savivaldybės tarnautoju, Jagomastas 
įspėjo, jog palaimins jaunuosius tik tada, kai 
būsimasis žentas puikiai kalbės lietuviškai. 
Taip pamažu ir Emilis Meklenburgeris tapo 
lietuviu fanatiku. Pasikeitė pavardę į savo 
mamos mergautinę, ji buvo lietuvininkė 
Vilmantaitė, patobulino lietuvių kalbos žinias 
ir buvo priimtas į Jagomastų šeimą. Anita tapo 
Vilmantiene. Tačiau iš darbo savivaldybėje 
Emilis Meklenburgeris-Vilmantas buvo 
atleistas, prieš tai įspėjus, kad draugystė su 
Jagomastų šeima nebus toleruojama.

Profesorius Domas Kaunas yra bendravęs 
su Viktoru Falkenhanu, kuris prisiminė Ja-
gomastų šeimą: „Gyveno Aukštojoje gatvėje, 
priešais plytėjo aikštė, jos kampe – lietuvinin-
kų bažnyčia, paminklas Maxui von Schenken-
dorffui. Namas buvo ant kiemo. Į jį įeinama 
pro vartus. Dešinėje stovėjo spaustuvė, šalia 
namas. Apačioje negyvenamos patalpos, 
turbūt, sandėliai. Antrame aukšte, kaip sako 
lietuviai, buvo jų butas. Kylama laiptais. 
Reikėjo paskambinti skambučiu. Ir čia, kaip 
man sakė juokdamiesi, stovėdavo mažasis 
ubagas. Taip pavadino mane, kai aš skambi-
nau pirmą kartą. Nepažino. Aš jau pasakojau, 
kad Pirmojo pasaulinio karo metu žurnalistas 
Wörhle (Viorle) skambino prie durų. Mažasis 
Jagomastukas, trejų metų amžiaus, atidarė jas. 
Žurnalistas prašė pranešti tėvui, kad atvykęs 
Wörhle. O tas šaukia visu balsu: „Mama, 
ponas Varlė atėjo.“ Jagomastų butas buvo 
kuklus. Gal kokie keturi kambariai. Kartu gy-
veno tik vyriausioji dukra Ona. Su ja aš daug 
kalbėdavau. Ji labai gražiai šnekėjo lietuviškai. 
Aš iš jos daug išmokau. Buvo jauna, graži, 
įspūdinga. Pirmą kartą mačiau apsirengusią 
tautiniais drabužiais. Atrodė labai graži. Ona 
buvo aukšta ir aš prisimenu ją tik iš jaunystės 
dienų. Teko girdėti, kad ji rinko tautosakos 

medžiagą. Enzys Jagomastas turėjo atskirą 
kambarį. Nors kiti juo irgi naudodavosi. Buvo 
rašomasis stalas. Čia Jagomastas rašė. Bet dau-
giau jis dirbo spaustuvėje, skaitė korektūrą. 
Spaustuvės namas buvo nedidelis. Prisimenu, 
kad jame stovėjo renkamoji mašina.“

Tačiau Jagomastų reikalai vis blogėjo. „Nuo 
to laiko (1924), kai aš leidau sąmoningai lietuvių 
interesus ginantį laikraštį, mane vokiečiai 
pradėjo visomis išgalėmis boikotuoti, ir su 
laiku iš buvusių vokiečių klientų nebegavau 
nė vieno užsakymo. Buvo viskas daroma, kad 
tokiomis priemonėmis mano spaustuvė būtų 
ekonomiškai sugriauta. Iš dalies tai ir pasisekė, 
nes įbridau į dideles skolas, kurių man sunku 
buvo nusikratyti“, – dienoraštyje rašė Enzys 
Jagomastas.

Dar liūdniau apie šeimos būklę 1932 m. 
laiške Viliui Gaigalaičiui rašė Anita Vilman-
tienė: „Mes prapuldėme čia viską, dirbdami 
už idėją, ir nematome, kad mūsų būvis kada 
nors galėtų pagerėti. Tai dvigubai skaudu, kad 
mūsų reikalais varomas tiktai gešeftas ir mes 
tiesiog skriaudžiami, nes ne visi lietuviai yra 
tautininkai, suprantą mūsų atneštas aukas, bet 
yra tik valdininkai, kuriems vis tiek kito padėtis 
„bile tik jiems gerai.“

Apie 1933-uosius metus vokiečių valdžia 
ypač pradėjo slopinti lietuvių tautinės mažu-
mos visuomeninę, kultūrinę veiklą. Spaustuvės 
veikla buvo naikinama. Nuo 1935 m. liko dirbti 
tik šeimos nariai. Jagomasto spaustuvei finan-
siškai padėjo Lietuvos valstybė. Tai Lietuvos 
konsulato Tilžėje veiklos rezultatas. Nuo artė-
jančios pražūties Jagomastus galėjo išgelbėti 
pasitraukimas iš Tilžės, bet šeima šio varianto 
nesvarstė. Jagomastas rašė: „1935 m. pavasarį 
Klaipėdos krašto vokietininkų bylą išsprendus 
(T. Zaso ir E. Noimano), Tilžėje pakilo toks 
sumišimas prieš lietuvius, kad tūkstančiai 
vokiečių atsikartotinose demonstracijose ne 
vien mano langus išdaužė, bet ir spaustuvę 
norėjo sunaikinti ir prieš mane panaudoti 
smurto veiksmų.“ Tuojau po to iš Anitos Vil-
mantienės buvo atimta teisė redaguoti „Naująjį 
Tilžės keleivį“.

1936–1938 m., vykstant bylai dėl redak-
torės teisių grąžinimo Anitai Jagomastaitei-
Vilmantienei, teismų išlaidos išaugo iki 1000 
markių. Ši našta šeimai tapo beveik nepa-
keliama, nes užsukta teismų karuselė buvo 
viena iš šeimos, spaustuvės ir „Naujojo Tilžės 
keleivio“ žlugdymo, programų. Jagomastai 
nepasidavė. Laikraštis buvo redaguojamas 
slapta Pagėgiuose patriotiškai nusiteikusių 
gyventojų namuose. Apie tai savo prisimini-
mų knygoje „Mano gimtinė – Mažoji Lietuva“ 
rašo Vytautas Juodkazis.

*Pranešimas skaitytas š. m. rugpjūčio 10 d.
 Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, 

Pagėgių sav.) vykusioje konferencijoje, skirtoje 
Martyno Jankaus 155-osioms gimimo 

metinėms ir laikraščio „Aušra“
 130-osioms išleidimo metinėms pažymėti

Tęsinys kitame numeryje



�Voruta 2013 m. spalio 12 d. Nr. 21 (785)

Mažosios Lietuvos panemuninis, pamariais

Šereiklaukis ir jo dvaras. II d.
dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Šereiklaukio sėkmingo gyvavimo isto-
rija ne visad buvo paprasta. Iškilus Tilžei, 
kaip svarbiausiam apylinkių centrui, 
daugelio nebetenkino senasis vieškelis 
link Kauno pro Ragainę ir Šereiklaukį, ėjęs 
Nemuno ir Jūros upių užliejamais plotais. 
Buvo sumanyta nutiesti visai naują kelią 
atokiau nuo Nemuno, net didesnių po-
tvynių nebepasiekiamomis vietomis. Taip 
buvo suplanuota naujoviško vieškelio per 
Mikytus, Lumpėnus, Vilkyškius ir Mo-
ciškius trasa, toli aplenkusi Šereiklaukį. 
Dar XVIII a. iš Tilžės miesto keliauta per 
Lumpėnus ir Vilkyškius gerai įrengtu 
vieškeliu su pakelės karčemomis (užeigo-
mis). Pro Ragainę ir Šereiklaukį keliavo 
vis mažiau žmonių, sumenko senuoju 
vieškeliu gabenti krovinių srautai.

1830 m. pro Tilžę tiestas naujoviškas 
plentas per Mikytus į Lauksargius, kaip 
tarptautinės trasos Berlynas–Karaliau-
čius–Ryga–Sankt Peterburgas dalis. Tuo 
plentu pasuko į Žemaitiją ir Kuršą ar iš ten 
gabenti kroviniai, Šereiklaukio senųjų kelių 
kryžkelę palikdami nuošalėje. Galop nutie-
sus plentą Mikytai–Vilkyškiai–Smalininkai 
buvo suformuota visai nauja kelių sistema, 
kurioje Šereiklaukiui nebeliko vietos. Ne-
besulaukdama tiek pakeleivingų lankyto-
jų, sumenko garsioji karčema šalia dvaro, 
antroji užeiga šalia perkėlos per Jūros upę. 
Senaisiais vieškeliais daugiau naudojosi tik 
dvariškiai ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Šereiklaukio galybės trapumą parodė 
ir gamtos šėlsmo padariniai. 1829 m. 
apylinkes užgriuvo katastrofiškas Jūros 
ir Nemuno potvynis. Net ir aukštesnėje 
vietoje įkurdintos dvaro sodybos daugelį 
pastatų užliejo apie 1,5 m aukščio van-
dens banga. Srovės nešamos ledo lytys 
laužė net ir stiprius medžius, suniokojo 
ganyklas ir dirbamus plotus. Ledonešis 
ir potvynis sugriovė naująją avidę, pievų 
sargo namelį su daržine ir kitka.

Tuomet Kalvaičių padalinyje nusken-
do ar žuvo nuo peršalimo 65 arkliai, 38 
galvijai, 412 avių, 250 ėriukų ir 42 kiaulės 
(neskaičiuojant dvaro samdiniams pri-
klausiusių gyvulių). Kampių padalinyje 
pražuvo šieno atsargos ir pastatai. Nau-
sėdų padalinyje netekta 4 darbinių arklių, 
127 avių ir 2 galvijų. Ten buvę tvartai buvo 
iš dalies sugriauti. Bendras Šereiklaukio 
dvaro patirtas nuo-stolis tuomet siekė 
18333 talerius. 

Anuometinės nelaimės mastą gali pa-
aiškinti tuometinis kainų lygis. Tada veis-
linis žirgas kainavo 100 talerių, darbinis 
arklys – 30, angliškos veislės jautis – 25, 
šėpelis rugių – 1, šėpelis miežių – 15 sida-
bro grašių. Tuomet Šereiklaukio dvaro 
patirtus nuostolius galima prilyginti 611 
darbinių arklių bandos praradimui (šian-
dien tą netektį prilygintume keleto šimtų 
automobilių praradimui).

Nemažos dalies savojo turto netekęs 
L. F. Dresleris ėmėsi visur ieškoti pa-
galbos – žinomi jo prašymai karaliui ir 
įvairioms institucijoms, prašant sumažinti 
mokesčius, suteikti pašalpą ir t. t. Tuose 
dokumentuose aprašomi įvairūs didžio-
sios nelaimės momentai, pateikiama žinių 
apie patį Šereiklaukio dvarą.

Tada pagalbos prašyta iš Tilžėje vei-
kusio šalpos komiteto, turto draudėjų ir 
t. t. Būta ir solidarumo žygių. Pavyzdžiui, 
Šrengių dvarininkas tuomet nukentėju-
siajam padovanojo penkias ėriavedes, 
po kelias avis dar padovanojo keli kiti 
dvarininkai. Gerskulių ir Tusainių dvarų 
savininkai šelpė pinigais.

Nelaimės mastai ir užsitęsę paramos 
prašinėjimai galop pakirto ir energingąjį 
L. F. Dreslerį, kuris mirė 1831 m. pradžio-
je, nei dvejų metų nepragyvenęs didžiojo 
potvynio.

Tuomet baigėsi gal pats audringiau-
sias Šereiklaukio dvaro raidos tarpsnis, 
kai iš pradžių G. T. Šionui, paskui ir L. F. 
Dresleriui pavyko ten sukurti apylinkių 
ūkinį centrą, jungiantį daug smulkesnių 
padalinių. Tas sėkmės istorijas, matyt, 
lėmė ne vien tų asmenų sugebėjimai, bet 
ir anuometinės istorinės aplinkybės. Antai 
padėtį XIX a. pradžios Prūsijoje galima 
būtų lyginti ir su sovietinio režimo žlu-
gimo laikais, kai keičiantis sąlygoms kai 
kas sugebėjo susikaupti didelius turtus, 
pagal seną liaudies išmintį drumstame 
vandenyje sėkmingai žvejodamas.

Ir praeityje verslo imperijų likimai 
daug kuo priklausė nuo jas sukūrusių 
veikėjų asmeninių likimų.

Po L .F. Dreslerio mirties prasidėjo 
pereinamasis etapas – didžiojo dvaro 
paveldėtojai aiškinosi santykius, preten-
duodami į didesnius raikomo pyrago 
gabalus. Patenkinti visų norus nebuvo 
paprasta – velionis Šereiklaukio savinin-
kas buvo prikaupęs labai įvairaus turto, 
kurį buvo nelengva įvertinti.

L. F. Dreslerio našlė 1835 m. pradžioje 
kaip oficialius turto vertintojus pasikvietė 
vieną iš Donelaičių (Donalitius) ir Zande-
ną. Jie nuodugniai apžiūrėjo visą dvarą ir 
jų padalinių turtą ir pateikė savo vertini-
mus. Tuo remiantis turtą siekta paskirstyti 
sūnums – įpėdiniams ir paveldėtojams.

Tada teigta, kad Šereiklaukio bendra 
vertė buvusi gal 70000 talerių. Didysis 
Anglišilio miškas buvo įvertintas tik 10000 
talerių (esą jo tuometinė būklė buvusi ne-
kokia), Kampių Pievų padalinys – 10297, 
Nausėdų padalinys – 5191 talerių. Dar 
buvo priskaičiuojama Lumpėnų karčemos 
ir atskirų valstiečių sklypų vertė, tad visas 
Šereiklaukio kompleksas buvo įvertintas 
92474 taleriais.

Atskirai buvo vertintas taip pat 
L. F. Dresleriui priklausiusio Vilkyškių 

dvaro ir jo padalinių kompleksas, kuris 
buvo įkainotas 55000 talerių. Dar buvo 
aiškintasi dėl įvairių dalykų (pavyzdžiui, 
žvejybos teisių Jūros upėje) tuometinės 
vertės.

Bandyta padalinti didįjį Šereiklaukio 
žirgyną (realiai veikusį keliuose dvaro 
padaliniuose). Teigta, kad Vilkyškių 
dvaro žirgininkystės padalinių vertė 
prilygstanti 3930 talerių, o Šereiklaukio 
padalinių – 7800 talerių.

Skaičiuotos buvusios ir galimos pa-
jamos iš įvairių dalykų nuomos. Jos 
Vilkyškių daliai prilygo 3008 taleriams, o 
Šereiklaukio – 4344.

Mirusiojo dvarininko našlė taip pat 
rūpinosi sau priklausančia turto dalimi, 
pakankamais pragyvenimo šaltiniais. 
Derybos dėl didžiojo turto pasidaliji-
mo užtruko net septynerius metus. Tik 
1838 m. galop sutarta, kad Šereiklaukio 
dvarą su gretimais padaliniais paveldės 
L .F. Dreslerio vyresnysis sūnus Julius, 
o antrajam sūnui Aleksandrui atiteks 
Vilkyškių dvaras su savais padaliniais. 
Taip baigėsi vieno iš didžiausių turtų šia-
me krašte dalybos, paveldėtojams galop 
susitarus ir nesužlugdžius tėvo sukurto 
didžiojo ūkio.

1835 m. vertintojų duomenys rodo, 
kad L. F. Dresleriui pavyko sukaupti la-
bai didelį turtą, kurį apytikriai galėtume 
sulyginti su penkių tūkstančių darbinių 
arklių (ar šiandieninių automobilių) verte. 
Turto vertę anuomet lėmė valdytos žemės 
plotas, jos derlingumas, valdose stovėję 
pastatai bei įvairūs įrenginiai (nuo malū-
no iki spirito varyklos), laikyti gyvuliai 
ir kitkas.

Tebesidalinant L. F. Dreslerio paveldą, 
1835 m. Šereiklaukio dvare buvo įsteigta 
mokykla, aptarnavusi dvaro ir malūno 
sodybas bei Dalnico palivarką. Iš pradžių 
mokymo klasė buvo įrengta viename iš 
dvaro tarnų gyvenamųjų namų. Šalia mo-
kyklos buvo paskirtas pusės margo dydžio 
žemės plotas (matyt, vaikams pabėgioti). 
Dvaro arimuose mokyklai buvo paskirtas 
tokio dydžio plotas, kuriame buvo galima 
išauginti 10 šėpelių bulvių. Dvaras apsiė-
mė globoti mokyklą, prižiūrėti jos bulvių 
lauką ir daržą, kad tie ūkio darbai nebū-
tų užkraunami pačiam mokytojui. Jau 
pirmaisiais metais Šereiklaukio mokyklą 
lankė 40 vaikų. Vėliau šiai mokyklai buvo 
pastatyta atskira sodyba.

XIX a. viduryje Šereiklaukyje buvu-
sios kelios gan savarankiškos dalys: pati 
didžiojo dvaro sodyba,  Šereiklaukio 
kaimas (kuriame gyveno ne vien dvaro 
darbininkai, bet ir kiti žmonės), mokyklos 
sodyba, plytinės kompleksas ir t. t. Skir-
tingos dalys turėjo savo atskiras kapines, 
gyvavo gan nevienodai.

XIX a. vidurio surašymo duomenys 

bajoriškąjį Šereiklaukio dvarą apibūdino 
kartu su Dalnico palivarku ir Šereiklaukio 
kaimu. Juose iš viso gyveno 293 žmonės, 
ten stovėję 45 svarbesnieji pastatai. Iš viso 
valdyta 6652 margai ir 148 kvadratinės 
rykštės žemės (apie 1663 ha). Laikyta 220 
arklių, 218 galvijų, net 1000 avių ir 159 
kiaulės. Vietos mokyklos išlaikymui tek-
davo kasmet surinkti po 12 šėpelių rugių, 
32 saikus šieno, 2 talpas šiaudų, 10 ryšulių 
malkų. Prie viso to dar buvo pridedama 50 
talerių pinigais. Apskrities rinkliava buvo 
nedidelė – 55 taleriai, 4 sidabro grašiai ir 7 
pfenigai. Užtat daug lėšų (net 200 talerių) 
buvo reikalaujama vietos bendruomenės 
einamiesiems reikalams. Beveik išveng-
ta valstybinio žemės mokesčio (gal dėl 
privilegijuotajam dvarui taikomų len-
gvatų) – mokėta tik 4 taleriai, 26 sidabro 
grašiai ir 8 pfenigai (daug kartų mažiau 
nei eilinių krašto valstiečių kaimuose). 
Šereiklaukyje besidarbavę amatininkai 
privalėjo mokėti 22 talerius amatų mo-
kesčio. Valstybinių mokesčių neišvengė ir 
pats didysis dvaras – už visus verslus (nuo 
spirito varymo iki malūno laikymo) jam 
kasmet tekdavo sumokėti po 150 talerių 
pajamų mokesčio.

Atrodo, kad vienam žmogui viduti-
niškai tekusi mokesčių ir rinkliavų našta 
Šereiklaukyje buvusi mažesnė nei aplinki-
niuose dvaruose ir kaimuose. Šiandien tai 
jau nelengva įvertinti, nes reikėtų aiškintis 
visų didžiojo dvaro turėtų lengvatų ir 
privilegijų gavimo aplinkybes, anuometi-
nius sudėtingus administracinio ir ūkinio 
gyvenimo užkulisius. Bendrais bruožais 
galima konstatuoti, kad krašto valdžia 
didžiojo dvaro nesistengė skriausti.

1864 m. rudenį mirė Šereiklaukio 
dvarininkas Julius Dresleris, ten šeimi-
ninkavęs 26 metus. Jis buvo vedęs dva-
rininkaitę iš Gerskulių (beje, jos tėvai ar 
bent motina buvo padėję Juliaus tėvui 
po didžiojo potvynio; gal tarp tų giminių 
būta draugystės ar ilgalaikių išskaičiavi-
mų). Dvaro paveldėtoju buvo paskirtas 
antrasis Juliaus sūnus Beno, gal labiau 
tikęs tokiai veiklai.

B. Dresleris dar uoliau užsiėmė veis-
linių žirgų veisimu, žavėjosi rytietiško 
kraujo turėjusiais žirgais, savo išaugintus 
žirgus tiekė Prūsijos kariuomenei. Už 
savo nuopelnus jis 1879 m. gavo kilmin-
gojo titulą ir pradėjo vadintis Beno fon 
Dresleris.

1871 m. gyventojų surašymo metu 
Šereiklaukio dvaras buvo apibūdintas 
kartu su gretimu kaimu, Dalnico ir Kam-
pių palivarkais. Tuomet pačiame dvare 
buvo priskaičiuota 15 sodybų su 244 
gyventojais, Šereiklaukio kaime viena su 
11, Dalnico palivarke dvi su 17, Kampių 
palivarke viena su 6 gyventojais. Iš viso 

Nemunas tie Jūros upės žiotimis ir Šereiklaukio piliakalniu. 2003 m. liepos mėn.   

Nukelta į 8 p.

Virš Šereikos Lauko pakilumos iškyla senųjų kapinynų kalvelės. Pakilumą juosia didžioji
Šereiklaukio giria, praeityje vadinta Anglišiliu. 2004 m. gegužės mėn. 
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Paslaptys ar nenuovoka?
Sub signo nobili-Laiškas redakcijai

Neištveriu neatsiliepęs į mano gimtinės vie-
tovardžių dergliojimus „Vorutoje“, juolab kad 
laikraščio vyriausiasis redaktorius ponas J. Vercin-
kevičius yra už įvairių nuomonių skelbimą.

Vienas savo nuomonę pareikšti skatinančių 
kūrinių – Aleksandro Vytauto Zajančkausko 
straipsnis „Vorutos paslaptis“ laikraščio š. m. 
Nr . 5. Į Vorutos pilies buvimo vietos nustatymo 
spėliojimus nesileisiu. Iš dalies į tai atsakęs akad. 
prof. habil dr. Zigmas Zinkevičius laikraščio Nr. 7 
(str. „Pastangos įminti Vorutos paslaptį“). Nesiki-
šiu ir į vietovių geologinės praeities aiškinimus: 
ją sakosi kruopščiai ištyrę straipsnio autorius su 
savo herojumi. Beje, rašinyje ne visur aišku, kur 
yra jo autoriaus, o kur straipsnio veikėjo Jono 
Jaunučio Savicko kūryba, todėl straipsnį paskelbęs 
autorius visus pagyrimus ir priekaištus turėtų 
prisiimti sau.

Straipsnyje prikurta vietos žmonėms 
niekada nežinotų vandenvardžių: Voros upė, 
Vorutos, Bedugnio ežerai... Dėl Voros tiek 
to – taip pavadinta čia tekėjusi netekėjusi upė, 
tas pat ir su Vorutos ežeru (nors pasak parašo 
nuotraukai, p. Zajančkauskas įdėmiai klausėsi 
„pasakojimo apie Voros upelį, tekantį prie 
Varėnos...“ !). Į Bedugnį perkrikštytas už poros 
kilometrų nuo mano gimtųjų namų esantis ir 
šimtmečius žinomas Girežeris; šitaip vadinamas 
ir prie jo esantis kaimas. Remiantis Zajančkaus-
ko ir Savicko teorija, išeitų, kad kaimo vardas 
yra pirminis. Taip manant tektų pripažinti, jog 
Vilnios (Vilnelės) upei vardą davė Vilnius, o 
Nevėžiui – Panevėžys. Straipsnio herojus Savic-
kas, matyt, girdėjęs žmonių pasakymą, kad tas 
ežeras be dugno. Taip yra dėl to, kad vanduo 
dengia storą kreidingo dumblo sluoksnį. Mano 
tėvas, girežeriškis, pasakojęs, jog nežinia kada 
sodžiaus vyrai sumanę išmatuoti ežero gylį. Įsi-
yrę valtimi į ežerėlio vidurį ir sukišę šatrą (kartį), 
bet ji smigusi kaip per košę. Prie tos šatros pri-
rišę kitą, tačiau kieto dugno vis tiek nepasiekę. 
Buvo taip ar nebuvo, bet naujieji „tyrinėtojai“ 
ežero ypatybę pavertė jo vardu.    

Rašoma apie padavimą, kad Kastinės klonės, 
seniau Mitraukos kaimui priklausiusių laukų 
vietoje kažkada telkšojęs ežeras. „...Tačiau vie-
ną dieną staiga jis pakilo ir, peržengęs Merkį, 
nusileido Glebo ežeran.“ Tikrasis ežero vardas 
yra Glėbas. Aš žinau kitą padavimą, pagal kurį 
Glėbas kadaise buvęs Valkoje – gal už kilometro 
į dešinę nuo Varėnos–Senosios Varėnos plento 
esančioje pievoje, dabar alksniais ir beržais užau-
gusioje. Prie to bevardžio ežero galvijus ganiusi 
tokia mergina. O visi galvijai dar ir mano pieme-
navimo laikais vardus turėję. Anoje kaimenėje 
buvęs jautis Glėbas. Pasinešęs jis į šoną. Piemenė 
šūktelėjusi: „Kur tu eini, Glėbai?!“ Su tuo sykiu 
ežeras pasikėlęs kaip tamsus debesis ir nusileidęs 
už kelių kilometrų kitoje Merkio pusėje dabartinio 
Glėbo ežero vietoje. Mat ir ano ežero vardas buvęs 
Glėbas, o mergina jį atspėjusi. Ežero vietoje likusi 
pieva, per kurią teka upelis.                    

„Kažkas atsitiko ir Derežnos upėse“ (?!). „Va-
rėnos apylinkėse yra dvi upės bendru pavadinimu 
Derėžna (Derėžnyčia).“ „Vietinių gyventojų vadi-
nama Derėžnos upė teka pro Mergežerio kaimą, 
Derėžnyčia teka pro Varėną.“

Į rimtus raštininkus pretenduojantis straips-
nio autorius neįstengia rašyti tikrųjų upelių 

vardų. Patikslinsime: remiantis dabartine topo-
nimija, yra du upeliai – Derėžnyčia ir Derežna. 
„Lietuviškojoje enciklopedijoje“, kur rašoma 
apie 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartimi tarp 
Lietuvos ir Lenkijos nustatytą demarkacijos liniją 
(6 tomas, Kaunas, 1937), Derežna vadina Derėž-
nyčią, nors vietos gyventojai jokios Derežnos 
nežinojo. Toks vardas oficialiai atsirado tik po II 
pasaulinio karo, siekiant upelius atskirti vieną 
nuo kito. Į pietvakarius nuo Varėnos miesto per 
Mergežerį tekantį upelį bene pirmas Derežna pa-
vadino nuo Druskininkų kilęs geografas Alfonsas 
Basalykas. Ligi tol buvo tik dvi Derėžnyčios, abi 
ištekančios iš po Vilniaus–Gardino geležinkelio. 
Sename dokumente apie Perlojos bažnyčiai iki jos 
uždarymo 1866 m. priklausiusią žemę būsimoji 
Derežna pavadinta Bereznica. 

Varėnos (dabartinės Senosios Varėnos) 
valstybinio dvaro XIX a. vidurio geografiniuose 
planuose yra net trys Viršuderėžnyčiai – vietovės 
prie Derėžnyčių upelių. Vienas Viršuderėžnytis 
pažymėtas prie Derėžnyčios žemiau kelio į Sen. 
Varėną, ties Didžiuliais šaltiniais. Du Viršude-
rėžnyčiai buvę prie dabartinės Derežnos: vie-
nas – gal per pusantro kilometro nuo jos ištakų, 
kitas – žemiau Mergežerio sodžiaus. Šiais laikais 
Girežerio ir Mergežerio žmonės žino tik vieną 
Viršuderėžnytį Derežnos aukštupyje.              

„Gal ir Varėnos pavadinimas kilo iš Voros 
upės pavadinimo?“

Atkreipkime dėmesį į vaikišką samprotavi-
mą – Varėnos vardo kildinimą nuo Voros upės. 
Prieš keliolika tūkstantmečių, kai šiame krašte 
žmonių negyventa, tiksliau ledynų tirpsmo 
epochoje galėjusiai tekėti upei sugalvotas var-
das prikergiamas po daugelio metų atsiradusiai 
Varėnai. Autorius nežino, kad Varėnos vardu 
pirmiausia vadinosi Merkio ir jo dešiniojo intako 
Varėnės santakoje XIV a. pabaigoje įkurta Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Vytauto medžioklės 
sodyba, ilgainiui išaugusi į miestelį, o dabartinis 
rajono centras – per kelis kilometrus į kairę nuo 
Merkio esantis Varėnos miestas ėmė kurtis tik 
XIX a. antrojoje pusėje, nutiesus Sankt Peterbur-
go–Varšuvos geležinkelį.       

„Caro laikų ir Raudonosios armijos topo-
grafiniuose žemėlapiuose Varėna vadinama 
Orany.“  Paraše nuotraukai: „...Vėliau, caro ir 
lenkų okupacijos metais, pavadinimas pakeistas 
į Vorany – Orany.“    

Senõsios istorijos temą gvildenančio auto-
riaus žinios apsiriboja vos dviem pastaraisiais 
šimtmečiais. Istorinis šaltinis, kuriame pirmą 
kartą paminėta Varėna, yra Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto 1413 m. sausio 9 d. 
lotyniškai rašytas laiškas Kryžiuočių ordino 
magistrui. Laiškas baigiasi jo rašymo vieta 
ir data: Datum in Nova curia venacionum dicta 
Woranii super flumine Merecz feria secunda infra 
octavas epifanie (Duota naujojoje medžioklės 
sodyboje, Varėna vadinamoje, prie Merkio 
upės antrą poilsio dieną po Trijų karalių ok-
tavos). Toliau Varėnos vardo rašyba įvairavo. 
Vytauto 1416–1430 m. senąja vokiečių kalba 
rašytuose laiškuose kunigaikščio dvaras va-
dinamas Worany arba Worani. Švitrigailos 
1420 m. rugpjūčio 10 d. lotyniškoje priesaikoje 
pusbroliui Vytautui irgi rašoma Worani. Žygi-
manto Senojo 1537 m. vasario 20 d. Krokuvoje 

pasirašytame rašte LDK kanceliarine slavų 
kalba yra Voriany (Воряны).   

Vardas Orany ėmė rastis XVI a. antrojoje pusė-
je Žygimanto Augusto raštuose. Bene pirmą kartą 
jis pavartotas 1561 m. gruodžio 7 d. iš Vilniaus 
ir Lomžos siųstuose raštuose LDK kanceliarine 
slavų kalba dėl rinkliavų valstybės iždui (Ораны), 
nors vėliau tiek ta kalba, tiek lenkiškai rašytuose 
Žygimanto Augusto dokumentuose dažniau dar 
rašyta Vorany ar net Varany. Parašymą Orany 
aptinkame Stepono Batoro 1586 m. kovo 28 d. 
lotyniškame rašte Viršupio ir Varėnos prefektui 
Simonui Hinčai (in Wirszupy et Orany praefectum). 
Vardo Vorany ar Worany nebeliko. Vardas Orany 
pamažu įsivyravo ir lenkiškuose raštuose. Rusų 
carų laikų ir įvairių metų lenkiškai rašyti doku-
mentai ne pakeitė, o tik pratęsė šio vietovardžio 
kelių šimtmečių nelietuvišką rašybą.

Kalbininkai Kazimieras Būga, Ernstas 
Frenkelis, Pranas Skardžius, mano amžininkas 
Aleksandras Vanagas ir kiti įrodė, kad hidronimų 
(vandenvardžių) su šaknimis var-, vard- kilmė 
sietina su lietuvių varyti (versti judėti kuria kryp-
timi, ginti), virti (verstis, kunkuliuoti). Hidroni-
mai yra seniausi ir patvariausi lietuvių kalbos 
vietovardžiai, išlaikę daug senųjų indoeuropiečių 
žodžių, dabar kartais jau sunkiai atsekamų, 
šaknų, kamienų bei kitų dalių ar formų. Van-
denvardžių su šaknimis var- ir vard- apie Varėną 
yra ne vienas: upė Varėnė, ežeras Varėnis, upelis 
Vardaunia, Varėlankė – šaltiniuota pamerkio 
pieva Moliadugnio sodžiuje... Todėl ir p. Zajanč-
kauskui tenka priminti, kad Varėna vardą gavusi 
nuo Varėnės upės. Tik istorikė Regina Žepkaitė 
savo sudarytoje knygoje „Varėna istorijos kelyje“ 
(Vilnius, 2002) vietovardį naiviai kildinusi pagal 
liaudies etimologiją: esą Varėnos vardas sietinas 
su žvėrių varymu prieš kelis šimtmečius šiose 
vietose medžiojusiems kunigaikščiams ir kitiems 
didžiūnams.

Kita vertus, kai kurie Varėnos krašto vie-
tovardžiai, turintys šaknį var-, su vandens 
veržimusi ir pan. nesusiję. Jų vardai sietini su 
varčiomis – dirbtinai sukurtomis medžių sąvar-
tomis prie miško kelių ar brastų per upes. Varčios 
gynė gentimis gyvenusius žmones nuo staigių 
priešo puolimų. Tokių varčių būta apie senąją 
Perlojos žemę. Tai mena Varčios miško vardas 
(šalia miško yra kaimai Pavartės ir Pavartėnai) 
ir kaimų pavadinimai: Vartavalakis, Salovartė. 
Pastarojo kaimo vardas kilęs iš žodžių sala ir 
varčia: ties kaimu Merkyje buvusi sala, dar ir 
dabar iš vienos pusės supama upės, iš kitos – jos 
senvagės (Senamerkio). Dabar ta vieta tikra sala 
pavirsta tik per didesniuosius pavasario potvy-
nius, nors mano vaikystėje senieji žmonės apie 
tą salą pasakodavo kaip apie tikrą dalyką. Dar 
prieš 70 metų ir vėliau per žemiau salos esančią 
Merkio brastą varyti gyvuliai. Tai paliudija 
Bičiaunykas – pieva ties brasta upės kairiajame 
krante (nuo lenkų biczować – varomus gyvulius 
pliekti botagais ar rykštėmis).  

Ir štai kaip grybas po lietaus išdygo (o gal 
kaip Pilypas iš kanapių iššoko?) dar vienas 
Varėnos vardo kilmės aiškintojas kalbininkas 
etimologas Algis Uzdila („Voruta“, š. m. Nr. 
12, str. „Vilnius, Wilno, Вильна ar dar kaip?“). 
Pasak p. Uzdilos, „...Varėna vardą gavo nuo 
rausvu gruntu tekančios upės Varėnės, kuri, įvei-

kusi Varėnio ežerą, įsilieja į Merkį. Abu šie vardai 
(tikriausiai Varėna ir Varėnė? – V. Č.) yra vienos 
šaknies, kaip ir Varmė (Prūsijos žemė) ar varis 
(rausvas metalas). Šias sąvokas sieja rausva spal-
va“.  Kad Varėna vardą gavusi nuo Varėnės upės, 
tai tiesa, tačiau ne nuo jos vario spalvos dugno. 
Naujasis kalbininkas visiškai nusietimologizuoja 
aiškindamas, jog Varėnos vardą galima sieti net 
su varmo – kraujo prisigėrusios sparvos – rausva 
spalva. Nesistebėčiau, jeigu p. Uzdila Varėnos 
vardo kilmę susietų ir su žodžiais varna ar varškė: 
abu jie prasideda var-, o lakiai fantazijai ribų nėra. 
Kada atsirado „lenkiškas aklas fonetinis perkrikš-
tas Orany“, pasakiau aukščiau.                     

Turiu šį tą pastebėti dėl „Vorutos“ redakci-
jos.  Laikraščio Nr. 15 rašinį „Lietuvos valdovų 
laiškai iš Varėnos“ pradėjau sakiniu: „Senoji 
Varėna – anksčiau Varėna I, o kadaise tik Varėna, 
dabar šį vardą perleidusi rajono centrui, buvusiai 
Varėnai II, – šiemet mini 600 metų sukaktį“. Ro-
dos, aišku, kas yra jubiliatas! Tačiau straipsniui 
uždėta rubrika “Varėnos miestui – 600 metų”. Tuo 
tarpu Varėnos miestas pernai minėjo tik 150 metų 
sukaktį. Redakcijai netgi padovanojau ta proga 
išėjusią savo knygą...

Straipsnio gale parašiau: „Varėnių ir svečių 
bendravimas prasitęsė...“ Tačiau kažkas išma-
ningai pataisė – „Varėniškių...“ Jeigu būčiau 
paminėjęs kupiškėnus, tai tikriausiai būtų ištaisyta 
į kupiškiškius, ar ne? Dabartinės Senosios Varė-
nos gyventojų – varėnių pavadinimas žinomas 
šimtmečius. Daugų, Merkinės ar Valkininkų 
žmonėms varėniai reiškė tik prie Merkio esančio 
miestelio gyventojus. Vėliau šalia geležinkelio 
atsiradusios ir ilgainiui Varėnos miestu virtusios 
gyvenvietės žmonės vadinti Varėnos [geležinke-
lio] stoties gyventojais arba varėniškiais. Varėnos I 
(Sen. Varėnos) gyventojus varėniais vadino jau 
XIX a. rašto žmonės. Iš to krašto kilęs žurnalistas 
Vincas Uždavinys (1902–1983) vienu savo slapy-
vardžių pasirinko Dzūką Varėnį ir juo 1934 m. 
išleido knygelę „Išniekinti kryžiai“ – apie lietuvių 
statytus, o lenkų valdžios nuverstus kryžius Ne-
vaišiuose (dabar Zarečča Baltarusijos Varenavo 
rajone), Marcinkonyse ir kitur. 

Ką gi, suklysti ar apsirikti pasitaiko dažnam. 
Tik turėkime drąsos taisytis. Todėl norėčiau pasitai-
syti ir aš: žinomi ne 9, o 11 Vytauto vardu Varėnoje 
rašytų laiškų. Mat atradau dar vieną laišką, rašytą 
Kryžiuočių ordino magistrui, bei vieną Vengrijos 
ir Čekijos karaliui, Šventosios Romos imperijos 
imperatoriui Zigmantui. Anksčiau mano praleis-
tame 1416 m. rugsėjo 6 d. laiške Kryžiuočių ordino 
magistrui Vytautas pageidauja tikslaus atsakymo, 
ar magistras atvyks į sutartą suvažiavimą, į kurį 
numato atvykti ir Lenkijos karalius. Gebin czu 
Worany in unsirm jagthoffe am sontage vor nativitatis 
Marie (Duota Varėnoje, mūsų medžioklės dvare, 
sekmadienį prieš Marijos gimimo dieną). 1424 m. 
pradžioje rašytame laiške karaliui Zigmantui tei-
raujamasi dėl praėjusiais metais jam siųstų raštų 
Rygos ir Dorpato (Tartu) vyskupų klausimu ir 
prašoma atsiųsti senųjų privilegijų toms vysku-
pijoms patvirtinimą, nes Dorpato vyskupas dėl 
daugelio priežasčių negali pats asmeniškai nuvykti 
į Zigmanto dvarą ir patenkinti karaliaus noro.    

 
Su pagarba „Vorutai“
Vytautas ČESNULIS

Viena rėmimo sąlygų buvo ta, kad mano 
knygą galėtų, leistų sau įsigyti visi Lietuvos 
žmonės – ir gerai, ir sunkiau besiverčiantys. 
Ji neturi kainuoti daugiau nei 20 litų“, – nuo-
širdžiai pasakojo akademikas. 

Akad. Z. Zinkevičius visuomet itin daug 
dėmesio skiria mūsų kalbos ir tautos praei-
čiai atskleisti, o šios knygos ėmėsi, nes „kie-
kvienam lietuviui mūsų Lietuvos valstybė 
atrodo kaip „kažkoks neaiškus fenomenas“. 
Knygoje nagrinėjamas klausimas – kaip 
mažytė tauta galėjo sukurti valstybę, kuri 
Vytauto Didžiojo laikais buvo didžiausia 
Europoje. Ir išsiaiškinti, kaip atsitiko, kad 
tokia valstybė sunyko.

Didinga senosios Lietuvos valstybės 
istorija ne vienam lietuviui atrodo tarsi 
svetima, nederanti su maža lietuvių tauta. 
Pasak akademiko, kad „praeityje mūsų 
tauta buvo kitokia – gausi ir didinga – to 

tirdami svetimkalbius rašytinius šaltinius 
nesužinosime.

Laimė, be rašytinių, turime dar ir kito-
kių šaltinių, mūsų reikalui daug patikimes-
nių. Tai – istorinės (diachroninės) kalbotyros, 
archeologijos, etnologijos ir kitų mokslo 
šakų duomenys, kurių piktavaliai žmonės 
nepajėgia paversti tendencingais ar net jų 
klastoti, kaip kartais daro su rašytiniais šal-
tiniais“, – knygos pratarmėje rašo autorius. 
Neištveriame nepridėję nuo savęs – kokia 
laimė ir didžiulė sėkmė Lietuvai turėti tokį 
stiprų ir atkaklų diachroninės kalbotyros 
specialistą, vertinamą visame mokslo pa-
saulyje! 

Knygoje „Lietuviai. Praeities didybė ir 
sunykimas“ kalbama apie tolimus laikus 
ir tuos istorijos vyksmus, kurių nesiekia 
rašytiniai šaltiniai. Tačiau apie juos daug 
svarbių duomenų pateikia nurodytos dis-

ciplinos. Pasak akad. Z. Zinkevičiaus, „tuos 
duomenis ignoruojantys ar nepakankamai 
įvertinantys istorikai daro sau nemaža 
žalos, nes taip elgdamiesi jie netenka pa-
grindo po kojomis“. 

Knygoje aptariama ne tik praeityje buvu-
si lietuvių tautos didybė, bet ir jos sunykimo 
priežastys. Matysime, kad mūsų laikus 
pasiekė tik lietuvių tautos likučiai. 

Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 
„Voruta“ vyr. redaktorius Juozas Vercinke-
vičius ir laikraščio bendradarbiai sveikina 
knygos „Lietuviai. Praeities didybė ir suny-
kimas“ ir daugelio mūsų interneto svetainėje 
bei laikraštyje skelbtų vertingų, išliekamąją 
vertę turinčių publikacijų autorių akad. prof. 
habil. dr. Zigmą Zinkevičių knygos pasiro-
dymo proga!

Autorės nuotr.

Lietuvos istorija

Akad. Z. Zinkevičius: „Mūsų laikus pasiekė 
tik lietuvių tautos likučiai“

Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Akad. Zigmo Zinkevičiaus knygos „Lietuviai. 
Praeities didybė ir sunykimas“ viršelis

Atkelta iš 1 p.
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Lietuvos kunigaikščiai

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

Traidenis – Lietuvos valdovas 1268–
1281 m. Apie Traidenio kilmę patikimų 
duomenų nėra. Pasak vėlyvų legendų, 
jaunystėse jis buvo pasiųstas valdyti 
jotvingių. Ir tai gali būti tiesa, nes vė-
liau Traidenio santykiai su jotvingiais 
(sūduviais) iš tikrųjų buvo glaudūs. 
Jo šeimos kilimas tikriausiai prasidė-
jo Vaišalgo valdymo metais – keturi 
Traidenio broliai dar iki 1268 m. buvo 
tapę stačiatikiais, o tai turėjo suartinti 
juos su valdovu. Vis dėlto Traidenis 
nepritarė Vaišalgo politikai, o kai šis 
1267 m. paskyrė savo įpėdiniu Lietuvai 
svetimą Švarną, stojo pagoniškos opo-
zicijos priešakyje. Valdžios pasikeitimo 
Lietuvoje momentą galima atsekti pagal 
Ordinui palankaus šiaurės Lietuvos 
kunigaikščio Šiukštos savanorišką pa-
sidavimą Livonijai 1268 m. Įsitvirtinti 
valdžioje Traideniui padėjo ir Švarno 
mirtis 1269 m., taip pat draugiški santykiai su jo vyresniuoju broliu – Vaišalgo 
žudiku Levu. Tačiau užsienio politikoje Traidenis grįžo prie Treniotos politinės 
linijos, ir Ordinas netruko tai pajusti. 1270 m. pradžioje Traidenis surengė žygį į 
Saremą. Mėginę lietuvius stabdyti Livonijos kryžiuočiai patyrė triuškinantį pra-
laimėjimą ant Baltijos jūros ledo prie Karusės. Prūsams į pagalbą buvo pasiųstas 
jotvingių kunigaikštis Skomantas. Deja, vėlesni įvykiai atskleidė ribotą Lietuvos 
karinį potencialą: 1272 m. po serijos skausmingų pralaimėjimų Ordinui pasidavė 
žiemgaliai, apie 1274–1276 m. Traidenis buvo sudaręs su kryžiuočiais taiką, kuria 
pasinaudodami, Prūsijos kryžiuočiai nukariavo nuo Lietuvos atskilusią Nadruvą 
bei Skalvą. Traidenio padėtį komplikavo kovos su Haliču-Volyne: 1274 m. jis už-
ėmė puolimų prieš jotvingius forpostu buvusį Drohičiną ir įsivėlė į sunkų karą, 
kuriame Haličo-Volynės kunigaikščius parėmė totoriai. 1276–1277 m. Traideniui 
teko atsisakyti Drohičino, bet jis išlaikė Naugarduką, Gardiną ir Slonimą. Trai-
denis stiprino lietuvių įtaką anksčiau prijungtose rusėnų žemėse, įkurdindamas 
čia prūsų pabėgėlius. 1277 m. jis vėl atnaujino karą su Vokiečių ordinu. Pradžia 
nebuvo sėkminga: Traideniui nepavyko užimti Daugpilio, o 1279 m. kryžiuočiai 
įsiveržė į Kernavės žemę, kuri buvo jo asmeninė valda. Tačiau Traidenis pavijo 
jų kariuomenę ties Aizkraukle ir kovo 5 d. ją sumušė. Padrąsinti šios pergalės, 
žiemgaliai vėl sukilo. Tais pačiais metais (1279) Traidenis sudarė sąjungą su Ma-
zovija, ištekindamas dukterį Gaudimantę už jos kunigaikščio Boleslovo II. 1281 m. 
Traidenis užėmė Jersikos pilį Livonijoje, kuri vėliau buvo iškeista į Daugpilį, taip 
pat, remdamas jotvingius, surengė žygį į Sembą. Deja, matyt, dar tais pačiais metais 
Traidenis mirė, ir karas su Ordinu vėl pakrypo Lietuvos nenaudai.

Nameisis – žiemgalių Tervetės že-
mės kunigaikštis, 1279–1281 m. – pas-
kutiniojo žiemgalių sukilimo prieš Vo-
kiečių ordiną vadas ir visos Žiemgalos 
valdovas. Nameisis turėjo aktyviai 
dalyvauti ir ankstesniame 1259–1272 m. 
žiemgalių sukilime, nes, prasidėjus 
šiam sukilimui, jo pilis Tervetė buvo 
tapusi pagrindiniu Livonijos kryžiuočių 
taikiniu. 1259 m. pabaigoje ji atlaikė 
galingą puolimą, tačiau 1272 m. kry-
žiuočiams vis dėlto pavyko ją užimti. 
Netrukus jie taip pat užėmė Mežuotnę ir 
sunaikino Raktę. Tai privertė Nameisį ir 
kitus žiemgalių kunigaikščius nutraukti 
kovą. 1272 m. liepos 6 d. jie sudarė 
sutartį su Vokiečių ordino Livonijos 
žemės magistru bei Rygos arkivyskupu, 
įsipareigodami priimti krikštą bei mo-
kėti duoklę. Tačiau žiemgaliai anaiptol 
netapo lojaliais kryžiuočių valdiniais: 
kai Lietuvos valdovas Traidenis 1279 m. kovo 5 d. ties Aizkraukle užpuolė po 
žygio į Kernavę grįžtančią Livonijos kariuomenę, žiemgaliai nedelsdami paliko 
jos gretas ir tuo gerokai prisidėjo prie lietuvių pergalės. Po to Žiemgaloje plyks-
telėjo naujas sukilimas, ir Nameisis tapo jo vadu. Dar tą patį pavasarį jis atsiėmė 
Tervetę, o dalį į nelaisvę patekusių kryžiuočių išsiuntė į Lietuvą, parodydamas, 
kad pripažįsta Traidenį savo suverenu. Livonijos kryžiuočiai atsakė žygiais į 
Tervetės ir Duobelės žemes, tačiau rudenį Nameisis įsiveržė į Rygos apylinkes 
ir sumušė kryžiuočius prie Lielupės. Žiemgala, išskyrus Mežuotnę, kurioje 
tebesilaikė kryžiuočių įgula, išsivadavo. Tačiau 1281 m. Livonijos kryžiuočiai 
atnaujino Žiemgalos puldinėjimus. Pavasarį jie puolė Duobelę. Žiemgaliams į 
pagalbą atskubėjusi Lietuvos kariuomenė privertė juos atsitraukti, bet vasaros 
pabaigoje dar didesnės Livonijos kryžiuočių pajėgos užpuolė Tervetę. Netekę 
vilties apsiginti, pilėnai paprašė taikos ir sutiko vėl mokėti duoklę kryžiuočiams. 
Nameisis pasitraukė pas Traidenį ir žuvo tais pačiais 1281 m. lietuvių žygio į 
Prūsiją metu. Tačiau žiemgalių pasipriešinimas tęsėsi dar dešimt metų. Žiem-
galiai nebuvo linkę pasiduoti: spaudžiami kryžiuočių, jie masiškai kraustėsi į 
Lietuvą, o Silenės (Šilėnų) žemė apskritai nebuvo užkariauta. XIV a. pirmojoje 
pusėje Lietuvos valdovas Gediminas tebesititulavo Žiemgalos tėvoniu. Preten-
zijų į Ordino užkariautą Žiemgalos teritoriją Lietuva atsisakė tik XV a. Dabar 
Žiemgala yra vienas iš Latvijos regionų, o Nameisis – latvių nacionalinis didvy-
ris, kurio legendinį žiedą latvių vyrai mūvi kaip pasipriešinimo bet kokiems 
okupantams simbolį.

Traidenis

Skomantas – jotvingių (sūduvių) 
kunigaikštis ir Lietuvos valdovo Trai-
denio karvedys. Neturėtų būti painio-
jamas su kitu Skomantu, žuvusiu apie 
1244–1245 m. kovose su Haličo-Volynės 
kunigaikščiais. XIII a. jotvingių žemių 
gviešėsi net trys galingos jėgos: Haličas-
Volynė, Mazovijos kunigaikščiai, o nuo 
6-ojo dešimtmečio pradžios – ir Vokiečių 
ordinas. Jotvingiai natūraliai suartėjo 
su Lietuva, tačiau 1251 m. Mindaugui 
sudarius sąjungą su Ordinu, neteko 
atramos. 1253 m. Ordinas, Mazovija 
ir Haličas-Volynė pasidalijo jotvingių 
žemes įtakos sferomis: Ordinui teko 
du trečdaliai, kitiems dviems sutarties 
dalyviams – trečdalis. Pradėti jotvingių 
puolimo Ordinui tuokart neleido karas 
su žemaičiais, tačiau Haličo kunigaikštis 
Danielius 1254 m. užėmė pietines jotvin-
gių žemes. Jotvingiai nepalūžo: 1255 m. 
puolė Sembą užėmusius kryžiuočius, 1258 m. susigrąžino Mindaugo palankumą 
ir su jo pagalba sudegino Liubliną. Žemaičiams 1260 m. laimėjus Durbės mūšį 
ir Mindaugui 1261 m. nutraukus sąjungą su Ordinu, jotvingiai įsijungė į bendrą 
kovą prieš kryžiuočius. Tokiomis aplinkybėmis tarp jotvingių (sūduvių), matyt, ir 
iškilo Kresmenos valsčiaus (dab. Lenkija, Elko apylinkės) kunigaikštis Skomantas. 
1263 m., talkindamas prieš kryžiuočius sukilusiems prūsams, jis kartu su lietuviais 
puolė Kulmo žemę, sumušė kryžiuočius prie Birgelavos pilies. Po Mindaugo mir-
ties Lietuvoje kilusi suirutė sutrikdė karo eigą, bet, į valdžią atėjus Traideniui, 1272 
m. Skomantas vėl puolė Kulmą, užėmė kelias pilis. Žygių būta ir daugiau, tačiau 
nuo 1278 m., nukariavę nadruvius ir skalvius, kryžiuočiai patys ėmė intensyviai 
pulti Sūduvą. 1281 m. vasarį jie nuniokojo Kresmeną ir sudegino Skomanto sodybą. 
Skomantas pasitraukė į Lietuvą, tačiau, mirus Traideniui, nerado čia sau vietos ir 
apie 1283 m. kartu su keliais kitais sūduvių kunigaikščiais pasidavė kryžiuočiams, 
gaudamas naujų valdų Semboje. Ilgainiui čia susiformavo vadinamasis Sūduvių 
kampas, kur sūduviai išlaikė savo tapatybę iki pat XVI a. Kita dalis sūduvių pasi-
traukė į Lietuvą. Skomantas 1284 m. dar nuvedė kryžiuočius į Gardiną ir padėjo 
jiems užimti pilį. Netrukus po to jis mirė kaip dievobaimingas krikščionis, tokią 
malonę, pasak kryžiuočių kronikų, pelnęs dėl to, kad kartą, dar tebebūdamas 
pagonis, išgelbėjo nuo gentainių išniekinimo Švč. Mergelės paveikslą. 

Skomantas

Nameisis

Lietuva ir jos kaimynai 1283 m. Sudarė T. Baranauskas (elektroninė knyga „Lietuva 1009–2009“)
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Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Senas sąskaitas lenkai suvedinėja ir kapinėse
Audrė SRĖBALIENĖ

Mirusieji ramiai ilsėtųsi, jei jiems tai 
leistų gyvieji. Bet Lenkijoje, Seinų valsčiu-
je, esančios Berznyko kapinės pastaruoju 
metu tapo vieta, kur kurstomos tautinės 
nuoskaudos, net iškraipoma istorija.

Vosyliškės – 1920-ųjų rugsėjo 27-oji. 
Druskininkai – 1920-ųjų rugsėjo 23-ioji. 
Lyda – 1920-ųjų rugsėjo 27-oji.

Tai – lenkų mūšių datos, iškaltos 
akmeninėse plokštėse, kurios visai neseniai 
atsirado Seinų valsčiuje esančiose Berznyko 
kapinėse. Seinų, kaip ir Punsko, valsčiuje 
daug gyventojų yra lietuviai, todėl ne kam 
kitam, o pirmiausia jiems tokiu būdu priminė 
istoriją „akmeninės“ akcijos organizatoriai.

Istorijos „pamoka“

„Akmenys šauks“ – iškalti ant akmens 
plokščių lenkiški žodžiai į kapines koją 
įkėlusiems žmonėms neišvengiamai pakiša 
klausimą: „Dėl ko?“

Atsakymą padiktuoja dar vienas akme-
nyje iškaltas įrašas.

Jis skelbia, kad „nesant galimybės įamžinti 
1920 metų lenkų karių žygdarbio Lietuvoje ir 
Baltarusijoje, čia supilama žemė iš Druskinin-
kų, Gardino, Lydos, Vosyliškių, Volkovysko, 
Slonimo, Baranovičių kovos laukų“.

Kiekvienai įraše paminėtai vietovei yra 
pagaminta ir atskira akmeninė plokštė su 
iškaltu vietovės pavadinimu ir mūšio data. 
Iš viso jų – septynios.

„Naujiems mokslo metams gavome 
naują istorijos „pamoką“. Mus, Lenkijos 
lietuvius, ji labai degina“, – kalbėjo Lenki-
jos lietuvių dvisavaitinio leidinio „Aušra“ 
redaktorė Irena Gasperavičiūtė.

Anot jos, šias kapines dažnai lanko lenkų 
turistai, ypač moksleiviai, taigi ši „akmeni-
nė“ akcija skiriama ir jiems.

Kryžių pastatė patvoryje

Berznyko kapinaitėse vykstantys pamink-
lų karai jau daug metų skaudina Lenkijos 
lietuvius. Jie gerai prisimena Švč. Mergelės 
Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios kunigo 
Wladyslawo Napiorkowskio akibrokštą.

Atokioje kapinių vietoje, patvoryje, kur 
nuo seno tradiciškai buvo laidojami savi-
žudžiai, dvasininko sumanymu 2011-ųjų 
rugsėjį išdygo lietuvių savanoriams skirtas 
medinis kryžius, o po juo – paminklinė lenta 
su užrašu: „Įamžiname lietuvių karių poilsio 
vietą – tų, kurie įžengė su Raudonąja armija 
1920 metais į Lenkijos teritoriją“. Pasirašy-
ta – „Klebonas“.

To kryžiaus atsiradimo potekstė lietu-

viams kerta į paširdžius – esą ten, patvoryje, 
jiems pati tinkamiausia vieta.

„Mums, Lenkijos lietuviams, ypač skau-
du, kad lietuviai yra sutapatinami su bolše-
vikais, o Lietuva padaroma bolševikų kola-
borante“, – nuoskaudas liejo Punsko ir Seinų 
valsčiuose gyvenantys mūsų tautiečiai.

Kartėlis lietuvius graužia ir dėl to, kad 
Lietuvos valdžia į tokius išpuolius žiūri pro 
pirštus.

Lenkų atkirtis – obeliskas

Dar gerokai prieš tai, kai Berznyko pa-
rapijos klebonas iškėlė pašiepiantį kryžių, 
lietuviai 2005-aisiais pastatė gražų paminklą 
savanoriams atminti – skulptorės Dalios 
Matulaitės sukurtą „Pietą“.

Toje kapinių vietoje, kur jie iš tikrųjų 
yra palaidoti.

Bet pastačius „Pietą“ kapinaitėse netru-
kus už keleto žingsnių išdygo obeliskas, 
skirtas lenkams, nužudytiems 1941–1944 
metais Paneriuose, netoli Vilniaus, atminti. 
Dėl šių žudynių kaltinami lietuviai.

„Man keistai atrodo Panerių paminklas 
greta Lietuvos savanorių kapų. Šis monumen-
tas meta šešėlį ant mūsų istorijos. Kiek žinau, 
iš Seinų lenkai nebuvo išsiųsti į Panerius ir jie 
ten nebuvo kankinami ir žudomi“, – prieš ke-
letą metų yra sakęs tuometis užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas.

Kraipo istorinę tiesą 
ir skatina neapykantą

Tadas Bagdonavičius (istorikas)
„1920 metais vyko bolševikų invazija į 

Vakarus. Tuo metu, kai bolševikai stūmė 
lenkus į Vakarus, Seinus gynė lietuvių sa-
vanoriai. Lietuvių kariuomenė apsaugojo šį 
kraštą nuo bolševikų siautėjimo.

Bolševikai buvo sumušti prie Varšuvos. 
Lenkijos armija, vydama bolševikus atgal, į 
Rytus, puolė ir lietuvių pozicijas. Berznyke 
lietuvių savanorių kariai žuvo būtent per 
šią invaziją.

Tuokart viskas baigėsi 1920 m. spalio 
7-ąją pasirašyta Suvalkų sutartimi. Tačiau 
lenkai ją greitai sulaužė – užėmė Vilniaus 
kraštą.

Šiemet Berznyko kapinėse atsiradusios 
akmens plokštės yra skirtos Lenkijos karei-
viams, kurie žuvo per minėtas lenkų ir bol-
ševikų kovas 1920-ųjų rudenį ir yra palaidoti 
Lietuvoje bei Baltarusijoje. Esą dėl to, kad jų 
atminimo negalima įamžinti ten, kur ilsisi 
palaikai, paminklai pastatyti Berznyke.

O juk būtent Berznyko kapinėse yra pa-
laidoti Lietuvos savanoriai. Jiems vietos lie-
tuvių bendruomenė dar sovietmečiu pastatė 
mažą antkapinį paminklą, kuris kelis kartus 
buvo išniekintas. Savanorių kapai galutinai 
buvo sutvarkyti tik 2005 metais.

Bet tuo metu Berznyko kapinėse atsirado 
kone 4 metrų aukščio akmuo su įrašu, kad 
Paneriuose 1941–1944 metais lietuviai ir 
naciai išžudė 100 tūkst. lenkų. Taip norėta 
užgožti lietuvių savanoriams skirtą pamink-
lėlį ir parodyti lietuvių „barbariškumą“.

Panerių įvykiai apskritai niekuo nesusiję 
su Berznyko kapinėmis ar Berznyko parapi-
ja. Be to, Paneriuose tikrai nebuvo išžudyta 
100 tūkst. vien lenkų tautybės žmonių. 
Tačiau „obeliske“ iškalta, kad pasikėsinimą 
vykdė būtent lietuviai – vokiečių kolabo-
rantai. Toks tekstas iškraipo istorinę tiesą ir 
skatina lenkų neapykantą lietuviams.“

Apie problemas
žinoma ir Vilniuje

Gintė Damušytė (Užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsienio lietuvių reikalų departa-
mento vadovė)

„Puikiai žinau, kad Berznyko kapinės – 
didelis vietos lietuvių skaudulys. Apie tai su 
lenkais kalbame ir per Lietuvos diplomatinę 
atstovybę Lenkijoje, ir aukštesniu lygmeniu.

Praėjusią savaitę su kolegomis iš Užsie-
nio reikalų ministerijos vykdami į Seinus 
užsukome ir į tas kapines.

Pagerbėme Lietuvos karių atmini-
mą – padėjome gėlių. Taip norėjome 
parodyti pagarbą ne tik mirusiesiems, bet 
ir apskritai kiekvienam tuose kraštuose 
gyvenančiam žmogui.“

Užtepliojami 
lietuviški užrašai

* Šiemet birželio pabaigoje Punsko vals-
čiuje raudonai ir baltai – Lenkijos vėliavos 
spalvomis – buvo užteplioti lietuviški vie-
tovardžių užrašai. Panašus išpuolis buvo ir 
2011 metais.

* Manoma, kad tokias provokacijas ren-
gia Lenkijos ultradešiniųjų organizacijos.

* Lenkija 2005 m. priimtu Tautinių 
mažumų įstatymu garantavo teisę tose 
vietovėse, kur tautinė mažuma sudaro 
ne mažiau kaip penktadalį gyventojų, 
vietovardžius rašyti ir gimtąja kalba.

* Lietuvos ambasados Varšuvoje duo-
menimis, Lenkijoje gyvena apie 15 tūkst. 
lietuvių kilmės žmonių, daugiausia – Seinų 
ir Punsko krašte.

I. Gasperavičiūtės nuotr.
Šaltinis: www. lrytas.lt

Lenkijos užsienio reikalų ministerija gaivina „kresų“ idėją
Oficialių Lenkijos politikų tikinimai esą 

„kresų“ (liet. pakraščių; taip lenkai vadina 
prieš II pasaulinį karą valdytas teritorijas 
Lietuvoje, Ukrainoje ir Baltarusijoje, tarp 
kitko, į šią sąvoką patenka ir Lietuvos sostinė 
Vilnius) nostalgija gyvena ir jos idėjas kursto 
vien   kadaise ten gyvenantys žmonės ar 
jų palikuonys, yra tik tuščios, nepagrįstos 
kalbos, skirtos nebent naiviam strateginiam 
partneriui užliūliuoti. Priešingai nei teigia 
Lenkijos politikai, „kresų“ idėją gaivina 
ne tik gausa įvairiausių lenkų patriotinių 
organzacijų, bet ir pati Lenkijos užsienio 
reikalų ministerija.

Vienaip galima aiškinti, jei „lenkiškų 
kresų“ idėjos gaivinimu užsiima privatūs 
žmonės ar visuomeninės organizacijos. 
Kitaip atrodo, kai tai daroma valstybiniu 
mastu. Įsivaizduokime, koks pasipiktinimas 
kiltų Lenkijoje, jeigu, tarkim, Lietuvos visuo-
meninėje televizijoje būtų laida apie prarastą 
Seinų kraštą ar Vokietijos televizijos kanalas 
„Deutche Welle“ kas savaitę primintų apie 
„vokiškus kresus“ – Vroclavą ar Gdanską. 

Tačiau iš biudžeto finansuojamas Len-
kijos televizijos kanalas „Polonia“, kuris  
satelitiniu ryšiu (ir retransliacijos – kaip 
Lietuvoje ) pasiekiamas ne tik Europoje, bet 
ir už Atlanto, turi nuolatines laidas, kurių 

pavadinime yra žodis „kresai“. Viena iš 
jų – „Kurier Kresowy“, kuri, kaip skelbiama, 
kviečia ne tik į sentimentalias keliones po 
buvusius lenkiškus „kresus“, bet ir infor-
muoja apie visus svarbius klausimus, „(...) 
susijusius su kresais“. Suprask: apie lenkų 
tautinės mažumos gyvenimą kažkokiuose 
lenkiškuose pakraščiuose, t. y. Lietuvos sos-
tinėje  Vilniuje ar Ukrainos mieste Lvove.  

Kitas Lenkijos visuomeninis transliuo-
tojas (finansuojamas iš valstybės biudže-
to) – Balstogės radijas kiekvieną savaitę 
rengia laidą „Magazyn kresowy“, kuriame 
primenama apie Vilniaus, Gardino ar Lvo-
vo lenkiškumą, šlovinami lenkų kovotojai 
su „okupantais‘ lietuviais ar ukrainiečiais 
ir ypač daug dėmesio skiriama Lietuvos 
lenkų mažumai, kuri, anot laidų vedėjų, 
yra persekiojama, diskriminuojama ar 
engiama.  

Paieškojus toliau, darosi dar įdomiau. 
Yra toks interneto portalas www.kresy24.pl, 
kuris, kaip skelbiama, iš dalies finansuoja-
mas Lenkijos užsienio reikalų ministerijos 
(Portal Kresy24.pl jest współfinansowany z dota-
cji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP).

Sustokime ties informacijomis apie 
Lietuvą.

Šalia istorinių straipsnių apie Vilniaus ar 

kitų Lietuvos miestų ir vietovių lenkiškumą 
ir lenkų kultūros paveldą, nostalgiškų pri-
siminimų apie „prarastas lenkiškas žemes“, 
nemažai rašoma apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą. Bet informacija labai savotiška, 
primenanti  krimina-
linę kroniką: apie tai, 
kad Lietuva tai savižu-
džių, depresijos, žudikų 
kraštas. Čia nerasi gerų 
žinių: nei apie lietuvių 
kultūrą, nei apie šalies 
ekonomiką. O visa vir-
šija tai, kaip pateikiama 
informacija apie Lietu-
vos lenkus: jie čia ne-
turi pagrindinių teisių, 
yra diskriminuojami, 
kad nuolat naikinamas 
lenkiškas švietimas, 
uždaromos lenkiškos 
mokyklos, draudžiama 
lenkams viešai prabilti 
sava kalba.  

Kyla klausimas, ar 
Lenkijos užsienio reika-
lų ministerijos nuomonė 
sutampa su jos finan-
suojamoje svetainėje 

skelbiama tendencinga medžiaga? Ir kam 
tai tarnauja? Draugiškiems santykiams ir 
geram kaimyniniam bendradarbiavimui?

Radvilė VAINAUSKIENė

Berznyko kapinės

Lenkijos okupuotas Vilniaus kraštas (1920)
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XIX a. II p.–XX a. I p. knygrišystė Lietuvoje*
Knygų leidybos istorija

Rūta TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ, Vilnius
Apie knygas ir jų leidybą XIX a.

XIX a. knygų spausdinimas ir platinimas 
iš vienuolijų pamažu pereina į pasauliečių 
rankas. Knygų leidyba iki pat XX a. buvo 
spaustuvininkų rankose. Tik nuo XIX a.  
pabaigos pamažu kuriasi leidybos sistema, 
knygas pradeda leisti ir privatūs asmenys, 
visuomeninės draugijos, bendrovės, periodi-
nių leidinių redakcijos, knygynai. Tad XIX a. 
knygos meniniu apipavidalinimu rūpinosi 
spaustuvės savininkas. Parduodamų knygų 
apipavidalinimas dažniausiai buvo menkas, 
eklektiškas, nes dailininkui retai kada patikė-
davo knygos meninę visumą. XIX a. knygos 
labai retai kada iliustruotos. Kiek daugiau 
dėmesio buvo skiriama tituliniam lapui – jame 
daugiau papuošimų, didesnė šriftų įvairovė. 

Knygos išvaizda labiau rūpintis pradėta 
XX a. pradžioje. Dar aktyvesnės diskusijos 
knygos meno klausimais kyla Nepriklauso-
moje Lietuvoje, vis dažniau knygas iliustruoti 
kviečiami dailininkai. Tačiau knygrišystė 
tuomet buvo traktuojama kaip atskira knygi-
ninkystės amato šaka, neįeinanti į leidėjų kom-
petenciją, todėl knygos paprastai leidžiamos 
neįrištos, su laikinu popieriniu viršeliu, o pir-
kėjai patys pagal savo poreikius ir galimybes 
turėjo pasirūpinti įrišimu. Knygrišyklos buvo 
steigiamos prie kai kurių didesnių spaustuvių, 
kartais ir prie knygynų, ir kaip nedidelės pri-
vačios savarankiškos dirbtuvėlės. 

Aptariant spaustuvių veiklą, labiausiai 
reikėtų atkreipti dėmesį į jų įtaką pramoninės 
knygrišystės vystymui. Europoje mokslo 
ir technikos pažanga ir prasidėjusi įvairių 
gamybos procesų mechanizacija netrukus 
palietė ir spaustuves, tad XIX a. turėjo didelės 
įtakos knygos raidai. Viena vertus, dėl to 
smarkiai pagausėjo leidžiamų knygų kiekiai 
ir tiražai, o knygos atpigo, antra vertus, į ge-
resnę pusę keitėsi ir spausdinamų iliustracijų 
kokybė. Iš paskos sekė ir knygrišystės proceso 
mechanizacija bei technologinės inovacijos, 
prasidėjusios apie 1820 m. Naujos (valcavimo, 
pjovimo, lapų lankstymo, bloko siuvimo ir kt.) 
mašinos ir presai, naujos viršelio dekoravimo 
technologijos bei medžiagos – visa tai labai pa-
keitė knygrišystės amato raidą. Masiniu būdu 
įrišimus gamino didelės knygrišystės įmonės, 
viršeliais rūpinosi spaustuvės bei leidyklos.  

Lietuvoje spaustuvių skaičius amžiaus 
eigoje augo, tačiau technikos reformos čia 
skverbėsi lėčiau. Kadangi dauguma spaus-
tuvių buvo nedidelės (jose dažnai dirbo 
vos keli darbininkai), orientuotos į smulkių 
komercinių spaudinių gamybą, tad knygri-
šystei skirtos mašinos pradėtos naudoti dar 
vėliau – ne anksčiau kaip XIX a. pabaigoje, 
kai kurios didesnės, geriau besiverčiančios 
spaustuvės įsigijo popieriaus apipjovimo, 
valcavimo mašinas, būtinus presus, vėliau 
brošiūravimo bei segimo mašinas, bet dalis 
įrišimo operacijų (ypač įrišant kietais virše-
liais) tebebuvo daromos rankomis.

Taigi, XIX–XX a. pr. knygrišystės mecha-
nizacija dar negalėjo būti tokia sparti ir visa 
apimanti, kad knygų įrišimas rankomis būtų 
pamirštas. Galbūt, dalis knygų pirkėją pasiek-
davo kietais viršeliais, bet didžioji dauguma 
jų buvo minkštais viršeliais, tad kietviršio, o 
juo labiau meninio viršelio radimuisi lemia-
mas veiksnys buvo knygos savininkas. 

Knygrišiai

Po trečiojo padalijimo prijungus Lietuvą 
prie carinės Rusijos, Vilniaus amatininkų ce-
chai prarado religinės brolijos pobūdį, dabar 
tai buvo amatininkų organizacija su labai 
menka savivalda, paklūstanti bendriems 
carinės Rusijos cechų įstatams. Remiantis 
minėtais įstatais, kiekviename didesniame 
mieste turėjo būti įsteigta Bendroji amatų 
valdyba, kuriai pavaldūs visi cechai1. Vil-
niuje ji įsteigta 1811 m.

Iš istorinių šaltinių žinome, kad pačioje 
XVIII a. pabaigoje Vilniaus knygrišių gildijoje 
buvo apie 10. Amžiaus viduryje (1854) šis 
skaičius pakilo iki 232. Tai nedidelis amati-
ninkų kiekis, ypač jei palyginsim su batsiuvių 
skaičiumi, kurių visada buvo beveik 10 kartų 
daugiau, tad knygrišių cechas priskiriamas 
prie mažesnių ar vidutinių. 1898 m. Vilniuje 

jau 43 meistrai3. Daugiausia knygrišių buvo 
įsikūrę Didžiojoje, Pylimo, Domininkonų bei 
Šv. Jono ir Pilies gatvėse. Be to, mieste buvo 
daugiau knygrišių, nepriklausančių cechui. Iš 
šių duomenų matyti, kad knygrišių skaičius 
per visą XIX a. augo, bet nereikia manyti, 
kad dėl to kilo įrišimų kokybė ar pagausėjo 
meninių įrišimų, nei kad šis amatas buvo toks 
pelningas, tiesiog plėtėsi vidaus rinka, mies-
tas augo, gausesni ir knygų tiražai, o fabrikinė 
pramonė dar buvo per menkai išplėtota. Ly-
giai taip pat kilo ir kitų amatininkų skaičius, 
bet palyginus su bendru augančiu miesto 
gyventojų skaičiumi amatininkų sudaromas 
procentas tik mažėjo4.

Nors Europoje jau pradedama mokyti šio 
amato dailės ir specializuotose mokyklose, 
mūsų amatininkų paruošimui tebebuvo tai-
koma meistro, pameistrio ir mokinio sistema 
bei mokymasis būtent praktinėje plotmėje. 
Mokslas trukdavo nuo 3 iki 5 metų. Paprastai 
amatininkai buvo kilę iš miestiečių luomo, 
tačiau, kaip rodo kai kurie archyviniai duome-
nys, XIX a. pr. kone pusė knygrišių buvo bajo-
rų kilmės, kiti – miestiečiai, vietiniai vilniečiai 
arba atvykę iš kai kurių Lenkijos ar Baltarusijos 
miestų5. Tautinė cechų sudėtis XIX a. pabaigoje 
buvo labai marga – čia dirbo žydų, lietuvių, 
lenkų, rusų, baltarusių, vokiečių6.

J. Rodkiewiczówna teigia, kad svarbiausias 
XIX a. Vilniaus knygrišių cecho gyvenimo fak-
tas tai konfliktai su cechui nepriklausančiais 
knygrišiais7. Jų pigesni, bet prastesnės kokybės 
dirbiniai sąlygojo stiprią konkurenciją. Tačiau 
ir cechų viduje būta nemažai korupcijos, savi-
valės, neteisėtų rinkliavų, mokinių ir pameis-
trių diskriminacijos. Cechai iš vidaus neretai 
buvo draskomi profesinių, tautinių, luominių 
prieštaravimų, dėl šių ir kitų priežasčių nuolat 
tai sujungiami keli į vieną, tai vėl skaldomi, 
silpo. 1893 m. visi cechai buvo panaikinti, sie-
kiant sudaryti palankesnes sąlygas fabrikinei 
pramonei plėtotis. Kartu tuomet kuriamos 
organizacijos, globojančios ir remiančios 
amatininkus, pavyzdžiui, 1898 m. įsteigta Vil-
niaus amatų ir smulkiosios prekybos kredito 
draugija, kurios nariais 1902 m. buvo beveik 
visi mieste dirbantys knygrišiai8.

Šių amatininkų buvo visoje Lietuvoje, ir 
amžiaus pabaigoje jų skaičius ne Vilniuje irgi 
užaugo. Antai 1854 m. Vilniaus gubernijoje 
buvo 27  knygrišiai, o 1899 m. jau 109 knygri-
šiai9. Žinoma, jie telkėsi tokiose vietose, kur 
kaupiamos ar platinamos knygos – tai didesni 
miestai ar miesteliai, vienuolynai, dvarai. 
Pasitaikydavo, kad aukštuomenės atstovai, 
turėję ir puoselėje asmenines bibliotekas, samdė 
knygrišį nuolatiniam darbui ir apgyvendinda-
vo savo dvare. Vienuolynai, visada turėdavę 
savo bibliotekas, pirkdami naujas knygas ar 
atnaujindami senas, taip pat turėdavo naudotis 
knygrišio paslaugomis, tačiau, kaip teigia A. 
Pacevičius, vienuolynai neretai turėdavę savų šį 
amatą išmanančių vienuolių10.

Lietuvoje viena knygrišystės įmonė ir 
dirbtuvė stengėsi pasiūlyti kuo platesnį 
paslaugų ir gaminių ratą. Specializacija ir 
darbo pasidalijimas galėjo pasitaikyti nebent 
didesnių įmonių viduje. Kaip matyti iš XX a. 
I p. reklaminių skelbimų, knygrišiai po vienu 
stogu rišo tiek buhalterines ar apskaitines, 
tiek įprastas knygas, tiek vienetinius, tiek 
masinius užsakymus, tiek pačiais pigiausiais, 
tiek prabangiausiais viršeliais, tačiau taip pat 
gamino albumus (plintant fotografijai), saldai-
nių dėžutes, futliarus ir dėklus (skrybelėms, 
chirurgijos įrankiams, muzikos intrumentams 
ir t. t.), klijavo žemėlapius ant drobės, siūlė 
įvairius odos (galanterinius) dirbinius bei kitas 
smulkmenas, senų maldaknygių restauravimo 
paslaugą ir net vykdė rėminimo užsakymus11. 
Toks darbas neleido nuolatos tobulinti įgūdžių 
vienoje srityje ir negalėjo duoti kokybiškų 
rezultatų bei tvirtų specialistų.

1 Rodkiewiczowna, J., Cech introligatorski w Wilnie: 
zarys historyczny, Wilno, 1929, p. 12.

2 Laucevičius, E., „Knygų įrišimai...“ p. 12–20; LVIA 
F.458. Ap. 1. B.380. L.25-26v; ...B.693. L.41-41v.,  – cechų revi-
zijos dokumentai, pateikiantys duomenis apie narius. LVIA 
F.388, Ap. 1, B.192. L.1v. – statistikos komiteto duomenys.

3 Обзоръ Виленской губернии за 1898 г., lent. nr. 3; O 
štai V. Merkio duomenimis 1893 m. knygrišių Vilniuje 
buvo net 87. Merkys, V., „Vilniaus cechų amatininkų 
skaičius ir jų kilmė 1795–1893m.“ // LTSR mokslų 
akademijos darbai, serija A, t. 2, 1961, p. 150.

4 Merkys, V., „Vilniaus cechų amatininkų....“, p. 152.
5 LVIA, F.458, Ap.1, B.380 L.25-26v.; ....B.372, L332-

332v. XVIII–XIX a. sandūros cechų revizijos duomenys.
6 Merkys, V., „Vilniaus cechų amatininkų...“, p. 163.

*Pranešimas skaitytas š. m. rugpjūčio 10 d.
 Martyno Jankaus muziejuje (Bitėnai, Pagėgių sav.)

vykusioje konferencijoje, skirtoje Martyno 
Jankaus 155-osioms gimimo metinėms

 ir laikraščio „Aušra“ 130-osioms išleidimo 
metinėms pažymėti

Įprastas pusodinis (sudėtinis) įrišimas

Klasikinis nugarėlių dekoro 
komponavimo būdas

Neobarokinis nugarėlių dekoro 
komponavimo būdas

Neobarokinio stiliaus odinis viršelis

7  Rodkiewiczowna, J., Cech introligatorski...“ p. 14–17.
8 Mulevičiūtė, J., „Moderniojo amatininko idėja 

pobaudžiavinėje Lietuvoje“ // Lietuvos menas permainų laikais, 
Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 233.

9 LVIA F.388, Ap.1, B.192. L.1v.; Обзоръ Виленской 
губернии за 1899 г.

10 Pacevičius, A., Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 
1795–1864m., p. 123.

11 Kalendarz Wilenski informacyjny na rok 1910, p. 13;  
...na rok 1908, p. 84;  ...na rok 1915, p. XV; ...na rok 1919, 
p. XVI;  ...na rok 1935, p. 125; P. N., Ką ir kaip kai kurie 
amatininkai dirba, p. 51; Ypač aktyviai savo įrišimų 
paslaugas reklamavo knygrišiai E. Aleksandravičius, K. 
Kaminskas, J. Zavadskio knygynas.

Tęsinys kitame numeryje

Nuotr. iš autorės asmeninio archyvo. Fotografuotos 
knygos, esančios Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje
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Šereiklaukis ir jo dvaras. II d.
dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

ten buvo 19 gyvenamųjų namų (sodybų) 
su 278 gyventojais. Iš tų žmonių tik 65 
buvo gimę ten pat, o didžioji dalis buvo 
atvykusi iš kitų vietovių. Tai rodo, kad 
dvaro samdiniai ir tarnautojai dažnai 
keisdavosi – ten įsidarbindavo iš kitur kilę 
žmonės, kurie ne visada užsibūdavo ilgiau. 
Be 269 evangelikų liuteronų, ten dar gy-
veno 9 katalikai. Vyravo moterys (jų buvo 
152, o vyrų tik 126). Tuo metu vis daugiau 
vyrų jau vykdavo uždarbiauti į miestus 
ar į Vakarų pramonės centrus, kur galė-
davo užsidirbti daugiau nei kaimuose ar 
dvaruose. Vyravo keliabučiai gyvenamieji 
namai – kumetynai samdiniams – devynio-
likoje namų buvo įrengti 54 butai (atskiri 
namų ūkiai). Dvaro darbininkų šeimose 
būdavo nemažai vaikų – tuomet iš viso jų 
priskaičiuota 82 (registruojant vaikus iki 
dešimties metų amžiaus). Tarp visų sura-
šytųjų suaugusiųjų aptikti 105 beraščiai, o 
90 žmonių buvo baigę mokyklą, mokėjo 
skaityti ir rašyti. Tuomet pats Šereiklaukio 
dvaras tebeturėjo riteriškojo dvaro statusą. 
Tas (Prūsijos karalystėje pats aukščiausias) 
statusas rodė šio didžiojo dvaro išskirtinu-
mą, teikė jam privilegijų.

1885 m. surašant šalies gyventojus 

Šereiklaukiui buvo priskirtos septynios 
gyvenamosios vietos: pati dvaro sodyba, 
Šereiklaukio kaimas su viena sodyba ir 
11 gyventojų, Dalnico palivarkas su viena 
ir 14, Kampių palivarkas su viena ir 5, 
vandens malūnas su viena ir 4, plytinė 
su viena ir 14, miškų sodyba su 6 gyven-
tojais. Iš viso ten buvo 20 gyvenamųjų 
namų su 330 gyventojų. Tarp jų tebuvo 
vienas katalikas. Gal įdarbinus daugiau 
atvykėlių vyrų, atsiradus jiems tinkamų 
ir geriau mokamų užsiėmimų, jau buvo 
priskaičiuoti 162 vyrai ir 168 moterys. 
Toliau tebevyravo keliabučiai gyvena-
mieji namai samdiniams – dvidešimtyje 
gyvenamųjų namų buvo įrengti 55 butai 
(atskiri namų ūkiai).

Tuomet iš viso valdyta 1901 ha žemės 
(iš jų 392 ha arimų, 210 ha pievų, 1013 ha 
medynų). Šie duomenys rodo, kad didysis 
dvaras nebuvo reikšmingas kaip žem-
dirbių ūkis – dirbama žemė sudarė tik 
penktadalį valdyto ploto. Čia daug svar-
besnė buvo gyvulininkystė, kurią pašarais 
aprūpindavo vešlios paupių pievos.

Po administracinių krašto reformų 
Šereiklaukyje veikė valsčiaus ir registra-
cijos apylinkės būstinės, kur darbavosi 

keli tarnautojai. Šereiklaukio, kaip ūkinio 
centro (kur veikė plytinė, malūnas, spirito 
varykla ir kt.), reikšmę patvirtino ten plės-
tos administracinės funkcijos.

1895 m. šalies gyventojų surašymo 
metu Šereiklaukio bajoriškojo dvaro apy-
linkei buvo priskirta: Dalnico palivarko 
sodyba su 18 gyventojų, miškų sodyba su 
4 gyventojais, Šereiklaukio kaimo viena 
sodyba su 10 gyventojų, vandens malūno 
sodyba su 4 gyventojais, dar viena sodyba 
su 8 gyventojais. Iš viso ten priskaičiuota 
18 gyvenamųjų namų su 47 butais (atski-
rais namų ūkiais).

Po buvusio gyventojų pagausėjimo 
bendras žmonių skaičius dvaro valdose 
vėl sumažėjo – jų teliko 266 (tik 124 vyrai 
ir 142 moterys). Be daugumos evangelikų 
liuteronų, ten dar gyveno du katalikai ir du 
kitos krikščioniškosios pakraipos išpažinė-
jai. Kaip ir anksčiau, evangelikai priklausė 
Vilkyškių parapijai (tuomet vadintos jung-
tine Vilkyškių – Lauksargių parapija), o 
katalikai – Tilžės katalikų parapijai.

Šereiklaukyje toliau veikė valdiškos 
įstaigos – valsčiaus ir registracijos apylin-
kės (metrikacijos biuro) būstinės su savais 
tarnautojais.

Didysis dvaras XIX a. pabaigoje buvo 
sugebėjęs kiek praplėsti savo valdas, įsigy-
damas dar žemės sklypų. 1895 m. Šereiklau-
kis iš viso valdė 1957,5 ha žemės.

1896 m. rudenį mirė ilgametis Še-
reiklaukio dvaro savininkas Beno fon 
Dresleris, ten šeimininkavęs 32 metus, 
septyniolika metų galėjęs pasipuikuoti 
kilmingojo titulu ir Ponų rūmų tikrojo 
nario vardu. Jis buvo vedęs Aną fon Zan-
den iš Raudonaičių dvaro Pietnemunėje, 
taip stiprindamas ryšius su įtakingomis 
krašto giminėmis.

Šis dvarininkas sėkmingai ūkininkavo, 
jo valdymo metais Šereiklaukis dar labiau 
sutvirtėjo (tą liudijo ir gerokai pagausė-
jęs gyventojų skaičius, anuomet pelnyti 
titulai ir galingo dvaro reputacija). Jo 
mirtis simboliškai pažymėjo Šereiklaukiui 
sėkmingo XIX a. pabaigą.

Didžio jo  dvaro i lgalaikė ūkinė 
sėkmė buvo naudinga ir šimtams kraš-
to lietuvininkų, galėjusių rasti darbo 
savo krašte, o ne svetur gaudavusių 
patenkinamą uždarbį ir pakenčiamas 
gyvenimo sąlygas.

Autoriaus nuotr.

Atkelta iš 3 p.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 39 (300)
Vyskupas Kazimieras Paltarokas

2013 m. sukako 55 metai nuo pirmojo 
Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko 
(1875-1958) mirties.

Kazimieras Paltarokas gimė 1875 m. 
spalio 22 d. Gailionių kaime netoli Linku-
vos, vietos šviesuolių, karštų lietuvybės ša-
lininkų šeimoje. K. Paltarokas baigė Joniš-
kėlio pradžios mokyklą ir Mintaujos (dab. 
Jelgava, Latvija) gimnaziją, o po to įstojo į 
Žemaičių kunigų seminariją. Didelių ga-
bumų mokslams turintis klierikas greitai 
buvo pastebėtas bažnytinės vyresnybės 
ir išsiųstas mokytis į Peterburgo dvasinę 
akademiją, kurią baigė teologijos magis-
tro laipsniu.  1902 m. buvo įšventintas į 
kunigus ir pirmąja paskyrimo vieta tapo 
vikariatas  Liepojoje, kartu vykdant kape-
liono pareigas  trijose vietos mokyklose. 
Dirbant kapelionu išryškėjo K.Paltaroko 
pedagoginis talentas, jis buvo labai popu-
liarus tarp  katalikiško jaunimo, tad jau-
nas vikaras energingai įsitraukė į lietuvių 
kultūrinę veiklą. Liepojoje pradėjo rašyti 
ir parengė tikybos vadovėlį lietuvių kal-
ba. 1906 m. K.Paltarokas buvo perkeltas į 
nedidelę parapiją Surviliškyje. Ten, net ir 
sirgdamas,  ėmė rinkti lėšas naujos baž-

nyčios statybai. 1911 m. 
jis buvo perkeltas į Kau-
ną ir paskirtas Žemaičių 
seminarijos dėstytoju, o 
1914 m. ir vicerektoriumi. 
Prasidėjus I Pasauliniam 
karui jis vadovavo klierikų 
evakuacijai į S.-Peterburgą, 
kurį laiką ėjo rektoriaus 
pareigas. 1917 m. dalyva-
vo Lietuvos Tarybą išrin-
kusioje Vilniaus Lietuvių 
konferencijoje.  1918 m. 
K. Paltarokas buvo pakeltas į Žemaičių 
vyskupijos kapitulos kanauninkus, vėliau 
užėmė įvairias  aukštas pareigas.

1926 m. pertvarkant vyskupijas ir 
steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, 
popiežius Pijus XI (1922-1939) paskyrė 
kanauninką K.Paltaroką naujai steigiamos 
Panevėžio vyskupijos ordinaru. Naująjį 
vyskupą 1926 m. gegužės 2 d. Kauno arki-
katedroje konsekravo arkivyskupas Pran-
ciškus Karevičius (1861-1945). 

Naujai paskirto vyskupo laukė dideli 
darbai. Kuriant  vyskupiją išryškėjo orga-
nizatoriaus gabumai – vyskupas K. Palta-

rokas per keletą metų pastatė  Panevėžyje 
Kristaus Karaliaus katedrą,  įkūrė kapitu-
lą, buvo pastatyta arba perstatyta 15 baž-
nyčių, 14  koplyčių, 11 altarijų. Vyskupo 
veiklos paminklas yra per 50  ganytojo 
laiškų, parašytos ir išleistos literatūros 
pastoracijos. K. Paltaroko visuomeniniai 
nuopelnai išryškėjo, kai tapęs vyskupu 
globojo katalikiškas organizacijas, ypač 
ateitininkus. 1935 m. Ugniagesių sąjunga 
apdovanojo vyskupą Artimui pagalbon I 

laipsnio ženklu.  1940 – 1941 
m. sovietinės okupacijos 
metu vyskupas aktyviai pro-
testavo prieš areštus, perkė-
linėjo į kitas vietas pavojuje 
atsidūrusius kunigus, už tai 
buvo tris kartus NKVD  tar-
dytas. Nemažiau aktyviai K. 
Paltarokas pasisakė ir prieš 
vokiečių valdžios vykdytas 
represijas. Artėjant antrajai 
sovietinei okupacijai atsisa-
kė trauktis į Vakarus ir liko 

vieninteliu nepasitraukusiu ar neištremtu 
vyskupu visoje Lietuvoje. 1949 m. K. Pal-
tarokas buvo Vilniaus kapitulos išrinktas 
kapitulos vikaru ir arkivyskupijos Apašta-
liškuoju administratoriumi, pavaduojan-
čiu suimtą arkivyskupą Mečislovą Reinį 
(1884-1953). Vyskupui pavyko gauti leidi-
mą, kad Šv. Kazimiero relikvijos iš užda-
rytos ir apleistos Arkikatedros būtų per-
keltos į Šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 1955 
m. jis, popiežiaus įgaliotas, konsekravo du 
naujus vyskupus – Petrą Maželį (1894-
1966) ir būsimąjį Vilniaus arkivyskupą 
Julijoną Steponavičių (1911-1991). 1957 

metų rudenį vys-
kupas K. Paltarokas  
sunkiai susirgo ir 
1958 m. sausio 7 d., 
eidamas 83 metus,  
mirė. Ir net sovietinė valdžia neišdrįso 
sutrukdyti iškilmingų jo laidotuvių Pane-
vėžio katedroje, dalyvaujant 5 vyskupams, 
apie 200 kunigų ir keliems tūkstančiams 
pasauliečių.

Trakų istorijos muziejuje foto rinkinyje 
saugomos kelios nuotraukos, kuriose įam-
žintos vyskupo K. Paltaroko susitikimų 
su parapijiečiais, katalikiškuoju jaunimu  
akimirkos. Žymus tarpukario Panevėžio 
fotografas  J. Paura vienoje jų nufotografa-
vo  K. Paltaroką su palyda ir  gimnazistais. 
Vyskupas sėdi centre, greta jo kapitulos 
prelatas Mykolas Karosas ( 1878-1955), 
trečias kairėje – kunigas Matas Šermukš-
nis (1902 – 1975).

Vyskupo Kazimiero Paltaroko ganyto-
jiška veikla mūsų istorijoje prilygsta pačių 
žymiausių vyskupų – Merkelio Giedraičio 
ir Motiejus Valančiaus veiklai.

Muziejininkas Vytautas Tenešis

Fotonuotrauka. Vyskupas K. Paltarokas su 
katalikiškuoju jaunimu. Lietuva, XX a. 4 deš.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 40 (301)

Tautiškai giesmei  – 115 metų
Vincas Kudirka (1858-1899) – vienas 

žymiausių nacionalinio išsivadavimo ju-
dėjimo dalyvių, jo ideologas ir vadovas, ta-
lentingas XIX a. antrosios pusės rašytojas 
ir kultūros veikėjas, gydytojas, publicistas, 
„Varpo” kūrėjas ir leidėjas, kritikas, vertėjas 
ir Lietuvos himno autorius. Šį kūrinį para-
šė ir paskelbė literatūros, politikos ir moks-
lo dvimėnesinio laikraščio „Varpas“ 1898 
m. lapkričio-gruodžio mėnesių šeštajame 
numeryje. V. Kudirkos „Tautiška giesmė“ 
pirmiausia buvo paskelbta kaip proginis 
kūrinys „Varpo“ dešimtmečiui paminėti, 
tačiau ji tapo iš pradžių tautos, o vėliau 
– ir valstybės himnu. Jos   gimimą įkvėpė   
noras kviesti vieningam tautos stiprinimo 
darbui nelabai vieningai tuomet veikusią 
šviesuomenę. Tuo metu lietuvių spaudoje 
(tebeviešpatavo spaudos draudimo laikai) 
pasirodydavo daug patriotiško turinio eilė-
raščių ir dainų. Lietuviai, jas dainuodami, 
eilėraščius skaitydami ir deklamuodami, 
giliau suprasdavo ir įsisąmonindavo meilę 
savo tautai ir norą iškovoti jai laisvę.

Dr. V. Kudirka neskyrė savo eilėraščio 
Lietuvos himnu. Tautinės tapatybės ak-
centą V. Kudirka išreiškė pradžios žodžiais 

„Lietuva, tėvyne mūsų“, tautinę savimonę 
stiprinantį tautos ryšį su garbinga praeiti-
mi – žodžiais „<…> tu, didvyrių žeme, iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“, V. 
Kudirkos akcentuojamą nesavanaudišką 
žmogaus atsidavimą tautai ir savo vien-
genčių labui – „tegul dirba tavo naudai ir 
žmonių gėrybei“. V. Kudirka nedeklaravo 
savo religingumo ir visoje savo raiškoje 
religijos atžvilgiu buvo neutralus. Todėl ir 
„Tautiškoje giesmėje“ nepaminimas Die-
vo vardas, o tautos likimas nesiejamas su 
jo malone. Tautos stiprybė čia siejama su 
Lietuvos žmonių meile ir atsidavimu jai, 
dorumu, susitelkimu bendromis pastango-
mis kurti jos, kartu ir savo pačių, žinojimu 
ir teisingumu grįstą gerovę. Dievo palaimi-
nimo lūkesčio V. Kudirka neakcentuoja. V. 
Kudirka iškelia paties žmogaus pastangų, 
veikimo, darbo, doros lemiamą vaidmenį 
savo ir visos tautos dvasinei ir materialinei 
gerovei siekti.

Pirmą kartą “Tautišką giesmę” atliko 
choras, vadovaujamas muziko Česlovo 
Sasnausko (1867-1916), koncerto metu 
1899 m. lapkričio 13 dieną. Koncertas įvy-
ko Sankt Peterburge, kur tuo metu gyveno 

nemažai lietuvių pabėgėlių. Dr. V. Kudirka 
buvo neseniai miręs. Vilniuje lietuviai pir-
mą kartą “Tautišką giemę” išgirdo 1905 m. 
gruodžio 3 dieną Didžiojo Lietuvos Seimo 
išvakarėse. Kai Lietuva tapo nepriklauso-
ma, “Tautiška giesmė” ofi cialiai paskelbta 
Tautos himnu (1919 m.). Jos pavadinimas 
buvo pakeistas į tris pirmuosius himno žo-
džius: “Lietuva, tėvyne mūsų”. 

Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 

saugomas plakatas, pavadinimu „Tautos 
himnas“, sukurtas dailininko Kazio Šimo-
nio. Plakatas išleistas 1938 m. Lietuvos 
valstybės 20-mečiui ir V. Kudirkos gimimo 
80–mečiui paminėti. Leidėjas – knygų lei-
dimo ir prekybos bendrovė „Dirva“, įsteig-
ta 1918 m. Vilniuje Adomo Dundzilos ir 
Broniaus Siručio. Nuo 1921 m. „Dirvos” 
knygynas ir jos leidyklos bei spaustuvės 
kontora buvo atidaryti Kaune, 1919–1940 
m. veikė dar ir Marijampolėje. Už spaudos 
darbus „Dirva” 1922 m. buvo apdovanota 
Žemės ūkio ir pramonės pasiekimų paro-
dos sidabro medaliu, o 1930 m. tos pačios 
parodos aukso medaliu. 1940 m. liepos 31 
d. „Dirvos” bendrovė buvo nacionalizuo-
ta ir nutraukė savo egzistavimą. Plakato 
dydis 575 x 475 mm. Centre viršuje vaiz-
duojamas Lietuvos Respublikos herbas 
Vytis, stilizuotuose medalionuose - per-
sonifi kuotos Lietuvos portretas, valstybės 
valdovai: Mindaugas (1200-1263), Gedi-
minas (1275-1341), Kęstutis (1297-1382), 
Vytautas (1350-1430), himno autorius V. 
Kudirka bei Antanas Juozapavičius (189-
1919) – pirmasis Lietuvos kariuomenės 
karininkas, žuvęs kovose už nepriklau-

somybę. Plakatas 
spausdintas „Spin-
dulio“ spaustuvėje 
Kaune.

Dar kartą perskaitę valstybės himno žo-
džius, matome, kad giesmė trumpa, raiški. 
Joje skelbiamas tautinis dekalogas (didvy-
riškumas, istorinė atmintis, stiprybė, dory-
bė, darbas, gerovė, apšvieta, teisingumas, 
meilė, vienybė) turi stiprios įtikinimo jė-
gos. Tai, kas joje pasakyta, atrodė, veržėsi 
iš pačių kiekvieno tautiškai atsibudusio 
lietuvio sielos gelmių. „Ir nenuostabu, kad 
ji lietuvius sužavėjo ir tebežavi ne tiek savo 
melodija, kiek minties gilumu ir kilniomis 
idėjomis, kurios, galima sakyti, yra amži-
nos“, – taip „Tautiškos giesmės“ įtaigos ga-
lią apibūdino V. Kudirkos biografas Alek-
sandras Merkelis. V. Kudirkos „Tautiškos 
giesmės“ linkėjimai lydi ir šiandien „mūs 
žingsnius“ ir nėra nė vienos iš tuose linkė-
jimuose įvardintų vertybių, kurios neberei-
kėtų siekti. Tame poreikyje siekti yra tautos 
gyvumo ir kelio amžinybėn slėpinys.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė

Plakatas „Tautos himnas“. Dail. K. Šimonis, 1938 m.
Foto O. Ševeliov
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datos minėjimas išsiliejo neregėto Lietuvoje 
masto (mėginta skaičiuoti – 150 tūkst. žmonių) 
mitingu. Jam pirmininkavęs Sąjūdžio vadovas 
prof. Vytautas Landsbergis pavadino jį tautos 
susirinkimu. 

Sutinkant mitingo 25-metį, Vilniuje, Lie-
tuvos radijo ir televizijos rūmuose, atidaryta 
fotožurnalisto Leonardo Skirpsto fotografijų 
paroda „1988 08 23. Vingio parkas”. Autorius 
1956 m. gimė Palangoje, čia 1975 m. baigė 
vidurinę mokyklą, 1980 m. – Vilniaus univer-
sitetą, darbuojasi sostinėje. Apie jį, išsergėjusį 
fotoaparatu užfiksuotas istorines Atgimimo 
akimirkas, apie to meto Lietuvą žodį tarė 
Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkū-
rimo Akto signatarai – rašytojas Kazys Saja, 
žurnalistas, redaktorius Rimvydas Valatka, 
kiti parodos pristatymo dalyviai. Ne vienas 
jų galėjo fotografijose pasižiūrėti, kokie buvo 
prieš ketvirtį šimtmečio per didžiąją tautos 
susitelkimo akciją prie Neries vingio.

K. Saja sakė negalįs atsistebėti, prisimin-
damas anuometę Lietuvą. Tą dieną į Vingio 
parką atėjo žmonės, labiau linkę duoti negu 
imti. Rašytojas sutiko ir garbų savo pažįsta-
mą – Valdą Adamkų, tada JAV Gamtos apsau-
gos agentūros (EPA) Vidurio Vakarų regiono 
administratorių, Didžiųjų ežerų nacionalinės 
programos tvarkytoją. „Tai dvasinis tautos 
renesansas, prilygstantis tam laikotarpiui, kai 
Lietuva vadavosi iš carų priespaudos. Tokio 
reginio, tokio dvasios nusiteikimo negalėjau 
tikėtis net susapnuoti.“ Šie būsimojo Lietuvos 
Respublikos Prezidento žodžiai apie atgims-
tančią tėvynę bei mitingą buvo išspausdinti 
„Gimtojo krašto“ savaitraštyje (1988 m. rugsėjo 
1–7 d. Nr. 35).

Reportažo iš Vingio parko „Gimtajame 
krašte“ autorius, dabar „Vorutai“ rašantis 
apie mitingo 25-metį, norėtų grįžti prie to, 
kas matyta, girdėta, jausta 1988-ųjų rugpjūčio 
23-iąją, įamžinta kolegos fotografijose.

Prie mikrofonų – poetas Justinas Marci-
kevičius. Dalelė atpasakojamų sakinių iš jo 
kalbos. 

Prieš 49-eriusmetus laikraščiuose pa-
sirodė nuotrauka: Stalinas, pakėlęs taurę 
šampano, sveikina Molotovą ir Ribbentropą, 
pasirašiusius Tarybų Sąjungos ir Vokietijos 
nepuolimo sutartį... Po savaitės šampanas 
Stalino, Ribbentropo ir Molotovo taurėse virto 
krauju – prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. 
Nepuolimo paktas atrišo rankas Hitleriui, 
leido jam per trumpą laiką užimti vos ne visą 
Europą... Mokėčiau piešti, 1939–1940-uosius 
metus pavaizduočiau tokia karikatūra: Hitleris 
ir Stalinas – vienas iš vienos, kitas iš antros 
pusės – ryja Europos žemėlapį, užsigerdami iš 
bokalų, kuriuose yra ir lietuvių tautos kraujo, 
ašarų, skausmo, nevilties.

Poetas pakvietė prisiminti visų tautybių, 
visų politinių ir religinių įsitikinimų žmones, 
visus kritusius su ginklu rankoje, mirusius iš 
bado, žuvusius nuo karinio ir politinio teroro, 
užgesusius tremtyje ir politinėje emigracijoje.

Tūkstančių stovinčių žmonių tylos minutė.
Lietuvos užsienio reikalų ministro 1938–

1940 m. Juozo Urbšio balsas iš įrašo. Pasako-
jimas apie susitikimą su J. Stalinu Maskvoje, 
jo ultimatyvius reikalavimus, kuriems turėjo 
paklusti Lietuva.

J. Marcinkevičiaus skaitomi susirinku-
siųjų Vingio parke rezoliucijos reikalavimai: 

1988-ieji, tautos susirinkimas
Sub signo nobili-Lietuvos Atgimimo istorija

Leonardas ALEKSIEJŪNAS, Vilnius

„Paskelbti Molotovo-Ribbentropo paktą su 
slaptaisiais jo protokolais ir žemėlapiais są-
junginėje spaudoje ir pasmerkti jį už grubų 
ir begėdišką tarptautinės teisės, taikos ir 
žmogiškumo pažeidimą. Įstatymu numatyti 
dokumentų įslaptinimo laiką – tokį, koks 
priimtas demokratinėse valstybėse.“

Prof. V. Landsbergis: „Ar kiekvienai nekal-
tai aukai jau garsiai pasakyta, kad ji – nekalta? 
Šalis dar turi apsivalyti nuo stalinizmo. Nuo 
primityvaus įsakinėjimo, daužymo kumščiu 
į stalą, ar tai būtų respublikų, ar žmonių 
santykiai. Baisus mūsų santykiuose ir mūsų 
sielose teberusenantis stalinizmo AIDS. Turi-
me pasveikti arba mirsime.“

Istorikas Gediminas Rudis teigė, kad 
1940 m. Lietuvoje nebuvo gerai žinomų revo-
liucinės situacijos požymių. „Viršūnių“ krizė 
buvo suorganizuota iš Kremliaus. A. Smeto-
na pabėgo į Vokietiją ne sukilusios liaudies 
vejamas. Ne liaudis nuvertė ir A. Merkio 
vyriausybę.

Akademikas Antanas Buračas protestavo 
prieš sąjunginių žinybų diktatą, paragino su-
šaukti Lietuvos mokslų akademijos sesiją, kad 
būtų apsvarstyti pasiūlymai parengti naują 
respublikos Konstituciją.

Kalbėjo poetas Sigitas Geda, filosofas 
Arvydas Juozaitis, istorikas Liudas Truska, 
Lietuvos KP CK sekretorius Lionginas Šepe-
tys, kunigas Edmundas Atkočiūnas, tuometis 
užsienio reikalų ministras Vladislovas Miku-
čiauskas, kompozitorius Julius Juzeliūnas, 
kino režisierius Arūnas Žebriūnas, rašytojai 
Virgilijus Čepaitis, Vytautas Petkevičius, 
Kazys Saja. Vinco Kudirkos eilėraštį „Ne 
tas yra didis“ deklamavo aktorius Ramūnas 
Abukevičius, savo eiles skaitė poetas Jonas 
Kalinauskas.

Dar norėčiau priminti J. Marcinkevičiaus 
kalbos pabaigą: „Tegyvuoja tauta, laisvai 
bendraujanti su savo istorija!” Bei pakartoti 
porą eilučių iš ano reportažo: „Ir šviesa, ir 
tiesa mūs žingsnius telydi“, – giedojo minių 
pritvinęs Neries vingis.

Leonardo Skirpsto nuotr.

Kalba poetas Justinas Marcinkevičius

Susitiko pažįstami – rašytojas Kazys Saja ir 
būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas 

Valdas Adamkus

Sąjūdis telkė Lietuvą bendriems siekiams

Kalba prof. Vytautas Landsbergis

Rašytojas Kazys Saja apie fotožurnalistą Leonardą Skirpstą

1988 m. rugpjūčio 23-ioji, Vingio parkas

Atkelta iš 1 p.
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Renkas vyrai, žvanga plienas,
Traška lėkštės ir granatos,
Ir kulkosvaidį ne vienas,
Kaip žirgelį kieme stato.
Automatais, karabinais,
Kas žiūronais pasdabinęs,
Vytim šauniai, dviskersiniu,
O krūtinę... audros plėšo.
Ir į dainą žodžiai pinas1.

Ginkluotą pokario rezistenciją įprasta 
skirstyti į 3 etapus: 1) 1944–1946 m. Šiuo lai-
kotarpiu partizanai naikino kuriamus oku-
pacinės valdžios organus, puldinėjo mies-
telius, išlaisvindavo suimtuosius. Tai buvo 
aktyviausias partizaninių kovų laikotarpis, 
Laisvės kovotojų grupes neretai sudarydavo 
iki kelių šimtų žmonių. 2) 1946–1948 m. ko-
vos taktika keičiasi – slapstomasi mažomis 
grupėmis, atsisakoma miestelių puolimų ir 
atvirų kovos veiksmų, dažniausia kovine 
akcija tampa pasala. 3) 1948–1953 m. keičiasi 
kovos strategija – pirmenybė teikiama gy-
ventojų dvasinių vertybių ir ūkinių išteklių 
išsaugojimui per ilgai truksiančią okupaciją, 
ruošiamasi neginkluotam pasipriešinimui, 
itin didelis dėmesys skiriamas pogrindžio 
spaudai2.

 Taip pat derėtų pastebėti, kad, nors 
Lietuvos partizanai vykdė ir puolamąsias 
operacijas, visgi, esant didesnei priešo 
pajėgų persvarai, gynybinių operacijų 
įvykdyta daugiau. Pirmaisiais ginkluotos 
rezistencijos kovų metais – 1944–1945 m. – 
žuvo apie pusę per visą partizaninį karą 
kritusių kovotojų, tačiau palaipsniui 
perpratus partizaninio karo taktiką – 1946–
1949 m. – rezistentai nukovė daugiau 
sovietinių pareigūnų bei kareivių, negu 
pastarieji nukovė partizanų3. 1945-02-
28 Alytaus aps. Merkinės vls. (dabar – 
Varėnos r.) Panaros k. Dainavos partizanų 
apygardos teritorijoje įvyko kautynės tarp 
NKVD vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių 
pulko kareivių ir Mykolo Lukošiūno-
Lukošiaus būrio partizanų. Jose taip pat 
dalyvavo Antano Grušausko-Siaubo, Albino 
Kiseliausko-Karvelio ir Juozo Slautos-
Aušros būriai (NKVD skyriaus pranešime 
nurodoma iki 250 partizanų). Pasak NKVD 
generolo pranešimo, 6 valandas trukusiose 
kautynėse žuvo 37 partizanai4.

J. Bartašiūno ataskaitoje dėl pravestos 
operacijos, siekiant panaikinti partizanų 
grupę, paaiškėjo smulkesnė Panaros 
kautynių eiga. Merkinės valsčiaus NKVD 
gavo parodymų iš slapto informatoriaus 
(kaip paaiškėjo iš mūšyje dalyvavusių 
lietuvių prisiminimų, informatoriai buvo 
4 reguliariosios armijos kareiviai, kuriuos 
partizanų vadai Mykolas Lukošiūnas-
Lukošius ir Juozas Slauta-Aušra, siekdami 
parodyti, kad partizanai kovoja su NKVD ir 
stribais, o ne su reguliariąja armija, paleido5), 
kad Merkinės vls. esančiame Kibyšių 
kaime dislokuota didelė partizanų grupė. 
Pasiuntus žvalgybą, nepavyko nustatyti 

Panaros kautynės: taktika
Vaida PAKARKLYTĖ, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyresnioji specialistė, Vilnius

Lietuvos rezistencijos istorija
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tikslios partizanų dislokacijos, tačiau iš 
gyventojų sužinota, kad naktį iš 27 į 28 d. 
partizanai nakvos Kibyšių kaime, o paskui 
trauksis į Panaros mišką. 1945-02-28 4 val. 
ryto 298-asis NKVD šaulių dalinys išvyko į 
Panaros mišką persekioti partizanų grupės. 
Vos jie prisiartino prie Panaros miško, 
partizanai juos pasitiko aršia kulkosvaidžių 
ugnimi. NKVD 4-ta kuopa išsirikiavo karine 
rikiuote ir atidengė atsakomąją ugnį. Užvirė 
arši kova, kuri tęsėsi apie pusvalandį. 
To rezultatas – enkavėdistai išstūmė 
partizanus iš Panaros miško. Partizanų 
grupė, kurioje buvo apie 250 žmonių, 
pradėjo atsitraukti į Vilkiautinio kaimą, 
esantį Merkinės vls. Enkavėdistai persekiojo 
partizanus dar 8 kilometrus. Atvyko dar 10 
vežimų su partizanais, kurie prisijungė prie 
ankstesniųjų. Partizanai, prisidengdami 
stipria ugnimi, nedidelėmis grupelėmis 
pradėjo trauktis į mišką, nešdami su 
savimi sužeistuosius ir nukautuosius. 
Enkavėdistams baigėsi šoviniai, sutemo, 
ir taip iš puolimo jie perėjo į gynybą ir tai 
suteikė partizanams šansą pereiti į mišką ir 
išeiti taip, kad priešas nežinotų krypties6. 

Po mūšio iš partizanų konfiskuoti šie 
ginklai: 1 rankinis kulkosvaidis, 4 šautuvai, 3 
granatos, 600 vnt. šovinių, rusiškas šautuvas 
bei vokiškas „Parabellum“7.

Partizano Vytauto Nanartonio, dalyva-
vusio Panaros kautynėse, atsiminimuose už-
fiksuota mūšio eiga lietuvių akimis. Paleidęs 
jau minėtus 4 reguliariosios armijos karius, 
Šarūno būrys, sudarytas iš maždaug 120 
vyrų, atsargumo dėlei persikėlė už keturių 
kilometrų, į kitus Panaros kaimo viensė-
džius. Išaušus dienai, būrys nedrįso trauktis, 
mat žinojo, kokio dydžio yra Merkinės įgula. 
Buvo nutarta, kad įvykus susidūrimui, su-
duos smūgį ir pasitrauks į artimiausius miš-
kus. Ir taip paleistiesiems išdavus partizanus, 
NKVD dalinys, dislokuotas Merkinėje, 
pasitelkęs dalinius iš kitų miestelių, pradėjo 
organizuoti puolimą. Partizanai, nesitikėję 
tokios greitos rusų operatyvininkų reakcijos, 
buvo apsistoję toli nuo miškų – laukuose. 
Žvalgams pranešus, kad nuo Merkinės atva-
žiuoja priešininko daliniai, buvo pasirengta 
kovai – priešui priartėjus, užimtos nurodytos 
pozicijos. Į kitus tris vienkiemius, kuriuose 
buvo apsistoję būrio skyriai, ėjo siauras, ne-
gilus slėnis. Dviems skyriams buvo įsakyta 
ginti šio slėnio priekinę ribą, saugoti kairįjį 
būrio sparną. Mūšis įvyko lygumoje8.

Partizanai pradėjo šaudyti iš 17 kulko-
svaidžių ir šautuvų į artėjančius priešininkus, 
tikėdamiesi, kad pastarieji pasitrauks. Visgi 
po valandos vykusių kautynių, priešininkų 
vis daugėjo ir bandė supti partizanus. 
Tuomet vadai įsakė atsišaudant trumpais 
perbėgimais trauktis Vilkiautinio kaimo 
link. Vienintelė partizanų priedanga buvo 
akmenų krūsnys. Netrukus Šarūno būriui 
į pagalbą atskubėjo Šventežerio skrajojantis 
partizanų būrys, vadovaujamas Albino 
Kiseliausko-Karvelio – šešetas dvikinkių 

rogių, kiekvienose po šešis partizanus ir 
vieną kulkosvaidį. Jie užėmė pozicijas ir 
atidengė ugnį į priešininką. Karvelio būrys 
neleido priešininkams apsupti ir atkirsti 
Lukošiūno būrio, besitraukiančio link 
Žaliamiškio, Vilkiautinio kaimo.  Partizanai 
traukėsi dešiniojo, kairiojo sparno ir centro 
pozicijomis9.

Kitą dieną, stribų būriui ir NKVD būriui 
apsipažinus, Žaliamiškyje tarp jų įvyko 
smarkus susišaudymas (stribai manė, kad ka-
reiviai yra partizanai, persirengę rusiškomis 
uniformomis, o enkavėdistai palaikė stribus 
vakarykščiais partizanais). Viso priešininkų 
žuvo nuo 70 (vežėjų, vežusių lavonus, duo-
menimis), kitų teigimu – apie 10010.

Tokių apsipažinimo atvejų ginkluotose 
pokario kovose būta ne vienas, ir ne 
tik Lietuvoje – kaimyninėje Latvijoje, 
Kuržemėje prie Oktės kaimelio vykusiose 
kautynėse, kur žiemą partizanai dėvėjo 
baltus, maskuojančius drabužius. Pirmas 
priešo būrys jų nepastebėjo, antrasis visgi 
pastebėjo ir atidengė ugnį, tačiau partizanai 
buvo pasirinkę „dėkingesnes“ pozicijas ir 
apšaudė pirmąjį būrį, kur kilo panika ir, 
sumaišę antrą būrį su partizanais (mat ir 
antrasis būrys dėvėjo baltas maskuotes), 
iššaudė daug saviškių11. Enkavėdistai 
per klaidą susišaudė su saviškiais ir po 
Šilo mūšio12. Rusijos ir Čečėnijos karo 
metu mažos čečėnų grupės specialiai 
įsismelkdavo tarp dviejų rusų kariuomenės 
padalinių, atidengdavo į juos ugnį, o po to 
pasitraukdavo. O rusai ėmė šaudyti vieni į 
kitus, manydami, kad atakuoja priešą13. 

Puiki  kulkosvaidininkų kova i r 
atsidavimas išryškėjo kito Panaros mūšio 
dalyvio Raganiaus (tapatybė neaiški) 
atsiminimuose, rašytuose 1947-02-21 – 
praėjus beveik dvejiems metams po mūšio. 
Vasario 28 d. buvo graži, pavasariška, sniego 
beveik nebebuvo, atsirado daugybė ežerėlių 
ir upeliūkščių. Laisvės kovotojus buvo 
apėmusi džiugi pavasariška nuotaika – jos 
nesugadino net gautos naujienos apie 
netoliese atsiradusias stambias priešo pajėgas 
ir tai, kad didesnė jų grupė traukė link 
partizanų. Partizanai sureagavo žaibiškai – 
vos paskelbus pavojų, priešui dar nespėjus 
užimti pozicijų, trys partizanų grupės 
pavaišino priešą galinga kulkosvaidžių 
ugnimi – priešo daliniai ilgą laiką gulėjo ant 
žemės, taip ir neturėdami kada išsidėstyti. 
Per šį apšaudymą žuvo enkavėdistų majoras. 
Itin pasižymėjo buvęs kulkosvaidžių 
kuopos pirmūnas kulkosvaidininkas Juozas 
Lazauskas-Liepa iš Drapalių k., gimęs 1919 m. 
Jis, neturėdamas jokios baimės, stovėdamas 
be paliovos kirto priešus – taip jis kovėsi apie 
dvi valandas, „kol suklupo ant savo mylimo 
kulkosvaidžio“14. Priešo pajėgos vis didėjo, 
be to, už 3 km buvo kita priešininko grupė, 
kuri kiekvienu momentu galėjo užpulti 
kairįjį partizanų sparną. Žuvo dar trys 
partizanai – kulkosvaidininkas Gediminas, 
Linksmutis – Bronius Tamulevičius iš 

Kibyšių k., gimęs 1924 m., ir dar vienas 
kariuomenės jaun. puskarininkis. Partizanai 
pradėjo atsitraukimą Žaliamiškio link, 
prie šventežeriškių. Tai pastebėjęs priešas 
pradėjo vytis, bet pateko į gerai užmaskuotų 
kulkosvaidininkų ugnį – čia itin pasižymėjo 
kulkosvaidininkas Juozas Liaukevičius- 
Kurtinys, kilęs iš Žeimių kaimo. Kurtinys 
buvo dešiniajame sparne ir, prasidėjus 
atsitraukimui, laukė atvykstant Juozo 
Slautos-Aušros grupės, taip jis liko vienas – 
beveik visi grupės nariai pasitraukė. Atvyko 
Aušra, rusai pradėjo supti dešinįjį sparną. 
Partizanai sureagavo akimirksniu – Kurtinys, 
nesuspėjęs rasti tinkamesnės pozicijos, 
pasidėjo kulkosvaidį ant Aušros peties 
ir paleido ugnį į priešą. Taip jie sulaikė 
priešą ir apsaugojo būrio, judėjusio link 
Žaliamiškio, traukimąsi. Atsitraukta buvo 
sėkmingai, bet žuvo vienas partizanas 
Zigmas Sukackas-Smilga iš Dulgininkų k., 
gimęs 1928 m. Vilkiautinyje partizanų 
daliniai (Šventežerio ir Šarūno būriai) jau 
buvo užėmę pozicijas, o priešui priartėjus, 
prasidėjo įnirtingos kautynės. Antroji 
enkavėdistų grupė, skubėjusi saviems į 
pagalbą ir  judėjusi link kairiojo partizanų 
sparno, pakliuvo į Šventežerio partizanų 
pasalą, kur 13 kulkosvaidininkų nukovė 
nemažai priešininkų ir juos pakrikdė. 
Šarūno būrio partizanai priešus pasitiko 
taip pat aršiai ir sėkmingai atsikirto. Priešo 
moralė buvo taip paveikta šių netikėtų 
partizanų pasalų, kad į pavakarę enkavėdistų 
daliniai visiškai pakriko ir pradėjo bėgti, 
palikę savo sužeistuosius ir sunkiuosius 
kulkosvaidžius15. 

Juozas Slauta-Aušra. 
LCVA, f. 407, ap. 2, b. 60

Mykolas Lukošiūnas-Lukošius. 
LCVA, f. 930, ap. 2L, b. 214
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Lietuviškas Vitebsko srities vardynas
Lietuvių ir baltarusių istoriniai, politiniai ir kultūriniai mainai XIX a.–XXI a.

Aleksandras AdAMKAVIČIUS, Vilnius
„Vorutos“ straipsnyje „Vitebsko srities 

lietuviai“ (2013, Nr. 15–17, p. 9) buvo 
rašoma apie Vitebsko srities (Baltarusija) 
lietuvių istoriją. Kaip buvo minėta, apie tai, 
kokios gentys gyveno vienoje ar kitoje 
teritorijoje ir kokie istoriniai, lingvis-
tiniai, etniniai procesai jose vyko, galima 
sužinoti ne tik iš istorinių šaltinių, visų 
pirma iš archeologijos duomenų, bet ir 
iš lingvistikos, būtent iš onomastikos. 
Tikriniai žodžiai primena apie tolimus 
protėvius, kurie davė šiuos vardus. Tad 
apie tai, kad Vitebsko teritorijoje gyveno 
baltų (lietuviai) ir finų gentys, o vėliau 
juos pakeitė slavai, galima sužinoti iš 
toponimikos duomenų. Toponimikos 
duomenų analizė padės užpildyti spragas, 
kurias ne visada užpildo archeologija ir 
kiti istorijos mokslai.

Toliau trumpai apžvelgsime Vitebs-
ko srities vardyną ir aprašysime jame 
esančius lietuviškus vardus.

Tyrinėjamame plote buvo kalbama lie-
tuvių, latvių (rytų baltų), baltarusių, rusų ir 
kitomis kalbomis. Baltiškų hidronimų ir bal-
tų kalbų teritorija tęsėsi dar toli į visas puses 
nuo dabartinės Vitebsko srities. Baltų ir slavų 
kalbų kontaktai daugiausia buvo vienpusiški: 
slavų kalbos asimiliavo baltų kalbas.

Ir šiandien baltiškos (lietuviškos) kilmės 
oikonimų ir hidronimų Baltarusijos Respu-
blikos Vitebsko srities teritorijoje yra gana 
daug. Regione, kuriame šimtmečiais varto-
jamos slavų kalbos, šie pavadinimai pama-
žėle įsiliejo į jų kalbas ir atitinkamai adap-
tavosi prie šių kalbų fonetikos, morfologijos 
ir leksikos normų. Per tūkstančius metų 
išnykusių tolimų baltų plotų žodžių, ypač 
dialektizmų, mes net nežinome. Tad dabar 
baltizmus ne visada galima identifi kuoti ir 
ne visada yra aiški nagrinėjamų vietovardžių 
baltiška (lietuviška) kilmė. Atsižvelgiant į 
tai, buvo svarbu išskirti lietuvių (resp. baltų) 
žodžių darybai būdingas nagrinėjamų pava-
dinimų struktūrines dalis, taip pat palyginti 
juos su atitinkančiais pavadinimais baltiškų 
vardų paplitimo teritorijoje. 

Didžiuma lietuviškų toponimų yra Bal-
tarusijos ir Lietuvos pasienio teritorijoje, 
kur jų lietuviška kilmė akivaizdesnė. Šiame 
plote ilgiausiai gyventa žmonių, kalbėjusių 
lietuviškai. Tolimesniuose srities regionuose 
kur kas sudėtingiau išskirti lietuviškus (resp. 
baltiškus) vietovardžių elementus ir sunkiau 
atpažinti jų baltišką kilmę, nes ten baltų 
kalbomis kalbėję gyventojai asimiliavosi 
daug anksčiau, todėl vardynas per ilgesnį 
laiką labiau suslavėjo ir juose išliko mažiau 
baltiškų žodžių darybos elementų.

Straipsnyje ištirta 20 870 gyvenamųjų 
vietovių pavadinimų iš įvairių šaltinių.

Baltiškiems (lietuviškiems) toponimams 
Vitebsko srityje atpažinti remiamasi žodžių 
darybos principu: baltiškos kilmės topo-
nimai atpažįstami pagal žodžių darybos 
modelius (priesagas). Tiriamame regione 
aptikti baltiški (lietuviški) toponimai buvo 
sudaryti su priesagomis -iшк[i] / -ышк[i] 
(< liet. -iškė, -iškės, -iškis, iškiai); -ан[ы] 
/ -ян[ы] -ан[е] /-ян[е] (< liet. -ėnai, 
-(i)onys); -онi / -анi (< liet. -(i)oniai, -
ainys); -анцы / -янцы (< liet. -(i)onys, 
-ėnai); -ойцi / -айцi / (-айцы) (< liet. -
aičiai); -ун[ы] / -юн[ы] (< liet. –(i)ūnai); -
ейк[i] (<liet. -eikiai, -eikos); -ел[i] / -эл[i] 
(< liet. –eliai, -elis, ėlis); -ул[i] / -юл[i] 
(< liet. -(i)uliai); -ук[i] / -юк[i] (< liet. 
-(i)ukai); -уц[i] /-юц[i] (< liet. -(i)učiai); 
-ол[i] /-ал[i] (< liet. -alai, -eliai); -iнi / 
-ынi, -iны (< liet. -iniai, -inai); -енi /-
эни (< liet. -eniai, -ieniai). Priešdėlinių 
toponimų aptikta mažai (tik 8), be to, kai 
kurie jų ginčytini.

Išanalizuoti duomenys rodo, kad daugu-
ma lietuviškos kilmės oikonimų yra srities 
vakarinėje dalyje, Breslaujos ir Pastovių 

rajonuose (žr. lentelę). Kituose rajonuose 
(Lepelio ir Rasonų) aptikti tik pavieniai 
oikonimai su lietuviškomis priesagomis (po 
du pavadinimus), o Breslaujos rajone – 282 
pavadinimai, arba 34 proc. visų tirtųjų oi-
konimų. Antrasis pagal lietuviškos kilmės 
pavadinimų skaičių yra Pastovių rajonas, 
kuriame atpažinti 147 lietuviškos kilmės 
pavadinimai (23 proc. visų tirtųjų oikoni-
mų). Miorų rajone jų aptikta 95 (13 proc.), 
Verchnedzvinsko – 25 (7,4 proc.), Šarkauš-
činos – 48 (13,4 proc.), Garadoko – 23 
(5,3 proc.), Šumilino – 25 (8,6 proc.), Glu-
boko – 52 (8,6 proc.) ir t. t. Tai rodo slavų 
migracijos kryptis iš rytų ir pietų.

Lietuviškos kilmės oikonimų daugiausia 
yra prie pat Lietuvos Respublikos sienos. 
Nemažai jų yra ir rytinėje srities dalyje: 
Šumilino rajone – 8,6 proc., Bešenkovičių 
rajone  – 3,8 proc., Vitebsko – 3,77 proc., 
Senos rajone – 2,28 proc. ir t. t. Tai galima 
paaiškinti tuo, kad tiriamoje teritorijoje bal-
tai suslavėjo ne vienu metu ir kai kuriuose 
regionuose jų gyventa gerokai ilgiau. 

Iš lietuviškų oikonimų darybai vartojamų 
priesagų dažniausia buvo -ишки (< liet. -
iškė, -iškės, -iškis, -iškiai), su kuria aptikti 
243 pavadinimai. Daugiausia toponimų 
su šia priesaga aptikta Breslaujos (153) ir 
Pastovių (72) rajonuose. Mažesnis oikonimų 
skaičius su priesaga -išk- Pastovių r. rodo 
ne buvusių mažesnį lietuvių skaičių, o tik 
tai, kad priesagos -išk- centras yra tarp 
Daugpilio ir Ignalinos. Kituose Vitebsko 
sr. regionuose jų beveik nerasta. 

Su priesaga -аны / -яны (< liet. -ėnai, -
onys) tiriamame regione aptikti 121 gyve-
namųjų vietų vardai, tačiau jie pasklidę po 
visą Vitebsko srities teritoriją. Daugiausia jų 
Breslaujos (43), Pastovių (13) ir Garadoko 
(6) rajonuose.

Trečioji pagal darinių dažnumą (53 
oikonimų) yra priesaga -уны / -юны 
(< liet. -ūnai). Daugiausia pavadinimų su 
šia priesaga aptikta srities vakarinėje dalyje: 
Breslaujos (17), Pastovių (14), Miorų (6), 
Gluboko (3) rajonuose. Kiti oikonimai pa-
sklidę po visą regiono teritoriją. 

Su priesaga -укi / -юкi (< liet. -(i)ukai) 
rasti 48 pavadinimai. Daugiausia jų aptikta 
Miorų (9) ir Verchnedzvinsko (7) rajonuose. 
Tačiau šių pavadinimų, skirtingai nei oiko-
nimų su anksčiau išvardytomis priesagomis, 
lietuviška kilmė ne visada yra tikra, nes 
pavadinimai su -ук galėjo kilti iš lietuviškos 
priesagos -ukas ir iš priešistorinio *-uk-. 
Oikonimų su ta pačia šaknimi aptinkama ir 
Baltarusijos, ir Lietuvos oikonimijoje. 

Kur kas mažiau (47 pavadinimai) rasta 
oikonimų su priesaga -ели / -эли (< liet. -
eliai). Jų taip pat daugiausia yra srities 
vakarinėje dalyje: Breslaujos (16), Pastovių 
(8), Gluboko (4), Šarkauščinos (4) rajonuo-
se. Vienas kitas oikonimas su šia priesaga 
pasitaiko ir kitose srities dalyse.

Oikonimų su kitomis priesagomis rasta 
kur kas mažiau, o pavienių aptinkama įvai-
riose srities dalyse. 

Analizuojant istorinius ir dabartinius 
duomenis, situacija yra maždaug tokia 
pati. Tik dažnai galima pastebėti, kad nau-
jieji ir istoriniai duomenys nesutampa. Šie 
nesutapimai veikiausiai paaiškinami tuo, 
kad daugelis gyvenamųjų vietovių vardų, 
turėjusių lietuviškas priesagas, išnyko arba 
buvo pavadintos kitais vardais. Vilniaus 
gubernijos Dysnos apskrityje lietuviškos 
kilmės oikonimai sudaro 18,3 proc. visų 
tirtų pavadinimų. Vitebsko gubernijos Ga-
radoko, Drisos, Lepelio, Polocko apskrityse 
jų kur kas mažiau, tik 3,4 proc. 

Dauguma oikonimų yra kilę iš lietuviškų 
antroponimų (asmenvardžių). Bet ne visada 
vienareikšmiškai galima atsakyti į klausimą, 
iš ko yra kilęs vienas ar kitas pavadinimas. 
Nors šiuose oikonimuose galima rasti lie-

tuviškų žodžių darybai būdingą priesagą, 
tačiau jie gali būti kilę ir iš atitinkamų 
apeliatyvų, ir iš slaviškų pavardžių. Taip 
pat yra keletas lietuviškų pavadinimų, ku-
rie kilę iš slaviškos šaknies: Апанасишки, 
Василькишки ir kt. Išsamesniam jų analiza-
vimui reikia detalesnių istorinių duomenų 
apie vieno ar kito oikonimo atsiradimo 
laiką, vietą ir aplinkybes. 

Šakniniai oikonimai, t. y kilę iš lietuviškų 
šaknų, analizuoti tik tiriamojo regiono šiaurės 
vakarų dalies. Ten jų buvo aptikta 238. Dau-
guma jų yra kilę iš antroponimų, taip pat iš 
hidronimų, tik vienas kitas – iš apeliatyvinės 
leksikos. Daugelio jų lietuviška kilmė yra kur 
kas aiškesnė nei priesaginių oikonimų.

Straipsnyje analizuoti hidronimai taip 
pat yra tiriamojo regiono šiaurės vakarų 

dalyje. Dauguma jų yra gana archajiški, at-
siradę iš senųjų baltų apeliatyvinės leksikos. 
Panašių (pirminių) pavadinimų randama 
baltų hidronimų paplitimo teritorijoje. 

Remiantis tirtais duomenimis, gali-
ma daryti išvadą, kad baltiški (lietuviški) 
toponimai užima svarbią vietą bendrame 
Vitebsko srities toponimijos kontekste. Dėl 
ilgus amžius trukusio pavadinimų slavinimo 
dabar juos sunku atpažinti ir atkurti. Dau-
gelis pavadinimų buvo verčiami į vietines 
kalbas ir pritaikyti prie tų kalbų normų, 
todėl atpažįstant baltiškus (lietuviškus) 
toponimus gana efektyvus yra žodžių da-
rybos metodas, kai išsiaiškinus lietuviškus 
žodžių darybos elementus galima daugiau 
ar mažiau patikimai nustatyti vieno ar kito 
pavadinimo lietuvišką kilmę. 

Lituanizmai Vitebsko srities oikonimijoje
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Valentas ŠIAUdINIS, Vilnius

Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje

Vysk. I. J. Masalskis

Breslaujos dekanatas iki 1843 m.

Tęsinys kitame numeryje

Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Šį straipsnį pradėsiu Roberto Čepulio, 
gimusio Kalninės kaime, dabartinėje 
Mielagėnų seniūnijoje, eilėraščiu, kuris 
glaustai, bet tiksliai nusako mūsų krašto 
istoriją:

Carai mus kamavo,
Sovietai „vadavo“
Ir lenkino šlėkta sava.
Šioj žemėj nuo seno
Lietuviai gyveno – 
Čia buvo ir bus Lietuva.
1397 m. Vilniuje įkurta Katedros mokyk-

la. Jos pavyzdžiu kūrėsi ir kitos parapinės 
mokyklos Lietuvoje: 1507 m. – Tauragėje, 
1513 m. – Vilniuje prie Šv. Jonų bažnyčios, 
kuri 1566 m. tapo Teisių mokykla, 1524 m. – 
Žiežmariuose, 1524 m. – Eišiškėse, 1526 m. – 
Daugėliškyje ir t. t.

Nei vienoje Vilniaus Romos katalikų 
vyskupijos parapinėje mokykloje nebuvo 
mokoma lietuvių kalbos, nes jose mokytojavo 
nelietuviai, t. y. vokiečiai arba lenkai. Didikai 
ir turtingieji bajorai šiomis mokyklomis 
nesinaudojo. Jie samdė mokytojus, kurie jų 
vaikus mokė jų namuose.

Nuo XVI a. pabaigos, Lietuvoje plintant 
protestantizmui, padidėjo parapinių mokyk-
lų skaičius, nes prie kiekvienos liuteronų 
ar reformatų bažnyčios veikė ir parapinė 
mokykla. Reformatų, kaip ir Romos katalikų, 
parapinėse mokyklose, pirmiausia, buvo 
mokoma poterių ir tikėjimo tiesų bei 
Dešimties Dievo įsakymų. Žinoma, buvo 
mokoma skaityti, rašyti, kartais skaičiuoti 
ir, be abejo,  giedoti. 

Pirmosios parapinės mokyklos

P i r m o j i. Apie 1521 m. Ceikinių Ro-
mos katalikų parapija perėjo į evangelikų 
reformatų rankas. Prie jų bažnyčios buvo 
įkurta parapinė mokykla. 1622 m. bažnyčios 
globėjas buvo Kazakevičius. Jam talkino 
P. Osinskis. Jie kvietė ir net reikalavo, kad 
visi vaikai lankytų parapinę mokyklą. Tikė-
tina, kad mokykloje mokė ir lietuvių kalbos. 
XVII a. viduryje Ceikinių parapija grįžo 
Romos katalikams. Užsidarė ir evangelikų 
reformatų parapinė mokykla1. 

A n t r o j i. 1525 m. Daugėliškyje (Senaja-
me) buvo pastatyta pirmoji Romos katalikų 
(medinė) bažnyčia.

1526 m. prie bažnyčios įkurta parapinė 
mokykla. Tai buvo pirmoji mokykla dabar-
tinėje Šiaurės Rytų Lietuvoje. Mokytojui 
gyvenamąjį plotą suteikė ir jį maitino kle-
bonas. Atlyginimą mokėjo mokinių tėvai. 
Kiek ilgai išsilaikė Daugėliškio parapinė 
mokykla, neturių žinių. Tikėtina, tik keletą 
dešimtmečių2. 

T r e č i o j i. 1633 m. Kaltanėnuose pa-
statyta pirmoji Romos katalikų (medinė) 
bažnyčia. Įsteigtas pranciškonų vienuoly-
nas. Jame apsigyveno 6 vienuoliai, kurie 
1772 m. pasistatė dviejų aukštų didžiulį 
mūrinį vienuolyno pastatą (1906–1909 m. 
ant išlikusių vienuolyno pamatų ir sienų 
pastatyta dabartinė Kaltanėnų bažnyčia). 
Įkūrė parapinę mokyklą. 1771 m. parapinę 
mokyklą lankė 10 mokinių, 1781 m. tik 4 (1 
buvo kilęs iš smulkiųjų bajorų, 2 iš miestiečių 
ir 1 iš laisvųjų valstiečių) mokiniai. 1782 m. 
mokėsi tik 2 mokiniai3.  

Manau, skaitytojui bus įdomu žinoti, 
kada ir kur pasirodė pirmieji lietuviški 
elementoriai. Dauguma tikriausiai atsa-
kytų. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštys-
tėje, greičiausiai Vilniuje. Ir apsiriktų, 
nes pirmasis elementorius lietuvių kalba 
buvo išspausdintas 1547 m. Mažojoje Lie-
tuvoje – Karaliaučiuje, pirmojoje Martyno 
Mažvydo lietuvių kalba knygelėje „Kate-
kizmas“. Jame elementorius – „Pygus ir 
trumpas mokslas skaititi yr rašity“. Šis 
elementorius davė pradžią lietuviškai 
raštijai. 1680 m. taip pat Karaliaučiuje 
pasirodė kitas elementorius – „Pradzia 
pamoksla del mažu weikialu,“o 1708 m. – 
„Skaitytines“. 

Iki XVI a. pabaigos Lietuvos bajorai, o 
tuo labiau miestiečiai ir valstiečiai, nebuvo 
nutautėję. Bet XVII a. pabaigoje, ypač XVIII a. 
pradžioje, pasijuto bajorų nutautėjimas. 
Miestiečiai ir valstiečiai  savo vaikus mokė 

dar lietuviškai. Tam, kad sėkmingai vyktų 
mokymas, reikalingi vadovėliai. Vadinasi, 
kažkas juos turėjo parašyti ir išleisti.  

1595 m. Vilniuje buvo išleistas Mikalo-
jaus Daukšos iš lenkų į lietuvių kalbą išvers-
tas „Katechizmas, arba Mokslas, kiekvienam 
krikščioniui privalus“. Mikalojus Daukša 
parašė jam  pratarmę. Tai ir yra p i r m o j i   
i š l i k u s i  l i e t u v i š k a knyga, išleista 
jau Didžiojoje Lietuvoje.   

Po ilgokos pertraukos, 1759–1761 m. 
laikotarpiu, Didžiojoje Lietuvoje, Vilniuje, 
pasirodė pirmasis lietuviškas (verstas iš len-
kų kalbos) elementorius „Mokslas skaitima 
raszto lęnkiszko diel mažu waykialu“. Šiame 
elementoriuje lygiagrečiai pateikiami tekstai 
lietuvių ir lenkų kalbomis. Nuo 1783 m. ir 
vėliau leistuose elementoriuose atsisakyta 
teksto lenkų kalba ir pakeistas elemento-
riaus pavadinimas: „Mokslas skaityma 
raszta lietuwiszka diel mažu wayku“. Pats 
elementorius užima tik 4 puslapius. Po to 
eina maldos, katekizmas, giesmės4.

Edukacinė komisija

1773 m. liepos 21 d. Romos popiežius 
Klemensas XIV, Ispanijos, Portugalijos, 
Prancūzijos monarchų spaudžiamas, buvo 
priverstas uždaryti Jėzuitų ordiną (1814 m. 
popiežius Pijus VII ordiną atkūrė). Apie 
tai Abiejų Tautų Respublika sužinojo tik 
1773 m. rugsėjo 10 d., t. y. tuo metu, kai 
Seimas posėdžiavo Varšuvoje.  

1773 m. spalio 14 d. Lietuvos ir Len-
kijos Seimas įkūrė Edukacinę komisiją, 
kuriai atiteko visas Jėzuitų ordino turtas ir 
kuri privalėjo išlaikyti visas iki tol Jėzuitų 
ordinui priklausiusias mokyklas, kurios 
tapo valdinėmis. Turėjo prižiūrėti ir kitų 
vienuolynų mokyklas.  

Lietuvos ir Lenkijos karalius Stanislovas 
Augustas Poniatovskis Edukacinės komisijos 
pirmininku paskyrė Vilniaus vyskupą teo-
logijos ir filosofijos mokslų daktarą Ignotą 
Jokūbą  Masalskį.

Tai buvo didžiai išsilavinęs žmogus, eru-
ditas, sugebantis vadovauti, bet nesugebantis 
atskirti Edukacinės komisijos pinigų nuo 
savųjų. Tapęs Edukacinės komisijos pirmi-
ninku, 1774 m. kovo 3 d. pasižadėjo, kad kas 
trečioje parapijoje įkurs parapinę mokyklą. Šį 
pažadą įvykdė su kaupu. Tapęs Edukacinės 
komisijos pirmininku, vysk. I. J. Masalskis ne 
tik ragino, bet ir reikalavo iš savo vyskupijos 
klebonų kurti parapines mokyklas, statyti 
joms pastatus. Apie mokyklų darbą klebo-
nai privalėjo pranešti vyskupijai. Dekanams 
pavesta kontroliuoti, kaip klebonai vykdo šį 
reikalavimą. 

Vysk. I. J. Masalskis labai daug davė švie-
timui Lietuvoje. Tuo metu buvo naujai ati-
darytos parapinės mokyklos Palūšėje, Seniš-
kyje (S. Daugėliškio mokykla), Švenčionyse, 
Tauragnuose, Tverečiuje ir kitur. Be to, nuo 
1633 m. veikė parapinė mokykla Kaltanėnų 
pranciškonų vienuolyne. Susipažinkime su 

šių mokyklų pirmaisias žingsniais, pasido-
mėkime mokyklų pastatų statyba.

Daugėliškio (Senojo) parapinė mokykla 
buvo įsikūrusi Daugėliškio parapijai pri-
klausančiame pastate Seniškyje, kuris per 
6–7 km nutolęs nuo Daugėliškio (Senojo). 
Seniškyje buvo Daugėliškio filijinė bažny-
čia ir Daugėliškio klebonijos dvaro centras. 
Pastato ilgis – 23,4 m, o plotis – 9,75 m. Jame 
klasė ir kambarys mokinių poilsiui. Kitame 
namo gale gyveno kunigas. Priemenės da-
lyje įrengta virtuvė, kepykla ir sandėliukas. 
Pastate 8 stiklo langai, ant geležinių vyrių 
8 durys, 4 krosnys su kaminais. Pamatai 
akmenų. Dengtas malksnomis. Tais laikais 
tai buvo modernus statinys. Prie namo arkli-
dė. Svirnas ir kluonas dengti šiaudais.

Mokė vargonininkas Volanskis, kurį 
kunigas charakterizavo kaip gerą mokytoją. 
Jis per metus gaudavo po 6 talerius (viename 
taleryje 20,46 g sidabro). Skaityti mokė iš len-
kiško elementoriaus. Pamokos prasidėdavo 
7 val.  ryto ir tęsdavosi iki vakaro. Vaikai 
nebuvo siunčiami į jokius darbus5.

Daugėliškio parapinėje mokykloje 
mokėsi: 1777 m. – 12 mokinių, 1781 m. – 2 
smulkiųjų bajorų ir 8 laisvųjų valstiečių 
vaikai, 1782 m. – 1 smulkiųjų  bajorų, 4 
miestiečių ir 2 laisvųjų valstiečių vaikai, 
1783 m. – 3 smulkiujų bajorų ir 7 laisvųjų 
valstiečių vaikai6.

Kaltanėnų parapinė mokykla įsikūrė 
vietos pranciškonų vienuolyno patalpose. 
Mokė vienuoliai. 1777 m. joje mokėsi 10 
mokinių, 1781 m. – 1 smulkiųjų bajorų, 2 
miestiečių ir 1 valstiečių vaikas, 1782 m. – tik 
2 miestiečių vaikai, 1808 m. – 11 mokinių, 
1810 m. – 10 mokinių, 1815 m. – 25 mokiniai, 
1816 m. – 22 mokiniai7.

XVIII a. antroje pusėje, dar Edukacinės 
komisijos laikais, Linkmenyse  buvo 
atidaryta p i r m o j i mokykla. Pastatas 
mokyklai buvo pastatytas tuometinio Link-
menų klebono lėšomis. Pastate – klasė, 
kambarėlis mokiniams ir sandėliukas. 
1782–1783 m. mokė bažnyčios zakristijonas 
Andrius Vitkevičius. Jam po 4 zlotus 
metams mokėjo tie tėvai, kurie leido savo 
vaikus į mokyklą. Kažkiek primokėjo ir 
klebonas. Mokykloje vaikus mokė skaityti, 
rašyti ir patarnauti mišioms. Pamokos 
vykdavo 7–10 val. ryto ir 13–17 val. po 
pietų, kiekvieną darbo dieną33.

1777 m. – 16 mokinių, 1781 m. – 1 smul-
kiųjų bajorų ir 6 laisvųjų valstiečių vaikai, 
1782 m. – 2 smulkiųjų bajorų, 4 miestiečių 
ir 3 laisvųjų valstiečių vaikai, 1783 m. – 2 
smulkiųjų bajorų ir 4 laisvųjų valstiečių 
vaikai, 1784 m. – 7 mokiniai, 1788 m. – 2 
smulkiųjų bajorų ir 3 laisvųjų valstiečių, 
1796–1799 m. – 12 mokinių34.

1804 m. – 8 mokiniai, 1808 m. – 11 
mokinių mokė Pranciškus Ivanauskas, 
1810 m. – 15 mokinių, 1815 m. – 18 moki-
nių, 1816 m. – 19 mokinių. Kiek mokinių 
mokėsi vėliau, neaišku, bet žinoma, kad 
1826 m., 1827 m. mokykla tikrai veikė. 
Greičiausiai tuo laikotarpiu mokykla dirbo 
su pertraukomis35.

Palūšės parapinei mokyklai buvo pa-
statytas priestatas prie špitolės. Jame klasė 

ir kambarys mokinių poilsiui. Langai stiklo, 
krosnys su kaminais. Mokė Jonas Dunovs-
kis. Klebonas charakterizuoja kaip tinkamą 
vaikus mokyti skaityti ir rašyti. Tik ne visi 
tėvai noriai leidžia vaikus į mokyklą, – sako 
Palūšės klebonas.

Palūšės parapinėje mokykloje mokėsi: 
1781 m. – 1 smulkiųjų bajorų ir 3 laisvųjų vals-
tiečių vaikai, 1782 m. – 3 smulk. baj., 5 miest. ir 
3 laisvųjų valst. vaikai, 1818 m. – 6 vaikai8.            

Švenčionių parapinė mokykla pastatyta 
klebono lėšomis. Moko gero būdo mokytojas 
Martynas Šembergas. Klebonas mokytojui 
atlyginimo nemoka, bet kažkiek jam moka 
vaikų, kurie lanko mokyklą, tėvai. Jaunimą 
moko vikaras Všerskis.

Parapiječiai vos vos gali išleisi savo vaikus 
į mokyklą dėl materialinių sunkumų. Be to, 
tėvams vaikai reikalingi ir namuose. Mokslo 
metus mokykla pradeda rugsėjo, o baigia bir-
želio mėnesį. Į mokyklą vaikai renkasi 7 val. 
ryto, o po pamokų į namus paleidžiami 17 
val. Mokosi skaityti, rašyti. Kai kada naudo-
jasi gramatikos vadovėliu. Puikiai skaičiuoja. 
Į jokius darbus vaikai nesiunčiami9.

Švenčionių parapinėje mokykloje 
mokėsi: 1777 m. – 24 vaikai, 1781 m. – 1 
smulkiųjų bajorų, 2 miestiečių, 4 laivųjų 
valstiečių vaikai, 1782 m. – 6 smulkiųjų 
bajorų ir 3 miestiečių vaikai, 1783 m.–  6 
smulkiųjų bajorų, 4 miestiečių ir 8 laisvųjų 
valstiečių vaikai10.

Tauragnų parapinė mokykla įsikūrė kle-
bonijoje. Mokyklai skirta atskira pakankamai 
didelė klasė su keturiais stiklo langais, krosni-
mi iš žalių koklių. Durys ant geležinių vyrių, 
su rankenomis  (klemkomis). Jau ketvirtus 
metus moko kapelionas. Pirmiausia moko 
poterių ir katekizmo, tik po to lenkų kalbos. 
Retkarčiais pamoko ir lotynų kalbos. 

Tauragnų parapinėje mokykloje mokėsi: 
1781 m. – 5 smulkiųjų bajorų, 4 miestiečių ir 
9 laisvųjų valstiečių vaikai, 1782 m. – 2 smul-
kiųjų bajorų, 8 miestiečių ir 16 laisvųjų vals-
tiečių vaikų, 1796 m. – 15 vaikų, 1804 m. – 10 
vaikų, 1805 m. – 11 vaikų, 1818 m. –  6 vaikai, 
1826 m.– 6 vaikai11.

1 H. M(arcizin), Zbiory i senatorowy protekcij dawnej 
Polsce, Warszawa, 1905, str. 209.

2 B. Kviklys, Mūsų Lietuva, t. 1, Bostonas, 1964, p. 720.
3 Kultūros paminklai. Miesteliai, t. 1, Vilnius, 1996, 

p. 315. J. Kurczewski, Biskupstwo Wilenskie, Wilno, 1912, 
str. 127.

4 VLE, t. 5, Vilnius, 2004, p. 460.
5 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., Vilnius, 

2008, p. 128.
6 J. Kurczewski, Biskupstwo Wilenskie, Wilno, 1912, 

str. 292. VUB RS, f.2,  DC – 102, l. 94.
7 J. Kurczewski, Biskupstwo Wilenskie, Wilno, 1912, 

str. 292.
8 LVIA, f.567, ap.2, b. 830, l.91.
9 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., Vilnius, 

2008, p. 94.
10 VUB RS, f.2, KC – 102, l.94. J. Kurczewski, Biskups-

two Wilenskie, Wilno, 1912, str. 292.
11 Breslaujos dekanato vizitacija 1782–1783 m., p. 181, 

Vilnius, 2008. J. Kurczewski, Biskupstwo Wilenskie, str. 292 
ir LVIA, f.567, ap.2, b.830, l.91.

33 LVIA, f.567, ap.27, b.1.
34 MAB RS f.43  – 7558 ir LE, t. 1, Bostonas,1958, 

p. 238.
35 LVIA f.567, ap.2, b.6489, l.4, 22.
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Lietuvos Bažnyčios istorija

Pažintai tiesai tarnavęs prel. prof. Pranas Kuraitis
Irena PETRAITIENĖ, Kaunas

Dekanas prof. Kuraitis asmeniškai rūpi-
nosi, kad fakulteto dėstytojai dr. J. Leimonas, 
profesoriai P. Dovydaitis ir J. Eretas, pasakę 
kalbas 1932 m. pavasarininkų Marijampolės 
kongrese, už ką karo komendanto admistraci-
niu sprendimu buvo nubausti po tris mėnesius 
kalėjimo, būtų kuo greičiau paleisti ir mokslo 
metų pradžiai grįžtų į universitetą. Būta kitų iš 
Vyriausybės plaukusių organizacinių reformų, 
kurias Teologijos-filosofijos fakulteto dekanas 
tada vaizdžiai apibūdino: Tai davimas kiaušinio, 
išėmus trynį ir palikus tik lukštą – Filosofijos sky-
riui nukirstos abi kojos, kuriomis jis galėjo ruošti 
mokytojus gimnazijoms.

J. Ereto žodžiais, dekanas prof. Kuraitis 
saugojo fakultetą „kaip savo akies lėlytę” ir  
gynė jį „liūto narsumu”. Bet kaip tik dėl to jis 
ir įsipyko švietimo ministrui J. Tonkūnui, kuris, 
kaip ir ministras pirmininkas J. Tūbelis, buvo 
nusiteikęs prieš katalikus ne tik politiškai, bet 
ir pasaulėžiūriškai. Remiantis 1937 m. primtu 
nauju Vytauto Didžiojo universiteto statutu, 
Fakulteto taryba rinko tik dekano kandidatūrą, 
o jį tvirtino švietimo ministras. Pasinaudojęs šia 
teise, J. Tonkūnas nepatvirtino prof. P. Kuraičio 
perrinkimo dekanu. 

Redaktorius

Tik pripažįstant Dievą doros pamatu, galima, 
kaip reikia, išaiškinti, kodėl yra absoliutiškas, 
dorinės vertybės žvilgsniu įvertinti skirtumas tarp 
blogų ir gerų darbų. Šitaip rašė 1912 m. Seinuose 
leisto kunigų žurnalo „Vadovas” redaktoriumi 
paskirtas kun. dr. Pranas Kuraitis, ypač daug 
dėmesio skirdamas religinei kultūrai. Ir net 
ten, kur jau netikima nė į jokias krikščioniškas 
dogmas, dar vis daro savo įtaką religiniai ir doriniai 
krikščionybės giliai žmonijoje įskiepyti principai. 
Arkliai dar traukia mūsų vežimą, nors vežėjo jau 
nėra – sakoma apie daugelį šių laikų  be religijos  
gyvenančių žmonių, – pastebėjo„Vadovo” 
redaktorius 1914 m., kai popiežius Pijus X 
šio žurnalo redakcijai, bendradarbiams ir 
skaitytojams suteikė apaštalinį palaiminimą.

Po kelių redaktoriavimo metų kun. dr. 
P. Kuraitis buvo paskirtas Seinų kunigų semi-
narijos dėstytoju, o 1922 m. kviečiamas atvyko 
į Kauną dirbti įkurtame Lietuvos universitete. 
Atsistojęs prie 1925 m. sausio mėn. įkurto kuni-
gų žurnalo „Tiesos kelias” vairo, prof. Kuraitis 
jį vedė iki 1940-ųjų. S. Ylos nuomone, kito taip 
informuoto ir taip imlaus naujoms idėjoms 
kunigo to meto Lietuvoje nebuvo. Redaktorius 
savo žurnale leido  pasireikšti kitiems, parink-
damas straipsnių temas ir juos užsakydamas 
kompetentingiems autoriams. Filosofijos ir 
pasaulėžiūros klausimais rašė S. Šalkauskis, 
A. Maceina, prel. A. Dambrauskas-Jakštas, 
apologetikos – daugiausia vysk. P. Būčys, 
religijos istorijos – P. Dovydaitis, Šv. Rašto 
– A. Grigaitis, V. Podolskis, bažnyčios istorijos 
– A. Alekna, Z. Ivinskis, J. Stakauskas, J. Toto-
raitis, J. Vaišnora, bažnytinės teisės – P. Ma-
lakauskas, K. Šaulys, sielovados – vysk. K. 

Paltarokas, I. Česaitis, S. Yla, bažnytinio giedo-
jimo – M. Gustaitis, T. Brazys, A. Sabaliauksas, 
J. Laukaitis, lietuvių literatūros – J. Ambraze-
vičius, A. Vaičiulaitis ir kt. 

„Tiesos kelyje” prel. prof. P. Kuraitis paskel-
bė dvi stambias filosofines studijas: „Katalikybės 
dogmos ir bedogmė krikščionybė” (1925) bei 
„Prelatas Aleksandras Damb-rauskas-Jakštas 
– filosofas ir teologas” (1939). Nagrinėdamas 
savo mokytojo publicistiką J. Girnius išskyrė 
du reikšmingus 1926 m. „Tiesos kelyje” rašy-
tus jo straipsnius: „Naujos aplinkybės – nauji 
rūpesčiai”, „Kuriamasis veikimas ar kova bei 
gynimasis?” Juose svarstoma padėtis, susida-
riusi po katalikų partijų pralaimėtų rinkimų 
į 1926 m. Seimą. Pasisakė atvirai ir drąsiai, 
neslėpdamas, kad rašo su skaudama širdimi, iš 
anksto žinodamas, kad tokios jo mintys nepatiks 
partiniams katalikams: Apsileidimas, ištižimas, 
opurtunizmas, sumaterializėjimas, įsivyravę katalikų 
tarpe, kur kas pavojingesni, negu laisvamanių prie 
valdžios priėjimas.

Išnagrinėjęs rinkimų pralaimėjimo priežas-
tis, pareiškė, kad jų rezultatai gana aiškiai iškėlė 
katalikiškos visuomenės silpnumus ir jos vadų 
trūkumus. Stokojama inteligentų vadovauti 
katalikiškoms organizacijoms. Vadais netinka 
būti šiokio ar kitokio reakcionieriško tipo žmonėms. 
Vadams privalu suvokti gerai suprastos pažan-
gos ir laisvės reikalavimus ir mokėti su priešais 
kultūrišku būdu apsieiti ir kovoti. Ateityje reikėtų 
vengti kelti aikštėn kokius savo partijų interesus, 
o išeiti iš bendrų katalikiškos kultūros reikalų, tuos 
reikalus pirmoje vietoje statyti. 

Kai apie 1933 m. Kaune ėmė telktis jaunieji 
kunigai, turėję „ trečiadienius” akualioms prob-
lemoms svarstyti, prof. Kuraitis į savo žurnalą 
įtraukė ir šiuos „reformistus”, atsinešusius dvi 
bendrai diskutuotas temas: „Lietuvio kunigo 
tipas” ir „Kunigas katalikiškoje akcijoje”. 

Dvasios vadas

…Nemėgo viešumos, vengė bet kurios viešos 
pagarbos, nesileido kalbinamas žurnalistų ir 
pagaunamas fotografų. Buvo uždaras ir neieškojo 
bendrysčių dėl  bendrystės. Jo buto durys buvo 
atviros tik idėjininkams. Gyveno asketiškai. Taip 
S. Yla „Ateitininkų vadove” pristato prel. prof. 
Praną Kuraitį, be kurio ateitininkų pradžia 
būtų gal kiek užsitęsusi, o tolimesnė veikla 
galėjo susiaurėti. Autoriaus žodžiais, vienas 
paradoksas, kad pasauliečiai – Dovydaitis 
ateitininkus lenkė į apolegetinį kelią, Bistras – 
asketinį, o kunigas P. Kuraitis į visuomeninį. 

1919 m. moksleivių ateitininkų konfe-
rencijoje kun. P. Kuraitis ėmėsi sistemingiau 
apibrėžti idėjinius ateitininkų principus: 
inteligentiškumą, krikščioniškumą ir visuo-
meniškumą. Toliau savo mintis jis plėtojo I 
ateitininkų kongreso 1920 m. paskaitoje, kurioje 
ryškino visuomeninę principų reikšmę. Baisiau-
sia visuomenės liga, aiški degeneracijos žymė – tai 
indiferentizmas principų srityje, nesirūpinimas tiesų 
teisėmis atskiro žmogaus ir visuomenės gyvenime. 

Nesant bendrų principų, visuomenės gyvenimas 
remsis įnoriais… Keldamas tiesos pirmumą prieš 
laisvę drauge pabrėžė asmens pirmumą socia-
linio įsipareigojimo atžvilgiu: Visam visuomenės 
sutvarkymui be galo svarbu, kad įsigalėtų evangelijoj 
dėsnis: aukštesnis turi tarnauti žemesniam, padėti 
silpnesniam savo darbu, turtu ir gyvenimu.

Rengiant II ateitininkų kongresą 1925 m., 
prof. P. Kuraitis vadovavo intelektualinei sek-
cijai. Taip pat pirmininkavo sudarytai komisijai, 
kuri padėjo pagrindą 1927 m. Palangos reorgani-
zacinei konferencijai, įvykdžiusiai ateitininkijos 
sąjūdžio konsolidavimą Ateitininkų federacijos 
pavidalu. Prof. P. Kuraitis įkalbino ir prof. 
S. Šalkauskį, kad sutiktų būti šioje konferencijoje 
išrenkamas Ateitininkų federacijos vyriausiuoju 
vadu. O vyriausiuoju dvasios vadu ši konfe-
rencija nutarė vyskupų prašyti, kad paskirtų 
patį prel. P. Kuraitį. Šias pareigas jis ėjo ligi pat 
sovietinės okupacijos (1927–1940). 

Kun. S. Yla yra pažymėjęs, jog prel. prof. 
P. Kuraitis, didelį dėmesį skirdamas principi-
niam gilumui ir ateitininkų vadų parengimui, 
stebėjo pranašesnius ir gabesnius studentus, 
juos globojo ir pasistengdavo išsiųsti į užsienį, 
kad išplėstų akiratį. Siekdamas, kad jaunieji 
vadai tarpusavyje bendrautų, suneštų savo 
patirtis, anot S. Ylos, pamiklintų savo smege-
nis, ypač ties painiaisias klausimai, rasdavo 
būdų juos suvesti dažniausia pas save. J. Ere-
tas nuolatinius prof. P. Kuraičio svečius buvo 
praminęs Jakšto gatvės brolija. Šita brolija 
buvo nuostabi ta prasme, kad joje sutartinai 
veikė pasauliečiai ir kunigai, profesoriai ir 
studentai, idėjininkai ir organizatoriai. Kun. 
S. Ylos žodžiais, P. Kuraitis buvo iš tų vadų, 
kurių įnašas kaip druskos – ištirpsta ir lieka 
nematomas.

Paskutinysis prof. P. Kuraičio žodis buvo 
paskelbtas „XX amžiuje” sovietų invazijos 
trečią dieną – 1940 m. birželio 17 d. antrašte 
„Statant gaires ateičiai”. Pabrėždamas atei-

tininkų veiklos trisdešimtmečio minėjimo 
svarbą, šiame straipsnyje kėlė pasitikėjimą 
Aukščiausiojo Apvaizda ir žadino ryžtą milži-
niškų persilaužimų laikais.

Ir vėliau, gūdžiais pokario metais, de-
vynerius metus profesoriaudamas Kauno 
tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, prel. 
Kuraitis buvo didelė moralinė atrama. Rekto-
rius kun. S. Gruodis SJ pripažįsta, kad jis labai 
daug padėjo kunigų seminarijos vadovybei 
sukomplektuoti dėstytojų personalą, sudaryti 
studijų planą, kontroliuoti klierikų mokslinę 
pažangą: Kad pirmaisiais pokario metais studijos 
buvo gana aukšto lygio, yra nemažas prof. P. Ku-
raičio nuopelnas.

1949 m. slapta veikianti dešimties klierikų 
grupė per tarpininkus gavo audienciją pas 
profesorių padiskutuoti, kaip laikytis krikš-
čioniškoje pogrindžio veikloje. Karšta diskusija 
profesorių paskatino vokiečių kalba parašyti 
neilgą, apie 30 p., bet taiklią dialektinio- istori-
nio materializmo kritiką. Veikaliuką jis perdavė 
pogrindinei klierikų grupei patiems naudotis ir 
kitiems paskleisti. Vienas tos grupės klierikas 
išvertė į lietuvių kalbą. Saugumui susekus tą 
grupę, į jo rankas pateko parašytoji materia-
lizmo kritika.

1953 m. vasario 20 d. prel. prof. P. Kuraitis 
buvo areštuotas ir nuteistas kalėti 25 metus. 
Teisme jis nesigynė tardamas: Aš suprantu, kad 
jums kliūvu, žinau, kad jūs norite mane sunaikinti, 
tad gintis ar teisintis nematau reikalo. Buvo kali-
namas Kursko kalėjime. 1955 m. rugėsjo 3 d. 
dėl senatvės ir invalidumo paleistas į laisvę su 
teise grįžti į Kauną.

Mirė 1964 m. gruodžio 18 d. Palaidotas 
Aukštosios Panemunės kapinėse.

Nuotr. iš kardinolo V. Sladkevičiaus 
memoralinio buto-muziejaus

Pabaiga

Pokario metų būsimi klierikai
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Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Spalis

1913 10 01 įsteigta Šilutės ev. liuteronų 
parapija (atsiskyrė nuo Verdainės parapijos). 
1913 06 16 pašventintas kampinis bažnyčios 
akmuo (pašventintas naujai 1924 08 27), o 1926 
11 10 pašventinta mūrinė Martyno Liuterio ev. 
liut. bažnyčia su 50 m aukščio bokštu, kuriame 
laikrodis ir 3 varpai. Po karo parapija įregis-
truota 1948 08 27. Aptarnauja kun. Remigijus 
Šemeklis.

1998 10 02–07 Vilniuje viešbutyje „Naujasis 
Vilnius“ vyko kasmetinis Pasaulio liuteronų 
aąjungos (PLS) koordinacinis pasitarimas.

1603 10 05 Jurbarke (Įsruties aps.) mirė 
Jonas Bylaukis vyresnysis, vienas iš spėjamų 
Wolfenbüttelio postilės autorių. Mokytojavo, 
kunigavo. 

Gimė apie 1540 m. Vėluvoje.
1993 10 09 ką tik atgautoje Šakių ev. liute-

ronų bažnyčioje įvyko pirmosios atkurtos pa-
rapijos pamaldos. Parapija naujai įregistruota 
1992 02 14, restauruota bažnyčia (pastatyta 
1877 m.) pašventinta 2000 09 09. Parapija 

įsteigta 1842 m. 2004 05 22 pašventinti vaikų 
namai. 2005 12 19 duris atvėrė Šakių vaikų 
globos namai. 2013 07 19 pašventintas naujai 
statomų Šakių šeimyninių vaikų globos namų 
kertinis akmuo. Aptarnauja kun. Virginijus 
Kelertas.

1888 10 10 pašventinta dabartinė rau-
donplytė Nidos ev. liuteronų bažnyčia, 
kuri buvo uždaryta 1963 m. pradžioje, joje 
1966–1988 m. veikė Kuršių nerijos istorijos 
muziejus ir koncertų salė, o prasidėjus 
nepriklausomybės sąjūdžiui atiduota ka-
talikams, bet po poros metų sugrąžinta 
atsikūrusiai liuteronų parapijai. 1992 09 
20 iškilmingai pašventintas naujas, res-
tauruotas interjeras, altorius ir sakykla. 
Aptarnauja kun. Jonas Liorančas.

10 16 – Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido diena, kurią LR Seimas 2006 07 19 
paskelbė atmintina diena.

1758 10 18 Joneikiškiuose (Pakalnės aps.) 
mirė Mykolas Zigmantas Engelis, išvertęs 

dalį 1735 m. Biblijos. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, kunigavo. 

Gimė 1700 10 05 Laukiškoje (Labguvos aps.).
2008 10 19 dovanotų vargonų, atvežtų iš 

Dällikon–Dänikon ev. reformatų parapijos 
(Šveicarija), pristatymas Juodkrantės ev. liu-
teronų bažnyčioje.

1993 10 24 pašventinta suremontuota Pane-
vėžio ev. liuteronų koplyčia kapinėse.

Parapija įkurta grafo fon Ropo (von Ropp) 
1790–1795 m.; pastatyta pirmoji medinė 
bažnyčia (1790). Dabartinė medinė su bokštu 
bažnyčia (pastatyta 1845–1850 m., 1940 m. 
nacionalizuota, nugriautas bokštas, įrengta 
šokių salė, vėliau ūkinių prekių parduotuvė) po 
remonto naujai pašventinta 1990 03 17 ir 2001 
05 06. Aptarnauja kun. Arvydas Malinauskas.

1893 10 29 Venckuose (Priekulės vls.) gimė 
Vilius Šaulinskis, žymus Mažosios Lietuvos 
kultūros ir visuomenės veikėjas, spaustuvinin-
kas. V. Karvelėlio slapyvardžiu išleido knygą 
„Laimės šalis“ (1920). 

Mirė 1935 05 10 Klaipėdoje.
1928 10 29 Klaipėdoje mirė Endrius Rėže-

laitis, Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos 
veikėjas.

Gimė 1889 12 01 Rokaičiuose (Naujosios 
vls., Pakalnės aps.). 

1888 10 30 Spečiuose (Žemaitkiemių vls., 
Tilžės aps.) gimė Erdmonas Simonaitis, visuo-
menės veikėjas, Klaipėdos krašto Direktorijos 
pirmininkas (1923 ir 1926 m.), Klaipėdos aps. 
viršininkas (1930–1937), nacių kalintas kon-
clageriuose. 

Mirė 1969 02 24 Veinheime (VFR). Palai-
kai 1991 10 24 perlaidoti Klaipėdos Lėbartų 
kapinėse.

10 31 liuteronai kasmet švenčia Reformaci-
jos dieną (1517 10 31 Martynas Liuteris prie Vi-
tenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 tezes, 
kuriomis pakvietė reformuoti bažnyčią).

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTė,
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius



2013 m. spalio 12 d. Nr. 21 (785)1� Voruta

Lietuvos žydų istorija

Holokaustas – didelis mūsų skausmas
Viktoras KIERAS, Trakai

Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija, skirta 
Vilniaus geto sunaikinimo 70-osioms metinėms

Paneriai. Kiek daug skausmo ir kan-
čių! Tai gali paliudyti šimtametės pušys! 
Naciai sunaikino apie 200 tūkst. Lietuvos 
žydų. Š. m. rugsėjo 23 d. Aukštųjų Panerių 
memoriale pažymėtos Vilniaus geto sunai-
kinimo 70-osios metinės, kuriose dalyvavo 
daug žydų iš Izraelio, Pietų Afrikos, JAV, 
Argentinos, Meksikos, kitų valstybių. 

Visi dalyviai renkasi automobilių stovė-
jimo aikštelėje. Kolona pajuda link renginio 
vietos – prie Paminklo holokausto aukoms at-
minti. Kolonoje aukščiausi Lietuvos valstybės 
pareigūnai, Lietuvos žydų bendruomenės, 
užsienio šalių ambasadų Lietuvoje atstovai. 
Vainikus neša Garbės Sargybos kuopos 
kariai. Skamba trimito melodija „Liūdnas 
monologas“. Tako, vedančio link paminklo, 
pakraštyje išdėlioti akmenukai su užrašytais 
holokausto aukų: Sara, Chana, Miša, Pona, 
Zanelė ir kt., vardais. Dega žvakutės. Šalia 
stovi respublikos mokyklų moksleiviai. 

Dedamas vainikas nuo Lietuvos Respub-
likos Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Ho-
lokausto aukas pagerbia: Lietuvos Respubli-
kos Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas (nuo 
š. m. spalio 3 d. atsistatydinęs iš šių pareigų 
– red. past.), Lietuvos Respublikos Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Vyriausy-
bės nariai, krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas, kultūros ministras Šarūnas Birutis, 
Lietuvos kariuomenės vadas generolas lei-
tenantas Arvydas Pocius, Izraelio valstybės 
ambasadorė Latvijai ir Lietuvai J. E. Hagit 
Ben-Yaakov, Lietuvos žydų bendruomenės, 
užsienio šalių ambasadų atstovai. Prie Pa-
minklo gėles deda Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, Tarptautinės komisijos nacių ir 
sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti vykdomasis direktorius 
Ronaldas Račinskas, buvusieji Vilniaus geto 
ir koncentracijos stovyklų kaliniai bei Lietu-
vos žydų bendruomenės atstovai.

Lietuvos žydų genocido aukų atmini-
mas pagerbiamas Tylos minute.

„Mylėkime žmogų ir gerbkime Dievą“, – 
kalbėjo Lietuvos Respublikos Ministras 
Pirmininkas Algirdas Butkevičius. Varėnos 
„Ąžuolo“ gimnazijos moksleivė Nijolė 
stebėjosi: „Kiek daug čia sušaudyta nekaltų 
žmonių.“ O Vilniaus Šolomo Aleichemo 
ORT gimnazijos direktorius Miša Jakobas 
kvietė: „Žmonės, būkite geraširdžiai.“ 

Žodį tarė ir Izraelio nepaprastoji ir 
įgaliotoji ambasadorė Latvijai ir Lietuvai 
J. E. Hagit Ben-Yaakov, kultūros ministras 
Šarūnas Birutis, buvusi Vilniaus geto kalinė 
Fania Brancovskaja ir kiti.

Buvo atliktas Vilniaus geto himnas „Zog 
nit Keynol“. Gieda  susirinkusieji. 

Požiūris į žydus keičiasi. Nacizmo 
laikais Hitleris ir jo parankiniai masiškai 
naikino žydus. Dabar Berlynas tapo žydų 
pagarbos miestu. Tai liudija nauja, graži, 
šiuolaikiška, su senomis tradicijomis si-
nagoga.

Tą pačią dieną Prezidentūroje Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė įteikė Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžius 47 asmenims. Jie Antrojo 
pasaulinio karo laikais gelbėjo žydus nuo 
nacių genocido. Per ceremoniją Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pabrėžė: „Žydų tautos 
tragedija kartu yra mūsų visų tragedija.“ 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 
kryžiais apdovanoti: Lietuvos žydų bend-
ruomenės pirmininkė Faina Kukliansky 
ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų 
muziejaus direktorius, rašytojas Jaša 
Markas Zingeris.

Vilniaus sinagogoje buvo skaitomos 
geto kalinių pavardės, meldžiamasi. 

Vilniaus Kongreso rūmuose atidarytas 
IV pasaulio litvakų kongresas, įvyko 
apie 50 renginių. Neseniai Lietuvoje 
lankęsis Izraelio prezidentas, Nobelio 
taikos premijos laureatas J. E. Shimonas 
Peresas sakė: „Reikia kurti naują ateitį.“ 
Tai labai svarbu.

Šiuos metus Seimas paskelbė Vilniaus 
geto atminimo metais.

Autoriaus nuotr.

Europos kalbų diena Riešės gimnazijoje
Ingrida ŽIEdELIENĖ, Vilniaus rajono Riešės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja

Riešės gimnazijos moksleiviai žiūrovus nustebino darnia ir įvairiakalbe daina

Rugsėjo 26 d. Vilniaus rajono Riešės 
gimnazijoje vyko renginys, skirtas Europos 
kalbų dienai pažymėti. Šioje mokykloje toks 
renginys jau tampa tradicija. 

Mokyklos aktų salėje šventės svečius 
pasitiko pasisveikinimai įvairiomis Euro-
pos kalbomis: labas, tere, čau, nazdar, γεια, 
здравствуй, salut, hello, salve, cześć, hola, 

bok ir kiti, kurių vartojimo vietą galima buvo 
sužinoti tik pažįstant po žodžiais kabančias 
valstybių vėliavėles. Daugumai mokinių bei 
mokytojų tai buvo tiesiog jų geografijos žinių 
mažas egzaminas.

Renginio metu buvo sprendžiamas 
klausimas: kokia kalba yra geriausia? Buvo 
pasirinktos pristatyti mokykloje mokomos 
kalbos. Tai, pirmiausiai, žinoma, gimtoji 
lietuvių kalba, taip pat ir mokomos užsienio 
kalbos: anglų, rusų, vokiečių bei naujausia 
užsienio kalba – prancūzų, dėstoma tik 
nuo šių mokslo metų. Smagu buvo matyti, 
kad mokiniai kiekvieną kalbą rado dėl ko 
išaukštinti. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos 
unikalumas buvo parodomas trumpai 
pristatant kalbos istoriją – jos senumą, 
spaudos draudimą, knygnešystę, anglų 
kalbos – pateikiant linksmas situacijas, kaip 
netiksliai suformulavus sakinį galima pasa-
kyti visiškai ne tai, ką reikia. Rusų kalbos 
atstovai pabrėžė savo abėcėlės savitumą, 
kilmę bei raidą. Vokiečių kalbą pristatantys 
didžiavosi tokiu faktu, kaip Gineso rekordų 
knygoje įrašytu ilgiausiu žodžiu, o prancū-
zų kalbą dar tik pradėję mokytis mokiniai 

pademonstravo, ką savito turi ne tik kalba, 
bet ir apskritai Prancūzija.

Renginį vainikavo išvada, kad visos kalbos 
yra gražios ir visas jas reikia mylėti ir gerbti. 
Kaip šios išvados praktinis rezultatas renginio 
žiūrovams buvo pateiktas siurprizas – latvių 
dainininko Laurio Reiniks daina „Aš bėgu“, 
kurioje nuostabiai buvo suderinti posmeliai, 
skambantys lietuvių, anglų, rusų, vokiečių bei 
prancūzų kalbomis. Žiūrovai buvo sužavėti 
mokinių darnia įvairiakalbe daina.

Galbūt iš tiesų tokie renginiai yra savotiš-
ka knygnešystė, skelbianti, kad gyvų kalbų 
yra dar nemažai ir visos jos savaip  gražios bei 
vertingos. Prasminiu viso renginio akcentu 
reikėtų laikyti vyresniųjų klasių mokinių 
inscenizaciją, kurioje pateikiami du knygne-
šiai – vienas, atvykęs iš XIX a. pabaigos, o 
kitas – dabartinis, XXI a. knygnešys, nešantis 
ne knygas, o apskritai kalbą. Lietuvių kalbos 
nešimas į pasaulį parodo tai, jog mes sava 
kalba didžiuojamės, turime kuo pasigirti, 
parodyti savo tautos dvasią ir darbą dėl to, 
kad ši kalba išliktų kuo autentiškesnė. Mes 
mylime savo kalbą, bet tai netrukdo būti 
atviriems pasauliui ir mokytis kitų kalbų!

Rytų Lietuvos mokyklų gyvenimas

Lietuvos žydų aukų pagerbimo ceremonija Aukštųjų Panerių memoriale
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Mokyklų gyvenimas

Motiejaus Valančiaus skaitymai Naujamiesčio 
Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje

Angelina LAPINSKAITĖ, Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinės mokyklos 12 klasės mokinė
Spalio 1 d., antradienį, Panevėžio r. 

Naujamiesčio vidurinėje mokykloje buvo 
minimi Tarmių metai. Šia proga lietuvių 
kalbos mokytojos (Jurgita Klimavičiūtė) 

sumanė pasikviesti Klaipėdos universiteto 
profesorių ir aktorių Petrą Bielskį. Svečias 
ne tik supažindino su žemaitiška tarme 
mokinius, mokytojus, bendruomenės narius, 

Prof. Petras Bielskis

bet ir atskleidė įdomią Motiejaus Valančiaus 
asmenybę. Taigi, šis monospektaklis – tarsi 
žiburėlis mūsų sielose, ryškiai suspindęs vis 
labiau šaltėjantį rudenį…

Kaip žinia, Motiejus Valančius – XIX a. 
žemaičių švietėjas, rašytojas, lietuvių gro-
žinės literatūros pradininkas, istorikas ir 
vyskupas. Dažnai jis dar pristatomas ir 
kaip tautos blaivintojas, kovotojas prieš 
lietuvių rusinimą. Per literatūros pamokas 
dažniausiai mokiniai susipažįsta su Mo-
tiejaus Valančiaus kūryba, mažiau – asme-
nybe. Tad Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje vykęs aktoriaus Petro Bielskio  
monospektaklis „Motiejaus skaitymai“ 
ypač priartino klausytojus prie vyskupo 
asmenybės. Pirmiausia žiūrovai pastebėjo 
aktoriaus aprangą – tai buvo tikri vyskupo 
drabužiai, o ir laikysena, išvaizda priminė 
patį Motiejų Valančių. Atrodo, geresnio 
spektaklio nė negalėjo būti – bažnyčia virto 
dekoracijomis, visi klausytojai antraplaniais 
aktoriais – vyskupo Motiejaus Valančiaus 
avelėmis. Petras Bielskis elgėsi kaip pridera 
kunigui per šv. Mišias – sakė pamokslą. Ir 
ne šiaip kokį, o žemaičių tarme. Aktoriuje 
atgimęs Motiejus Valančius mokė visus, 
tiek „vakūtelius“, tiek „mamūneles“ ir 
tėvelius. Taip pat pasakodamas savo, vys-
kupo, išgyvenimus dovanojo pamokas. 

Pavyzdžiui, prisimenant Motiejaus Valan-
čiaus kilmę – jis gimė nekilmingų valstie-
čių šeimoje – dažnai jau būnant vyskupu  
išgirsdavo priekaištų, jog yra iš paprastos 
„mužikų“ šeimos – „vyskups mužiks ir ano 
motina mužike, ani visi mužika.” Taigi M. 
Valančius, norėdamas apginti savo moti-
ną, su pulku kunigų nuvyko į savo tėvų 
namus ir paprašė motinos palaiminimo. Ji 
vyskupui pasakė, jog laimina tretį kartą, 
ir dabar prašo, kad jis palaimintų ją, savo 
motiną. Nuo tada niekas nebesakydavo, jog 
ji neišsilavinusi valstietė, juk ne kiekvieną 
palaiminti atvažiuoja vyskupas…

Monospektaklį Petras Bielskis baigė iš-
traukomis iš vyskupo Motiejaus Valančiaus 
testamentinio laiško. Ten vyskupas savo 
avelėms parašė paskutinį pamokslą, savo 
paties išpažįstamą meilę: „Pažinot visi mane, 
nes važiojaus nuo bažnyčios iki bažnyčios. 
Gražu buvo ir man jumis pažinti, kaipo 
gerus vaikus savo. Tos pažintys sujungė mu-
mis viena meile per vienybę vieros katalikų. 
Eidavot pas mane dvasiškuose reikaluose 
jūsų, o aš priimdavau, ir ką galėdamas pada-
rydavau.” Ir kone atsisveikindamas aktorius 
mus lyg tikras vyskupas palaimino…

Taip šaltą antradienį mūsų širdyse įsi-
žiebė dar viena kultūros ir tikėjimo kupina 
liepsnelė…

Leidėjų gretose daugėja jaunimo
Evelina KISLYCH, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto leidybos studijų magistrantė, Trakai

2013 m. rugsėjo 26–27 d. Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos Nacionalinio atviros 
prieigos mokslinės komunikacijos bei in-
formacijos centre vykusioje konferencijoje 
„Tradicinė ir skaitmeninė knyga mažoje 
šalyje“ mokslininkai iš 11 Europos šalių 
universitetų analizavo leidybos, kaip verslo, 
ištakas ir jos raidą Baltijos šalyse, tradicinę 
leidybą. Didelio susidomėjimo sulaukė ir 
bene aktualiausia tema pripažinta skaitme-
ninės knygos atsiradimo era bei jos santykis 
su tradicine. Konferencijoje išryškėjo ir kita 
pastarųjų metų tendencija leidyboje – į rinką 
įsiliejo jaunimas, kaip naujosios, specifinės 
socialinės medijos (tinklaraščių) kūrėjai. 

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus 
skaitė net 11 universitetų dėstytojai iš Eu-
ropos – Lietuvos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Baltarusijos, Slovėnijos, Olandijos, Švedijos, 
Kroatijos, Suomijos ir Škotijos. Pranešėjai 

Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų 
fakulteto dėstytoja doc. dr. Daiva Janavičienė

konferencijos dalyvius supažindino su savo 
šalių gerąja patirtimi, naujovėmis, diskutavo 
apie kylančias problemas leidybos srityje. 

Žiniasklaidos rinkoje – nauji vėjai

Žiniasklaidos, kaip vienos iš vadinamos 
ketvirtosios valdžios, padėtis šalyje nuolat 
kinta. Ne paslaptis, jog jos situaciją kontro-
liuoja kitos trys valdžios – įstatymų leidžia-
moji (Seimas), vykdomoji (Vyriausybė) ir 
teisminė. Juo labiau kad sparčiai besivys-
tančiame komunikacijos amžiuje didėja ir 
žiniasklaidos rinka. Vienas iš didžiausių am-
žiaus atradimų – socialinės medijos (galvoje 
turima informacijos sklaida internetu). Nors 
Vilniaus universiteto (VU) Žiniasklaidos 
instituto lektorius dr. Andrius Gudauskas 
teigia, kad internetas yra didelis sąvartynas, 
kuriame gausu nereikšmingos informacijos, 

lengvai prieinamos interneto vartotojams, ši 
visuomenės informavimo priemonė (VIP) 
šiuo metu užima vienos svarbiausių ir 
dažniausiai naudojamų VIP vietą. Tai nepa-
tvirtina nuogąstavimų, jog greitai internetas 
iš rinkos išstums spaudinius, tokius kaip 
periodinė spauda, tačiau įrodo, jog žinias-
klaidos rinka nuolat plečiasi.

Augantis tinklaraščių populiarumas

Viena iš konferencijos pranešėjų, Klai-
pėdos universiteto (KU) Socialinių mokslų 
fakulteto dėstytoja doc. dr. Daiva Janavičie-
nė, supažindino dalyvius su tinklaraščio, 
kaip naujosios medijos, atsiradimu ir jo 
reikšme šiuolaikiniam pasauliui. Pasak 
doc. dr. D. Janavičienės, tinklaraščiai yra 
specifinė socialinė medija, dar vadinama 
„blogais“: „Anksčiau sąvoka „blogas“ man 
asocijuodavosi su kažkuo blogu. Tačiau 
pradėjusi domėtis šia sritimi supratau, kad 
tai itin įdomi leidybos forma“, – kalbėjo ji. 
Tinklaraštininkas – ne tik teksto kūrėjas, 
bet ir leidėjas, kuris savo tinklaraštyje kuria 
ne tik tekstą, bet ir dizainą. Pasak prelegen-
tės, tinklaraščių vartotojų skaičius nuolat 
auga – dar 2006 m. vartotojų skaičius siekė 
vos 36 mln., 2011 – 181 mln. Šis skaičiaus 
augimas byloja apie tai, kad tinklaraščiai 
tampa vis patrauklesni vartotojų visuome-
nei. Doc. dr. D. Janavičienė savo pranešime 
pabrėžė, jog būti tinklaraščio kūrėju nėra rei-
kalingi ypatingi įgūdžiai – užtenka informa-
cinių technologijų pagrindų. Tinklaraščiais, 
kaip sparčiai populiarėjančia naująja soci-
aline medija, pradėjo domėtis žurnalistai, 
psichologai, verslininkai. Ištirta, jog jie yra 
unikalūs savo rezultatu – leidėjo ir vartotojo 
dialogu. Žymus žurnalistas, ilgametis Lietu-
vos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius 
Radzevičius savo tinklaraštį teigia naudojan-
tis kaip priėjimą prie auditorijos, galimybę 
reikšti savo nuomonę kitiems leidėjams. O 
VU Žurnalistikos instituto dėstytoja doc. 
dr. Jolanta Mažylė priminė konferencijos 
dalyviams, kad žinant savo teisę reikšti 
savo nuomonę, būtina nepamiršti ir parei-
gos – laikytis elementarios etikos. Priešingu 
atveju tinklaraščiuose atsiras pakankamai 

daug žmogui nereikalingos, ją žeidžiančios 
ir visiškai neugdančios informacijos. 

Suaktyvėjusi jaunimo savirealizacija

Pasak VU Žurnalistikos instituto dėstytojo 
prof. Žyginto Pečiulio, tinklaraščiai – sociali-
zacijos, savęs kūrimo ir įtvirtinimo priemonė. 
Kadangi didžiausia interneto vartotojų dalis 
yra jaunimas, jie tampa jaunaisiais leidėjais. 
Kurdami savo tinklaraščius, jie išlaisvina savo 
mintis, idėjas, prisideda prie asmeninės savi-
realizacijos proceso vyksmo. Vadovaujantis 
žymaus sociologo Abraomo Maslow poreikių 
piramide, kurioje aukščiausioje, bet kartu 
mažiausiai „judinamoje“ poreikio vietoje 
yra saviraiška (piramidės apačioje atsidūrė 
svarbiausias – fiziologinis poreikis), galima 
daryti išvadą, kad kurdami internetinius 
tinklaraščius (kuriais ypač aktyviai naudojasi 
jauni žmonės), saviraiškos poreikius patenki-
na vis daugiau jaunimo. Jie, tapdami vienais 
iš leidėjų, lengviau priartėja prie vieno iš sun-
kiai pasiekiamų poreikių patenkinimo – sa-
varankiško ugdymosi. Šiuo atveju – kuriant. 
Tad galima daryti išvadą, kad ties naujosios 
medijos atsiradimu jaunimas labiau priartėjo 
prie leidybos proceso, užmezgė dialogą su jų 
informacijos vartotojais, kas jiems padėjo įgyti 
daugiau žinių, praplėsti savo akiratį. 

Autorės nuotr.

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt

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

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt

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

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

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

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

www.post.lt.

Voruta 
parduodama 

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

Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 18

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms 

grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) 

„Šimtalapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji 

kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Mieli skaitytojai ir 
prenumeratoriai, 
nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio 

„Voruta“ prenumeratoriai (privatūs asmenys) 
gali nemokamai skelbti laikraštyje skelbimus,  
sveikinimus, užuojautas, nekrologus. Siųsti 
el. paštu vorutosfondas@voruta.lt ar telefonu 
8 603 11 117.

Iš anksto dėkojame už paramą.

„Vorutos“ redakcija

Skaitytojų dėmesiui!
Maloniai kviečiame redakcijai siųsti 

informaciją apie tai, kada ir kokiame 

šaltinyje pirmą kartą paminėtas Nal-

šios (vietovės, administracinio centro, 

žemės, žemių susivienijimo ir pan.) 

vardas.

Iš anksto dėkojame!

„Vorutos“ redakcija

Kalesninkų 
parapijos atgimimas

Kviečiame įsigyti Vytauto Valentino Česnulio 
knygą „Kalesninkų parapijos atgimimas. Kalesninkų 
bažnyčios statytojas ir lietuviškos mokyklos įkūrėjas 
kunigas Mykolas Rudzis“ (Voruta, 2013). Knyga 
parduodama „Vorutos“ redakcijoje (Naujoji g. 16, 
Trakai), norintieji gali gauti paštu, kaina – 10 Lt (be 
siuntimo išlaidų). Pasiteirauti galite tel. 8 603 11 117, 
8 528 512 66 arba el. paštu buhalterija@voruta.lt. 


