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Baltijos šalis 
vienija bendri tikslai

Kas rašoma baltarusių vidurinėms 
mokykloms skirtoje mokymo priemonėje

Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Vydūno paminklas Klaipėdoje
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Daiva ČERVOKIENĖ

Prieš keliolika metų viename istorikų 
forume buvo skeptiškai pasakyta apie kalbi-
ninkų tvirtinimą, jog priešistoriniais laikais 
dideliuose plotuose į rytus nuo Lietuvos ir 
Latvijos, taigi visoje dabartinėje Baltarusijoje, 
yra gyvenę baltų kalbomis šnekantys žmonės; 
toks tvirtinimas net pavadintas viena iš hipote-
zių. Nežinau, ar ir dabar dar yra taip manančių 
istorikų. Jeigu yra, tai jiems turėtų būti gėda 
dėl savo nemokšiškumo. 

Neseniai teko skaityti baltarusių kalba pa-
rašytą pagalbinę knygą iš istorijos Baltarusijos 
vidurinėms mokykloms, pavadintą  Гiсторыя 
Белаpусi са старажытных часау да сярэдзiны 
XIII ct. (Baltarusijos istorija nuo senųjų laikų iki 
XIII a. vidurio – aut. vert.). Ji skiriama bendrojo 
lavinimo mokyklų, kuriose mokoma baltaru-
sių kalba, 6-ajai klasei. Leidinys aprobuotas 

Baltarusijos Respublikos švietimo ministerijos. 
Autoriai, redaktoriai ir recenzentai – žymūs 
mokslininkai, akademikai, profesoriai. Taigi 
knyga yra oficialus leidinys, kuriuo galima 
pasikliauti. Išleista Minske 2009 m., tiražas – 29 
390 egz. Tai puošni, gausiai spalvotomis nuo-
traukomis iliustruota knyga, išspausdinta ant 
labai gero popieriaus.

Šioje knygoje rašoma (ne vieną kartą), kad 
senovėje dabartinės Baltarusijos teritorijoje 
gyveno baltų kalbomis šnekėję žmonės. Tuo nė 
kiek neabejojama. Štai keletas citatų, išverstų 
į lietuvių kalbą: Senovėje Baltarusijos teritorija 
buvo apgyvendinta baltų genčių (p. 37), Žalvario 
epochoje (2-asis tūkstantmetis iki m. e.) baltai 
užėmė didžiausią teritoriją. Jų sodybos vakaruose 
siekė beveik iki Oderio upės, rytuose – iki Volgos ir 
jos intako Kamos aukštupių. Šiaurėje baltai buvo 
apsigyvenę iki Suomių įlankos ir Ladogos ežero, 
pietuose – iki Dnepro vidurupio (ten pat). Toliau 
tekste patikslinama bei papildoma: II–V amž. 
baltai...buvo apgyvendinę didelę Baltijos pajūrio 
dalį ir beveik visą dabartinę Baltarusijos teritoriją 
(p. 38), Tūkstančius metų baltai gyveno Baltaru-
sijos teritorijoje (p. 41), Baltai...iki slavų atėjimo 
buvo apgyvendinę šiaurinę ir vidurinę Baltarusiją 
(p. 135). 

Apie senovės baltus knygoje kalbama pagar-
biai. Esą jie statęsi sutvirtintų gyvenviečių (57),  jų 

Akad. Zigmas Zinkevičius

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė š. m. lapkričio 28 d. Raudon-
dvario pilyje (Kauno r.) susitiko su Latvi-
jos Prezidentu Andriu Bėrziniu ir Estijos 
Prezidentu Toomu Hendriku Ilvesu.

„Svarbiausia, kad Lietuvą, Latviją ir 
Estiją sieja stipri politinė valia palaikyti 
viena kitą, bendradarbiauti ir kartu siekti 
bendrų, mūsų šalių žmonėms svarbių tiks-
lų. Džiaugiuosi, kad Baltijos šalių tarpu-
savio palaikymas yra labai stiprus – tiek 
siekiant bendrų tikslų NATO, tiek dirbant 
kartu Europos Sąjungoje“, – sakė Lietuvos 
Prezidentė.

Per susitikimą valstybių vadovai suta-
rė bendromis jėgomis stiprinti energetinį 
regiono savarankiškumą ir aptarė bendrus 
veiksmus derybose dėl 2014–2020 m. 
Europos Sąjungos (ES) biudžeto siekiant 
Baltijos šalių žmonėms naudingiausios 
finansinės paramos. 

Bendri interesai Baltijos šalis vienija 
derybose dėl septynmetės europinės pa-
ramos. Lietuva, Latvija ir Estija siekia, kad 
žemės ūkio išmokos ūkininkams greičiau 
artėtų prie ES vidurkio, o skirstant san-
glaudos fondų lėšas būtų atsižvelgta į spe-
cifinę Baltijos valstybių padėtį. Visos trys 
šalys labiausiai nukentėjo per krizę, todėl 
bendras tikslas, kad Baltijos valstybėms 
būtų taikomos išimtys – ne tokie griežti 
struktūrinės paramos apribojimai.

Taip pat Baltijos šalims labai svarbu, 
kad būtų užtikrintas reikiamas finansa-

vimas energetinėms jungtims su Lenkija 
ir Šiaurės valstybėmis bei „Railbaltica“ 
geležinkeliui. Tokią galimybę suteiks 
naujajame biudžete numatyta Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė (CEF).

Prezidentės teigimu, nutiesę elektros 
ir dujų jungtis bei Lietuvoje pastatę su-
skystintų gamtinių dujų (SGD) terminalą, 
sustiprinsime energetinį savarankiškumą, 

Prezidentė susitiko su Latvijos Prezidentu Andriu Bėrziniu 
ir Estijos Prezidentu Toomu Hendriku Ilvesu. Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

kuris padės pamatus sėkmingai ilgalaikei 
regiono ekonominei raidai.

Susitikime taip pat aptartas Lietuvos 
pasirengimas pirmininkauti ES 2013 m. 
antroje pusėje ir atominės energetikos 
perspektyvos regione.

Prezidentės spaudos tarnyba

Vydūno paminklo komitetas, 2012 m. rugsėjo 10 d.

Dar š. m. rugpjūčio 10 d. į bendraminčių 
susirinkimą Klaipėdoje atvyko svečiai, sto-
vyklavę Bitėnuose. Vydūno draugijos nariai 
klaipėdiečiams perskaitė svarbų pranešimą: 
„<…> atsižvelgiant į Vydūno fenomeno reikš-
mingumą Mažajai Lietuvai ir Lietuvos valsty-
bei, paminklas jam turi iškilti centrinėje, kuo 
reprezentatyvesnėje, didelio žmonių susibūrimo 

miesto vietoje. Klaipėdos Atgimimo aikštė tuos 
kriterijus, atrodo, neblogai atitinka…“

Šis pranešimas, išreiškęs Vilniaus, 
Kauno, Panevėžio bei kitų Lietuvos miestų 
visuotinio Vydūno susirinkimo valią, buvo 
skirtas ne tik mums, Vydūno atminimo 
įamžinimo skulptūrine kompozicija (forma) 

Baltai rinkosi Vilniuje

Alvydas BUTKUS

Prisiminimai apie Lietuvoje 
internuotus lenkus

Aušra VIRVIČIENĖ

Savamokslis archyvų tyrėjas



2012 m. gruodžio 8 d. Nr. 25 (763)� Voruta
Mažoji Lietuva

Plaškių bažnyčios likimas – 
Pagėgių savivaldybės rankose

Apie Plaškius „Vorutoje“ esame rašę ne 
kartą1. Nenuilstami Mažosios Lietuvos tyri-
nėtojai Marija ir Martynas Purvinai rašė daug 
įvairių straipsnių, kviesdami visuomenę gel-
bėti suniokotą bažnyčią nuo visiško sunykimo. 
Iš įvairių istorinių šaltinių yra žinoma, kad 
Plaškiai pirmą kartą paminėti XVI a., o karčema 
(užeiga) minima 1639 m., medinė bažnyčia 
pastatyta 1697 m. 1896 m. senosios bažnyčios 
vietoje buvo pastatyta nauja, mūrinė, raudo-
nų plytų dabartinė bažnyčia.1785 m. Plaškių 
kaime buvo 32 sodybos. 1905 m. Plaškiuose 
gyveno 457 žmonės, o 1986 m. tebuvo likę 19 
žmonių. Dabar kaimo pakrašty esanti XIX a. 
raudonų plytų romaninio stiliaus evangelikų 
liuteronų bažnyčia ir kiti statiniai priklausė 
bažnyčiai. Bažnyčios bokštas buvo 50 m 
aukščio, jame buvo du varpai, 3 m metalinis 
kryžius. Sovietinės okupacijos metais bažnyčia 
buvo uždaryta ir niokojama, joje buvo įrengtas 
pieno priėmimo punktas, sandėlis, dar vėliau 
buvo laikomi veršeliai. Šventorius paverstas 
šiukšlynu. Prie kaimo kapinių pastatyta didelė 
karvidė. Visa gyvenvietė visiškai nugyventa, 
nebereikalinga buvusi miestelio turgaus aikš-
tė, kaip rašo Martynas Purvinas, nė pėdsako 
neliko senosios daržininkystės – seniau čia 
būdavo išauginama daug svogūnų. Nebeliko 
ir mokyklos. Sunkiai privažiuojami keliai, 
apleisti pastatai – tiek, galima sakyti, liko iš 
Plaškių miestelio.

Š. m. lapkričio 12 d. Pagėgių savivaldybėje 
„Voruta“ kalbėjosi su Pagėgių savivaldybės 
meru Virginijumi Komskiu, Kultūros pavel-
do departamento prie Kultūros ministerijos 
(KPD) Tauragės teritorinio padalinio vedėju 
Vidu Narbutu, vyresniąja specialiste Ieva 
Bartminaite, Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios (LELB) konsistorijos atstovu Petru 
Vaišvilu. Visiems apskritojo stalo dalyviams, 
galima sakyti, buvo užduotas vienas klau-
simas: kaip išsaugoti nuo sunykimo Plaškių 
evangelikų liuteronų bažnyčią, antrą šimtmetį 
skaičiuojantį, vertingą raudonplytį  pastatą? 
Žemiau pateikiame dalyvių samprotavimus 
ir, žinoma, siūlymus.

Ieva BARTMINAITĖ:
Plaškių evangelikų liuteronų bažnyčios 

įrašymas į nekilnojamojo kultūros paveldo 
objektų sąrašus buvo pradėtas dar 2003 m., 
tačiau procedūra nebuvo užbaigta. Šiuo metu, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos valsty-
bės kontrolės valstybinio audito ataskaitos 
siūlymais, prioritetas teikiamas  kultūros 
paveldo objektų vertingųjų savybių tikslini-
mui, o ne naujų objektų įtraukimui į Kultūros 
vertybių registrą (darant išimtį svarbiems ir 
reikšmingiems objektams). Plaškių evange-
likų liuteronų bažnyčios įrašymu į Kultūros 
vertybių registrą gali rūpintis ne tik Kultūros 
paveldo departamentas,  Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
įstatymas numato, kad nekilnojamojo kultūros 
paveldo inventorizavimą ir atskleidimą gali 
organizuoti jų veiklos sritį atitinkančios ar 
nuosavybės teisę turinčios tradicinės religinės 
bendruomenės, bendrijos ir centrai, mokslo ir 
studijų bei kitos valstybinės tyrimų instituci-
jos. Taigi įrašymu galėtų rūpintis ir objekto 
valdytojai, t. y. Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčios konsistorija. Šiuo metu svarbiausia 
sustabdyti pastato nykimą, bent minimaliai jį 
užkonservuojant. Svarbiausia, kad pastatas 
išliktų kiek galima autentiškesnis.

Vidas NARBUTAS:
Iš tikrųjų Plaškių bažnyčios įrašymo į ne-

kilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašus 
procedūra buvo pradėta, tačiau dėl įstatymų 
pasikeitimo nebuvo baigta. Visgi aš norėčiau 
užduoti kitokį klausimą, sakykim, ar kas nors 
pasikeičia, kai objektas įrašomas į registrą. 
Mano nuomone, kad ji turi būti išsaugota bet 
kokiu atveju, ar jinai yra registre, ar nėra, jokio 
skirtumo nėra.

Pastatu gali rūpintis nebūtinai jo valdy-
tojai, gali ir savivaldybė prisidėti, bet svar-
biausia, kad nebūtų apleistas, neprižiūrimas, 
nesvarbu, ar jis įrašytas į registrą, ar ne. Juk 
įrašius į registrą daugiau pinigų neatsiras. 
Reikėtų nuspręsti, ar reikėtų įrašyti į nekilno-
jamojo kultūros paveldo objektų sąrašus, nes 
kas buvo su Rukų, Vilkyškių bažnyčiomis, tai 
per vietos veiklos grupę parengė projektus ir 

restauravo duris, vidų – tą, ką buvo galima. O 
kas dabar šiemet atsitiko su Ropkojais? Bažny-
čios atstovai kreipėsi į vietos veiklos grupę dėl 
lėšų projekto parengimui bei įgyvendinimui. 
Projekto įgyvendinimas dar nesibaigė, baigsis 
kitąmet. Prieš pradedant projektavimo darbus, 
buvome nuvykę į vietą nutarti, ką reikia ir ką 
galima daryti. Durų restauravimui buvo skirta 
16 000 litų, restauratorius paprašė 30 000 litų, 
ir liko durys nerestauruotos, langai nepakeisti, 
pasirodo, kad lėšų nepakanka,  šiems darbams 
taikomi visai kitokie įkainiai. Tai yra praktiškai 
dviguba kaina.

Virginijus KOMSKIS:
Pamąstymus apie tolimesnį Plaškių baž-

nyčios likimą norėčiau pradėti nuo to, jog ne 
visiems žinomas šis kraštas, jo istorija ir savita 
kultūra. Juk niekur kitur Lietuvoje bažnyčios 
nebuvo taip niokojamos, kaip šiame krašte, kai, 
pavyzdžiui, evangelikų liuteronų bažnyčios iš 
religinių pastatų tapo ūkinių reikmių pastatais, 
tokiais kaip grūdų sandėliai, vieta, kur buvo 
laikomos trąšos. Esame viena jauniausių ir 
mažiausių savivaldybių Lietuvoje. Nuo sa-
vivaldybės įsteigimo jau sugebėjome atlikti 
daug darbų, bet dar daug darbų ir neatlikta. 
Kuomet nuvykę į ministerijas pasakojame apie 
šio krašto unikalumą jo išskirtinumą ir būti-
nybę tai išsaugoti, dar sulaukiame daugelio 
nuostabos. Tad būtent dėl istorinio laikotarpio 
klaidų šiandien turime tai, ką turime.

2010 m. Pagėgių savivaldybės adminis-
tracija teikė paraišką LR ūkio ministerijai 
dėl Plaškių bažnyčios kaip kultūros paveldo 
objekto rekonstrukcijos ir kompleksinio pritai-
kymo turizmo reikmėms. Numatyto projekto 
vertė buvo 8 507 000 Lt. Projektas būtų turėjęs 
startuoti 2012 m. gegužės mėnesį. Paraiškoje 
buvo numatyta, kad bus rekonstruota Plaškių 
bažnyčia, įkurtas Mažosios Lietuvos kryždir-
bystės muziejus, sutvarkytos ir aptvertos šalia 
esančios senosios kapinės. Buvo numatyta 
atkurti ankstesniojo akmenuoto kelio, vadinto 
„Karietų keliu“, dangą. Išvalyti šalia tekančios 
Gėgės upės pakrantes ir įrengti lieptą. Taip pat 
numatyta sutvarkyti senąją turgaus aikštę. 

Norint gauti finansavimą šio projekto 
idėjai įgyvendinti, Plaškių bažnyčia turėjo būti 
įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Atsižvelg-
dama į tai, Pagėgių savivaldybės administraci-
ja pradėjo kelti klausimą dėl Plaškių bažnyčios 
įtraukimo į Kultūros vertybių registrą. Tačiau 
paaiškėjus, kad paraiška nebuvo patvirtinta, 
įtraukimo į registrą procesas sustojo. 

Patirties bažnyčių restauravimo klausimu 
jau turime, nes praėjusiais metais per vietos 
veiklos grupės (VVG) „Pagėgių kraštas“ vietos 
plėtros 2007–2013 m. strategiją buvo kapitaliai 
suremontuotos dvi senos bažnyčios: Vilkyš-
kių evangelikų liuteronų ir Rukų Šv. Antano 
Paduviečio bažnyčia. Kadangi šios bažnyčios 
nepriklauso Kultūros vertybių registrui, jų ka-
pitalinio remonto darbai labai sklandžiai buvo 
vykdomi. Tokiu pačiu būdu šiemet tvarkoma 
ir Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, ta-
čiau remonto darbai šioje bažnyčioje vykdomi 
sudėtingiau ir kai kurie yra gerokai brangesni, 
nes šis objektas yra saugoma kultūros vertybė. 
Taigi dėl šios patirties iškyla klausimas, kaip 
tikslingiau pasielgti su Plaškių bažnyčia? Gal-
būt reikia ieškoti kitų galimybių ir laukti kitų 
programų, kad ši bažnyčia būtų restauruota? 

2007–2013 m. programų lėšos jau su-

planuotos ir galima sakyti panaudotos, tad 
laukiama 2014–2020 m. programos.

Dėl Plaškių bažnyčios turime viziją, ku-
rią sieksime įgyvendinti kartu su bažnyčios 
konsistorija. Vizijoje numatyta, kad bažnyčia 
taptų pažintinio ir kultūrinio turizmo dalimi. 
Joje galėtų būti rengiamos parodos, organi-
zuojami įvairūs renginiai ir koncertai. Sukūrus 
patrauklią vietą turizmui šalia galėtų plėtotis 
ir smulkusis verslas. 

Šiuo metu jau daromi pirmieji žingsniai 
šios vizijos įgyvendinimui. VšĮ „Pagėgių 
krašto turizmo informacijos centras“ per VVG 
„Pagėgių kraštas“ įgyvendina projektą „Tu-
ristinio maršruto Nemuno upe sukūrimas – I 
etapas“. Sėkmingai įgyvendinus šį projektą 
bus įsigytas 40 vietų keleivinis laivas, kuris 
plauks Nemuno upės turistiniais maršrutais 
Panemunė – Plaškiai, Panemunė – Bitėnai – Še-
reiklaukis.

Petras VAIŠVILAS:
Konsistorija yra suinteresuota, kad baž-

nyčia būtų restauruota. Mielai stengsimės 
prisidėti kuo tik galėsime. Tokia yra ir vysku-
po, kitų konsistorijos narių nuomonė. Mums 
svarbu, kad bažnyčia neišnyktų, tačiau be 
kitų pagalbos patys vieni nesam pajėgūs to 
padaryti.

Konsistorija sutiktų, kad bažnyčioje vyktų 
kultūros renginiai, būtų pritaikoma turizmo 
poreikiams. Žinoma, bent kartą per metus joje 
vyktų pamaldos, nes yra žmonių, kurie to nori, 
ne tik iš Lietuvos, bet ir Vokietijos.

Projektas „Turistinio maršruto Nemuno 
upe sukūrimas – I etapas“

Projekto tikslas – skatinti iniciatyvas, 
plėtojančias turizmo ir poilsio paslaugas 
Pagėgių savivaldybėje, siekiant didinti vietos 
gyventojų verslumą. 

Įgyvendinus projektą ir įsigijus keleivinį 
laivą, vandens maršruto Panemunė – Plaškiai 
kelionės dalyviai turės išskirtinę galimybę 
pažinti savitą Mažosios Lietuvos gamtovaizdį 
keliaujant Nemuno upe. 

Iš Panemunės prieplaukos, patogiai įsitaisę 
laive ir užnugaryje palikę karalienės Luizės til-
tą bei senuosius Tilžės bokštus, kelionės daly-
viai plauks Plaškių link. Klausydami kelionės 
gido pasakojimų kelionės dalyviai susipažins 
su vaizdingu Nemuno deltos kraštovaizdžiu, 
legendomis ir pasakojimais apipintomis 
vietovėmis. Išsilaipinę Plaškių prieplaukoje 
ekskursijos dalyviai aplankys Mažosios Lie-
tuvos etnografinį kaimą – Plaškius. Kadaise 
šis kaimas buvo karališkųjų valstiečių kaimas 
su daug puošnių pastatų ir romaninio stiliaus 
raudonplyte bažnyčia. Plaškiai garsėjo stintų, 
žąsų, svogūnų ir neapsakomo skonio užlieja-
mų pievų sviesto ir sūrių turgumi. 

Dėkojame už pokalbį!

Kalbėjosi Aušra VIRVIČIENĖ, 
Juozas VERCINKEVIČIUS

Ritos Vidraitės ir autorių nuotr.
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Meras Virginijus Komskis

Konsistorijos atstovas Petras Vaišvilas
KPD Tauragės padalinio vadovas 

Vidas Narbutas

KPD Tauragės padalinio vyr. specialistė 
Ieva Bartminaitė

Plaškių bažnyčia laukia  nesulaukia 
valdžios globos
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Tilžės akto paskelbimo 94-osioms metinėms

Viešvilė. III d. Parapija ir gyventojai
Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

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

Tęsinys kitame numeryje

Aprašant senuosius Viešvilės fabrikus 
bei dvarus, dažniau minėtos vokiškos, aus-
triškos ir kitokių svetimšalių pavardės. Nuo 
1230 m. kryžiuočiams užkariaujant senąją 
Prūsą, į užimtus plotus būdavo kviečiami 
kolonistai iš Vakarų, atvykėliai gaudavo 
visokių privilegijų, galėdavo užimti svar-
besnes ir pelningesnes pareigas. Mažojoje 
Lietuvoje šimtmečius vyravę senųjų baltų 
palikuonys ilgai likdavo paprastais vals-
tiečiais ir darbininkais, kurių vardai retai 
pakliūdavo į istorinius šaltinius.

Tiesa, absoliutus lietuvininkų kiekybinis 
vyravimas turėjo savų privalumų – toje 
begalinėje vietos gyventojų jūroje neretai 
ištirpdavo ir negausūs atvykėliai iš Vakarų. 
Vėlesniais amžiais daugėjo mišrių santuokų, 
būta vokiškų pavardžių lietuvinimo. Daug 
kur negausūs kolonistų palikuonys išmok-
davo lietuviškų šnektų, perimdavo daug 
vietinių papročių ir gyvensenos bruožų.

Dar K. Donelaičio pirmtakų laikais būta 
privilegijuotų lietuvininkų, gaudavusių 
nemenkus žemės sklypus ir ten kūrusių 
dvarelius. 1807 m. panaikinus baudžiavą, 
keičiantis ekonominėms ir socialinėms są-
lygoms, vis daugiau apsukrių ir sumanių 
lietuvininkų užimdavo geresnes pozicijas 
visuomenėje. Antai XIX a. antroje pusėje 
pastebimas lietuviškos kilmės dvarininkų 
gausėjimas. Dar viena atskiresnė tema – se-
nosios Prūsos didžiūnų palikuonių gyve-
nimai, neretai susiklostydavusios ištisos 
kilmingųjų giminės, savo ištakas siejusios su 
Sembos, Notangos ar kitų žemių istoriniais 
veikėjais.

Viešvilės ir kitų panemunių vietovių 
seniesiems gyventojams senovėje sekėsi 
prasčiau – šias apylinkes apie pusantro šimto 
metų siaubdavo pražygiuodavę kariautojai 
(kryžeivių būriai su savo talkininkais brau-
davosi į Žemaitiją, iš ten ir iš kitų LDK žemių 
atkeliaudavo žemaičių ir lietuvių kariaunos, 
pakako įvairių plėšikautojų).

Vėlesniais amžiais dar išlikę senųjų 
skalvių palikuonys kai kur glausdavosi prie 
savųjų (taip klostėsi savotiški getai ar rezer-
vacijos, atvykėlių vadintos Prūsų ar Prūselių 
vardais), kitur ištirpdami tarp besiklostančių 
lietuvininkų ar atvykėlių iš Vakarų.

Prie Viešvilės upelio 1490–1540 m. 
minėtos skirtingos gyvenvietės, kur gal 
kūrėsi skirtingos kilmės žmonės – Viešvilė 
(Wyschwylffen) ir Švabai (Schwaben). Pasta-
roji kartais siejama su atvykėliais iš Vakarų, 
gal iš tolimosios Švabijos, gal ir su vietos 
smuklininku.

Teigiama, kad jau 1517 m. Viešvilėje (kaip 
tuomet gana reikšmingoje vietovėje) jau rū-
pintasi bažnyčios statyba. Tą medinį pastatą 
esą sugriovę pagonys žemaičiai, bruzdėdavę 
anuometiniame pasienyje. Lyg buvo sunioko-
ta ir antroji bažnyčia, atstatyta 1556 m. (gal 
tuomet buvę ir tarpkonfesinių konfliktų), 
paskui vėl atstatyta 1565 ir 1661 m.

Beje, į baltų žemes brovęsis Kryžiuočių 
(Vokiečių) ordinas, turėjęs kovoti su pa-
gonybe ir rūpintis krikščionybės plėtra, iš 

tiesų pavergtųjų sielovada nelabai rūpinosi. 
Nedidelė krikščioniška šventovė veikusi 
tik neartimoje Ragainėje, o užkariautų že-
mių platybės buvo paliktos beveik likimo 
valiai.

1525 m. liuteronybei tapus naujosios 
Prūsijos kunigaikštystės oficialia valstybine 
religija, imtasi įgyvendinti jos (anuomet 
revoliucingas) nuostatas – Dievo Žodis pri-
valėjo pasiekti visas vietoves. Tada pradėta 
statyti daugybę naujų bažnyčių, steigiant 
naujas parapijas ir siunčiant dvasininkus į 
buvusias atkampias vietoves. Taip svarbios 
panemunių parapijos (veikusios net kelis 
šimtmečius) centru tapo Viešvilė.

Tų laikų bažnyčiose pamaldos turėjo 
būti laikomos lietuvių kalba, suprantama 
daugeliui parapijiečių. Lietuvių kalba mo-
kyta ir steigtose parapinėse mokyklose. Taip 
keliems šimtmečiams lietuvių kalba buvo 
tapusi oficialia Mažosios Lietuvos plote, 
o valstybinės institucijos faktiškai palaikė 
lietuvybės gyvavimą (lietuviškai būdavo 
skelbiami valdžios įsakai, tos vietinės kal-
bos privalėjo išmokti kitataučiai kunigai). 
Nemažą dalį vietos gyventojų kartais ir 
priverstinai paverčiant raštingais piliečiais, 
Mažoji Lietuva garsėjo kaip anuomet išsi-
lavinusių žmonių kraštas – dažnoje kaimo 
sodyboje įstengta paskaityti lietuviškas reli-
gines knygas, kai ką sužinoti apie gyvenimą 
pasaulyje.

Viešvilėje kunigavo ar mokytojavo ir 
krašto kultūrai svarbūs žmonės. Antai nuo 
1584 m. kunigu buvo Jonas Getkantas, baigęs 
Karaliaučiaus universitetą.

Dar paminėtas ne kartą niokotos Viešvi-
lės bažnyčios atstatymas 1734–1737 m. Tada 
šventovės pastatas jau buvo sumūrytas iš 
lauko akmenų ir plytų, jis buvęs 83 pėdų 
ilgio, 40 pėdų pločio ir 30 pėdų aukščio. 
Statybą parėmė ir karališkoji administracija. 
Deja, 1808 m. trenkęs žaibas padegė Nemu-
no slėnio pakraštyje iškilusią šventovę. Jos 
atstatymą tada rėmė Viešvilės dvarininkas 
Kristijonas Donelaitis. Šventovei parūpinti 
vargonai ir varpinė su varpais. 1895 m. 
pastatytas bažnyčios bokštas. 1912 m. atnau-
jintas šventovės interjeras.

Viešvilės bažnyčioje kauptos įvairios 
vertybės (sidabriniai ir paauksuoti religiniai 
rykai ir kitokie dalykai), kurių dalį pagrobė 
1914 m. įsibrovę rusai.

Didžioji Viešvilės parapija (gaudavusi 
nemažai pajamų iš daugelio apylinkių 
kaimų ir dvarų) savaip nukentėjo XIX a. 
pabaigoje – XX a. pradžioje, kai krašte 
vykdyta nauja reforma, senovines pa-
rapijas padalinant į kelias smulkesnes, 
pastatant daugiau naujų bažnyčių. Nuo 
buvusių Viešvilės bažnyčios valdų tada 
buvo atskirtos Smalininkų, Žukų, Trapėnų, 
Lenkininkų ir Vėdaraičių parapijos, aplink 
senąjį bažnytkaimį paliekant nedidelį buvu-
sios parapijos branduolį – dešimtį kaimų ir 
miškų ūkį su septyniomis girininkijomis. 
Visa tai atsispindėjo daugelį amžių ves-
tose Viešvilės parapijos pajamų ir išlaidų 

apyskaitose – svarbiame istoriniame šaltinyje 
ateities tyrėjams.

Išlikusiuose bažnytiniuose dokumentuo-
se aprašyti įvairūs praeities epizodai – pa-
vyzdžiui, 1658 ir 1678 m. vykę totorių būrių  
(ATR samdinių) įsiveržimai į kraštą, kai 
buvo sudeginta Viešvilės bažnyčia, klebonija 
ir mokykla. 1757 m. įsiveržę Rusijos kazokai 
nusiaubė apylinkes, sunaikino kunigo ir 
mokytojo būstus (tie atkurti tik pabaigus 
Rusijos okupaciją).

1839 m. Viešvilės bažnyčios švento-
riuje, šiauriau pastato, buvo palaidotas 
dvarininkas Eduardas Danielius Liudvigas 
Donelaitis (Donalitius) – vienas paskutinių 
tos giminės atšakos žmonių.

Gan išsamiai buvo fiksuoti Pirmojo 
pasaulinio karo pradžios įvykiai Viešvilės 
apylinkėse. Rusų raiteliai čia pasirodė jau 

rugpjūčio pirmąją. Vėliau tęsėsi nedidelių 
būrių susidūrimai. Viešvilės gatvėse žuvę 
rusai vietos gyventojų buvo laidojami 
pagrindinėse bažnytkaimio kapinėse. Apy-
linkėse žūdavo ir vietiniai parapijiečiai, mo-
bilizuoti į kariuomenę ar savanorių pajėgas. 
Įsiverždavę rusai sprogdindavo geležinkelio 
liniją, minuodavo Nemuną, kad juo nebe-
galėtų plaukti laivai. Vakarais viešviliškiai 
matydavo degančių kaimų pašvaistes, 
aidėjo šūviai ir sprogimai. Rugpjūčio 22 d. 
daug vietinių pradėjo trauktis už Nemuno, 
slėpdamiesi Trapėnų girioje, tačiau jau rug-
pjūčio 23–24 d. Rusijos kariuomenė įsiveržė į 
Tilžę. Įsibrovę rusai visur ieškodavo pinigų, 
laikrodžių, alkoholio ir kitų pasiturinčio 
krašto gėrybių.

Senųjų kapinių paskutinės liekanos, sunaikintos Viešvilės evangelikų liuteronų bažnyčios 
buvusiame šventoriuje. 2002 m. rugsėjo mėn. Martyno Purvino nuotr.

Sveikiname
Rambyno regioninio parko vyriausiąją kultūrologę 
Giedrę SKIPITIENĘ sveikiname 
jubiliejaus proga ir linkime

Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi!
Kad visad pavyktų pradėti darbai!
Kad brangūs Tau žmonės būtų laimingi!
Draugams atviri būtų Tavo namai!
Jėgų kad nestigtų!
Širdies kad neslėgtų!
Kad visad ir viskas Tau būtų gerai!

Rambyno regioninio parko 
direkcijos kolektyvas ir „Vorutos“ redakcija

Laiko tiltu į Mažąją Lietuvą
Tokį viešą seminarą, skirtą Tilžės akto 

paskelbimo 94-osioms metinėms paminėti, 
surengė Klaipėdos miesto savivaldybės 
etnokultūros centras, lietuvininkų bendrija 
„Mažoji Lietuva“. Renginys vyko Klaipėdos 
miesto savivaldybės etnokultūros centre 
(Daržų g. 10). 

Seminarą pradėjusi Klaipėdos universi-
teto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltų 
kalbotyros ir etnologijos katedros dėstytoja 
dr. Dalia Kiseliūnaitė pažymėjo, kad šis 
renginys skirtas Tilžės akto paskelbimui pa-
minėti (paskelbtas 1918 m. lapkričio 30 d.). 

Pranešimus skaitė: habil. dr. Algirdas 
Girininkas (KU) „Prūsijos teritorija ir jos 
žmonės prabaltų formavimosi laikmečiu“, 
dr. Rimantas Sliužinskas (KU) „Senųjų ir 
naujųjų Klaipėdos krašto gyventojų požiūris 
į istorines liuteronų kapines“, dr. Arūnė Ar-
bušauskaitė (KU) „Mūsų mirusieji statistikos 

šviesoje“, dr. Romanas Širouchovas (Kalinin-
grado istorijos muziejus) „Krantas/Kranz. 
Miesto architektūrinis paveldas: praeitis, 
dabartis ir perspektyvos“, Kristina Blockytė 
(VDU) „Pastarųjų dešimtmečių lietuvininkų 
veikla už Atlanto“, Egidijus Bacevičius (KU) 
„H. Vėdė (Hans Woede, 1902–1983) – Prū-
sų Lietuvos medinės tautodailės paveldo 
tyrėjas“, Juozas Vercinkevičius („Vorutos“ 
laikraščio vyr. redaktorius ir leidėjas) „Plaš-
kių evangelikų liuteronų bažnyčios išlikimo 
klausimas“, Dainius Elertas (Lietuvos jūrų 
muziejus) „Juodosios mirties ir Juodosios 
legendos pėdsakais iki Klaipėdos“.

Visiems pasisakiusiems buvo pateikti 
klausimai, į kuriuos jie išsamiai atsakė. 

Kai kuriuos pasisakiusių mokslininkų 
straipsnius tikimės paskelbti „Vorutoje“. 

„Vorutos“ inform.
Seminaro dalyviai. Iš kairės: lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ pirmininkė 

Rūta Mačiūnienė (kairėje) ir Martyno Jankaus vaikaitė Eva Jankutė. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
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Baltai rinkosi Vilniuje

Suvažiavimo pradžioje buvo sugiedoti abiejų šalių himnai. Prezidiume (iš kairės): Albertas Sarkanis 
(Latvijos URM), Neris Germanas (LR URM), Rytas Kupčinskas (LR Seimas), 

Martinis Virsis (Latvijos ambasada Lietuvoje), Alvydas Butkus (asociacija „Lietuvos ir Latvijos 
forumas“), Romualdas Ražukas (Latvijos Saeima), Mindaugas Žičkus (LR Prezidentūra)

Lietuva – Latvija 

Prof. dr. Alvydas BUTKUS, asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas“ pirmininkas, Kaunas
Mes, lietuviai, neturim kitos kaimyninės 

tautos, išskyrus latvius, su kuria mus sietų 
kelių tūkstantmečių senumo ryšiai ir etninė 
giminystė. 

Lietuva neturi kitos kaimynės, su kuria 
turėtų tokią seną valstybinę sieną, kaip su 
Latvija. Ši siena paveldėta dar nuo LDK ir 
Livonijos laikų ir yra seniausia Rytų Baltijos 
regione, o nedidelės korekcijos, padarytos 
1921 m., nė iš tolo negali lygintis su Lietuvos 
rytinių ir pietinių sienų kaita. 

Lietuva neturi kitos kaimyninės valsty-
bės, išskyrus Latviją, kuri nekeltų išankstinių 
sąlygų draugystei ir bendradarbiavimui, 
kuri nereikalautų Lietuvoje priimtų įstaty-
mų keisti pagal savo primestą redakciją ir 
neverstų ignoruoti Lietuvos Konstitucijos ar 
Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo.

Pagaliau Lietuva neturi kitos tokios kai-
mynės, išskyrus Latviją, kurios kalba būtų 
tiek panaši į mūsiškę, kad lietuviškas posakis 
„Mes esam viena tauta“ skambėtų beveik 
taip pat – „Mēs esam viena tauta“.

Forumas ir jo suvažiavimai

Šitą bendrumą seniai yra suvokę Lietu-
vos ir Latvijos pasienio gyventojai, abiejų 
šalių kultūros, mokslo, verslo atstovai, o 
pastaruoju metu visa tai pradėjo suvokti ir 
abiejų šalių Vyriausybės, parengusios studiją 
apie Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo 
perspektyvas (autoriai – ambasadorius Neris 
Germanas ir ambasadorius Albertas Sarka-
nis). Dar anksčiau – 2005 m. – buvo įkurtas 
Lietuvos ir Latvijos forumas, skirtas abiejų 
šalių bendradarbiavimui skatinti ir spartin-
ti; tais pat metais Kaune įvyko ir pirmasis 
šio forumo suvažiavimas. 2007 m. įkurta 
asociacija, o suvažiavimus nutarta šaukti 
reguliariai kas antri metai rotacijos principu 
Lietuvoje ir Latvijoje.

Lietuva šio forumo suvažiavimą rengia 
trečią kartą. Suvažiavime Kaune 2005 m. 
buvo priimta rezoliucija, aprėpianti daugelį 
veiklos sričių. 

2006 m. įvyko forumo suvažiavimas 
Rygoje. Jame svarstyta abiejų šalių užsienio 
politika, taip pat problemos, kylančios pa-
sienio gyventojams dėl biurokratinių sienos 
perėjimo suvaržymų.

Kitas Lietuvos pusės rengtas suvažia-
vimas įvyko 2008 m., tačiau ne Lietuvoje, o 
Latvijoje, Agluonoje ir Rėzeknėje. Mat pa-
grindinis dėmesys jame buvo skirtas istorijai: 
tų pačių istorinių įvykių interpretacijoms 
bendrinti, taip pat bendros abiejų tautų isto-
rijos faktams akcentuoti. Agluonoje Lietuvos 
delegacija buvo tiesiogiai supažindinta su 
čia pasakojama legenda apie Mindaugo žūtį 
bei Mortos ir jos sesers Daumantienės kilmę 
iš latgalių. Suvažiavimo vietos parinkimas 
pasiteisino – po kelerių metų latviai inicijavo 
paminklo Mindaugui ir Mortai pastatymą 
Agluonoje. Paminklas turėtų būti atidengtas 
2013 m., minint Mindaugo žūties 750-ąsias 
metines.

Rėzeknės suvažiavime taip pat pirmąkart 
atskirai svarstytos ir bendros informacinės 
erdvės problemos, televizijų ir apskritai ži-
niasklaidos bendradarbiavimo galimybės. 

2010 m. suvažiavimas Rygoje apsiribojo 
apskritojo stalo diskusija „Lietuva, Latvija: 
nacionalinės valstybės misija, perspektyva 
ir iššūkiai“. Antroji diena Duobelėje buvo 
skirta Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo 
per sieną programos ataskaitiniam renginiui 
„Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo 
perspektyvos“.

Per tuos 7 metus dalis iškeltų tikslų buvo 
pasiekta – sukurta dvikalbė forumo inter-
neto svetainė (http://www.lt-lv-forum.org/), į 
interneto erdvę įkelti ir joje laisvai prieinami 
lietuvių-latvių ir latvių-lietuvių kalbų žody-
nai, nebeliko Lietuvos-Latvijos sienos kirtimo 
suvaržymų, suintensyvėjo studentų mainai, 
atsirado susidomėjimas antrąja baltų kalba 
pasienio mokyklose, aktyviau ėmė bendrauti 
pasienio savivaldybės; bendradarbiavimas 
paskatintas ir projektinėmis lėšomis pagal 
tam tikslui skirtą ES programą.

Tačiau bendros baltų informacinės er-
dvės problema tebelieka iki šiol – tokia erdvė 
vis dar nesukurta. Lietuvoje negirdima latvių 

kalba, Latvijoje – lietuvių. Susidaro net įspū-
dis, kad informacija apie Latviją per visuo-
meninį transliuotoją yra dozuojama. Latvijoje 
taip pat trūksta informacijos apie Lietuvą, 
o tą trūkumą noriai mėgina kompensuoti 
trečiosios šalies tendencinga žiniasklaida. Be 
to, dėl skirtingos įstatymų bazės esama daug 
suvaržymų ir nepatogumų, apsikeičiant 
studentais, neišnaudotos jaunimo organi-
zacijų  bendravimo galimybės, per mažai 
ar pernelyg formaliai bendrauja abiejų šalių 
parlamentai ir Vyriausybės.

Visoms šioms problemoms aptarti 
ir buvo skirtas penktasis suvažiavimas 
2012 m. lapkričio 23–24 d., kurį surengti 
dabar buvo Lietuvos eilė. Vilniuje suva-
žiavimas vyko pirmą kartą. Į suvažiavimą 
susirinko abiejų šalių politikai, parlamentų 
atstovai, Užsienio reikalų bei Švietimo ir 
mokslo ministerijų atstovai, žiniasklaidos, 
universitetų, vidurinių mokyklų, pasienio 
savivaldybių darbuotojai, visuomeninių 
organizacijų delegatai. Suvažiavimo dalyviai 
diskutavo keturiose sekcijose: žiniasklaidos, 
švietimo, jaunimo reikalų ir pasienio proble-
mų. Išvakarėse svečiai buvo supažindinti 
su Vilniaus universiteto biblioteka, klausėsi 
„Spanxti“ ansamblio koncerto. Suvažiavimo 
darbas vyko LR Seimo rūmuose, tradiciškai 
tik lietuvių ir latvių kalbomis su sinchroniniu 
vertimu į abi šias kalbas. 

Diskusijos buvo apibendrintos priimtąja 
rezoliucija, kurią dabar galima rasti minėtoje 
forumo svetainėje. Be to, kalbėjusieji politikai 
pateikė daugiau konkrečių siūlymų, kaip 
glaudžiau bendradarbiauti abiem valsty-
bėms. Pavyzdžiui, ambasadorius A. Sarkanis 
siūlė rengti reguliarius bendrus parlamentų, 
Vyriausybių ar net atskirų ministerijų posė-
džius, kai sprendžiami abiem šalims aktualūs 
klausimai. Tokie posėdžiai, pasak ambasa-
doriaus, galėtų vykti, abiejų šalių atstovams 
bendraujant virtualioje erdvėje.

Kaimynų slavų apsuptyje

Neatrodo, kad mūsų didieji kaimynai 
būtų suinteresuoti Lietuvos ir Latvijos arti-
mesniu bendravimu. Rusija giria Lietuvą ir 
peikia Latviją, badydama pirštu į skirtingą 
pilietybės įstatymą kiekvienoje šalyje. Len-
kija giria Latviją ir peikia Lietuvą, pati nu-
sistačiusi skirtingus tautinių bendruomenių 
vertinimo kriterijus. Abi šias slavų valstybes 
vienija tas pats bruožas – išnaudoti Baltijos 
šalių slavakalbę bendruomenę visuomenės 
susiskaldymui ir dezintegracijai didinti. 
Toks pleištų kalimas tarp Lietuvos ir Latvijos 
ypač intensyviai vykdomas diplomatiniais 
kanalais, taip pat per žiniasklaidą ir kitomis 
priemonėmis. 

Beje, Lenkijos skirtinga politika su Lie-
tuva ir Latvija yra tradicinė, jos pasirinkta 
iškart po I pasaulinio karo, kai tik susikūrė 
nacionalinės baltų valstybės. (Ši politika 
išsiliejo į Lenkijos nenorą bendradarbiauti 
su Lietuva vaduojant Vilnių iš bolševikų 
1919–1920 m. ir į atvirą karinę agresiją prieš 
Lietuvą 1920 m. spalį. O Latvijos atžvilgiu 
lenkai pasirinko visai kitokią taktiką: Lenki-
ja pati pasiūlė savo karinę pagalbą Latvijai 
kovoti su bolševikais Latgaloje, o latviai, kad 
ir nuogąstaudami dėl galimos lenkų klastos 
bei teritorinių pretenzijų, šį pasiūlymą priė-
mė. Bendromis latvių ir lenkų kariuomenių 
pastangomis Latgala buvo išvaduota 1920 m. 
sausį. Jokių teritorinių pretenzijų į buvusius 
Lenkų Infliantus Lenkija Latvijai nepareiškė. 
Aneksinių Lenkijos nostalgijų ar priekaištų 
dėl lenkų mažumos dabartinė Latvija iš 
Lenkijos taip pat negirdi, o Lietuvos atžvilgiu 
visa tai plūsta nenutrūkstamu srautu.)

Žinoma, su kaimynais reikia stengtis 
sugyventi gražiuoju, tačiau neaukojant 
savų interesų mainais į aikštingo kaimyno 
palankumą. Šitai suprantama ir Lietuvoje, ir 
Latvijoje, todėl abiejų šalių interesų subendri-
nimas daro mus stipresnius ir atsparesnius 
bet kokiam spaudimui iš šalies. „Kartu esame 
stipresni“, – teigiama N. Germano ir A. Sar-
kanio studijoje. Niekas nepaneigs.

Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

Šalies vadovė pareiškė užuojautą dėl 
legendinio boksininko A. Šociko mirties

Š. m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė 
užuojautą dėl legendinio boksininko Algir-
do Šociko mirties. 

„Savo sportinės karjeros metais Algirdas 
Šocikas tapo tikra Lietuvos bokso legenda. 
Pasižiūrėti, kaip jis boksuojasi, plūsdavo 
minios gerbėjų. Jis tapo dukart Europos, 

šešiskart Sovietų Sąjungos ir Lietuvos čempi-
onu, buvo mylimas ir gerbiamas visoje šalyje 
ir toli už jos ribų. Vienuolika metų karaliavęs 
tarp sunkiasvorių boksininkų, Algirdas Šoci-
kas garsėjo išskirtine boksavimosi technika, 
jis pelnė ir ringo džentelmeno titulą. 

Baigęs boksininko karjerą, Algirdas Šoci-
kas tapo Lietuvos rinktinės treneriu ir išugdė 
daug garsių boksininkų, iškovojusių svarias 
pergales tarptautinėje arenoje. Parašė daug 
knygų ir metodinių leidinių, buvo didelis 
bokso ir Lietuvos patriotas, apdovanotas 
Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais, 
jam suteiktas Kauno miesto Garbės piliečio 
vardas. Algirdas Šocikas visuomet išliks 
mūsų atmintyje neblėstančia bokso legen-
da“, – teigiama Prezidentės užuojautoje.

 Prezidentė pareiškė gilią užuojautą 
Velionio artimiesiems, draugams ir visiems 
sporto gerbėjams.

Prezidentės spaudos tarnyba
Alfredo Pliadžio nuotr.

Algirdas Šocikas

Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimo, vykusio š. m. lapkričio 23–24 d. 
Vilniuje, dalyviai
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
institutui – treji

LDK instituto Kaune veikla

Comenius projektas 
„Yes to a healthy lifestyle”

„Gyvenkime sveikai!” – tokį šūkį gali-
ma išgirsti iš kiekvieno Comenius projekto 
„Yes to a healthy lifestyle“ („Taip sveikam 
gyvenimo būdui“) dalyvio. Daugiašalių 
mokyklų bendradarbiavimo patirtimi gali 
pasidžiaugti ir mūsų, Vilniaus r. Paber-
žės „Verdenės“, vidurinė mokykla. Nuo 
šių 2012 mokslo metų pradžios mokykla 
dalyvauja tarptautiniame projekte kartu 
su kitomis valstybėmis: Turkija, Graikija, 
Didžiąja Britanija, Ispanija, Italija, Rumu-
nija ir Lenkija. Šio projekto pagrindiniai 
koordinatoriai – Turkijos Nevşehiro mieste 
įsikūrusi H. LUTFI PAMUKCU pradinė 
mokykla. 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti 
mokinių sveikos gyvensenos gebėjimus, 
mažinti žalingų įpročių plitimą, įtraukti mo-
kinius į sportinę veiklą. Projekto partneriai 
savo šalyse įsipareigoja propaguoti sveiką 

Rima RYBAKOVA, Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos socialinė pedagogė
gyvenseną, aktyvią veiklą, taisyklingą mi-
tybą. Veikloje dalyvauja mokiniai nuo 12 iki 
14 metų, mokyklos bendruomenė, mokinių 
tėvai. Projekto įgyvendinimo etapai turi 
būti viešinami vietinėje bendruomenėje. 

Projekto veiklai prasidėjus, visų ša-
lių partneriai š. m. lapkričio 4-9 d. buvo 
pakviesti darbo susitikimui, kuris vyko 
koordinatorių šalyje, Turkijoje, Nevşehiro 
mieste. 

Mūsų mokyklai atstovavo projekto 
koordinatorė socialinė pedagogė Rima 
Rybakova bei projekto grupės nariai: pra-
dinių klasių mokytoja metodininkė Violeta 
Šukevičienė, anglų kalbos mokytoja Marina 
Umurzakova ir vyresnysis kūno kultūros, 
teisės mokytojas Vytautas Garšva.

Kiekvienos šalies atstovai, dalyvaudami 
šiame projekte, turėjo pasiūlyti logotipą bei 
pristatyti ne tik savo šalį, bet ir mokyklą. 
Kuriant logotipą, mums talkino technolo-
gijų ir dailės mokytoja Laima Juodėnienė. 
Jos dėka šis logotipas išsiskyrė iš kitų šalių 
logotipų, todėl buvo pasiūlyta jį įprasminti 
taip, kad jis taptų viso Comenius projekto 
logotipu.    

Per susitikimus buvo diskutuojama 
apie numatytas veiklas ir kitų susitikimų 
datas. 

Iki gruodžio mėnesio kiekvienos šalies 
Comenius projekto nariai turėjo sukurti dai-
ną savo valstybine kalba ir išversti ją į anglų 
kalbą, nes ši kalba laikoma oficialia projekto 
kalba. Be to, kiekvienos šalies mokiniai turi 
pagaminti atvirukus ir išsiųsti juos paštu 
kitų šalių mokiniams į partnerių mokyklas. 

Comenius projekto dalyviai iš 8 šalių

Per kitą susitikimą, planuojamą balandžio 
mėnesį, įvairių šalių projekto atstovai lan-
kysis Ispanijoje, kurioje vyks rankdarbių 
konkursas. Atvykstantieji turės pristatyti 
po vieną ar daugiau savo mokyklos moki-
nių pačių pagamintų darbelių.

Pasibaigus diskusijoms, projekto ko-

ordinatoriai supažindino visus dalyvius 
su nuostabia Turkijos gamta, istoriniais 
paminklais, kulinarinėmis ypatybėmis. 

Per susitikimą visus dalyvius lydėjo 
puiki nuotaika, draugiška atmosfera ir 
nuostabus Turkijos oras, kuris įkvėpė nau-
joms idėjoms bei kūrybiniams darbams.

2009 m. Kaune įkurtas Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės institutas jau trejus 
metus sėkmingai tyrinėja, aktualizuoja ir 
populiarina LDK palikimą. Apie šio instituto 
veiklą plačiau pasakoja jo direktorius doc. 
dr. Rūstis Kamuntavičius. 

Kodėl prireikė įkurti LDK institutą? 
Tai yra bendras Lietuvos, Lenkijos ir 

Baltarusijos mokslininkų projektas. Institu-
tas veikia šių šalių intelektualų iniciatyvos 
dėka. Jį įkurti paskatino bendradarbiavimo 
trūkumas – vyksta įvairūs ginčai dėl istori-
jos, dėl dabarties problemų. Su baltarusiais 

nesutariama labiau dėl istorijos, o su lenkais 
dėl šiandieninių problemų. LDK institutas 
apima tiek dabartį, tiek praeitį. Trumpai 
tariant, tai iniciatyva artinti šias tris tautas.

Kokios pagrindinės LDK instituto 
mokslinių tyrimų ir veiklos kryptys?

Įvairios – yra daugybė projektų, kurie 
siejasi tiek su LDK praeitimi, tiek su dabar-
timi. Tiriami LDK ir Tičino istoriniai ryšiai, 
Šveicarijos menininkų palikimas toje LDK 
teritorijoje, kuri apima dabartinę Lietuvą, 
Lenkiją, Baltarusiją. Tai tarsi jungiamasis 
elementas, kuris parodo, kad anksčiau čia 

buvo viena erdvė. Šį projektą mes pristatė-
me visuomenei. Institute moksliniai tyrimai 
nėra pagrindinis dalykas, svarbiausia – po-
puliarinti bendrą praeitį. Mes rengiame 
seminarus, konferencijas, viešas paskaitas, 
parodas, kurios skirtos daugiau plačiajai 
visuomenei. Taip populiariname akade-
minę veiklą. Štai š. m. rugsėjo mėnesį vyko 
Gabrieliui ir Stanislovui Narutavičiams 
skirti renginiai. Gabrielius tapo pirmuoju 
Lenkijos prezidentu po Pirmojo pasaulinio 
karo, o Stanislovas buvo vienas iš 1918 m. 
vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signa-
tarų. Telšiuose surengėme atvirą visuomenei 
minėjimą-konferenciją, kurioje dalyvavo 
Lietuvos bei Lenkijos istorikai. Išleistas 
proginis medalis. Institutas taip pat skiria 
stipendijas studentams vykti į Varšuvą. 
Netrukus paskelbsime konkursą J. Bardacho 
stipendijai gauti. Ji bus skirta magistrantūros 
ir doktorantūros studentams, kurie rengia 
darbus, skirtus LDK palikimo, politinės tra-
dicijos tyrimams. Š. m. gruodžio 9–16 d. vyks 
lietuvių-lenkų seminarai, kuriuose dalyvaus 
studentai bei profesūra iš Lietuvos, Lenkijos 
ir Baltarusijos. Prieš kelerius metus orga-
nizuota jaunimo stovykla Žalgirio mūšiui 
atminti kartu su studentais iš Baltarusijos. 
Taip pat vykdomi projektai su mokyklomis, 
skelbiami rašinių konkursai.

Gal galima būtų paminėti svarbiausias 
LDK instituto organizuotas konferencijas?

Konferencija „Paskutiniai LDK piliečiai: 
Stanislovo ir Gabrieliaus Narutavičių keliai“, 
diskusija „Kodėl išduodamos J. Giedrojco 
idėjos? Dar kartą apie lenkų-lietuvių-balta-
rusių santykius“, vasarą vykusi Varšuvoje. 
Organizuojame įvairiose vietose, ne tik Lie-
tuvoje. Tarptautinė konferencija „Jogailos ir 
Vytauto laikai“, seminaras „XX a. Lenkijos 
ir Lietuvos valstybių raidos vizijos“, vykę 
Kaune. Kasmet su Baltarusijos mokslininkais 

rengiamas tarptautinis Baltarusijos tyrinėto-
jų kongresas, taip pat Kaune.

Kokie mokslininkai tyrinėja LDK pa-
likimą šiame institute?

Tarp instituto steigėjų ir dalyvių esantys: 
Rimantas Miknys, Lietuvos istorijos instituto 
direktorius, Antanas Kulakauskas, Andžejus 
Pukšto (Andrzej Pukszto), Egidijus Aleksan-
dravičius, Darjušas Špoper (Dariusz Szpo-
per) iš Lenkijos. Taip pat veikia mokslinė 
taryba: Aliaksandr Smaliančuk, žinomas 
tyrinėtojas iš Baltarusijos, Pšemyslavas 
Dombrovskis (Przemysław Dąbrowski) iš 
Lenkijos.

Koks bendradarbiavimas vyksta su 
Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos moksli-
ninkais? 

Kaip minėta, jų yra pačioje instituto 
administracijoje, valdyme. Tad per juos 
vyksta bendradarbiavimas su užsienio uni-
versitetais. Ypač daug bendradarbiaujame 
su Baltarusijos bei Lenkijos universitetais.

Ar LDK institutas leidžia kokius nors 
leidinius? Jei taip, kokius? 

Leidžiamas „Belarusian Political Science 
Review“ („Baltarusių politikos mokslų apžval-
ga“) – periodinis leidinys. Planuose yra dar 
vienas su Baltarusija susijęs periodinis leidi-
nys. Taip pat rengiami tarptautinio Baltaru-
sijos tyrinėtojų kongreso leidiniai – 2011 m., 
2012 m. šiuo metu dar ruošiamas.

Kokia tolesnės LDK instituto veiklos 
vizija? 

Plėtoti idėją, toliau tęsti aptartas instituto 
veiklas.

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Rūta VARKALAITĖ, Kaunas

LDK instituto steigimas 2009 m. Iš kairės: dr. P. Dombrovskis, dr. A. Pukšto, 
dr. R. Kamuntavičius, prof. D. Špoper, J. Komar, prof. Z. Lydeka, J. Malicki, dr. R. Miknys, 

prof. E. Aleksandravičius, prof. A. Kulakauskas. Alvydo Vaitkevičiaus nuotr.

Projekto logotipas, kurį sukūrė Paberžės 
„Verdenės“ mokyklos komanda
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Lietuvos pasipriešinimo istorija

Manipuliavimo žuvusiais juodosios technologijos
Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius

„Skrajojantys olandai“, anonimai ir kitos keistos aukos
Dirbtinai didinant 

partizanų aukų skai-
čių, geresnių rezultatų 
pasiekiama į „Partiza-
nų teroro aukų atmini-
mo knygos“ („Knyga“) 
vardyną įrašant kaž-
kokius klajoklius, pa-
kibusius tarp dangaus 
ir žemės. Tai asmenys 
be gimimo ir/ar žūties 
datų, gyvenamosios ar 
žuvimo vietos, be socia-

linės kilmės, pareigų. Daugelio jų biogramų 
vienintelis faktas – narystė KP ar jos kandi-
dato statusas, priklausymas komjaunimui. 
Didelę grupę sudaro tie, prie kurių pavardžių 
teįrašytas priklausymas, prirašymas prie 
vieno ar kito miesto, apskrities partinės orga-
nizacijos. Prie trečiųjų pavardžių teparašyta, 
kurio rajono gyventojas. Konkrečiai jų biogra-
mos atrodo taip: Čirba Klemas – 1904–1944, 
stalius; Jermalavičius Martynas – (?) – (?), 
Jonaitienė Salomėja – 1884–1943, valstietė; 
Sauka Antanas – (?) – 1949; Sarmalotovas 
Trifilijus – (?) – (?), VKP(b) narys; Riabčiukas 
Borisas, Michailovičius – (?) – 1948, priklausė 
Vilniaus apsk. partinei organizacijai. Apie 166 
asmenis, iš kurių 59% ne lietuviai, nepateikta 
jokių žinių. Tad aukų skaičiui padidinti pa-
kanka po ranka turėti lietuviškų pavardžių ži-
nyną. Dažno nužudymas ar žūtis datuojama 
tokiu „tikslumu“: pokario metais, pokariu. 
Tad gaudyk vėją laukuose! Maža galimybių 

išsiaiškinti, kas norima nuslėpti. Beje, nei 
„Buržuazinių nacionalistinių gaujų siautėji-
mas Dzūkijoje („Dzūkijoje“), nei „Kruvinos 
žudikų pėdos“ („Pėdos“) nedaug panašių 
anonimų. Į akis krinta tai, kad daugelis jų 
buvo jauni vyrai (turima mintyje tie, kurių 
amžius žinomas).

Nepaisant nurodytų sunkumų, galima 
patikimai manyti, ką veikė į Lazdijų apsk. ko-
mandiruotas ir ten žuvęs Ivanas Antipovas; 
kodėl 1944 m. (?) kaunietis komunistas Baltis 
gyvybės neteko Turbinų miške; kokie reikalai 
Vilniaus m. Tarybų r. KP organizacijai pri-
klausiusį P. Celujevą nuvedė į Telšių apylin-
kes, o Telšių gyventoją B. Bikovskį (19 m.) – į 
Prienų kraštą, baltarusį N. Čertok – į Varėnos 
apsk. Skrajoklis A. Balinas iš Volchovo r. 
(buvusi Leningrado sritis) atsibastė į Lazdijų 
apsk. ir su kažkokiu N. Kosminu žuvo netoli 
Ročkų (Ročkių) k. „Atskrisdavo“ ir iš tolimes-
nių kraštų. „Knygoje“ rašoma, kad 1947-01-02 
Varėnos apsk. Grybašos k. namuose buvo 
nužudytas valstietis S. Bieliajevas (28 m.), 
buvęs Krasnojarsko srities gyventojas. Kaip 
jis tapo valstiečiu? Gal Lietuvoje pirko žemę?! 
Žuvo ir „naujakurys“ I. Ivanovas, deja, nenu-
rodyta, kur jis turėjo žemės. Lietuvoje žuvo ir 
Krasnojarsko sr. gyventojas L. Artimovičius 
(25 m.), atvykėlis iš Velikije Luki Bieliakovas. Į 
nužudytųjų sąrašus įrašyti ir 1943 m. į Lietuvą 
vokiečių atvežti iš Vitebsko Fiodoras Isakas 
ir Ivanas Jezepenkos. Daugelis tokių tapdavo 
stribais, jų vedliais. Galimai tokie buvo ir 
Jezepenkos. 

Skaitytojams sugraudinti mirga įrašai apie 
atvykėlių nužudymą grybaujant, riešutaujant, 
uogaujant. Tai gal ir iš Krasnojarsko buvo 
atvykę į Lietuvą spanguoliauti?! „Knygoje“ 
įrašyta auka – 22 m. V. Burovskis, Subartonių 
gyventojas, nušautas miške uogaujant. Neži-
noma, nuo kada jis tapo to kaimo gyventoju, 
bet visiškai aišku kitkas: tais laikais nebuvo 
mados ir laiko vyrams uogauti. Tai laikyta 
„bobų“ užsiėmimu. Uogaujantis jaunuolis 
būtų išjuoktas, užbadytas pirštais. Nesu-
dėtinga atspėti, kokios „aukos“ slepiamos 
tokiais įrašais: gyventojas V. Bogdanovas (? 
– 1947-05-07) žuvo kelyje Raguva – Kavarskas 
patekęs į pasalą su 5 vyrais; Šaukėnų vlsč. 
gyventojas Z. Bogdanas (1928 – ?) – kartu su 
4 vyrais patekę į pasalą.

Susipažinkime su dar keliomis „Knygos“ 
pasakomis. Kalinino srities gyventojas V. Bo-
risovas nei iš šio, nei iš to atsiduria Surdegio 
geležinkelio stotelėje, sumano pasivaikščioti 
(tarsi mažose stotelėse ilgai stovėdavo trauki-
niai), bet „piktadariai“ partizanai nušauna jį 
ir dar 6 žmones. G. Ci(e)pkovas nušautas Lie-
plaukės geležinkelio stoties laukimo salėje, iš 
Polocko atvykęs apsipirkti F. Buiko žuvo (taip 
„Knygoje“) Adutiškio geležinkelio stotyje. Jei 
tikrai žuvo, jis nebuvo pirkėjas. Pandelietis 
Vladas Dzikavičius (1920–1950) žuvo Užuba-
lių geležinkelio stotyje Panevėžio r. Tais lai-
kais kelionės geležinkeliais buvo pavojingos 
ne tiek dėl partizanų, o kiek dėl siautėjusių 
banditų. Grįžę iš Vilniaus tėviškėnai dažnai 
pasakodavo apie nuo vagonų buferių, stogų 

ar pro duris išstumtus keleivius. Ar tai buvo 
dokumentuojama ir kaip žūtis įforminamos? 
Daug požymių, kad būdavo įrašomi į parti-
zanų sąskaitą kaip dingusieji.

Kita pasaka tokia: 1947-05-16 Adutiškio 
vlsč. Romaniūnų k. per vakaronę esą buvo 
nušautas iš Polocko atvykęs F. Bullo ir 6 
kiti žmonės. Jo būta greito susidraugauti 
ir dar taip, kad būtų pakviestas pavakaroti. 
Žuvo ir daugiau mėgėjų „svečiuotis“. Antai 
kažkoks Bulkin, pasak „Knygos“, demobi-
lizuotas iš kariuomenės, buvo nužudytas 
(1947-03-17) Pelenų k. (Šakių r.) kaimyno 
sodyboje, „kur buvo atėjęs į svečius“. Ir ko 
tik nepakenčia popierius! 1947-07-08 buvusi 
nušauta iš Rusijos atvykusi V. Dergačiova 
(19 m.) pasisvečiuoti ir ją priėmusi šeima. 
„Pamiršta“ parašyti, kur ir kokioje šeimoje 
svečiavosi. Įtarimų kelia ir iš Jaroslavlio sri-
ties atvykusios pasisvečiuoti Vlado Janavi-
čiaus šeimos (3 asmenų) nužudymo istorija 
(1948-08-13 Alytaus apsk. Pupasodžių k.). 
Tardomas partizanas Petras Simanavičius 
parodė (1951-02-07), kad sušaudė to kaimo 
valstietį Janavičių, žmoną ir dukrą. Tačiau 
vėliau (1951-06-12) tardytojai užrašė kitokį 
jo parodymą. Janavičius negyvenęs Pupa-
sodžių k., o buvęs su šeima atvažiavęs pas 
gimines atostogų („Archyviniai dokumen-
tai apie nacionalistų antiliaudinę veiklą“ 
(„Archyviniai“), V., 1962, p. 48, 61). Kas čia 
slepiama ir ko siekiama?

Vladas Terleckas

Tęsinys kitame numeryje

Atgimusioje Bauskės pilyje – tarptautinis istorikų forumas
Š. m. lapkričio 23 d. Bauskės pilyje 

vyko tarptautinė mokslinė konferencija, 
skirta Bauskės pilies atkūrimui ir Kuršo 
Kunigaikštystės įkūrimo 450 metų sukakčiai. 
Joje dalyvavo mokslinėms ir muziejinėms 
institucijoms atstovaujantys pranešėjai iš 
Čekijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Pra-
nešimus konferencijoje skaityti buvo pa-
kviesti ir Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
darbuotojai.

Bauskės pilies muziejaus (Latvija) 
organizuota konferencija vyko Kuršo ku-
nigaikščio Frydricho Ketlerio (Friedrich 
Kettler, g. 1569 m. lapkričio 25 d.) gimta-
dienio išvakarėse. Livonijos ordino viešpa-
tavimą menančioje ir ilgą laiką restauruotoje 
Bauskės pilyje prieš kelerius metus buvo 
įrengtos pirmosios ekspozicijos, vykdoma 
aktyvi edukacinė veikla, organizuojami 
reprezentaciniai renginiai, tarp jų – Baltijos 
šalių vadovų susitikimai.

Konferencijoje daugiausia dėmesio buvo 
skiriama istorinių pilių ir rezidencijų atkūri-
mo bei rekonstrukcijos klausimams. Čekijos 
ir Latvijos kolegos pristatė Bauskės pilies, 
kaip administracinio ir karinio centro, isto-
riją, papasakojo apie šio istorinio objekto at-
gimimo procesą, supažindino su akmeninių 
ir molinių radinių archeologiniais tyrimais, 
apžvelgė XVII a. Kuršo Kunigaikštystės so-
dininkystės ypatumus. Konferencijos daly-
viai turėjo galimybę pamatyti rekonstruotus 
XVI–XVII a. dvariškių kostiumus ir šokius. 
Svečias iš Estijos pristatė XV–XVII a. Talino 
gyvenamųjų namų akmeninės puošybos 
tendencijas. 

Daug dėmesio konferencijoje buvo 
skirta Nacionalinio muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų 
atkūrimo projektui: vyriausioji fondų sau-
gotoja, archeologė Ėrika Striškienė pristatė 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos 
Vilniaus Žemutinėje pilyje keramikos radi-
nius – XV–XVII a. krosnių koklius ir grindų 
plyteles. Mokslinių tyrimų centro Archi-
tektūros grupės administratorė, architektė 
Rasa Abramauskienė apžvelgė marmuro 
ir kito akmens naudojimą kuriant Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rūmų interjero ir 
eksterjero apdailą. Valdovų rūmų muziejaus 
direktorius, istorikas dr. Vydas Dolinskas 
skaitė pranešimą apie kai kuriuos Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės ir Kuršo Kuni-
gaikštystės santykių aspektus XVI–XVIII 
amžiuje.

Valdovų rūmų muziejus jau daugybę 
metų glaudžiai bendradarbiauja su Bauskės 
muziejaus specialistais ir mokslininkais, 
keičiasi moksline informacija, patirtimi. Šios 
muziejinės institucijos vykdo labai panašią 
misiją, atlieka analogiškas funkcijas: abi rezi-
dencijos XV–XVII a. buvo Lietuvos ir Kuršo 
valdovų rūmai, jų architektūroje galima 
pastebėti nemažai bendrų bruožų, panašios 
akmeninės bei keraminės architektūrinės de-
talės, nes tarp Lietuvos ir Livonijos, o vėliau 
tarp Lietuvos ir Kuršo visada buvo glaudūs 
politiniai ir kultūriniai ryšiai. Nepaisant to, 
kad Livonijos ordino egzistavimo laikais 
būta ir nemažai konfliktų, su Livonijos ordi-
no šaka Lietuvos santykiai visada buvo daug 

draugiškesni negu su Prūsijos, o vienintelis 
Lietuvos karalius Mindaugas XIII a. viduryje 
karališkąjį vainiką gavo tarpininkaujant Li-
vonijos ordino magistrui. Kuršo Kunigaikš-
tystė pagal 1561 m. Vilniaus sutartį buvo 
įkurta Lietuvos ir Livonijos politinio elito 
iniciatyva ir kurį laiką priklausė Lietuvos 
Didžiajai Kunigaikštystei bei jos valdovui 
Žygimantui Augustui, o vėliau – Abiejų 
Tautų Respublikai. Kuršo kunigaikščiai 
dažnai viešėjo Vilniuje, o 1633 ir 1639 m. 
davė vasalines priesaikas Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmuose. Ir Kuršo, ir Lietuvos 
valstybingumas buvo sunaikintas 1795 m. po 
trečiojo Respublikos padalijimo, kai Rusijos 
imperija okupavo šias teritorijas.

Apie Valdovų rūmų muziejų

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės valdovų rūmai yra 
2009 m. įkurtas istorinės rezidencijos pobū-
džio muziejus. Į atkurtus Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių rūmus ir įrengtas nuolatines jų 
ekspozicijas planuojama pakviesti 2013 m. 

Kol vyksta atkuriamų rūmų statybos darbai, 
Valdovų rūmų muziejaus parodos ir rengi-
niai organizuojami Taikomosios dailės mu-
ziejuje (Arsenalo g. 3A) arba kitose Vilniaus 
bei visos Lietuvos kultūros erdvėse. Vilniaus 
Žemutinės pilies teritorijos archeologiniai 
radiniai yra kruopščiai registruojami, kon-
servuojami ir restauruojami. Jų, kaip ir kitų 
Valdovų rūmų muziejaus vertybių, rinkiniai 
formuojami atsižvelgiant į istorines paveldo 
išsaugojimo realijas, numatytas institucijos 
funkcijas ir būsimų ekspozicijų turinį. Per 
ketvirtį amžiaus Vilniaus Žemutinės pilies 
teritorijoje atliekamus nuoseklius tyrimus 
buvo sukaupta daug ir itin vertingų radinių 
bei kitos istorinės medžiagos, kuri šiandien 
verčia koreguoti ir netgi perrašyti Lietuvos 
ankstyvosios mūro architektūros, Gotikos, 
Renesanso, ankstyvojo Baroko epochų 
istoriją, naujai pažvelgti į valdovo dvaro 
gyvenimo ir kultūros raidą. 

Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų inform.

Bauskės pilis pastatyta Mūšos ir Memelės santakoje 
Bauskės pilies plėtrai labiausiai nusipelnęs 

Kuršo kunigaikštis Frydrichas Ketleris 
(Friedrich Kettler), 1633 m. davęs vasalinę 

priesaiką Lietuvos bei Lenkijos valdovui 
Vladislovui Vazai Lietuvos didžiųjų 

kunigaikščių rūmuose Vilniuje
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Broniaus Saplio knyga pristatyta Tverečiuje
Gražina BANEVIČIENĖ, Švenčionijos klubo pirmininkės pavaduotoja, Vilnius

Švenčionijos klubo nariai su klubo 
pirmininke Vanda Gumauskiene važiavo 
į Rytų Lietuvos kampelį – Tverečių. Tiks-
las – pristatyti tverečėnams jų kraštiečio 
92 m. Broniaus Saplio, gimusio čia, dabar 
gyvenančio Toronte, tolimoje Kanadoje, 
Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje 
pirmininko, šiltos, gražios, dar spaustuvės 
dažais kvepiančios prisiminimų knygos 
„Gyvenimo kelionė: Tverečius – Toron-
tas“, kurią išleido leidykla „Homo liber“. 
Kartu važiavo jauniausia B. Saplio sesuo  
Onutė Banevičienė (Saplytė), nemažai 
B. Saplio bičiulių ir bendraminčių.

Kelionė į Tverečių 

Pakeliui užsukome į Mielagėnus 
paimti Mielagėnų parapijos vikaro An-
tano Valatkos, kuris, susirgus buvusiam 
Tverečiaus klebonui Steponui Tunaičiui, 
Tverečiuje turėjo aukoti šv. Mišias.

Tverečiaus kapinėse pagerbėme am-
žinojo poilsio atgulusių B. Saplio tėvelių 
Felikso ir Kunigundos Saplių, senelių, 
giminių bei žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, atminimą. Sukalbėjome 
bendrą maldą, padėjome gėlių, uždegėme 
žvakutes. Patraukėme į miestelio centrą 
prie stribynės, kur taip pat padėjome 
gėlių ir uždegėme žvakutes.

Tverečiaus bažnyčios šventoriuje 
mus pasitiko šimtametis, legendomis 
apipintas ąžuolas. Iškilmingai sugaudė 
bažnyčios vargonai, choras užgiedojo 
„Lietuva brangi“, prie jų prisijungė visi 
buvę bažnyčioje, ne vieno jų skruostu nu-
riedėjo ašara. Šv. Mišių aukoje Mielagėnų 
parapijos vikaras A. Valatka (žmonių 
vadinamas kunigu Antanėliu) prisiminė 
mirusius B. Saplio artimuosius: žmoną 
Primutę Saplienę, tėvus, brolius ir seserį, 
linkėjo B. Sapliui sveikatos, stiprybės 
bei Dievo palaimos. Šv. Mišios baigėsi 
gaudžiant vargonams ir visai bažnyčiai 
giedant Lietuvos himną. Iš bažnyčios visi 
ėjo tylūs ir susimąstę.

Tverečiaus bibliotekos darbuotoja 
Edita Martinėnienė perskaitė B. Saplio 
biografiją. Žurnalistas Bernardas Šaknys 
pastebėjo, kad kiekviena atsiminimų aki-
mirka parašyta ir išjausta paties B. Saplio. 
Aiški mintis, suprantamas stilius, įvykių 
tikrumas ir nuoširdus jų perteikimas at-
spindi autoriaus asmenybę, atskleidžia 
ilgo ir turiningo gyvenimo esmę.

Sunkiai tramdydama jaudulį, pri-
siminimais apie brolį dalijosi sesuo 
O. Banevičienė, gyvenanti Kaišiadorių r. 
Ją papildžiau aš, jos marti (Gražina Bane-
vičienė – red. past.). 

Knygą teigiamai vertino Švenčionijos 
klubo metraštininkė Vilhelmina Pundie-
nė. Knygos pristatymas vyko buvusiuose 
senuose kultūros namuose, nes kaimo 
seklyčia remontuojama. Renginį pradėjo 
Švenčionijos klubo pirmininkė Vanda 
Gumauskienė, paminėjusi, kad atėjus 
rusų kariuomenei, daugelis Lietuvos 
gyventojų buvo priversti trauktis į Va-
karus. Tuo keliu patraukė ir B. Saplys. Jo 
pasaulėžiūrą formavo tokie šviesuoliai 
kaip Zigmas Žemaitis, kaimynystėje gy-
venęs knygnešys Aleksandras Telyčėnas, 
vargonininkas Leonas Bielinis ir kt. Taigi 
šeima, gyvenanti toli už Atlanto, buvo 
auklėjama lietuviška dvasia. Aldona 
Misiūnienė, Apso krašto lietuviškų se-
kmadieninių mokyklų mokytoja Gudijoje, 
Didžiasalio  „Ryto“ vidurinės mokyklos 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
Nijolė Kuraitienė išsakė daug gražių, 
šiltų žodžių. Visi brangiausi, gražiausi 
gyvenimo įvykiai ir faktai, aprašyti kny-
goje, nė kiek nepagražinti ir neiškreipti, 
liudija, kad žmogus, išplėštas iš Tėvynės 
per prievartą, gali išlikti jai ištikimas ir 
paskirti visą gyvenimą savo tautos, gim-
tinės gerovei. Apie tai kalba visas knygos 
skyrius „Gerumo pamokos“, kuriame 
sudėti B. Saplio apdovanojimai, padėkos, 

Broniaus Saplio knygos „Gyvenimo kelionė: Tverečius – Torontas“ pristatymo dalyviai

Vilhelmina Pundienė, Švenčionijos 
klubo metraštininkė

Dovanų įteikimas mokytojams Vilniuje 1993 m. gruodžio 12 d. 
Iš kairės: dr. Stasys Trepšys, Bronius Saplys, prof. Zigmas Zinkevičius, dr. Kazimieras Garšva

Onutė Banevičienė, Broniaus Saplio sesuo Bernardas Šaknys
Vanda Gumauskienė, 

Švenčionijos klubo pirmininkė

diplomai, ordinas už nuopelnus Lietu-
vai, internete transliuota B. Saplio kalba 
2010 m. konferencijoje Seime.

Lietuvių tautos švyturys

„Visą gyvenimą širdyje saugojau 
savo gimtinę, niekada jos nepamiršau, 
esu Tverečiaus vaikas, tuo didžiuojuosi, 
kiek įmanydamas padedu savo kraštui ir 
jo žmonėms visuose baruose. Norėčiau, 
kad ši knyga būtų tarsi gyvas paminklas 
vaikams, vaikaičiams, artimiesiems ir 
visiems, kurie domisi Vilniaus krašto 
praeitimi bei dabartimi, kuriems rūpi 
šios neatskiriamos Lietuvos dalies ateitis, 
kurie nori jai padėti tapti mūsų valstybės 
kūnu ir siela“, – rašo knygoje B. Saplys. 

„Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus 
pirmininkas Alfonsas Petrukevičius savo 
prisiminimuose pabrėžia: „Bronius Saplys – 

lietuvių tautos švyturys. Tešviečia jis ilgai, 
ilgai, tepadeda mums ginti ne tik Vilniją, bet 
ir visą Lietuvą.“

Dėkojame Mielagėnų parapijos vi-
karui Antanui Valatkai už nuoširdžią 
maldą, bažnyčios chorui už gražias 
giesmes, Didžiasalio „Ryto“ vidurinės 
mokyklos direktorei Elenai Sekonienei bei 
mokytojoms Nijolei Keraitienei ir Aldonai 
Misiūnienei, Tverečiaus seniūnei Česlavai 
Vitėnienei, bibliotekos darbuotojai Editai 
Martinėnienei, visiems tverečėnams, sen-
jorams, svečiams ir jaunimui, nelikusiems 
abejingiems ir atėjusiems į šį gražų ren-
ginį, „Homo liber“ leidyklos direktoriui 
dr. Viliui Gužauskui, redaktorei Teresei 
Gužauskienei, padovanojusiems šį išeivi-
jos lietuvio kūrinį.  

   
Pijaus Girdziušo nuotr.

Informacijos ne valstybine kalba pateikimas
Š. m. lapkričio 8 d. Valstybinė 

lietuvių kalbos komisija priėmė 
nutarimą Nr. N-5 (136) „Dėl vie-
šosios informacijos ne valstybine 
kalba pateikimo“ (Žin., 2012, Nr. 
132-6783). 

Nutarime nustatyta, kad tarptautinio 
bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir 
garsinė informacija transporte, muitinėse, 
viešbučiuose, bankuose, turizmo agentū-
rose, taip pat reklamos elementuose greta 
valstybinės kalbos gali būti teikiama ir už-
sienio kalbomis, tačiau rašytinė ir garsinė 

informacija kitomis kalbomis neturi būti 
išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas 
negali būti didesnis negu tekstų valstybine 
kalba.

Alvyda KAZAKEVIČIŪTĖ, 
Trakų rajono savivaldybės kalbos tvarkytoja

Vilniaus krašto lietuvių sąjungos išeivijoje veikla
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intarpų. Iškeliami kilnūs Vytauto charakterio 
bruožai, kaip priešingybė Jogailai, kuris lai-
komas nedoru žmogumi, net silpnapročiu (!). 
Vytautas traktuojamas kaip karalius, sukūręs 

Kas rašoma baltarusių vidurinėms mokykloms 
skirtoje mokymo priemonėje

Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

tikyba buvusi panaši kaip slavų ir kt. Aptaria-
ma baltų tarminė diferenciacija (38–39, patei-
kiama schema – žemėlapis), vadinamuosius 
rytinius baltus sudariusios latvių – lietuvių 
(leto – lietuvių) gentys (39).

Aprašomas slavų atėjimas į baltų žemes: 
tai, kad m. e. I tūkstantmečio antrojoje pusėje 
Baltarusijos teritorijoje baltus pakeitė slavai 
(41), kad slavai pajėgė čia įsitvirtinti tik 
ankstyvųjų viduramžių pabaigoje (46). Slavai 
traktuojami kaip kolonistai baltų žemėse 
(48), ilgainiui sumišę su baltais. Baltų senoji 
kultūra slavų užimtose žemėse ne išnykusi, 
bet slavai ją perėmę. Jie išlaikė baltiškus upių 
ir ežerų pavadinimus (41–42), iš jų darėsi savo 
gyvenviečių (būsimųjų miestų) vardus. Baltų 
poveikis slavams nulėmė tas slavų ypatybes, 
kuriomis jie pasižymi Baltarusijoje (47, 49 
ir kt.), neišskiriant ir kalbos (tada visi rytiniai 
slavai dar kalbėję vienodai). 

Lietuvių skaitytoją sudomins pasakojimai 
apie krikščionybės įtvirtinimą slavų žemėse, 
labai primenantį vėliau vykusį analogišką 
procesą Lietuvoje: bažnyčių statymas ten, kur 
buvo pagoniškos šventyklos, ilgai liaudyje 
išlikę senieji tikėjimo reliktai ir kt.

Priešingai negu sovietinėje rusų istoriogra-
fijoje, čia nevengiama kalbėti apie tą didžiulį 

indėlį, kurį įnešė į rytinių slavų valstybingumą 
variagai (vikingai) – Riurikas ir jo palikuonys 
laikomi skandinavų kilmės valdovais Kijevo 
Rusioje.

Mokiniams pasiskaityti rekomenduojamos 
literatūros sąraše nėra pseudomokslinės raš-
liavos, šiaip jau Baltarusijoje gana populiarios 
(tokių nesąmonių, kaip tvirtinimas, jog senąją 
Lietuvos valstybę sukūrę slavai).

Abejonę kelia knygos autorių minimi sla-
vai paskutiniaisiais šimtmečiais prieš Kristų 
ir pirmaisiais m. e. amžiais, nes rašytiniuose 
šaltiniuose jie iškyla tik I m. e. šimtmečio antro-
joje dalyje, o tai daro mažai tikėtiną senstelėjusį 
požiūrį apie baltų, slavų ir germanų kalbinę 
vienybę, kilusią iš indoeuropiečių dialektų, 
kurios laikosi autoriai.

Visa tai, kas pasakyta apie aptariamąją 
mokymo priemonę, nėra epizodinis reiškinys 
šių dienų Baltarusijoje. Tokių minčių galima 
aptikti ir šiaip baltarusių mokslinėje bei moks-
lo populiarioje literatūroje. Kaip pavyzdys 
nurodytina Viktoro Čoropkos (Čerepkos) 
rusiškai parašyta ir Minske 2010 m. išleista 
monografija Великий князь Витовт (Didysis 
kunigaikštis Vytautas), kurioje Vytautas vaiz-
duojamas kaip Lietuvos (ne slavų) valstybės 
valdovas. Nėra kokių nors pseudomokslinių 

didžiulę imperiją. Pateikiamas jo valstybės 
žemėlapis, įspūdingi spalvoti Vytauto prie 
Juodosios jūros, Žalgirio mūšyje, Lucko su-
važiavime ir kiti paveikslai.  

Istorijos mokymo pagalbinė knyga baltarusių 
vidurinei mokyklai 

Viktoro Čoropkos monografija 
apie Vytautą Didįjį

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. 47 (256)
Generolas Silvestras Žukauskas

2012 m. lapkričio 26 dieną sukanka 
75 metai nuo pirmojo Lietuvos Res-
publikos kariuomenės vado, generolo 
Silvestro Žukausko (1860-1937) mir-
ties. Jo gyvenimas likimo padalintas į 
du tarpsnius: pirmasis – tarnyba Ru-
sijos imperijos kariuomenėje, per 36 
metus nueitas kelias nuo kadeto iki ge-
nerolo; antrasis – atgimusios Lietuvos 
kariuomenės kūrimas, vadovavimas 
nepriklausomybės kovoms, tolesnis 
kariuomenės ugdymas nepriklauso-
moje valstybėje.

Silvestras Žukauskas gimė 1860 m. 
gruodžio 31 d. Poškiečių - Dovainiš-
kių kaime, netoli Pakruojo. Baigė Ma-
rijampolės gimnazijos 6 klases. 1881 
m. vasarą įstojo savanoriu į Rusijos ka-
riuomenę. 1883 – 1884 m. S. Žukaus-
kas mokėsi Vilniaus Pėstininkų karo 
mokykloje. Tarnauti paskirtas į Vil-
niaus apygardos 112 Uralo pėstininkų 
pulką, stovėjusį Panevėžyje. 1884 m. 
jam suteiktas praporščiko laipsnis, 
1887 m. pakeltas į podporučikus, 1891 
m. – į poručikus. S. Žukauskas greitai 
kilo tarnyboje, dalyvavo rusų - japonų 
kare Mandžiūrijoje. Kilus Pirmajam 

pasauliniam karui, 1914 m. paskirtas 
pėstininkų pulko vadu. Dalyvavo kau-
tynėse prie Varšuvos, Polocko, buvo 
sužeistas. 1915 m. pulką perkėlus į 
Lietuvos teritoriją, gegužės-liepos mėn. 
dalyvavo kautynėse su vokiečiais prie 
Kėdainių, Ariogalos, Šiaulių, Šeduvos 
ir kt. 1916 m. rudenį jam suteiktas ge-
nerolo-majoro laipsnis. 1917 m. gegužę 
generolas S. Žukauskas jau vadovavo 1- 
ajai pėstininkų divizijai ir laikinai ėjo 
13-ojo pėstininkų korpuso vado parei-
gas. Kijeve generolą pasiekė žinios apie 
nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, o 
1918 m. vasarą jis susitiko su ofi cialiu 
Lietuvos Tarybos atstovu Ukrainoje 
Martynu Yču ir pareiškė norą grįžti 
į Lietuvą ir padėti kurti kariuomenę. 
Vilniuje žinia apie tokio aukšto rango 
karininką lietuvį buvo sutikta su dide-
liu entuziazmu. 1918 m. gruodžio 10 d. 
jis paskirtas Krašto apsaugos ministru. 
Tačiau dėl ligos jau po poros savaičių 
atleistas iš pareigų ir ilgai gydėsi. 

Grįžo į tarnybą tik 1919 m. pavasa-
rį, balandžio 26 d. paskirtas Genera-
linio štabo viršininku, o gegužės 7 d. 
– pirmuoju Vyriausiuoju kariuomenės 

vadu. Šiose pareigose generolas va-
dovavo visoms Lietuvos kariuomenės 
1919 m. vasaros kovoms prieš bolše-
vikus, pasibaigusioms jų išstūmimu 
už Dauguvos. Už kovas su bolševikais 
generolui buvo įteikti neseniai įkurto 
Vyčio kryžiaus 3-ojo ir 2-ojo laips-
nio ordinai. S. Žukauskas kaip KAM 
atstovas buvo paskirtas Lietuvos Vy-
riausybės įgaliotiniu Antantės komisi-
joje, stebėjusioje vokiečių ir bermon-
tininkų dalinių traukimąsi iš Pabaltijo 
valstybių. 1920 m. vasario 23 d. pre-
zidentas A. Smetona (1874-1944) vėl 
skiria jį Vyriausiuoju vadu. 1920 m. 
spalio 5 dieną jam suteiktas generolo 
laipsnis. Generolas S. Žukauskas va-
dovavo kariuomenei per visą kovų su 
lenkais kampaniją, o 1921 m. birželį 
pasitraukė į atsargą. 1923 m. birželio 
mėn. prezidentas A.Stulginskis (1885-
1969) atšaukė generolą iš atsargos ir 
paskyrė jį Vyriausiuoju kariuomenės 
vadu. 1928 m. už nuopelnus Lietuvai 
generolas S. Žukauskas, vienintelis 
iš kariškių, buvo apdovanotas Vyčio 
kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu, o vy-
riausybė dovanojo ūkį Davalgonyse 

Fotonuotraukos. Generolas S. Žukauskas iškilmėse su
Lietuvos Prezidentu A. Smetona. Kaunas, XX a. 3 deš.

(dab. Ramu-
čiai). Dažnas 
svečias dvare 
buvo preziden-
tas A. Smeto-
na su žmona, lankydavosi ministrai, 
kariuomenės vadovybės atstovai. Čia 
1937 m. lapkričio 26 d. generolas S. 
Žukauskas ir mirė. Buvo palaidotas 
evangelikų reformatų kapinėse Kaune. 
Deja, sovietiniais metais kapinės buvo 
sunaikintos. 

Trakų istorijos muziejaus rinkinyje 
yra saugomos XX a. 3 deš. fotonuo-
traukos, kuriose matome generolą S. 
Žukauską kartu su kitais valstybės pa-
reigūnais. Vienoje nuotraukoje iškil-
mių, vykusių  Kaune prie Vytauto ka-
tedros, kariuomenės vadas Silvestras 
Žukauskas stovi tarp Lietuvos Prezi-
dento Antano Smetonos ir Žemaičių 
vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. 
Kitoje nuotraukoje įamžinta šventė, 
kurioje dalyvavo prezidentas A. Sme-
tona, generolas S. Žukauskas, karinio 
ir politinio elito atstovai. 

Muziejininkas VytautasTenešis

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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Simonas Firkovičius
Simoną (Šemaja) Firkovičių (1897-

1982) drąsiai galima vadinti viena 
šviesiausių XX a. karaimų tautos asme-
nybių. Jis buvo karaimų kalbos puose-
lėtojas, švietėjas, folkloristas, poetas, 
dramaturgas, vertėjas ir beveik 60 metų 
Lietuvos karaimų vyresnysis dvasinin-
kas.

S. Firkovičius gimė Trakuose 1897 
m. lapkričio 28 d. ir buvo penktas vai-
kas šeimoje. Jo tėvas Abraomas Fir-
kovičius (1853-1933) dirbo valstybės 
tarnautoju įvairiose Lietuvos vietose: 
Biržuose, Upytėje, Panevėžyje, Ario-
galoje ir Trakuose. Simono vaikystė 
prabėgo Trakuose. Čia jis baigė moky-
klą, iš čia, prasidėjus Pirmajam pasau-
liniam karui jis buvo pašauktas į rusų 
carinę kariuomenę ir išsiųstas į frontą. 
Prasidėjus revoliucijai Rusijoje, drau-
ge su vyresniuoju broliu Josifu (1893-
1939) Simonas išvyko į Eupatoriją. Gy-
vendamas Kryme, S. Firkovičius baigė 
Eupatorijos dvasinę seminariją. 

Jis buvo vienintelis Trakų karaimų 
bendruomenės atstovas, įgijęs profe-
sinį dvasininko išsilavinimą. Kryme 
Simonas susipažino su savo būsimąja 
žmona Sofi ja Dubinskaite (1901-1978). 
1920 m. grįžęs į Trakus S. Firkovičius 
buvo išrinktas vyresniuoju dvasinin-
ku ir likusį gyvenimą pragyveno gim-
tajame mieste. 1927 m. vyriausiuoju 
dvasininku ir dvasinės valdybos pir-
mininku buvo išrinktas S. Šapšalas, o 
S. Firkovičius tapo jo pavaduotoju ir 
artimiausiu pagalbininku. Atlikdamas 
visus vyresniojo dvasininko pareigoms 
privalomus darbus, tvarkydamas visą 
prieškario karaimų dvasinės valdybos 
kanceliariją, drauge su S. Šapšalu atsto-
vaudamas karaimų religinei bendruo-
menei ofi cialiose įstaigose ir užsienyje, 
S. Firkovičius nuolat rūpinosi karaimų 
kalbos grynumu, sudarė didelę karai-
mų-rusų-lenkų kalbų žodyno kartote-
ką, rašė eilėraščius, pjeses, kurios buvo 
vaidinamos Trakų karaimų teatro mė-

gėjų. Tarpukariu S. Firkovičius aktyviai 
dalyvavo Vilniaus ir Trakų karaimų 
visuomeniniame gyvenime, buvo ka-
raimų literatūros ir istorijos mylėtojų 
draugijos viceprezidentas, Trakų karai-
mų religinės ir kalbos mokyklos direk-
torius ir mokytojas. 1935 m. parengė 

spaudai populiarių kasdienių maldų 
rinkinėlį karaimų kalba „Koltchalar“ 
(Maldos), 1938 m. – brošiūrą lenkų 
kalba „O karaimach w Polsce“ (Apie 
Lenkijos karaimus), buvo aktyvus 
žurnalo „Myśl karaimska“ (Karaimų 
mintis) straipsnių autorius. 1940 m. S. 
Firkovičius buvo išrinktas Trakų bur-
mistru, tačiau ėjo šias pareigas neilgai.

Po Antrojo pasaulinio karo S. Fir-
kovičius tvarkė visus karaimų reikalus 
– tiek religinius, tiek visuomeninius 
bei mokslinius – ne tik Lietuvoje, bet 
ir už jos ribų. Kadangi, nei dvasininkų, 
nei veikiančių kenesų niekur nebuvo 
likusių, jo autoritetą pripažino Krymo, 
Maskvos ir kitų vietovių karaimai.

S. Firkovičius kaupė senus karaimų 
rankraščius. Vėliau ši rankraščių ko-
lekcija, daugiau nei 250 egzempliorių, 
buvo perduota saugoti Lietuvos moks-
lų akademijos bibliotekai. Dalį surinktų 
namų apyvokos reikmenų ir apeiginių 
relikvijų jis perdavė atidarytai Trakų is-

Leidinys. S. Firkowicz. O karaimach w Polsce.
Vilnius, 1938. O. Ševeliovo nuotr.

torijos muziejaus 
karaimų etnogra-
fi nei parodai.

Trakų istorijos 
muziejaus karaimikos rinkinyje saugo-
mas ir ankščiau minėtas S. Firkovičiaus 
leidinys „O karaimach w Polsce“ (Apie 
Lenkijos karaimus). Knygelė nedidelio 
formato, gelsvais minkštais viršeliais, 
išleista Vilniuje 1938 m. Leidinyje ap-
žvelgiamas karaimų tautos pavadini-
mas, tikėjimas, įsikūrimas Lietuvoje 
ir Lenkijoje, karaimų bendruomenės 
gyvenimas Trakų mieste (konkrečiai  
Karaimų gatvėje). Tolesniuose skyriuo-
se jis aprašo kitas karaimų bendruo-
menes, kurios gyveno Vilniuje, Lucke, 
Haliče.

2012 metais minėtinos dvi iškilaus 
karaimų veikėjo S. Firkovičiaus datos 
– 115-osios gimimo ir 30-osios mirties 
metinės.

Muziejininkas Dangis Varankevičius
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Pasiilgau lietuviškos kalbos...
Vytas MILIAUSKAS, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos valdybos pirmininkas, Vilnius 

Lietuvos tremčių istorija

Po to visi sugužėjo į klebono poilsio 
kambarį, delegacijos nariai prie arbatos 
puodelio bendravo su ten tebegyvenan-
čiais lietuviais. Oficialioji dalis buvo 
trumpa. Aktyviems „Gintaro“ bendrijos 
nariams įteikti LPKTB padėkos raštai, 
D. Grinkevičiūtės knygos, skilandukai 
ir juoda lietuviška duonelė. Suvenyrų iš 
Lietuvos užteko visiems susitikimo daly-
viams. Rima Gudelytė pateikė informaciją 
apie galimybę sugrįžti į Lietuvą, buvusių 
tremtinių ir jų šeimų grįžimo į Lietuvą 
programos įgyvendinimą, socialinių 
garantijų sistemą Lietuvoje, o LGGRTC 
gen. direktorė Birutė Burauskaitė papa-
sakojo apie nukentėjusio asmens teisinio 
statuso tremtiniams suteikimo tvarką. 
Dalyviai pasiskirstė į kuopeles, klausinėjo 
ir pasakojo, kas kam reikšminga ir įdomu. 
Pakalbinau Reginą Burbaitę, kuri papasa-
kojo šiurpią savo šeimos istoriją. Jos, Re-
ginos, besilaukiančią mamą su mažamete 
dukrele 1941 m. birželio 14 d. ištrėmė į 
Sibirą. Tėvo Antano tą dieną namie ne-
buvo. Regina gimė Altajaus krašte, o po 
pusės metų jau padidėjusią šeimą išvežė 
į „Ameriką“ – prie Laptevų jūros, kur ne-
buvo jokio gyvenamo būsto, o Lenos upe 
jau plaukė „šūga“, t. y. ižas. NKVD visus 
suaugusiuosius varė į darbus, neatsi-
žvelgdami į jokias aplinkybes. Kur palikti 
mažamečius vaikus? Vyrai iškasė duobę, 
užkūrė joje laužą, kad sušiltų žemė, dugną 
išklojo samanomis, kiek turėjo, drabužiais, 
ir suguldė vaikus. Tėvai, grįžę iš sunkių 
darbų, vaikus, paguldytus iš kraštų, rado 
sušalusius, o Regina ir dar keli vaikai, 
paguldyti vidury, liko gyvi... Tai išties 
gyvybės ir mirties duobė... Reginos vy-
resnioji sesuo taip pat greitai mirė iš bado. 
Apie tėvo likimą ji sužinojo tiktai Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę. Atslinkus an-
trajai sovietų okupacijai, Antanas Burba 
pasitraukė į mišką pas partizanus, buvo 
Suvalkijoje Perkūno rinktinės kovotojas. 
Tėvas niekad nesužinojo apie savo šeimos 
likimą, nežinojo, kad pateko į amžino įšalo 
ir ledo karalystę, todėl keistas ir simbo-
liškas sutapimas – pasirinko partizano 
slapyvardį Ledas. Partizanas Antanas 
Burba-Ledas didvyriškai žuvo 1947 m., 
kai sunkiai sužeistas, nenorėdamas pa-
tekti į NKVD rankas, nusišovė. Reginos 
pastangomis nustatyta palaikų užkasimo 
vieta, ir jie amžinajam poilsiui perkelti į 
Kalvarijų kapines. Regina didžiuojasi ne 
tik savo tėvu, bet ir dėde, mamos broliu, 
vienu žymiausių XX a. pokario disidentu 
ir kovotoju už tikinčiųjų laisves kunigu 
Juozu Zdebskiu, kuris 1986 m. žuvo Šal-
čininkų r., manoma, per saugumo sureži-
suotą autoavariją.

Išgirdau daug liūdnų istorijų, tačiau 
buvo prisiminti ir linksmi nuotykiai. 
Štai vienas, kurį papasakojo Rita Vipar-
tienė: „Prie Laptevų jūros atsidūrė dvi 

mergaitės, jų pavardės buvo Maknytė 
ir Gadaitė. Kartą jas  iškvietė į kontorą. 
Viršininkas rusas kvietė užeiti po vieną. 
Viršininkas klausia: „Familije?“ (liet. 
Pavardė). Mergaitė sako: „Gadaitė“ (rus. 
Spėkit). Viršininkas įtūžo: „Nečevo mne 
gadatj. Familije govori!” (liet. Nėra reikalo 
man spėlioti. Sakyk pavardę!). Kelis kartus 
pasikartojus dialogui, rado sutarimą. Po to 
atėjo kita mergaitė, vėl: „Familije?“ Mer-
gaitė: „Maknytė“ (rus. Pamirkykite). Vir-
šininkas dar labiau įsiuto: „Nečego mne 
makatj!“ (liet. Nėra reikalo man mirkyti!). 
Viską išsiaiškinus, viršininkas reziumavo: 
„Nu i familiji – Gadaite, Maknite...” (liet. 
Na ir pavardės, – Spėkit, Mirkykit)..

Baigiantis susitikimui, suskambo 
Tėvo Juzefo mobilusis telefonas. Nuėjęs 
į nuošalesnę vietą, truputį pakalbėjęs, 
pakvietė mane, padavė telefoną ir sako: 
„Pakalbėk lietuviškai bet kokia tema! Bet 
tiktai lietuviškai...“ Nesuprasdamas, kas 
atsitiko, telefonu pasisakiau, kas esu ir 
kokiu tikslu atvykome į Jakutską. Paklau-
siau, su kuo kalbu. Švaria lietuvių kalba 
atsiliepė moteris: „Aš Danutė, gyvenu 
Aldano mieste...“ Trumpai papasakojo 
apie savo šeimos tremties istoriją ir kaip 
norėjusi atvykti į šį susitikimą, tačiau 
amžius ir sveikata neleido. Kalbėjome 
apie Lietuvą, apie gamtą, ir net apie orą. 
Pokalbio pabaigoje moteris prisipažino: 
„Labai pasiilgau lietuviškos kalbos, o čia 
neturiu su kuo pašnekėti. Atsiprašau!” Vi-
sos delegacijos vardu palinkėjau Danutei 
ilgų gyvenimo metų.

Pažintiniai renginiai

Delegacijos programa buvo sudaryta 
taip, kad pusę dienos vyko dalykiniai 
renginiai-susitikimai, kita pusė – daugiau 
pažintinė. Taigi, buvome ekskursijoje po 
miestą, aplankėme parodą „Sachos Respu-
blikos turtai”, kur eksponuojami deimantų, 
platinos, aukso, sidabro ir brangakmenių 
pavyzdžiai ir jų bei mamuto kaulo meno 
dirbiniai. Įspūdinga paroda, į kurią ga-
lima patekti tik po ginkluotos apsaugos 
griežtos lankytojų patikros. Trumpai 
keliavome laivu Lenos upe. Krantai ties 
Jakutsku nėra įspūdingi, lėkšti, smėlėti ir 
apaugę žemaūgiais krūmais. Mums sakė, 
kad galinga upė šiame ruože kiekvieną 
pavasarį keičia savo vagą, ir nežinia, kiek 
ir kur atsiras naujų salų. Teko apsilankyti 
ir zoologijos sode, jame vyrauja gyvūnai, 
prisitaikę prie didesnių šalčių. Aplankė-
me įdomų etnografinį kompleksą „Čočur 
Muran“, kur eksponuojamos vietinės 
faunos iškamšos, medžioklės įrankiai, 
mamutų ir prieš daugelį metų čia gyve-
nusių žvėrių kaulų fragmentai, klajoklių 
būstai ir buities rakandai. Didelį įspūdį 
paliko komplekso ekspozicija „Amži-

no įšalo karalystė“. Kalno šlaite iškasti 
trys tuneliai su įvairiais atsišakojimais 
į atskiras patalpas – čia anksčiau buvo 
saugomos neliečiamos maisto atsargos, 
kurios naudojamos tik didelių gamtos 
nelaimių arba karo atvejais. Maisto pro-
duktų ilgam išsaugojimui gerai tinka 
amžino įšalo rajonai – nuolatinis natūralus 
be temperatūros svyravimų „dirbantis“ 
šaldytuvas. Neabejotinai tai buvo slaptas 
karinis objektas, tačiau dabar paliktas  
likimo valiai. Vienas tunelis labai išra-
dingai panaudotas turistų lankymui. Jo 
patalpų lubos ir sienos padengtos  storu 
natūralaus šerkšno sluoksniu, įrengtos 
teminės ekspozicijos, viskas – skulptūros, 
medžioklės ar žvejybos kompozicijos, 
baldai, sostai ir net baras, padaryti iš ledo 
ir apšviesti  įvairiomis spalvomis. Yra 
kambarys su Egipto piramidėmis ir fara-
onų ledo skulptūromis, yra jaunavedžių 
kambarys su gražiu ledo suoleliu, kuriame 
gali pasėdėti neabejingi vienas kitam, yra 
Senio Šalčio rezidencija, iš kurios pagal 
naujai susiklosčiusią tradiciją Senis Šaltis 
išvyksta į šalį pasveikinti su Naujaisiais 
metais Jakutijos vaikus ir visą tautą. Yra 
daug kitų patalpų, įrengtų su didele me-
nininkų fantazija ir išmone, prie kiekvieno 
eksponato pateikta informacija apie kūrinį 
ir jo autorių.

Dviejų tautų tragedija

Priešpaskutinę mūsų viešnagės dieną 
sostinės Tautų draugystės salėje vyko 
jungtinis susitikimas-konferencija, skirta 
lietuvių ir jakutų deportacijos prie Lap-
tevų jūros krantų 70-mečiui paminėti. 
Konferencijai pirmininkavo du Lietuvos 
delegacijos atstovai: Jonas Markauskas 
ir prof. Arimantas Dumčius, bei trys vie-
tinės valdžios atstovai. Agafija Ptycina 
pristatė dalyviams Lietuvos delegaciją bei 
konferencijos pranešėjus, pasakė įžanginę 
kalbą. Beje, Agafija neabejinga lietuvių ir 
jakutų tautas ištikusioms nelaimėms, prieš 
16 metų aktyviai dalyvavo ir padėjo stei-
giant lietuvių bendriją „Gintaras“, kelis 
kartus buvo atvykusi į Lietuvą. Jos ini-
ciatyva sukurti du dokumentiniai filmai 
apie Lietuvos tremtinius: „Ilga kelionė“ 
ir „Lietuva: 1941 m. birželio 14 d. – Ge-
dulo ir Vilties diena”, kurie buvo rodomi 
Jakutijoje ir Rusijoje, rusų kalba išleista 
brolijos „Lapteviečiai“ narių prisiminimų 
knyga „Lietuviai prie ledjūrio“, išleista 
knyga „Išgyventi puslapiai“, kurioje pir-
mą kartą pateikti Dalios Grinkevičiūtės 
prisiminimai, parengta knyga apie jakutų 
perkeltuosius „Čurapčos tragedija“. Įverti-
nant šiuos darbus, jai suteiktas Jakutijos 
nusipelniusios kultūros veikėjos vardas.

Renginys vyko iškilmingoje aplinkoje, 
jakutai perkeltieji buvo rūpestingai pasi-

rengę šiam susitikimui, dažnas atvyko 
prisisegęs valstybinius apdovanojimus. 
Po konferencijos dalyvių ir dienotvarkės 
pristatymo įdomiai nuskambėjo jakutų 
liaudies melodijos, nacionaliniais muzikos 
instrumentais atliekamos Germano Kha-
tylajevo ir Valentinos Šarinos. Dambreliu 
įspūdingai grojo nusipelniusi meno veikėja 
Nadežda Potapova. Audringais plojimais 
konferencijos dalyviai reagavo į kiekvieną 
LNOBT solistės Rasos Juzukonytės atlie-
kamą kūrinį. Rasa kartu su Simu Petrikiu 
savo lėšomis jau aplankė Irkutsko srities 
Krasnojarsko bei Altajaus kraštų tremti-
nius ir, kiek žinoma, kitas pasaulio lie-
tuvių emigrantų bendruomenes, o dabar 
ir Jakutsko... Dėkojame Jums, Rasa, už 
dainas, už tas džiaugsmo ir dėkingumo 
ašaras, kurias man teko matyti tremtinių 
akyse. Ačiū!

Konferencijoje kalbėjo žymūs respu-
blikos istorijos, teisės mokslų daktarai, 10 
klasės moksleivis, perkeltieji, o Šiaurės Rytų 
federalinio M. K. Amosovo vardo uni-
versiteto habil. dr. prof. Zoja Bašarina, 
perskaičiusi pranešimą apie jakutų depor-
tacijų istorijos atspindėjimą literatūroje, 
padovanojo savo knygą Rimai Gudelytei, 
kuri buvo pagrindinė šios kelionės kura-
torė. Gerai pasirodė ir mūsų delegacijos 
nariai. Kalbėjo Jonas Markauskas, prof. 
Arimantas Dumčius, Rita Vipartienė, 
Vytas Miliauskas, išsamų pranešimą apie 
Lietuvos žmonių trėmimus į Jakutijos 
žemę perskaitė LGGRTC gen. dirėktorė 
Birutė Burauskaitė. Pateikta daug įdomių 
analitinių, pagrįstų statistiniais duomeni-
mis, pranešimų. 

Rima Gudelytė kartu su Vytu Miliaus-
ku lietuvių bendrijai „Gintaras“ įteikė ant 
lininės staltiesėlės Lietuvos valstybine vė-
liava pridengtą kaimiškos duonos kepalą 
bei fotoalbumą „Lietuva“. Už nuopelnus 
Lietuvai Reginai Burbaitei-Trofimenko ir 
Agafijai Ptycinai įteikti LPKTB apdova-
nojimai „Vilties žvaigždė“ ir fotoalbumai 
„Laisvės šviesa“. Apsikeitėme suvenyrais, 
knygomis, paveikslais. Daug eksponatų ir 
suvenyrų įteikta Čurapčos gyvenvietėje 
esančiam perkeltųjų muziejui. Vykstant 
konferencijai veikė brolijos „Lapteviečiai“ 
išleistų rusų, lietuvių ir anglų kalbomis 
knygų parodėlė. 

Verslininkas Simas Petrikis pagal 
išankstinę programą dalyvavo susiti-
kimuose su Jakutsko mokslininkais ir 
verslininkais, lankėsi keliose įmonėse. Jis 
pasidžiaugė užmegztais ryšiais ir naujo-
mis galimybėmis bendradarbiauti saulės 
ir kitos alternatyvios energijos srityje.

Kitą dieną atsisveikinome su jakutų 
žeme – Sachos Respublika, tačiau įsitikinę, 
kad dar ne kartą susitiksime su ten gyve-
nančiais lietuviais ir jakutais Lietuvoje 
arba šaltame, tačiau šiltų žmonių krašte.

Po apdovanojimo LPKTB „Vilties žvaigžde“. Iš kairės: Vytas Miliauskas, 
Regina Burbaitė-Trofimenko, Agafija Ptycina. Ritos Vipartienės nuotr. Jungtinės konferencijos dalyviai. Daivos Siurblytės-Juškienės nuotr.
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Prisiminimai apie Lietuvoje internuotus lenkus
Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Š. m. lapkričio 22 d. LR Seimo II rūmų 
parodų galerijoje iškilmingai atidaryta 
paroda „1939–1940 m. Lietuvoje internuoti 
lenkai“. Kilnojamąją parodą parengė Tautos 
atminties institutas (IPN, Lenkija), Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras ir Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejus. Parodoje panaudota medžiaga iš 
Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos, Didžiosios 
Britanijos, Danijos institutų, muziejų ir pri-
vačių asmenų kolekcijų.

Dvidešimtyje chronologiškai išdėstytų 
parodos stendų eksponuojamos fotografijos, 
spaudos publikacijos, dokumentai, žemėla-
piai ir schemos atspindi tragišką Lenkijos 
valstybės politinę situaciją po 1939 m. rug-
pjūčio 23 d. Molotovo-Ribentropo pakto pa-
sirašymo, Lenkijos gynimą 1939 m. rugsėjo 
mėn., kariškių ir civilių gyventojų pasitrau-
kimą į Lietuvą, Lietuvos poziciją Lenkijos 
atžvilgiu 1939 m. rugsėjo mėn., internavimo 
stovyklų sistemos kūrimą ir išsidėstymą 
1939–1940 m., kasdieninį gyvenimą inter-
navimo stovyklose, pogrindinę ir kūrybinę 
internuotųjų veiklą, internavimo stovyklų 
administracijos pareigūnų biografijas, Lie-
tuvos lenkų pagalbą internuotiesiems ir 
karo pabėgėliams bei internavimo stovyklų 
vadovybės ir pačių internuotųjų likimą po 
Lietuvos okupacijos 1940 m. birželio mėn.

1939 m. rugsėjo 1 d. Lenkiją užpuolė 
nacistinė Vokietija, rugsėjo 17 d. – Sovietų 
Sąjunga. Apsiginti prieš dvi grobuoniškas 
valstybes be sąjungininkų pagalbos buvo ne-
įmanoma. Po nesėkmingo Lenkijos gynimo 
prasidėjo masinis karių ir civilių gyventojų 
traukimasis iš okupuotos šalies. 1939 m. 
rugsėjo pabaigoje Lietuvos sieną kirto apie 
15 000 lenkų. Dauguma jų buvo kariai ir 
policininkai, kurie pagal tarptautinę karo 
teisę buvo internuoti. 

Internuotųjų stovyklose virė 
kultūrinis gyvenimas

Pirmosios internuotųjų stovyklos sku-
biai buvo įkurtos ištuštėjusiuose Birštono, 
Kulautuvos ir Palangos kurortuose, Alytuje, 
Kuršėnuose ir Rokiškyje. Vėliau internuotieji 
buvo perkelti į keturias dideles stovyklas 
Kalvarijoje, Ukmergėje, Vilkaviškyje ir 
Kaune. Internuotaisiais, vadovaujantis tarp-
tautinėmis sutartimis, rūpinosi Lietuvos 
Vyriausybė, civiliais pabėgėliais – Lietuvos 
Raudonasis Kryžius, padedamas tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus. Lietuvos Vyriausybė 
ir įvairios organizacijos ragino Lietuvos gy-
ventojus padėti kaimyninės valstybės karo 
pabėgėliams ir juos paremti. Į šį kvietimą 
atsiliepė daug Lietuvos gyventojų. Su di-
deliu entuziazmu civiliais karo pabėgėliais 
rūpinosi, maisto ir drabužių paketus inter-
nuotiesiems ruošė Lietuvoje gyvenę lenkai 
ir žydai. Kasdienį internuotųjų gyvenimą 
stovyklose reglamentavo griežta dienotvarkė, 
paremta karine disciplina. Stovyklų gyvento-
jai turėjo užsiimti darbine ir kultūrine veikla. 
Stovyklose būdavo iškilmingai minimos 
valstybinės šventės, organizuojami chorų 
pasirodymai, veikė savišvietos būreliai ir 

bibliotekos. Dideliu pasiekimu tapo savo 
leidinio ir teatro įsteigimas Kalvarijos inter-
nuotųjų stovykloje. Nepaisant visų anksčiau 
minėtų stovyklų administracijos pastangų 
sukurti internuotiesiems normalias gyve-
nimo sąlygas, dauguma jų dėl priverstinio 
išsiskyrimo su artimaisiais jautėsi prislėgti, 
išgyveno dėl savo valstybės praradimo, nes 
nematė jokių politinės situacijos gerėjimo 
perspektyvų. Šios ir kitos priežastys skatino 
stovyklų gyventojus ieškoti išeičių. Viena  iš 
jų – jau pirmosiomis savaitėmis internavimo 
stovyklose susikūrusios pogrindinės orga-
nizacijos, kurių veikla daugiausia buvo su-
telkta į internuotųjų moralės ir patriotizmo 
palaikymą. Kitas sprendimo būdas – pabė-
gimas iš internavimo stovyklos ir bandy-
mai pasitraukti į Vakarus. Nepaisant to, 
kad Lietuvos valdžia, siekdama sumažinti 
internuotųjų skaičių, nuolat paleisdavo iš 
stovyklų asmenis, kurie būdavo pripažinti 
netinkamais karinei tarnybai arba kurie 
buvo priėmę Lietuvos pilietybę, pabėgimai 
nesiliovė. Internuotųjų skaičius stovyklose 
per 1939–1940 m. sumažėjo nuo 15 000 iki 
4 372. Pastarieji 1940 m. birželį SSRS oku-
pavus Lietuvą pateko į Sovietų Sąjungos 
valdžios rankas ir buvo išvežti į Kozelsko 
ir Juchnovo (Kalugos sr.) lagerius. Vėliau 
pateko į lagerius už poliarinio rato. Represijų 
neišvengė ir internavimo stovyklų pareigū-
nai. Dauguma jų buvo išsiųsti į lagerius, tik 
keliems pavyko pasitraukti į Vakarus. 

Įvykiai ir datos, sujungusios 
Lietuvą ir Lenkiją 

„Lietuvos ir Lenkijos istorijoje yra tokių 
datų, tokių įvykių, kurie ne tik skiria, bet ir 
jungia“, – susirinkusiesiems sakė LR Seimo 
narys Arvydas Anušauskas. „Internuotieji 
Lietuvoje 1939 m., atėję į Lietuvos teritoriją, 
buvo sutikti labai įvairiai, bet pirmiausiai jie 
buvo sutikti draugiškai ir išgelbėti nuo to, 
kas grėsė Lenkijos kariams, kurie pateko į 
Raudonosios armijos nelaisvę. Tiek kariai, 
tiek karininkai, kurie buvo mobilizuoti 
1939 m., pateko į nelaisvę, dalis jų atsidūrė 
Katynėje, kitose masinių žudynių vietose 
ir neišgyveno. Lietuvoje didžioji dalis 
internuotųjų, kaip žinia, turėjo galimybę 
palikti Lietuvos teritoriją dar iki sovietinės 
okupacijos; dalis jų dalyvavo oro mūšiuose 
Didžiojoje Britanijoje, kiti, kurie liko inter-
nuotųjų stovyklose, 1940 m. liepos mėn., 
praktiškai praėjus vos kelioms savaitėms 
po okupacijos, buvo išgabenti iš Lietuvos 
teritorijos į Rusiją, į Kozelską, ir jau vėliau, 
1941 m. rugpjūtį, jie, susitarus Lenkijos Vy-
riausybei emigracijoje ir Sovietų Sąjungai, 
buvo paleisti iš lagerių ir turėjo galimybę 
įsijungti į formuojamą Anderso armiją. 
Lietuvoje buvę internuotieji gavo progą dar 
kartą įsijungti į kovą su nacistine Vokietija, 
kai kurie iš jų tapo mūšių Italijoje, Monteka-
sine, didvyriais. Manau, kad ši paroda, kuri 
liudija, kad Lietuva išties ištiesė draugišką 
ranką kariams, kurie tuo metu, deja, buvo 
patyrę pralaimėjimą, skaudų, bet laikiną, 
suteikė jiems galimybę Lietuvoje, tebūnie 

ne itin lengvomis sąlygomis, bet kaip ma-
tome iš stovyklų išsidėstymo žemėlapio, 
tai jiems sudarė galimybę gyventi, kartais 
net ir kurti.“

Su internuotais lenkais 
Lietuvoje elgtasi geranoriškai 

ir deramai
 
Lenkijos Respublikos ambasadoriaus 

Lietuvoje pavaduotoja, patarėja Marija 
Malgožata Slebioda (Maria Malgorzata 
Ślebioda) susirinkusiems sakė, kad lenkiška 
šios parodos versija Varšuvoje, Seime, buvo 
pristatyta dar pernai, liepos mėnesį. Parodos 
atidaryme Varšuvoje dalyvavo Lietuvos ir 
Lenkijos parlamentinės asamblėjos pirmi-
ninko pavaduotoja Seimo narė Uršula Au-
gustyn (Urszula Augustyn). Ji išreiškė viltį, 
kad paroda pasitarnaus gilesniam Lenkijos 
ir Lietuvos istorijos pažinimui, istorijos, 
kurioje  yra  labai daug puikių momentų, 
tačiau netrūko ir sunkių momentų. Tiek 
vieni, tiek kiti turi mus artinti ir jungti. Ši 
paroda pasakoja apie sunkius mūsų bendros 
istorijos momentus prasidėjus II pasauli-
niam karui, kai Lietuvoje buvo internuoti 
lenkų kariai ir civiliai. M. M. Slebioda teigia: 
„Nors daugelio lietuvių ir lenkų atmintyje 
liko nemažai nesusipratimų iš tarpukario 
laikotarpio, reikia pripažinti, kad su lenkais 
Lietuvoje buvo elgiamasi labai geranoriškai 
ir deramai. Lietuvos ir Lenkijos santykių 
istorijoje yra labai daug puikių momentų, 
kai turėdami abipusę grėsmę mes sugebėda-
vome mobilizuoti savo jėgas ir vieni kitiems 
padėti. Lenkų karių, internuotų Lietuvoje, 
istorija yra mūsų kaimyninės šalies istorija. 
Šalies, kuri nepaisant karo žiaurumų ir pavo-
jų, labai sunkiu ir labai sudėtingu momentu 
išreiškė supratimą ir palankumą kaimyninės 
lenkų tautos atžvilgiu.“

Ar iš tikrųjų išmokome
 istorijos pamokas?

LR Seimo narė Rasa Juknevičienė prisi-
minė posakį: „Istorija moko“. Tačiau, sakė 
ji, „galvojant apie šią parodą, man norisi 
perfrazuoti šitą pasakymą. Ar istorija moko? 
Man atrodo, kiekvienas, susipažinęs su 
konkrečių karių, karininkų, žmonių liki-
mais 1939-aisiais ir vėliau, turėtume kelti 
sau klausimą, ar iš tikrųjų esame išmokę 
istorijos pamokas. Ketveri metai darbo 
krašto apsaugoje man leidžia sakyti, kad 
Lietuvos kariuomenė, Lenkijos kariuomenė, 
žmonės, kurie vadovauja šiandien šioms 
struktūroms, gynybos ministerijos atsakingi 
pareigūnai yra išmokę pamokas. Ir tarpu-
savio bendradarbiavimas gynybos srityje 
šiandien tarp Lietuvos ir Lenkijos, drįsčiau 
sakyti, yra geras ir šiandien aš neturiu jokių 
priekaištų. Bendri projektai, planai, pratybos 
NATO kontekste yra labai svarbu. Svarbi 
pamoka išmokta būtent iš praėjusių laikų. 

Užteko pasižiūrėti vien tik į žemėlapį, kad 
kiekvienas lenkas, kiekvienas lietuvis, net ir 
neturėdamas karinio išsilavinimo, suprastų, 
kaip mes esame priklausomi vieni nuo kitų. 
Ne kartą teko kalbėti su NATO pareigūnais, 
kitų šalių atstovais prie NATO, kurie tiesiai 
sakė: „Kaip Lenkijos gynyba neįmanoma be 
Baltijos šalių, taip Lietuvos gynyba neįma-
noma be Lenkijos.“ Pasak R. Juknevičienės, 
mus kaip Siamo dvynius jungia bendras 
supratimas apie grėsmes, bendras suprati-
mas apie iššūkius ir kaip mes juos turėtume 
įveikti. „Deja, šiandien nedrįsčiau sakyti, 
kad visos pamokos išmoktos, turi rastis 
abiejose pusėse daug protingų visuomenės 
žmonių, kurie prisimintų pamokas ir padė-
tų mums, lenkams ir lietuviams, nekartoti 
klaidų ir nedaryti naujų.“

Istorikas A. Bubnys: 
internuotiesiems pavyko 

išvengti tragiško Katynės likimo

Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centro Genocido ir rezistencijos 
tyrimo departamento direktorius dr. Arūnas 
Bubnys pastebi, kad sudėtingoje ir kompli-
kuotoje Lietuvos ir Lenkijos santykių XX a. 
pirmosios pusės istorijoje  išsiskiria Lenki-
jos karių internavimo ir civilių pabėgėlių 
priglaudimo Lietuvoje faktas. Prasidėjus 
II pasauliniam karui, nacistinės Vokietijos 
vadovybė Lietuvos Vyriausybei tris kartus 
siūlė pulti Lenkiją ir ginklu atsiimti istorinę 
sostinę Vilnių. Tačiau Lietuvos valdžia atsi-
spyrė Trečiojo reicho raginimams ir atsisakė 
pasinaudoti kaimyninės Lenkijos tragedija. 
Negana to, Lietuvos valstybė priglaudė tūks-
tančius Lenkijos karių ir pabėgėlių, stengėsi 
jiems sudaryti padorias gyvenimo sąlygas. 
Iš viso 1939 m. rudenį į Lietuvą iš Lenkijos 
atvyko 13 000 karių ir apie 27 000 civilių 
asmenų. Pasak dr. A. Bubnio, galbūt „ge-
ranoriškas Lietuvos žingsnis padėjo mūsų 
krašte internuotiems lenkų kariams išvengti 
tragiško Katynės likimo. Lietuvos valdžia 
nesistengė griežtai kontroliuoti Lenkijos 
karių gyvenimo, dėl to šimtai lenkų karių 
pasišalino iš stovyklų, nemažai jų išvyko į 
Vakarų Europą ir tęsė kovą su Vokietija są-
jungininkų kariuomenių – Anglijos ir Pran-
cūzijos – gretose. Lenkijos karių internavimo 
istorija neatsitiktinai sudomino Lietuvos ir 
Lenkijos istorikus. Džiugu, kad nepaisant 
kai kurių skirtingų požiūrių, Tautos atmin-
ties instituto, Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro, Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus darbuotojai surado bendrą 
kalbą ir įgyvendino bendrą projektą.“

Lenkijos karių priglaudimas Lietuvoje 
1939–1940 m. ilgiems dešimtmečiams iš-
liks pozityviu ir pamokančiu mūsų šalių 
istorijos faktu. Svarbiausia net ir pačiomis 
nepalankiausiomis sąlygomis laikytis geros 
kaimynystės ir tarpusavio pagarbos san-
tykių ir principų, nepasiduoti emocijoms, 
kiršinimams ir įtampos eskalavimui. 

Palangos internuotųjų stovyklos choras. 1939 m. lapkričio 2 d.

 2011 m. lenkų kalba parengta paroda pirmą kartą visuomenei pristatyta 
Lenkijos Respublikos Seime, www. genocid.lt nuotr.
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Apie dailininką Kęstutį Grigaliūną
Š. m. spalio 24 d. Kęstučio Grigaliūno 

trilogija „Mirties dienoraščiai“, „Mes – iš 
pirmo vežimo“, „Aš nežinojau, Mylima-
sai, kad tave bučiuoju paskutinį kartą“ ir 
vaizdinė instaliacija „Apie meilę“ buvo 
pristatyta  Tuskulėnų rimties parko memo-
rialinio komplekso Konferencijų salėje. 

Įžanginį žodį tarė LGGRTC generalinė 
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, l. e. p. 
LR užsienio reikalų ministras Audronius 
Ažubalis, dailininkas Kęstutis Grigaliūnas, 
tremtinio Ričardo Vaicekausko dukra 
Rita Vipartienė, menotyrininkė Monika 
Krištopaitytė, Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos sekretorius ir Lietuvos naciona-
linių kultūros ir meno premijų komisijos 
narys Stanislovas Žvirgždas. Renginį vedė 
Vilma Juozevičiūtė.

Skaitytojams pateikiame R. Vipartie-
nės kalbą, pasakytą Kęstučio Grigaliūno 
trilogijos bei vaizdinės instaliacijos prista-
tyme, vykusiame spalio 24 d. Tuskulėnų 
rimties parko memorialinio komplekso 
Konferencijų salėje.

Dėkoju organizatoriams už suteiktą garbę 
dalyvauti šiame renginy. 

Neseniai man teko dalyvauti Kęstučio 
Grigaliūno trilogijos pirmajame pristatyme, 
vykusiame Vilniaus grafikos meno centro 
galerijoje „Kairė – Dešinė“. Ypač įsiminė 
vienos menotyrininkės pasakytas trilogijos 
vertinimas: greitai lekiančiame gyvenimo rate 
Kęstučio kūryba privers mus sustoti, lėtai lė-
tai versti vieną knygos puslapį po kito, grįžti 
atgal, po to vėl skleisti naują lapą, dar kartą 
pažvelgti į JUOS...

Kai gerbiamos Birutės Burauskaitės buvau 
pakviesta šiandien tarti žodį, sutrikau: nejaugi 
aš? Pasiūliau kalbėti menotyrininkams. Tačiau 
ji patikslino – esu labai arti šiose knygose 
vaizduojamo skausmo. Todėl šiandien drįsiu 
kalbėti ne tik savo vardu. 

Pirmasis vardas – tremtiniai: po pirmo 
vežimo, po antro ir t. t.

Grįžau namo po pirmojo knygos pristaty-
mo su glėbiu knygų. Namie laukė tremtinių 
būrys: po neseniai vykusios lietuvių delega-
cijos, kurioje buvau ir aš, kelionės į Jakutską 
visi laukė naujienų. Naujienos palauks, 
duok greičiau knygas! Visi surado savuo-
sius, pažįstamų veidų. Tremtinio lapteviečio 
žmona kaip didžiausią vertybę Kęstučio 
knygą skubėjo vežti namo sergančiam vyrui, 
kuris neatsitraukdamas nė minutei ją sklaidė 
keturias valandas, kol pavargo. Kiti įdėmiai 
studijavo ją visą savaitę, vis pasidžiaugdami 
ir negalėdami patikėti realybe, kad knyga – ne 
sapnas. Tą vakarą bandėme įsivaizduoti, kokio 
dydžio būtų knyga, jei į ją patektų visos TSRS 
represijų aukos. Kas sudarys tokią knygą pietų 
Jakutijos tremtiniams jakutams, tremtiems prie 
Laptevų jūros (o jų buvo apie 6 tūkstančius), 
naikintiems suomiams nuo Leningrado ir 
daugybei kitų? Ar jie turės savąjį Kęstutį 
Grigaliūną?

Paklausiau savo Mamutės, Laptevų jūros 
tremtinės, ką ji galvoja apie knygą, ką norėtų 
paminėti ir perduoti? Juk jos vyrui, mano 
Tėtukui Ričardui Vaicekauskui ir jo šeimai, 

skirti garbingi pirmieji puslapiai, Mamutės 
Tėveliui ir jo šeimai – 400-asis puslapis. 
Mamutė pasakė: „Ašaros byra” ir be žodžių 
parodė, kaip galima versti lapus vieną po 
kito, rodyti pirštu į kiekvieną nuotrauką ir 
8527 kartų kartoti: „Sušaudytas, sušaudytas, 
nukankintas, mirė...” Ji pirmą kartą pamatė 
savo Tėvelio dvigubą nuotrauką, padarytą 
lageryje iš karto po tremties tais pačiais 1941 
metais. Jis sunkiai atpažįstamas. Tiesa, knygoje 
pateikiama informacija apie dvejopus žmonių 
likimus: nužudyti, mirę arba grįžę į Lietuvą, o 
tokių mažuma. Mano seneliai pateko į šias abi 
kategorijas: Antanas, vaistininkas, nusipelnęs 
ir prieškario Lietuvoje garbingai įvertintas, 
mirė nuo bado ir nuogas buvo įmestas į 
šaltą duobę Rešotų lageryje, kitas – Povilas, 
atrodytų iš laimingųjų – po 5 metų lagerio ir 
3 metų tremties slapta grįžo į Lietuvą, bet buvo 
visiškai palaužtas ir sugniuždytas, neištvėrė 
ir nepajėgė gyventi toliau – pasitraukė iš 
gyvenimo. Šie abu tragiški likimai – knygose 
pateiktų likimų veidrodžiai. Ištverti lagerius 
ir tremtį, aprašytus Dalios Grinkevičiūtės, 
Tėtuko novelėse, ir likti sveikam, tvirtam – 
neįmanomas dalykas.

Antrasis vardas – tremtinių palikuo-
nys, tai tokie, kaip aš

Vieniems ši tema skaudi ir šventa, ki-
tiems – neįdomi. Vieni auklėja vaikus vardan 
tos Lietuvos, kiti – ne. Ir visi iš tremtinių. 
Reikia jiems duoti šią knygą ir padėti surasti 
jų artimą. 

Ne kartą skaičiau savo senelio Antano 
KGB storą bylą. Kęstučio knygoje jo dvigu-
bos nuotraukos nėra, byloje nerasta, matyt, 
nespėjo nufotografuoti, per greitai mirė. 
Senelio Povilo bylos nemačiau, bet nuotrauka 
sukrėtė iki širdies gelmių. Jei ne ši knyga, 
nebūčiau žinojusi, kaip jis TEN atrodė. Ilgai 
žiūrėjau, daug kartų atsiverčiau tą puslapį. 
Ji man įstrigo visam laikui: pažemintas, be 
kaltės kaltas. Kaip greitai pasikeičia žmogus... 
Reikia laiko, kol šią knygą atvers tie, kuriems 
šiandien nelabai rūpi praeitis. Tikiu, kad tas 

laikas ateis. Kankiniai juk knygoje laukia, kada 
į juos pažvelgs artimo akys. Padėkime jiems 
sulaukti. Kiekvienas suraskime tą, kuriam tai 
kol kas nerūpi, atverskime jo puslapį. 

Trečiasis vardas – pavadinkime juos 
„KITI“, tai tie, kurių artimieji nepatyrė 
tremčių, kančių

Paklausiau Kęstučio, savo vyro. Jis K. Gri-
galiūno kūrybą priskyrė taikios kovos už 
Lietuvos nepriklausomybę būdui. O tiems, 
kurie vis dar tiki paleckininkų nešama saule, 
siūlo, besiklausant jų kalbų, duoti vartyti šias 
knygas.

Ketvirtasis vardas – jaunimas
Knygą turėtų gauti visos Lietuvos moky-

klos. Ši knyga – atmintis, kuri turi saugoti Lie-
tuvą nuo Nepriklausomybės praradimo pavojų. 
Neįkainojama ir naujoviškai vaizduojama me-
džiaga, puikiai tinkama ją pateikti įvairiomis 
meninės išraiškos formomis. Mes turime padėti 
mokytojams, mokiniams, mokyklų direktoriams 
susivokti erdvėje ir laike, kad paklausus jauno 
žmogaus „Ar nori išvažiuoti iš Lietuvos?“, 
sulauktume tvirto atsakymo „NE!”. Turbūt 
Kęstutis Grigaliūnas šiam tikslui ir paaukojo 
ištisus ketverius kruopštaus darbo Lietuvos 
archyvuose metus. 

Kadangi bendravau su visomis čia mi-
nėtomis žmonių grupėmis, visų vardu tariu 
AČIŪ Kęstučiui Grigaliūnui ir visiems, jam 
padėjusiems parengti trilogiją.

Ačiū tariu visų, negrįžusių, grįžusių, 
patekusių ir nepatekusių į šią atminties trilo-
giją vardu. Šventas švento žmogaus darbas, 
išblaškytą atmintį sudėjęs į vieną bendrą Lie-
tuvos istorijos metraštį, leidusį mūsų brangių 
žmonių veidams vėl sugrįžti visiems kartu į 
Lietuvą, būti šalia mūsų, namuose...

Šiais metais vasario 16-ąją dailininkui 
Kęstučiui Grigaliūnui už skaudžios atmin-
ties erdvinį įvaizdinimą šiuolaikiniame 
mene buvo įteikta Nacionalinė kultūros ir 
meno premija. Kęstutis Grigaliūnas – ak-
tyviai kuriantis dailininkas, pastaruoju 
metu surengęs ne vieną monumentalios 
apimties instaliaciją, šiuolaikiška meno 

Kęstutis Grigaliūnas ir l. e. p. LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis (dešinėje),
 www. urm.lt nuotr.Kęstučio Grigaliūno knygos „Aš nežinojau, 

Mylimasai, kad tave bučiuoju 
paskutinį kartą“ viršelis

kalba kalbantis apie sovietinių represijų 
aukas.

K. Grigaliūno darbų ciklą sudaro pen-
kios instaliacijos: 

 „Apie Meilę “ (skirta 1944–1947 m. 
sušaudytiems ir Tuskulėnuose užkas-
tiems antisovietinio pasipriešinimo 
dalyviams); 
 „Mirties dienoraščiai“ (1940–1941 
m. suimtų ir sušaudytų, lageriuose 
mirusių politinių kalinių portretinės 
nuotraukos, darytos sovietiniuose 
kalėjimuose);
 „1941“ (per pirmuosius masinius 
trėmimus nukentėjusių žmonių asme-
ninių albumų nuotraukos);
„KPZ“ („Kamera predvaritelnovo 
zakliučenija“, liet. laikino sulaikymo 
patalpa); 
 „Aš nežinojau, Mylimasai, kad bu-
čiuoju tave paskutinį kartą“ (skirta 
Lietuvos karininkų ir jų šeimų trage-
dijai įamžinti).
  Medžiagos K. Grigaliūno meniniams 
apmąstymams teikė daugiatomis 
tęstinis Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro leidi-
nys „Lietuvos gyventojų genocidas“ 
(sovietinio genocido aukų vardynas) 
bei Severino Vaitiekaus monografija 
„Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir bu-
deliai“ (trečias papildytas šios knygos 
leidimas jau pasirodė). 
Leidinys „Lietuvos gyventojų geno-

cidas“ tapo menininko paieškų išeities 
tašku tiek rengiant projektą „Apie Meilę“, 
tiek „Mirties dienoraščius“. Remdamasis 
vardynu K. Grigaliūnas atsirinko Lietuvos 
ypatingajame archyve saugomas bylas, 
ant lakštų su portretais užrašė trumpas 
biogramas. Neatsitiktinai, eksponuojant 
„Mirties dienoraščius“, ant keturių stalų 
buvo padėta po vieną Vardyno tomą. 

Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro inform.

•

•

•

•

•

•

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2012 m. Gruodis

1992 12 Vilniuje pradėtas leisti K. Do-
nelaičio draugijos mėnraštis „Donelaičio 
žemė“ (red. Steponas Lukoševičius), skirtas 
Karaliaučiaus krašto mylėtojams.

1977 12 01 Niujorke (JAV) mirė Petras 
Dagys, ev. reformatų ir liuteronų kunigas, 
„Lietuvos evangelikų kelio“ redaktorius. 

Gimė 1904 03 04 Peikštenių k. (Bir-
žų vlsč.). 

1902 12 06 Mazsalacės parapijoje (Latvija) 
gimė kunigas dekanas Gustavas Aleksan-
dras Rauskinas. Baigęs Rygos teologinį 
institutą, 1932 09 18 įšventintas kunigu ir 
pakviečiamas į Alkiškių parapiją, (aptarnavo 
ir kitas latviškas liuteronų parapijas), kurioje 
dirbo visą savo gyvenimą, išskyrus laiką 
Sibiro tremtyje (1945–1955). 

Mirė 1979 04 11 Alkiškiuose.
1547 12 08 Karaliaučiuje išspausdinta 

pirmoji lietuviška knyga „Katekizmuso 
prasti žodžiai“ (Katechismusa prasty žadei, 
makslas skaitima rašta yr giesmes del krikščia-
nistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas / 
KARALIAUČUI 8. dena meneses sausia, metu 
užgimima dieva MDXLVII [1547]), kurią pa-
rengė Karaliaučiaus universiteto studentas 
Martynas Mažvydas, kilęs iš Žemaitijos.

1827 12 08 Gedvilaičiuose (Pakalnės aps.) 
gimė Mikelis Šapalas, vertėjas, pasaulietinės 
ir religinės poezijos eiliuotojas, mokytojas. 
Išvertė iš vokiečių kalbos „Nusidavimą apie 
luoštąjį Pričkų“ (1855), parengė giesmyną 
(1858), eilėraščius skelbė periodikoje. 

Mirė 1884 12 03 Lankupiuose (Klaipė-
dos aps.).

1847 12 09 Maž. Lietuvoje gimė Jerkmonas 
(Erdmannas) Penčiukas, mokytojas, poetas. 
1869 m. baigė Karalienės mokytojų seminariją.

Mirė 1896 04 11 Būdupėnuose (Ragai-
nės aps.).

1867 12 10 Uogalių kaime (Kintų para-
pija, Šilutės aps.) gimė Endrikis Šadagys, 
laiškanešys, lietuvių visuomenės, kultūros 
ir spaudos veikėjas. 

Mirė 1911 08 11 Lankupiuose.
1982 12 15 išspausdintas giesmyno 

„Maldų ir giesmių knygelė“ II pataisytas ir 
papildytas leidinys pavadintas „Giesmių ir 
maldų knygele“ (330 giesmių, 392 p.), 1988 
m. – III patais. ir papild. leid. (376 giesmės, 
390 p.), o šis 1991 m. perspausdintas vėl kaip 
1988 m. III leid. su įrištu klaidų atitaisymo 
lapeliu, 1997 m. – IV patais. leid. (376 gies-
mės, 404 p.).

1937 12 19 paskutinis prieškarinis 
Lietuvos ev. liuteronų sinodas (lietuvių) 
Kaune.

1952 12 19 Šilutėje gimė Astrida Pe-
traitytė, literatė, LRS narė, Vilniaus ev. 
liuteronų bažnyčios parapijietė.

1897 12 23 Gardame (Raseinių aps.) 
gimė Jonas Jurgis Gocentas, teisininkas, 
literatas, kraštotyrininkas.

Mirė 1974 VII 8 Klaipėdoje. Palaidotas 
Žemaičių Naumiesčio evangelikų kapinėse.

1997 12 26 diakonas Jonas Liorančas, 
gimęs 1975 m. Tauragėje, ordinuotas ev. liu-
teronų kunigo tarnystei Nidos ir Juodkrantės 
parapijose, Čikagos lietuvių „Tėviškės“ 
par. (2002–2005) kunigas. Aptarnauja Nidą, 
Juodkrantę ir Rusnę.

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Lietuvos dailininkai
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Kun. Danielius Buivys
Vytautas ČESNULIS, Vilnius

Pastaba. Į Vilniaus arkivyskupijos kurijos 
archyve saugomą Danieliaus Buivio asmens bylą 
patekę pora raštų dėl tariamo Stakliškių (dabar 
Prienų raj.) klebono Vincento Buivio. Mat Vil-
niaus gubernatoriaus kanceliarija 1903 m. spalio 
13 d. pranešė Vilniaus vyskupijos valdytojui, kad 
Vincentas Buivys rugsėjo 14 d., neturėdamas 
tam teisės, buvo išvykęs į Užuguosčio bažnyčią, 
kur dalyvavo viešose pamaldose. Gubernatoriaus 
pareigas ėjęs valdininkas prašė pareikalauti 
V. Buivio pasiaiškinimo dėl nustatytos tvarkos 
pažeidimo ir tą dokumentą prisiųsti jam. Tačiau 
Stakliškėse nuo 1883 m. iki 1912 m. klebonavo 
Vincentas Butvydas. Kas dabar supaisys, kodėl 
gubernatoriaus kanceliarija rašė neteisingą klebo-
no pavardę. Gal šitaip ją savo raporte buvo parašęs 
koks nors policijos ar žandarų pareigūnas?    

(Vincentas (Vincas) Butvydas gimė 1841 m. 
Žvingių parapijoje dabartiniame Šilalės rajone. 
Baigęs Varnių kunigų seminariją 1868 m., dirbo 
Pagramantyje, Žiežmariuose, Marcinkonyse, 
Birštone. Neįtikęs rusų valdžiai, iš Stakliškių 
1912 m. iškeltas ir tais pačiais metais Vilniuje 
mirė. Tik B. Kviklys darbe „Lietuvos bažnyčios, 
6. Kaišiadorių vyskupija“, Čikaga, 1987, p. 27 
mini neva Stakliškėse dirbusį Buivydą D. Buivį 
(?!), o p. 340 rašo, kad ten pat 29 metus klebonavo 
Vincas Buivydas. Apie V. Buivydą Stakliškėse 
B. Kviklys klaidingai rašo ir „Mūsų Lietuvos“, 
I, p. 395.) 

 Ceikiniai ir Medilas. 
Rūpesčiai dėl pensijos

Apie 1928 m. pradžią buvo paralyžiuotas 
Ceikinių (dabar Ignalinos r.) klebonas Jonas 
Narušis. Kadangi jam buvo sunku atlikti 
pareigas, parapijiečiai kolektyviai (lietuviš-
kai!) kovo 1 d. kreipėsi į arkivyskupą paskirti 
naują kleboną. R. Jalbžikovskis nuo 1928 m. 
balandžio 16 d. į Ceikinius paskyrė D. Buivį.

Trobų klebonas Valerijonas Meištovičius 
1928 m. birželio 10 d. pasiskundė metropoli-
tui, kad tos dienos laikraštyje „Wola ludu“ 
išspausdintas straipsnis, kuriame redakcija, 
remdamasi D. Buiviu, tvirtino, jog metro-
polito nuomone, valdžios potvarkių dėl 
pamaldų kalbos bažnyčiose nepaisymas nėra 
pagrindas teismo bylai iškelti. Arkivyskupas 
birželio 12 d. raštu prašė Buivio paaiškinti, 
kada jam taip kalbėjęs. Anot Buivio, laikraštis 
„Wola ludu“ („Liaudies valia“) tuomet nėjo, 
o ėjo „Życie ludu“ („Liaudies gyvenimas“). 
Laikraštis Nr. 11 tikrai išspausdino kores-
pondenciją iš Gervėčių, kurioje paminėta 
jo pavardė. Tik apie kalbą per pamaldas ne 
arkivyskupas kalbėjęs, o prokuroro pavaduo-
tojas Vilniuje policijos komisaro akivaizdoje 
sakęs, kad jokiame Baudžiamajame kodekse 
nėra straipsnio apie teisminę atsakomybę dėl 
kalbos bažnyčiose (VAK).

Ceikinių parapijiečiai, kurių tankiai 
surašyti parašai užėmė 9 didelius pus-
lapius, 1929 m. kovo 28 d. kreipėsi į me-
tropolitą (prašymas surašytas lenkiškai, 
LVIA 694-5-4612):

„Mus pasiekia gandas, kad Lenkijos 
valdžia nori perkelti mūsų kleboną kun. D. 
Buivį ir taip padaryti mūsų parapijai didelę 
tiek materialinę, tiek ir moralinę skriaudą. 
Vilniaus vyskupijoje nėra kitos taip apleis-
tos parapijos kaip mūsų; taip ji atrodė iki 
kun. Buivio atvykimo. Bažnyčios reikalams 
aukodavome gana gausiai, tačiau tos aukos, 
pasirodo, buvo panaudojamos kažin kokiems 
kitiems tikslams, o apie bažnyčios reikalus 
nieko negalvota ir tokia padėtis tęsėsi prie 
visų klebonų. Maža to, kad nieko gero ne-
padaryta, bet dar įsiskolinta. Šiemet gavome 
sąskaitą skolų, pridarytų mūsų parapijai a. 
a. kun. Jono Gudonio. O ką mūsų parapijai 
prigyveno a. a. kun. M. Užumedzkis ir kun. 
Narušis, tegul jiems Viešpats Dievas atleidžia. 
[...] Ligšiol mūsų maža bažnytėlė niekuomet 
nebūdavo pilna žmonių, o dabar kun. Buivio 
pamokslų dėka kiekvieną šventadienį mūsų 
bažnytėlė negali sutalpinti parapijiečių.

Per tokį trumpą laiką mūsų klebonas 
labai pakeitė parapijiečius. Mūsų jaunimas 
buvo bepamirštąs bažnyčią, o dabar lanko ją 
kiekvieną šventadienį. [...] Mūsų klebonas vis 
dėlto sugebėjo klystančius pakreipti į teisingą 
kelią [...].“

Prašyme nurodyti ir kiti D. Buivio 
nuopelnai parapijai: uždengti bažnyčios, 
varpinės, namo bažnyčios tarnams ir tvartų 
stogai; rengtasi aptverti šventorių ir kapines; 
trumpai pabuvęs kun. Buivys pakėlė smuku-
sią parapijiečių nuomonę apie kunigus.

Ceikiniečiai prašė arkivyskupo juos 
užtarti. Tačiau R. Jalbžikovskis į maldavimą 
visai nereagavo: prašymas paprasčiausiai 
buvo padėtas į bylą prie kitų Ceikinių pa-
rapijos raštų.

Ceikinių klebonas J. Gudonis buvo mi-
ręs dar 1919 m. rugpjūčio 28 d. Po jo dirbęs 
Medardas Užumedzkis staiga mirė 1927 m. 
Jį pakeitusį J. Narušį po kelių mėnesių ištiko 
kitokia nelaimė. Tie klebonai tikrai užtraukė 
parapijai eibes skolų. M. Užumedzkis iš pa-
rapijiečių buvo surinkęs 250 zlotų kapinėms 
aptverti, 500 zl. bažnyčiai reikalingai žemei 
iš p. Bringo pirkti, tačiau nieko už tuos 
pinigus nepadarė. Dingo 110 JAV dolerių, 
atsiųstų iš Amerikos parapijos liaudies na-
mams statyti, prapuolė dar kun. J. Gudonio 
surinktų 80 rublių bažnyčios reikmenims 
pirkti. Negrąžino pinigų juos iš kun. Užu-
medzkio skolinę asmenys. Tik Užumedzkio 
seserėčia Liudvika Savičienė po klebono 
mirties kun. Narušiui atidavusi 359 zlotus 20 
grašių. D. Buivys 1929 m. kovo 2 d. prašė me-
tropolito patarti ką daryti (LVIA 694-5-4613). 
Arkivyskupo atsakymo byloje nėra: vargu ar 
jis galėjo tokiu atveju ką nors patarti.     

Ceikiniuose Buivys neužsibuvo: išdirbo 
čia tik pusvienuolikto mėnesio – iki 1929 m. 
kovo 4 d. 

D. Buivys vis dar negavo Lenkijos pi-
lietybės: matyt, jį lydėjo okupacinės lenkų 
valdžios požiūriu „nuodėminga“ praeitis 
dar nuo darbo Gelvonuose metų, o paskui 
ir per trumpą Gervėčių laikotarpį. Vilniaus 
vaivadijos Administracijos skyrius 1929 m. 
vasario 28 d. pranešė arkivyskupui, kad 
„remiantis naujai surinktais duomenimis 
apie kun. Danieliaus Buivio asmenį tenka 
patvirtinti, jog jis negali patenkinti sąlygų, 
būtinų Lenkijos pilietybei įgyti“. Vaivada 
majoras St. Kirtiklis prašė patikėti Buiviui 
kitas pareigas ir perkelti jį į nelietuvišką 
teritoriją, toliau nuo valstybės sienos.

D. Buivys perkeltas į Naujajį Medilą 
Pastovių apskrityje (Baltarusija, už Naručio 
ežero). Atvyko čia greičiausiai jau 1929 m. 
kovo pradžioje, bet arkivyskupas tik kovo 
14 d. pranešė Lenkijos tikybų ir valstybinio 
švietimo ministrui, jog numatęs Buivį kelti į 
Medilą. Parapiją iš buv. klebono Kazimiero 
Lobačo Buivys oficialiai perėmė dar vė-
liau – gegužės 16 d., dalyvaujant Prievileikio 
dekanui, Parafjanovo klebonui Boleslovui 
Težikui. (Lenk. dekanat Nadwilejski; tokios 
gyvenvietės nėra. Tai Vileikos apskrities tam 
tikros dalies teritorinis pavadinimas. Apskri-
tyje buvo ir antras, Vileikos, dekanatas.) Su-
rašytas naujas bažnyčios inventorius (LVIA 
694-5-5031). Jame rašoma, kad D. Buiviui 
perduotai bažnyčiai reikia esminio išorės 
remonto. Klebonijai reikėtų naujo stogo ir vi-
daus atnaujinimo. Išvardijus visus bažnyčios 

reikmenis ir kt. pažymėta, kad bažnyčiai pri-
klauso 44,31 dešimtinės žemės: 1 deš. užima 
daržas ir pastatai Naujojo Medilo miestelyje, 
1 deš. yra už 1 varsto nuo miestelio, o kita 
žemė – 32,31 deš. – yra už 10 varstų Pšegro-
dzės palivarke.

1929 m. spalio 5 d. Senojo Medilo 
karmelitų vienuolyno viršininkas infor-
mavo Vilniaus metropolitą, jog pakvietęs 
Medilo parapijos kleboną po tris dienas 
per mėnesį dalyvauti dvasinėse pratybose 
vienuolyne pagal 126 kanono nuostatas 
(MAB 318-39370).

1931 m. spalio 19 d. D. Buivys prašė kuri-
jos atsakyti, ar jis privalo valsčiaus valdybai 
pateikti išrašus iš bažnyčios metrikų. Mat 
Zosino valsčiaus valdyba spalio 13 d. raštu 
paprašė tokių išrašų nuo 1931 m. sausio 1 d. 
Valsčių domino gimimo, mirties ir santuokų 

Lietuvos katalikų bažnyčia
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Ceikinių bažnyčia ir varpinė. 1979 m. Medilo bažnyčia

Istorijos ir kultūros žurnalo 
„Nepriklausomybės sąsiuviniai“ viršelis

metrikai. Valsčiaus valdyba rėmėsi Lenkijos 
vidaus reikalų ministro 1930 m. spalio 16 d. 
potvarkiu. Kurijos atsakymo byloje nėra 
(LVIA 694-5-5032).  

Daugiau kaip 40 Medilo valsčiaus gyven-
tojų, tarp jų keliolika žydų, 1932 m. sausio 
31 d. prašė kurijos pakeisti jų kleboną: vietoj 
Buivio paskirti iš karmelitų vienuolyno į 
Vilniaus Aušros vartus perkeltą tėvą Irenėjų. 
Tačiau kodėl taip geidžiamas tėvas Irenėjus, 
rimtesnių motyvų laiške nepateikta. Tik kita-
me anoniminiame laiške be datos, kuriame 
irgi prašyta Medilo klebonu paskirti vienuolį 
Irenėjų, skųstasi, kad Buivys neužjautęs 
neturtingų parapijiečių, už vaiko krikštą, 
paskambinimą varpais už mirusįjį ir mirties 
metrikų surašymą reikalavęs 5 zlotų, o per 
sumą bažnyčioje nedalijęs šv. Komunijos.       

Nepriklausomybės sąsiuviniai
Tokio pavadinimo istorijos ir 

kultūros žurnalas pradėtas leisti Lie-
tuvoje. Jo leidėjas Romualdo Ozolo 
paramos fondas „Už teisingumą 
Lietuvoje“. Redaktorius – Romualdas 
Ozolas. Bendradarbiai: Antanas Bura-
čas, Algirdas Endriukaitis, Bronislo-
vas Genzelis, Romas Gudaitis, Arvy-
das Medalinskas, Vytautas Radžvilas, 
Antanas Rybelis, Albertas Sinevičius, 
Eugenijus Skrupskelis, Birutė Valio-
nytė, Vidmantas Valiušaitis. Kitakal-
biai tikriniai vardai transkribuojami 
skliausteliuose pateikiant originalo 
formą. Žurnalas bus ketvirtinis, o jo 
tikslas: „ieškoti naujų mūsų kelio į 
nepriklausomos valstybės atkūrimo 
istoriją įžvalgų, skatinti faktų api-
bendrinimus dar netyrinėtais aspek-
tais, analizuoti jau susiklosčiusias 
naujosios mūsų istorijos traktavimo 
nuostatas ir tendencijas“. Pirmajame 
numeryje yra aštuonios publikacijos, 
kurios, iš esmės, visos apima svarbius 
Lietuvos istorijos momentus. Doku-
mentų skiltyje paminėtinas garsusis 
L. Berijos raportas apie Lietuvą, kurį 
parengė Anatolijus Lapinskas. 

Galima būtų minėti Sąjūdžio de-
putatų klubo pasitarimą 1990 m. kovo 
9 d., kuriame buvo aptariama valstybės atkūrimo tvarka. 

Paminėjimų skiltyje verta perskaityti „Bandymas atkurti nepriklausomybę“, 
kuriame spausdinama 2012 m. gegužės 18 d. Lietuvos Seime įvykusios spaudos kon-
ferencijos stenograma.

Galima būtų vardinti ir kitus straipsnius: Vytautas Sinkevičius „Kovo 11-oji – Ne-
priklausomybės  atkūrimo teisinė konstrukcija“, Stasys Vaitkevičius „Ministrų kabi-
netų įnašas į ūkio reformas“. „L. Berijos raportas apie Lietuvą“, „Sąjūdžio deputatai 
aptaria valstybės atkūrimo tvarką“, „Ieškant Europos matmenų“, „Bandymas atkurti 
Nepriklausomybę“, „Gaires nurodęs mitingas“, „Mūsų laisvės ženklai“.

Aštuoniasdešimties puslapių žurnalas iliustruotas juodai baltomis fotografijomis 
ir spausdintas UAB „Petro ofsetas“. Tiražas – 1000 egzempliorių. 

 „Vorutos“ inform. 
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Lietuvos kraštotyros istorija

Skaudžios temos ataidai
Astrida PETRAITYTĖ, Vilnius

Visad žinojau Goethe‘s institutą aktyviai 
mūsų kultūros lauke veikiant, o pastaruoju 
metu patyriau ir pačią Vokietijos ambasadą 
esant atvirą bendrystei (bent jau su vokiečių 
kalbą šiek tiek išmanančiais), laiks nuo laiko 
surengiant kokį teminį vakarą ir pakviečiant 

vokiečių kultūros bičiulius į svečius pas 
save. Įdomu, gal ir simptomiška (kaip Vokie-
tijos drąsinimosi prabilti ir apie jos piliečių 
patirtas negandas Antrajam pasauliniam 
karui baigiantis ir po jo), kad du paskutinieji 
renginiai – filmų peržiūros – buvo skirti 

Susitikimas su vokiečių rašytoju Eugenu Ruge šiemetiniame Thomo Manno festivalyje Nidoje. 
Renginio moderatorė Ruth Leiserowitz (kairėje), vertėja Kristina Sprindžiūnaitė

Susitikimas su Frido Mannu

Luise Kažukauskienė

skaudiesiems istorijos klausimams. Rugsėjui 
baigiantis pažiūrėjome meninį J. Herzo filmą 
„Habermano malūnas“ (Vokietijos-Austri-
jos-Čekijos koprodukcija), per šeimos likimą 
gvildenusi negailestingą Sudetų krašto čekų 
kerštą vietiniams vokiečiams Antrajam pa-
sauliniam karui pasibaigus.

 Šįsyk, š. m. lapkričio 19 d., buvome pa-
kviesti į dokumetinio filmo peržiūrą, tiesa, 
ne premjerinę – Hanso Dieterio Rutscho 
„Dingusieji Rytprūsiuose. Ilgas „Vilko 
vaikų“ kelias“ (Verschollen in Ostpreußen. 
Der lange Weg der „Wolfskinder“) sukurtas 
prieš dešimtmetį, 2002-aisiais.

Vakarą pradėjęs Vokietijos ambasado-
rius Lietuvoje Matthias Mülmenstädt dėkojo 
vertėjai Kristinai Sprindžiūnaitei, kurios 
iniciatyva šis filmas rodytas. Jau po filmo 
pakalbinta ši kelinti metai Thomo Manno 
festivalyje vertėjaujanti (beje, puikiai, su-
laukianti visuotinių komplimentų) germa-
nistė akcentavo dabartinės Thomo Manno 
kuratoriumo pirmininkės Ruth Leiserowitz 
nuopelnus kuriant „Dingusius Rytprūsiuo-
se...“ – filme matėme ją (dar Ruth Kibelką), 
talkinančią vienam iš „Vilko vaikų“, rusa-
kalbiui p. Genrikui Čiupailo, beieškančiam 
savo kilmės siūlo galų. Nenuostabu, kad 
istorikė R. Kibelka inspiravo ir konsultavo 
filmo režisierių, ji yra rimtai tyrinėjusi „Vilko 
vaikų“ temą, išleidusi apie juos knygą*.

 O paminėtasis G. Čiupailo, Vilniuje 
gyvenantis, neryškių pirmųjų  prisiminimų 
iš Kionigsbergo/Karaliaučiaus kamuojamas 
žmogus, ir tapo filmo „pagrindiniu heroju-
mi“ (beje, „Pasimetusius Rytprūsiuose...“ 

parodžius Vokietijoje atsirado p. G(H)enriko 
brolis). Režisierius Rutschas pakalbino 
ir daugiau šių tragiško likimo vokiečių, 
pokario pyplių, priklydusių iš bado bei 
teroro alinamo Karaliaučiaus krašto į, pa-
lyginti, sočią ir saugią Lietuvą, čia radusių 
prieglobstį, dažnai ir įvaikintų, bet kuriuo 
atveju gavusių „nekaltą“ pavardę – gaila, 
kad neturime pagrindo itin didžiuotis sa-
viškiu altruizmu: filme nekart nuskambėjo 
nuoskauda, kad vaikai buvę reikalingi kaip 
darbo jėga... Santūriai į mano klausimą (jau 
po filmo), kaip apibendrintų „Vilko vaikų“ 
gyvenimą Lietuvoje, atsakė ir viena filmo 
herojų p. Luise Kažukauskienė: „Lietuva 
mums suteikė šansą išgyventi“. Matyt, iš 
korektiškumo atsisakydama toliau komen-
tuoti. Beje,  priekaištą Vokietijai pašnekovė 
išsakė: ši šalis galėjusi savo tragiško likimo 
tėvynainiais rytprūsiečiais pasirūpinti ir 
anksčiau, ir labiau. Turėjau progos prisiminti 
prieš ketvertą metų su p. Kažukauskiene, 
kaip vokiečių bendrijos „Edelweiß – Wolf-
skinder“ („Edelveisas – Vilko vaikai“) 
pirmininke, dariusi interviu, pavadinusį jį 
„Gimimo vieta: Kaliningradskaja oblast“ 
– kalbėta ir apie biurokratines kliūtis, dėl 
kurių daugelio rytprūsiečių dokumentuose 
išlikęs toks įrašas (besidomintieji „Lietuvos 
evangelikų kelyje“ publikuotą pokalbį gali 
surasti internete** ).

O įspūdžius iš nelinksmus apmąstymus 
inspiravusio vakaro norėčiau užbaigti ne į 
temą optimistiškai. Ambasadorius p. Mül-
menstädt, paklaustas, kaip jam patinkanti 
Lietuva, atsakė, kad tai puiki, maža ir miela 
šalis, jis galįs išsakyti tik vieną priekaištą: 
mes turėtume labiau didžiuotis tuo, ką 
pasiekę...

Autorės nuotr.

*Štai internete surasta informacija apie 
knygą: Kibelka, Ruth.Vilko vaikai : kelias per 
Nemuną / Ruth Kibelka ; iš vokiečių kalbos 
vertė Rūta Savickaitė. - Vilnius: Baltos lankos, 
[2000] (Vilnius : Vilspa). – 199.

**http://liuteronai.lt/video/kelias/2008_06.pdf

Laima KUTIŠČEVA, Širvintų r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė
Alfonsas Balsevičius iš Čiobiškio

Š. m. lapkričio 25 d. Čiobiškio (Širvintų r.) 
kultūros namų salėje buvo paminėtos Alfonso 
Balsevičiaus (1925–2011) mirties metines ir 
pasidžiaugta jo gražiais darbais – pristatytas 
jo eilėraščių rinkinys. 

A. Balsevičius gimė Čiobiškio apylinkėse, 
Pamusių kaime, vaikystę ir jaunystę praleido 
džiaugdamasis vaizdinga Musės pakrante, akį 
glostančiuose laukuose, pievose. Būtent gamta 
ir čionykščiai žmonės įkvėpė jį nuolat jausti 
gamtos grožį. Apie save jis rašė: „Iš motinos 
paveldėjau meilę dainai, gimtajam kraštui, jo 
žmonėms...“ Pagarba žmogui jautėsi ir jo jau-
nystėje: „Nuo mažumės būdamas su senesniais 
žmonėmis, klausydavausi jų pasakojimų apie 
praėjusį gyvenimą, vargus ir džiaugsmus.“

Būtent artimo žmogaus, tetos Marijonos, 
perduotos gydymo žolelėmis žinios bei noras 
padėti žmonėms skatino norą tapti mediku. 
Tačiau, mirus tėveliui, mokslai tampa nepa-
siekiama svajone. 

Kalbintas savo jubiliejaus proga Alfonsas 
minėjo, kad grįžęs iš lagerio neakivaizdžiai 
mokėsi Kauno medicinos mokykloje, taip tapo 
mediku. Dirbo daugelyje rajono medicinos 
punktų, vėliau Širvintų centrinėje ligoninėje, 
ir ilgą laiką dirbo poliklinikoje.

Neatsitiktinai Alfonsas savo gyvenime, 
būdamas jaunas, pradėjo tapyti. Būdamas de-
vyniolikos metų įstojo į tuometinį Pamusių kai-
mo apylinkėse veikusį partizanų būrį, būtent 
šios veiklos metais, kaip minėjo pats Alfonsas, 
jis buvo nuteistas kalėti į Vorkutos lagerį, kad 
gydė „liaudies priešus“. Tada organizuojant 
renginius kultūros namų dailininkas paprašė, 

kad jis padėtų sumaišyti dekoracijai skirtus 
dažus, tuomet ir atsirado noras tapyti.

A. Balsevičių pažinojome kaip savo krašto 
puoselėtoją, kraštotyrininką, tremtinį, meni-
ninką. 

2008 m. už švietėjišką ir kraštotyrinę veiklą, 
už gimtojo krašto papročių, liaudies amatų, 
tradicijų puoselėjimą, už visuomeninę veiklą, 
už Širvintų krašto garsinimą A. Balsevičiui 
buvo skirta I. Šeiniaus premija. 

A. Balsevičius yra parašęs daug krašto-
tyros darbų: „Pamusių kaimo istorija: Kaimo 
auksarankis“ (apie Joną Zdanauską), „Prisi-
minimai apie Pamusių kaimą“, „Kai naktis su 
diena susimaišo“, „Apie ką ošia Paširvinčio 
medžiai“, „Pro debesų plyšį į Širvintas pažvel-
gus“, „A. Medicininio gyventojų aptarnavimo 
Širvintų rajone vystymasis ir jo ypatumai“, 
„Padavimas apie Širvintas“. Pastarąją legendą 
apie Širvintų miesto kilmę noriai skaito vaikai 
mokykloje.

A. Balsevičiaus palikti darbai turi net tik 
kraštotyrinę, bet ir istorinę vertę. Rezistencijos 
tyrimo kronikoje rašoma:

„Čiobiškio seniūnijoje yra kaimas, jame 
1990 m. Alfonsas Balsevičius pastatė lauko 
akmenų mūro paminklą, kurio fasado centre 
įmūryta atminimo lentelė su įrašu: „Pamusių 
kaimo ir jo žmonių atminimui (1944–1990)“. 
Paminklas skirtas Pamusių kaimo žmonių, 
kovojusių ir žuvusių partizaniniame judėjime, 
kalėjusių lageryje bei buvusių tremtyje, atmi-
nimui. Pamusių kaimo istorijoje yra aprašytas 
kaimo išdėstymas, surašytos vardu, pavarde, 
pravarde vadinamos kolūkiui priklausančios 

šeimos, kiek jos turėjo asmenų, kokius dar-
bus dirbdavo kaime, apibūdinti naudojami 
įrankiai, padargai. Smulkiai su piešiniais ir 
aprašymu yra pavaizduota linų sėja.“

„<...> O kai sužydi linų laukas! Pritupi, kad 
akys būtų ties linų žiedais ir akyse raibuliuoja, 
tarsi dangaus mėlynė būtų nusileidusi prie pat 
akių. Pažiūri į tolį, o ten susilieja su dangumi ir 
vėlei grįžta ties tavo galva. O galvutės, kurios 
arčiau veido tarsi mirksi viena akimi: žiūrėk, 
kokia aš graži. Ir žiūri, kol akys nepavargsta, 
arba pakilęs vėjelis nesumaišo to bangavimo. 
Ir žiūrėtum, žiūrėtum, bet, kad karvės nuėjo 
į avižų lauką ir reikia jas gražinti į ganyklą. 
Piemenavimas puikus dalykas, žinoma, ganant 
savo galvijus, o ne svetimus...

Taigi, kai jau galvutės būna daugiau gel-
tonos negu žalios, linų stiebeliai daugiau gels-
vėja, motina pasikalbina vaikus, žinoma, čia 
mergaičių darbas, bet jeigu su gandru nebuvo 
susitarta, linų rauti eina ir berniukai. Vagoje ar 
kur blogesnė žemė, linai būna mažesni, tokius 
raudavo atskirai.“

Taip pat aprašytos šventės ir papročiai, 
laisvalaikis, žaidimai, gyvulių priežiūra, žve-
jyba, bitininkystė, vėžiavimas, gyvenvietės ir 
sodybos. 

Paminėta, ką tuomet maistui vartojo 
žmonės, aprašyti keliai, transportas, šeimos 
gyvenimas ir jų tarpusavio santykiai bei žmo-
nių pasakojimai.

„Dingusieji Rytprūsiuose. Ilgas „Vilko vaikų“ kelias“ 

Čiobiškio kultūros namuose paminėtos Alfonso Balsevičiaus mirties metinės



2012 m. gruodžio 8 d. Nr. 25 (763)1� Voruta
Lietuvos istorikai

Savamokslis archyvų tyrėjas
Kas lemia žmogaus meilę, prieraišumą 

gimtinei? Istorikas, kraštotyrininkas Kazys 
Misius mano, kad tam svarbiausia yra su-
vokimas, jog esi protėvių palikuonis, kad 
čia tavo šaknys ir jų nukirsti nevalia. 

K. Misius dar sovietiniais metais vie-
nas dviračiu apvažiavo daugelį Lietuvos 
miestelių, bažnytkaimių, rinko medžiagą ir 
fotografavo kultūros, sakralinius objektus, 
platino draudžiamą literatūrą, užrašinėjo 
žmonių atsiminimus. Nepriklausomybės 
metais kasmet dalyvauja ekspedicijose, 
rengė ir vadovavo ekspedicijoms po 
gimtąją Žemaitiją. Surinktus istorinius, 
etnografinius duomenis naudoja rašyda-
mas straipsnius knygoms, monografijoms 
apie Lietuvos regionus, rengia medžiagą 
enciklopedijoms, žinynams, yra daugelio 
leidinių sudarytojas, bendraautoris. In-
žinieriaus išsilavinimą turintis ir ketvirtį 
amžiaus šiam darbui paskyręs K. Misius 
nuo 1996 m. tapo Kultūros paveldo centro 
darbuotoju, Lietuvos dailės akademijos 
Dailėtyros instituto moksliniu bendradar-
biu, dabar yra Vilniaus dailės akademijos 
Architektūros ir dizaino tyrimų skyriaus 
mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos 
draugijos narys. Nuo 1972 m. aktyviai dir-
ba valstybiniuose ir bažnyčių archyvuose 
tyrinėja lietuviškosios spaudos draudimą, 
kultūrinį ir ekonominį gyvenimą, miestelių 
ir kaimų istorijas. 

Artėjant K. Misiaus septyniasdešimties 
metų jubiliejui su juo kalbėjomės apie isto-
riją ir archyvus, žmogaus pastangas rasti 
savo vietą gyvenime. 

Gal pradėkime nuo kiekvieno žmo-
gaus pradžių pradžios – kur gimėte ir 
užaugote, mokėtės? 

Gimiau 1942 m. gruodžio mėnesį 
Paymėžio kaime (Šilalės r.). Tėvai buvo 
užguiti valstiečiai. Lankiau Šventų pradinę 
mokyklą. 

Kiek ir kaip atsimenate karo ir pokario 
metus? 

Karo ir pirmųjų pokario metų neatsime-
nu. Tėvas į partizanus, į kovotojus nėjo, jie 
mūsų sodyboje lankydavosi. Tėvai turėjo 9 
ha, maitino 4 vaikus ir dar vieną giminaitį, 
kai suvarė į kolūkius, nebuvo ko valgyti.

O kaip susidomėjote kraštotyros 
darbu? 

Domėtis gimtojo krašto praeitimi dar 
vidurinėje mokykloje mane paskatino Petro 
Tarasenkos knygelės „Užburti lobiai“, „Lie-
tuvos piliakalniai“, „Pėdos akmenyje“ ir kt. 
Tuo metu vykdavo turistiniai sąskrydžiai 
mokiniams. Jiems reikėdavo pateikti ir 
kraštotyros medžiagos: eksponatų, nuo-
traukų. Kvėdarnos vidurinės mokyklos, 
kurioje mokiausi, mokytojas Alfonsas 
Aušra užsibrėžė tikslą patekti į respublikinį 
sąskrydį. Todėl dviračiais keliavome po 
Šilalės ir aplinkinių rajonų istorines vie-
tas, lankėme piliakalnius, žymių žmonių 
tėviškes. Surinkome eksponatų būsimam 
mokyklos kraštotyros muziejui. Keliauda-
mi užeidavome, šnekindavome žmones, 
ir mums atiduodavo ir senų nuotraukų, ir 
monetų. Ir 1863 m. sukilimo dalyvio pis-
toletą gavome, nors ir nežinojome, kas juo 
naudojosi. Teisę dalyvauti respublikiniame 
sąskrydyje prie Dusios ežero iškovojome, 
tačiau netrukus, dar mokiausi 10 klasėje, 
mokytojas išsikėlė į Kauną, ir jo pradėtas 
kraštotyros darbas mokykloje nutrūko. 
Dalis surinktų eksponatų iš mokyklos 
muziejaus dingo jau kitais metais. Tačiau 
mano domėjimasis krašto praeitimi nedin-
go, nenutrūko. 

Kodėl pasirinkote inžinerijos, o ne 
istorijos studijas? 

Dėl vyraujančios ideologijos galimybės 
studijuoti istoriją nė nesvarsčiau. Nebuvo 
man svetima ir matematika, romantiškai 
įsivaizdavau kibernetiką. Todėl įstojau į 
tarp vaikinų labai populiarų Kauno poli-
technikos institutą, pasirinkau skaičiavimo 
mašinų ir prietaisų specialybę. 

O kaip Jūs, inžinierius pagal išsila-
vinimą, kone ketvirtį amžiaus dirbęs 
inžinieriaus darbą, pasukote į kultūrinį-
kraštotyrinį darbą? 

Dar studijuodamas dalyvavau studentų 
turistų klubo veikloje, nemažai keliavau 
po Lietuvą. Vėliau perėjau į Vilniaus fi-
lialo vakarinį skyrių, nutariau aktyviau 
domėtis kraštotyra. Lankiau ir baigiau 
Liaudies universiteto Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros fakultetą. Pradėjau lankyti 
Ramuvos klubo, tada vadovaujamo Al-
fonso Andriuškevičiaus, renginius. Daly-
vavau ir Vilniaus žygeivių klubo veikloje. 
Norberto Vėliaus, Vacio Miliaus ir kitų 
inteligentų entuziastų pastangomis Pa-
minklų apsaugos ir kraštotyros draugijos 
Vilniaus skyrius pradėjo rengti regionines 
ekspedicijas, leisti monografijas, tęstinį lei-
dinį „Kraštotyra“. Vyko platus kraštotyros 
sąjūdis. 1970 m. dalyvavau ekspedicijoje 
Gervėčiuose, Baltarusijoje, kuri paliko 
neišdildomų įspūdžių. 

Kadangi Ramuvos ir žygeivių klubo 
veikla buvo nepageidautina, buvau pa-
kviestas į Valstybės saugumo komitetą ir 
įspėtas. Nuo 1971 m. Kraštotyros draugijos 
Vilniaus skyriaus ekspedicijos bei lokalinių 
monografijų leidimas buvo uždrausti. Su-
maniau parašyti nors rankraštinę Kvėdar-
nos miestelio ir jos apylinkių istoriją. Dir-
bau pamaininį darbą. Dirbdamas antrąją 
pamainą, pirmąją dienos pusę sėdėdavau 
bibliotekose, vartydavau periodinius leidi-
nius ir išsirašinėjau žinias apie Kvėdarną. 
Kadangi beveik visa 1918–1944 m. spauda 
buvo man neprieinamuose specialiuose 
fonduose, greitai šaltinių nebeturėjau. Pa-
norau rinkti istorines žinias ir apie kitus Ši-
lalės rajono miestelius. Vėl iš naujo varčiau 
periodiką. Tada pradėjau išsirašinėti žinias 
apie visus Lietuvos miestelius. Susikaupė 
išrašų aplankai apie kiekvieną rajoną. Ėmė 
dominti ir kitos temos: draudžiamos lietu-
viškos spaudos platinimas, lietuvių kalba 
Vilniaus krašte ir kt. Gavęs tarpininkavimo 
raštą, 1974 m. Lietuvos istorijos archyve 
rinkau žinias apie knygnešius. Kai antrą 
kartą gavau tarpininkavimo raštą skaityti 
archyve, jaučiausi laimingiausiu žmogumi 
pasaulyje. Vėliau tapau nuolatiniu Lietu-
vos istorijos archyvo skaitytoju. 

Pažįstamas 1992 m. pakvietė dirbti 
į įsisteigusį Lietuvos kultūros palikimo 
studijų centrą. 

Kaip spėjote aprėpti du labai rimtus 
darbus? Dar 1986 m. „Tarybų Lietuvos 
enciklopedijai“ parengėte rašinių apie 
šalies miestelius. 

Dažnai skaitydavau Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos Retų spaudinių 
skyriuje. Kartą ten mane užkalbino a. a. žy-
mus istorikas Rimantas Jasas. Jis suabejojo, 
ar verta tiek vargti renkant medžiagą apie 
miestelius, jeigu negaliu jos publikuoti. 
Vėliau R. Jasas mane rekomendavo Vyriau-
siajai enciklopedijų redakcijai kaip galimą 
bendradarbį Lietuvos miestelių istorijos 
tema. Kadangi turėjau nemažai faktinių ir 
statistinių duomenų, tapau įvairių straips-
nių apie miestelius bendraautoriumi.

Jūsų domėjimosi laukas platus – tyri-
nėjate miestelių, kaimų, dvarų ir bažnyčių 
istoriją, lietuviškos spaudos draudimo 
laikotarpį, švietimo istoriją, domitės 
gimtąja Žemaitija. Bene svarbiausi Jūsų 
darbai: žinynas „Lietuvos katalikų baž-
nyčios“ (kartu su Romualdu Šinkūnu), 
„Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai: 
1864–1904“ (su Benjaminu Kaluškevičiu-
mi), „Didysis knygnešys Jurgis Bielinis“ 
(su Benjaminu Kaluškevičiumi). Kurios 
iš tyrinėjamų sričių Jums artimiausios ir 
svarbiausios? 

Tai lokalinės temos, kurioms daug 
medžiagos esu sukaupęs anksčiau. Rašau 
daugiausia konkrečių vietovių leidiniams. 
Man ypač miela lietuvių tautinio atgimimo 
tema: draudžiamos lietuviškos spaudos 
knygnešiai, slaptų lietuviškų mokyklų 
daraktoriai ir kt. Domina ir lietuvių padėtis 

1920–1939 m. lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte. Gailiuosi, kad gerokai anksčiau 
nepradėjau rinkti žinių apie to laikotarpio 
mokytojus ir kitus kovotojus už lietuvių 
kalbos išlikimą. Jei kas paprašo ir jaučiuosi 
galįs, neatsisakau parašyti įvairiomis regi-
onų istorijos temomis. 

Kaip, būdamas inžinierius, atvėrėte 
archyvų duris ir panirote į istorijos tyri-
nėjimus? Juk tai specifinių žinių reika-
laujantis darbas. 

Istorijos archyve pradėjau skaityti 
1974 m. gavęs Kėdainių r. Kultūros sky-
riaus tarpininkavimo raštą rinkti medžiagą 
apie lietuviškos spaudos draudimo metus 
Krakių apylinkėse. Buvau dalyvavęs 
kraštotyros ekspedicijoje Krakėse, tad krei-
piausi į rajono Kultūros skyrių ir šį raštą 
gavau – kitaip nebūčiau galėjęs dirbti šio 
darbo. O tuos istorinius dokumentus galėjo 
skaityti kiekvienas rusų kalbą mokantis 
asmuo. Per metus (tiek galiojo leidimas) su-
rinkau nemažai žinių apie įvairių asmenų 
sulaikymus, susijusius su lietuviška spau-
da. Pradėjau suvokti, kuriuose fonduose 
galima rasti žinių reikiamai temai. 

Kaip gerai išmokote rusų kalbą? Juk 
jaunuoliui iš Žemaitijos ji negalėjo būti 
labai sava?

Vaikystėje buvau silpnos sveikatos. 
Pasitaikė kelialapis į Arteką, pasiūlė man. 
Besimokydamas šeštoje klasėje patekau 
į Arteką. Važiuojant traukiniu į Ukrainą, 
man užaugo skaudulys, iš karto patekau į 
ligoninę – o ten nebuvo nieko, kas suprastų 
lietuviškai. Teko susikalbėti, kaip sugebu, 
aplinkui girdėjau tik rusiškai. Taip pramo-
kau rusiškai. Vėliau paskyrė į būrį, kuriame 
nebuvo lietuvių, per mėnesį jau kalbėjau 
rusiškai. Paskui skaičiau rusišką literatūrą, 
jos buvo daugiau ir įvairesnės.

Tad kuo Jums svarbus darbas archy-
vuose? 

Darbas archyvuose, bibliotekų rankraš-
čių skyriuose man yra pomėgis, tas pat, 
kas žvejui meškerioti. Juolab tarybiniais 
metais kildavo didelių sunkumų patekti į 
archyvus. Reikėdavo tarpininkavimo raš-
tų. Darbovietė jų neduodavo – techniniai 
dalykai su istorija nesusiję. Reikėjo sukti 
galvą, kaip gauti tokį tarpininkavimo raštą, 
kai baigdavosi – kaip jį pratęsti.

Tad atkaklumo reikėjo. Tačiau šias 
bėdas atpirkdavo atradimo džiaugsmai. Jų 
patiria beveik kiekvienas tyrinėtojas. 

Kokius patyrėte didžiausius atradimų 
džiaugsmus?

Vis prisimenu, kaip Atgimimo metais 
nuvažiavau pasižvalgyti į Baltarusijos ar-
chyvą Minske. Ten tarp Radvilų dokumen-
tų netikėtai radau 1562 m. Pajūrio valsčiaus 
matavimo valakais inventorių, kuriame 
surašyti ir visi Kvėdarnos, mano gimtųjų 

apylinkių, kaimai. Žodžiu, Baltarusijos 
sostinėje radau netikėtai daug žinių apie 
savo gimtąjį ir gretimus kaimus.

O iš tų pirmųjų atradimų džiaugsmų?
Pirmaisiais skaitymo metais patyriau 

ne tiek džiaugsmo, kiek buvau sujaudintas 
netikėtumais. Pradėjau skaityti bylas apie 
sulaikytus su lietuviška spauda asmenis. 
Nustebino persekiojimo mastai ir būdai, 
pasitaikančios išdavystės, tardytojų pa-
laužtų asmenų „nuoširdūs parodymai“, 
kad kenksmingų rusų valdžiai knygelių 
autorius yra vyskupas Motiejus Valančius. 
Tuoj kilo noras aiškintis, kodėl minėtas 
vyskupas neatsidūrė Sibire. Dabar visa 
tai aprašyta knygose, o tada aš jaučiausi 
atradėju. 

Kaip apibūdintumėte archyvų lanky-
tojus? Kokie tai žmonės?

Labai įvairūs. Dažnai atvažiuoja ty-
rinėtojų grupės iš Lenkijos, jie retai kada 
būna po vieną. Tyrinėtojų iš Lietuvos yra 
palyginti mažai. Buvo daugiau, kol veikė 
Paminklų konservavimo institutas, jo dar-
buotojai kasdien dirbdavo archyvuose. Da-
bar ateina žmonių iš Lietuvos istorijos ins-
tituto, bet mažiau. Ir studentų būna, ypač 
rašančių diplominius, kursinius darbus, o 
nuolatinių skaitytojų, tyrinėtojų – mažai. 
Rimti archyvų tyrinėtojai istorikai Algirdas 
Antanas Baliulis, Romualdas Firkovičius, 
Stasys Samalavičius jau traukiasi iš ar-
chyvų. Atsiranda šiek tiek naujų. Štai iš 
periferijos, iš Raseinių, į Valstybės, Kauno 
ir žinybinius archyvus kas porą savaičių 
atvažiuoja bibliotekininkas, kraštotyrinin-
kas, savo krašto tyrinėtojas Jonas Brigys. O 
dauguma archyvų lankytojų ieško savo ge-
nealogijos, varto metrikų knygas. Lietuvos 
genealogijos ir heraldikos draugija atlieka, 
tyrinėja ir užsako genealoginius tyrimus, 
dirba archyvuose. 

O kokių savybių, Jūsų nuomone, 
reikia archyvuose norinčiam dirbti žmo-
gui?

Kruopštumo ir kantrybės. Ir kad 
dirbdamas jaustų malonumą – tai svarbu 
kiekviename darbe.

O istoriko išsilavinimas tam svarbus?
Aišku, neturinčiam istoriko išsilavini-

mo pradedant tyrinėti senus dokumentus 
visada bus sunkiau. Iš pradžių galima 
rinktis vėlesnius laikotarpius. Tyrinėjant 
įgyjama patirtis. Jeigu meno saviveikla 
gali siekti profesionalumo, to gali siekti 
ir kiekvienas istorija susidomėjęs krašto-
tyrininkas. 

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Daiva ČERVOKIENĖ, Vilnius

Onuškio ekspedicijos dalyviai Bakaloriškių (Trakų r.) kaime klauso pasakojimo apie sudegintą 
kaimą. 2010 m. birželis. Centre – Kazys Misius. Klaudijaus Driskiaus nuotr.
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LDK istorija dailininko 
Giedriaus Kazimierėno kūryboje

Laima TUBELYTĖ-KRIUKELIENĖ, Utena
„Man svarbus karo, vizualaus triukšmo ir 

rimties, sakralios tylos kontrastas“, – taip savo 
kūrinį „Rūstybės diena“ apibūdina Lietuvos 
tapytojas prof. Giedrius Kazimierėnas.

Prisipažinsiu, labai laukiau lapkričio 21 d., 
kada Medininkų pilyje išvysiu Lietuvos tapy-
tojo G. Kazimierėno meno kūrinį „Rūstybės 
diena“. Nuo tos akimirkos, kai sužinojau, kad 
netrukus bus pristatoma šio talentingo daili-
ninko didžiulė drobė, akis pražiūrėjau, įdėmiai 
žvelgdama į kompiuterio monitorių, kad galė-
čiau kuo atidžiau ištyrinėti šį meno kūrinį. Ne-
slėpsiu, likau sužavėta ir priblokšta... Pirmas 
įspūdis – nerealus, dvasingumu alsuojantis 
grožis... Kadangi aš taip pat esu dailininkė, 
tai nereikia stebėtis, kad pirmiausia bandžiau 
suprasti šio kūrinio kalbą. Taip, taip...mane 
sudomino tai, kaip, kokia forma bei kokiomis 
raiškos priemonėmis atskleista meninė idėja. 
Kompiuterio monitoriuje visu ryškumu atsi-
vėręs nepakartojamo grožio vaizdas kalbėjo 
pats už save. Paveikslo  spalvos švyti taip, lyg 
egzistuotų nežemiškoje erdvėje. Jos sklinda lyg 
iš ten, iš anapus. Spalvų, formų ir linijų darinys 
bei efektingi jų kontrastai sukuria praėjusio 
laiko, nušvitusio dabartyje, emocinį lauką. Šis 
kūrinys – gyvenimo pilnatvė ir triumfas, tai 
kova, pralaimėjimas ir pergalė,  nesustabdoma 
laiko tėkmė bei esamos ir anapusinės būties 
sąlyčio akimirka...

Bet juk tapytojas G. Kazimierėnas savo 
kūrinį pavadino „Rūstybės diena“. Kodėl? 
Iš kur ta rūstybė? Skaitau tapytojo žodžius, 
paaiškinančius kūrinio pavadinimo esmę: „Pa-
veikslo pavadinimą „Rūstybės diena“ inspi-
ravo biblinio Paskutiniojo Teismo motyvas, o 
paveikslo konfigūracija primena ankstyvosios 
gotikos altorių, nes „Žalgirio mūšis“ mums yra 
sakralus dalykas.“ 

Turbūt šiais dailininko G. Kazimierėno 
žodžiais man derėjo pradėti rašyti straipsnį, 
bet labai norėjosi pasidalinti su skaitytojais 
patirtu pirmu įspūdžiu, išvydus paveikslą. 
Kūrinio įtaigumas dar labiau sustiprėja, 
žvelgiant į paveikslą, eksponuojamą Medi-
ninkų pilyje. Gotikinį paveikslo rėmą sukūrė 
dailininkas Virginijus Stančikas. Pasak Trakų 
istorijos muziejaus direktoriaus V. Poviliūno, 
Medininkų pilies menė – natūrali aplinka dai-
lininko G. Kazimierėno meistriškai nutapytai 
istorinei drobei...

Štai ir atėjo lauktoji lapkričio 21 d. Lygiai 15 
valanda. Stoviu prieš didžiulį paveikslą – alto-
rių (dydis – daugiau nei 13 kv. m), eksponuo-
jamą Medininkų pilies menėje, akmens mūro 
sienos fone. Pasijuntu, lyg būčiau neaišku ko-
kiu būdu nuklydusi į viduramžius, į gotiką... 
Menė skendi paslaptingoje šviesoje. Žmonės 
susikaupę ir tylėdami žvelgia į paveikslą, kur 
ne kur pasigirsta tylus šnabždesys. Išgirstu, 
kaip netoli manęs stovintys meno mylėtojai 
tyliai kalba: „Įspūdis neapsakomas. Puikiai 

atlikta. Talentingas dailininkas...“ Šiems tei-
giniams mintyse pritariu ir aš. Manau sau: 
„Verta buvo tapytojui G. Kazimierėnui taip 
ilgai ir kantriai dirbti, kad vėliau galėtų ramia 
sąžine pasakyti sau: ne veltui skirtas laikas...“ 
Turbūt nesuklydau, bandydama atspėti šio 
dailininko mintis...

Tapyti paveikslus istorine tema yra išties 
garbinga menininko misija. Tačiau kiekvienas 
menininkas, atlikdamas kūrinį, kuriame vaiz-
duojami praeities įvykiai, padedantys geriau 
pažinti Lietuvos valstybės istoriją, jaučia 
nemažą atsakomybę. Sukurti drobę istorine 
tema nėra tas pats, kas nutapyti peizažą ar 
natiurmortą. Tapytojas G. Kazimierėnas, lyg 
patvirtindamas aukščiau išsakytus mano 
žodžius, teigia: „Mūsų istorija yra tokia di-
dinga...“  Tapant kūrinį istorijos tema visada 
išlieka pavojus sumenkinti ar atvirkščiai – per-
nelyg sureikšminti vaizduojamą praeities 
įvykį ar asmenybę. Norint išvengti tam tikrų 
nesklandumų, reikalinga išsami ir įvairiapusė 
informacijos paieška bei tyrinėjimai. Tai atima 
nemažai laiko. G. Kazimierėnas, tapydamas 
drobę „Rūstybės diena“, pasitelkė seniausią 
„Žalgirio mūšį“ vaizduojančią D. Šilingo 
(D. Shilling) kronikos 1485 m. miniatiūrą. 
Tokį idėjos perteikimo būdą tapytojas pasi-
rinko, „siekdamas maksimaliai priartėti prie 
autentiškos Žalgirio mūšio pajautos“. Žvel-
giant į drobę „Rūstybės diena“, matyti, kaip 
kruopščiai dailininkas įvairiuose informacijos 
šaltiniuose rinko medžiagą būsimam kūriniui. 
Žinios, teptuku perkeltos į vaizdus, pasakoja 
apie kelis šimtmečius trukusią Teutonų ordino 
ekspansiją į LDK valdas, kuri galų gale buvo 
sustabdyta. Pergalė Žalgirio mūšyje – krašto 
puldinėjimų baigtis. 

Baigtis – Paskutinis Teismas – Rūstybės 
diena. Manau, ši triada inspiravo tapytojo 
G. Kazimierėno kūrinio idėją. Tokia mano 
nuomonė, bet iš tiesų tai tik pats autorius 
geriausiai žino, kas ir  kodėl lėmė pasirinkti 
tokį meninės raiškos būdą, kokį mes dabar ga-
lime matyti Medininkų pilies menėje. Kūrinio 
meninis išpildymas vienareikšmiškai puikus, 
įtaigus ir, be abejonės, ilgaamžis. Tik labai 
talentingam dailininkui, tokiam kaip G. Kazi-
mierėnui, pavyko sukurti tokį kūrinį, kuriame 
tvyrotų meninė įtampa ir įtaiga, atsiradusi 
savitai perteikiant kelių praeities šimtmečių 
kovų laikotarpį bei Žalgirio mūšio viziją.

Šiame didžiame kūrinyje juntama įtampa 
neabejotinai  pažadina orumo ir pasididžia-
vimo savo krašto praeitimi jausmus. Per 
kūrinio pristatymą išgirdus didingąjį choralą, 
kurį giedojo žygiuojanti Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenė, staiga suvoki, kokia vis dėlto 
šlovinga mūsų tautos praeitis. Užplūsta nepa-
kartojamas jausmas... Nors išlieta daug kraujo, 
paaukota tūkstančiai gyvybių, bet Žalgirio 
mūšyje pasiekta pergalė Lietuvos istorijoje yra 

ypač reikšminga, nes ji nulėmė mūsų valsty-
bės likimą. Norėčiau manyti, jog dailininkas 
G. Kazimierėnas ėmėsi šios didelės istorinės  
drobės išpildymo, į kurią žvelgiant supranti 
vaizduojamo laikotarpio svarbą, dėl istorinės 
atminties įprasminimo. Virtuoziškai teptuku 
papasakota viduramžių Lietuvos praeitis 
kūrinyje „Rūstybės diena“ turi neabejotiną 
prasmę bei meninę ir istorinę vertę. 

Prie paveikslo – altoriaus „Rūstybės 
diena“ norisi  ilgai stovėti, jausti ir mąstyti. 
Po geros valandos atsitraukus nuo paveikslo 
Medininkų pilyje, dar ilgai atmintyje skambėjo 
choralai, girdėjosi žygiuojančių milžiniškų 
kariuomenių  žvangesys. Apskritai šis didis 
paveikslas  yra gana muzikalus. Tą muzikalu-
mą vizualiai dar labiau sustiprina, kaip, beje, ir 
pats dailininkas aiškina: „Paveikslo apačioje, 
sidabriniame fone, „muzikinis registras“. 
G. Kazimierėnas pavaizdavo kryžiuočius, 
manančius, kad laimi, todėl užtraukusius per-
galingą himną. O dešinėje paveikslo dalyje yra 
pavaizduoti Lietuvos ir Lenkijos riteriai, kurie, 
eidami į mūšį, gieda savąjį himną...

Paveikslas išties kupinas vidinės įtaigos ir 
įtampos, todėl ilgai išliekantis atmintyje.

Tapytojo G. Kazimierėno drobė „Rūstybės 
diena“ įgauna dar didesnę meninę vertę, pa-
lyginus šį kūrinį su šiandien triumfuojančiais, 
lengvai daromais meninės raiškos būdais – 
abstrakcionalizmu ar minimalizmu, kurie iš at-

likėjo nereikalauja didesnių pastangų ir žinių. 
Tad G. Kazimierėno kūrinys yra tikra palaima 
ir atgaiva sielai. Sukurti tokio aukšto meninio 
lygio kūrinį kaip „Rūstybės diena“ neužten-
ka vien žodžių, reikia gebėjimo, atkaklaus 
užsibrėžto tikslo siekimo, žinojimo, patirties 
ir darbo. Šis talentingas tapytojas atiduoda 
visą save dėl meno, o ne dėl trumpalaikės 
šlovės. Manau, kad šis dailininkas dėsningai 
artėjo ir priėjo prie istorinės tematikos, nes  ir 
ankstesniuose dailininko kūriniuose vyravo 
figūratyvumas bei įvairios kompozicijos, sie-
jančios tapybą ir piešinį, savitą formą ir spalvą, 
įvairius kontrastus, siekiant efekto ir pan. 
Džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra dailininkų, 
kurie savo laiką skiria kūrinių istorine tema 
atlikimui. Juk menas turi nemažą reikšmę 
valstybingumui bei tautiniam identitetui. 

Dailininko G. Kazimierėno monumentalūs 
kūriniai istorine tema turi įtakos valstybės 
kultūriniam gyvenimui bei reprezentuoja 
šalį. Belieka palinkėti šiam didžiam tapytojui 
stiprybės ir naujų užmojų, einant meninin-
ko keliu. O menininko kelias nėra lengvas. 
Drįstu pasakyti, jog žinau, kas ateityje laukia 
dailininko G. Kazimierėno. Laukia ta pati 
kelionė įdomiu, savitu, kartais nenuspėjamu, 
bet didžiai prasmingu ir tuo pačiu duobėtu, 
akmenimis grįstu menininko keliu. Sėkmės 
Jums einant menininko keliu!

Prof. Giedriaus Kazimierėno kūrinys „Rūstybės diena“

paminklo statymo komisijos susirinkimo 
nariams. Aštuonių garbingų Vydūno drau-
gijos narių pasirašytas, didesnių Lietuvos 
miestų valią išreiškiantis (2012 m. rugpjūčio 
9 d.) dokumentas tuoj pat pasiekė Klaipė-
dos miesto merą Vytautą Grubliauską ir l. e. 
p. LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių. 
Kaip teigė dr. Vacys Bagdonavičius, iškil-
mingai perskaitęs dokumentą, netrukus po 
LR Seimo rinkimų bus sudaryta valstybinė 
komisija, kuri organizuos Vydūno 150-
osioms gimimo metinėms paminėti skirtus 
renginius ir paminklo Klaipėdoje statymą.

Klaipėdos metraštininkas, Vydūno 
šeimos paslapčių saugotojas Bernardas 
Aleknavičius priminė, kad po gero de-
šimtmečio minėsime ir Klaipėdos krašto 
prijungimo prie Lietuvos 100-ąjį jubiliejų. 
Šis prasmingas įvykis bus pažymėtas 
ne tik Lietuvoje. Ir nors datos šiandieną 
atrodo tolimos, mūsų miesto Atgimimo 
aikštės, Klaipėdos valstybinio muzikinio 

teatro ir kitus planus jau būtina sudaryti, 
orientuojantis į būsimas erdves ir būsimą 
aikštę. Juk būsimiems fondams pavėlavus 
pateikti paraiškas, graži iniciatyva gali likti 
neįgyvendinta, tad būtina tuoj pat pradėti 
veikti...

2012 m. rugsėjo 10 d. Vydūno atminimo 
įamžinimo komisijos susirinkimą aplankė 
ir Mažosios Lietuvos patriarcho, Tilžės 
Akto signataro Martyno Jankaus vaikaitė 
Eva Jankutė-Gerola. Jokių jaučio odų ne-
užteks išvardinti, kiek Eva yra prisidėjusi 
prie Mažosios Lietuvos kultūros objektų 
išsaugojimo. O savo pasakojimą apie karo 
žiaurumus, nelengvą pabėgėlio duoną 
Eva baigė teigdama, kad pasiruošusi būti 
pirmąja Vydūno paminklo Klaipėdoje rė-
mėja. Tad įsipareigojome atidaryti tikslinę 
sąskaitą.   

2012 m. spalio 10 d. į mūsų susirinkimą 
atvyko Klaipėdos architektai. Tai Edmun-
das Andrijauskas (Lietuvos architektų są-

jungos Klaipėdos skyriaus narys, Lietuvos 
architektų rūmų tarybos narys) bei Ramunė 
Staševičiūtė (Lietuvos architektų sąjungos 
tarybos narė, Lietuvos architektų rūmų 
narė, Ekspertų komisijos narė). Pristatant 
Klaipėdos miesto kūrimosi raidą, susipaži-
nome ir su istorinių įvykių, suformavusių 
Klaipėdos Atgimimo aikštę, eiga. Juk ne 
paslaptis, kad norint, jog būsima pamin-
klinė kompozicija tinkamai įsikomponuotų 
ateities aikštėje, būtina žinoti ir aikštės 
plotą, ir šalia esančių pastatų aukštį. 

2012 m. lapkričio 7 d. į Vydūno įamži-
nimo komisijos narių susirinkimą atvyko 
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro va-
dovas Ramūnas Kaubrys ir jo pavaduotoja 
Inga Gelžinytė. Suprantama, kad būsimojo 
Klaipėdos muzikinio teatro vieta ir plėtra 
neabejotinai turės įtakos ir būsimosios At-
gimimo aikštės erdvei. Kitas etapas – planų 
rengimo konkursas ir miesto detaliųjų pla-
nų rengimas. Tikėkimės, kad palaipsniui šie 

miesto darbai niekur „neužklius“.
Mažosios Lietuvos reikalų tarybos ini-

ciatyvai pritarė ir Klaipėdos m. savivaldy-
bės Žymių žmonių, istorinių datų, įvykių 
įamžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo 
komisijos posėdžio nariai, ir Klaipėdos m. 
savivaldybės Socialinių reikalų komiteto 
posėdžio dalyviai. Iniciatyvai pritarė taip 
pat ir Klaipėdos m. savivaldybės taryba. 

Taigi jau turime pirmuosius rezul-
tatus – įkurta viešoji įstaiga „Mažosios 
Lietuvos kultūra“. Taip pat atidaryta ir 
tikslinė sąskaita būsimos Vydūno skulp-
tūrinės kompozicijos projektavimo ir 
įgyvendinimo lėšų kaupimui: LT15 7300 
0101 3364 9490  (Swedbank banko kodas 
73000). Tad kviečiame visus prisidėti prie 
šios iniciatyvos.

Vydūno atminimo įamžinimo skulptūrine 
kompozicija Klaipėdos miesto centre
paminklo statymo komisijos valdyba

Vydūno paminklas Klaipėdoje
Atkelta iš 1 p.

Lietuvos dailininkai
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Tyrimas: į „Tele2“ perėjusios 
įmonės sutaupo

Kam mokėti daugiau? Panašu, kad šį klausimą sau vis dažniau užduoda tiek gyventojai, 
tiek ir verslininkai. Kaip rodo tyrimas, devyni iš dešimties verslo klientų, pradėjusių naudotis 
telekomunikacijų bendrovės „Tele2” paslaugomis, teigia sumažinę išlaidas mobiliajam ryšiui. 
Rinkos tyrimų ir analizės įmonės „RAIT“ atliktos į „Tele2“ perėjusių bendrovių apklausos 
duomenimis, verslo sąskaitos už ryšio paslaugas vidutiniškai sumažėjo kone perpus – 41,5 
procento.

Lieka patenkinti kokybe
„Tendencija aiški – efektyviai dirbti siekiantis verslas renkasi „Tele2”, nes perėjusios pas 

mus įmonės sutaupo. Tai lemia, kad „Tele2“ verslo klientų skaičius auga itin sparčiai“, – paaiš-
kina Tomas Burovas, „Tele2“ marketingo vadovas. Pašnekovas atkreipia dėmesį, kad „Tele2“ 
pasirinkusių verslo klientų šiemet yra bemaž penktadaliu, 19,6 proc., daugiau nei pernai. Šis 
skaičius pasiekė 114,8 tūkstančių.

„Pastebime, kad jeigu iki šiol mūsų paslaugas dažniausiai rinkdavosi smulkios ir vidutinės 
įmonės, tai pastaruoju metu „Tele2“ paslaugomis vis dažniau pradeda naudotis didelės ben-
drovės. Verslas pripažįsta, kad visų operatorių teikiamų paslaugų kokybė iš esmės nesiskiria 
ir galima rinktis pagal kainą“, – sakė T. Burovas.

Absoliuti dauguma apklaustų naujųjų „Tele2“ verslo klientų teigia, kad pakeitę mobiliojo 
ryšio operatorių nepastebėjo, jog dėl to būtų nukentėjusi aptarnavimo kokybė. Du trečdaliai 
respondentų pažymėjo, jog ryšio kokybė taip pat nepasikeitė ar netgi pagerėjo.

Galimybė sutaupyti rūpi ne tik verslui
Užtikrinti klientams ir palankią paslaugų kainą, ir kokybę, „Tele2“ leidžia efektyvi 

bendrovės veikla. Tarptautinės personalo vertinimo metodikų ir tyrimų bendrovė „Profiles 
International“ neseniai paskelbė „Tele2” produktyviausia informacinių technologijų ir teleko-
munikacijų bendrovė Baltijos šalyse. „Tik patys dirbdami efektyviai galime klientams pasiūlyti 
kokybiškas paslaugas palankiomis kainomis“, – pabrėžia T. Burovas.

Kainos ir kokybės santykis aktualus ne tik privačioms bendrovėms – pokyčiai juntami 
ir viešajame sektoriuje. Vis daugiau valstybės ir savivaldybės institucijų bei organizacijų 
siekia efektyviau panaudoti lėšas ir ryšio paslaugas įsigyja rengdamos viešuosius pirkimų 
konkursus elektroninėje erdvėje. „Įsigyjant paslaugas elektroninėmis pirkimo sistemomis, 
tokiomis kaip Centrinės perkančiosios organizacijos sistema, konkurso nugalėtoją lemia tik 
objektyvūs kriterijai, tarp kurių pirmiausia – kaina, o ji yra „Tele2“ pranašumas“, – pažymi 
bendrovės atstovas.

Bendrovės paslaugomis šiuo metu naudojasi 17 iš 60 savivaldybių ir net pusė – 7 iš 14 – mi-
nisterijų. „Tele2” paslaugas vis dažniau renkasi ir kitos institucijos – pavyzdžiui, šalies miškų 
urėdijos. Ketvirtadalis jų kalbasi „Tele2” tinkle.

„Miškininkams itin svarbi gera tinklo aprėptis ir ryšio kokybė, ypač atokesnėse vietovėse. 
Aplinkybę, kad vis daugiau urėdijų naudojasi mūsų paslaugomis, laikome puikiu „Tele2” pas-
laugų kokybės pripažinimu. Valdydami vieną labiausiai išplėtotų tinklų šalyje, kuris aprėpia 
daugiau kaip 98 procentus Lietuvos teritorijos, galime užtikrinti aukštą kokybę“, – pažymi 
T. Burovas.

Pašnekovo nuomone, ren-
kantis paslaugas kaina buvo ir 
lieka vienu svarbiausių veiks-
nių. Nors ekonomikos eksper-
tai prognozuoja, kad Lietuvos 
ūkis kitąmet augs bene spar-
čiausiai Europos Sąjungoje, 
verslas ir gyventojai išlaidauti 
nelinkę. „Tiek verslo įmonės, 
tiek gyventojai jaučia poreikį 
iš naujo įvertinti vartojamų 
paslaugų kainą ir esant gali-
mybei – sutaupyti“, – pastebi 
„Tele2“ atstovas.
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Voruta 
parduodama 

K400 Alytus, Jotvingių g. 10

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

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

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt
12 mėn. 39,78 Lt

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

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt
12 mėn. 37,09 Lt

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

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

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

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

www.post.lt.

VšĮ „Vorutos“ fondas išleido naują 
2013 m. Trakų bažnyčios kalendorių. Kvie-
čiame įsigyti Trakų bažnyčioje, Vilniaus cen-
triniame, „Katalikų pasaulio“ knygynuose 
arba teirautis 
el. paštu buhalterija@voruta.lt

ir padovanoti 
savo artimiesiems. Įsigyjant redakcijoje, 

kaina – tik  6 Lt.

Kalėdinė dovana

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

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

Knygą galite įsigyti Lietuvos knygynuose, 
Vilniaus centriniame knygyne, Martyno 

Jankaus muziejuje 
Bitėnuose, Mažosios Lietuvos 

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