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„Vorutos“ pokalbis

Filmas, kurio veikėjas – 
tauta: „Lūžis prie Baltijos“

Lietuvos istorija

Budapešte atidengtas paminklas 
Jogailai ir Jadvygai

Kauno pilies ateities vizija
Sub signo nobili-Lietuvos pilys

Nukelta į 6 p. Nukelta į 4 p.

Pianistė prof. Gražina Ručytė-Landsbergienė, 
pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vadovo, Europos Parlamento nario 
prof. Vytauto Landsbergio žmona, ir režisierė 
Agnė Marcinkevičiūtė sukūrė 3 val. trukmės 
trijų dalių dokumentinį filmą „Lūžis prie Balti-
jos“, kuriame atgaivinami svarbiausi istoriniai 
mūsų šalies Nepriklausomybės atgavimo etapai. 
„Kuriant šį filmą, mano tikslas buvo parodyti 
ne tik nepaprastą, su stebuklinga sėkme sovietų 
valdžiai pasipriešinusią tautos jėgą, bet ir at-
sakyti į klausimą, iš kur ši jėga kilo. Kai kurias 
situacijas norėjau labiau konkretizuoti ir paa-
nalizuoti, negu iki tol jos buvo pateiktos apie 

tą laikotarpį bylojančiuose kūriniuose“, �� sako�� sako sako 
ponia G. Landsbergienė. Mintimis apie kūrybinį 
filmo procesą, jo idėjas bei dar kaip vakar atmin-
tyje gyvus ano meto įvykius G. Landsbergienė 
sutiko pasidalinti su „Vorutos“ skaitytojais.

Gerbiama Gražina, ar filmas „Lūžis prie 
Baltijos“ gimė Jūsų iniciatyva? Kas buvo 
pagrindinis jo autorius?

Filmą kūrėme kartu su režisiere Agne 
Marcinkevičiūte. Norėčiau pasidžiaugti, kad mano 
ir režisierės pozicijos sutapo, mums puikiai sekėsi 
bendradarbiauti. Ilgai kartu sėdėdavome, dienų 
dienomis peržiūrėdavome tą pačią archyvinę 
medžiagą ar sceną, mąstydavome, tardavomės. 
Panašiai matėme svarbiausius filmo turinio as-
pektus, režisūrinį jo planą, kompoziciją. 

Filmo iniciatorė buvau aš, taip pat parin-
kau didžiąją medžiagos dalį. Dar dabar jaučiu 
visų tuomečių išgyvenimų pilnatvę, kurie 
chronologiškai išsidėstę mano atmintyje. Todėl 
siekiau, kad ir filme atsispindėtų visas jausmi-
nis, pakylėtas ano laikotarpio koloritas...

Kurti dokumentinį filmą apie vieną 
svarbiausių Lietuvos istorijos laikotarpių – la-
bai sudėtingas uždavinys. Tai jau daugelio 
rodytas, aprašytas, apkalbėtas, analizuotas 

Virginija MAKSVYTYTĖ, Kaunas

Spalio 30 d. Budapešte (Vengrijoje) ati-
dengtas paminklas Lietuvos didžiajam kuni-
gaikščiui Jogailai, vėliau tapusiam Lenkijos 
karaliumi, ir jo žmonai Jadvygai �� Lenkijos 
karalienei ir Vengrijos karaliaus Liudviko 
Didžiojo dukteriai.

Ceremonijos metu Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras L. Linkevičius pa-
žymėjo, kad naujasis paminklas simbolizuoja 
šimtmečius trunkantį Lietuvos ir Vengrijos 
bendradarbiavimą. Ministras taip pat pabrėžė, 
kad XIV a. įvykusi Jogailos ir Jadvygos santuo-
ka sujungė Lietuvą su krikščioniškąja Europa ir 
sustiprino ryšius tarp Vidurio Europos šalių.

Budapešto pilies papėdėje esančiame 
Europos parke profesorės Dalios Matulai-
tės sukurtą paminklą pašventino Vengrijos 
primas, Estergomo-Budapešto arkivyskupas 
kardinolas Péteris Erdő ir Vilniaus arkivysku-
po augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. 
Paminklo atidengimo ceremonijoje taip pat 
dalyvavo Vengrijos užsienio reikalų minis-
tras J. Mártonyi ir Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekretorė Henryka 
Mościcka-Dendys.

Paminklo atidengimas �� vienas svarbiausių 
akcentų Vengrijoje pristatant Lietuvos kultūrą 
ir istoriją pirmininkavimo Europos Sąjungos 
Tarybai laikotarpiu. Pagrindinis paminklo 
rėmėjas �� Sauliaus Karoso labdaros ir paramos 
fondas, taip pat Užsienio reikalų ministerija.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos inform. Paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai ir jo žmonai Jadvygai 

Savaitraštis „Tremtinys“ – 
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Mažoji Lietuva

Tauragiškiai prof. Vaclovo Biržiškos gyvenimo keliu
Daiva KINIULIENĖ, Lietuvos bibliotekininkų draugijos Tauragės skyriaus pirmininkė

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Bal-
trušaitytės viešosios bibliotekos bibliotekininkai, 
kaip konkurso „Metų geriausias Lietuvos bibli-
otekininkų draugijos skyrius“ paskatinamosios 
premijos laimėtojai, nutarė aplankyti Lietuvos 
bibliotekininkų draugijos (LBD) įkūrėjo prof. 
Vaclovo Biržiškos gimtinę. Kitąmet kultūrinė 
bendruomenė švęs šio iškilaus žmogaus, bi-
bliografo ir knygotyrininko 130-ąsias gimimo 
metines. Šiltą rudens dieną V. Biržiškos gimtieji 
Viekšniai mus pasitiko nušviesti saulės spindu-
lių. Centrinėje aikštėje į didelę supirkėjų mašinos 
priekabą bumpsėjo viekšniškių sodų obuoliai. 
Šalia dar nuo 1860 m. įsikūrusi vaistinė, išlikusi 
čia gyvenusio ir dirbusio Juozo Aleksandravi-
čiaus dėka kaip vienintelis Žemaitijoje kaimiško 
tipo vaistinės muziejus. Vaistininko gyvenamo-
joje dalyje yra vadinamas inteligento kambarys, 
kuriame vaistinės savininkai bendraudavo 
su miestelio šviesuomene. Čia dažnas svečias 
būdavo ir V. Biržiškos tėvas daktaras Antanas 
Biržiška, tai patvirtina ir vaistinės muziejuje rasta 
viena kita A. Biržiškai priklausiusi knyga.

A. Biržiškos šaknys �� Karšuvos žemėje, 
Biržų Lauko (dab. Šilalės r.) buvusiame dva-
relyje. Prasminga, kad Biržiškų bajorų herbas 
vaizdavo gulbes �� ištikimybės simbolį. Biržiš-
kos sena žemaičių bajorų giminė ir nuo seno 
turintys polinkį į mokslą. A. Biržiška 1880 m. 
baigė mediciną Maskvos universitete, susituokė 
su lenkaite Elžbieta Rodzevičiūte. Pora grįžo 
į Lietuvą, aplinkybių verčiami apsigyveno 
Viekšniuose. Čia užaugino tris sūnus profeso-
rius: Mykolą (1882��1962) �� literatūros istoriką, 
tautosakos tyrinėtoją, Vasario 16-osios Akto 
signatarą, Vaclovą (1884��1956) �� bibliografą, 
kultūros istoriką, Viktorą (1886��1964) �� inži-
nierių, matematiką. Viekšniuose turi magišką 
reikšmę skaičius trys: profesoriai trys, muziejai 
trys, Viekšnių 200 metų istoriniame herbe trys 
aštuoniakampės žvaigždės su karališka karūna, 
kurį dar 1792 m. gegužės 15 d. miesteliui kartu 
su ketverių metų privilegijomis suteikė valdo-
vas Stanislovas Augustas1.

Ant Biržiškų senųjų pamatų atstatytame 
name nuo 2009 m. įsikūrusi Viekšnių biblioteka, 
kurioje dabar telpa apie 10 tūkst. knygų. Dideles 
baltas duris mums plačiai atvėrė bibliotekininkė 
Ona Pačengienė. Buvusiame daktaro A. Biržiš-
kos darbo kambaryje, kuklioje ekspozicijoje, 
surinktos Biržiškų knygos, šeimos nuotraukos, 
akį traukia stalelis ir kėdė iš buvusio Biržiškų 
gyvenimo. Kukli bibliotekininkė Onutė (o juk 
brolių Biržiškų auklė irgi buvo Onutė Butkai-
tė2, esą prieš mirtį sudeginusi dalį V. Biržiškos 
rankraščių) ir vėl saugo Biržiškų prisiminimą 
Viekšniuose. Biržiškų archyvinė medžiaga iš-
sibarsčiusi skirtinguose fonduose ir saugojama 
Vilniaus universiteto (VU), Lietuvos mokslų 
akademijos (LMA) Vrublevskių ir Klaipėdos 
universiteto (KU) bibliotekose. 

Tauragiškiams įdomiausias daktaro Kazio 
Pemkaus fondas, esantis KU bibliotekos ran-
kraštyne. Čia saugojami 52 V. Biržiškos laiškai 
mūsų kraštiečiui, kilusiam iš Antringių kaimo 
(Tauragės r.) kalbininkui, JAV lietuvių kalbos 

tyrinėtojui, filologijos mokslų daktarui Petrui 
Jonikui (1906��1996) ir 12 išlikusių P. Joniko laiškų 
rašytų „per kalkę“ V. Biržiškai. Juose atsisklei-
džia paskutinieji septyneri V. Biržiškos metai, 
praleisti užsienyje (Vokietijoje ir nuo 1949 m. 
JAV). Korespondencija su P. Joniku vyko nuo 
1948 iki 1955 m. Abu žemaičiai laiškuose kalbasi 
labai atvirai ir draugiškai. Bendravimui netrukdo 
amžiaus skirtumas. Dažniausiai V. Biržiška į 
dvidešimt metų jaunesnį P. Joniką kreipdavosi 
globėjišku tonu „Mielas arba brangus pone 
Petrai“, patarinėdamas ar pateikdamas pasta-
bas P. Joniko tyrinėjimams. Matyti, kad prof. 
V. Biržiška kaip žemaičiu „mielu prieteliu“ 
labai pasitikėjo P. Joniku. Šiuos laiškus išsamiai 
apžvelgė KU dėstytoja dr. Roma Bončkutė3. Iš 
tų laiškų aiškėja V. Biržiškos asmenybė ir pažiū-
ros. Jis visą gyvenimą išliko kairiųjų pažiūrų ir 
smerkė krikdemus, turėdamas aštrų, žeidžiantį 
liežuvį, nepatinkančius asmenis laiškuose be 
gailesčio atvirai plakė. Amerikoje V. Biržiška 
jautėsi neįvertintas, sudėtingo charakterio, 
niekada nesileido į kompromisus, dėl to buvo 
priverstas pasitraukti iš „Lietuvių enciklopedi-
jos“ vyriausiojo redaktoriaus pareigų (Bostone 
jam vadovaujant išėjo 3 tomai). 

V. Biržiška 1955 m. spalio 13 d. laiške 
kritiškai atsiliepė apie P. Joniko pasirinkimą 
studijuoti Amerikoje bibliotekininkystę, kuri čia 
esanti „tik gryna rekliama“, o bibliotekos „viską 
katalogizuodamos daugiausia ne autorių, bet 
įvairių serijų vardu ir tuo būdu nuo skaitytojų 
nuslėpdamos knygas“. Juk pats V. Biržiška dar 
jaunystėje 1918 m., gyvendamas Maskvoje, lankė 
A. Šaniavskio liaudies universiteto bibliotekinin-
kų kursus, kaip teigia V. Maciūnas, „gaudamas 
teorinius pagrindus savo ikitolinei bibliotekinės 
darbuotės praktikai“4, o JAV 1951��1953 m. buvo 
Kongreso bibliotekos Vašingtone konsultantas 
ir ten 1952 m. parengė bibliografiją „Amerikos 
lietuvių spauda 1874��1910“.

1955 m. lapkričio 6 d. laiške  P. Jonikas 
paprašo prof. V. Biržiškos padėti parašyti stu-
dijų darbą apie Lietuvos bibliotekas ir pateikia 
klausimų apie bibliotekų finansavimą (V. Bir-
žiška buvo pirmosios Lietuvos universiteto 
(Lietuvos universitetui 1930 m. suteiktas Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU) vardas. Tam 
tikrais istoriniais laikotarpiais vadintas Lietuvos 
universitetu, Kauno universitetu �� red. past.) 
bibliotekos 1923 m. steigėjas, Vytauto Didžiojo 
ir Vilniaus universitetų bibliotekų vadovas). Jau 
lapkričio 10 d. V. Biržiška atsako, kad tuomet Vy-
riausybės finansavimas knygoms pirkti nebuvo 
didelis, „kad biblioteka negalėjo kartais ir visų 
jos iš metų į metus išrašomų mokslo žurnalų 
išsirašyti dėl lėšų trūkumo“.

Mūsų kraštietis P. Jonikas, jau būdamas 
Lituanistikos instituto prezidentu, leidžiant 
V. Biržiškos „Aleksandryno“ pirmąjį tomą 
prakalboje sako: „Tas veikalas �� yra dvigubai 
svarbus. Viena, jis pirmą kartą mūsų istoriogra-
fijoje suburia bei surikiuoja didelį būrį senųjų 
lietuvių autorių bei rašytojų, jų tarpe ir daugelį 
lig šiol mažai kam težinomų (...). Antra, veikalas 
žymiai palengvina įvairius tolimesnius mūsų 

kultūros bei literatūros istorijos tyrinėjimus. 
V. Biržiškos lietuvių rašytojų biografinis trijų 
tomų rinkinys „Aleksandrynas“ (1960��1965) 
pavadintas jo antrosios žmonos Aleksandros 
vardu, pagerbiant moterį, kaip mokslininko 
padėjėją, o gal kartais prisimenant ir gimtuosius 
Viekšnius, juk čia gyveno ir dirbo vaistininkas 
J. Aleksandravičius, pirmojo Lietuvoje skraidyti 
bandžiusio Viekšniuose gyvenusio Griškevi-
čiaus vardas irgi Aleksandras, 1908 m. Viekš-
nių mokyklai suteiktas Aleksandro vardas, 
švenčiant caro Aleksandro II 90-ąsias gimimo 
metines. Neatsitiktinai „Aleksandryno“ visų 
trijų tomų paantraštėje norėta priminti žiaurią 
lietuviams caro Aleksandro II politiką, kai buvo 
draudžiama spausdinti ir įvežti lietuviškas 
knygas lotyniškais rašmenimis ir to skaudaus 
lietuviams draudimo šimtmečio proga, kaip 
tik ir išleistas viso V. Biržiškos (po jo mirties 
tuo rūpinosi brolis Mykolas) gyvenimo darbo 
vaisius �� tritomis „Aleksandrynas: senųjų lietu-
vių rašytojų, rašiusių prieš 1865 m. biografijos, 
bibliografijos ir biobibliografijos“. 

Žinomas savo visuomenine veikla, V. Biržiš-
ka užėmė įvairius postus: 1919 m. V. Kapsuko 
vyriausybėje buvo liaudies švietimo komisaru 
(ministru), 1922 m. Lietuvos universiteto TeisėsTeisės 
fakulteto docentas (profesorius nuo 1930 m., 
ir dekanas nuo 1933), skaitė administracinės 
teisės kursą, 1923 m. Lietuvos universiteto 
bibliotekos įkūrėjas. 1923��1940 m. Kauno uni-
versiteto bibliotekos direktorius. 1940��1941 m. 
V. Biržiškos veikla siejosi su VU. Jis buvo VU 
bibliotekos direktorius, Teisės fakulteto dekanas. 
Jo rūpesčiu įsteigta Bibliologijos katedra, da-
vusi pradžią aukštajam bibliotekininkystės 
mokslui VU. Gyvendamas Vokietijoje V. Biržiška 
1946��1949 m. dėstė Pabaltijo universitete Ham-

burge ir Pineberge. Nuo 1949 m. gyveno JAV. 
1951��1953 m. jis buvo Kongreso bibliotekos 
Vašingtone konsultantu.

Jaunystėje pasirinkęs Smūtkelio slapyvardį 
1818 m. Voroneže išleidęs rinkinį „Eilės ir proza“, 
nors žinomu poetu netapo, bet jau tada prabilo 
rūpintojėlio balsu. Pradėjęs domėtis senąja spau-
da dar studijų 1903��1909 m.  Sankt Peterburge 
metu, stebėtinai daug dirbdamas jis ateities kar-
toms išliko žinomas ne tiek kaip teisininkas, bet 
kaip 4 dalių „Lietuvių bibliografijos“ (1924��1939) 
išleistos Kaune, „Lietuvių rašytojų kalendoriaus 
(Tiūbingenas, 1946), 3 t. „Aleksandryno“ 
(Čikaga, 1960��1965) ir kt. mokslinių renginių 
leidėjas. Kaip teigė mano dėstytojas, tiesa ir 
buvęs VU bibliotekos direktorius, ne mažiau nei 
V. Biržiška garsi asmenybė, VU profesorius L. 
Vladimirovas: „Jis paliko didžiulį bibliografinį 
ir knygotyrinį palikimą, be kurio šiuo metu 
negali išsiversti nė vienas bibliografas, knygos 
ir kultūros istorikas“5.

S. Kancevyčiaus nuotr.

1Diploma renovations miastu wolnemu Rzecz-
pospolitej Wiekszniam w Księstwie Žmudzkim ležą-
cemu �� Lietuvos metrika=Metryka Litewska. Kn.536 
(1791��1792). �� V.: Versus aureus, p. 132��134.

2 Liepaitė I., Šulgienė N. Vaclovo Biržiškos Aleksan-
dryno ir kitų rankraščių likimas pasibaigus Antrajam 
pasauliniam karui. �� Knygotyra, 2012, t. 58, p. 80��93.

3 Bončkutė Roma. Vaclovo Biržiškos laiškai Petrui 
Jonikui (1948��1955) Klaipėdos universiteto bibliotekos 
Kazio Pemkaus fonde. �� Archivum Lithuanicum 12, 
2010, p. 353��380.

4 Maciūnas Vincas. Vaclovo Biržiškos įnašas litua-
nistikon// Rinktiniai raštai. �� V.: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2003, p. 773��794.

5 Vladimirovas Levas. Vaclovas Biržiška mano prisi-
minimuose. �� Tarp knygų, 1992, Nr.2, p. 25��26.

Tauragės bibliotekininkai Viekšniuose 2013 m.

Lietuvos muitinei – 23

Kauno teritorinėje muitinėje paminėtos 23-iosios
Lietuvos muitinės atkūrimo metinės

Gintautas TAMULAITIS, Kauno teritorinės muitinės inspektorius
Spalio 8-osios popietę, Lietuvos muitinės 

23-iųjų atkūrimo metinių išvakarėse, Muitinės 
departamento generalinis direktorius Antanas 

Šipavičius kartu su Personalo administravimo sky-
riaus viršininku Irmantu Lideikiu bei vyriausiąja 
inspektore Asta Sadaunykiene atvyko į Kauno 

teritorinę muitinę pasveikinti joje tarnaujančius 
pareigūnus.

Iškilmingo minėjimo metu generalinis 
direktorius A. Šipavičius sveikino susirinkusius 
pareigūnus profesinės šventės proga, kalbėjo 
apie kiekvieno muitininko svarbą bei jų indėlį 
dirbant bet kuriose muitinės tarnybos vietose �� ar 
tai būtų misijose, administracijoje, muitinės 
poste ar kitoje darbo vietoje, siekiant bendrų 
muitinei tikslų, saugant ne tik mūsų valstybės, 
bet ir Europos Sąjungos ekonomines sienas. Taip 
pat priminė apie kiekvieno pareigūno pareigą 
ir atsakomybę. Džiaugėsi, kad muitinėje dirba 
labai daug sąžiningų pareigūnų. Baigdamas savo 
kalbą, palinkėjo visiems geros kloties tarnyboje, 
pagarbos savo pasirinktai profesijai, asmeninės 
laimės. Nusipelniusius ir pačius aktyviausius 
pareigūnus apdovanojo atminimo medaliais, 
vardinėmis dovanomis bei padėkomis.

Į Kauno teritorinę muitinę pasveikinti pro-
fesinės šventės proga atvyko ir Lietuvos šaulių 
sąjungos vado pavaduotojas �� jaunųjų šaulių va-
das atsargos kapitonas Vytautas Žymančius. Savo 
sveikinimo kalboje prisiminė Lietuvos muitinės 

kūrimosi pradžią, jos svarbą valstybei, dėstė min-
tis: „Būnant Krašto apsaugos savanorių pajėgose 
teko matyti besikuriančios muitinės postus, teko 
matyti Latvijos pasienyje sudegintą AMON-o 
Lietuvos muitinės vagonėlį. Buvo kraupu. Bet 
mes nugalėjom.“ V. Žymančius linkėjo visiems 
geros kloties tarnyboje ir asmeniniame gyvenime. 
Baigęs savo kalbą, Kauno teritorinės muitinės 
viršininkei Genovaitei Linkevičiūtei įteikė knygą 
apie Lietuvos šaulių sąjungos istoriją bei atminimo 
dovanėlę. Vėliau muitinės pareigūnams koncerta-
vo šaulių koncertinė grupė (vadovė šaulė Regina 
Kabalinienė), kuri savo dainomis ne tik linksmino, 
bet ir kėlė lietuvišką patriotinę dvasią. Kūrinius 
fleita atliko Lietuvos kariuomenės Sausumos pajė-
gų orkestro fleitininkas Algirdas Tamulaitis.

Greitai prabėgo šventinė popietė. Generalinis 
direktorius A. Šipavičius ir Kauno teritorinės 
muitinės viršininkė G. Linkevičiūtė džiaugėsi 
švente, koncerto atlikėjams nuoširdžiai dėkojo už 
koncertinę programą, visiems dar kartą palinkėjo 
gražios Lietuvos muitinės šventės. Buvo padary-
tos istorinės atminimo nuotraukos bei pasivaišinta 
šventiniu tortu.Sveikinimo žodį taria Kauno teritorinės muitinės viršininkė Genovaitė Linkevičiūtė
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Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Šereiklaukis ir jo dvaras. III d.
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Rusijos kariuomenės sudeginti Šereiklaukio dvaro rūmai 1915 m.

Tų metų rudenį į Šereiklaukį įsiveržę Rusijos 
kariuomenės daliniai apiplėšė ir sudegino didžiąją 
dvaro sodybą. 1915 m. pradžioje Vokietijos kariuo-
menei grįžtant prie Nemuno, artilerijos ugnimi 
naikinti toje sodyboje įsitvirtinę rusų kariškiai.

1920 m. pradžioje nuo Vokietijos atskyrus 
Klaipėdos kraštą, Šereiklaukis ir jo dvaras trum-
pam atsidūrė nežinomybėje. Tebeturėta galia ir 
pajamos (kurias užtikrino didžiosios valdos) leido 
vėl iškilti aukštyn �� Konradas fon Dresleris tapo 
svarbiu Klaipėdos krašto politikos veikėju, tiesa, 
nepalankiai vertinusiu 1923 m. pradžioje prasidė-
jusį Lietuvos Respublikos valdymą ir lietuviškus 
reikalus.

Anuomet Didžiuoju vadinto karo laikais 
suniokotas Šereiklaukis palaipsniui tvarkėsi ir 
atsikūrinėjo, likdamas svarbiu ūkiniu vienetu, 
darboviete daugeliui aplinkinių žmonių. 1925 m. 
dvaras dar valdė 1783 ha žemės, ten gyveno 261 
žmogus. Šereiklaukyje veikė valsčiaus centras, 
paštas ir mokykla. Autonomiškame Klaipėdos 
krašte nevykdyta lietuviškoji žemės reforma, tad 
didžiajam dvarui negrėsė nacionalizacija, prievar-
tinis parceliavimas ir panašūs dalykai.

Nuo 1920 m. pradžios įsigaliojusi riba tarp 
Klaipėdos krašto ir Rytprūsių (nužymėta Ne-
munu), 1923 m. tapo siena tarp valstybių, galop 
įteisinta Lietuvos Respublikos ir Vokietijos susi-
tarimais. Apylinkių gyventojams atradus kontra-
bandos verslo privalumus, teko rūpintis sienos 
apsauga. Sodybėlėje piečiau Šereiklaukio dvaro 
sodybos įsikūrė Lietuvos Respublikos muitinin-
kai ir pasieniečiai. Ten stovėjusiame mūriniame 
sandėliuke buvo kraunamos nemažos krūvos 
konfiskuotų kontrabandinių prekių.

1939 m. Šereiklaukio seniūnijai priklausė Dal-
nicas, Pempynė ir Bitežeriškiai. Ten iš viso gyveno 
239 žmonės.

Didieji istoriniai įvykiai netrikdė Šereiklaukio 
dvaro pagrindinio verslo �� žirgų auginimo. Antrojo 
pasaulinio karo metais nacistinės Vokietijos kariuo-
menei ir krašto ūkiui vis dar reikėjo arklių. Dvare 
auginti žirgai jojimui (vadinamieji karštakraujai) 

ir arkliai darbams (vadinamieji šaltakraujai �� ra-
mesnieji). 1943 m. Šereiklaukio žirgyne turėti du 
karštakraujai eržilai ir 115 kumelių, vienas šalta-
kraujis eržilas ir 40 tokių kumelių.

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje artėjant 
frontui, Šereiklaukio žirgai iškeliavo svetur, 
kai kurie iš jų laimingai pasiekė Vakarus ir ten 
susilaukė palikuonių. Ištisų knygų prireiktų 
aprašinėjant įvairiais amžiais Šereiklaukyje 
augusių žirgų ir jų palikuonių nutikimus, jų 
pasklidimą įvairiuose kraštuose.

Blogiau sekdavosi Šereiklaukio nekilnojama-
jam turtui, kuris negalėdavo pabėgti nuo ugnies, 
grobikų ir kitokių nelaimių.

1944 m. rudenį sovietinė kariuomenė įsitvirtino 
dešiniajame Nemuno krante, tačiau tolyn paju-
dėjo tik po keleto mėnesių. Šereiklaukio sodyba 
vėl atsidūrė fronto linijoje, vėl buvo plėšiama ir 
niokojama.

1944 m rudenį priverstinai evakavus pa-
nemunių gyventojus, ištuštėjusiose apylinkėse 
netrukdomai šeimininkavo sovietiniai kariškiai ir 
jų talkininkai. Vėl būta gaisrų, nebeliko šeiminin-
kų palikto turto. Dabar tegalima tik spėlioti, kiek 
visokių dvare sukauptų gėrybių pradingo 1944 m. 
(kaip ir 1914), kiek netekta ne vien brangių daiktų, 
bet ir istorinių dokumentų bei kitko. Šiandien apie 
to dvaro (kaip ir apie visos Mažosios Lietuvos) pra-
eitį tegali papasakoti nebegausūs raštai ir planai, 
išsklaidyti įvairių šalių rinkiniuose.

Nuo 1944 m. rudens prasidėjo šių apylinkių 
golgotos. Antai buvo visai sunaikinta ant Koplyč-
kalnio stovėjusi šventovė (ten šiandien galima 
įžvelgti tik buvusio statinio pamatus). Tenykštės 
kapinės išgrobstytos, palaikai iškasinėti. Nioko-
tos didingos alėjos, kirsti ten ir dvaro parke augę 
didieji medžiai.

Sunaikinus senojo gyvenimo pagrindus, 
nebeliko tradicinės laivybos Nemunu, sielių 
ir krovinių plukdymo Jūros upe. Nebereikėjo 
vieškelio iš Ragainės su perkėla ir prieglauda 
keleiviams, kokių pakelės užeigų, vandens malūnų 
ir panašių „atgyvenų“ �� viskas buvo pasmerkta 

sunykimui ir sunaikinimui. Antai nemaži Dalnico 
palivarko pastatai buvo taip uoliai nuardyti, kad 
tos sodybos pėdsakus dabar sunku pastebėti. 
Nebeliko ir Kampių palivarko žymių.

Pokariniai vadai suniokotą Šereiklaukio 
dvarvietę paskyrė naujam sovietiniam gamybi-
niam centrui. Senuosius ūkinius trobesius ten 
keitė naujos didelės gyvulių fermos (po 1990 m. 
vėl griautos ir grobstytos). Juokaujama, kad tada 
uoliausiai rūpintasi didžiuoju spirito varyklos 
pastatu, kuriame mielai glaudėsi pokariniai 
atvykėliai. Ilgiau stovėjo pora keliabučių mūrinių 
kumetynų, kur seniau gyvendavo dvaro darbi-
ninkai. Laimingai išliko gal dar XVIII a. statytas 
dvaro mūrinis svirnas, kuriame tebejaučiamas ten 
šimtmečius saugotų grūdų aromatas. Buvusios 
puošnios dvaro sodybos vietoje įsivyravo lūšny-
nai su vargingomis pašiūrėmis.

Sovietinės okupacijos laikais vietovė prarado 
net savo lietuvišką (skalvišką) vardą. Nors prieš-
karinėje Lietuvos Respublikoje dvaras oficialiai 
vadintas „Šereiklaukis“, krašto istorijos nenorėję 

žinoti kalbininkai pagal vokiškus ir rusiškus 
pavyzdžius įteisino vietovardį „Šereitlaukis“, 
nebeprimenantį skalvių vado Šereikos ir jo ben-
dravardžių.

Pastaraisiais dešimtmečiais atkurtas Šereik-
laukio malūno tvenkinys, valytas dvaro parkas, 
pašalinti sovietinių fermų likučiai. Kai kada 
prisimenama didžiojo dvaro praeitis ir ten gyvenę 
krašto veikėjai. Tiesa, vis neskubinama paminėti 
lietuvių raštijos pradininko Martyno Mažvydo, 
ilgai kunigavusio Ragainėje ir lankydavusio šias 
apylinkes.
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Savaitraštis „Tremtinys“ – Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės metraštininkas

Virginija MAKSVYTYTĖ, Kaunas
Iš mūsų šalies į Sibiro platybes buvo ištrem-

ta apie 120 tūkstančių žmonių, tačiau iki šių 
dienų nėra tikslaus skaičiaus, galinčio įvardinti 
trėmimų mastus. Prasidėjęs tautinis Atgimimas 
buvusius sovietinių konclagerių politinius 
kalinius ir Sibiro tremtinius paskatino jungtis į 
organizacijas. 1988 m. liepos 30 d. buvo įkurtas 
„Tremtinio“ klubas. Vėliau organizacija buvo 
pavadinta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga (LPKTS), kurios būstinė iki šiol įsikūrusi 
pačioje Laikinosios sostinės širdyje �� Laisvės 
alėjoje. Čia nuo pat 1988-ųjų spalio leidžiamas 
savaitraštis „Tremtinys“, skirtas ne tik patiems 
tremtiniams, bet ir kiekvienam Lietuvos žmogui, 
norinčiam susipažinti su šalies istorija, šiandie-
nos politinėmis aktualijomis, sužinoti apie patri-
otinius renginius. Pernai spalio 28 d. savaitraštis 
„Tremtinys“ pasitiko  savo tūkstantąjį numerį, 
todėl įdomu dar kartą prisiminti šį leidinį ir 
apžvelgti jo istoriją. 

„Tremtinys“ – Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 

sąjungos palydovas

Nuo pat įsikūrimo pradžios „Tremtinys“ 
įkūnijo laisvės ir nepriklausomybės siekį. Net ir 
šiandien vienas iš „Tremtinio“ tikslų �� atkreipti 
visuomenės dėmesį į iškilusias Lietuvai grėsmes. 
Daug dėmesio laikraštyje skiriama politinių kalinių 
ir tremtinių prisiminimams. Šiame leidinyje kele-
rius metus vykdomas projektas „Lietuvos laisvės 
kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai“, kurį 
remia Spaudos, radijo ir televizijos fondas. Tai 
projektas, skirtas rezistencijos laikotarpio kovų 
ir tremties prisiminimams, atminimo įamžinimo 
temoms, istorinei analizei. Laikraštis „Tremtinys“ 
tarsi LPKTS palydovas, visada ją rėmęs. Anot 
dabartinės „Tremtinio“ redaktorės Jolitos Navic-
kienės, LPKTS šiandieną nebūtų tokia stipri be šio 
savaitraščio, kuriame aprašoma sąjungos veikla, 
visuomenė supažindinama su skaudžia praeities 
istorija ir šiandienos politinėmis aktualijomis.

„Ne kiekviena sąjunga ar organizacija turi 

savo leidinį. Čia aprašoma viskas: nesvarbu, ar tai 
būtų politinė, ar visuomeninė veikla. Man baisu 
prognozuoti, bet jei vieną dieną neliktų „Tremti-
nio“, turbūt daugiau nebeegzistuotų ir Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjunga“, ��„Vorutai“ 
teigė dabartinė „Tremtinio“ redaktorė. 

Kolektyve ilgamečiai entuziastai 
ir nusipelnę Lietuvai žmonės

Per beveik 25 metus „Tremtinio“ gyvavimo 
metus jame dirbo ir rašė daugiausia entuziastai, 
kurie puoselėjo Lietuvos laisvės ir nepriklausomy-
bės idėjas. Už atsiųstus redakcijai straipsnius iki šiol 
beveik nemokami pinigai. Leidinio kolektyve yra 18 
metų dirbusių žmonių, kurie ir šiandien tiki „Trem-
tinio“ mintimi ir puoselėjamomis vertybėmis. Kaip 
teigė Jolita Navickienė, daugiau keitėsi laikraščio 
redaktoriai nei kiti darbuotojai. Pirmojo „Tremtinio“ 
numerio redaktorius-žurnalistas Jeroslavas Banevi-
čius greitai paliko savo pareigas ir savo vietoje leido 
dirbti technikos mokslų daktarui, vėliau Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos��Atkuriamojo 
Seimo nariui, Nepriklausomybės Akto signatarui 
Povilui Varanauskui. Prieš pat nepriklausomybę 
„Tremtinyje“ dirbo Juozas Enčeris, Birutė Nedzins-
kienė, Alfredas Smailys, Natalija Pupeikienė. Tuo 
laikotarpiu „Tremtinys“ buvo leidžiamas net 50 
tūkstančių egzempliorių tiražu! 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, iki 1995 m. 
„Tremtinyje“ redaktore dirbo žurnalistė Vanda 
Poderytė. Jos vadovavimo metais prisijungė 
daug naujų darbuotojų. Vieni iš tokių �� techninė 
redaktorė Vesta Milerienė ir maketuotojas 
Kazimieras Žemaitis, kurie, būdami ištikimi 
„Tremtinio“ mintims, dirba jame iki šiol.

2002��2006 m. buvusi „Tremtinio“ redaktorė 
Audronė Kaminskienė prisiminė vieną šviesiausių 
„Tremtinio“ redaktorių �� rašytoją, žurnalistą 
Romualdą Jurelionį, „Tremtinyje“ dirbusį 1995��
2001 m. Romuldas Jurelionis buvo tas žmogus, 
kuris subūrė kolektyvą produktyvesniam darbui, 
jo dėka leidinyje atsirado kūrinėlių, rašytų tremties 
tema. Tą laikotarpį, kai laikraščiui „Tremtinys“ 

vadovavo Romualdas Jurelionis, visi darbuotojai 
prisimena su nostalgija.

„Jurelionis buvo daugiau literatas, kurio veikla 
atsispindėjo ir pačiame „Tremtinyje“. Priežastis, dėl 
kurios mes prisimename jį šiandien, turbūt yra ta, 
kad jis buvo gal ir griežtas, bet jo dėka laikraštyje 
atsirado daugiau tvarkos. Dirbti po jo buvo nesun-
ku, nes reikėjo tik tęsti pradėtą veiklą“, �� prisiminė 
Audronė Kaminskienė.

Šiuo metu „Tremtinio“ redakcijoje dirba tik 
keturi etatiniai darbuotojai: redaktorė Jolita Navic-
kienė, techninė redaktorė Vesta Milerienė, stilistė 
Dalia Maciukevičienė ir maketuotojas Kazimieras 
Žemaitis. Visi šie žmonės, kartu su „Tremtinio“ 
tautiškomis idėjomis brendę ne vienus metus, 
toliau tęsia leidinio puoselėjamas vertybes.

„Tremtinys“ vakar, šiandien ir rytoj

Nors per Nepriklausomybės metus LPKTS 
gimė iš „Tremtinio“ klubo, kuriam vėliau buvo 
suteiktas Tremtinių sąjungos statusas, savaitraščio 
pavadinimas nekito. Tiesa, pavadinti „Tremtinį“ 
„Laisvės kovotoju“, „Nepriklausomybės sargybi-
niu“ buvo siūlyta, tačiau tai neprigijo. Lietuvoje 
turbūt sunkiai būtų galima rasti kitą tokį laikraštį, 
kuris nuo pat Sąjūdžio nepakeistų ne tik savo 
vardo, leidėjo, bet ir rašytų tomis pačiomis patrioti-
nėmis, tęsiančiomis Laisvės kovų idealus, temomis 
ir, žinoma, stiprintų LPKTS veiklą. Tuo metu, kai 
laikraščio redaktore buvo Audronė Kaminskienė, 
bandyta įvesti naujas rubrikas, tačiau skaitytojai 
diktavo savo reikalavimus ir „Tremtinys“ iki šių 
dienų liko beveik toks pat. Kaip ir tuo metu, taip 
ir dabar, laikraštį sudaro dvi �� politinės apžvalgos 
ir tremties atsiminimų �� dalys.

Pernai spalio 28 d. buvo išleistas tūkstantasis 
laikraščio „Tremtinys“ numeris. Tūkstantojo nu-
merio proga gimė knyga „Tremties vaikai“, kuri 
buvo sudaryta iš straipsnių, atsiųstų į  savaitraščio 
to paties pavadinimo rubriką. Šioje rubrikoje pri-
siminimais dalinosi tremtyje gimę arba vaikystėje 
Sibiro šaltyje atsidūrę žmonės. „Tremtinio“ redak-
ciją užplūdo tiek daug prisiminimų, kad jie netilpo 
laikraštyje, todėl kartu su rašytojo Stanislovo Abro-

mavičiaus pagalba buvo nuspręsta išleisti knygą. 
Ta proga buvo surengta ir paroda „Lietuvos vaikai 
tremtyje“, kuri buvo eksponuojama ne tik Kaune, 
bet ir visoje šalyje. Profesorė Ona Voverienė išleido 
straipsnį, kuriame buvo pateikta išsami „Tremti-
nio“ apžvalga 1991��1998 m. laikotarpiu.

Laikraščio redaktorė Jolita Navickienė tikisi, 
kad „Tremtinys“ ne tik ateityje išliks pastovus, 
bet galbūt jame atsiras ir naujų rubrikų, idėjų ir 
žmonių, nuo kurių pagalbos ir noro prisidėti pri-
klauso savaitraščio kokybė. „Tremtinio“ tikslai ir 
idėjos niekada nepsikeis, nes, kaip teigė redaktorė, 
be istorijos žinių ir meilės Tėvynei būtų sunku 
gyventi ateityje.

Laikraščio „Tremtinys“ redaktorės, laikančios 
tūkstantąjį „Tremtinio“ numerį: kairėje buvusi 
redaktorė Audronė Kaminskienė, dešinėje šiuo 

metu dirbanti redaktorė Jolita Navickienė
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laikotarpis... Vėl iš naujo imtis kalbėti apie 
jį – tai ir tam tikra avantiūra, nes turi rasti 
naują matymo rakursą, naują žodį, naują 
vaizdą. Kodėl apskritai ėmėtės šio darbo, 
koks buvo jo tikslas? 

Filmo herojus �� tauta: visi žmonės, kurie 
pasirinko Nepriklausomybės atkūrimo kelią ir 
ryžtingai juo ėjo, todėl kurdama filmą pirmiau-
siai galvojau ne apie atskirą žmonių grupę, kaip 
kad Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio asmenis, 
kurių vaidmuo Nepriklausomybės atkūrimo 
procese, be jokios abejonės, nepaneigiamas, 
tačiau jų darbai be tos didžiulės susivienijusios 
Lietuvos jėgos palaikymo būtų pakibę ore. 

Kaip žmones telkianti, jungianti grupė 
Lietuvoje veikė Sąjūdis �� paremiant, pade-
dant įvairioms organizacijoms: profesinėms, 
kultūrinėms, etninėms ir pan. Kaip filme teigia 
su roko grupe prie laisvės ugnies įplieskimo 
žmonių širdyse prisidėjęs Algirdas Kaušpėdas, 
tada visoje Lietuvoje aktyviai veikė neprik-
lausomos tautos dvasios ilgesį palaikiusios 
ir žmones telkusios grupės. Reikėjo parodyti, 
kad esame stipri, vieninga, aiškų tikslą turinti 
ir jo siekianti jėga, o ne keli kažką sugalvoję 
asmenys...

Šis istorijos periodas �� tai mūsų tautos 
drąsos ir apsisprendimo laikas. Visi žinome, 
kokių priemonių prieš nepaklūstančiuosius 
imdavosi sovietų valdžia, tačiau minios jai 
pasipriešino, nepakluso �� nepaprastas dalykas! 
Tai buvo laikotarpis, kai galėjai didžiuotis, kad 
esi lietuvaitė.

Taip, jau daug išleista gerų knygų ir filmų 
apie tai, bet kartais aš juose pasigendu giles-
nio sluoksnio: kad būtų parodyta ne tik tai, 
ką mes patyrėme, bet ir kodėl. Siekiau labiau 
paanalizuoti kai kurias situacijas. Norėjau 
atsakyti į klausimą, iš kur tada Lietuvoje kilo 
ta milžiniška jėga �� tos minios, masės žmonių, 
kurios prikimštais autobusais palikdavo na-
mus, šeimą, darbą ir lėkdavo į mitingus. Jie 
buvo apsisprendę ir žinojo dėl ko. 

Žinoma, galima išvardyti visus Sąjūdžio 
iniciatyvinės grupės narius, kurių vaidmuo 
buvo labai didelis, kurie važinėjo po Lietuvą, 
mitinguose aiškindavę tikslų, siekių vizijas, 
burdami, stiprindami tautos valią konsolidavo 
ir jungė ją. Tai buvo pasiaukojančiųjų darbai. 
Be jokios abejonės, labai aktyviai komponuoda-
mas gaires dalyvavo ir Vytautas. Tačiau noriu 
akcentuoti �� kūriau filmą ne vien apie Vytautą, 
o apie Sąjūdžio veiklą ir tautą. 

Filme stengėmės rasti ir naujesnės 
medžiagos, nesikartojančių kadrų.

Tas istorinis laikotarpis, kuriuo dabar gali 
didžiuotis mūsų tauta, labai turtingas. Jame be 
galo daug vilties, džiaugsmo, ryžto, išdidumo, 
bet, nepaneigsime, kartu ir įtampos, baimės. 
Jis prisodrintas įvykių, tuometinių aktualijų, 
politinių vingių. Archyvinė medžiaga ilga 
ir įvairiapusė, o ją reikėjo sutalpinti į 3 va-
landas. Į kokius aspektus siekėte susitelkti 
labiausiai? 

Norėjau parodyti kertinius taškus, kurie 
formavo laisvės atgavimą.

Filmas buvo pradėtas M. K. Čiurlionio 
palikimu kaip simboliu, kuris išreiškia 
nepriklausomą ir unikalią mūsų tautos 
dvasią, parodo, kad turime aukšto lygio meną, 
neišsemiamų klodų pilną kultūrą ir istoriją. 
Vytautas visą laiką domėjosi M. K. Čiurlioniu 
ir visada aktyviai kovojo už jį kaip už mūsų 
tautos kultūros simbolį. 

Po „čiurlioniados“ laikotarpio norėjau 
parodyti, kaip Sąjūdis grindė kelius į valstybės 
atkūrimą: buvo einama nuo 1989 m. vasario 
16-osios deklaracijos, per laimėtus rinkimus 
į SSRS liaudies deputatų suvažiavimą, nuo 
kurio galėjome pradėti garsiai išsakyti savo 
reikalavimus, paskelbti Sąjūdžio apsibrėžtą 
vaidmenį ir išsikeltą nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo tikslą. Tada sekė kalba Maskvoje, kai 
reikėjo gauti oficialų Hitlerio-Stalino 1939 m. 
sudaryto „velniškojo“ pakto ir Baltijos šalių 
aneksijos pasmerkimą, susivienyti su pasau-
lio lietuvių bendruomenėmis ir gauti paramą 
Vakaruose. Po šių kertinių momentų atrinko-
me medžiagą, kuri vaizdavo Baltijos kelią ir 
išreiškė mūsų reikalavimą Nepriklausomybę 
atgauti nedelsiant.

Kalbant apie mano vyro portretą šiame 
filme, mano tikslas buvo parodyti jį tokį, koks 
jis buvo tada, toje veikloje, toje atsakomybėje. 
Sūnaus (Vytauto Landsbergio jaunesnio-
jo �� aut. past.) filme „Visa tiesa apie mano 
tėvą“ kalbama jau iš šiandienos rakurso, o 
aš šito nenorėjau. Tai, ką apie tą laikotarpį 
Vytautas kalba šiandien ir ką jis kalbėjo tada, 
yra labai skirtinga. Dabar kuriami filmai apie 
jo pasaulėžiūrą, asmenybę, bet tada jis neturėjo 

„Vorutos“ pokalbis

Filmas, kurio veikėjas – tauta: „Lūžis prie Baltijos“
Atkelta iš 1 p.

laiko skleisti savo pasaulėžiūros �� jam reikėjo 
tiesiog akimirksniu iškelti idėjas, rasti jų sklei-
dimo būdus ir, visų svarbiausia, už jas kovoti  �� 
racionaliai ir atitinkamai elgtis per susitikimus 
Maskvoje ir kitur. Manau, kad autentiška to 
laikotarpio medžiaga labai iškalbinga.

Filme matoma ir tuomečių Lietuvos 
politinių jėgų konfrontacija. Parodžiau tik tai, 
kas dokumentuota. Nebuvo taip, kad kitos 
politinės jėgos visai nekalbėtų su „Sąjūdžiu“, 
nesiderintų, nesiektų bendresnių išeities taškų. 
Manau, tai irgi palengvino įtampą, kurios tuo 
metu buvo labai daug. 

Filmą vis dar koregavome, pildėme. 
Štai visai neseniai įdėjome poeto Justino 
Marcinkevičiaus kalbos ištrauką, kurioje jis 
susijaudinęs sako, kad pagaliau išaušo mūsų 
tautos apsisprendimo ir pajėgumo reikalaujanti 
diena (kalba Sąjūdžio suvažiavime).

Kaip rinkote medžiagą? 
Vytautas turėjo labai didelį archyvą, tad 

pirmiausiai pradėjome nuo jo komplektavi-
mo. Ieškojome turinio, atrinkinėjome kadrus, 
kurie būtų reikšmingi norimoms išryškinti 
situacijoms. Iš begalinės archyvinės medžiagos 
padaryti trumputę santrauką, kai tą medžiagą 
tenka trumpinti po keliasdešimt kartų, labai 
sunku. Renkantis medžiagą, mums svarbiausia 
buvo, kad ji būtų raiški, skambėtų ir išsakytų 
esmę, juntamą to laiko žmogaus �� kodėl jis eina 
į mitingą, ką palaiko. 

Labai svarbu buvo parinkti medžiagą iš 
1990 m. kovo 10��11 d. Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios Tarybos posėdžiavimo 
momentų, nes ši medžiaga nebuvo daug eks-
ponuojama. Posėdžiauti Taryba pradėjo kovo 
10 d., nors dar nebuvo išrinkti visi jos nariai, o 
reikėjo labai skubėti �� visi nutarimai, potvar-
kiai, tolesnė Tarybos veiklos programa turėjo 
būti sudaryta iki kovo 12-osios, kai Michailas 
Gorbačiovas gaus naujus įgaliojimus.

Kurti filmo turinį baigėme tik liepos mėnesį, 
nors buvome įsipareigoję parodyti jau rugpjūčio 
gale. Buvo daug darbo �� reikėjo iššifruoti kalbą, 
galutinai sudėlioti kompozicinį planą. Be galo 
dėkoju visiems geranoriškiems žmonėms, 
kurie nuoširdžiai pagelbėjo neskaičiuodami 
savo valandų: tai Leonas Glinskis, Andrius 
Petrulevičius, kurie mums rodė savo archyvą 
ir leido iš jo rinkti medžiagą, Sąjūdžio sekre-
toriate dirbusi Angonita Rupšytė, patikslinusi 
daugelį dalykų, Algirdas Kaušpėdas, savo 
komentarais praturtinęs filmo turinį. Apskritai 
filmo kūrimo metu mums skambino ne vie-
nas žmogus ir klausė, ko mums dar trūksta, 
ar galėtų kaip nors pagelbėti �� visiems jiems 
tariu nuoširdų ačiū. „Egzaminą“ laikėme ir 
su jaunimu �� rodėme jiems, klausėme, ar vis-
kas, kas pateikta filme, aišku ir suprantama 
jauniesiems žiūrovams. Labai dėkinga esu ir 
Seimui, kuriame geranoriškai buvo parodyta 
90 proc. baigto filmo. Gavome labai svarbių 
pastabų dėl kai kurių vietų paaiškinimo, datų 
patikslinimo. Esu dėkinga ir LRT televizijai, 
leidusiai naudotis archyvine medžiaga.

Kada Jūsų vyras gerb. Vytautas Landsber-
gis pamatė šį filmą? Kokia buvo jo nuomonė? 
Gal pats jis viską būtų sudėliojęs kitaip?

Vytautui filmo nerodėme gana ilgai. 
Norėjome pačios kurti seką, rinkti planus ir 
pan. Kurti filmą pradėjome 2012 m. birželį, 
o kelias jo scenas �� apie Vytauto tyrinėtą 
M. K. Čiurlionio laikotarpį, Lietuvos pristatymą 
Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO), Maskvoje 
pasakytą kalbą �� parodėme per jo gimtadienį. 
Vytautui tai patiko. O prisidėti prie filmo 
kūrimo jis visiškai neturėjo laiko, bet kartais 
patikslindavo, jeigu klausdavome. 

Pakalbėkime apie Jūsų vyrą. Mokslinin-
kas, menininkas tampa politiniu visuomenės 
vedliu – tikrai nedažnas atvejis. Žiūrint 
filmą, stebina gerb. Vytauto Landsbergio 
ryžtas, nepalaužiamas tikėjimas Lietuvos 
nepriklausomybe, drąsa, bet tuo pat metu ir 
diplomatiškumas, gebėjimas atsargiai ben-
drauti su centrine Maskvos valdžia, emocinis 
santūrumas. Sakykite, iš kur tokie jo bruožai, 
kurie retai žmoguje taip harmoningai dera 
tarpusavyje? 

Manau, kad Vytauto asmenybę veikė 
nepaprastai stiprus intelektas, kad tam tikri 
politiko bruožai atsispindėjo ir kovoje propa-
guojant M. K. Čiurlionio kūrybą. Jis visą laiką 
turėjo be galo gerą atmintį, visą gyvenimą daug 
skaitė, knygose įžvelgė daugybę asociacijų su 
pasaulyje vykusiais politiniais įvykiais, poli-
tinėmis kryptimis, įvairiomis situacijomis. Jis 
man visada buvo kaip enciklopedija, iš kurios 
galėjau pasisemti žinių ir praturtėti. 

Manau, kad ryžtingoji ir diplomatiškoji jo 
asmenybės dalis susiformavo dar M. K. Čiur-
lionio kūrybos tyrinėjimo laikotarpiu. Šis me-
nininkas tada buvo ideologiškai nepriimtinas, o 
Vytautas siekė jį atskleisti ir juo sudominti. M. 
K. Čiurlionyje jis įžvelgė labai daug asociacijų 
su tautos dvasia, menu, sakmėmis. 

Didelę įtaką darė ir politinis Vytauto 
brandumas, kuris jaučiamas jau Sąjūdžio Pir-
mininko rinkimų metu. Vytautas žinojo, kaip 
vienoje ar kitoje situacijoje parodyti politinį 
apsisprendimą, ir tai buvo pastebėta jo ben-
dražygių. Subręsti kaip politikas jis turėjo labai 
greitai, nes laiko tiesiog nebuvo. Atsakomybė 
susirinkusioms minioms Vytautą skatino itin 
atsargiai, apgalvotai rinkti žodį. Kai su režisiere 
A. Marcinkevičiūte stebėjome filmuotą archyvi-
nę medžiagą, buvo įdomu: iš pradžių mažuose 
miesteliuose į mitingus rinktis pradėję žmonės 
buvo lyg išsiblaškę, nelabai besiklausantys, 
bet po to matai, kaip palaipsniui jie bręsta, 
kinta, stiprėja jų tikslų suvokimas, palaikymo 
reikšmė. O politikas Vytautas, atsiskleisdamas, 
patraukdamas žodžiu, tapdavo jėga.

Prisipažinsiu, pažiūrėjus filmą mane 
nustebino tai, kad ten rodomi įvykiai baigiasi 
Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimu, 
nors vėliau sekusi Sausio 13-osios data ir 
okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
peripetijos yra tolesnė Nepriklausomybės 
atkūrimo tąsa, kuri taip pat įrodo stiprią 
mūsų tautos apsisprendimo galią ir kurioje 
gerb. Vytauto Landsbergio ir kitų Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarų vaidmuo 
taip pat neabejotinas.

Mūsų išsikeltas tikslas buvo filmo baigimas 
su Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimu. Į 
vieną filmą nesutalpinsi viso įvykiais sodraus 
laikotarpio, tačiau galbūt dar eisime toliau, 
nes per Sausio13-osios įvykių peripetijas irgi 
buvo be galo įdomių, kol kas niekur neskelbtų 
dalykų. 

Prieš Sausio 13-ąją ir po jos visus 
įvykius, pasakytas politikų kalbas kruopščiai 
chronologiškai žymėjausi savo užrašuose, 
tačiau ne visi jie išliko. Vis dėlto daugelį tos 
datos dalykų laikau savo atmintyje... 

Nuo 1988-ųjų staiga kaip gerb. Vytauto 
Landsbergio žmona tapote visos tautos dėme-
sio centre, nuolat lydėdavote vyrą. Tai didelės 
permainos, kurios asmeniniame Jūsų pačios 
gyvenime greičiausiai tikrai nebuvo lengvos. 
Tvirtai tikiu, kad Jūsų kaip nuolat vyrą ly-
dinčios ir aktyviai jį palaikančios žmonos 
indėlis į tvirtą V. Landsbergio poziciją yra 
didžiulis. Kaip sekėsi tada ištverti, ar nebuvo 
sunku nuolat būti dėmesio centre, dalyvauti 
įvairiuose politiniuose, diplomatiniuose 
susitikimuose, jau nekalbant apie vizitus į 
užsienio šalis?

Viešumoje niekas mūsų neglostė, neprii-
minėjo kaip karalių. Visur reikėjo vykti kartu, 
kad palaikytume Sąjūdį ir mūsų tautą. Vis 
aiškinti, nepailstant aiškinti. Dažnai tekdavo 
užsiimti ir ūkiškais dalykais. O vizituose į 
užsienio šalis iki 1991 m. rudens, tikros Lietu-
vos Nepriklausomybės, tekdavo labai daug ir 
sunkiai dirbti. 

Su kokiomis reakcijomis užsienio šalyse 
tuo metu susidurdavote?

Daugeliu atvejų mus sutikdavo draugiškai, 
negalėčiau pasakyti, kad būtų jautęsis 
priešiškumas, bet reikėdavo užsitvirtinti savo 
poziciją. Juk buvo daug šmeižto �� kad mes 

agresyvūs... Užsienio šalys paprastai ėmė Mas-
kvos skelbiamą informaciją. Žinojo, kad prie 
Baltijos valstybių sienų stiprinamos divizijos. 
Mūsų klausdavo, ar išdrįsite pasipriešinti to-
kiai galingai valstybei. Diplomatai atsakydavo 
paprastai: mes turime visos tautos mandatą 
ir mūsų kelias į laisvę paremtas tik taikiomis 
priemonėmis. Kai kur vizitai buvo ypač 
sėkmingi: štai Švedijoje po mūsų diplomatų 
apsilankymo kas savaitę imti rengti Lietuvos 
palaikymo mitingai.

Po kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo svečiose šalyse daug domėtasi, ar 
mūsų pasirinktas greitas Nepriklausomybės 
atgavimo tempas įmanomas. Klausta ir apie 
politinę mūsų ateitį, ar Sąjūdis konsoliduosis su 
persitvarkymo politika, ar eis savo keliu.

Vis dėlto dažniausiai tekdavo aiškinti gry-
nai „žemėlapinio pobūdžio“ dalykus: rodyti, 
kad štai čia yra Lietuva, čia buvo tada gimusi 
valstybė �� apie Lietuvą pasakodavome viską, 
nuo A iki Z. Reikėjo įrodyti, kad siekiame 
Nepriklausomybės tęstinumo. 

Jūsų šeima buvo akylai sekama, stebi-
ma, kontroliuojama, o vėliau prieš gerb. 
Vytautą Landsbergį pasipylė ir juodosios 
propagandos bangos. Kaip pavyko ištverti tą 
laikotarpį? Kaip apskritai tuo metu klostėsi 
šeimyninis Jūsų gyvenimas? 

Šeimyninis gyvenimas tuo metu labai 
pasikeitė. Kraustėmės į naują būstą, dukra ir 
marti laukėsi, neturėjau jokio pagalbininko, 
buitimi rūpinausi visiškai viena. Ta buities 
našta, kurią visą perėmiau, ir buvo vyro pa-
laikymo dalis. Lengva nebuvo, tačiau to, ko 
Vytautas linkėjo Lietuvai, linkėjau ir aš. Aš 
neturėjau pasirinkimo, bet jo ir neieškojau. 
Žinojau, kad einu tautos pasirinktu keliu, kad 
nuolat esu šalia savo vyro. Nepadėti, atsit-
raukti, ieškoti kažkokio asmeninio malonumo 
turbūt būtų buvęs nusikaltimas. Belieka tik 
džiaugtis, kad likimas man dovanojo tokią 
užduotį ir kad aš sugebėjau ją įvykdyti.

Viename interviu sakėte, kad lydėti vyrą 
nėra svarbiausia moters vertybė, nes niekam 
neįdomus aptarnaujantis personalas. Pasaky-
kite receptą moterims, kaip taip stipriai nuo-
lat palaikant vyrą neprarasti savojo „aš”?

Manau, daugeliui moterų tenka spręsti 
buities dalykus, susitvarkyti su kasdienybės 
rūpesčiais ir tai atima daug laiko bei dalį 
ryšio su mylimu žmogumi. Tačiau aš sup-
rantu, kad būdama moterimi niekur nuo jos 
nepabėgsiu. Tiesiog privalai tai padaryti: net 
jei ir turi pagalbininkę, tau kaip šeimininkei 
priklauso visas namų atmosferos, šilumos, 
įvaizdžio kūrimas. 

Bet kas yra dviejų žmonių santykis? TaiTai 
ne buitis, ji negilina ryšio. Dviejų žmonių 
santykis �� tai minčių pasidalijimas ir atsakas 
į vienas kito pasaulį. Suvokimas, kad kito 
žmogaus pasaulis gali tave stipriai pratur-
tinti, bet turi dalintis ir savuoju. Aš visada 
jaučiau, kad Vytauto pasaulis be galo įdomus 
ir esu jam dėkinga už tai, kad jis praturtino 
mano gyvenimą. 

Man visada labai svarbi buvo mano pro-
fesija. Nuolat dėl jos kovojau. Buvau tremtinė, 
todėl turėjau gerokai labiau negu daugelis kitų 
stengtis, kad pabaigčiau konservatoriją, o po 
to, kad įsitvirtinčiau profesinėje srityje. Manęs 
neišleisdavo į užsienį. Tačiau profesijos niekad 
neužleidau, net iki šių metų, kai vėl išdrįsau 
išeiti į sceną. Įgyvendinant savo gebėjimus, 

Nukelta į 16 p.

Prof. Gražina Landsbergienė Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje atidarė 
vaikų žaidimo aikštelę, kuriai lėšų skyrė ir Vytauto Landsbergio fondas. Dešinėje – gimnazijos 

direktorė Danuta Zuzo, kairėje – fondo darbuotoja Ona Miliauskaitė. 2013 m.
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Lietuvos kunigaikščiai

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

Daumantas �� Lietuvos valdovas 
1281��1285 m., žuvęs per žygį į Tve-
rės vyskupo valdas. Apie Daumantą 
bemaž nieko nežinoma: metraštinė 
žinutė apie šio Lietuvos valdovo žūtį 
(arba paėmimą į nelaisvę) ir yra vie-
nintelė informacija apie jį. Daumanto 
valdymo laikotarpiu smarkiai pablo-
gėjo santykiai su Mazovija, už kurios 
kunigaikščio Boleslovo II buvo ište-
kėjusi Traidenio dukra Gaudimantė, 
todėl istoriografijoje vyrauja nuomo-
nė, kad Daumantas nepriklausė Trai-
denio giminei. Ilgamečio Traidenio 
bendražygio sūduvių kunigaikščio 
Skomanto pasitraukimas į Ordiną 
apie 1283 m. taip pat galėtų liudyti, 
kad valdžią Lietuvoje paėmė kita grupuotė. Antra vertus, 1282��1285 m. 
lietuviai iš viso surengė devynis karo žygius įvairiomis kryptimis. Tai reiš-
kia, kad Lietuvos vidaus padėtis išliko stabili, o valdžios perėmimas turėjo 
vykti sklandžiai. Reikšmingiausias trumpo Daumanto valdymo įvykis 
buvo tai, kad 1283 m. prūsiškoji Vokiečių ordino šaka, galutinai palaužusi 
jotvingių ir kitų vakarinių baltų genčių pasipriešinimą, pradėjo tiesioginį 
Lietuvos puolimą. 1283 m. žiemą lietuviai bandė sustabdyti jų veržimąsi 
prie Nemuno, surengdami prevencinį žygį į Sembą, tačiau nesėkmingai. 
Jau pirmųjų puolimų metu Prūsijos kryžiuočiai sudegino Bisenės, Gardino 
bei Aukaimo pilis. Vis dėlto jos netrukus buvo atstatytos. Nenutrūko ir 
parama žiemgaliams, kovojantiems su Vokiečių ordino Livonijos šaka. Kas 
paskatino Daumantą 1285 m. pulti Rusios žemes (metų pradžioje �� Didįjį 
Naugardą, vėliau �� Tverės kunigaikštystę), lieka neaišku �� tai galėjo būti 
susiję su Aukso ordos arba Rusios kunigaikščių politika, vis dėlto bendras 
1282��1285 m. įvykių fonas rodo Daumantą buvus aktyvų ir karingą valdo-
vą, gebėjusį tinkamai reaguoti į Lietuvai iškilusias grėsmes.

Butigeidis �� Lietuvos valdovas 
1285��1291 m., pirmasis būsimosios 
Gediminaičių dinastijos atstovas. Ti-
kėtina, kad Butigeidis buvo kažkaip 
susijęs su Vaišalgu, mat kai 1286 m. 
lietuviai kartu su Volynės kunigaikš-
čiais puolė Mazovijos kunigaikščio 
Boleslovo valdas, Vaišalgo žudikas 
Levas įspėjo savo sūnų nežygiuoti 
su lietuviais, nes šie gali keršyti už 
Vaišalgo mirtį. Vis dėlto, jeigu tokie 
ryšiai ir egzistavo, Lietuvos politikos 
jie realiai nepaveikė. Butigeidžio val-
dymo pradžią žymėjo aštrūs vidaus 
konfliktai, bet jie buvo visai kito 
pobūdžio. Apie 1286 m. „antrojo as-
mens po Lietuvos karaliaus“ įžeistas 
didikas Pelužis su kryžiuočių būriu slapta atvyko į savo priešo vestuves 
ir nužudė 70 Lietuvos kunigaikščių drauge su namų šeimininku. 1289 m., 
siekiant pagerinti santykius su Haličo-Volynės kunigaikščiais, Butigeidžiui 
teko atiduoti Valkaviską Lucko kunigaikščiui Mstislavui. Lietuvos pajėgos 
buvo sutelktos intensyvėjančiam karui su Vokiečių ordino prūsiškąja šaka, 
kuris tuo metu pasistatė Ragainę �� savo pirmąją pilį prie Nemuno, vėliau 
tapusią svarbiausia Lietuvos puolimų baze. Butigeidžio atsakas į Ragainės 
pastatymą buvo tais pačiais 1289 m. surengtas išpuolis į Sembą. Jis atsi-
vedė didelę kariuomenę �� 8 tūkstančius vyrų, tačiau, siaubdamas Sembą, 
vienas lietuvių būrys susidūrė su kryžiuočiais ir mūšį pralaimėjo. 1290 m. 
Prūsijos kryžiuočiai pamėgino užimti Kolainių pilį (dab. Jurbarkas), ir nors 
jos vadas Surminas sugebėjo atremti puolimą, pilis buvo taip smarkiai 
apgriauta, kad ją teko apleisti. Livoniškoji Vokiečių ordino šaka tuo tarpu 
galutinai palaužė Žiemgalą ir ją užvaldė, išskyrus pietinę Silenės (Šilėnų) 
žemę, kuri prisijungė prie Lietuvos. Vis dėlto, nepaisant šių nesėkmių, 
Butigeidžio giminė ilgainiui įsitvirtino valstybės viduje, ir jam mirus apie 
1291 m., valdžią sklandžiai perėmė jo brolis Butvydas.

Butvydas (Pukuveras) �� Lietuvos 
valdovas 1291��1295 m. Trumpas jo 
valdymo laikotarpis pasižymėjo nuola-
tinėmis kovomis su Vokiečių ordinu ir 
Lenkija. 1291 m., žlugus Akros tvirtovei, 
baigėsi kryžiaus karai Šventojoje Žemėje, 
ir Baltijos kryžiaus žygis tapo vienintele 
Vokiečių ordino išlikimo garantija. Šiam 
žygiui jis sutelkė visas jėgas. 1291 m. Li-
vonijos žemės magistras puolė Žemaitiją. 
Žemaičiai atsakė žygiu į Kuršą, bet jo 
metu patyrė pralaimėjimą. Prūsiškosios 
ordino šakos pagrindiniu taikiniu tapo 
Karšuva ir Panemunė: 1291��1294 m. 
buvo sunaikintos Medrabos ir Kymelio 
pilys, nusiaubti Junigėdos, Paštuvos, 
Gaižuvos ir Aukaimio valsčiai. Vis dėlto 
lietuviai nebuvo linkę trauktis iš savo 
pozicijų prie Nemuno. Tikru šių kovų 
didvyriu tapo Panemunės didikas Sur-
minas: apleidęs 1290 m. sunkiai apgintus Kolainius (dab. Jurbarkas) jis 1291 m. 
Junigėdos valsčiuje pastatė itin stiprią Veliuonos pilį, tapusią svarbiausiu lietuvių 
gynybos forpostu. Netoli nuo jos buvo pastatyta kita galinga tvirtovė �� Pieštvė 
(dab. Seredžius). Tuo tarpu kryžiuočių forpostai Panemunėje �� Ragainė ir netoliese 
pastatyta Skalvių pilis �� 1293 ir 1295 m. pačios susilaukė lietuvių atakų. Tačiau 
apie 1294 m. Ragainės komtūras sunaikino lietuvių šventovę Romainiuose prie 
Kauno, ir Lietuvos gynyba ėmė svyruoti. Dalis Panemunės ir žemaičių didikų 
netgi sutiko pasiduoti Ordinui ir mokėti jam duoklę. Centrinė Lietuvos valdžia 
ėmėsi prieš juos veiksmų, ir viskas baigėsi vidaus karu, tačiau galiausiai Panemunė 
ir Žemaitija buvo išlaikyta. 1293 m. taip pat kilo karas su Kujavijos kunigaikščiu 
Kazimieru II. Jame ypač pasižymėjo Butvydo sūnus ir būsimasis įpėdinis Vytenis. 
1294 m. jis sutriuškino lenkus mūšyje prie Trojanovo, žuvo ir pats Kazimieras. 
Tuo tarpu su Mazovijos kunigaikščiu Boleslovu Vytenis 1294 m. atkūrė drau-
giškus santykius, ir Mazovijos pasienio pilis Vizna tapo daugelio lietuvių žygių 
baze. Vytenio aktyvumas rodo, kad paskutiniaisiais gyvenimo metais Butvydas 
menkai tedalyvavo politiniame šalies gyvenime. Apie 1295 m. jis mirė, ir Vytenis 
tapo Lietuvos valdovu.

Vytenis �� Lietuvos valdovas 1295��
1316 m., Butvydo sūnus, pradėjęs ak-
tyviai veikti dar tėvo laikais ir įvedęs 
valstybę į naują amžių ne tik laiko, bet ir 
politine prasme. Vytenis išsprendė dar jo 
tėvui valdant prasidėjusius nesutarimus 
su Pietų Žemaitijos didžiūnais, kurie, 
išvarginti karo, jau buvo bepasiduodą 
Vokiečių ordinui: Karšuvos žemėje 
netrukus įsikūrė Vytenio pusbrolis Ge-
diminas, kuris, matyt, perėmė žemaičių 
seniūno pareigas (Gedimino pilis, loka-
lizuojama  netoli nuo dab. Kvėdarnos, 
šaltiniuose pirmą kartą paminėta 1305 
m.). Konfliktas su žemaičių didžiūnais 
greičiausiai paskatino Vytenį atlikti ir 
platesnio masto valdžios reformą: jo 
laikais etninėje Lietuvoje galutinai išny-
ko dalinių kunigaikščių institutas, ir tik 
kelios giminės išsaugojo titulą; vietinių 
administratorių funkcijas perėmė valdovo skiriami pilių seniūnai. Esminiai poky-
čiai įvyko ir užsienio politikoje: 1298 m., pasinaudojęs konfliktu tarp kryžiuočių ir 
Rygos arkivyskupo bei miestiečių, Vytenis sudarė sąjungą su rygiečiais ir pažadėjo 
krikštytis. Šis pažadas, nors ir neįvykdytas, tapo svarbia gaire būsimiems Lietu-
vos valdovams, ilgainiui susitaikiusiems su krikšto neišvengiamybe, bet kartu 
užsibrėžusiems nepriimti jo iš Vokiečių ordino. Vytenis taip pat pirmasis ėmėsi 
kurti Lietuvos kaip krikščionybei palankios valstybės įvaizdį: priėmė pranciškonų 
vienuolius ir pastatė jiems bažnyčią Naugarduke. Lietuvos sąjunga su Ryga truko 
iki 1330 m., nors 1313 m. kryžiuočiai sumušė rygiečius ir privertė juos atsisakyti 
aktyvios lietuvių paramos. Vis dėlto didžioji Vytenio gyvenimo dalis prabėgo 
kariaujant su kryžiuočiais. 1309 m. Vokiečių ordinas perkėlė savo centrinę būtinę 
į Marienburgą Prūsijoje ir pavertė karą su Lietuva savo egzistencijos pagrindu. 
Nuožmiausios kovos užvirė prie Nemuno, ties kuriuo kryžiuočių ekspansija įstrigo. 
Veliuonos ir Pieštvės pilys, nepaisant daugybės puolimų, pasirodė nepalaužiamos. 
Kryžiuočiai taip pat puldinėjo Karšuvos žemę, pietuose �� Gardiną, buvo įsiveržę 
net iki Šalčininkų ir Naugarduko, tačiau karas vis labiau virto poziciniu, ir Ordi-
nui niekaip nesisekė pasistūmėti pirmyn. Vytenis savo ruožtu surengė 8 žygius į 
Prūsiją, 1311 m. patyrė pralaimėjimą prie Voplaukio, bet tai nepaveikė karo eigos. 
Didžiausias kryžiuočių pasiekimas buvo Skirsnemunės pilies pastatymas 1313 m. 
šešios mylios nuo Ragainės Nemunu aukštyn. Vytenis ją puolė 1315 m., ir tai buvo 
paskutinis kartas, kai jis pateko į metraštininkų akiratį. Netrukus po to Vytenis 
mirė, ir valdžią perėmė Gediminas.

Butigeidis

Daumantas Butvydas (Pukuveras)

Vytenis
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Lietuvos istorija

Kai kurie tautinės inteligentijos formavimosi bruožai
Doc. dr. Albertas JUŠKA, Klaipėda

Kauno pilies ateities vizija
Sub signo nobili-Lietuvos pilys

Virginija MAKSVYTYTĖ,  Kaunas
Š. m. spalio 23 d. Kauno savivaldybėje 

vyko diskusija, kurios metu buvo svartoma 
tolimesnė Kauno pilies ateitis. Į šią diskusiją 
buvo pakviesti įvairių sričių specialistai: 
architektai, restauratoriai, istorikai, pa-
veldosaugininkai, archeologai, aktyvūs 
visuomenės nariai. Kauno savivaldybei 
svarbu išgirsti visuomenės nuomonę, nes 
įgyvendinant Kauno pilies restauravimo ir 
pritaikymo projektus bei vykdant I ir II šių 
projektų etapus, išryškėjo skirtingas įvairių 
specialistų požiūris, ne tik kokiais metodais 
toliau turėtų būti vykdomi Kauno pilies 
rekonstrukcijos darbai, bet ir kas turėtų 
būti atlikta.

Skirtingos ateities vizijos

Kauno pilies restauraciją iš dalies remia 
Europos ekonominės erdvės (EEE) ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos. 
Kauno savivaldybė viliasi, kad ir toliau 
bus atveriamos galimybės iš dalies remti 
Kauno pilies restauracijos darbus, juolab 
kad artėja 2014��2020 m. Europos Sąjungos 
(ES) perspektyvos laikotarpis, kuris gali 
padėti įsisavinti pinigus ir toliau tęsti 
Kauno pilies restauracijos darbus. Tai ne 
vienintelė priežastis, dėl kurios vertėtų 
tęsti restauraciją. Anot Kauno miesto mero 
Andriaus Kupčinsko, 2018 m. vasario 16 d. 
mūsų valstybė švęs šimto metų jubiliejų, 
todėl būtų gražu ir prasminga turėti bent iš 

dalies atstatomą Kauno miestui ir valstybei 
svarbų kultūros paveldo objektą.

2009��2011 m. buvo vykdomi Kauno pi-
lies restauravimo ir pritaikymo visuomenei 
projektų du pirmieji etapai, kurių metu taip 
pat vyko aršios diskusijos dėl tolimesnės 
Kauno pilies vizijos. 2006 m., įkūrus Kauno 
pilies atstatymo studiją, buvo sukurti trys pi-
lies atkūrimo variantai ir parengta apklausa 
visuomenei, kurios metu buvo siekiama išsi-
aiškinti, kokią Kauno pilį įsivaizduoja patys 
kauniečiai. Tuo metu Kauno savivaldybė, 
atstovaujanti gyventojų nuomonei, pritarė 
pirmajam pilies restauracijos variantui, t. y. 
atkurti pietrytinį bokštą ir suformuoti pi-
liavietę. II Kauno pilies restauravimo etapo 
metu buvo nutarta sutvarkyti tiltą, iškirsti 
piliavietėje esančius medžius, suformuoti 
menamą pilies šlaitą. Šios diskusijos metu 
buvo svarstoma, kokius darbus būtų galima 
atlikti III etape. Joje buvo pateiktos anketos 
dalyviams su galimais pilies restauracijos 
darbais: atkurti pietvakarinį pilies bokštą, 
sieną tarp dviejų pilies bokštų, konservuoti 
autentiškas pilies liekanas, įrengti bastėją, 
taip pat anketoje buvo pateikta ir galimybė 
piliavietėje statyti naujus pastatus. Dis-
kusijos dalyviai svarstė ne tik, kas turėtų 
būti padaryta III etape, tačiau ir tai, kokiais 
metodais toliau turėtų būti atliekama pi-
lies restauracija, jei būtų nuspręsta tęsti 
2009��2011 m. darbus.

Pagrindinis šio susitikimo klausimas 

buvo, kokią pilį norime matyti ateityje: ar 
daugiau pritaikytą šiuolaikinės visuomenės 
poreikiams, ar toliau stengtis atkurti Kauno 
pilį pagal rastus istorinius ir archeologinius 
duomenis ir neprarasti jos autentiškumo. 
Diskusijos metu buvo pateiktas siūlymas 
pasinaudoti sostinės pavyzdžiu ir galbūt 
paieškoti Kauno valdovų rūmų, prisiminti 
kitas apleistas piliavietes. Taip pat buvo 
siūloma piliavietėje daugiau dėmesio skirti 
renginiams ir čia atkurti ne pačią pilį, o 
to meto istorinius įvykius, pasinaudoti 
šiuolaikinėmis technologijomis ir sukurti 
menamą pilies vaizdą.

Pagrindinė problema – 
žinių stoka

Miesto pilis �� tai miesto kultūros ir isto-
rijos įsikūrimo ženklas. Kiekvienas miestas 
privalo stengtis ir parodyti, kad šis statinys 
jam yra svarbus. Apie kiekvieną svarbų 
objektą yra sukuriamas prasmių laukas, iš 
kurio tai galima suprasti. Anot architektū-
rologo dr. Vaido Petrulio, į interneto paieš-
kos sistemą Google įvedus žodžius Kauno 
pilis, nepateikiama išsami informacija apie 
šį Kauno statinį.

Taip yra todėl, kad iki šiol nebuvo pa-
rašytas joks leidinys, kuriame būtų detaliai 
pateiktos žinios apie pilį. Faktą, kad per mažai 
rūpinamasi istorinėmis ir archeloginėmis 

žiniomis, galėtų patvirtinti ir pirmasis Kauno 
pilies projektą parengęs architektas Žibartas 
Simonaitis, kuris teigė, kad III pilies atstaty-
mo apskritai taip negalima pavadinti, nes I 
ir II etapai patyrė didelę nesėkmę ir sukėlė 
visuomenės nepasitenkinimą. Taip nutiko 
todėl, kad 2006 m. sukurta galimybių studija 
rūpinosi daugiau finansinėmis galimybėmis 
atkurti Kauno pilį, tačiau niekas nekalbėjo apie 
galimybes, kurios leistų, remiantis istorikų ir 
archeologų tyrinėjimais, atkurti tokią Kauno 
pilį, kokią mes turime šiandien, nes tik moks-
linių tyrinėjimų išvados yra pagrindas bet 
kokiems tolimesniems darbams. Ž. Simonaičio 
teigimu, visų pirma, yra reikalingi išsamūs 
moksliniai tyrinėjimai, kurie vėliau turi būti 
pristatyti panašių diskusijų dalyviams.

Kauno meras A. Kupčinskas pripažino, 
kad trūksta išsamių žinių apie pilį ir kad 
ateityje nederėtų eksperimenuoti su mies-
to pilimi, todėl yra numatoma mokslinė 
konferencija, kurios metu būtų pakviesti 
specialistai ir būtų gvildenami aktualiausi 
klausimai. Tokia mokslinė konferencija galė-
tų būti panašių susitikimų tąsa. Šios vykusios 
diskusijos pagrindiniai pastebėjimai bus už-
fiksuoti Kultūros paveldo skyriaus protokole 
tam, kad toliau vyksiančiuose susitikimuose 
būtų lengviau atsakyti į iškilusius klausimus, 
susijusius su tolimesniais Kauno pilies restau-
racijos darbais. Mero netenkina dabartinė pi-
lies būklė, tad jis prižadėjo, kad restauracijos 
darbai tikrai bus tęsiami ateityje.

Atkelta iš 1 p.

Istorijos mokslas, kaip žinia, pašauktas 
nagrinėti žmonijos, atskirų tautų, valstybių 
praeitį. Savais metodais atskleisdamas, 
įvairiapusiškai vertindamas ūkio, kultūros, 
meno, politikos visuminę raidą, nusako ir 
visuomenės klasių bei atskirų jos grupių vys-
tymosi ypatumus. Šio straipsnio tikslas �� ap-
mąstyti  lietuvių  t a u t i n ė s inteligentijos 
formavimosi kelią. Neginčijama tiesa: tautinė 
inteligentija išskirtinai svarbi kiekvienai 
šaliai. Didesnė ar mažesnė, vieninga ar su-
siskaldžiusi  tautinė inteligentija pašaukta 
saugoti tautos savastį, gimtąją kalbą, tradi-
cijas ir papročius.  Istorija liudija, jog pačiais 
sunkiausiais laikotarpiais, kai gresia tautos 
išnykimo pavojus, kaip tik inteligentija tampa 
ta paskutinė atspara totaliniam „smegenų 
plovimui“, istorijos klastojimui, brutaliai 
asimiliacijai. Tauta, sukūrusi savo valstybę, 
išlikti gali tik išsiugdžiusi savą protinio darbo 
žmonių sluoksnį �� tautinę inteligentiją. 

Plačiai vartojamų sąvokų inteligentas, 
intelektualas, inteligentija  samprata nėra 
galutinai nusistovėjusi, vienareikšmiška, ir 
bent kiek atidesnė sociologinės literatūros 
peržiūra šį teiginį nesunkiai patvirtintų. Dar 
prieš pusę amžiaus lenkų sociologas Janas 
Ščepanskis tokių skirtybių savo knygoje 
Šiuolaikinių visuomenių intelektualai (J. Szcze-
panski, Intellectuals in Contamporary Societes, 
Stanford, 1961) nurodė bent kelias dešimtis. 
Specifines subtilybes palikę nagrinėti filo-
sofams bei sociologams, keliame siauresnį 
tikslą �� peržvelgti savos tautinės inteligen-
tijos formavimosi kelią, išskirti šios raidos 
etapus, apmąstyti bei įvertinti realų mūsų 
inteligentų įnašą į lietuviškąją kultūrą.  

Klasikinėje Makso Vėberio (Max Weber) 
kapitalistinės visuomenės stratifikacijos 
schemoje inteligentija priskiriama stambios 
nuosavybės neturinčiajam žmonių sluoks-
niui ir aptariama po to, kai nuosavybę 
valdančiųjų klasė jau aptarta, nusakyta. 
Tuo lyg pasakoma, kad protinės veiklos 
atstovų įtaka bendram pažangos procesui 
nėra pati svarbiausia. Tačiau Vėberis gyve-
no XIX��XX a. sandūroje, savo svarbiausią 
veikalą Protestantiškoji etika ir kapitalizmo 
dvasia (Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus) pradėjo komponuoti dar 
1904��1905 m. Dabartiniu laiku daugelis so-
ciologų laikosi nuomonės, jog inteligentija, 

intelektualai mūsų dienomis jau sudaro 
atskirą, itin svarbią klasę. Svarbią todėl, kad 
ją sudarantys aukšto išsilavinimo žmonės 
pajėgūs vadovauti tolesnei visuomenės 
progreso eigai, pajėgūs suvokti tokių pro-
cesų perspektyvą, kelti ir realizuoti tikslus, 
sutampančius su visuomenės lūkesčiais.  
Tokią nuostatą liudija žymiausių šių dienų 
sociologų knygų pavadinimai: olandas  Kor-
nelis Diskas (Cornelis Disco) savąjį leidinį 
įvardino Intelektualai išsivysčiusio kapitalizmo 
sąlygomis: kapitalas, diskusijų pabaiga ir „nau-
josios klasės“ tezė  (Intellectuals in Advanced 
Capitalism: Capital, Closure, and the „New-
Class“ Thesis, University of CA press., Ber-
kely, 1987), amerikietis Alvinas Gouldneris 
(Alvin Gouldner) �� Intelektualų perspektyva 
ir naujosios klasės susiformavimas (The Future 
of Intellectuals and the Rise of the New Class, 
NY, 1979 ). Kiek atsargesniu pavadinimu 
spaudinį publikavo britas Georgijus Konra-
das (György Konrad) ir amerikietis Ivanas 
Zelenijus (Ivan Szelenyi) �� Intelektualai kelyje 
į klasės statusą (The Intellectuals on the Road to 
Class Power, Brighton, 2004).  

Tiesą sakant, intelektualinio darbo 
svarba suvokta jau antikos laikais �� Plato-
nas nurodė, kad valstybę turi valdyti „fi-
losofai-karaliai“. Tačiau istorija užfiksavo 
ir priešingų samprotavimų. Antai liūdno 
prisiminimo politikas Leninas, pradžioje 
tikėjęs, kad surevoliucinta inteligentija 
apšvies darbo žmones, padės nušluoti 
išnauduotojus, paskiau įsitikino, kad tie 
žmonės turi visai kitokius tikslus. Tad iki 
tol inteligentiją laikęs  „tautos smeginimis“, 
vėliau ją pavadino „tautos šūdu“. Prie viso 
to pridėkime dar kinų komunistų partijos, 
vykdžiusios revoliucinius pertvarkymus, 
šūkį: Šalin inteligentus! 1 

Pamėginkime apibrėžti sąvokas inteli-
gentija  ir intelektualai. Esminis inteligentijos 
bruožas �� jai priklauso asmenys, dirbantys 
p r o t i n į darbą. Tačiau tai pernelyg siau-
ras apibrėžimas, inteligentu tokiu atveju 
turėtume laikyti  pirminės genties šamaną, 
kuris pranašavo dievybių valią, genties 
ateitį, medžioklės sėkmę, bet pats į medžio-
klę kartu su kitais vyrais nėjo. Inteligentu 
(lot. intelligens, kilm. intelligentis) laikytinas 
aukštos mokslinės kompetencijos asmuo, iš 
profesijos kūrybiškai dirbantis jam pavestą, 

dažniausiai svarbios pažintinės veiklos 
darbą ir pasiekiantis laukiamų rezultatų. 
Inteligentų visuma ir sudaro specifinį išsi-
vysčiusios visuomenės sluoksnį �� inteligentiją. 
Terminas ne toks jau senas, anksčiausiai savo 
sociologiniuose tyrimuose jį XIX a. viduryje 
pavartojo Šveicarijoje gyvenęs rusas, rašytojas 
bei visuomenės veikėjas Piotras Boborykinas. 
Naujadaras prigijo Rusijoje bei jos tuo metu 
valdomose šalyse �� Lenkijoje, Pabaltijyje, 
Suomijoje. Prigijo tvirtai, nes 1897 m. Rusijos 
imperijos visuotiniame gyventojų surašyme 
jau nurodytas šios šalies inteligentų skaičius. 
Šis terminas priimtas ir vokiškai kalbančiose 
valstybėse. Paskesniais metais inteligento 
sąvoka jau dedama ir aiškinama visuose 
angliakalbiuose žodynuose.

Vakarų Europos šalyse imtas vartoti ar-
timos reikšmės intelektualo terminas. Dingstį 
jam rastis davė plačiai visoje Europoje bei už 
jos ribų kilęs žmonių pasipiktinimas dėl 1895 
m. Prancūzijos kariuomenės artilerijos kapi-
tono žydo Alfredo Dreyfuso (Alfred Dreyfus) 
nuteisimo neva už šnipinėjimą Vokietijos 
naudai. Būsimasis XX a. pradžios  Prancūzijos 
Respublikos premjeras, tuokart dar žurnalistas 
Georgas Benjaminas Klemenso (Clemenceau) 
savo leistame laikraštyje L’Aurore išspausdino 
seriją straipsnių, pasmerkusių sukeltą antise-
mitinę kampaniją. Savo oponentams pajuokti 
jis pasitelkė intelektualo terminą (prancūziškai 
Les intellectuel), sudarytą remiantis lotynų kal-
bos žodžiu intellektualis – protinis, išsilavinęs, 
didelio intelekto žmogus. Bet paėmė jį į kabu-
tes, tuo suteikdamas jam visiškai priešingą 
prasmę... Paskesniais metais kabučių neliko, 
ir pavartotasis žodis mokslo, kultūros profilio 
leidiniuose imtas vartoti tiesiogine reikšme. 
Abi sąvokos �� inteligentija bei intelektualai �� 
savo turiniu daugialypės ir daugiareikšmės. 
Labiausiai neapibrėžtas inteligento terminas: 
juo įvardijamas ir akademikas, universiteto 
profesorius, ir teismo raštininkas bei mieste-
lio vaistininkas, kokios nors vinių gamyklos 
inžinierius, vaikų darželio auklėtoja. Tad 
pačios aukščiausios mokslinės kvalifikacijos 
asmenims įvardyti prireikė dar papildomų ��  
intelektualo, kūrybinės inteligentijos (Creative 
Intelligentsia) ar elito �� terminų. Buityje iš 
tokių asmenų reikalauta ne tik visapusiško 
išsimokslinimo bei išskirtinės išminties, bet 
ir aukštos moralės, kultūringos kalbos, dailių 

elgesio manierų, tinkamos išvaizdos. Supran-
tama, jiems ir pavydėta. 

Dabartiniu metu Vakarų Europos šalyse 
sąvokų intelektualas ir inteligentas ribos 
nusakytos pakankamai aiškiai, tai išreikšta 
jau pačiuose terminuose �� Humanistic intel-
lectuals ir Technical intelligentsia. Taigi huma-
nitariniuose moksluose tinka vartoti pirmąjį 
terminą, technikos profilio tiriamuosiuose 
darbuose �� antrąjį. JAV sociologo  Aleksan-
dro Gelo spaudinyje Inteligentija ir intelektai 
(Aleksander Gella, The Intelligensia and the 
Intellectuals, Beverley Hills, California, 1977), 
taip pat ir kitų jo kolegų leidiniuose šių gru-
pių savybės ne tik išvardytos, bet ir tam tikra 
hierarchine tvarka sudėliotos. Inteligentijai 
priklauso valdininkai, tarnautojai, adminis-
tratoriai ir kas tam lygu, jiems už nusakytus 
darbus valstybė, įmonės, bendrovės moka 
algas. O intelektualai �� išradėjai, filosofai, 
politikai, muzikai, dailininkai, režisieriai, 
rašytojai, poetai, aktoriai �� savo darbo vai-
sius patys parduoda visuomenės reikmėms. 
Vis dėlto abi sąvokos išlieka labai artimos: 
inteligentijos sąvokos nepaaiškinsi, necha-
rakterizavęs intelektualų veiklos specifikos, 
ir atvirkščiai �� intektualų veikla negali būti 
atskleista, neaptarus inteligentijos kultūrinio 
darbo sampratos. Visa tai turėdamas galvoje, 
A. Gouldneris prieina prie išvados, kad ir 
Rytuose, ir Vakaruose inteligentija jau tapo 
„kultūros buržuazija“ �� nauja visuomenės 
klase. Jos įtaka paremta galimybe inicijuoti 
naujas idėjas, teorijas, kontroliuoti  gamybą, 
vertinti ir skirstyti „kultūros kapitalą“. 

Paraleliai egzistuoja dar ir šalutiniai 
išsilavinusių žmonių kuopiniai įvardini-
mai. JAV populiarus dvinaris pavadinimas 
Baltosios apykaklės (White Collars). Taip 
vadinami bankininkai, inžinieriai, konstruk-
toriai, šalies valdymo padalinių asmenys. 
Fizinio darbo jie nedirba. Priešingai, fizinį 
darbą atliekantiems įvardyti sukurtas ter-
minas Mėlynosios apykaklės (tokios spalvos 
drabužius dažniausiai dėvi kvalifikuoti ir 
nekvalifikuoti pramonės, statybų, remonto, 
techninės priežiūros darbuotojai).  

1D. Koenker, R.Bachman, Revelations from the Russian 
Archives: Documents in English Translation. Washington, 
DC: Library of Congress, 1997, p. 64.
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XIX a. II p.–XX a. I p. knygrišystė Lietuvoje*
Knygų leidybos istorija

Rūta TAUKINAITYTĖ-NARBUTIENĖ, Vilnius

XIX a. pab. Europoje priešinantis pasi-
kartojantiems istorizmo stiliams, stiprėjant 
Arts and Crafts bei Art nouveau judėjimų 
idėjoms, siekiant nebekartoti klasikinio 
apipavidalinimo viršelių dekoruose, at-
siranda naujų ornamentų ir jų motyvų, 
asimetrinių kompozicijų, naudojamos 
siužetinės kompozicijos. Pamažu ateina 
suvokimas, kad knygos viršelis turi sietis su 
jos turiniu, patraukti į knygos vidų, tačiau 
tai realizuojama dar gan tiesmukai ir pa-
viršutiniškai, vieni viršelyje panaudodavo 
kurią nors knygos iliustraciją, kiti knygos 
žanrą išreiškė per emblemas ar ornamento 
augalų simboliką.

Lietuvoje amžiaus pabaigoje taip pat kai 
kuriuose viršeliuose jau atsisakoma linijinio 
ar ornamentinio įrėminimo bei simetrijos, 
kurie šimtmečiais dominavo knygrišys-
tėje, vis dažniau dekoras ar pavadinimas 
susitelkia kuriame nors kampe, juostoje ar 
įstrižainėje. Darant įtaką spaustuviniams 
viršeliams, kolenkoru dengtuose kietvir-
šiuose atsiranda siužetinės kompozicijos, 
peizažo motyvai, nauji puošybos elemen-
tai, stilizavimo bei komponavimo būdai, 
kartais paverčiantys viršelį itin perkrautu 
ar eklektišku. Nuo XIX a. 8 dešimt. vis 
dažniau pavadinimas įspaudžiamas ne 
tik nugarėlėje, bet ir kietviršyje, šriftu ir 
išdėstymu dažniausiai pakartojantis titulinį 
lapą, o kartais �� įmantriau sukomponuotą 
spaustuvinį viršelį. Taip viršeliai pamažu 
tampa nebe tokie „nebylūs“, Lomsargio žo-
džiais tariant. Nuo paskutinio dešimtmečio 
pabaigos įrišimų puošyboje po truputį ran-
dasi art nouveau stiliaus ornamentų motyvų, 
kurie populiarūs buvo iki 3 dešimt., nors 
jų arsenalas nebuvo labai įvairus. Be to, 
ypač pradžioje, viršeliuose jis kartais buvo 
jungiamas su klasikiniais ornamentais. 
Visai tai buvo požymiai, bylojantys apie 
brėkštančias moderniojo meno tendencijas 
knygrišystėje, apie pamažu stiprėjančias 
pastangas surasti naujas raiškos formas, 
dekorą pritaikyti konkrečiai knygai, daryti 
jį informatyvesnį ir pan. Šiems pokyčiams, 
atrodo, daugiausia įtakos turėjo poligra-
fijos raida (kaip ir anksčiau, viršeliuose 
buvo naudojami iš knygų grafikos perimti 
įvairūs raidžių šriftai, vinjetės, aprėminimo 
linijos ir pan.) bei vis įvairesni spaustuviniai 
viršeliai, plakato plitimas. Pirmoje XX a. 
pusėje vis labiau knygrišystėje odą išstu-
mia kolenkoras, drobelė, įvairios dirbtinės 
medžiagos. Taip pat rečiau auksuojami 
blokų kraštai. 

Naujiems vėjams įtakos turėjo ir lietuvių 
išeivių užsienyje (daugiausia JAV) išleistų 
knygų (ypač religinės) įrišimai. Juose ne tik 
didesnė komponavimo ar naujų motyvų 
įvairovė, bet ir naujos medžiagos, pavyz-
džiui, neseniai išrasta plastmasė, balta 
ir primenanti dramblio kaulą. Tačiau tai 
nebuvo kičas, iš tiesų šia nauja medžiaga 
buvo žavimasi ir ji vertinama. Kaip matyti 
iš vieno 1906 m. parduodamų maldakny-
gių sąrašo15, plastmasiniai viršeliai buvo 
brangesni už odinius ir net šagreninius, 
nors pigesni už aksominius. Plastmasė 
naudojama kietviršiams, būna apkaustyta, 
su metaliniais papuošimais, nugarėlė odinė 
arba aksominė. 

Rasti pavyzdžiai rodo, kad kai kurios 
bibliotekos įrišdavo savo knygas vienodais 
viršeliais, įspausdami jų kietviršiuose savo 
logotipą, ir tai, matyt, buvo ne tik būdas 
išsiskirti, pasirūpinti knygomis (jų patva-
rumu) ar suteikti bibliotekai vientisumo, 
bet ir savotiška prevencinė priemonė nuo 
vagių ar užsimiršusių skolininkų. Tačiau 
ir privatūs savininkai, skiriantys daugiau 
dėmesio ir lėšų savo bibliotekoms, taip 
pat stengėsi įrišti savo knygas vienodai. 
Pavyzdžiui, Tadeuszo Korzono knygų 
rinkinys, kurio visų knygų įrišimai, net 
įrišti skirtingų meistrų, turi kelis bendrus 
bruožus, taip pat visos jo knygos pažy-
mėtos ekslibrisu, kuris ir patvirtina, kad 
visos tos knygos to paties savininko. Tokie 
pavyzdžiai rodo, kad užsakovas neretai 
labai aiškiai suformuluodavo knygrišiui, 
ko jis nori, gal net parodydavo pavyzdį iš 
savo bibliotekos.

Tadas Lomsargis ir meninė 
knygrišystė Nepriklausomoje 

Lietuvoje (1918–1940)
Norint tinkamai įvertinti Tado Lomsar-

gio svarbą ir reikšmę lietuvių meninės knyg-
rišystės raidai, neužtenka vien pasakyti, 
jog tai buvo pirmas profesionalus meninės 
knygrišystės dailininkas Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kad meninė knygrišystė galė-
tų tarpti kaip visavertis meno reiškinys, 
būtinas ne tik dailininkas ir jo talentas bei 
išsimokslinimas, bet ir žiūrovas, vertintojas, 
pagaliau pirkėjas, o amato legitimacijai ir 
tęstinumui nemažiau svarbu mokykla. Čia 
verta pažymėti, kad nei jo menas, nei esteti-
nės nuostatos netapo tradicija (po karo tokia 
autorinė meninė knygrišystė vėl atgimė tik 8 
dešimt. visai kitos kartos ir kitos mokyklos 
kūrėjų rankose). Pirmiausia, žinoma, todėl, 
kad T. Lomsargio veiklą pernelyg anksti nu-
traukė netikėta mirtis, tačiau antra, toksai jis 
buvo vienintelis, sunkiai randantis bendra-
minčių, pasekėjų, žmonių, galinčių suprasti, 
vertinti, o juo labiau užsakyti tokius darbus. 
Tačiau, kad ir trumpa jo veikla nepraėjo be 
pėdsako �� jo kūryba ir atminimas apie ją 
labai svarbus šiandieniniams meninės kny-
grišystės kūrėjams, jų profesinei savimonei; 
jis yra atspirties taškas vėlesnėms knygrišių 
kartoms. Bet norint geriau suvokti, ką savo 
darbais ir žodžiais skelbė T. Lomsargis 
trumpam nusikelkime į to meto Prancūziją, 
moderniosios knygrišystės gimtinę. 

Šiuolaikinės meninės knygrišystės pradi-
ninkai, kaip vienbalsiai teigia užsienio meno 
teoretikai, yra prancūzai. Būtent jie šį seną 
amatą pavertė savarankiško meno objektu, 
pritaikė jam modernizmo dailės kalbą, ir 
visą XX a. I p., ypač tarpukariu, diktavo 
meninės knygrišystės madas visam Vakarų 
pasauliui16. Kaip ir kitose šalyse, Prancūzijoje 
veikė meno ir amatų mokyklos, ruošiančios 
knygrišius, gyvavo knygos mėgėjų klubai, 
knygrišiai būrėsi į profesines sąjungas, 
savo darbus eksponuodavo gausiose ir 
įvairiose (dailės, taikomosios dailės, kny-
gos meno, knygrišystės) parodose, kuriose 
dalyvaudavo ir minėtų mokyklų studentai, 
o progos pasidairyti nepraleisdavo kritikai, 
kolekcionieriai, bibliofilai. Prancūzų įrišimai 
pelnydavo aukščiausius įvertinimus pasau-
linėse parodose. 

Būtent ši šalis tapo art deco meninės 
knygrišystės lopšiu ir tai įvyko todėl, kad 
iš čia sklido nauja modernizmo dailės 
kalba, todėl, kad knygrišystės amatas čia 
turėjo gilias tradicijas. Ir todėl, kad čia, 
kitaip nei kitose pažangiose šalyse, vis dar 
buvo įprasta pardavinėti knygas neįrištas. 
Dažnas turtingesnis privačios bibliotekos 
savininkas pasirūpindavo, kad jo mylimi 
tomai ar retesni leidiniai turėtų ne tik 
tvirtus, bet ir meniškai apipavidalintus, 
unikalius viršelius. Tai buvo puiki terpė 
klestėti individualiam autoriniam rankų 
darbo įrišimui, dirbo šimtai knygrišių, ga-
linčių įvykdyti tiek paprastą, pusodinį ar 
drobinį įrišimą, tiek unikalų, dekoruotą me-
niškomis kompozicijomis, atliktomis sudė-
tingomis technikomis. Kadangi knygrišiai 
dažniausiai specializuodavosi kurioje nors 
vienoje amato srityje (bloko paruošimas, 
viršelių projektavimas, kietviršių apdaila, 
auksavimas, bloko kraštų dekoravimas ir 
pan.), vyko aktyvus bendradarbiavimas 
tarpusavyje, todėl neretai vieno meninio 
įrišimo atskiras operacijas atlikdavo skir-
tingi žmonės. Populiarios knygų puošy-
boje buvo įstatomos lako, dramblio kaulo, 
metalo, emalio ar perlamutro plokštelės, 
kurias knygrišiui sukurdavo ir atlikdavo 
t.p. kiti meistrai. Kai kurie garsūs knygrišiai 
kartu buvo ir leidėjai (Rene Kieffer, Charles 
Meunier, Henri Blanchetiere) arba knygų 
iliustratoriai (Robert Bonfils, Francois-Louis 
Schmied, Pierre Legrain, Lucie Weill). Daž-
nai pačius knygų viršelius projektuodavo 
kitų meno sričių specialistai, o įvykdyti 
atiduodavo knygrišiui. Tokie projektuotojai 
atliko svarbų vaidmenį modernizuojant šį 
amatą, nes gerai nepažįstantys ir nevaržomi 
amato tradicijų lengviau galėjo nepaisyti 

15 Lietuvos kalendorius 1907-iems metams, Vilnius, 
1906, p. 132��138, Čia spausdinamas visų (įvairiose šalyse 
išleistų) lietuviškų knygų sąrašas, kurias platino nesenai 
atidarytas „Lietuvos“ knygynas Vilniuje. Pagal temas 
suskirstytame sąraše toks platus įrišimų pasirinkimas 
siūlomas tik maldaknygėms. 

16 Duncan, A., Art Deco, 1988, p. 157��161; Duncan, 
A., de Bartha, G., Art Nouveau and Art Deco Bookbinding: 
French Masterpieces 1880��1940, N. Y., 1989;  Arwas, V., 
Art Deco, 1980, p. 219��239;  Bayer, P., Art Deco Source 
Book. A Visual Reference to a Decorative Style 1920��1940, 
1988, p. 172��185. Peyre, Y., and Fletcher, H., G.,, Y., and Fletcher, H., G., Art deco 
bookbinding, the work of Pierre Legrain and Rose Adler, New 
York: Princeton Architectural Press, 2004.

*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
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Pramoninio įrišimo tekstilinis viršelis, asimetriškas art nouveau stiliaus dekoras (viršutinio 
kietviršio apačioje įspaustas vos įžiūrimas knygrišyklos pavadinimas)

čia nusistovėjusių nuostatų, pažvelgti į 
jį nešališku, šviežiu žvilgsniu, pritaikyti 
naujo meno formas. 

Nuotr. iš autorės asmeninio archyvo (fotografuotos 
knygos, esančios Lietuvos nacionalinėje 

Martyno Mažvydo bibliotekoje) ir Lietuvos 
integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)

Tado Lomsargio įrišimai
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Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Lapkritis

1843 11 ?? Sudargo ev. liuteronų parapija 
pradėjo vesti savo metrikų knygas. 1842 m. 
pradėta statyti medinė bažnyčia, 1912 m. padėtas 
kertinis naujos mūrinės bažnyčios akmuo, 1914 m. 
sumūrytas bokštas, 1916 10 22 bažnyčia pašventinta, 
1944 m. �� susprogdinta. Pokariu pamaldos vykdavo 
buv. klebonijoje. 1997 08 17 pašventinta Sudargo 
ev. liuteronų Emauso bažnyčia, kurios statyba 
pradėta 1996 07 08, o 1996 12 23 pašventintas jos 
kertinis akmuo (iš Vokietijos Visbeko miesto gauta 
demontuota medinė bažnyčia). Aptarnauja kun. 
Virginijus Kelertas.

1958 11 01 Konsistorijos nustatytos LTSR 
evangelikų-liuteronių bažnyčios kapinių 
taisyklės, kurios pakeitė 1957 m. LTSR evamgelikų-
liuteronų bažnyčios kapinių išlaikymo ir priežiūros 
taisykles.

1983 11 04 Brėmene (Vokietija) mirė Adolfas 
Keleris, spaudos darbuotojas, kunigas, Išeivi-
jos lietuvių ev. liuteronų senjoras. Baigė VDU, 
įšventintas prof. dr. V. Gaigalaičio 1936 02 09, 
kunigavo Batakiuose, Tauragėje, 1941 m. su šeima 
pasitraukė į Vokietiją.

Gimė 1906 09 14 Šmuruose (Skriaudžių vls., 
Marijampolės aps.).

1633 11 07 Mühlhausene (Kniautų vls., Ylavos 
aps.) gimė Teodoras Lepneris, Mažosios Lietuvos 
lietuvių kultūros tyrinėtojas, ev. liuteronų kunigas. 
Parašė knygą „Der Preusche Littauer...“ („Prūsų lie-
tuvis“; išsp. 1744 ir 1848 m.; lietuviškai 2011 m.). 

Mirė 1691 11 07 Būdviečiuose (Ragai-
nės aps.).

1778 11 08 Karaliaučiuje gimė Frydrichas 

Vilhelmas Horchas, spaustuvininkas, pirmosios 
spaustuvės Klaipėdoje įkūrėjas (1816). 

Mirė 1855 01 13 Klaipėdoje.
1828 11 08 Geldapėje gimė Wilhelmas Franzas 

Efa (Epha), gamtininkas. Kuršių nerijoje apsodino ir 
sutvirtino kopas Rasytės bei Pilkupos apylinkėse ir 
taip išsaugojo šias vietas nuo užpustymo smėliu. 

Mirė 1904 09 16 Rasytėje (Žuvininkų aps.).
1483 11 10 Eislebene (Vokietija) gimė Martynas 

Liuteris, Bažnyčios reformatorius, visuomenės ir 
kultūros veikėjas, giesmių „Krikščionys, džiau-
kimės didžiai”, „Štai iš dangaus aš ateinu”, „O, 
mūsų Tėve Danguje”, „Tvirčiausia apsaugos pilis” 
ir kt. autorius.

Mirė 1546 02 18 ten pat. Palaidotas Vitenbergo 
pilies bažnyčios kriptoje.

1798 11 11 Elke (dab. Lenkija) gimė Eduardas 
Karolis Samuelis Gizevijus, rinkęs lietuvininkų 
tautosaką ir etnografinę medžiagą bei ją skelbęs 
vokiečių periodikoje, išvertęs į vokiečių kalbą 
liaudies dainų ir pasakojamųjų kūrinių. Studijavo 
Karaliaučiaus universitete, mokytojavo Tilžėje. 

Mirė 1880 05 09 Tilžėje.
1863 11 12 Gangloffsömmerne (Vokietija) gimė 

Johanas Tynemanas (Thienemann), kunigas, 
domėjosi gamtos mokslais. Visą savo gyvenimą 
paskyrė Kuršių nerijos gamtos tyrimams. Įsteigė 
pirmąją pasaulyje paukščių žiedavimo stotį 
Rasytėje (1901). 

Mirė 1938 04 12 Rasytėje (Žuvininkų aps.).
1878 11 13 pašventinta Smalininkų ev. liute-

ronų bažnyčia su 30 m aukščio bokštu, kuriame 
virš įėjimo buvo įstatyta balta laiminanti Kristaus 

skulptūra, 1944 m. apgriauta, pokario metais visai 
sugriauta; 1989 09 27 atsikūrusi parapija (įsteigta 
1845 m.) 2004 11 06 įsirengė naujus maldos namus 
viename iš parapijos pastatų (1991 06 04 pašven-
tinta laikinai įrengta bažnyčia). Aptarnauja kun. 
Mindaugas Kairys.

1848 11 14 Girėnuose (Ragainės aps.) gimė Vi-
lius Kalvaitis, tautosakos bei kalbinės medžiagos 
rinkėjas ir leidėjas. Dirbo ūkyje, gyveno Berlyne. 
Paskelbė keletą liaudies ir autorinės kūrybos rinki-
nių („Lietuvos kanklės“, 1895 m.; „Prūsijos lietuvių 
dainos“, 1905 m., ir kt.), asmenvardžių, vietovar-
džių („Lietuviškų vardų klėtelė“, 1910 m.). 

Mirė 1914 06 22 Kaušiuose (Girėnų vls., Ragai-
nės aps.), palaidotas tėviškėje.

1988 11 14 Šilutėje mirė Petras Jakštas, švietė-
jas, bibliofilas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos 
istorijos tyrėjas.

Gimė 1899 10 16 Stramiliuose (Rokiškio vls.).
1988 11 19 Vilniaus evangelikų (liuteronų ir 

reformatų) pirmasis susirinkimas prie ev. refor-
matų bažnyčios (tuo metu kino teatras „Kronika“) 
ir Mokytojų namuose priimtas sprendimas atkurti 
atskiras savo konfesijos parapijas.

1928 11 21 Berlyne (Vokietija) mirė Hermanas 
Zūdermanas (Sudermann), vokiečių rašytojas 
rašęs ir lietuviška tematika.

Gimė Macikuose (Gaidelių vls., Šilokarčemos aps.).
1763 11 22 Papelkiuose (Mielaukių vls., Labgu-

vos aps.) mirė Adomas Fridrichas Šimelpenigis, 
poetas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus univer-
sitete, kunigavo. Parašė pasaulietinių proginių 
eilių bei epigramų, išvertė Ch. Gillerto pasakėčių, 

sueiliavo giesmių, redagavo Bibliją (1755) ir gies-
myną (1750). 

Gimė 1699 07 25 Piktupėnuose (Tilžės aps.).
1913 11 23 Graudenze (Pavyslyje) mirė Augus-

tas Ambrasaitis, Rytprūsių ir Mažosios Lietuvos 
istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas. 

Gimė 1863 08 16 Lazdynuose (Pilkalnio aps.).
1988 11 28 atkurta Kauno Šv. Trejybės ev. 

liuteronų parapija, 1988 12 18 pirmosios pamaldos 
Simo Preikšaičio bute. 1682 09 22 padėtas kertinis 
bažnyčios akmuo, o pati (jau trečioji) bažnyčia 
pašventinta 1683 12 25, kurioje 1953 03 30 įvyko 
paskutinės pamaldos prieš bažnyčios uždarymą. 
Parapija įsteigta 1558 m. Aptarnauja kun. Saulius 
Juozaitis.

1813 11 30 Kalnininkuose (Pakalnės aps.) gimė 
Rudolfas Andrius Cipelis (Zippell), 1849 m. Klai-
pėdoje ėjusio pirmojo lietuviško laikraščio „Lietu-
vininkų prietelis“ redaktorius, religinės literatūros 
vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, 
kunigavo, vėliau gyveno savo ūkyje Drukiuose. 

Mirė 1894 02 19 Drukiuose (Priekulės vls., 
Klaipėdos aps.). 

1918 11 30 Tilžėje Prūsų Lietuvos tautinės tarybos 
prezidiumas priėmė 24 asmenų pasirašytą Deklara-
ciją, išgarsėjusią Tilžės akto vardu, apie Mažosios 
Lietuvos prisiglaudimą prie Didžiosios Lietuvos. 

11 30 �� Mažosios Lietuvos prisijungimo prie 
Didžiosios Lietuvos akto diena, kurią LR Seimas 
1998 06 25 paskelbė atmintina diena.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ, Algirdas 
Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Eksponatus pamatysite „Sakralinio meno“ ekspozicijoje, Kęstučio g. 4, Trakuose, Pusiasalio pilies teritorijoje buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Darbo laikas: 10-18, trečiadienis-sekmadienis.
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Vilniaus krašto moto lenktynių plaketės
Po I Pasaulinio karo (1914-1918) 

susikūrė ar atsikūrė nemažai naujų 
valstybių. Nepriklausomybę iškovo-
jo ir Lietuva bei Lenkija. Tarp šių šalių 
įvyko karinis konfl iktas. Lenkija atplėšė 
Vilniaus kraštą, buvo sukurta Varšuvos 
kontroliuojama Vidurio Lietuva (Litwa 
Środkowa). Vėliau, po plebiscito, kurį 
boikotavo gyventojai (lietuviai ir nema-
ža dalis žydų), kraštas buvo inkorporuo-
tas į Lenkijos Respublikos sudėtį. Lietu-
vos Respublikos vyriausybė Vilniaus ir 
Vilniaus krašto atplėšimą traktavo kaip 
okupaciją ir nutraukė su Varšuva diplo-
matinius santykius. Lenkijos sudėtyje 
Vilnius ir jo apylinkės buvo pakraščio 
regionas, kurį kamavo nedarbas, žemi 
atlyginimai dirbantiesiems, ariamų skly-
pų problema valstiečiams (dėl nevykdo-
mos žemės reformos), tarpnacionaliniai 
konfl iktai. Lenkijos vyriausybė slogią 
atmosferą bandė sklaidyti patriotiniais ir 
sportiniais renginiais. Vilnius tapo plin-
tančio masinio sporto centru. XX a. 3-4 
deš. Vilniaus krašte buvo itin populiarūs 
daugiadieniai motociklų raliai, veikė 
Automobilių klubas (Wileński Auto-

mobilklub – WAK) bei Motociklininkų 
ir dviratininkų (Wileńska towarzystwo 
cyklista i motocyklista – W.T.C.M.)
draugija. Važiavimų, juos tada vadino 
„moto reidais“, dalyviai buvo pasiturin-
čių sluoksnių atstovai – veikiančios ar-
mijos ir atsargos karininkai, dvarininkų 
bei verslininkų jaunimas. Vilniaus moto 
lenktynių dalyviai buvo daugiausiai len-
kų tautybės ar laikantys save lenkais. Ta-
čiau lenktynininkais galėjo tapti ir lietu-
viai, atkakliausi moto sporto entuziastai. 
Trakų istorijos muziejuje saugomos net 
23 moto lenktynių plaketės ir apdovano-
jimai, priklausę jų dalyviui, lietuvių vi-
suomeninės veiklos ir sporto entuziastui 
E. Urniežiui. Viena jų – skirta pirmajam 
moto raliui, vykusiam 1931 09 20 trasa 
Vilnius-Gardinas-Vilnius.

Moto lenktynių atributas – specialios 
plaketės, tvirtinamos prie motociklo. Jos 
buvo užsakomos atskirai kiekvienam 
raliui. Plaketės buvo stačiakampės, o 
kartais daugiakampės, gamintos iš įvai-
rių metalų – vario, žalvario, bronzos, 
geležies, plieno, iš baltos spalvos metalo 
lydinių, neretai puoštos daugiaspalviu 

emaliu ar dažais. Paprastai jose vaizduo-
jama ralio trasa, jos ilgis, pažymėta data, 
organizatorių ir rėmėjų logotipai, kartais 
patriotiniai ar alegoriniai simboliai.

Moto lenktynių plaketes, kuriose 
minimas Vilnius, galima skirstyti į dvi 
grupes. Pirmoji – paties Vilniaus moto-
ciklininkų klubo (WTCM) organizuotos 
ir remtos lenktynės vietinėmis trasomis. 
Tokias lenktynes organizavo ir spor-
to draugija „START“, rėmė laikraštis 
„Dziennik Wileński“ bei miesto radijo 
stotis. Prie tokių priskirtina plaketė, 

pagaminta raliui trasa Vilnius-Trakai-
Nemenčinė-Vilnius (1933 09 10). An-
troji grupė – Lenkijos nacionalinių mo-
tociklų ralių, kurie vykdavo per Vilnių, 
plaketės. Tokius ralius dažniausiai orga-
nizavo Lenkijos Motosporto draugija ir 
armijos sporto klubas „LEGIA“. 

Šią grupę papildo 2012 m. muziejaus 
įsigyta plaketė, skirta motociklų raliui 
Varšuva-Vilnius-Varšuva, įvykusiam 
1933 m. rugpjūčio 13-15 d. Tai – žalva-
rinė, stačiakampė, vienpusė, 80x50 mm 
dydžio plaketė, kurioje pavaizduota ra-
lio trasa Varšuva - Vilnius su tarpiniais 
punktais Lomžoje, Balstogėje, Gardine. 
Įstrižos strėlės, su smaigaliais į priešin-
gas puses, rodo, kad važiavimas vyko iš 
Varšuvos į Vilnių ir atgal. Dešiniajame 
kampe įrašas lenkų k.: „IV RAID MO-
TOCYKLOWY“ (IV-as motociklų ralis 
1933 08 13-15). Kairiajame viršutinia-
me kampe nurodytas trasos ilgis – 1000 
km, data: 13-15 VIII 33 ir organizatorių 
ženklai – motociklo ratas su raidėmis 
SM – Lenkijos Motosporto draugijos ir 
skydelis su armijos sporto klubo „LE-
GIA“ emblema.

Įsigytas ekspo-
natas paskatino 
pasidomėti, kiek 
muziejaus rinki-
niuose yra prieš 90 metų, būtent 1933 m. 
vykusių moto lenktynių plakečių. Be jau 
minėtų dviejų plakečių, muziejuje yra 
dar keturios: „RAID WIOSENNY 200 
KLM 21 IV 1933 (Pavasario lenktynės 
200 km 1933 05 21), „RAID ULICAMI 
MIASTA WILNA 28 V 1933“ (Lenkty-
nės Vilniaus miesto gatvėmis 1933 05 
28), „I PROPAGANDOWY RAID 30 
VII 1933 WILNO  EISZYSZKI WILNO“ 
( I propagandinis ralis Vilnius-Eišiškės-
Vilnius 1933 07 30), „ I OGOLNOPOLS-
KI ZJAZD GWIAZDISTY DO WILNA 
13 VIII 1933“ ( I visos Lenkijos  žvaigž-
džių suvažiavimas Vilniuje“ (1933 08 
13). Trejas moto lenktynes iš keturių or-
ganizavo Vilniaus moto klubas WTCM.

Muziejuje saugomos moto lenktynių 
plaketės – įdomūs eksponatai, nušvie-
čiantys technikos sporto šakų raidą Vil-
niuje 1920-1939 m.

Muziejininkas Saulius Zalys

Plaketės, skirtos 1931 ir 1933 m. moto lenktynėms. 
Vilnius. O. Ševeliovo nuotr.

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

Muziejus laikraštyje Nr. 44 (305)
Asmens dokumentai nepriklausomoje Lietuvoje

Šiais laikais kiekvienas suaugęs žmogus 
turi asmens tapatybę liudijantį dokumen-
tą –  pasą ar asmens tapatybės kortelę. 
Daugumoje Europos valstybių tik po I 
Pasaulinio karo buvo įvesti pasai visiems 
gyventojams ir jų reikalauta išvykstant bei 
atvykstant.

Pirmasis paso prototipas paminėtas 450 
m. prieš Kr. Persijos karalius Artakserksas 
savo pavaldiniui, keliaujančiam į Žydų 
žemę, davė laišką „užupio srities gyvento-
jams“, kuriame prašė užtikrinti saugią ke-
lionę per jų šalis. Europoje asmens tapaty-
bę patvirtinantys dokumentai atsirado XV 
a. Žmonės, keliaujantys įvairiais tikslais, 
pasirūpindavo rašytiniais dokumentais, 
kurie įrodydavo jų tapatybę. Vėliau įves-
ti kariniai pasai ir maro pasai. Lietuvoje 
asmens tapatybę liudijantys dokumentai 
atsirado LDK laikais. Žymiems asmenims, 
vykstantiems į užsienį, buvo išduodami re-
komendaciniai laiškai. Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje buvo paplitę ir valstiečių 
asmens tapatybę liudijantys dokumentai, 
XVII-XVIII a. vadinti valstiečių pasais. 
Tai buvo dvarininko išduoti leidimai bau-

džiauninkams išeiti uždarbiauti kitur.       
Visuotinę pasų sistemą Lietuvoje įvedė 

vokiečiai I Pasaulinio karo metais. Tokiu 
būdu jie siekė kontroliuoti gyventojus, 
reikalauta, kad šie nuolat nešiotųsi as-
mens tapatybės dokumentus. Okupacijos 
pabaigoje pasus turėjo visi šalies žmonės. 
Po karo vyravo suirutė, daug Lietuvos gy-
ventojų buvo išblaškyta po Rusiją bei kitas 
valstybes. Jie norėjo grįžti į Lietuvą. Šis 
laikotarpis pasižymi gausa įvairių asmens 
tapatybę liudijančių dokumentų. Todėl šį 
kartą plačiau apžvelgsime tik nepriklauso-
mos Lietuvos (1918-1940) asmens tapaty-
bės dokumentus.

Tarpukario Lietuvoje asmens tapatybės 
dokumentų išdavimas įteisintas 1919 m., 
Valstybės Tarybos priimtais pasų Įstatais. 
Juose nustatyta, jog pasą privalo turėti kie-
kvienas Lietuvos pilietis, kuriam sukako 
17 metų. Vaikai iki 17 metų buvo įrašomi į 
tėvo arba motinos pasą. Tėvams pageidau-
jant, paaugliai nuo 12 iki 17 metų turėjo 
teisę gauti atskirą pasą. 1919-1922 m. vo-
kiečių okupaciniai pasai buvo keičiami į 
nepriklausomos Lietuvos pasus. Vokiečių 

pasai nustojo galioti 1922 m. kovo 31 d. 
Lietuviškus pasus valsčiuose išduodavo 

valsčiaus valdyba, o miestuose – policijos 
valdyba. Jei pasą gaudavo beraštis asmuo, 
tai vietoje parašo pase turėjo uždėti savo 
dešinės rankos smiliaus atspaudą. Pasuose 
buvo įklijuojamos fotonuotraukos, nu-
rodomi svarbiausi savininko duomenys 
– vardas, pavardė, gimimo metai ir vieta, 
nuolatinė gyvenamoji vieta, užsiėmimas, 
tikyba, tautybė bei šeimos sudėtis. Taip 
pat buvo įrašoma akių bei plaukų spalva, 
veido forma, ūgis ir ypatingos žymės. Mo-
teriai ištekėjus, jai buvo išduodamas nau-
jas pasas vyro pavarde. Apie paso dingimą 
turėjo būti skelbiama „Vyriausybės žinio-
se“. Pametusiam pasą nedelsiant buvo iš-
duodamas laikinasis liudijimas, galiojan-
tis vieną mėnesį. Po to buvo išduodamas 
naujas pasas. Žmonės, dirbantys valdiš-
kose įstaigose, kariai bei moksleiviai, savo 
pasus turėjo atiduoti tai įstaigai, į kurią 
pateko, jų vietoje iš tos įstaigos ar moky-
klos gaudavo laikinąjį liudijimą. Norintys 
vykti į užsienį Lietuvos piliečiai gaudavo 
užsienio pasą arba leidimą. Šie pasai buvo 

išduodami pateikus 
vidaus pasą, kuris 
buvo laikomas jį iš-
davusioje įstaigoje 
ir atiduodamas savininkui grąžinus užsie-
nio pasą. 

Trakų istorijos muziejaus raštijos rinki-
nyje saugoma gausi kolekcija asmens tapa-
tybę patvirtinančių dokumentų, apiman-
čių įvairius istorijos tarpsnius. Pateikiame 
būdingiausius nepriklausomos Lietuvos 
asmens tapatybės dokumentus – Lietuvos 
piliečio pasą, Lietuvos Respublikos VRM 
tarnybos liudymą ir mokinio pažymėjimą. 
Lietuvos pasas Nr. 926227, išduotas 1921 
m. Trakų apskrities, Aukštadvario vals-
čiaus, Benciškių kaimo ūkininkui Anta-
nui Venskui. VRM tarnybos liudymas Nr. 
26335, išduotas 1931 m. Trakų apskrities 
Semeliškių nuovados viršininkui Arseni-
jui Tamaravičiui. Mokinio pažymėjimas 
išduotas 1933 m. Panevėžio mokytojų 
seminarijos IV kurso mokinei Rozalijai 
Švagždytei.

Muziejininkė Danutė Pavilonienė
Asmens tapatybės dokumentai.

Lietuva, XX a. 3-4 deš. 
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Holokausto aukų atminimas 
gyvas ir Veiviržėnuose

Sub signo nobili-Lietuvos žydų istorija

Prof. Aleksandras VITKUS, Chaimas BARGMANAS, gidas-istorikas, Irena URBONIENĖ, Veiviržėnų mokyklos kraštotyros 
muziejaus vedėja, Petras ČELIAUSKAS, Švėkšnos kraštotyrininkas

Nacių taktika buvo: pirma nužudy-
davo žydus vyrus, o tik po to moteris ir 
vaikus. Naciai paprastai žydus suvarydavo 
į sinagogą arba į kokį didesnį namą, tačiau 
Veiviržėnuose, pirma, jaunus žydus vyrus 
nuvarė į Švėkšną. Antra, jei Veiviržėnų sina-
goga būtų buvusi subombarduota, tai būtų 
suprantama, kodėl vyrus nuvarė į Švėkšnos 
sinagogą. Trečia, Veiviržėnuose sinagoga 
nebuvo subombarduota, todėl galime tik 
teigti, kad Veiviržėnų žydus vyrus surinko 
į Švėkšną tam, kad atvykę naciai į Švėkšną 
galėtų pasirinkti jaunus vyrus į Macikų dar-
bo stovyklą, o nereikėtų vykti į Veiviržėnus. 
Kitokio paaiškinimo šiuo metu neturime.

P. Čeliauskas 2013 03 16 atsiųstame 
laiške32, remdamasis liudininko J. Ūselio 
pasakojimu, teigia, kad Švėkšnoje buvo 
sušaudytas Veiviržėnų gydytojas (Lipšicas �� 
P. Čeliausko patikslinimas). Vokiečių karininkas 
nusivedęs jį į žydų kapines ir ten nušovęs. Kaip 
gydytojas iš Veiviržėnų pateko į Švėkšną, 
tuo metu buvo nesuprantama, be to, neaišku, 
už ką šis gydytojas buvo nušautas (tuo metu 
tereikėjo pasakyti vieną ar kitą netinkamą žodį 
ar pan., kad būtum nušautas �� aut. past).

Kad žydai buvo išvežti į Švėkšną, nurodo 
ir M. Jurkienė33: Prasidėjus karui... žydai ir lietu-
viai bėgo į Dūdinėlių kaimą, ten kasėsi apkasus ir 
pasislėpė. Kitą rytą, tai yra 1941-06-23, iš Dūdi-
nėlių į namus sugrįžo veiviržėniškiai. Tuoj buvo 
surinkti žydai vyrai ir išvežti Švėkšnos link.

Dalis lietuvių gailėjo žydų, bet jų pagalba 
pradžioje buvo minimali. Kaip M. Jurkienės 
atsiminimose užrašyta, kad ji Jurkienė dar 
spėjo įduoti Lipčiui (turbūt gydytojui Lipši-
cui �� aut. past.) duonos ir cukraus. Daugiau 
apie juos nieko negirdėjo. Straipsnyje „Veivir-
žėnų žydų genocidas“34 rašoma: Sakė, kad juos 
veš darbams į Saksoniją. Kai kurios pasakotojos 
mano, kad juos toli nenuvežė, o turbūt sušaudė 
kur nors Šilutės rajone. Liudininkė B. Sausai-
tienė35 taip pat nurodo, kad 1941 m. vasarą 
išvarė žydus į Švėkšnos pusę (tik vėliau sužinojo 
apie tragišką jų likimą).

Dabar sugretinus pateiktus liudijimus ir 
faktus galime daryti šias išvadas.

1. Po karo gyvi išlikę Švėkšnos žydai ne-
nurodo, kad Švėkšnos sinagogoje būtų atvežti 
žydai iš Veiviržėnų. 

2. Izraelietės tyrinėtojos Esteros Recht-
šafner (Esther Herschman-Rechtschafner) 
rankraštyje „Svekshna. Our Town“ („Švėkšna. 
Mūsų miestas“) nenurodyta, kad Švėkšnoje 
būtų atgabenti žydai iš Veiviržėnų. 

3. Taigi, Veiviržėnų žydai į Švėkšnos sina-
gogą nebuvo atvežti!

4. P. Čeliauskas pateikia švėkšniečių liudi-
jimais paremtą versiją.

P. Čeliauskas, remdamasis švėkšniečių 
liudijimu, pateikia gan tikrovišką akcijos vaiz-

dą. Naciai surinkti darbingiems žydų vyrams 
turėjo du sunkvežimius. Vienas sunkvežimis su 
esesininkais buvo pasiųstas į Veiviržėnus, ten 
jie vietoje surinko apie 40��60 jaunų darbingų 
vyrų (tiek vyrų talpindavo į sunkvežimius, o 
iki 80 �� moterų su vaikais �� aut. past) ir atvežė 
juos į Švėkšną, kur buvo šios akcijos vadovas 
dr. Verneris Šojus (Werner Scheu). Kadangi iš 
Švėkšnos buvo numatyta išvežti dvigubai dau-
giau �� 120 vyrų, tai buvo reikalingi du sunkve-
žimiai, todėl sunkvežimiui su Veiviržėnuiose 
atrinktais žydais buvo įsakyta iš karto vežti juos 
į stovyklą prie Šilutės ir grįžti. Dėl to literatūroje 
ir atsirado įrašas, kad Veiviržėnų žydai pateko 
į Švėkšnos getą, nors jų ten ir nebuvo.

5. Liudytojų pasakojimai, kad žydai buvo 
varomi pėsti iki Švėkšnos, neatitinka tikrovės. 
Matyt, kad jie ėjo pėsčiomis tik iki sunkveži-
mių, kurie stovėjo galbūt miestelio pakraštyje, 
nes jų niekas ir nepastebėjo.

6. Gydytojas iš Veiviržėnų tikrai buvo 
nušautas esesininko Švėkšnos žydų kapinėse. 
Galima tik spėti, kad jis galbūt sunkvežimyje 
protestavo arba pasipriešino, todėl esesininkas 
norėdamas parodyti, kad jis čia šeimininkas 
ir žydų gyvybė nieko neverta, ir nekiltų noro 
kitiems protestuoti, privažiavę žydų kapines, 
jį ten išlaipinęs ir nušovęs. 

Veiviržėnuose gyvenusių 
žydų skaičius

Tai pati neaiškiausia vieta Veiviržėnų 
žydų žudynėse. Pirmiausia, kelia abejonių 
Veiviržėnuose gyvenusių žydų lyčių proporcija: 
200 žydų vyrų (150 išvežti į Švėkšną, o dar 50 
sušaudyti Veiviržėnų apylinkės Trepkalnio 
kaime) ir 77 moterys ir vaikai (76 moterys su 
vaikais nužudyti Trepkalnio kaime ir viena 
moteris pabėgo)36. Taigi, Veiviržėnuose, 
remiantis JEW37, 1923 m. iš viso gyveno 277 
žydai. Palyginimui P. Čeliauskas38 pateikia 
kitų šalia esančių miestelių žydų lyčių 
proporcijas, remdamasis 1923 m. gyventojų 
surašymo duomenimis: Švėkšnoje iš 519 
gyvenusių žydų, 245 �� vyriškos lyties; Žem. 
Naumiestyje iš 667 žydų, 303 �� vyriškos lyties; 
Vainute iš 348 žydų, 161 �� vyriškos lyties.  

Kaip jau minėjome, 1923 m. Veiviržėnuose 
buvo 150 sodybų ir 934 gyventojai39, tarp 
jų 259 žydai (28 proc.)40, iš jų 116 vyriškos 
lyties (P. Čeliauskas gan atidžiai išstudijavęs 
Švėkšnos ir jos apylinkių holokaustą)41. Į 
Švėkšną, kaip nurodo JEW42, buvo atgabenta 
150 žydų vyrų. P. Čeliauskas43 šiuo skaičiumi 
abejoja, tačiau, kaip nurodo B. Kviklys44, 
1939 m. miestelyje jau gyveno jau apie 1200 
gyventojų, o JEW45 �� 1940 m. �� 1050. 

Pateikiame P. Čeliausko atsakymą46 dėl 
žydų skaičiaus Veiviržėnuose: 1923 m. duome-

nys yra tikslūs.....1940 m. šis skaičius galėjo būti 
tik sumažėjęs, nes buvo prasidėjusi žydų emigracija 
į Palestiną. Na, sakykim, kad jų dar buvo 250. Ar 
galėjo iš jų būti 150 vyriškos lyties, įskaitant ir 
mažamečius vaikus? Jokiu būdu, nes vyrų skaičius 
visada būdavo mažesnis už moterų.  Tad į Švėkšną 
galėjo būti išvežta mažiau negu 100 (juk mažų 
vaikų tikrai nevežė į atranką!). E. Rechtschafner 
teigimu, iš Švėkšnos darbams į Vokietiją buvo 
išvežta 120 vyrų. Bet ji nemini Veiviržėnų žydų, 
nors tarp jų galėjo būti ir dalis Veiviržėnų žydų. 
Deja, to nesužinosime.

P. Čeliausko47 nuomone, galime sakyti, kad 
Veiviržėnuose gyveno per 200 žydų, į Švėkšną at-
rankai išvežta beveik 100 (ne 150), tai Veiviržėnuo-
se liko daugiau nei 100 moterų, vaikų ir senukų.

Taigi, žydų valsčiuje turėjo būti daugiau 
nei 200 asmenų. Tačiau reikia suabejoti 
kai kuriais pateiktais skaičiais rankraštyje 
„Veiviržėnai“48, kur nurodoma, kad 1923 m. 
Veiviržėnuose buvo 100 žydų, nors gyventojų 
surašymo duomenimis �� 25949. 

Komjaunuoliai ir 
komunistai Veiviržėnuose

Rankraštyje „Veiviržėnai“50 nurodoma, 
kad 1941 m. Veiviržėnų valsčiuje buvo apie 70 
komjaunuolių, dauguma jų žydų. Daugiausia 
į komjaunimą tuo metu stodavo berniukai, 
vadinasi, Veiviržėnų valsčiuje buvo daug 
jaunimo. P. Čeliauskas51 pritaria, kad komjau-
nimui daugiausia priklausė žydai (taip buvo 
ir Švėkšnoje), nes tarp lietuvių ši organizacija 
buvo nepopuliari. Tačiau, kad tiek daug būtų 
komjaunuolių, P. Čeliauskas ne tik abejoja, bet 
ir nurodo, kad šis skaičius paimtas iš lubų. 

Tiesa, E. Rechtšafner52 mini komunistų 
partijos sekretorių Izraelį Geselį iš Švėkšnos. 
Prieš karą Švėkšnoje veikė pogrindinė 
komunistų kuopelė; dabar galime neabejoti, 
kad jai priklausė ir M. Šapiro bei I. Geselis �� 
abu žuvę pirmąją karo dieną. Galimas 
dalykas, kaip nurodo P. Čeliauskas53, kad I. 
Geselis buvo pasiųstas aktyviam darbui ir į 
Veiviržėnus, kur savų komunistų nebuvo.

Veiviržėnų jaunų vyrų 
atranka Švėkšnoje

Štai kas rašoma apie Švėkšnos sinagogoje 
uždarytus vyrus54: 1941 m. birželio 27 d. į 
Švėkšną atvyko SS ir SD daliniai, vadovaujami 
dr. V. Šojaus (W. Scheu) iš Heydekrug, t. y. 
iš Šilutės. Jis turėjo du tikslus: pradėti žydų 
naikinimo procesą šiame regione ir atrinkti 
žydus, tinkamus vergų darbui Vokietijoje. 
1941 m. birželio 27 d., penktadienį, apie 200 
Švėkšnos žydų vyrų (nuo 10 metų amžiaus) 
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Nauji, pigesni planai „Tele2“ ir „Pildyk“ vartotojams
Europos Komisija neseniai oficialiai 

patvirtino, kad mobilusis ryšys Lietuvoje 
yra pigiausias tarp visų ES šalių. O Lietuvoje 
dauguma žmonių teigia, kad pigiausią mobilųjį 
ryšį siūlo „Tele2“ ir „Pildyk“. Ar kainos mažės 
ir toliau?

„Taip!”, �� patvirtina Tomas Burovas, „Tele2“ 
rinkodaros vadovas. „Mes buvome, esame ir 
būsime kainos lyderis, todėl kainas mažinam 
visą laiką. Svariai sutaupyti padės nauji, ką tik 
pristatyti mokėjimo planai „Pildyk“ ir „Tele2” 
paslaugų vartotojams“, �� sakė jis. 

Visos reikalingos paslaugos – 
viename plane

Naujas „Tele2“ mokėjimo planas suteiks 
visas vartotojams reikalingas mobiliojo ryšio 
paslaugas.

Klientai už 15 Lt per mėnesį gaus net 300 
minučių pokalbiams ir 5000 SMS į visus Lietu-
vos tinklus. Be to, bus galima į valias naudotis 

mobiliuoju internetu, nes už tą patį mokestį 
duodamas ir 1 GB duomenų naršymui.

Naują planą galima užsisakyti bet kuriame 
„Tele2“ salone visoje Lietuvoje. Tai galima 
padaryti sudarius neterminuotą sutartį. 15 Lt 
mėnesio mokestis galios dvylika mėnesių.

Esami klientai savo turimą planą gali 
pasikeisti pagal sutartyje aprašytas plano kei-
timo sąlygas. Jas galima susižinoti ir „Tele2“ 
salonuose ar nemokamu telefonu 117.

Pasirinkus sudaryti 24 mėn. terminuotą 
sutartį, kartu su planu galima už ypatingą 
kainą pasiimti ir išmanųjį telefoną. 

Už gerą kainą siūlomi du aukštos klasės 
išmanieji telefonai �� „Samsung Galaxy S2 
Plius“ su pradine 219 Lt įmoka ir 25 Lt mė-
nesio įmoka arba „LG L7II su pradine 99 Lt 
įmoka ir 20 Lt mėnesio įmoka. 

„Pildyk“ atpigino planą „Visiems“

Atpigintas planas „Visiems“ „Pildyk“ 

vartotojams dabar tekainuos vos 4,5 Lt 
per mėnesį.

Už juos suteikiama 170 min. pokalbių ir net 
10000 nemokamų SMS į visus Lietuvos tinklus 
(į „Bitė Lietuva“ tinklą �� ne daugiau kaip 100 
nemokamų SMS žinučių per dieną). 

Planą „Visiems“ galima užsisakyti nusiun-
tus SMS su tekstu VISIEMS numeriu 1556. Pas-
laugų užsakymo žinutės kaina �� 0,15 Lt. Planas 
galios 30 dienų nuo užsakymo pradžios.

Apklausos rodo, kas pigiausia

Didžioji dalis Lietuvos gyventojų nurodo, 
kad pigiausias operatorius šalyje yra „Tele2“. 
Taip mano 57,5 proc. 2013 m. rugsėjo mėn. 
atliktos „RAIT“ apklausos dalyvių. 

Pigiausia išankstinio mokėjimo mobiliojo 
ryšio paslauga šalyje laikoma „Pildyk“. Taip 
nurodė dauguma �� 44,3 proc. minėtos apklau-
sos dalyvių.

Užs. Nr.34

Pasirinkus sudaryti 24 mėn. 
terminuotą sutartį, kartu su nauju „Tele2“ 
mokėjimo planu galima už ypatingą kainą 

pasiimti ir išmanųjį telefoną – 
„Samsung Galaxy S2 Plius“ arba „LG L7II“

buvo atskirti nuo šeimų ir suvaryti į sinagogą, 
kur iš jų baltaraiščiai tyčiojosi. Apie atvežtus 
Veiviržėnų žydus į Švėkšnos sinagogą 
rašoma55, kad jie buvo siaubingai kankinami, 
ypač rabinas Natanielis Josefas Gracas, tačiau 
tai neatitinka realybės, nes Veiviržėnų žydai 
nepateko į Švėkšnos sinagogą.
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Ką Lietuvoje reiškia „Užsienio reikalų ministerija“?
Lietuva – Lenkija: nuo strateginės partnerystės iki priešpriešos

Vytautas SINICA, Vilnius

Seimo senbūviui Broniui Bradauskui 
niekingai keliaklūpsčiaujant prieš Maskvos 
diplomatus ir išduodant dar gyvą Lietuvos 
istoriją, jį ir tokį patį vergo mentalitetą pade-
monstravusią naująją Seimo pirmininkę Lo-
retą Graužinienę pasmerkti suskubo nemaža 
Lietuvos dalis. Visa panieka ir pasipiktinimas 
Bradausko veiksmais buvo laiku, vietoje ir pa-
liekantis gyvą viltį, jog nacionalinės savigarbos 
kaip tauta nesame galutinai praradę. 

Tačiau kartu neramina įspūdis, jog visa 
ši per optimistiškai įvertinta reakcija kilo tik 
dėl valstybingumą ir istoriją išduodančio 
nuolaidžiavimo Rusijai, o ne dėl valstybę 
paniekinančios politikos apskritai. Klaidinga 
nurašyti Bradausko elgesį „liliputo moralei“. 
Šis žmogus �� gyvas pavyzdys, jog tiems, kurių 
mąstyme praktiškai neegzistuoja suvereni 
Lietuvos valstybė, galima ją atvirai niekinti 
ir tą darant neprarasti piliečių palaikymo. 
Bradauskas puikiai žino, jog jo veiksmais 
piktinasi jam politiškai nesvarbi tautos dalis, o 
kita dalis juose nemato nieko bloga. Juo labiau 
kad įsiteikinėjimo ir pataikavimo politika yra 
daug kam priimtina, jei tik yra nukreipta ne 
į Maskvos glėbį. Mat būtent įsiteikinėjimas 
ir pataikavimas yra pagrindinė dabartinės 
Vyriausybės užsienio politikos kryptis. 

Nuolaidžiavimo politika

Pagrindinė šios politikos vykdytoja �� Lie-
tuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 
(URM), su Linu Linkevičiumi priešakyje. Jis už-
sienio politikoje ėmėsi „santykių perkrovimo“ 
darbo, kas praktikoje reiškė visų nesutarimų 
sprendimą darant tai, ko nori šalys, su kuriomis 
nesutariama.

Dar pavasarį spauda mirgėjo nuo ministro 
atsiprašymo Lenkijos užsienio reikalų ministrui 
Radoslavui Sikorskiui dėl Lietuvos parlamento 
priimto suverenaus sprendimo neįteisinti dvi-
kalbių asmenvardžių Lietuvos piliečių asmens 
dokumentuose. Vėliau mėginta suktis, kad 
krikščioniška save vadinanti lietuvių tauta 
neturėtų baisėtis atsiprašymu, mat jame iš prin-
cipo negali būti nieko bloga. Taip pat, jog atsi-
prašyta ne už patį sprendimą, o už aplinkybes 
(balsavimo dieną, prieš pat savo mirtį Vilniuje 
lankėsi Lenkijos prezidentas L. Kačinskis), tarsi 
žmonės atsiprašinėja už aplinkybes, o ne savo 
ar kaip šiuo atveju savo politinės bendrijos 
veiksmus. Vergo mentalitetą pademonstra-
vęs ministras labai ne vietoje primiršo, kad 
yra atstovas suverenios valstybės, nes būtent 

Lenkijoje, ypač politiniuose sluoksniuose, labai 
sunkiai atprantama Lietuvą laikyti ne savo 
prarasta teritorija, o savarankiška valstybe su 
ilgaamže istorine sostine Vilniuje, kaip kad 
teigia Lietuvos Konstitucija. 

Tačiau senas polinkis įsiteikti ir gerai 
atrodyti prieš didesnius kaimynus ir politinius 
šeimininkus sunkiai užgniaužiamas. Jis vėl 
išlindo vasaros pradžioje besisvečiuojantiems 
Europos Parlamento liberalams aiškinant, 
kad Lietuvos visuomenė turi pribręsti 
homoseksualų ir kitų „alternatyvių“ gyvenimo 
būdų tolerancijai, o tai esą lėtas, kantrybės 
reikalaujantis procesas. Sunku būtų pasakyti, 
ar kalbėdamas ministras suvokė, kad išvadino 
savo rinkėjus atsilikėliais, užstrigusiais, jo 
manymu, vienakryptės moralinės pažangos 
kelyje. Bet kuriuo atveju, būtent tai ir pasakė 
Lietuvos ministras, tad belieka laukti tolesnių 
visuomenės brandinimo priemonių. 

Paskutinis, bet daugiausiai reakcijų sulaukęs 
buvo L. Linkevičiaus viešas pamąstymas, kad 
nacionalistinėms, antiintegracinių nuostatų 
partijoms išvis neturėtų būti galimybių 
dalyvauti politikoje. To nedrįsta sakyti 
net integraciją palaikantys Vakarų šalių 
vadovai, kuriems ir buvo skirtas šis pigus 
reveransas. Jų šalyse tokios partijos kone 
visur, išskyrus Vokietiją ir Jungtinę Karalystę, 
turi reikšmingą ir toliau augantį visuomenės 
palaikymą. Tačiau galima būti tikriems, jog 
paneuropietiškumo projekto šalininkams 
šis karštas ES Tarybai pirmininkaujančios 
Lietuvos ministro aktyvizmas labai patiko, o 
pats pasisakymas gimė būtent dėl palankios 
eurobiurokratų (nerinkti pareigūnai kaip 
J. M. Barroso ar H. van Rompuy tėra 
biurokratai) reakcijos. Vakaruose viskas jau 
kaip reikiant perkrauta.

Diplomatijos „pergalės“

Nuolankumas Europoje savigarbos turin-
čius tautiečius, regis, siutina mažiau nei aukų 
atnašavimas Rusijoje. Tačiau pamiršę istorines 
nuoskaudas ir pragmatiškai nusiteikę koalici-
jos partneriai pergalių Maskvoje visgi nepa-
siekė. Linkevičiui ir Butkevičiui vis kartojant, 
kad perkrauti santykiai taisosi, Rusija lengvu 
mostu suorganizavo Lietuvai prekių blokadą. 
Lietuviškoji diplomatija veikė kaip žaibas ir 
trumpiau nei per mėnesį (!) kreipėsi į Europos 
Komisiją dėl ES pagalbos prie sienų produkciją 
pūdantiems vežėjams. Ministras net į Maskvą 
paskambino, nors niekaip negalėjo pasakyti 
kas buvo kitame laido gale ir kokie pokalbio 
rezultatai. Galiausiai beviltiškas pastangas 
atverti Kremliaus duris pergalingai nutraukė 
slapčiausias ginklas �� bet kam įtikti sugeban-
tis buvęs ambasadorius Maskvoje Antanas 
Vinkus. Rezultatų neteko laukti �� lietuviškas 
pienas vėl rusų stiklinėse. Galvojantiems, kad 
tai pergalė, verta palaukti ES asociacijos sutar-
ties su Ukraina (ne)pasirašymo. Informacinių 
atakų, ekonominių blokadų ir naujų priemo-
nių prieš santykius perkrovusią Lietuvą tik 
daugės, o kartu didės ir Lietuvos valdančiųjų 
noras dar žemiau nusilenkti ir atsisakyti visų 
Kremlių neraminančių veiklų.  

Dar trumpesnė santykių perkrovimo 
Lenkijoje istorija. Po įspūdingo atsiprašymo 
L.Linkevičius iš Varšuvos sulaukė ne lauktos 
šilumos, o aiškių ir kartais net ironiškų signalų, 
kad kas nors santykiuose gali keistis tik Lietu-
vai išpildant jos Konstitucijai prieštaraujančius 
LLRA reikalavimus. Tai yra, dėl draugystės 
reikia įteisinti lenkiškus asmenvardžius, vie-
tovardžius ir kitus viešuosius ženklus, grąžinti 
susilpnintą lietuvių kalbos mokymą lenkų 
vaikams. Vadinasi, kad pradėtas santykių per-
krovimas nenueitų veltui, reikia įveikti Konsti-
tuciją. Teisingumo ministras Juozas Bernatonis 
tuo tikslu išsijuosęs šokdina iš aklavietės išeitį 
jam surasti neva turinčią Valstybinės kalbos 
komisiją. Deja, kalbininkų požiūris ministrą 
tik liūdina �� asmenvardžiai ir vietovardžiai 
tokia pati kalbos dalis. Būdo apeiti Konstituciją 
ir taip pagerinti santykius su Lenkija paieškos 
tęsiasi, „krikščioniška“ ministro atgaila per-
krovimui mažai kuo padėjo.

Nereikalingi lietuviai 
anapus sienos

Kaip tik iš Lenkijos lietuvių įspūdžių 
galima dar daugiau suprasti apie Lietuvos 
URM diplomatinį darbą. Rugsėjo 24 d. Seinų-
Punsko krašte viešėjusi URM delegacija (URM 
Užsienio lietuvių departamento direktorė Gintė 
Damušis bei du šio departamento specialistai L. 
Milašius ir V. Raulynaitienė) vietos lietuviams 
savo vizitu paliko kalną neatsakytų klausimų. 
Oficialiai atvykę susipažinti su Lenkijos 
lietuvių padėtimi, svečiai susitiko tik su Punsko 
valsčiaus vadovais �� tuo pačiu viršaičiu ir 
Tarybos nariais, jau uždariusiais čia veikusias 
lietuviškas mokyklas. Nors būtent Seinų 
valsčiuje lietuviai vis dar susiduria su nuolat 
karpomo „Žiburio“ mokyklos finansavimo 
problema, su Seinų savivaldos atstovais svečiai 
tiktis nepanoro. Ar nesuprantama, kad viršaitis 
yra ne Lenkijos lietuvių, o Lenkijos valdžios 
pareigūnas? Ar nežinoma, jog jis vykdo 
Lenkijos centrinės valdžios nurodymus, o ne 
vietos lietuvių interesus atitikančią politiką? 

Šiais metais Punsko viršaičio ir Tarybos 
sprendimu uždarius dvi lietuviškas mokyklas, 
nepaisant visų vietos gyventojų protestų, vie-
tos valdžios atstovai pasakė, kad nėra pinigų 
jų išlaikymui, o viešėjęs L. Linkevičius �� jog 
natūralu uždaryti pilnų klasių nesurenkančias 
mokyklas. Tai dvi juodos melagystės. Pirma, 
nes tame pačiame Punske mišri mokykla ir 
gimnazija taip pat nesurenka reikiamo vaikų 
skaičiaus, bet gauna finansavimą, įskaitant ir 
padidintus krepšelius už ten besimokančius 
lietuvius vaikus. Antra, nes Lietuvoje vykdant 
mokyklų tinklo optimizaciją vaikų nesu-
renkančios lenkų mokyklos buvo pagarbiai 
paliekamos toliau dirbti. Lietuvoje tautinių 
mažumų švietimui lėšų visada užtenka, nors 
ir šalis daug mažesnė už Lenkiją, ir tokių mo-
kyklų dešimtis kartų daugiau. 

Lietuvių organizacijos Lenkijoje jaučia-
si Lietuvos URM priimamos kaip visada 
blogos, visada nepatenkintos, visada kažko 
prašančios, kai viršaitis tuo tarpu pasitenkina 

pinigine parama. Neturi Lietuvos URM at-
stovai ir tvirtos nuomonės didžiausias aistras 
kurstančių Berznyko kapinių, kuriose vienas 
po kito dygsta istoriją klastojantys ir lietuvius 
žeidžiantys paminklai, klausimu. L. Linkevi-
čius susitikęs su R. Sikorskiu nepatogaus šių 
kapinių klausimo taip pat nekėlė �� santykių 
perkrovimas reikalauja aptakaus kalbėjimo, o 
URM globojami lietuviai savo etninėse žemėse 
gali ir pakentėti.

Užsienio reikalų ministras?

Užsienio reikalų ministras tuo tarpu 
viešai džiaugiasi „sėkme ir pasiekimais“. 
Narystė JT Saugumo Taryboje, Europos 
Komisijos prieštaravimas Rusijos taikomai 
lietuviškų prekių blokadai, net R. Meiluty-
tės pergalės ir lietuviškos Nobelio premijos 
laureato šaknys �� tai vis kažkokiu keistu 
būdu su Lietuvos URM susiejami ir jos 
sėkme vadintini įvykiai. Gražiai nutylima, 
jog Saugumo Tarybos nare Lietuva tapo be 
jokios savo regiono šalių konkurencijos (jei 
tai ir Lietuvos diplomatijos, tai tikrai ne šios 
Vyriausybės politikos nuopelnas), o visos 
Rusijos blokados anksčiau ar vėliau baigiasi, 
todėl pergale ar pralaimėjimu galima laikyti 
tik tai, kaip greitai ir kokia kaina jos yra nu-
traukiamos. Jį skaitančią visuomenės dalį L. 
Linkevičius bando mobilizuoti prieš bendrą 
užsienio priešą �� net neįvardijamą, bet ir taip 
visiems aiškią, integraciniams Lietuvos tiks-
lams trukdančią Rusiją, kuri, pasirodo, veikia 
siekdama sukiršinti Lietuvos visuomenę su 
jai ištikimai atstovaujančia valdžia. 

Ir visgi paties ministro pagrindinė išva-
da �� jog atlaikyti priešiškus veiksmus iš Rytų 
padėti gali tik didesnė vienybė Vakaruose. Ši 
vienybė iš tiesų siektina ir turi būti protingai 
išnaudojama, ypač kai neveikia iš anksto pa-
smerkti santykių su kaimynais perkrovimai. 
Tačiau kartu tokia išvada iš ministro lūpų 
grąžina prie baimės dėl jau aptarto jo pomė-
gio įsiteikti visiems galimiems politiniams 
partneriams. 

Kraupi ESBO atstovės pozicija dėl PBK 
rodytos Sausio 13-osios įvykių „interpretaci-
jos“ turėjo padėti suprasti, kad ne tik Rusijoje 
istorijos supratimas ir vertybių hierarchija 
yra toli gražu ne tokie patys kaip mūsiškiai. 
Bradausko akibrokštas atskleidė ne jo mora-
linį nuopolį, o niūrią realybę, jog Lietuvoje 
galima su tokiomis pažiūromis ramiai sėdėti 
valdžioje 20 ir daugiau metų. Taip pat, jog 
visuomenėje nedaug, bet dar likę nacionali-
nės savigarbos, kurios niekas nepasivargino 
ugdyti ir puoselėti, tačiau daug skubančių 
piktintis jos trūkumu. Nesvarbu, visuomenei 
palaikant ar smerkiant, valdžia neturi teisės 
niekam įsiteikinėti išduodama valdomos šalies 
istoriją, Konstituciją ar nacionalinius interesus. 
Priešingu atveju, ir toliau išliks bei stiprės 
neaiškumas, kam atstovauja Užsienio reikalų 
ministerija: Lietuvos interesams užsienyje ar 
užsienio interesams Lietuvoje.

Šaltinis: www.propatria.lt

Kitų kalbų asmenvardžių rašymas oficialiuose dokumentuose

VLKK atsakymas Vyriausybei dėl kitų kalbų 
asmenvardžių rašymo oficialiuose dokumentuose

Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija (VLKK) 
apsvarstė Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 
2013 m. birželio 26 d. nu-
tarime Nr. 589 pateiktus 
siūlymus reglamentuoti 

kitų kalbų asmenvardžių rašymą oficialiuose 
dokumentuose ir parengė atsakymą. Atsaky-
dama į siūlymą „nutarimu nustatyti taisykles, 
pagal kurias oficialiuose dokumentuose rašytini 
asmenvardžiai, taip pat ir kitų kalbų bei tie, kurių 
autentiška rašyba yra nelietuviška“, Kalbos ko-
misija konstatuoja, kad ne Lietuvos Respublikos 
piliečių asmenvardžiai valstybės institucijų ir 
įstaigų rengiamuose oficialiuose dokumentuose 
rašomi remiantis Kalbos komisijos 1997 m. bir-

želio 19 d. nutarime Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos 
rašybos ir skyrybos“ išdėstytais bendraisiais 
tokių asmenvardžių vartojimo principais. Ne 
Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiai ra-
šomi taip, kaip jie įrašyti turimame šaltinyje, t. y. 
asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente 
arba kitame pateiktame dokumente (išsilavini-
mo pažymėjime, santuokos liudijime, teismo 
vykdomajame rašte, asmens iniciatyviniame 
rašte ir kt.). Atsižvelgiant į realią asmenvardžių 
vartoseną, VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimą 
Nr. 60 papildė dar viena �� oficialių dokumen-
tų – sritimi, kurioje gali būti vartojamos auten-
tiškos kitų kalbų asmenvardžių formos. 

VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė atkrei-
pia dėmesį, kad, valstybės institucijų ir įstaigų 
apklausos duomenimis, šiuo metu ne Lietuvos 

Respublikos piliečių asmenvardžiai rašomi 
laikantis bendrųjų svetimvardžių vartojimo 
principų, todėl Komisija įsitikinusi, jog kurti 
atskirų (specialių) taisyklių nėra pagrindo: 
VLKK nutarimo papildymas tiesiog patvirtina 
dabartinę tokių asmenvardžių vartoseną oficia-
liuose dokumentuose.

Apsvarsčiusi Vyriausybės siūlymą „komi-
sijos nutarimu pateikti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei siūlymus dėl šio nutarimo 1 punkte 
nurodytų asmenvardžių rašymo Lietuvos Respu-
blikos piliečių asmens dokumentuose“, Kalbos 
komisija nusprendė, kad ji negali priimti doku-
mento, prieštaraujančio Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nu-
tarimui „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausio-
sios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl 

vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos 
piliečio pase“ atitikimo Lietuvos Respublikos 
Konstitucijai“. Šiame nutarime yra pabrėžta, kad 
„Lietuvos Respublikos piliečio pasas yra oficialus 
dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės 
nuolatinį teisinį ryšį, t. y. asmens pilietybę, kad 
pilietybės santykiai yra viešojo valstybės gyveni-
mo sritis, asmens vardas ir pavardė piliečio pase 
turi būti rašomi valstybine kalba.“ 

VLKK 2014 m. numato persvarstyti konkre-
čius kitų kalbų asmenvardžių rašybos dalykus 
(pvz., linksnių galūnių dėjimą rišliame tekste), 
išnagrinėti metrikatorių ir fizinių asmenų 
konsultavimo praktiką bei parengti reikiamas 
rekomendacijas.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos inform.

Vytautas  Sinica 
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Lietuvių ir baltarusių istoriniai, politiniai ir kultūriniai mainai XIX a.–XXI a.

Šarkauščinos rajono istorijoje ir lietuvių pėdsakai
Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

Šarkauščinos rajonas yra vakarinėje Vitebsko 
srities dalyje, arti dabartinės Lietuvos Respublikos 
sienos. Per paskutinį tūkstantmetį buvo baltų-slavų 
kalbų paribyje. Šiandien baltiškų pėdsakų liko ne-
daug. Dauguma Šarkauščinos krašto gyventojų ne-
žino, kad jame buvo ne tik baltarusiškų (slaviškų), 
bet ir baltiškų (lietuviškų) praeities puslapių – apie 
tai, kad čia gyveno lietuvių, esama nemažai lietu-
viškos kilmės vardų, liudijančių, jog čia kažkada 
masiškai gyventa lietuvių kilmės gyventojų. 
Tai įvairūs vietovių (Kuodžio pušynas – Кодесов 
сосонник1), kaimų (Gediminai, Gečanai, Girstū-
nai, Purviliškės, Skrabatūnai, Skudučiai ir kt.), 
upių (Dysna), ežerų (Žadai) pavadinimai, taip pat 
daugelio gyventojų pavardės (Vazgirdas, Žvirba, 
Mažeika, Protas, Puka, Smulka, Cijūnėlis, Taukinis 
ir kt.) (Adamkovičius, Garšva, 2006, 301–310). 
Yra ir archyvinės medžiagos, įrodančios apie 
čia gyvenusius lietuvius. Tikrinių vardų analizė 
Šarkauščinos rajone rodo, kad tarp vietovardžių 
lituanizmai sudaro 13,4 proc.

Pats miestas pirmą kartą paminėtas 1503 m. 
kaip Zenovičių valdos. 1639 m. Levo Sapiegos 
lėšomis buvo pastatyta graikų katalikų bažnyčia, 
kurią sunaikino pravoslavų šventikai XX a. pradžio-
je. Dabar Šarkauščinoje yra dvi ortodoksų cerkvės, 
katalikų bažnyčia, sentikių bažnyčia. Katalikų 
bažnyčią pastatė lietuvių kunigas Petras Valiuškis 
(1905–1907), architektas Dubovikas.

Regiono lietuvių istoriją sąlyginai galima 
išskirti į 2 laikotarpius. Pirmasis – etninių lietu-
vių asimiliacija su atvykėliais slavais. Šio proceso 
pradžia neaiški, tačiau XVII a. atvykėliai savęs 
su senbuviais netapatino. Tą patvirtina 1795 m. 
daugelis graikų katalikų metrikų knygų. Antruoju 
laikotarpiu lietuviai masiškai plūdo iš tankiai ap-
gyvendintų sričių į Šarkauščinos rajoną. Šarkauš-
činos rajone jie apsigyveno dviejose parapijose: 
Šarkauščinos ir Germanavičių. 

Apie Germanavičių parapijos lietuvius jau buvo 
rašoma straipsnyje „Vitebsko srities lietuviai“ („Vo-
ruta“, 2013, �r. 15–17). �ia pateikiama papildoma2013, �r. 15–17). �ia pateikiama papildoma 
informacija. Pirmieji atsikėlėliai Germanavičių 
parapijos teritorijoje pasirodė 1890 m. Turimais 
duomenimis, jie atsikėlė iš Vilniaus apskrities 
Tverečiaus, Adutiškio, Švenčionių parapijų ir 
apsigyveno keliuose kaimuose Germanavičių Ro-
mos katalikų parapijoje. 1913 m. žiniomis, lietu-
viai gyveno: Baltojo Dvaro kaime – 119 žmonių, 
Germanavičių miestelyje – 16, Ridikų kaime – 1, 
Zylių kaime – 83, Kozlovščinos gyvenvietėje – 5, 
Strelicos kaime – 1, Krasovščinos gyvenvietėje – 7, 
�ovoselcų kaime – 1, Upelio kaime – 19, Tereškų 
kaime – 1 žmogus (LVIA, f. 604, ap. 1, b. 7703, p. 
170–179). Vietiniai priėmė atvykėlius draugiškai. 
Jokių tarpnacionalinių konfliktų nekilo. Vietos 
gyventojai vadino lietuvius „ліцьвякі“. Šis vardas 
išliko iki šių dienų.

Lietuvos valstybės istorijos archyve radau į 
Germanavičių parapiją atsikėlusių lietuvių sąrašą, 
sudarytą parapijos klebono Jono Žemaičio 1913 m. 
Toliau pateikiamos žmonių, laikiusių save lietu-
viais, oficialios pavardės, greta nurodomos atkurtos 
lietuviškos jų formos:

Белинис – Bielìnis; Боярунец – Bajornas; Бурак 
– Burõkas; Бучелис, Бучель – Bučẽlis; Винцуль 
– Vincùlis; Войцекен, Войцекян, Войцекенас 
– Vaitieknas; Волошин, Волошинас – Valašìnas; 
Гайбович –Gaibãvičius >Gaibà; Гинковая – Ginkáitė, 
Ginkiénė; Дзешук – Dešùkas; Дундуль – Dundùlis; 
Жамейць – Žematis; Жебровский – Žebráuskas; 
Кекштас – Kkštas; Кисель – Kisiélius; Койра – 
Kairỹs; Кондратович – Kòndratas > Kondratãvičius; 
Красовский – Krasáuskas; Кудзевич – Kudzỹs > 
Kudzẽvičius; Лозинко – Lazìnkа; Лукша – Lukšà; 
Лукшенас – Lukšnas; Микулан, Микуленас – 
Mikulnas; Мисюк – Misiùkas; Мядзелец – Medẽlis; 
Новик – Nòvikas; Олехновичевая – Aleknáitė; 
Павлюкенас – Pauliuknas; Пашунь – Pãšunis; 
Петранис – Petrónis; Пивоварун – Pivorinas; 
Потапович – Patapãvičius; Пундзис – Pundzỹs; 
Рейбкоза – Rebkazis; Рымшелис – Rimšẽlis; 
Секап – Sekapas; Селюк – Sėliùkas; Скипора 
– Skìpara; Скирель – Skyrẽlis; Скрабас – Skrãbas; 
Скрабутенас, Скребутенас – Skrebutnas; 
Степаненас – Steponnas; Турчинский – Turčìnskas; 
Филипенок – Pilypáitis; Цыбульская – Cibulskáitė; 
Циунелис – Tijūnlis; Шальць, Шальцис – Šatis; 
Шнипас – Šnìpas; Шолна – Šalnà; Шульга – Šùlga; 
Чекуць – Čekùtis; Челна – Čelnà; Юхневич 
– Juknẽvičius; Янушевская – Janušẽvičienė (LVIA f. 
604, ap. 1, b. 7703, p. 170–179).

�audodamiesi pateikto sąrašo pavyzdžiais, 
toliau apžvelgsime lietuviškų pavardžių slavinimo 
procesus. Tai yra labai svarbu, ypač jei norime 
nurodyti šių pavardžių lietuvišką kilmę.

Rytų slavų kalbose balsiai neskirstomi pagal 
ilgumą. Vadinasi, ilgieji ir trumpieji balsiai buvo 
užrašomi vienodai, pvz.: Пундзис = Pundzỹs, 
Скирель = Skyrẽlis (lietuviškame variante ilgasis y 
balsis). Kai kur buvo atitraukiamas kirtis, netariama 
tvirtagalė priegaidė.

Diftongų rytų slavų bendrinėse kalbose nėra, 
todėl jie buvo keičiami arba dviem kiek kitokiais 
garsais, arba vienu: ai, ei, au buvo rašomi kaip 
aj, oj, ej, ov, o kartais virsdavo vienu garsu, pvz.: 
Гайбович – Gaiba (plg. liet. geibà ‘nugeibėlis, 
paliegėlis; dvasna’ (LKŽe, LVŽ I 605, 643); 
Войцекенас – Vaitieknas, Жамейць – Žemaĩtis, 
Жебровский – Žebráuskas.

Gana dažni atvejai, kai baltų kalbos asmenvar-
džiuose būta balsinės fonemos a, o slavų kalbose ji 
versta o, ir atvirkščiai, pvz.: Боярунец – Bajornas, 
Бурак – Burõkas, Волошинас – Valašìnas, 
Лозинко – Lazìnkа.

Kai kuriose pavardėse pastebimas priebalsio 
r kietinimas. Tam įtakos turėjo vilniškių tarmė 
ir baltarusių, lenkų kalbos, kuriose priebal-
sis r tik kietas, pvz.: Рымшелис – Rimšẽlis, 
Скрабутенас – Skrebutnas. Tačiau pats procesas 
yra nenuoseklaus pobūdžio, ta pati pavardė įvai-
riose vietose užrašyta skirtingai: Скрабутенас 
ir Скребутенас. Tai leidžia manyti, kad kietasis 
priebalsis r galėjo būti raštininko klaida (arba 
buvo du tarties variantai).

Pavardėse akivaizdus dzūkavimas – pozicijoje 
prieš i, vietoje minkštųjų t’ ir d’ tariami c’ ir dz’, 
pvz.: Войцекенас – Vaitieknas, Дзешук – Dešùkas, 
Мядзелец – Medẽlis. Šį procesą taip pat galima 
aiškinti baltarusių ir / arba lenkų kalbų įtaka, dar 
plg. Циунелис – Tijūnlis, Шальцис – Šatis. Kaip 
nurodo K. Garšva, tyręs Germanavičių parapijos 
lietuvių tarmę, vietoje priebalsių t, d prieš i labai 
retai tariami c’, dz’ (kartais t girdimas su c atspalviu, 
bet tai gali būti baltarusių kalbos įtaka) (Garšva 
2005, 190). Tai leidžia teigti, kad dzūkavimas šiose 
pavardėse – veikiausiai slavų kalbų įtaka.

Kaip matyti, fonetiniame lygmenyje lietuvių 
pavardžių slavinimą daugiau nulėmė baltarusių, 
lenkų, rusų kalbos.

Toliau apžvelgiami procesai, kurie lietuvių 
pavardėse vyko morfologiniu lygmeniu.

Lietuviškos (baltiškos) pavardės, patekusios į 
slavų kalbas, netekdavo galūnių -as, -us, -is. Pateik-
tame sąraše šis procesas ryškiai iliustruojamas: tos 
pačios pavardės jame užrašytos ir su lietuviškomis 
galūnėmis, ir be jų, pvz.: Волошинас – Волошин, 
Микуленас – Микулан, Шальцис – Шальц. Ga-
lūnė -a neretai išliko, o kartais virsdavo o, pvz.: 
Лозинко – Lazìnkа, Лукша – Lukšà. Tokie įvairūs 
pavardžių užrašymai leidžia spėti, kad jų slavinimo 
procesas buvo besibaigiąs ir kad veikiausiai jos 
buvo užrašomos ne pagal parapijiečių žodžius, bet 
iš kokių nors dokumentų.

Slaviška (daugeliu atvejų lenkiška) galūnė -ец 
labai dažnai pakeisdavo lietuvišką -is, -as, pvz. 
Боярунец – Боярунас.

Būdingas buvo ir priesagų -вич ir -ски pridė-
jimas: Кудзевич, Красовски ir kt.

Minėtame sąraše daugiausiai esama pavardžių, 
netekusių galūnių.

Verta atkreipti dėmesį ir į moterų pavardes. 
Joms visoms būdinga slaviška forma. �ė viena 
ištekėjusios moters pavardė neturi lietuviš-
kos priesagos -ienė, rodančios, kad moteris 
ištekėjusi, visos pavardės užrašytos slaviška 
forma, pvz.: Потапавичевая, Янушевская, 

Красовская. Daugeliu atvejų vartojama vyriška 
pavardės forma, pvz.: Агата Павлюкенас vie-
toj Павлюкенене, Марьяна Петранис vietoj 
Петронене ir pan.

�etekėjusių merginų pavardės dažniausiai 
taip pat vartojamos pradine forma, pvz.: gimusi 
Петранис, gimusi Войцекен ir pan.

Du pastarieji atvejai leidžia spėti, kad pavardės 
veikiausiai iš tikro buvo užrašomos ne taip, kaip jas 
tarė jų turėtojai, o iš kokių nors dokumentų.

�e visada įmanoma nustatyti, kaip skambėjo 
pirminė pavardė. Daugelis jų buvo slavinamos, 
lietuvinamos, paskui vėl slavinamos ir dar kartą 
lietuvinamos, ir tai galėjo vykti po keletą kartų. 
Kai kurios pavardės tokiu būdu ne kartą keitėsi ir 
atspindi jų gyventų vietovių įvairius procesus.

Oficialiuose dokumentuose paskutinį kartą 
apie lietuvius šiame regione sutinkame kunigo 
Bobičiaus (Germanavičių bažnyčios klebono) 
1930 m. ataskaitoje, kur yra tokia parapijiečių 
tautinės sudėties statistika: lenkų – 4 000, balta-
rusių – 560, lietuvių – 450, vokiečių – 1. Iš viso 
5 011 žmonių. Kaip matyti, lietuviais užrašyta 
450 parapijiečių (LVIA f. 604, ap. 1, b. 7700, 
p. 31). 1913 m. jų buvo 255 (LVIA f. 604, ap. 
1, b. 7703, p. 170–179), o 1930 m. – beveik du 
kartus daugiau.

Pirmosios žinios apie Armanavičius mus 
pasiekia iš 1563 m. – miestelis minimas kaip 
Vilniaus ir Polocko vaivadijų pasienio dvaras, 
pažymėtas 1579 m. Pocholoveckio žemėlapyje. 
Tačiau krašto klestėjimas prasidėjo šiek tiek 
vėliau – nuo 1782 m., kai grafas Ignotas Širinas 
šioje vietoje įkūrė savo pagrindinę sodybą. 

Svarbu paminėti kad iš Širinų kilę bajorai 
Mieštovičiai. Aleksandras (paliko daug pėdsakų 
Vilniaus istorijoje) ir prelatas Velerianas (Lenkijos 
ambasadorius Vatikane) parašė prisiminimų apie 
savo gyvenimą „Pokalbis apie žmones ir laikus“, 

kuriuose pateikė daug įvairių istorinių faktų apie 
šį kraštą.

Katalikų bažnyčia pastatyta 1787 m. to paties 
grafo Ignoto Širino. Tai buvo unitų Mergelės Ma-
rijos �ekaltojo Prasidėjimo cerkvė. Prie jos įkurtas 
graikų katalikų tėvų bazilijonų vienuolynas. Po 
1805 m. jo vienuolių buvo perstatytas į parapinę 
Romos katalikų bažnyčią.

Svarbu paminėti, kad prieš karą paskutinis 
Germanavičių parapijos klebonas buvo lietuvis 
Adomas Masiulionis, kuris už atsisakymą atiduoti 
bažnyčios varpus gestapo areštuotas ir 1942 m. 
liepos 4 d. nukankintas Berezvečės (Glubokojės) 
lageryje. Varpai, dėl kurių nukankintas klebonas, 
buvo užkasti šalia Armanavičių kaimo ir po žeme 
„ilsėjosi“ daugiau nei pusę amžiaus. Atkasti ir 
pakabinti varpinėje tik 1990 m., kur vėl skamba 
savo gelbėtojo garbei.

Germanavičių parapijoje, kaip ir Šarkauščinos 
rajone, deja, dabar niekas nebyloja apie lietuvišką 
praeitį. Prabėgs dar 20–30 metų ir vargu ar kas nors 
prisimins, jog čia kažkada gyveno lietuvių.

1Сосонник – baltarusių kalboje reiškia pušų mišką 
(Тлумачальны слоўнік беларускай мовы, 1982, 68).
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Mokyklų kūrimasis Šiaurės Rytų Lietuvoje
Rytų Lietuvos mokyklų istorija

Simonas Daukantas parašytas knygas spaus-
dino ne tik Petrapilyje, bet net Plymute Didžiojoje 
Britanijoje24. 

Raštijos darbuotojas kun. Tadas Juzumas 
(1810��1851), Varnių kunigų seminarijos lotynų 
kalbos dėstytojas, parengė ir 1855 m. išleido 
„Didįjį elementorių ir katekizmą“. Greičiausiai šį 
elementorių parašė Tado brolis kun. Antanas, o 
kunigas Tadas tik finansavo. Elementorius religi-
nio turinio. Katalikų dvasininkai jį rekomendavo 
parapinėms mokykloms25.

Rašytojas, kalbininkas Mikalojus Akelaitis 
(1829��1887) parašė ir 1860 m. Vilniuje išleido „La-
mentorių arba pradžia mokslo, sudėta mažiems 
vajkeliems“. Finansavo kunigaikštis Irenėjus 
Oginskis, išėjo 5 leidimai. Elementoriuje gausu 
slebizavimo pratimų. Patariama, kaip prižiūrėti 
gyvulius, arti dirvas, sėti ir pjauti javus, dorai 
elgtis namuose ir su kaimynais26.

Užnerio apskritis

Užnerio apskritis sudaryta iš buvusio Aš-
menos pavieto dalies, išsidėsčiusios į šiaurę 
nuo Neries upės. Naujai sudarytos Ašmenos ir 
Užnerio apskritys ir toliau priklausė Vilniaus 
gubernijai. Užnerio apskrities sudarymas jau 
buvo svarstytas Ketverių metų seime, bet realiai 
įkurta tik Rusijai okupavus šiandieninę Lietuvos 
teritoriją, t. y. 1795 m. Apskrities centras trumpai 
buvo Pastovyse, vėliau atkeltas į Švenčionis. 
1839 m. gegužės 17 d. Kuktiškės, Labanoras ir 
Linkmenys priskirti Užnerio apskričiai. Iki tol 
jie priklausė Ukmergės apskričiai. Tik 1843 m. 
Užnerio apskritis pavadinta Švenčionių apskri-
timi. 1946 m. prie Švenčionių dekanato priskirtos 
Labanoro, Linkmenų ir Kuktiškių parapijos. Iki 
tol jos priklausė Breslaujos dekanatui27.   

P i r m o j i Užnerio apygardėlės (1803 m. 
pavadinta �� apskrities) mokykla įkurta 1797 m. 
rugpjūčio mėnesį Kaltanėnuose, pranciškonų 
vienuolyno pastate. Tai triklasė mokykla. Apy-
gardėlės mokyklos šiandieninis atitikmuo �� pro-
gimnazija arba pagrindinė mokykla. Mokytojai, 
turintieji universitetinį išsilavinimą ir bent 
metų  pedagoginio darbo stažą, buvo vadinami 
profesoriais.

Mokyklos vadovas buvo vadinamas prefek-
tu. 1797 m. rudenį mokyklos prefektu paskirtas 
kunigas, pranciškonų vienuolis Bonaventūra 
Nasevičius, g. 1769 m., Lydos apskr. bajoras. 
Buvo baigęs Vilniaus apskrities mokyklą, vėliau 
Vilniaus universitetą. Profesorius, turintis 3 metų 
pedagoginio darbo stažą. Dėstė retoriką ir teisę.

Kunigas, pranciškonų vienuolis Sidaras 
Hrubčinskas, g. 1763 m. Briansko apskr., bajoras. 
Mokėsi Žižmarų apskr. mokykloje, vėliau pran-
ciškonų vienuolyne ir galiausiai baigė Vilniaus 
universitetą. Turėjo 2 metų pedagoginio darbo 
stažą. Profesorius, dėstė matematiką ir fiziką.

Kunigas, pranciškonų vienuolis Lubišas Jaš-
čioltas, g. 1771 m. Poliesės apskr. bajoras. Mokėsi 
Drahičino apskr. mokykloje, pranciškonų vienuo-
lyne. Baigė Vilniaus universitetą. Pedagoginio 
darbo stažas �� 2 metai. Profesorius28.    

Vienuolyno bibliotekoje buvo per 500 knygų, ne 
tik religinio, bet ir pasaulietinio turinio vadovėlių, pvz., 
matematikos, fizikos ir kitų mokslo šakų29.

Apygardėlinės mokyklos programa:
I klasėje mokėsi gramatikos, lotynų, lenkų ir 

vokiečių kalbų, aritmetikos geografijos, katekiz-
mo, moralės mokslo, dailyraščio, nurašinėjimo;

II  klasėje ��  gramatikos, aritmetikos, geomet-
rijos, graikų kalbos, visuotinės istorijos, moralės 
mokslo, nurašinėjimo;

III klasėje �� iškalbos  meno, poezijos, algebros, 
geometrijos, fizikos, teisės, tikėjimo tiesų, logikos, 
lotynų kalba parašyto darbo aiškinimo30.  

Užnerio apygardėlės mokyklos 
Kaltanėnuose direktoriai

Dabar juos vadiname pamokų ruošos prižiū-
rėtojais, korepetitoriais ar auklėtojais. Besentas 
Juozapas �� kilęs iš dabartinės Lenkijos, Vaimeros 
apskrities. Stenguitis Juozapas �� iš Žemaitijos.

Užnerio apygardėlės mokyklos drausmingi, 
gerai besimokantieji mokiniai: Burba Jokūbas, 
Rudnickis Vincentas ir Tracevskis Simonas.

1797��1798 m. m. Užnerio apygardėlės mo-
kykloje  Kaltanėnuose mokėsi:

                          I klasėje
Burba Jokymas           Jam  18 metų.   Kilęs   iš 

Užnerio apskr.,
Čeponis Motiejus        ,,     11   ,,    .    ,,                 

,,                 ,
Eismontas Tamošius    ,,     13  ,,    .     ,,                 

,,                 ,
Geibavičius Tamošius  ,,    12   ,,      .   ,,                 

,,                 ,
Grinevičius Jurgis       ,,      15  ,,    .     ,,            iš 

Slonimo     ,
Mackevičius Jonas      ,,      12  ,,    .     ,,            

L. Brastos   ,
Rusčicas Juozapas      ,,       13   ,,   .     ,,              

Ašmenos   ,
Rusčicas Teofilis        ,,       12   ,,   .     ,,                   

,,               ,
Rusčicas Ferdinandas ,,       11   ,,   .      ,,                  

,,               ,
Rusčicas Vincentas     ,,      10   ,,    .    ,,                    

,,              ,
Rusčicas Dionizas       ,,        8   ,,    .    ,,                    

,,              ,
Rudnickis Vincentas   ,,      19   ,,    .    ,,               

Užnerio  ,
Rudnickis Simonas     ,,      14    ,,    .    ,,                   

,,              ,
Svirskis Stanislovas    ,,      15   ,,    .     ,,                   

,,              ,
Tracevskis Simonas    ,,      14   ,,    .    ,,                    

,,              ,
Tracevskis Kazimieras ,,      12  ,,    .    ,,                    

,,               .
II klasėje
Gaižauskas Viktoras.  Jam   15 m. Kilęs  iš 

Ašmenos  apskr.
III klasėje
Lukasevičius Kazimieras. Jam 20 m. Kilęs  iš 

Ašmenos apskr.

Per visą apygardėlės (nuo 1803 m. apskrities) 
mokyklos egzistavimo laikotarpį  mokėsi: 1797��
1798 m. m. �� 18 mokinių, 1798��1799 m. m. �� 26 
mokinių (20 smulkiųjų bajorų vaikai), 1799��
1800 m. m. �� 28 mokiniai, 1800��1801 m. m.�� 29 
mokiniai (20 dvarininkų, 5 valdininkų ir 2 
miestiečių), 1801��1802 m. m. �� 26 mokiniai, 1802��
1803 m. m. �� 27 mokiniai, 1803��1804 m. m.�� 36 
mokiniai, 1806��1807 m. m. �� 30 mokinių.

1801��1802 m. m. apygardėlės mokykla 
turėjo 38 vadovėlius, 10 vaizdinių priemonių, 
o biblioteka �� 93 knygas. 

1807 m. balandžio 7 d. Užnerio apskrities 
mokykla buvo uždaryta. 1864 m. apskrities 
mokyklos pavadintos progimnazijomis31.

Pralaimėjus 1831 m. sukilimą, 1832 m. 
Rusijos caro valdžia Kaltanėnų pranciškonų 
vienuolyną ir parapinę mokyklą uždarė. Vie-
nuolyno pastate keletui metų apgyvendino 
kareivius. Jiems išsikrausčius, pastatas nebuvo 
naudojamas net iki pat 1906��1909 m., t. y. 
iki vienuolyno pastatas buvo pertvarkytas į 
bažnyčią, kuri iki šiolei puošia Kaltanėnus. 
Uždraudė vaikus mokyti lietuvių ar lenkų 
kalba netgi namuose. Tačiau tuo metu ne tiek 
jau daug buvo namų mokyklų, todėl šis drau-
dimas buvo mažai juntamas. 1832��1865 m. 
laikotarpiu nebuvo nė vienos parapinės mo-
kyklos dabartinėje Šiaurės Rytų Lietuvoje, 
išskyrus vieną kitą neoficialią namų mokyklą. 
Joje mokė vienas iš šeimos narių arba giminai-
tis laisvu nuo ūkio darbų metu, dažniausiai 
žiemos vakarais. Pamokydavo skaityti, po-
terių, kartais ir rašyti. Mokė iš knygutės, bet 
dažniausiai iš maldaknygės.

Vėliau labiau pasiturintieji valstiečiai ėmė 
organizuoti mokyklėles. Jose mokė žmonės, 
mokantieji skaityti, rašyti, kartais net skai-
čiuoti, jie buvo vadinami daraktoriais. Vaikai 
susirinkdavo geresnėje, šviesesnėje bei šiltes-
nėje troboje, susėsdavo apie stalą ant suolų ir 

24 VUB RS DC 67. VLE, t. 4, Vilnius, 2003, p. 530. VLE, 
t. 18, Vilnius, p. 717.

25 MLTE, t. 1, Vilnius, 1966, p. 730.
26 VLE, t .1, Vilnius, 2001, p. 223.
27 Albertas Volk. Rankraštis Švenčionių apskrities 

bajorų padėtis 19 a. pirmoje pusėje.
28 Сборникъ матерiaловъ для исторiй просвъещенiя 

въ Россiй 1783–1800, t. 1, с. 251, 252, 229,230. С. 
Петербуpгь, 1893.

29 VUB RS F. 57 �� 552.
30 VLIA, f.567, ap.2, b.55, l.10.
31 LVIA, f.567, ap.2, b. 55 l.7; b. 3901, l.120. VUB RS 

f.2, DC 82, 127. l.79. KC �� 249, p. 103; KC �� 255, p.300; 
KC �� 256, p. 44; KC �� 501, p.17.

32 K. Šimaška, Lietuviškų elementorių pagrindai, Vil-
nius, 1961, p. 6.
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Tado Juzumo  „Didysis elementorius ir katekizmas“
Mikalojaus Akelaičio „Lamentorius arba pra-

džia mokslo, sudėta mažiems vajkeliems“ 

Jono Basanavičiaus premija

J. Basanavičiaus premija skirta architektams 
M. Purvinui ir M. Purvinienei

Lapkričio 5 d. posėdyje Vyriausybė pri-
tarė siūlymui valstybinę Jono Basanavičiaus 
premiją už etninės architektūros, Mažosios 
Lietuvos kultūros tyrimus ir populiarinimą 
skirti Martynui Purvinui ir Marijai Purvi-
nienei.  Pasak tyrėjus premijai pristačiusios 
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros 
draugijos, M. Purvinas ir M. Purvinienė 
savo darbais daug prisidėjo, kad Mažosios 
Lietuvos kultūros paveldo rekonstravimas 
būtų paremtas faktais, o gaivinama ir tęsiama 
tradicija būtų autentiška. M. Purvinas visą 
gyvenimą vykdė lauko tyrimus, 2010 m. iš-
leista tyrėjų parengta monografija „Mažosios 

Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai. I 
knyga“. 2011 m. pasirodė M. Purvino knyga 
„Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“, 
parengta Mažosios Lietuvos enciklopedija. 
Martynas ir Marija Purvinai daug prisidėjo ir 
prie simbolinio Mažosios Lietuvos panteono 
kūrimo �� 1990 m. M. Purvinienė sumanė 
pastatyti simbolinį paminklą iškiliausiems 
Mažosios Lietuvos žmonėms ir kartu su vyru 
bei kitais bendraminčiais ėmė kurti Bitėnų-
Rambyno kapinaičių panteoną. 2012��2013 m. 
tyrėjai rengia antrąsias „Mažosios Lietuvos 
kapinių ir ankapinių paminklų“ bei ciklo 
„Lietuvos kaimų istorinė raida“ knygas. 

Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją 
Vyriausybė įsteigė 1992 m. Ji skiriama 
už reikšmingiausius pastarųjų penkerių 
metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių darbus, susijusius su etninės 
kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, 
ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir 
mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. 

Šiais metais premija bus įteikta lapkričio 
22 d., jos dydis �� 65 tūkst. litų.

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės inform.

Danos Buinickaitės nuotr.

„zoslano“. Skaityti mokė slebizavimo metodu 
iš tos knygutės, kurią vaikas atsinešdavo. Daž-
niausiai tai buvo knygutė, iš kurios jau mokėsi 
jo broliukas ar sesutė, kaimynas ar giminaitis, 
o retkarčiais ir tėvelis. Retai kuris mokėsi iš 
naujos. Beveik visi vaikai mokėsi iš skirtin-
gų knygučių, dažniausiai iš maldaknygių. 
Mokėsi ne tik 7��14 metų vaikai, bet ir 15��18 
metų paaugliai. Daraktoriui tėvai mokėdavo, 
jį apgyvendindavo ir maitindavo32.

Apie namų mokyklų buvimo vietą mes 
galime tik spėti. 1840 m. parapinėse ir aukš-
tesnį statusą turinčiose mokyklose uždrausta 
mokyti lenkų dėstomąja kalba. Pamažu buvo 
pereinama prie mokymo rusų kalba. 

Marija ir Martynas Purvinai

Dėl žurnalisto Juozo Kuckailio mirties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir artimuosius.

„Vorutos“ redakcinės kolegijos nariai ir darbuotojai

Tęsinys kitame numeryje
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Paskutinio Lietuvos kariuomenės štabo viršininko divizijos 
generolo Stasio Pundzevičiaus 120-osios gimimo metinės

Stasys IGNATAVIČIUS, Gintautas TAMULAITIS, Lietuvos šaulių sąjungos Kauno apskrities Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės šauliai

Lietuvos kariuomenės istorija

Divizijos generolas Stasys Pundzevi-
čius gimė 1893 m. rugsėjo 2 d. Rokiškio 
apskrityje, Skapiškio valsčiuje, Laibiškių 
vienkiemyje, ūkininkų šeimoje. 1913 m. 
baigęs realinę Panevėžio gimnaziją, įstojo į 
Kijevo komercijos institutą. Tačiau išklausė 
tik tris kursus, nes vyko I pasaulinis karas 
ir jis 1916 m. buvo mobilizuotas į Rusijos 
kariuomenę. Kaip studentas buvo pasiųstas 
į Orienburgo karo mokyklą, kurią baigęs tar-
navo įvairiuose pulkuose ir dalyvavo fronto 
kautynėse. Buvo apdovanotas.

Po bolševikinio perversmo Rusijoje 
S. Pundzevičius paliko savo pulką ir 1918 m. 
grįžo į Lietuvą.

1919 m. liepos 4 d. buvo pašauktas į 
Lietuvos kariuomenę ir paskirtas I brigados, 
vadovaujamos pulkininko (vėliau generolo) 
Kazio Ladygos, štabo rikiuotės adjutantu. 
Kartais teko eiti ir šio štabo viršininko pa-
reigas ir vadovauti kovos veiksmams.

1919 m. įvedus karinius laipsnius, 
S. Pundzevičiui suteiktas vyr. leitenanto 
laipsnis. 1920 m. rudenį kartu su kapitonu 
(vėliau Generalinio štabo pulkininkas) 
J. Lanskoronskiu jis paruošia Giedraičių 
kautynių planą, pagal kurį Lietuvos kariuo-
menės daliniai sustabdė ir privertė trauktis 
lenkų kariuomenę. Abu karininkai už tai 
buvo apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinais 
su kardais.

1921 m. balandžio 5 d. jau būdamas 
kapitonu S. Pundzevičius paskirtas 4-osios 
pasienio divizijos štabo viršininku.

1922 m. labai gerai baigė Aukštuosius 
karininkų kursus ir jam suteiktas majoro 
laipsnis. Tų pačių metų lapkričio 30 d. pa-
skirtas Vyriausiojo štabo Operacijų skyriaus 
viršininku.

Kaip pasižymėjęs mokslo gabumais prieš 
kitus karininkus, jis buvo rekomenduojamas 
siųsti mokytis į Čekoslovakijos Prahos karo 
akademiją „Škola Valečna“, kurią baigė 
1925 m. spalio 1 d. Grįžęs į Lietuvą, vienų 
metų stažuotei buvo paskirtas vadovauti 
5-ajam Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio pulkui ir jam suteiktas Generalinio 
štabo pulkininko leitenanto laipsnis.

1926��1927 m. dėstė Karo mokykloje.
Generolui J. Kraucevičiui išėjus į atsargą, 

1927 m. kovo 27 d. jis paskiriamas Lietuvos 
karo aviacijos viršininku. Vadovaujama 
Generalinio štabo pulkininko S. Pundzevi-
čiaus, Lietuvos karo aviacija išaugo ir susti-
prėjo �� įsigijo modernių lėktuvų, sustiprėjo 
techninė bazė, pagerėjo aprūpinimas. Dar 
1929 m. buvo gauta 20 Italijoje pirktų naujų 
dviviečių „Fiat Ansaldo A �� 120“ tipo lengvų-
jų bombonešių-žvalgybos lėktuvų 3-iajai ir 
4-ajai eskadrilėms. Tais pačiais metais gauta 
15 naujų vienviečių dvisparnių „Fiat C.R. 20“ 
tipo naikintuvų. Šiuos lėktuvus paskyrė 5-ajai 
vėliau ir 7-ajai eskadrilėms. Lietuvos aviato-
riams buvo nupirkti ir itališki parašiutai.

Pulkininkas S. Pundzevičius paskiriamas 
komisijos pirmininku aviacijos statutams 

rengti, o 1933 m. rugsėjo 23 d. buvo jau pa-
tvirtintas Aviacijos puskarininkių lakūnų ir 
mechanikų mokyklos statutas.

1934 m. gegužės 8 d. S. Pundzevičius pa-
skiriamas 2-osios pėstininkų divizijos vadu 
ir Kauno įgulos viršininku. Karo aviacijos 
viršininko pareigas jis perdavė aviacijos 
inžinieriui, konstruktoriui, lėktuvų „Ambo“ 
kūrėjui, pulkininkui (vėliau brigados gene-
rolas) A. Gustaičiui.

Taip pat S. Pundzevičius dėsto karo 
taktiką Aukštuosiuose karininkų kursuose 
ir Karo mokykloje.

1934 m. birželio 6��7 d. įvyko generolo 
A. Kubiliūno pučas. Generalinio štabo pul-
kininkas jame tiesiogiai nedalyvavo, tačiau 
buvo informuotas ir pučui iš dalies pritarė, 
dėl ko jis pakliuvo į prezidento A. Smetonos 
nemalonę �� buvo perkeltas štabo viršinin-
ku į 3-iąją pėstininkų diviziją Šiauliuose. 
Vienu metu teko eiti ir šios divizijos vado 
pareigas.

Generolo A. Kubiliūno pučo aistroms 
nutilus, 1935 m. rugpjūčio 29 d. jis skiriamas 
1-osios pėstininkų divizijos vadu ir Panevė-
žio įgulos viršininku.

1935 m. lapkričio 23 d. Prezidento 
A. Smetonos aktu Lietuvos karo aviacijos 
garbės nariui Gen. štabo pulkininkui S. Pun-
dzevičiui suteikiamas generolo leitenanto 
laipsnis (po 1936 m. kariuomenės refor-
mos �� brigados generolas).

1936 m. vadovauja komisijai egzaminuo-
ti karininkus pulkininko laipsniui suteikti.

Brigados generolui J. Černiui tapus 
premjeru, 1939 m. kovo mėnesį paskiriamas 
Kariuomenės štabo viršininku. Kariuomenės 
vadas divizijos generolas S. Raštikis S. Pun-
dzevičių apibūdino kaip darbštų, pareigingą 
ir drausmingą karininką, kuris, jam pasi-
traukus, drąsiai galėtų užimti kariuomenės 
vado postą. Tiesa, S. Pundzevičiui teko labai 
trumpą laiką eiti kariuomenės vado parei-
gas. 1939 m. prieš pat Naujuosius metus, 
kilus viešam konfliktui tarp ministro pirmi-
ninko A. Merkio ir kariuomenės vado div. 
generolo S. Raštikio dėl pastarojo straipsnio 
„Kardo“ žurnale, S. Raštikis įteikė krašto 
apsaugos ministrui atsistatydinimo raštą ir 
savo pareigas perdavė S. Pundzevičiui.

1939 m. gruodžio 23 d. S. Pundzevičiui 
suteiktas divizijos generolo laipsnis.

Prasidėjo 1940-ieji metai. Virš Lietuvos 
pakimba Damoklo kardas. Šiuos išbandymus 
tenka išlaikyti ir divizijos generolui S. Pun-
dzevičiui. Jam, kaip ir Prezidentui A. Sme-
tonai, ministrui pirmininkui A. Merkiui, jo 
pavaduotojui K. Bizauskui, krašto apsaugos 
ministrui brigados generolui K. Musteikiui, 
teisingumo ministrui dr. A. Tamošaičiui, 
susisiekimo ministrui J. Masiliūnui, žemės 
ūkio ministrui J. Audėnui, švietimo ministrui 
dr. K. Jokantui, valstybės kontrolieriui ir Sei-
mo pirmininkui K. Šakeniui ir kariuomenės 
vadui divizijos generolui V. Vitkauskui, 
naktį iš birželio 14 d. į 15 d. posėdyje reikėjo 

Paskutinis Lietuvos kariuomenės
 štabo viršininkas divizijos generolas 

Stasys Pundzevičius

spręsti Lietuvos likimą, iš Maskvos gavus 
užsienio reikalų ministro J. Urbšio pranešimą 
apie Sovietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai. 
Deja, dauguma posėdžio dalyvių buvo už 
ultimatumo priėmimą. Tai buvo skaudus 
momentas S. Pundzevičiaus gyvenime. Jis 
labai išgyveno, kai jam reikėjo pasirašyti 
ant kariuomenės vado div. generolo V. Vit-
kausko paruošto įsakymo Lietuvos kariams 
draugiškai sutikti okupacinius sovietinės 
kariuomenės dalinius. Savo prisiminimuose 
paskutinis Šaulių sąjungos vadas pulki-
ninkas P. Saladžius taip aprašė tos dienos 
įvykius: „Aš susitikau su pulk. Šarausku Š. 
s-gos Tarybos nariu ir sutarėme eiti pas Vyr. 
štabo v-ką gen. Pundzevičių, žinojome, kad 
gen. Vitkauskas išvykęs į Gudagojų. Gen. 
Pundzevičius �� priblokštas okupacijos, tyli, 
nešnekus...“ Po sovietinės okupacijos div. 
generolas S. Pundzevičius skiriamas Liaudies 
kariuomenės štabo viršininku, o nuo rugsėjo 
1 d. vadovauja naujai suformuoto 29 šaulių 
korpuso 179-ajai divizijai.

Tačiau visą šį laiką buvo stebimas so-
vietinio saugumo agentų kaip nepatikimas. 
Paskutiniuoju metu jis nesutarė su V. Vit-
kausku ir kitais statytiniais. 1940 m. gruo-
džio 16 d. jis išleidžiamas į atsargą. Būdamas 
atsargoje aktyviai įsijungia į pogrindinę 
veiklą, dalyvauja Lietuvos aktyvistų fronto 
veikloje, rengia kovotojus pasipriešinimui. 
Prasidėjus persekiojimams ir areštams, 
S. Pundzevičius slapstėsi pas pažįstamus ir 
pogrindininkus. Prasidėjus 1941 m. birželio 
22��28 d. sukilimui, buvo vienas iš organi-
zatorių ir vadovų. Birželio 24 d. Lietuvos 
laikinoji vyriausybė sudarė Krašto gynimo 
tarybą, kuri turėjo vadovauti ginkluotoms 
partizanų jėgoms bei jas koordinuoti. Į šią 
tarybą įėjo div. generolas S. Pundzevičius, 
div. generolas M. Rėklaitis ir inžinierius 
pulkininkas J. Vėbra.

Laikinoji vyriausybė ir Krašto gynimo 
taryba visais įmanomais būdais priešinosi 
vokiečių SS organizuotoms žydų žudymo 
akcijoms ir lietuviškų SS dalinių steigimui. 
Laikinosios vyriausybės pavedimu S. Pun-
dzevičius ir M. Rėklaitis įkalbėjo Klimaitį 
nedalyvauti žydų naikinimo akcijose. Gen. S. 
Pundzevičius, kaip ir kiti Lietuvos aktyvistų 
fronto veikėjai, pasitraukė į pogrindį ir daly-
vavo antinacistinės rezistencijos veikloje.

1944 m. vokiečiai ketino pasinaudoti 
jo vardu ir turimu autoritetu tarp lietuvių. 
Jam buvo pasiūlyta vadovauti lietuvių ka-
riniam daliniui, kuris turėjo būti pavaldus 
SS, tačiau div. generolas S. Pundzevičius 
griežtai atsisakė.

1944 m. vasarą jis su žmona ir sūnum 
pasitraukė į Vokietiją. Gyveno pabėgėlių sto-
vyklose, teko patirti sunkią pabėgėlių dalią. 
1949 m. S. Pundzevičius su šeima atvyksta 
į JAV. Ilgai ir sunkiai suserga žmona ir jam 
tenka sunkiai dirbti sodininku, kad išlaikytų 
šeimą ir apmokėtų žmonos gydymą. Dar 
didesnius išbandymus šeimai teko iškentėti, 

kai pats generolas pateko į autoavariją ir ilgą 
laiką gydėsi. Visa laimė, kad sūnus jau buvo 
pradėjęs dirbti. Gyvendamas JAV S. Pun-
dzevičius įsijungė į lietuviškų organizacijų: 
Lietuvių karių veteranų sąjungos „Ramovė“, 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto 
(VLIK), lietuvių bendruomenės �� veiklą.

1953��1954 m. div. generolas S. Pundzevi-
čius Ch. Kersteno komitetui, veikusiam prie 
JAV kongreso ir tyrusiam Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupaciją, trėmimus ir genocidą, 
pateikė surinktą medžiagą ir įrodymus, kad 
Lietuvos okupacija buvo planuota iš anksto: 
įsileistoms sovietinės kariuomenės įguloms 
vietovės buvo parinktos taip, kad Lietuvą 
galima būtų okupuoti staigiai ir greitai, 
atkertant nuo Vokietijos sienos.

Paskutinis Lietuvos kariuomenės štabo 
viršininkas divizijos generolas Stasys Pun-
dzevičius mirė 1980 m. spalio 20 d.

Už nuopelnus ir pasižymėjimą divizi-
jos generolas Stasys Pundzevičius buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio 
ordinu (1921), Čekoslovakijos Baltojo Liū-
to 4-ojo laipsnio ordinu (1927), Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-iojo 
laipsnio ordinu (1928), Latvijos Nepri-
klausomybės 10 metų jubiliejiniu medaliu 
(1929), Italijos „Corona d’Italia” komandoro 
laipsnio ordinu (1930), Vytauto Didžiojo 
3-iojo laipsnio ordinu (1933), Latvijos Trijų 
Žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu (1935), 
Šaulių žvaigždės ordinu ir medaliu.

Tremtis gimnazistės akimis
Auksė SKIPARYTĖ, Vilnius

Lietuvos tremčių istorija

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) 
Vilniaus skyriaus Pokalbių klubas surengė 
prisiminimų vakarą „Sibiras mūsų atminty“, 
kurio metu gimnazistė Sigita Bendikaitė 

Sigita Bendikaitė Žurnalistų namuose 

dalinosi įspūdžiais ir fotografijomis iš rug-
pjūčio ekspedicijos Permės srityje. Sigita 
pasakojo, kaip ji, bendrijos „Lemtis“ jaunoji 
narė, kartu su ekspedicijos dalyviais lankė 
tremties ir įkalinimo vietas, ką jautė vaikš-
čiodama savo močiutės tremtinės Genės 
Dzimidavičienės ir Sibire gimusios mamos 
Laimutės Dzimidavičiūtės takais. „Visada 
norėjau į tokią ekspediciją. Tiesa, net svajoti 
negalėjau, kad tokia galimybė atsiras prieš 
pat penkioliktąjį mano gimtadienį, �� sakė 
mergina. �� Išlydėdama į kelią močiutė Genė 
man dar kartą paaiškino tas vietas, kur jie su 
seneliu Pranu Dzimidavičiumi (kuris kovojo 
DKA ,,Perkūno“ būryje, slapyvardžiu Pun-
tukas, buvo sunkiai sužeistas, gavo 10 metų 
lagerio ir 5 metus tremties) gyveno, kur gimė 
mano mama, kur stovėjo jų namas �� barakas. 

Pasakojo apie augalus, kuriuos valgydami 
gynėsi nuo bado. Deja, tų augalų neradau, 
tačiau, ten, Permės srityje, aš radau ne tik tas 
vietas, bet ir žmogų, kuris pažinojo mano 
senelį. Visos ekspedicijos metu manęs ne-
apleido neįtikėtinas jausmas, kad aš, žaloto, 
bet audras pakėlusio šeimos medžio šakelė, 
turiu galimybę prisiliesti prie man brangių 
žmonių prisiminimų.“

Rugsėjo pradžioje Sigita su kolega Arnol-
du Foku atidarė fotografijų parodą Kaune, 
„Fluxus ministerijoje“. „Parodoje lankėsi 
Jonas Mekas, su kuriuo turėjau progos susi-
tikti“, �� pasidžiaugė visur spėjanti Sigita. Ji 
mokosi Vilniaus miesto Pilaitės gimnazijoje, 
yra klasės seniūnė, Lietuvos moksleivių są-
jungos narė. Domisi fotografija. Šiemet yra 
kandidatė į Jaunuosius šaulius.

Renginio dalyviai taip pat žiūrėjo re-
žisierės Giedrės Beinoriūtės dokumentinį 
filmą apie tremtį „Gyveno senelis ir bobutė“, 
sukurtą naudojant fotografijas iš asmeni-
nio archyvo, animacinius ir kino kronikų 
intarpus.

Po renginio LŽS Vilniaus skyriaus pir-
mininkė Aurelija Arlauskienė visų minėto 
vakaro dalyvių vardu padėkojo Vilniaus 
Pilaitės gimnazijos direktoriui Zotikui Popo-
vui, šios gimnazijos 1A klasės auklėtojai Au-
dronei Niūniavienei už tai, kad jų mokymo 
įstaigoje puoselėjamos tikrosios vertybės, 
kurioje istoriją skatinama pažinti ne tik per 
knygą, bet ir per savo artimųjų patirtį.

Aurelijos Arlauskienės nuotr.
Šaltinis: www.lzs.lt
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Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia

Kijevo Rusios krikšto 1025-osios metinės
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

1025 m. jubiliejus 
paminėtas Vilniaus

 Švč. Trejybės bažnyčioje

Vilniaus ukrainiečiai Kijevo Rusios krikšto 
1025 metų jubiliejų paminėjo liepos 15-ąją. 
Tądien Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčioje po 
iškilmingos t. Vikentijaus (Vasilis Janickis) 
OSBM  liturgijos pranešimą, skirtą jubiliejui, 
skaitė Vasilis Kapkanas, koncertavo iš Kijevo 
atvykęs ansamblis „Darnyčianka“ (vadovas  �� 
nusipelnęs artistas Petro Andrijčiuk). Tiek 
žmonių, kiek tądien susirinko Švč. Trejybės 
bažnyčioje, būna tik per didžiąsias šven-
tes �� kitų tautų žmonės susirinko paklausyti 
žinomo ansamblio atliekamų kūrinių, pasigė-
rėti gražiais tautiniais drabužiais.

Po liturgijos kalbėjo Ukrainos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respubli-
kai Valerijus Žovtenka, Švč. Trejybės bažnyčios 
klebonas t. Pavlo (Petro Jachimec) OSBM ir t. 
Vikentijus (Vasilis Janickis) OSBM.  

Krikšto jubiliejaus 
šventė Kijeve

Ukrainoje 1025 m. Kijevo Rusios krikšto 
jubiliejus buvo minimas rugpjūtyje. Šventėje 
kaip Popiežiaus Pranciškaus nepaprastasis 
pasiuntinys Krikšto jubiliejui dalyvavo kardi-
nolas Audrys Juozas Bačkis ir jį lydintis mon-
sinjoras Robertas Šalaševičius. Į jubiliejų iš 
Lietuvos važiavo atvyko t. Vikentijus (Vasylis 
Janickis) OSBM, Olia ir Valentinas Bojčenko, 
Natalija Šertvytienė, Stepanas Kubyšinas ir dr. 
Aldona Vasiliauskienė. 

Šventėje buvo du svarbiausi akcentai: vi-
sos Ukrainos piligrimystė ir Ukrainos Graikų 
apeigų katalikų cerkvės �� Kijevo Kristaus 
Prisikėlimo katedros (Patriarchalinio Soboro) 
(toliau tekste vartosime žodį „soboras“ �� Pa-
triarchalinis Kristaus Prisikėlimo Soboras) 
pašventinimas.

Šventė vyko rugpjūčio 16��19 d., pa-
grindiniai renginiai 17��18 d. Kiekvieną 
dieną buvo aukojamos kelios šv. Mišios 
(Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo cerkvėje, 
o pašventinus Kristaus Prisikėlimo Patriar-
chalinį Soborą ir jame).

Rugpjūčio 16 d. (penktadienį) vykę 
renginiai �� įžanga į pagrindinę šventę: mal-
dininkų registracijos pradžia (maldininkai 
buvo registruojami ir 17-tą, ir 18-tą dienomis), 
organizuotos ekskursijos po Kijevą, vakarinės 
maldos, o po jų Patriarchalinio Soboro krip-
toje atidarytos parodos: „Patriarchas Josyfas 
Slipyj“ ir „Popiežius ir Ukraina“.

Rugpjūčio 17 d. visos Ukrainos bendruo-
menių „Moterys maldoje“ suvažiavimas, 

švietėjiškas forumas „Krikščioniškosios 
vertybės švietime. Iššūkiai ir perspektyvos“. 
Maldos į šventąjį kunigaikštį Volodymyrą 
Volodymyro kalvoje bei relikvijų pernešimas 
į Patriarchalinį Soborą.

Rugpjūčio 18 d. Kristaus Prisikėlimo 
Patriarchalinio Soboro šventinimas  ir iš-
kilmingos šv. Mišios, vandens šventinimas 
Dniepro upėje. Koncertai, labdaringas ban-
ketas, šventinė Akademija.

Rugpjūčio 19 d. �� trejos šv. Mišios.
Svarbiausias �� pagrindinis jubiliejinis 

įvykis: Patriarchalinio Kristaus Prisikėlimo 
Soboro šventinimas. Iki šventinimo šis didin-
gas Soboras „nuėjo“ ilgą ir sudėtingą statybos 
kelią. Plačiau apžvelgsime statybos pradžią, 
svarbiausius jos etapus.

Patriarchalinio Soboro 
statybos Kijeve pradžia

Ukrainai atgavus nepriklausomybę ir 
Ukrainos Graikų (Rytų) apeigų katalikų bažny-
čiai (UGKC) išėjus iš pogrindžio, aukščiausias 
arkivyskupas kardinolas Miroslavas Ivanas 
Liubačivskis (1914 06 24��2000 12 14) 1991 m. 
kovo 31 d. iš Romos sugrįžo į Ukrainą. Tarp 
gausybės planų vienas svarbiausių �� į Kijevą, 
kurį laikė Rusios katalikybės motina, sugrąžinti 
UGKC centrą (Jekaterinos II (1729 05 02��1796 
11 17) valdymo laikais (1767��1796) Graikų 
apeigų katalikai iš Kijevo buvo išvaryti). 

1997��1998 m. pradėti konkretūs darbai. 
Atvykęs į Kijevą arkivyskupas Miroslavas 
ieškojo vietos Patriarchalinio Soboro statybai. 
Tada galvota apie dešiniakrantę Dniepro 
pusę, labiau prestižinį Kijevo rajoną. Tačiau 
pasirinkta kairioji Dniepro pusė �� čia daugiau 
vietos (įsigyta 1,72 ha teritorijos upės pakrantė-
je) �� galima daugiau pastatyti, ji gerai matoma 
iš dešinėje upės pusėje esančių svarbių istorinių 
vietų, o iš čia atsiveria gražus didingas senojo 
Kijevo vaizdas: Lavra, Šv. Andriejaus bažny-

čia,  Vydubycų vienuoly-
nas, Volodymyro kalva ir 
ten pastatytas paminklas 
šv. Volodymyrui...

2002 m. balandžio 
30 d. Kijevo miesto ta-
rybos (Rados) Religinių 
reikalų XXIII šaukimo IX 
sesijoje Ukrainos Graikų 
apeigų katalikų cerkvės 
egzarchatui buvo perduo-
ta dešimčiai metų 1, 72 ha 
žemės sklypas Michai-
lovsko-Slobitska gatvėje 5. 
Jau po trijų mėnesių, t. y. 
rugpjūčio 6 d., Architektū-
ros ir statybos valstybinė 
kontrolės valdyba leido 
pradėti statybos darbus 
ir po mėnesio 2002 m. 
rugsėjo 9 d. pradėta Pa-
triarchalinio komplekso 
statyba.

Į šį kompleksą įėjo 
Kristaus Prisikėlimo So-
boras (soboras apima 
1794,4 m2), patriarcho 
rezidencija, kurioje nu-
matyta 250 vietų aktų salė 
bei 100 vietų valgykla, 
kitos patalpos. Statyba 
vyko pagal nusipelniusio 

architekto Michailo Antonovičiaus Klivčiuko 
projektą. Statybos darbams ėmė vadovauti 
Statybų direkcijos generalinis direktorius Mi-
chailo Stavskij. Prie šio komplekso yra medinė 
Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo cerkvė, kuri 
aptarnavo Graikų apeigų katalikų tikinčiuosius 
Patriarchalinio Soboro statybos metu (šv. Mi-
šios šioje cerkvėje aukojamos ir dabar).

2002 m. spalio 27 d. kardinolas Liubomy-
ras Huzaras pašventino kertinį Patriarchalinio 
Soboro akmenį, kuris buvo įmūrytas į vieną 
Soboro kolonų. Šv. Mišiose, kurios vyko 
Šv. Vasilijaus (Bazilijaus) Didžiojo cerkvėje 
Kijeve, kardinolas Liubomyras pasakė, kad 
šventinamas akmuo ateities kartoms primins 
labai svarbią valandą, kada po tiek daug 
ilgų metų pradėtos įgyvendinti mūsų viltys. 
Šv. Mišiose dalyvavo apaštalinis nuncijus 
Ukrainoje arkivyskupas Nikola Eterovičius 
ir 10 UGKC vyskupų ne tik iš Ukrainos, bet 
ir iš diasporos.

Pradėtas statyti Patriarchalinis Soboras 
Ukrainos širdyje �� Kijeve �� tapo grįžimo į 
gimtas vietas, į ištakas pradžia...

Iki 2003 m. birželio mėn. pastatyti Patriar-
chalinio Soboro ir Patriarcho rūmų pamatai.

Per pusantrų metų  pastatytos sienos. 
2004 m. rugsėjo 1 d. katedra pastatyta iki ku-
polų, o tų pačių metų spalio 10 d. pašventinti ir 
įkelti keturi kryžiai (penktas įkeltas vėliau). Ap-
eigose dalyvavo keturių pasaulio šalių UGKC 
vyskupai, vadovaujami kardinolo Liubomyro 
Huzaro, kartu su apaštaliniu nuncijumi arki-
vyskupu Ivanu Jurkovyčiu. Pašventinus kry-

žius, pats didžiausias pirmiausia buvo įkeltas 
į centrinį kupolą. 

Koplyčia ir Švč. Mergelės 
Marijos Apreiškimo cerkvė

2004 m. pradžioje šalia būsimų Patriarcho 
rūmų pastatyta medinė koplyčia, kuri kovo 28 d. 
buvo pašventinta. Joje šv. Mišias aukoja vienuo-
liai studitai. Pirmosios Mišios šioje medinėje 
šventovėje aukotos 2004 m. balandžio 12 d. 

Tačiau po pusantrų metų �� 2005 m. lapkričio 
19 d. �� (vidurnakty) ji piktadarių sudeginta.

Per pusantrų metų beveik toje pačioje 
vietoje pastatyta nauja medinė Švč. Mergelės 
Marijos Apreiškimo cerkvė, kurią 2007 m. 
balandžio 7 d. (Didįjį Šeštadienį), dalyvaujant 
kardinolui Liubomyrui, pašventino tuometinis 
Kijevo arkivyskupijos vyskupo pagalbininkas 
vyskupas Bohdanas Dziurachas. Čia kasdieną 
aukojamos šv. Mišios.

Jei pastačius medinę koplyčią tik keletas 
ar keliolika žmonių dalyvaudavo šv. Mišiose, 
tai labai greitai jų skaičius išaugo. Pastatytoje 
medinėje Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo 
cerkvėje kasdieną meldėsi ne viena dešimtis 
tikinčiųjų, o šventėmis susirinkdavo keli šimtai 
(250��300) ir jų skaičius vis augo. Tad šventadie-
niais buvo aukojamos kelios šv. Mišios ne tik 
medinėje bažnyčioje, bet nuo 2006 m. pradžios 
retsykiais ir pačiame Patriarchaliniame Sobore 
(požemyje), nors jo statyba dar buvo neužbaig-
ta, vos pradėti vidaus tvarkymo darbai. 

Tęsinys kitame numeryje

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

Tęsinys. Pradžia Nr. 22

Kijeve prie paminklo šventajai kunigaikštienei Olgai. Iš dešinės: Stepanas Kubyšinas, 
Liuba Kuzmin, Natalija Šertvytienė ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Nuo šventojo Volodymyro kalvos. Iš kairės: Olia ir Valentinas Bojčenko, Peter Depickere, 
Liuba Kuzmin, Natalija Šertvytienė, t. Vikentijus (Vasylis Janickis) OSBM,  

Stepanas Kubyšinas ir dr. Aldona Vasiliauskienė

Po maldų šventojo Volodymyro kalvoje. 
Priekyje – kardinolas Audrys Juozas Bačkis, už 

jo monsinjoras Robertas Šalaševičius

Užs. Nr.31
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Mokyklų gyvenimas

Tirkšlių pagrindinei mokyklai suteiktas 
Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vardas

Albertas RUGINIS, Politinių kalinių sąjungos Mažeikių skyriaus pirmininkas
Šiuos mokslo metus Mažeikių rajono 

Tirkšlių pagrindinė mokykla pradėjo ne vien 
naujų mokslo metų iškilmėmis �� mokyklai 
suteiktas kadaise ją lankiusio Pietų Lietuvos 
partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo 
Vitkaus-Kazimieraičio vardas.

Legendinio partizanų vado gimtinė 
Mažeikių rajono Ketūnų kaime.  Tirkšliuose 
gyveno trys Juozo Vitkaus broliai ir sesuo. 
Tirkšlių kapinėse palaidoti jo tėvai. Buvusios 
sodybos vietoje šį rudenį atidengtas pamin-
klinis akmuo.

Rugsėjo 2 d. po šv. Mišių Tirkšlių Kris-
taus Karaliaus bažnyčioje, aukotų  klebono 
Arūno Bladžiaus, šventės dalyviai patraukė 
prie mokyklos lentos su nauju mokyklos 
pavadinimu. Ją, beje, mokyklai padovanojo 
patys J. Vitkaus giminės. 

Svečius moksleiviai pasitiko menine prog-
rama, paruošta direktoriaus pavaduotojos 
Daivos Abrutienės. Juozo Vitkaus sūnūs 
Rimgaudas, Liudas ir duktė Jūratė pasidalijo 
su jaunimu prisiminimais apie tėvą, taip pat 
apie pačių gyvenimą tremtyje.

Rimgaudas moksleiviams padovanojo savo 
prisiminimų knygą „Jaunystės dienos Sibire“.

Juozo Vitkaus vaikaičiai �� kun. Gintaras 
Vitkus SJ ir Respublikinės Kauno ligoninės 
direktorius dr. Linas Vitkus padėkojo vardo 
suteikimo mokyklai idėjos iniciatoriams, 
o jaunimui palinkėjo gerbti Juozo Vitkaus 
atminimą, vadovautis jo idealais.

Politinių kalinių sąjungos Mažeikių sky-
riaus pirmininkas Albertas Ruginis mokyklai 
įteikė atlasą „Pietų Lietuvos partizanų sritis“ 
su nuotraukomis paminklų, pastatytų tose 
vietose, kur kovojo ir žuvo J. Vitkaus-Kazi-
mieraičio vadovaujami partizanai, ir vylėsi, 
kad partizano vardas, suteiktas mokyklai, 
ir jo žygdarbiai padės patriotiškai auklėti 
dabartinį ir ateinančių kartų mokyklinio 
amžiaus jaunimą.

Mokykloje įsteigtas J. Vitkaus-Kazimierai-
čio jaunųjų šaulių būrys, jo vadas mokytojas 
Stasys Pauliukas. Užmegzti ryšiai su J. Vitkaus 
inžinerijos batalionu, dislokuotu Kaune.

Daivos Abrutienės nuotr. Juozo Vitkaus giminaičiai ir mokyklos bendruomenės atstovai

Aktualijos

Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Nuo rugsėjo 25-osios, kai prie V. Kudir-
kos paminklo susirinko dešimtys kultūros 
darbuotojų, kalendorius skaičiavo dienas, 
laikrodis �� minutes, valandas, klausdami, 
ar Vyriausybė atsižvelgs į mitingavusiųjų 
reikalavimus...

O šį kartą, t. y. spalio 16-ąją, į Seimo 
rūmus suvažiavo jau ne dešimtys, bet šim-
tai bibliotekininkų, muziejininkų, kultūros 
centrų atstovų, rajonų merų pavaduotojų, 
atsakingų už kultūros politikos įgyven-
dinimą. Čia vyko konferencija „Lietuvos 
kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“, 
kurią organizavo Seimo Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto narė Orinta Leiputė 
ir Žmogaus teisių komiteto narė Rimantė 
Šalaševičiūtė kartu su Seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komitetu (pirm. A. 
Pitrėnienė), Lietuvos Respublikos tri-
šale taryba (pirm. P. Zurlys) ir Seimo 
socialdemokratų partijos frakcija (pirm. 
I. Šiaulienė).

Sveikindamas susirinkusiuosius, Minis-
tras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pa-
žymėjo, kad  „XVI Vyriausybės (2012��2016) 
programoje nubrėžta prioritetinė kryptis 
�� kultūros prieinamumo visoms visuome-
nės grupėms didinimas. Į kultūrinę veiklą 
dera įtraukti socialiai pažeidžiamiausias 
grupes, ypatingą dėmesį skiriant vaikams 
ir jaunimui, mažinant kultūrinę ir socialinę 
atskirtį. Ilgalaikėje Lietuvos (2014��2020) 
plėtros strategijoje kultūra tapo atskiru 
horizontaliu nacionaliniu prioritetu, kuris 
įtvirtino kultūrą kaip sudėtinę Naciona-
linės pažangos programos dalį. Kultūros 
ir kūrybinio sektoriaus vaidmuo pripa-
žįstamas reikšmingu socialinės raidos ir 
ekonominio augimo elementu.“

Anot Premjero, „vienas svarbiausių Vy-
riausybės prioritetų 2014 metais �� gerinti 
bibliotekų paslaugų prieinamumą, vykdyti 
muziejų ekspozicijų ir edukacinės veiklos 
atnaujinimą, pasitelkus naujus techno-
loginius sprendimus ir per elektronines 
paslaugas pritaikant jas įvairių poreikių 
lankytojams. Veikiant šia kryptimi, būti-
na derinti kultūros ir švietimo politikos 
priemones bei veiksmus.(...) Deja, buvusi 
konservatorių vadovaujama Vyriausybė 
ekonominio sunkmečio problemas sprendė 
ir kultūros darbuotojų sąskaita. Jei Estija 
ir Latvija finansavimo kultūrai nemažino 
(Estija jai skiria 1,2 proc. šalies biudžeto, 
Latvija �� 1,1 proc.), tai Lietuvos kultūrinin-

kai turi tenkintis 0,6 proc., nors jie uždirba 
iki 6 proc. šalies bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Kultūros darbuotojai buvo priversti 
migruoti į kitus sektorius, nes kultūros 
projektams buvo skiriami finansų trupi-
niai. Menkai apmokamo darbo kultūros 
sektoriuje jaunimas vengia, todėl vidutinis 
bibliotekininko amžius pasiekė 49 metus, 
o muziejininko �� 53,5 metų. Lietuvoje kul-
tūros sektoriuje dirba apie 15 000 asmenų, 
Kultūros ministerijos finansuojamose įstai-
gose �� apie 4 000.“ 

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija rengia Valstybės ir savivaldy-
bės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 
įstatymo projektą. Nuo 2014 m. sausio 1 d. 
bus atkuriami sumažinti visų biudžetinių 
įstaigų (tarp jų ir kultūros) bei organiza-
cijų darbuotojų atlyginimų koeficientai ir 
priedai. Lėšos 2014 m. biudžete numaty-
tos. Kultūros ministerijai pavaldžioms ir 
nacionalinės kultūros bei meno įstaigoms 
planuojama skirti 7,4 mln. litų.

Konferencijoje kalbėjęs kultūros minis-
tras Šarūnas Birutis teigė, kad jauni specia-
listai nenori dirbti kultūros darbuotojais ir 
dėl to, kad ši specialybė nėra prestižinė, nes 
maži atlyginimai: kultūrininkų atlyginimų 
koeficientas dvigubai mažesnis už švietimo 
darbuotojų koeficientą. Kita vertus, ir besi-
mokančiųjų gretos mąžta. Seimo Žmogaus 
teisių komiteto narė Rimantė Šalaševičiūtė 
pabrėžė, kad mažinant mokyklų tinklą, kai 
kurie mokytojai perėjo į kultūros sferą, 
tačiau vėlgi susidurta su problema: per-
kvalifikavimo problema.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos 
prezidentas Romas Matulis, kalbėdamas 
apie kultūros centrus, sakė, kad „regionuo-
se gyvenantys žmonės turėtų jaustis soci-
aliai ir dvasiškai orūs“. Kultūros centras 
padeda tenkinti įvairius pomėgius, gilinti 
savo kompetencijas. Pasak jo, Lietuvoje vei-
kia per 4000 įvairių meninių susivienijimų, 
juose dalyvauja 60 000 gyventojų. Kasmet 
vyksta tūkstančiai koncertų šalyje ir už-
sienyje: juk tuo garsinama Lietuva. Mūsų 
Dainų šventės gyvos tiek, kiek gyvybingi 
regionų meno kolektyvai. O dažnai kūry-
bingas žmogus dėl lėšų stokos net negali 
atvykti į sostinę, kad pasižiūrėtų spektaklį 
ar kitą renginį. Idėjas realizuoti nėra gali-
mybių, išskyrus savo protą. 

Kritiškai kalbėjo ir Lietuvos bibliote-
kininkų draugijos pirmininkė Alina Jas-

kūnienė, pasirinkusi temą „Ar reikalingas 
bibliotekų proveržis?“ Dabar biblioteka, 
teikdama kokybiškas ir modernias paslau-
gas, pagyvina žmonių užimtumą. Šįmet 
respublikos bibliotekose apsilankė 25 mln. 
lankytojų: 75 tūkst. padėjo susirasti darbą 
per interneto prieigas, 145 tūkst. �� pagerino 
išsilavinimą (kompiuterinis raštingumas). 
Darytina išvada �� bibliotekos reikalingos ir 
jose dirbantiems (o dirba daugiausiai mote-
rys, gaudamos minimalius atlyginimus) su-
darytinos maksimaliai geros darbo sąlygos, 
pirmiausiai padidinant atlyginimus.

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto nario Valentino Stundžio nuo-
monė vienareikšmė: kultūros sektorių 
reikia deramai finansuoti, o ne nuo ko ką 
nors atimti. 50 mln. litų, reikalingų pra-
diniam kultūros darbuotojų atlyginimų 
pakėlimui, valstybei nėra nepakeliama 
suma. Jo nuomonę palaikė ir prof. Vytautas 
Juozapaitis, sakydamas, kad „politika yra 
kultūros dalis, o ne kultūra �� politikos“ ir 
kad „žmogaus žmoguje yra tiek, kiek jame 
yra kultūros“. 

Apie muziejininkus išsamiai kalbėjęs 

Raimundas Balza teigė, kad šalyje esama 
105 muziejų, kuriuose dirba 3050 darbuoto-
jų (iš jų 900 su specialiu universitetiniu išsi-
lavinimu), dirbančiųjų amžiaus vidurkis 53 
metai. Deja, jaunimas dėl mažo atlyginimo 
dirbti čia nenori. Pasidžiaugta edukacinė-
mis programomis: dėl jų mokykla tampa 
vis dažnesniu muziejaus svečiu.

Pranešimą „Kultūros darbuotojų įver-
tinimo strategija: kultūrinės veiklos ir atly-
gio scenarijai“ skaitė Kultūros savivaldos 
kolegijos kanclerė Vilma Griškevičienė, 
o Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 
narys Aleksandras Posochovas, vienas pa-
skutinių konferencijos kalbėtojų, sakė, kad 
„žadami 49 milijonai litų turi būti šiandien, 
nes žmogus gyvena šiandien“.

Konferencijos dalyviai priėmė rezoliu-
ciją, kuria atkreiptas Seimo ir Vyriausybės 
dėmesys į kritinę situaciją, susidariusią 
dėl neišspręstų kultūros darbuotojų darbo 
užmokesčio problemų, bei raginančią iš 
esmės spręsti ir kitas kultūros sektoriaus 
problemas.

Autoriaus nuotr.

Konferencijos „Lietuvos kultūros politika: įžvalgos ir lūkesčiai“ dalyviai
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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

Brastos Biblijai – 450
2013 m. spalio 23 d., trečiadienį, Lietuvos 

mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje 
įvyko minėjimas, skirtas Brastos Biblijos iš-
leidimo 450-osioms metinėms. Jo metu buvo 
atidaryta jubiliejinė paroda ir pristatytas 
bendras Baltarusijos nacionalinės mokslų 
akademijos Centrinės mokslinės Jakubo 
Kolaso bei Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekų projektas �� kompak-
tinė plokštelė „Brastos Biblija: 450-osioms 
išleidimo metinėms“ (rusų k.).

Prieš 450 metų, 1563-ųjų rugsėjo 4 d., 
kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo 
(*1515��†1565) Lietuvos Brastoje įsteigtoje 
kalvinistų spaustuvėje buvo išleistas Biblijos 
vertimas lenkų kalba. Tai pirmoji lenkiška 
evangelikų Biblija ir pirmoji Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštystėje Šventojo Rašto lai-
da šnekamąja kalba. Ši knyga dar vadinama 
Brastos, arba Radvilų, Biblija.

Išėjusi, kaip manoma, 500 egzempliorių 
tiražu, Biblija veikiai pasklido Lietuvos Ku-
nigaikštystėje ir Lenkijoje, taip pat �� Vakarų 
bei Vidurio Europoje. Ji plito ne tik tarp 
evangelikų �� Biblija buvo žinoma ir stačia-
tikių aplinkoje. Šiandien yra išlikę daug jos 
egzempliorių įvairiuose pasaulio atminties 
institucijų rinkiniuose, tačiau nedaugelis iš 
jų yra geros būklės, be defektų. Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje 
saugomi penki egzemplioriai, iš jų tik vienas 
yra beveik tobulas �� trūksta po vieną lapą 
pratarmėje ir pabaigoje. Šis egzempliorius 
Bibliotekai atiteko 1941 m. vasarį perėmus Vil-
niaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos 
archyvą ir knygų rinkinius.

LDK kanclerio ir Vilniaus vaivados 
Mikalojaus Radvilos Juodojo 1553 m. Lie-
tuvos Brastoje įsteigtoje spaustuvėje iki 
jos gyvavimo pabaigos 1570 m. pasirodė 
apie 40 reformatų bendruomenei skirtų 
leidinių. Vienas iš jų �� pats svarbiausias ir 
reikšmingiausias �� minėtas Šventasis Raštas. 
Jo parengimui ir leidybai buvo sutelktos 
nemažos tarptautinės intelektinės pajėgos ir 
panaudotos didžiulės spaustuvės savininko 
lėšos. Biblijos vertimas iš hebrajų, graikų kal-
bų, pasitelkiant ir lotyniškus tekstus, buvo 
organizuotas kalvinistų centre Pinčuve (Ma-
žoji Lenkija). Jis užtruko apie šešerius metus, 
o parengimo darbams ir leidybai M. Radvila 
Juodasis paskyrė 10 000 auksinių.

Brastos Biblija �� fenomenalus LDK po-
litinės minties ir knygos kultūros reiškinys, 
nulemtas Naujųjų laikų visuomenės gyveni-
mo ypatumų, kurio vieni iš pagrindinių �� to-
lerancija ir atvirumas naujovėms. Knygos 
pratarmėje pažymima, jog „naujuoju leidi-
mu siekiama sudaryti pagrindą krikščionių 
edukacijos programai, kurios esmę sudaro 
individualus Šventojo Rašto skaitymas“. Iš 
tiesų šią siekiamybę liudija ir prieš pagrin-
dinį tekstą einanti lentelė, nurodanti, kokią 
Biblijos vietą kasdien reikia perskaityti, ir 
kitos šio reikšmingo leidinio dalys. Šven-
tojo Rašto pradžioje, kitoje antraštinio lapo 
pusėje, įdėtas Radvilų herbas su Cypriano 
Bazyliko eilėmis. Toliau eina Lenkijos ka-
raliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Žygimantui Augustui dedikuotas laiškas, 
M. Radvilos pasirašytas Vilniuje 1563 m. 
rugsėjo 19 d. Gotiškuoju šriftu išspausdin-
tas Biblijos tekstas puoštas puikiais medžio 
raižiniais, o antraštinis puslapis iliustruotas 
simboliniu Pažinimo medžiu.

Brastos Biblijos išleidimas susijęs su 
aktyvia kunigaikščio M. Radvilos Juodojo 
veikla, komunikuojant su Europos Reforma-
cijos lyderiais ir su jų moraliniu palaikymu 
kuriant naująją �� Evangelikų reformatų (kal-
vinistų) �� Bažnyčią. Tikėjimui skleisti buvo 
reikalinga spauda ir bendruomenės subūri-
mas. Sykiu su Brastos spaustuvės įsteigimu 
1553 m. Vilniuje M. Radvilos Juodojo dvare 

Brastos Biblijos viršelis

Lukiškėse įvyko pirmosios pamaldos pagal 
reformuotą liturgiją, o 1557 m. ten pat buvo 
sušauktas pirmasis Lietuvos evangelikų 
reformatų Bažnyčios sinodas.

1563 m. Radvilų Biblija tapo reikšmingu 
įvykiu, turėjusiu įtakos, be kitų dalykų, 
tolesnei LDK ir viso regiono įvairiakalbės 
raštijos raidai. Pasirodžiusi pirmaisiais Livo-
nijos karo metais, ji bylojo ir apie kultūrines 
visuomenės potencijas, dideles jos kūrybines 
galias. Todėl šiandien Brastos Biblija pelny-
tai laikoma ne tik didžiai reikšmingu XVI a. 
spaudos, bet ir LDK kultūros paminklu.

Parodoje eksponuojami iš Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
fondų iškelti rankraštiniai ir spausdintiniai 
dokumentai, liudijantys Brastos Biblijos 
pasirodymo aplinkybes, taip pat demons-
truojantys Šventojo Rašto kitomis kalbomis 
pavyzdžius.

Paroda veiks 2013 m. spalio 23 d.–lap-
kričio 15 d.

Dr. Daiva NARBUTIENĖ,
 parodos kuratorė 

profesiniai pasiekimai man suteikdavo tam 
tikrą atsvarą, džiaugsmą. 

Visą laiką Jūs buvote labai užsiėmusi. 
Nuolat būti šalia savo vyro, vykti į užsienio 
vizitus, rūpintis buitimi, šeima, neapleisti 
savo profesijos, o dar ir vykdyti Vytauto 
Landsbergio fondo veiklą – tai didžiulis 
gyvenimo tempas. Kaip Jūs visur suspėjate, 
neišsenkate, kas Jums suteikia jėgų? 

Galiu tiktai dėkoti Dievui, kad man leido 
susitvarkyti su užduotimis, kurias pateikė 
likimas.  Aš visada norėjau, kad Lietuva 
stiprėtų, būtų graži, kad mes patys būtume 
gražūs ir šviesesni. 

Norėjau matyti bendruomenę. Bendruomenė 
ir yra žmogaus stiprybė. Jeigu neturėsime 
bendruomenės, bendraminčių, tai nieko nepasiek-
sime. Užsiimdama labdara aš tos bendruomenės 
ieškau �� kaip oazės lietuviškos dvasios alsavi-
mui, kurioje buriasi už Lietuvos ateitį atsakingi 
žmonės ir galvoja, kokia bus ta mūsų ateitis.

Kartais girdžiu per radiją apie kai kurių 
mažesnių Lietuvos miestelių parapijų bendruo-
menes, kurios labai tvirtos, į kurias kiekvienas 
žmogus įneša savo įnašą. Tai labai gražu. 

 
Kaip manote, kokia ta ateitis lau-

kia mūsų? Sakoma, kad kaip tik mūsų 
bendruomeniškumo jausmas suiręs...

Dabar situacija nėra gera. Yra skaudaus 
pakrikimo jau nekalbant apie tarp jaunimo 
paplitusį nusikalstamumą. Bet nebūkime 
pesimistai, ieškokime ir rasime, kuo galime 
didžiuotis ir turėti viltį. 

Kaip galvojate, kodėl dabar trūksta 
visuomenės vedlių?

Puikių, šviesių žmonių Lietuvoje yra, tačiau 
susidūrėme su kitais, iki Nepriklausomybės 
atkūrimo nepatirtais aspektais.

Nežinau, ar aš teisi. Žmonės buvo alka-
ni laisvės, ir tą laisvę jie gavo, bet ne visada 
teigiamą. Ne visada ši laisvė yra tikroji laisvė, 
kai gali džiaugtis, jog tau tapo prieinama 
viso pasaulio kultūra, kai tu gali išsiaiškinti, 
kas politinėse struktūrose teisus, o kas ne... 
Atgauta laisvė iš dalies tapo ta negatyviąja 
laisvės dalimi, į kurią kai kurie žmonės 
įpuolė kaip į mėgavimąsi malonumais, 
turto siekimu, godumu. Man keista, kai 
nusikalsta žmonės, kurie užima tam tikrą 
valdžios poziciją, nesvarbu kokią, kad ir 
rajoninę. Jie pasigviešia tai, ką būtų galima 
kurti kartu. Atsirado moralinis atsipalaida-
vimas, neskyrimas to, kas vertinga, nuo to, 
kas laikina. Žinoma, tikrai negalima sakyti, 
kad visi visais laikais vaikščiojo su rožiniais 
kaspinėliais, bet dabar sau leidžiama labiau 
apgaudinėti, meluoti.     

Televizija per pastarąjį dešimtmetį platino 
neskanią žodžio laisvę. Ausys priprato prie 
tų žodžių, kurių anksčiau nevartodavome. 
Paminta žodžio, raiškos, ritmo dvasia. Dainuo-
jama žodžiais, kurie negimsta sąmonėje, vien 
spekuliuojant kuriomis nors kūno dalimis.

Kita vertus, kai kurie mūsų menininkai pa-
tenka į pasaulines erdves ir jose pasiekia labai 
aukštų rezultatų �� sovietiniais metais apie tai 
negalėdavome net pasvajoti. 

Todėl linkėčiau, kad Lietuvoje atgimtų 
didesnis kultūros alkis, ieškojimas pastoviųjų 
vertybių jau nūdienos jaunojo žmogaus kalba. 

Dėkoju už pokalbį. 

Kalbėjosi Jurga DIRKSTYTĖ, Vilnius
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Filmas „Lūžis prie Baltijos“ dar koreguojamas. 
Galutinai filmas bus baigtas po mėnesio. Norintieji jį 
pamatyti turėtų kreiptis į Vytauto Landsbergio fondą. 

„Vorutos“ pokalbis

Atkelta iš 4 p.

Filmas, kurio veikėjas – 
tauta: „Lūžis prie Baltijos“

Lietuvos Respublikos Seimas

2014-uosius siūloma paskelbti 
Oršos mūšio metais

Spalio 22 d. Seimo Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos 
narys dr. Mantas Adomėnas teikė nutarimo 
projektą 2014-uosius paskelbti Oršos mū-
šio metais. Nutarimo projektas parengtas 
atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. rugsėjo 8 d. 
sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenė laimėjo istori-
nę pergalę Oršos mūšyje ir apgynė Lietuvos 
žemių vientisumą.

Anot projekto autoriaus, šis siūlymas 
leidžia aktualizuoti šį reikšmingą Lietuvos 
istorijos įvykį ir mūšyje dalyvavusių LDK 
bei Abiejų Tautų Respublikos tautų �� 
lietuvių, baltarusių, ukrainiečių, lenkų 
bendradarbiavimą užtikrinant laisvės, 
pagarbos Europos teisės tradicijai ir saugumo 
erdvę Rytų Europoje.

Kaip nurodyta projekte, jo tikslas �� 
valstybės mastu didinti šio istorinio 
fakto žinomumą, aktualizuoti šlovingus 
Lietuvos istorijos puslapius, skleisti isto-
rijos pažinimą ir gilinti tautinę tapatybę. 
Kartu projektas suteikia gerą pagrindą 
gilinti bendradarbiavimą su Baltarusija 
ir Ukraina bendros istorinės atminties 
įprasminimo plotmėje.

1514 m. rugsėjo 8 d. įvykęs Oršos mūšis 
yra viena didingiausių Lietuvos kariuome-
nės pergalių po Žalgirio mūšio ir nepaprastai 
svarbi Lietuvos istorijos data. Kaip teigia 
Lietuvos istorikai, pergalė Oršos mūšyje, 
pasiekta ginant Lietuvos teritorinį vientisu-
mą prieš beveik 3 kartus didesnę priešo ka-
riuomenę, sudarė sąlygas Lietuvai sudaryti 
paliaubas, kurios net 40 metų valstybėje už-
tikrino taiką. Ši taika leido Lietuvai atsigauti 
ir sustiprėti, būtent tuo laikotarpiu sukurtas 
Pirmasis Lietuvos Statutas, pastatyti rene-
sansiniai Valdovų rūmai, prasidėjo knygų 
spausdinimas, sklido Renesanso ir pažangos 
idėjos. Tai taip pat yra svarbi istorinė jungtis 
su Baltarusija ir Ukraina.

Reikia paminėti ir tai, jog 2010 m. buvo 
paskelbti Žalgirio mūšio metais, o savo 
svarba istorijoje Oršos mūšis nenusileidžia 
pastarajam. Ne veltui dažnai Oršos mūšis 
dar vadinamas „užmirštuoju Rytų Žalgiriu“. 
Oršos mūšis �� vienas šlovingiausių XVI a. 
karų epizodų, vis dar skendintis užmarštyje, 
tad tikimasi, jog projektas sulauks atitinka-
mo dėmesio ir palaikymo.

Lietuvos Respublikos Seimo inform.


