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Aušra VIRVIČIENĖ

2013 m. paskelbti 1863-iųjų sukilimo metais

1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio 
kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“

Giedrė STAKVILEVIČIŪTĖ, Bitėnai, Pagėgių sav.

„Vardan vienos Lietuvos“ – taip organi-
zatoriai pavadino renginį, skirtą Klaipėdos 
krašto prijungimo prie Lietuvos 90-ties 
metų sukakčiai paminėti. Nors Pagėgiai 

Iš kairės: Eugenijus Skipitis, Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Sigitas Stonys

nuo Klaipėdos, kurioje 1923 m. sausio 
mėnesį vyko visos Lietuvos likimą nulėmę 
įvykiai, nutolę per šimtą kilometrų, tačiau 

Š. m. sausio 11 d. į Lietuvos Respublikos 
Seimo rūmų Konstitucijos salę rinkosi ne 
tik Lietuvos žurnalistų draugijos (toliau – 
LŽD) nariai, bet ir jos bičiuliai, draugai 

Lietuvos dailės muziejus (toliau – LDM), 
Lenkijos institutas Vilniuje ir Lietuvos mu-
ziejų asociacija š. m. sausio 25 d., penkta-
dienį, 11 val. Taikomosios dailės muziejuje 
(Arsenalo g. 3A, Vilnius) surengė spaudos 
konferenciją, kurioje buvo pristatyta 2013 m. 
Lietuvos muziejų kelio „1863 metų sukilimo 
istorinė atmintis“ programa ir pirmasis projek-
tas   kilnojamoji paroda „1863 metų sukilimo 
ženklai Arturo Grottgerio kūrybos cikluose 
„Polonia“ ir „Lituania“.

Parodos atidarymas – 16 val. Parodą 
atidarė LDM direktorius Romualdas Budrys, 
Lenkijos instituto Vilniuje direktorė dr. Mal-
gožata Kasner (Małgorzata Kasner), Lenkijos 
Respublikos ambasadorius J. E. Janušas Sko-
limovskis (Janusz Skolimowski), Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius. 

Spaudos konferencijoje dalyvavo LDM 
direktorius Romualdas Budrys, Lenkijos ins-
tituto Vilniuje direktorė dr. Malgožata Kasner, 
Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmi-
ninkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direk-
torius Raimundas Balza, parodos kuratoriai 
Mindaugas Šapoka (LDM) ir Andrzej Kierulis 
(Lenkijos institutas Vilniuje) bei spaudai pa-
rengtos knygos „Mūsų ir Jūsų laisvės veidai“ 
sudarytojas Vilius Kavaliauskas, Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmininko padėjėjas. 
LDM direktorius R. Budrys kalbėjo: „Paroda 
„1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grotge-
rio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“ 
taps ryškiu 2013-ųjų metų, kurie Lietuvos 
Respublikos Seimo yra paskelbti 1863 metų 

sukilimo metais, akcentu bei pradės 2013 
metų Lietuvos muziejų kelio programą, kuri 
šiais metais yra skirta 1863 metų sukilimui. 
Šią kilnojamąją parodą LDM parengė kartu 
su Lenkijos institutu Vilniuje lietuvių, anglų 
ir lenkų kalbomis.“

Pagrindinis parodos akcentas – lenkų 
dailininko Arturo Grotgerio (Artur Grottger, 
1837–1867) unikalių spalvota kreida nupieštų 
kūrinių rinkinys, kurį sudaro du ciklai „Polo-
nia“ (1863) ir „Lituania“ (1864–1866). Abiejų 
ciklų 15 darbų, kurie išspausdinti aukštos 
kokybės spauda, eksponuojami ant specialių 
kilnojamų parodos stendų. Ciklo „Lituania“ 
originalai, o ciklo „Polonia“ heliograviūros 
šiuo metu yra saugomos Lenkijoje, Krokuvos 
nacionaliniame muziejuje (Muzeum Narodo-
we, Kraków), kuris ir paskolino parodai Lie-
tuvoje kokybiškus kūrinių skenuotus vaizdus. 
Parodą papildo sukilimui skirtos autorinės 
laidos iš Lietuvos radijo ir televizijos archyvo 
bei 1863 metų sukilimo sukakčiai rengiamos 
knygos „Mūsų ir Jūsų laisvės veidai“ (sudary-
tojas Vilius Kavaliauskas) fragmentai (šiame 
albume pateikiama unikali medžiaga iš Lie-
tuvos valstybės istorijos archyvo fondų – apie 
500 sukilimo dalyvių ir jį rėmusių asmenų 
nuotraukos su trumpomis jų biografijomis). 
Parodą lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis pra-
turtina ir istoriniai duomenys apie sukilimą 
Lenkijoje ir Lietuvoje.

Parodos kuratorius istorikas M. Šapoka 
pasakojo: „Politinius įvykius Lenkijoje, po 
kurių sekė 1863 m. sukilimas Lenkijos Kara-
lystės žemėse ir Lietuvoje, Arturas Grotgeris 

„Mūšis“ – kulminacinis ciklo „Lituania“ 
paveikslas. Pagrindinis veikėjas, nešdamas 

aukštai iškeltą sukilėlių vėliavą, veda į kovą 
draugus su durklais. Priešai yra netoliese, nes 
pirmojo plano apačioje matome sužeistą rusų 

kareivį. Kartu su žmonėmis į ataką veržiasi 
skalikai, siundomi barzdoto lietuvio. Kairėje 
esančiam sukilėliui dailininkas suteikė savo 

veido bruožus. Krokuvos nacionalinis muziejus

bei prijaučiantys. Čia vyko svarbiausios  
LŽD metų premijos, pavadintos  Stasio 
Lozoraičio vardu „Kelyje į Vilties Prezi-

S. Lozoraičio premijos Marytei Kontrimaitei įteikimo dalyviai

Pagulbiniai ir Antgulbiniai 
(Baltriškiai). I d. Pievos ir laivai

Martynas PURVINAS

Kokių pokyčių sulauksime – 
realių ar tariamų?

Aš čia – gyva
Vasario 16-ąją pasitinkant
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Buvo klėtelė maža, kur Vils [Johan Will, 
mirė 1909 I 14 – A. Ž.], patėvis Augusto, vie-
nas ar su žmona miegodavo. Jis buvo stalius, 
apsivedė, kai tėvas Gustavas pabėgo į Prūsus, 
vengdamas rekrūtų, kad nereikėtų tarnauti 
25-erius metus.

Kartą brolis Martynas nuvedė arklius į 
ganyklą, į Valakus, ir grįžęs tamsoje, žiūri, 
kad Vils užsidegęs mažą lempikę, atsivertęs 
marškinius, utėles gaudo, o durys atdaros. 
Tas paėmęs akmenuką norėjo mesti į vidų, 
bet nepataikė, o tik į šulą, ir gavosi didelis 
trinkis. Tas tik „pūst“   užpūtė ir tyliai atsigulė. 
Jam niekas nesakė kaip ten buvo, tai jis sako: 
„Turbūt kas mirs iš šeimos, jau ženklai buvo!“ 
Vils buvo stalius. Su žmona gyveno turbūt 
senojoje troboje iš pradžių, o paskui pas Dėdę 
mažajame gale, o kai vaikai to paaugo, pas Go-
centą, pravardžiuojamą „špoduku“, mažajame 
gale. Tai kai ten gyveno, kai išeidavo dirbti, 
tai užrakindavo. O kartą paliko neužrinktas 
duris. Tai Jonas, Augustas ir Antunis įėjo, nes 
įdomu pažiūrėti, kas ten yra, nes pas stalių 
būdavo įvairių įrankių. Atrado skustuvą ir 
sako: „Reikia pamėginti ar gerai į medį pjau-
na.“ Tai kožnas bandė ir špuntas išlaužė, nes 
skustuvas medžio neima – per plonas. Matyt, 
tada buvo daug triukšmo, kai reikėjo skustis. 
Toje klėtyje anksčiau Vils ir dirbdavo, kur jį 
Martynas išgąsdino.

Kamaroje miegodavo Martynas, o Augus-
tas su Jonu kitoje lovoje dviese. Žiemą patalus 
pasišildydavo troboje prie pečiaus (krosnies).

Prisiminimai apie dėdę Joną Jurgį 
Gocentą

1961 II 1 Gardame iš Mamytės užrašiau, 
ką jai yra pasakojęs tėvas Augustas:

„O mano motina, kai jau buvau vedęs ir 
turėjau vaikų, ir Jonas, vienas iš jų, slapčia 
įlipdavo į jos pasirinktą obelį, kurią ji buvo 
pasiskyrusi išimtinei. Bet greitai pastebėdavo 
jo senolė, kuri ateis prie obels su kartimi ran-
kose, o Jonas nusigandęs, nors ir įsilipęs į pačią 
viršūnę, imdavo šaukti:

– Muma, Muma! Gelbėk! [švėkšniškių 
tarme]

Ir jo motina, mano žmona, turėdavo sku-
bėti jo gelbėti.“

Iš 1974 XII 6 d. Mamytės pasakojimo 
magnetofono juostoje ir kiti prisiminimai

Kaimynystėje ant bendros kaimo ganyklos 
stovėjo Jono [Johann Walter, mirė 1909 IX 
14 – A. Ž.] ir Evos Valterių butelis (trobelė). 
Senukas buvo be dantų, tik vienas dar buvo 
likęs. Atėjęs prie mūsų trobos (anksčiau joje 
buvo klėtis), prie kurios galo buvo šulinys (iš 
jo semdavosi vandens), šnekučiavosi su mama 
Marija. Išsižiojęs klausėsi, o Jonukas bežais-
damas mėtė akmenukus ir beveik išdaužė tą 
paskutinį dantį.

Dėdė Jonas vaikystėje ir jaunystėje daug 
dirbo. Vasarą vesdavo veršį į ganyklą dauboje 
prie Tenenio upės. Kai tik ateidavo iki daubos, 
veršis puldavo bėgti pakalnėn – niekaip ne-
galėjo išlaikyti, tad ir paleisdavo. Kitą dieną 
sugalvojo tokį būdą jam suvaldyti. Apsirišo 
lenciūgą (grandinę) apie save, na, dabar niekur 
jis nepaspruks! Bet šis vis tiek vėl pasileido 
žemyn, o Jonukas kaip rulis (volas) iš paskos, 
gerai, kad neužsimušė. 

Kartą  dešimtmetis Jonukas ganė rėžyje 
prie Tenenio upės sietuvos juodą vienintelę 
karvę, kurią žaibas užmušė. Mama Marija 
(vyras uždarbiavo Amerikoje), tai sužinojusi 
nusigando, pasiklaupė, pasimeldė ir sako: 
„Gerai, kad tik ne vaiką nutrenkė! Karvę kaip 
nors ir vėl nusipirksiu.“

Brolis Jonas gerai išmanė karvių ganymą, 
nes kaip ir man teko jas ganyti, kiti nuo to 
kažkaip išsisuko.

Šeima savų pievų neturėjo – šienaudavo 
miškuose už Švėkšnos. Lietingu metu Jonui 
tekdavo ir į medį lipti pasižiūrėti, ar nekyla 
debesys. Iš pievų parsiveždavo ir užmuštų 
gyvačių, kurias, sukapotas gabalais, sušerdavo 
kiaulėms kaip vaistus.

Per Pirmąjį pasaulinį karą, 1915 m. Verbų 
sekmadienį, mama anksti atsikėlusi pasimeldė 
(tėvas ir broliai dar miegojo) ir sako: „Kelkit, 
kelkit, man atrodo, kad vokiečiai ateis jūsų 
pažadinti.“ Nespėjo dar atsikelti, kaip nuo 

Švėkšnos vieškeliu atjojo trys vokiečių žval-
gai. Nujojo į Gardamo miestelį (taip dar ir 
mano laikais buvo vadinama aikštė prie baž-
nyčios – A. Ž.), dar pašovė, apsisuko ir greit 
greit – arkliai prie žemės krito – nulėkė atgal. 
Ties Laukstėnų kaimu rusai vieną nušovė. At-
ėję į namus, rodė vokiečio kepurę ir sako: „Ne-
bijokit, jau šiandien neateis.“ Brolis Martynas 
vežė grūdus ir kitus maisto produktus paslėpti 
nuošaliau pas stambų ūkininką Martinkų į 
Gečius, bet ten jau buvo vokiečiai. Pakeliui 
dar įsėdo rusų kareiviai, bet kai vokiečiai ėmė 
šaudyti, tai pabėgo. Vokiečiai Martyną atsivijo 
į kiemą, bet šis spėjo įbėgti į tvartą, iš kurio 
buvo atviros durys į daržinę, ir pasislėpė po 
apversta gelda. Kai vokietis nuėjo į daržinę, tai 
išlindo iš po jos ir įsmuko į trobą, nusirengė 
ir atsisėdo lyg namiškis prie stalo. Vokiečiai 
tada atėmė juodą kumelę, o bėrą arklį paliko. 
Po to Gardamą užplūdo vokiečių kareiviai, 
pėsti, o daugiausiai raiti, atjoję nuo Švėkšnos 
pusės. Rusų kareiviai susilenkę bėgo padaube. 
Mama buvo gailestinga: „Vargšeliai, taip pat 
mamų sūnai išėję!“ Namiškiai slėpėsi kelnoriuje 
(rūsyje) pas kaimynę Bendikienę [jos vyras 
kaip Prūsijos pilietis rusų jau buvo ištremtas 
į Rusiją – A. Ž.] kitapus vieškelio. Jos bernas 
Augustas Austynas sėdėjo lauko tualete. Kai 
šovė patranka, tai iš baimės išvirto pro dureles, 
o kiti išsigando: „Augustą nušovė!“ Galvojom, 
kaip čia grįžti į namus, nes ant vieškelio stovėjo 
raiteliai, arklys prie arklio. Bet vieni pasidavė 
kiek į priekį, kiti atgal ir praleido. Vokiečiai 
buvo aputėję, vakare išsirėdę kūgeliu (plaktu-
ku) mušė utėles. Jei rusai būtų dabar puolę, 
tai būtų be kelnių išlakstę. Vieno vokiečio 
kojos buvo žaizdotos, niekaip negalėjo tų batų 
numauti, tai Jonas juos nutraukė, už tai gavo 
saldainių, šokolado ir kitiems davė. Vokiečiai 
šeimininkavo kaip okupantai – nuo klėties 
aukšto paėmė didelį pintą kurbį (krepšį) su 
kiaušiniais peluose, nukirsdino veislines žąsis, 
iš rėčio šėrė arklius kruopais (kruopomis). 

Brolis Jonas lankydamasis Gardame vi-
sados aplankydavo savo vaikystės draugą, 
antros eilės pusbrolį Antunį (Antaną) Gocentą 
(kataliką), su kuriuo mėgdavo pašnekėti. Kartą 
per mirusiojo atminimą, kai suaugusieji giedo-
jo Kalvarijas, Antanas pasiūlė išsigriebti žirnių 
iš sriubos kitame trobos gale. Tuo metu jokių 
prašmatnių valgių niekas neruošdavo. Dar 
toje sriuboje buvo pupų ir bulvių. Tad Jonas, 
vyriausias brolis Martynas ir Antanas tamsoje 
graibė iš puodo žirnius ir valgė. Jis, atsiraito-
jęs rankovę, pradėm (tiesiog) kišdavo ranką į 
sriubą ir iš jos sauja sėmė žirnius. Tie du tik 
stebėjosi, kaip jis randa tuos žirnius. 

Žemė anais laikais buvo suskirstyta rėžiais. 
Ant lauko žirniai su virkščiomis būdavo suvy-
niojami ritiniais. Rudenį piemenys kurdavo 
laužą ir ant jo kepdavo žirnius – atsineša 
susuktą klėbį (glėbį) ir deda ant ugnies. Senis 
Jonas, Antano tėvas, vadinamas špoduku, taip 
pat vaišinosi tais žirniais, tik pasidomėjo, iš kur 
jie tuos žirnius gauna.  Tad visi viens po kito 
kilo nuo laužo ir spruko, kad negautų lupti, 
nes žirnių virkščias tempė iš jo rėžio.

Kai Jonas bernavo Klaipėdos krašte, pašau-
kė į Lietuvos kariuomenę. Seinų krašte vieno 
mūšio metu su lenkais pasislėpė bulvių lauke, 
o lenkų karininkas, pasilipęs ant kelmo, su 
žiūronais jo ieškojo. Teko jį nušauti.

Mano Mamytė talkino jam rinkti dainas 
iš kaimynų, ir pati padainavo (daugiausiai 
talaluškos arba trumpos), taip pat ir jų motina 
Marija (nors liuteronai mažai dainuodavo – la-
biau mėgo giesmes), juk tais laikais visi laukai 
dainomis aidėjo. Tos dainos ir pateko į „Gar-
damiškių dainas“.

Gyvendamas Kaune (kurį laiką Tulpių g. 
15 ir 5), nuomavosi kambarėlį. Iš ryto dirbo 
Lietuvos Geležinkelių valdyboje, o po darbo 
mokėsi gimnazijoje, vėliau – universitete. Mo-
kėsi naktimis: sėdėdamas ant kėdės prie stalo ir 
užmigdavo, bet, galvai knaptelėjus, pabusdavo 
ir toliau ruošdavo namų darbus.

1932 m. keliavo papigintai kaip geležinke-
lio darbuotojas po Vakarų Europą. Gardame 
ant trobos aukšto ilgus metus buvo saugomi 
(dabar  mano bute Vilniuje) jo kelionės (ir 
Kauno laikų) fotografijų negatyvai (267 vnt.) 
daugiausiai ant firmos „Agfos“ stiklo plokšte-
lių kartoninėse dėžutėse.

1934 m. liepą susirgo tėvas – atvažiavo 
su dviračiais broliai Jonas ir Albertas prašyti 
sesers Martos, tarnaujančios pas Reikertą Lau-
čiuose, Klaipėdos krašte, kad grįžtų į tėviškę, 
nes nėra kam dirbti bei tėvų žiūrėti (Katrė 
kategoriškai nesutiko), tad teko pasiaukoti, 
nors ir nenorėjo. Abu kirto rugius, o Mamytė 
ir Gocentų Barbora juos rišo, kai sugrįžo visam 
laikui į namus, o rudenį arė dirvas, sėjo, akėjo 
pati ir dirbo kitus ūkio darbus. Tėvas Augus-
tas, sirgdamas tiesiosios žarnos vėžiu, 1935 m. 
vasario 18 d. pasirašė naminį testamentą, 
kuriuo skyrė išimtinę savo žmonai Marijai, o 
sodybą ir du trečdalius žemės (7,5 ha) paliko 
dukrai Martai, kuriai teko seserims Katrei ir 
Elzei išmokėti dalis – po 500 litų. Apie savo Tė-
velių Endriaus ir Martos Žemaitaičių vestuvinę 
nuotrauką (1935 IV 23) bei giminę jau esu rašęs 
(Paprūsės lietuvininkų vestuvinė nuotrauka 
// Šiaurės Atėnai, 2010, saus. 15, p. 10).

Jonas materialiai (kartu su broliu Augus-
tu iš Tauragės) rėmė jaunesnį brolį Albertą, 
būsimą chirurgą, kai šis studijavo mediciną 
VDU. 

Dėdė Jonas buvo labai sąžiningas, geros 
širdies kaip ir jo tėvas, giliai tikintis, mėgiamas 
visos giminės ir didžiausias jos autoritetas, 
gerbiamas kaimynų. Už juridines paslaugas 
imdavo ne 5, o tik 2 litus. Jis buvo pavyzdys 
visai giminei, daugelis iš mūsų įgijo aukštąjį 
išsilavinimą.

Baigiantis karui, mūsų šeimos ir brolio 
Jono vertingesnis turtas buvo užkastas prie 
skūnės (daržinės), bet rusų kareiviai, ieškodami 
minų, jį surado ir išvogė. Liko plikas kaip tilvi-
kas. Mamytė suverpė avių vilnas ir išaudė labai 
ploną milą, iš kurio jis pasisiūdino kostiumą 
tais sunkiais pokario laikais.

1948 m. Klaipėdos respublikinėje ligoninė-
je gydėsi sulaužytą koją. 1964 ir 1967 m. patyrė 
sunkias onkologines operacijas Vilniuje, o ir 
vėliau buvo dar operuojamas. Tačiau mirė 
nuo cukraligės.

Pats prisimenu, kaip Tėvelis vienais me-
tais sukrovė į ilgą vežimą dėdės knygas ir 
jų spintą bei išvežėme į Sodų g. 14 Žemaičių 
Naumiestyje, iš kur jos vėliau buvo pergaben-
tos į Klaipėdą. Jono švogeris (svainis) Jonas 
Milkintas, paėmęs mažo formato vokiškų 
atvirukų rinkinėlį, paliko man atminimui, kurį 
išsaugojau iki šiol.

1954 m. rugpjūčio 15 d., švenčiant Žemai-
čių Naumiesčio evangelikų kapinių šventę ir 
atidengiant tėvams ir jauniausiai seseriai Elzei 
paminklą-kryžių, dėdė Jonas pasakė kalbą ir 
buvo sugiedota jo sukurta 5 posmelių giesmė 
„Dievuje ilsėkitės“ (Gaida: Savo Dievu linksmin-
kis). Pirmasis posmelis iškaltas ir paminkle:

Dievuje ilsėkitės,
Mylimi tėveliai,
Kristus ranką jums išties,
Ir mielai seselei,
Kai ateis diena ana,
Viešpaties žadėta,
Atsilsėjus jau gana,
Likti šitą vietą!
Dar yra parašęs giesmę „Tavy viltis sudė-

jau“ seseriai Katrei Austynienei (1905–1939), 
mirusiai po gimdymo, atminti, „Tu, Kristau, 
džiaugsmas mano“ motinai Marijai, sugiedo-
tai per jos laidotuves kapinėse, o kita „Ilgą am-

žių gyvenau“ (10 posmelių) buvo perskaityta 
kunigo per pamaldas bažnyčioje paminklo 
šventinimo dieną ir kitoms progoms. Buvau 
ir aš, dar vaikas, betoninio paminklo, atlieto 
Tauragėje, statymo (liepos 25 d.) ir šventinimo 
įvykių dalyviu.  

Per mano įžegnojimą (konfirmaciją) 1958 m. 
birželio 22 d. dėdė Jonas man dovanojo knygą 
„Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija“ 
(1957) su paties eiliuotu pirmos psalmės 
įrašu.

Apie 1957 m. Gardamo septynmetėje 
mokykloje vyko brolių Zenono ir Broniaus 
Kiminių iš gretimo Pypliškės k. parodomasis 
teismas dėl chuliganizmo. Po teismo per vai-
šes mano Tėvelių namuose teisėjas sakė, kad 
dėl puikios dėdės Jono ginamosios kalbos 
būtų reikėję juos išteisinti, bet teismas buvo 
parodomasis, todėl priimtas griežtas spren-
dimas. Advokatas kalbėjo apie tai, kad kaimo 
jaunimas neturi sąlygų sportuoti, trūksta 
kultūringų renginių ir pan.

Mamytė visad meiliai sutikdavo pagalbos 
prašančius ar svečius, pavaišindavo, padė-
davo kuo galėdavo. Kartais XX amžiaus VI 
dešimtmetyje atvažiavus netikėtam svečiui, 
tekdavo bėgti pas kaimynus pasiskolinti duo-
nos, o lašinių ar kiaušinių buvo savų kiaušynei 
(kiaušinienei) iškepti. 

Važiuodamas į svečius Klaipėdon pas 
dėdę, visados iš tėviškės veždavau didžiau-
sią ir riebiausią gaidį lauktuvių, nes Mamytė 
sakydavo, kad jei ką dovanoji, tai reikia duoti 
iš visos širdies patį geriausią.

Dėdė Jonas žadėjo man palikti pusę savo 
bibliotekos, nes niekas iš sūnų tuo metu kny-
gomis nesidomėjo. Po jo mirties žmona Lėna 
padovanojo tris mane dominančias knygas, o 
kai kurias kitas pirkau.

Savo bibliotekoje turiu apie 20 dėdei Jonui 
priklaususių knygų, kurios buvo likusios tė-
viškėje Gardame. Turiu jo knygos „Žmogaus 
ir piliečio teisių raida“ (1933) 3 egz., dvi su 
užrašais – seseriai Elzei (1933 XII 7) ir man 
(1972 IX 14). Kai kurios knygos yra su jo 
parašu, vėliau Adv. J. Gocentas ar antspaudu 
su pareigomis ir darbovietės adresu (Žem. 
Naumiestyje ar Tauragėje). Yra žurnalo 
„Jaunimas“ 1929–1931 m. įrištas komplektas 
su mėlynais viršeliais. Ant viršelio įspaudas 
J. Gocentas. 

H. G. Wellso knygoje „Pasaulio istorija, 
arba Aiški gyvybės ir žmonijos istorijos apy-
braiža“, I t., [1925] yra įrašas: 

Gerb. Jonui Gocentui
Teikiu Jums Vardo 
Dienoje 
(pas.) J. Karvelis* 
1925/VI-24 
Kaunas
* Jonas Karvelis (1901–1988) – žymus 

prekybininkas Kaune, Klaipėdoje, po karo 
Čikagoje, Klaipėdos sukilimo dalyvis (1923).

Viena mažytė knygelė „Varpininkų susi-
šelpimo fondo įstatai“ (12 p., 1937) bibliogra-
fams visai nežinoma, o kai kurias suskaičiuoti 
galima ir vienos rankos pirštais. Išlikęs ir jo 
paties įrištas albumas nuotraukoms.

Nuotr. iš  autoriaus šeimos albumo

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Mažoji Lietuva

Jono Jurgio ir Elenos (Srūgytės) Gocentų vestuvinė nuotrauka, daryta jaunosios namuose Žemaičių 
Naumiestyje, 1941 II 14. Gale stalo – jaunieji ir jaunosios sesuo Olga
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Pagulbiniai ir Antgulbiniai (Baltriškiai). I d. Pievos ir laivai
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Šiandien nuo Jurbarko link Pagėgių ir 
Šilutės patogiu asfaltuotu plentu važiuojan-
tys už paskutinių Viešvilės sodybų staigiu 
posūkiu dešinėn nutolsta nuo Nemuno ir 
įneria į didžiąją girią. Tie keliautojai jau ne-
bemato tolesnių panemunių ir ten buvusių 
kaimų liekanų.

Iki XIX a. nutiesiant dabartinį plentą per 
Viešvilės-Jūravos girią, senovinis vieškelis 
nuo Viešvilės suko į panemunius ir toliau ėjo 
Nemuno slėnio pakraščiu, balansuodamas 
tarp potvynio užliejamų pievų slėnyje ir be-
veik neįžengiamos didžiosios girios su savais 
pelkynais ir upelių išgraužomis. Vienas iš tų 
upelių – Nemuno intakų, nuo seno vadintas 
Gulbinė. Jo vardą gavo ir du gretimi, bet labai 
skirtingi panemunių kaimai.

Iškart už Viešvilės valdų prasidėjo didelio 
Pagulbinių kaimo žemės. Ten būta ir savos 
stambesnės valdos – dvarelio. Antai 1650 m. 
rugsėjo mėn. 30 d. privilegijoje minėta Pagul-
binių kulmiškojo dvaro dalis. Žinomos tos 
valdos (kuriai tada priklausė 67 margai ir 84 
rykštės žemės) 1772 m. sausio 12 ir rugsėjo 
7 d. sudarytos perpirkimų sutartys.

Tais laikais tokius dvarus įkurdavo ir val-
dydavo kulmiškiai (turėjusieji vadinamąsias 
Kulmo teises). Gavusieji tokias teises karo 
laiku privalėdavo ginti savo kraštą ne kaip 
eiliniai šauktiniai pėstininkai, o kaip raiteliai 
(turėję savo žirgą ir atitinkamą ginkluotę). 
Kulmiškis galėjo turėti įvairių konkrečių 
privilegijų: teisę žvejoti vienoje ar kitoje vie-
tovėje, teisę medžioti smulkius ir vidutinius 
žvėris (stambius žvėris – nuo briedžių iki 
lokių ir stumbrų tegalėjo medžioti svarbūs 
krašto veikėjai), daryti alų ir pan. Savo ūkį 
kulmiškis galėjo palikti įpėdiniams (bet tik 
sūnui ar dukrai, o ne tolimesniems giminai-
čiams), jį parduoti (jei tam neprieštaraudavo 
valdžia) ir t. t. Svarbiausia, kad kulmiškis 
būdavo laisvas žmogus – tais visuotinės bau-
džiavos laikais jam nereikėjo eiti lažo, vykdy-
ti kitokių prievolių kokiam ponui ar valdovo 
vietininkui. Jis atsipirkdavo duokle – nusta-
tyta pinigų suma ir grūdų kiekiu. Kulmiškiai 
ilgai skyrėsi iš eilinių krašto gyventojų savo 
laisvėmis ir galimybėmis, jie sudarė savitą 
visuomenės sluoksnį (kartais vadintą netgi 
luomu). Net ir nebūdami dideliais ponais ar 
turtuoliais, kulmiškiai galėjo gyventi savaip. 
Tuos Prūsijos privilegijuotuosius žmones 
galima būtų iš dalies lyginti, pavyzdžiui, su 
Žemaitijos smulkiaisiais bajorėliais.

1785 m. Pagulbinių dvarelio statusas jau 
buvo pakitęs – jis jau vadintas bajoriškuoju 
(kilminguoju) dvaru, matyt, besikeitusiems 
savininkams išrūpinus didesnes privilegijas 
ir aukštesnį statusą. Nedidelio dvaro sodybo-
je tada buvę du ugniakurai. Tas dvaras buvo 
pavaldus svarbesniajam – Viešvilės dvarui.

1785 m. be dvaro dar egzistavo ir Pagul-
binių kaimas, kuriame gyveno karališkieji 
valstiečiai, turėję atlikti baudžiavines prie-
voles valdovo (valstybės) administracijai. Tai 
buvo kaimas prie Nemuno, priklausęs Įsru-
ties krašto ir juridinei apygardai, Kasikėnų 
valsčiui ir Viešvilės parapijai. Kaime tuomet 
buvo 10 ugniakurų (sodybų).

Tos sodybos buvo susispietusios į glau-
dų būrį ties senuoju panemunių vieškeliu. Į 
vakarus nuo Pagulbinių kaimavietės stovėjo 
dvarelio sodyba. Kelis šimtmečius gyvavę 
Pagulbiniai jau užėmė didelį žemės plotą 
tarp Nemuno slėnio ir Jūravos girios, pavertę 
jį dirbama žeme. Į potvynių užliejamą slėnį 
anuomet nesikelta – ten liko želti šienaujamų 
pievų plotai.

1817 m. Pagulbiniai (kaip valstiečių, 
o nebe baudžiauninkų) kaimas priklausė 
naujai sukurtai Ragainės apskričiai, Vieš-
vilės parapijai ir Šereiklaukio domenui.  
Dešimtyje sodybų  tada gyveno 61 žmogus. 
Per tuometines didžiąsias permainas (nuo 
napoleonmečio iki baudžiavos panaikinimo) 
turėtą statusą buvo praradęs Pagulbinių 
dvarelis – tada jis vadintas tik bajoriškuoju 
kaimu, priklausiusiu Viešvilės didžiajam 
dvarui.

XIX a. viduryje abeji Pagulbinių kaimai 
buvo apibūdinti kartu. Vienas iš jų buvęs 
bajoriškasis, o kitame gyvenę kulmiškiai, 
laisvieji paveldėtojai ir laisvieji šatulininkai 
(skirtas privilegijas ir teises turėję valstiečiai). 
Iš viso tuomet valdyti 2222 margai ir 176 

kvadratinės rykštės žemės (apie 556 ha). Ten 
užregistruoti 57 pastatai ir 249 gyventojai. 
Laikytas 51 arklys, 90 galvijų, 70 avių, 52 
kiaulės. Daug kaimiečių užsiėmė amatais, 
jiems kasmet tekdavo sumokėti po 53 talerius 
amatų mokesčių. Už visą valdų plotą mokėta 
43 taleriai, 14 sidabro grašių ir 10 pfenigių 
žemės mokesčio. Už gautas pajamas tekdavo 
mokėti 189 talerius, 20 sidabro grašių ir 8 
pfenigius. Dar buvusi rinkliava apskrities 
reikalams – 51 taleris, 24 sidabro grašiai ir 5 
pfenigiai. Pagulbiniai iš daugelio kitų kaimų 
išsiskyrė tuo, kad apsiėjo be rinkliavos ben-
druomenės reikalams. Užtat tekdavo surinkti 
32 talerius, 8 sidabro grašius ir 6 pfenigius 
vietinės mokyklos išlaikymui. Tą dar reikėjo 
papildyti natūrine duokle kaimo mokytojui. 
Jam kaimiečiai dar surinkdavo daugiau kaip 
10 šėpelių rugių duonai kepti, daugiau kaip 
5 šėpelius miežių alui daryti ir laikytiems gy-
vuliams bei paukščiams šerti, nemažą kiekį 
šieno ir šiaudų.

Iš viso per metus kaimiečiams tekdavo 
surinkti anuomet solidžią pinigų sumą – dau-
giau kaip 370 talerių. Tas lėšas kasmet suge-
bėta surinkti. Tai rodė, kad Pagulbiniai gyve-
no kaip gana pasiturintis kaimas, gaudavęs 
nemažai pajamų iš tradicinės žemdirbystės ir 
amatų, galėjęs išlaikyti ir savo mokyklą.

XIX a. viduryje kaimas jau buvo įsirengęs 
savo dideles kapines – išlygintą ir suformuotą 
stačiakampės formos plano aukštumėlę su 
stačiais šlaitais. Tai irgi buvo pasiturinčio 
kaimo atributas – anuomet didelius žemės 
darbus teko atlikti vien kastuvais, pasitel-
kiant nebent arklinius vežimus ir ūkininkų 
samdinius.

Į vakarus nuo valstiečių kaimo tebebu-
vusi dvarvietė tada vadinta Seniūno dvaras, 
primenant tos vietos ypatingumą ir reikš-
mingą praeitį.

1871 m. įkūrus Vokietijos imperiją ir 
atlikus naujosios valstybės gyventojų sura-
šymą, Pagulbiniuose aptiktos 26 sodybos 
su 60 butų (namų ūkių). Tie skaičiai rodo, 
kad kaime tada būta labai daug keliabučių 
gyvenamųjų namų, kuriuose veikiausiai 
gyveno samdiniai.

Tada kaime iš viso gyveno 351 žmogus 
(iš jų 184 vyrai ir 167 moterys), iš kurių tik 
184 buvo gimę ten pat. Tai vėl liudijo, kad 
panemunių kaime anuomet gyveno labai 
daug atvykėlių iš kitur (veikiausiai samdinių 
ir pan.). Nemažame kaime tebuvo vienas ka-
talikas, o kiti priklausė valstybinei evangelikų 
liuteronų konfesijai.

Pagulbiniuose tuomet aptikti 88 vaikai 
(iki 10 metų amžiaus). 136 kaimiečiai mokėjo 
skaityti ir rašyti, o net 127 buvo užregistruoti 
kaip beraščiai (gal daugumą tarp jų sudarė 
atvykėliai samdiniai).

1885 m. Pagulbiniuose jau gyveno 401 
žmogus (iš jų 172 vyrai ir 229 moterys). Tarp 
jų buvo 1 katalikas ir 2 kitų krikščioniškųjų 
konfesijų išpažinėjai. Kaime tada užregis-
truoti jau 36 gyvenamieji namai (sodybos) 
su 89 būstais.

Tuomet Pagulbiniai iš viso valdė 620 ha 
žemės (iš jų 153 ha arimų, 72 ha pievų ir 75 ha 
medynų). Arimai buvę vidutinės kokybės (už 
jų hektarą kasmet mokėta po 7 markes žemės 
našumo mokesčio), medynai dar prastesni 
(už hektarą temokėta po 1,17 markės). Užtat 
pievos buvusios puikios – vienos geriausių 
visoje Ragainės apskrityje (už jų hektarą 
mokėta net po 33,68 markes).

Tiesa, anuometinė statistika buvo gan 
apgaulinga, nes realiai egzistavo žemėvaldos 
„dviguba buhalterija“. Dar 1806 m. Prūsijos 
baudžiauninkams išsiperkant valstybinės 
žemės ir išparceliuotų dvarų sklypelius, 
keičiantis gyvenimo ir darbo sąlygoms, krašte 
palaipsniui susiformavo žemės rinka. Savo 
sklypus parduodavo nusenę ar kitur išvyks-
tantys valstiečiai, pajamų ieškojusi valstybės 
administracija aukcionuose pardavinėdavo 
žemių plotelius, miestiečiai pradėjo inves-
tuoti į nekilnojamąjį turtą ir pelningus verslus 
kaime, o sėkmingiau ūkininkavę valstiečiai 
ieškojo progų praplėsti savo valdas, įsigyti 
derlingesnės žemės ar našių pievų sklypelius. 
Taip klostėsi labai marga realioji žemėval-
da – atskiri ūkiai ar sklypai atitekdavo ir kitų 
vietovių gyventojams, būdavo parduodami 
ar tik išnuomojami.

Kartu liko ir formalioji žemėvalda – išliko 
kiekvienai kaimo bendruomenei nustatytos 
jos valdų bendros ribos. Mokesčius valstybei 
ir apskritims tekdavo mokėti pačiai kaimo 
bendruomenei, o ne gausybei pavienių savi-
ninkų (kurių nemažai net negyvendavo tame 
kaime). Iš tų realiųjų savininkų jiems pri-
skirtą mokesčių dalį turėdavo išieškoti pati 
kaimo bendruomenė, o ne kokios valstybės 
institucijos. Žinomi kaimo seniūnų skundai, 
kad kitur gyvenę sklypų savininkai tesirū-
pina gauti pelno iš tų plotelių, o mokesčių 
sumokėti neskuba. Taip valstybės adminis-
tracija sukūrė sau gana patogią sistemą, ypač 
tinkamą laikams, kol nebuvo kompiuterių 
ir kalkuliatorių, GPS aparatėlių ir tikslių že-
mėlapių. Užuot beviltiškai ieškojus milijonų 
konkrečių sklypelių besikeitusių savininkų, 
fiskalinė atsakomybė buvo užkrauta kaimo 
bendruomenėms (ne tokiai gausiai ir pasto-
vesnei institucijai).

Taip gyventa ir Pagulbiniuose.
Nors ilgas panemunių pievų ruožas nuo 

Viešvilės upelio žiočių iki pat Baltupėnų 
kaimo nuo seno buvo vadinamas Pagulbinių 
pievomis, tačiau realiai tas plotas nuo seno 
buvo padalintas. Rytinė to ruožo dalis buvo 
priskirta Viešvilės bendruomenei, o Pagul-
biniams teliko tarpas ties kaimaviete (nuo 
seno vadintos Rėžės). Ir ten buvo įsiterpęs 
Viešvilės veikėjo E.Šetlerio pievų sklypas bei 
kitų svetimųjų ploteliai.

Pakrantės ruožas ties kaimu vadintas Sala 
(ten senovėje buvusi Nemuno sala, vėliau 
susijungusi su pakrante), o plotas tarp ilgai 
išlikusios senvagės ir Pagulbinių kaimavie-
tės – Salelės. Visi vietovardžiai buvę lietuviš-
ki, mat kaime ilgai vyravo lietuvininkai.

Pagulbinių pievų vakariniame galė XIX a. 
pabaigoje buvo įsikūręs žvyro karjeras, ten 
buvo ir K. Dekerio valdyti sklypeliai. Anks-
čiau slėnio krante stovėjo dvi kalkių degimo 
krosnys (kalkių degimu šimtmečiais užsiimta 
ruože nuo Smalininkų iki Baltupėnų, kur Ne-
muno pakrantėse būdavo randama nemažai 
kalkakmenio nuolaužų).

Kai kurie pagulbiniškiai taip pat buvę 
nepėsti – jie sugebėjo įsigyti paupio pievų 
rėželius kitų kaimų bendruomenių valdo-
se. Pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje Augustui 
Žagūnui iš Pagulbinių priklausė pievų rėžis 
Nemuno kairiajame krašte, Trapėnų ben-
druomenės žemėse. Nikelis Reikiškė valdė 
pievų rėžį vadinamose Aukštogalių pievose 
ties Viešvile. Juozapas Velbaitis turėjęs ilgą 
pievų rėžį prie Viešvilės upelio žiočių.

Taip Nemuno pakrantėse klostėsi labai 
sudėtinga senosios žemėvaldos ir žemėval-
dos mozaika.

Pagulbiniuose būdavo užsiimama ne vien 
tradiciniu žemės dirbimu ar pievų šienavimu. 
Kaimas pateko į istorijos puslapius ir kaip 
vienas iš Nemuno laivininkystės centrų. Čia 
(kaip ir kitose Smalininkų–Sokaičių ruožo 
gyvenvietėse) iš Viešvilės girioje paruoštos ar 
iš Nemuno aukštupio atplukdytos medienos 
būdavo statomos valtys ir nemaži laivai – va-
dinamieji kuršlaiviai, išplaukdavę į Kuršių 
marias ir Aistmares, plukdę įvairiausius kro-

vinius upėmis ir kanalais iki tolimų vietovių, 
kai kada pasiekdavę ir Berlyną.

Pavyzdžiui, 1890 m. Pagulbiniuose, va-
dovaujant laivininkui Boicui, buvo pastatytas 
medinis kuršlaivis „Anna“, plukdydavęs iki 
216 tonų krovinio. Tai buvęs didžiulis burinis 
laivas, kurio ilgis siekė 32,50 m, o plotis – 
5,19 m. Mediniai laivo bortai buvę beveik 2 m 
aukščio. Tas Pagulbiniuose pastatytas didysis 
laivas buvo oficialiai užregistruotas Karaliau-
čiuje vestame krašto laivų registre (kaip Nr. 
464) ir pripažintas tinkamu laivybai. 1890–
1928 m. juo plaukiojo pats statytojas Boicas iš 
Pagulbinių kaimo. 1928 m. kuršlaivį perėmė 
K. Hofas iš Karaliaučiaus, o 1940 m. – Valteris 
Jakubaitis, iš pradžių gyvenęs Karaliaučiuje, 
o vėliau Gilijos kaime prie Kuršių marių. 1938 
m. jau nemažo amžiaus sulaukęs laivas buvo 
rekonstruotas – jame buvo įrengtas ketur-
taktis 90 arklio galių motoras, palengvinęs 
laivininkų dalią. Tada kuršlaivis pavadintas 
„Manfred“. 1944–1945 m. šaltą žiemą laivas 
užkliuvęs už tinklų ir įšalęs į ledą. 1945 m. 
pradžioje nejudrų taikinį sudaužė sovietinė 
artilerija.

1895 m. Pagulbiniuose buvo pastatytas 
kitas žinomas kuršlaivis „Emma“ (vėliau 
dar vadintas „Emma von Wischwill“ – Ema 
iš Viešvilės). Tai buvo tristiebis medinis bur-
laivis, galėjęs plukdyti iki 217 tonų krovinio. 
Jo ilgis siekė 33,40 m, plotis – 6,10 m, o bortų 
aukštis – 2,15 m. Laivo statybai vadovavo jo 
būsimasis kapitonas J.Brokas, kuršlaivį pava-
dinęs savo dukros vardu. Jis laivu plaukiojo 
1895–1913 m., 1913–1915 m. laivą perėmęs 
F. Brokas iš Viešvilės, o 1915–1920 m. – vėl 
J. Brokas. Nuo 1920 m. laivas atiteko žinomos 
laivininkų Adomaičių giminės, įsikūrusios 
Tepliuvoje prie Priegliaus upės, nariui Erns-
tui, kuris burlaivį valdė iki 1945 m. Vėliau 
(1945–1965 m.) kuršlaivis priklausė Berlyne 
apsistojusiam Heinrichui Adomaičiui. Laivas 
buvo tobulinamas – 1927 m. pastatyti nauji 
stiebai, 1931 m. įrengti korpuso metaliniai 
sutvirtinimai, 1937 m. įstatytas 80 arklio 
galių pagalbinis motoras, o stiebai pašalinti. 
Vėlesniais laikais laivas figūravo Tepliuvos 
laivų registre (kaip Nr. 67). Išliko žinių apie 
senų laikų technines apžiūras, po kurių šiam 
laivui būdavo leidžiama toliau plaukioti. Tos 
apžiūros vykusios Elbinge (1930. VII.21 d.), 
Tilžėje (1932. IX. 30 d.), Karaliaučiuje (1934. 
X. 28 d., 1936. IV. 2 d., 1938. IV. 23 d.).

Tuos didžiuosius laivus turėjo statyti 
įgudę meistrai su gausiais pagalbininkais. 
Ten darbavosi ir kalviai, gaminę metalines 
laivų detales, vinis ir kita.

Matyt, Pagulbiniuose anuomet buvo pa-
statyta ir kitų laivų bei mažesnių valčių, apie 
kuriuos žinių neišliko. Gal apie kaimo laiva-
dirbius  kada nors bus sužinota ir daugiau.

Autoriaus nuotr.
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daug svarbių ir reikšmingų sukilimo epi-
zodų vyko kaip tik čia. Nenuostabu, kad 
tądien ir Pagėgių savivaldybė gyveno 
Mažosios Lietuvos dvasia. 

Š. m. sausio 15-ąją Pagėgių krašto žmo-
nės rinkosi miesto centre, prie savivaldy-
bės, kur 12 val. buvo iškilmingai pakelta 
Mažosios Lietuvos vėliava, skambėjo Jur-
gio Zauerveino „Lietuvninkais mes esam 
gimę...“. Visoms savivaldybės seniūnijoms 
buvo padovanotos Mažosios Lietuvos 
vėliavos. 2013 m. Lietuvos Respublikos 
Seimui paskelbus Klaipėdos krašto prijun-
gimo prie Lietuvos metais, dar ne kartą šios 
vėliavos plazdės ne tik Pagėgių mieste, bet 
ir atokesnėse savivaldybės vietose.  

Po iškilmių Pagėgiuose renginiai 
persikėlė į Rambyno regioninį parką. 
Savivaldybės vadovai, svečiai, pagėgiš-
kiai, vilkyškiečiai ir aplinkinių kaimų 
gyventojai susirinko Bitėnų kapinaitėse, 
kurios pelnytai pretenduoja tapti Ma-
žosios Lietuvos panteonu. Čia iškiliųjų 
krašto asmenybių – Martyno Jankaus, Jono 
Vanagaičio, Vydūno, Valterio Kristupo 
Banaičio – amžinojo poilsio vieta. Kartu 
su kunigu Mindaugu Kairiu jų atminimas 
buvo pagerbtas malda, tylos minute ir 
gėlių žiedais. Renginyje dalyvavo ir Pagė-
gių pasienio rinktinės Bardinų užkardos 
karininkai ta proga pagerbę prieškario 
Bitėnų pereinamojo punkto vado, šaulio 
Aleksandro Žvinakio, žuvusio 1938 m. ir 
palaidoto šiose kapinėse, atminimą. 

Po ceremonijos kapinaitėse visi patrau-
kė į šalia esantį Rambyno regioninio parko 
Lankytojų centrą, kur jau laukė karšta 
Rambyno apylinkėse surinktų žolelių 
arbata, ruginė ir kvietinė namuose kepta 
duona, gardus ponios Vandos Platūkie-
nės spaustas sūris, bitėniškių Žemgulių 
medus – visa, kas per amžius šioje žemėje 
buvo vertingiausia. Iki šiol prisimenama, 
kad, prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietu-
vos, Rambynas ir Bitėnai buvo ypač lanko-
mi. Svetinguose Martyno Jankaus namuose 
visiems, ar tai būtų iškilūs Vyriausybės 
vyrai, ar skautai, ar šauliai, ar moksleivių 
ekskursijos, netrūko nuoširdumo ir kuklių 
vaišių.

Pilnutėlėje Lankytojų centro salėje buvo 
pristatytas 5-asis žurnalo „Rambynas“ 
numeris. Šis žurnalas yra leidžiamas vie-
ną kartą per metus ir kiekvienas jo naujas 
numeris, anksčiau ar vėliau pasirodantis, 
tradiciškai pristatomas sausio 15-ąją. 
Rambyno regioninio parko direktorė ir 
šio žurnalo vyriausioji redaktorė Diana 
Milašauskienė pasakojo, kad taip jau suta-
po – Klaipėdos sukilimui 90 metų, o žurna-
lui 5 metukai. Kai buvo sugalvota leisti tokį 
žurnalą, optimizmo buvo mažai ir niekas 
netikėjo, kad „Rambynas“ išgyvens iki 5 
numerių. Idėja leisti žurnalą kilo žurna-
listui, eseistui, poetui Eugenijui Skipičiui. 
Gyvendamas ant Rambyno kalno, jau 
daugelį metų dalyvaudamas kultūrinėje 
veikloje, jis pastebėjo, jog apie Rambyną, 
jo esmę, prasmę ir svarbą žmonės žino 
mažai. Lankytojai atvykę į Rambyną mato 
tik puikų kraštovaizdį, o aplinkinių apy-
linkių gyventojai Rambyną suvokia dar 
paprasčiau. Labai menkas čia gyvenančio 
žmogaus ir vietos ryšys. Žmonės dar vis 
nėra suaugę su šiuo kraštu, todėl svarbiau-
sias žurnalo uždavinys – supažindinti su 
krašto istorija, kultūra, tokiu būdu juos 
prijaukinant prie šios žemės. Žurnalas lei-
džiamas 1000 egzempliorių tiražu. Kiekvie-
no numerio išleidimui reikėjo ieškoti lėšų 
ir jų vis atsirasdavo – aukojo visuomeninės 
organizacijos, savivaldybės verslo įmonės, 
pavieniai asmenys.  Vėliau žurnalo leidimą 
pradėjo remti Spaudos, radijo ir televizijos 
rėmimo fondas. Atrodo, kad dabar jau bus 
lengviau, nes nemaža dalis lėšų bus gau-
nama žurnalą parduodant.

Čia pat žurnalas buvo padovanotas 
Pagėgių savivaldybės merui Virginijui 
Komskiui, kuris trumpai drūtai tarė, jog 
žurnalas yra vertingas, rimtas leidinys. Šį 

Klaipėdos krašto atgavimo 
90-osios metinės Pagėgiuose

Klaipėdos krašto atgavimo 90-osioms metinėms

Giedrė STAKVILEVIČIŪTĖ, Bitėnai, Pagėgių sav.

penktąjį numerį  jis jau buvo matęs ir skai-
tęs, todėl neabejodamas pranešė, kad nuo 
šeštojo numerio savivaldybės taryba yra 
nutarusi remti žurnalo leidimą finansiškai, 
tam skirdama 3000 litų. 

Savivaldybės merui pritarė Lietuvos 
konsulato Tilžėje ministras patarėjas, 
istorijos mokslų profesorius Bronius Ma-
kauskas, kuris prisipažino su Rambynu 
susipažinęs jo dar net nematęs. Tai buvo 
Vilniuje. Viename akademinės bendruo-
menės sambūryje  jam buvo parodytas 
žurnalas „Rambynas“. Sveikindamas su 
iškilia Klaipėdos krašto diena profesorius 
pabrėžė žurnalo „Rambynas“ svarbą visai 
Lietuvai.

Draugijos „Lietuvai pagražinti“ Pa-
gėgių skyriaus moterys visus pakvietė 
sudainuoti „Lietuva brangi“, „Kur senas 
Rambynas“ ir vėl iškeliauta į Pagėgius. 
Diena buvo turtinga pažintinių renginių. 
Net ir tie, kurie apie Mažąją Lietuvą žinojo 
mažai arba tiesiog nebuvo stabtelėję prie 
jos ištakų, istorijos, tądien tapo dvasiškai 
turtingesni. Daug žinių, įdomybių apie 
Mažąją Lietuvą pasisėmė viktorinos „Lai-
vu – Nemunu po Mažosios Lietuvos isto-
riją“ dalyviai ir žiūrovai. Viktorinoje da-
lyvavo 6 savivaldybės mokyklos. Pagėgių 
Algimanto Mackaus gimnazija subūrė net 
dvi komandas, nes į vieną negalėjo sutilpti 
visi norintys. Nugalėtojais buvo paskelbta 
Vilkyškių vidurinės mokyklos komanda ir 
jai atiteko pagrindinis savivaldybės mero 
V. Komskio įsteigtas prizas – ekskursija į 
Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejų, ta-
čiau ir kitos komandos nebuvo nuskriaus-
tos. Jos savo mokykloms iškovojo po labai 
vertingą prizą – 1938 m., minint Klaipėdos 
krašto sukilimo 15-ąsias metines, išleisto 
Jono Vanagaičio almanacho „Kovos ke-
liais“ II leidimą. Po moksleivių viktorinos 
Martyno Jankaus muziejaus direktorė 
Liuda Burzdžiuvienė pristatė parodą apie 
Martyną Jankų. 

Po to buvo perskaitytas 2012 m. Pagėgių 
krašto garbės piliečio, geologijos mokslų 
profesoriaus, 1928 m. gimusio Pagėgiuose, 
Vytauto Juodkazio sveikinimo laiškas. Ap-
gailestaudamas, kad negali atvykti į savo 
mylimus Pagėgius, V. Juodkazis palinkėjo 
pagėgiškiams saugoti ir puošti kraštą 
gražiais darbais, neužmirštant puoselėti  
garbingą praeitį.

Salėje užgesus šviesai, visi  nuščiuvo ir 
susikaupę žiūrėjo muziejine vertybe tapusį 
filmą. Begarsis, 1923 m. anglų kino meistrų 
sukurtas filmas apie Klaipėdos sukilimą 
užfiksavo istorinius kadrus ir asmenis, 
dalyvavusius  Klaipėdos įvykiuose. 

Pasibaigus istoriniam filmui, kuriam 
taip pat 90 metų, kaip ir Klaipėdos sukili-
mu vadinamiems įvykiams, salėje sužibo 
šviesos ir buvo paskelbtas kulminacinis, 
visų lauktas šventės akcentas: Eugenijaus 
Skipičio ir Sigito Stonio apdovanojimas 
medaliais „Už nuopelnus Pagėgių kraštui“. 
Tokį sprendimą priėmė Pagėgių savivaldy-
bės taryba, įvardindama, jog šie du piliečiai 
yra apdovanojami už Mažosios Lietuvos 
istorijos, kultūros ir paveldo saugojimą bei 
puoselėjimą. Potvarkį pasirašė  savivaldy-
bės meras V. Komskis. Jis ir buvo pakvies-
tas atlikti šią malonią misiją – apdovanoti 
poetą, literatą, žurnalistą, tapytoją, foto-
menininką, kultūrininką ir kraštotyrininką 
Eugenijų Skipitį bei Pagėgių savivaldybės 
politiką, visuomenės ir kultūros veikėją  
Sigitą Stonį. Paskelbus apdovanojamųjų 
pavardes susirinkusieji salėje akimirksniu 
atsistojo ir garsiomis ovacijomis išreiškė 
pagarbą ir pritarimą. 

Dėkodamas už veiklos įvertinimą 
S. Stonys džiaugėsi, kad jį supa puikūs 
žmonės, suprantantys jo organizuojamos 
veiklos prasmingumą. Džiaugėsi tuo, kad 
likimas lėmė gimti šiame krašte, leido jam 
jau subrendusiam grįžti į savo mieląją 
žemę. Smagu, kad meilę Mažajai Lietuvai, 
kurią nešioji širdyje kaip vienintelę Tėvy-
nę, gali deklaruoti ne tik žodžiais, bet ir 

darbais. Savo kasdieniniu darbu siekiu, 
kad Mažoji Lietuva būtų minima ne tik 
Bostone, Čikagoje, Toronte, Australijoje, 
Vokietijoje, bet užimtų garbingą vietą ir 
Lietuvoje. S. Stonys yra vietos veiklos gru-
pės (VVG) „Pagėgių kraštas“ administraci-
jos vadovas. Jo vadovaujama VVG 2012 m. 
apdovanota už bendruomenių verslumo 
skatinimą. Savo entuziazmu S. Stonys daug 
prisidėjo, kad atgimtų arba tiesiog gimtų 
Šereiklaukio kaimo bendruomenė. Dirb-
damas Vilkyškių seniūnu subūrė miestelio 
bendruomenę, rūpinosi herbo sukūrimu ir 
įteisinimu, prisidėjo prie vargonų muzikos 
festivalio gimimo Vilkyškiuose, organiza-
vo talkas tvarkant Vilkyškių evangelikų 
liuteronų bažnyčią. Fotografijos darbais 
S. Stonys garsina ir įprasmina savo tėviškę 
Šereiklaukį, Vilkyškius. 

E. Skipitis nebuvo labai iškalbus, bet 
dėkodamas už įvertinimą taip pat akcen-
tavo, kad yra dėkingas likimui, pastūmėju-
siam jį į šį kraštą. „Šiandien tegul Šeduva 
liūdi, tai mano gimtinė, bet kaip sakoma, 
savam krašte pranašu nebūsi. Džiaugiuosi 
pastebėdamas vis didesnį žmonių dėmesį 
Rambynui, vis daugiau atsiranda suvo-
kiančių, kad šis kraštas yra jų dirvožemis, 
jų šaknų žemė. Tegul leidžia šaknis kuo 
giliau, žemei nuo to bus saugiau. Aš pasi-
stengsiu tyliai padaryti tai, ką jaučiu, kad 
reikia padaryti.“ E. Skipitis pastebi, kad ir 
jo likime yra tam tikrų paralelių. M. Jankus 
nuo pat Klaipėdos krašto prijungimo prie 
Lietuvos laikų iki dramatiškos 1939-ųjų 
metų suirutės artimai bendravo su advoka-
tu, redaktoriumi, buvusiu nepriklausomos 
Lietuvos vidaus reikalų ministru Rapolu 
Skipičiu, daug prisidėjusiu viešinant Klai-
pėdos krašto prijungimą prie Lietuvos ir 
visada tikėjusiu Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimu. Taigi, E. Skipitis ne pirmas 
šeduvis Bitėnuose ir ne pirmas Skipitis 
garsinantis šį kraštą. Baigiantis M. Jankaus 
spaustuvės pastato įrengimo darbams, 
tvarkant apleistą  teritoriją, griuvėsių lie-
kanas, slėnyje prie Bitės upelio jis pasiūlė 
įkurti Mažosios Lietuvos Paveikslų sodą. 
Dar 1999 m. Lietuvos televizijos žurnalistei 
Aušrai Kalinauskienei rengiant reportažą 
apie Martyno Jankaus sodyboje būsiančią 
ekspoziciją, jis jau dėstė Paveikslų sodo 
koncepciją. Vėliau ši E. Skipičio idėja 
buvo įgyvendinta. Tik susikūrus Pagėgių 
savivaldybei E. Skipitis organizavo pirmąjį 
savivaldybės istorijoje fotografų plenerą – 
fotosesiją. Keletą dienų žymūs Lietuvos 
fotografai keliavo po kaimus ir miestelius, 
o jų darbų paroda buvo pavadinta „Pagė-
giai laiko delne“. Vėliau kartu su S. Stoniu 
organizavo kitą fotosesiją ir parodą „Ilgas 
mažų žmonių gyvenimas“. Dirbdamas 

laikraščio „Lietuvos žinios“ skiltyje „Su 
pliuso ženklu“ kūrė meninius tekstus apie 
didingąjį Rambyną ir jo apylinkių žmones. 
E. Skipitis yra vienas iš knygos „Martyno 
Jankaus muziejus Bitėnuose“ autorių. 
Praėjusiais metais suaktyvėjo E. Skipičio 
veikla ir anapus Nemuno, Tilžėje.

Beje, baigiantis 2012 m. Tilžėje, Lietu-
vių namuose, kurie veikia prie Kristaus 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios (kuni-
gas, kanauninkas Anupras Gauronskis), 
atidaryta žurnalisto, fotografo E. Skipičio 
fotografijų paroda „Vydūnas. Laikas ir 
žmonės“. Tai Lietuvos konsulato Tilžėje, 
vis labiau aktyvinančio kultūrinius ryšius 
tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus krašto,  bai-
giamasis 2012-ųjų metų renginys iš ciklo 
„Kaip skamba Vydūno kanklės mūsų 
širdyse“.  

Ši paroda – antroji Eugenijaus Skipičio 
kūrybinė viešnagė Tilžėje. 2012 m. pavasa-
rį, minint Vydūno gimimo dieną, jis viešėjo 
Tilžėje ir apie Vydūno reikšmę kiekvienam 
žmogui, nesvarbu, kokia jo tautybė ar 
religija, kalbėjo meniniu žodžiu. Joje ma-
tome daugelį Mažosios Lietuvos kultūros 
istorijai atsidavusių asmenų, tokių kaip 
profesorius Algirdas Matulevičius, Vydū-
no draugijos garbės pirmininkas doc. dr. 
Vacys Bagdonavičius, Klaipėdos univer-
siteto profesorė Daiva Kšanienė, rašytojas 
Artūras Hermanas (Arthur Hermann) 
ir daugelis kitų. E. Skipičio sukurtose 
nuotraukose jie pateikti netikėtu rakursu, 
spinduliuoja dvasingumu ir išmintimi. 
Autorius pažįsta fotografuojamus asmenis, 
tad pagarbos ir simpatijų jiems  neslepia. 
Tilžės gyventojams E. Skipičio paroda 
svarbi pažintiniu aspektu. Jie gali sužinoti, 
kiek iškilių, Lietuvoje ir kitose Europos 
valstybėse žinomų žmonių savo veiklą sieja 
su Vydūno idėjomis ir kūryba. 

Parodos atidarymo proga į susirin-
kusius Tilžės miesto gyventojus, lietuvių 
bendruomenės narius, besikuriančios Vy-
dūno draugijos Tilžėje entuziastus kreipėsi 
Lietuvos konsulato Tilžėje konsulė Liuda 
Kleimionova, kuri pasidžiaugė miesto gy-
ventojų noru pažinti lietuviškąjį paveldą, 
pagarba Vydūno atminimui.  O po parodos 
pristatymo  susirinkusieji ilgai nesiskirstė, 
diskutavo. Buvo pasakyta daug prasmin-
gų padėkos žodžių  autoriui ir konsulato 
darbuotojams. Tilžės miesto Kraštotyros 
draugijos pirmininkė Margarita Kaplunova 
apibendrindama susitikimą išreiškė mintį, 
kad tik dabar dvi tautos gyvenančios taip 
arti, tik per  Nemuno plotį, pradeda pažinti 
viena kitą. Reikia tikėtis, kad pažintis iš-
augs į patikimą draugystę. 

Autorės nuotr.

Per Eugenijaus Skipičio fotoparodos atidarymą Tilžėje. Iš kairės: Lietuvos konsulato Tilžėje 
ministras patarėjas Bronius Makauskas, klebonas Anupras Gauronskis, Lietuvos konsulato 
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Profesoriaus Mykolo Biržiškos laiškai iš Varšuvos
Prof. dr. Bronius MAKAUSKAS, Tilžė

Lietuvių ir lenkų santykių epizodas

Ir T. [Tarnovskis] ir Gr. [Grabovskis] 
ir kiti vis klausinėja, kaip į Pilsudskį 
žiūrima žmonėse; vienam kitam papasa-
kojau Alytaus senio bylų dėl pavadinimo 
Pilsudskiu. T. [Tarnovskis] sako Lenkiją, 
atsimenant V. [Voldemaro] pasakymą, 
jog lenkų pasiuntinius tepriimsiąs Vil-
niuje, pasiūlysiant ambasadorių, įleisiant 
ištremtuosius (bus, turbūt, dėl kiekvieno 
nurodinėjimo, jog nesąs Lenkų pilietis). 
Lenkija pilnai pripažįstanti Lietuvą tei-
singai darant visur kur Vilniaus dalyką 
primenant, bet dėl Suvalkų sutarties 
sulaužymo Lenkija niekados oficialiai 
savęs neišplaksiant. Vakare nuėjau pas 
Babianskį, bet neradau namie – [pažymėto 
teksto pabaiga].

Dabar Tau tiktai. Mano kambarys jau 
nuolat šiltas, lova patogi, tik miegu ne 
per geriausiai. Šiandien esu pakviestas 
pas Sakalauskius pietų. Miestą šiek tiek 
pažinau, bet vis man – be kalnų ir su per 
[didele tauška?] dar nepatinka. Tau be 
abėjo patiktų dėl ploto [...] ir nepaprasto 
judėjimo, tik bijotum tūkstančių automo-
bilių. Mergaitėms turbūt irgi patiktų. 

Ką jūs darote? Ar buvote teatre? Dėl 
kino neabejoju. Bučiuoju Jus karščiausiai. 

Tavo ir Jūsų Myk.

1928.I.30 Mylimoji Broniulik! Rašau 
labai pavargęs, prisilakstęs. Žinoma, 
ne spaudai tik J. J. [Ignui Jonynui] ir 
kitų žiniai. Iš ryto reikėjo būti knygyne 
(pirkau trūkstančius „Słownik języka 
polskiego“ sąsiuvinius), paskum buvau 
Užsienio Reikalų Ministerijoje, iš ten 
grįžau namo ištaisyti „Wiadomości Lite-
rackie“ straipsnį apie mane, kur buvau 
padarytas lenku patriotu ir šiaip daug 
apie mane banialiukų buvo prirašyta – ge-
rai, kad parodė prieš išspausdinant tai, 
nesikišdamas į jų teisingai, bet nepilnai 
kitus pažintus faktus, vis dėlto nuleidau 
straipsnio toną – nežinau, ką jie su straips-
niu darys41. 1 val. buvo man priešpiečiai, 
kuriuose dalyvavo Ministerijos spaudos 
skyriaus vedėjas Libickis, sekretorius 
Šumliakovskis42, dar koks tarnautojas, o 
taip pat Zygm. [Zigmuntas] Lempickis43 
ir „Kurjer Warszawski“44 redaktorius Ol-
šovskis45. Kalbėtasi buvusiomis kultūros 
temomis, tai aš stengiaus informuoti apie 
Lietuvą, o iš jų kamantinėti apie lenkų 
kultūrą – kreipiau dėmesio į rusų kultūros 
nukratymą, gerus Kauno lenkų santykius 
su lietuviais, lietuvių kultūros darbą, 
literatūros gyvenimą ir t. t. Grįždamas ir 
lydėdamas mane Šumliakovskis aiškino 
man, kodel tremtinių dar negrąžinta: Vol-
demaras nesikreipęs jųjų reikalu į Lenkų 
vyriausybę, kaip Ženevoj buvę nutarta, tai 
šioji nė nežinojusi – dabar būsią priimti; 
tik vis delto atrodo, jog del kiekvieno iš jų 
bus kokių iš lenkų pusės kliūčių, o ypačiai 
lenkų pilietybės nepripažinimo.

4 val. nuvažiavau pas Marijoną Svie-
chauskį. Patyriau Vilniaus emigrantus 
labai keikus Plečkaitį, kam šis juos varžęs, 
[...] eiti 1 ½ val. į miestą, o šis aiškinęs, 
jog jie eina pas mergas ir ulioją. Ancevi-
čius46 esąs narwaniec [lenk. karštakošis]. 
Varšuvoje gyvena daugelis Kauno lenkų 
kaip Swiechauskis, Okuličius, Vielhorskis 
ir kiti – pasitraukę nuo slegiančio Vilnių 
centralizmo ir tikėjęsi čia ką gera Lietuvai 
ir Vilniaus kraštui padaryti – apsivylę. 
Meištavičius47 jau 8 mėnesiai kai esąs 
Pil[sudskio] nemalonėje ir bijąs nustoti 
vietos. Vielhorskis48 protestavęs Meyšta-
vičui, kai šis tvirtinęs Lietuvai tereikiant 
„ciwuna“ [liet. tijūno] su botagu. Vielh. 
[Wielhorski] labai norįs grįžti prie šeimy-
nos, nuo kurios esąs atskirtas jau 4 metai. 
Pilsudskis nieko neklausęs, nei Pristoro. 
Rudenį visa jis nutaręs ir vedęs, nors ap-
linkui bemaž visi jį mėginę sulaikyti. Ėjęs 
tiesiog į karą, norėdamas pabaigti neaiškią 
padėtį. Ženevai jam siūlę pastatyti aiškius 
reikalavimus, bet jis pasitenkinęs būsimu 
V [Voldemaro] atsisakymu nuo karo. 

Dabar esanti valanda, kai galima esą ne-
sunkiai vienas – [kitam?] grąžinti Vilnių, 
užsiminiau Rondomanskį.

7 val. vakaro Babianskis man daug 
papildė, pasakodamas, jog Pils. [Pilsuds-
kis] esąs užsispyrėlis, bet kartu vis sakęs 
„būsiu norįs Lietuvai [...]“, bet šie nežinia 
ko norį. Bab [Babianskis] nemanąs kad ir 
gavus Vilnių Lietuvai būtų jai dabar nau-
dos – tik vargas ir maištai. Geriau būtų 
ekspansija – neliečiant sienų – veržtis į 
Vilnių. – O dabar labą naktį plunksna nesi-
laiko. Bučiuoju Tave  ir mergaites. Myk.

1928.II.5 Bronuček mano brangute! 
Jau kelias dienas nieko nerašiau, nes tiek 
laksčiau ir privargdavau, jog vos nusirė-
dydavau gulti. Dabar nuo vakar dienos 
esu Krokuvoje, (pranešti spaudai atvyko 
II.4), kuri man be galo patiko, bet pirma 
apie tai, ko dar nerašiau iš Varšuvos ir apie 
ką pranešk Jonyno ar Balučio49 žiniai.

I.31 pakviestas apsilankiau pas PAT’o 
direktorių Goreckį50, kurį dar iš Vilniaus 
buvau pažinęs. Kai aš jam nurodžiau, jog 
lenkų spauda be galo netiksliai informuo-
janti lenkų visuomenę, jis čia pat siūlė, kad 
PAT su Elta susitartų informuotis, kad ne-
būtų klaidų. Apie 12 val. naktį tą pat dieną 
jis man skambino viešbutin, prašydamas 
ištaisyti gautą iš Rygos telegramą apie 
Šilingo atsistatydinimą, labai netiksliai 
paduotą; supratau, jog tai daroma man 
įrodyti. 12 val. dieną buvau pas Užsienio 
Reikalų Ministerį Zaleskį, su kuriuo pasi-
kalbėjimą nusiunčiau telegrama Kaunan ir 
laišką į „Vilniaus Aidą“; jeigu telegrama 
nebūtų pasiekusi, tegu „Elta“ pasiima iš 
„V. Aido“. Be ko kita, nurodžiau Zaleskiui 
į reikalą grąžinti tremtinius ir konkrečiau 
minėjau Rondomanskį51 kurį jis užrašė. Tą 
pat dieną priešpietavau su Goreckiu. 5 val. 
popiet buvo arbatėlė (faifoklokas).

„Przegląd Polityczny“ redakcijos 
prof. Handelsmano man pagerbti duota 
„Europos viešbučio Pompėjos salėje“. 
Dalyvavo per 30 profesorių, redaktorių ir 
šiaip veikėjų, kaip Boduenas, Zielinskis, 
Požezinskis, Staravičius, gen. Babianskis, 
Mar. [Marjanas] Sviechanskis, Lednickis52, 
Šoberis, Posneris, Lempickis, Kulčickis, 
Vacl. [Vaclovas] Makovskis53, [kar...], rek-
torius su prorektorium ir kiti. Handelsma-
nas pasveikino malonia prakalba, į kurią 
atsakydamas ir pabrėždamas, jog neliečiu 
politikos ir nesakau valdžios vardu, nuro-
džiau, jog kiek Lietuva praeityje kentėjo 
dėl vienašališko, nes vienintelio lenkų 
kultūros įplaukimo, tik dabar – greta kitų 
kultūrų – ji nebijo ir lenkų, nes nepriklau-
somybėje sutvirtėjusi ji turi aiškią savo 
kultūrą; lietuvių mokslas ir literatūra ir da-
bar de facto turi ryšių su lenkų mokslu ir li-
teratūra, kad ir aplinkiniu keliu, ir ateityje 
to nevengs, o jei ir lenkų mokslininkai bei 
literatai panorės su lietuvių mokslininkais 
bei literatais turėti tinkamų pažinčių, iš jų 
turėti informaciją, keistis raštais ir pan., 
lietuviai to nevengs, kad ir dar bendros 
sutartys dar nebūtų padarytos.

Kiek provokuodamas puoliau lenkų 
universitetus, jog vengia lietuvių ir jų 
dalykų, nurodžiau priešingą Lietuvos 
universiteto taktiką, po ko Požezinskis, 
Šoberis, Antonevičius rodė kas lenkų uni-
versitetuose daroma („Epoka“ pranešė, jog 
visuose lenkų universitetuose dėstoma ir 
lietuvių literatūra – ko nei vienas nesakė), 
jog lenkų mokslininkai mėginę susisiekti 
su lietuvių mokslininkais, bet be atsako. 
Boduėnas54 du kartu kalbėjo ir dalijosi kaip 
senis atsiminimais. Aš du kartu kalbėjau, 
ir išklausė mane be galo rimtai, susimąstę; 
stengiaus turėti čia savo rankose iniciatyvą 
– mokslo sferos susidomėj tuo pasikal-
bėjimu – paskui daug kas sutikęs mane 
apgailestavo nebuvęs šiame „svarbiame 
ir įdomiame“ pasikalbėjime.

II.1 apie 1 val. su Posneriu55, Nedzial-
kovskiu ir Tuguttu buvau Seimo rūmuo-

se. N. [Nedzialkovskis] labai klausinėjo, 
kokių turiu žinių apie Lenkų valdžios 
rėmiamų emigrantų, nes šioji išsižadanti 
to rėmimo ir neprisipažįstanti. Nurodė, jog 
pinigiškai pepeesai remia kaip ir Vakarų 
Europos socialistai, bet toji pašalpa esanti 
per maža, bent iš to galima būtų leisti 
„Pirmyn“ ir ką didesnio ruošti, gal, sako, 
ką valdžia ir duodanti. Klausinėjo apie 
Lydos kareivines. Gnaibė Plečkaitį dėl 
Čižo, Poliakevičiaus56, gyrė Paplauską ir 
Ancevičių. Paskui pietavom su Posneriu ir 
ekskunigu Bolcevičiu57, mačiau Šaulio du-
krytę – rimtą, liūdną Birutykė, bet lenkaitė, 
lietuviškai nemoka. Popiet turėjau dar būti 
Užsienio Reikalų Ministerijoje dėl sureda-
gavimo pasikalbėjimo su Zaleskiu – tekstą 
jis patikrino, bet nieko neperdirbo; daug 
darbo turėjau, iki jį kaligrafiškai telegrafui 
naktį perrašiau. Vakare mačiaus su vienu 
Užsienio Reikalų Ministerijos valdininku 
Smigielskiu58, kuris mane „privatiškai“ 
baidė dėl Vilniaus, insinuavo latvius 
siūlius pasidalyti Lietuva ir pan., tikino 
lietuvių persekiojimas esant mažus daly-
kus, kurie atpulsią lietuviams susitarius 
su lenkais, o kitaip lietuviai išnyksią 
Vilniaus krašte ir t. t. Dar po to buvau 
pas Straševičių, kalbėjimus su Vakaru59, 
kuris parašė „Consulibus“ – nebeturi jis 
jau mūsų klausime reikšmės. Tuo tarpu 
tiek, nes jau manęs laukia vesti į Vavelį. 
[Teksto spaudai pabaiga.]

Aš jau, mamuček, labai pavargau ir 
ne tik dėl nuolatinio vaikščiojimo, nors 
dažnai ir taksi važinėju, bet ypačiai dėl 
minties įtempimo, kad kur klaidingai ne-
pasielgčiau. Pabučiuok mane nors iš tolo 
ir paremk. Bučiuoju jus, špuntes.

„Krokuvoje, Varšuvoje sėdi bernelis 
nevalioje“

Tęsinys kitame numeryje

4 1 S t r a i p s n į  i š s p a u s d i n o  ž u r n a l a s  W i a -
domości Literackie, 1928, nr. 6, p. 4: „Prof. Biržiska  
w Warszawie“.

42 Marianas Šumlakovskis (Szumlakowski, 1893–
1961) – užsienio reikalų ministro Augusto Zaleskio kabine-
to direktorius ir patikėtinis. 4 ir 5 dešimtmečiuose Lenkijos 
pasiuntinys Madride. 

43 Zigmuntas Lempickis (Zygmunt Łempicki, 1886–
1943) – germanistas, Varšuvos universiteto profesorius. 
Dienraščio Kurier Polski vyriausiasis redaktorius.

44 Kurier Warszawski (1821–1939) – labai populiarus 
konservatyvus dienraštis.

45 Konradas Olchovičius (Olchowicz, 1894–1978) – 
dienraščio Kurier Warszawski vyriausiasis redaktorius. 
Biržiška, ko gero, bus suklydęs, nes pavardę Olszewski 
turėjęs ankstesnis (tuo metu jau miręs) šio dienraščio vyr. 
redaktorius.  

46 Pranas Ancevičius (g. 1905 Laužuose Raseinių 
aps. – m. 1964 Okvilyje, Kanadoje) – žurnalistas, literatūros 
kritikas, politinis veikėjas. 1927 m. rugsėjo 16 d. suimtas kaip 
Tauragės sukilimo dalyvis, bet, užstojus J. Tumui-Vaižgan-
tui, paleistas, emigravo į Rygą, o spalio 11 d. – į Lenkijos val-
domą Vilnių. Dalyvavo plečkaitininkų veikloje, redagavo 
laikraštį Pirmyn. Vėliau vadovavo Lietuvos socialdemokratų 
partijos vienai grupei Lenkijoje. 1930 m. spalio 15–16 d. III 
LSDOU konferencijoje Berlyne paskirtas sekretoriumi 
Lenkijai. Baigė Vilniaus universiteto Teisių fakultetą. 
1939 m. ištremtas į Varšuvą, vėliau grįžo į Kauną. 1939–
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1940 m. laikraščio Lietuvos žinios korespondentas Berlyne.  
1940 m. dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto steigiama-
jame susirinkime Berlyne. 1943–1944 m. advokatavo. 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. emigravo į Kana-
dą. Bendradarbiavo Naujienose. Dirbo Kanados lietuvių 
socialdemokratų sąjungoje.

47 Aleksandras Meištovičius (1864–1943) – 1921–
1922 m. Vidurio Lietuvos premjeras, teisingumo ministras 
ir generalinis prokuroras (nuo 1926 spalio 2 iki 1928 
gruodžio 22).

48 Vladislavas Vielhorskis (Władysław Wielhorski, 
1885–1967) – lenkų istorikas, politologas. Vienas iš lenkų 
sovietologijos mokyklos kūrėjų. 1920–1924 m. Kauno dienos 
publicistas, pašalintas iš Lietuvos Respublikos už antival-
stybinę veiklą. 1930–1939 m. Vilniaus aukštosios politinių 
mokslų mokyklos profesorius, 1931–1939 m. Rytų Europos 
mokslo ir tyrimų instituto Vilniuje direktorius. Knygų apie 
Vidurio Europos problemas, Lenkijos ir Lietuvos istoriją, 
tarp jų Litwa etnograficzna (1928), Litwa współczesna (1938), 
Polska a Litwa. Stosunki wzajemne w biegu dziejów (1947), 
Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej (1959) autorius. 

49 Bronius Kazys Balutis (g. 1880 Seirijuose – m. 1967 
Londone) – Lietuvos diplomatas, politikos ir visuomenės 
veikėjas. Vadovavo Lietuvos delegacijai derybose su Len-
kija Kalvarijoje ir Suvalkuose, pasirašė Suvalkų sutartį. 
1920–1921 m. URM viceministras, 1921–1927 m. Vakarų ir 
Politikos departamentų direktorius, 1927 m. URM generali-
nis sekretorius. Nepritarė 1926 m. gruodžio 27 d. valstybės 
perversmui, atsisakė vykdyti perversmo organizatorių 
reikalavimą perimti vadovauti Užsienio reikalų ministe-
rijai. 1928–1934 m. Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys 
ir įgaliotasis ministras JAV, nuo 1934 m. – Olandijoje ir 
Didžiojoje Britanijoje.

50 Piotras Goreckis (Górecki) – legionistas, pilsudski-
ninkas, 1921–1929 m. Lenkų telegrafo agentūros (PAT) 
direktorius.  

51 Andrius Rondomanskis (Randamonis; g. 1889) – 
1919–1922 m. mokytojavo Vilniuje, Lietuvių gimnazijoje. 
1922 m. lenkų iš Vilniaus ištremtas. 1922–1938 m. dirbo 
Kaune. 1939 m. paskirtas Švietimo ministerijos įgaliotiniu 
Vilniaus kraštui, plačiai reiškėsi lietuviška veikla Vil-
niuje.

52 Aleksandras Lednickis (Aleksander Lednicki, 
1866–1934) – teisininkas ir politikas, rusų kadetų par-
tijos veikėjas, organizavo pagalbą lenkams Rusijoje 
Pirmojo pasaulinio karo metu. Nuo 1918-ųjų gyveno 
Varšuvoje. Liberalas, paneuropeizmo idėjų šalininkas.  
1932 m. su Pilsudskio patikėta misija lankėsi Lietuvoje.   

53 Vaclavas Makovskis (Wacław Makowski, 1880–
1942) – lenkų teisininkas ir politikas, Seimo maršalka ir 
maršalkos pavaduotojas, Senato maršalkos pavaduotojas, 
masonas.

54 Janas Boduenas de Kurtenė (Jan Baudouin de 
Courtenay, 1845–1929) – prancūzų kilmės lenkų kalbi-
ninkas, vienas iš moderniosios kalbotyros kūrėjų. Kovojo 
su rasizmu ir nesąžiningumu viešojoje veikloje. Tautinių 
mažumų gynėjas, 1922 m. jų buvo iškeltas kandidatu į 
Lenkijos prezidentus.  

55 Stanislavas Posneris (Stanisław Posner, 1868–1930) – 
lenkų socialistas, žmogaus teisių gynėjas. Senatorius, 
1928–1930 m. Senato maršalkos pavaduotojas. Aktyvus 
masonų veikėjas.   

56 Karolis Polakevičius (Polakiewicz, 1893–1962) – 
pilsudskininkų partijos narys Lenkijos Seime. 1927 m. 
lapkritį dalyvavo lietuvių politinių emigrantų suvažiavime 
Rygoje, kuriame, tarp kitko, kalbėjo Plečkaitis. 

57 Henrikas Bolcevičius (Henryk Bolcewicz, 1866–1941) 
baigė Seinų kunigų seminariją ir istorijos studijas Krokuvos 
universitete. Iki 1903 m. klebonavo Žirmūnuose Lydos 
aps. Palikęs dvasininkų luomą, dirbo mokytoju Varšuvoje. 
Išleido, tarp kitko, Stosunki kościelne na Litwie – listy otwarte 
księdza do księży (1900).  

58 URM Rytų skyriaus darbuotojas.
59 Vlodzimiežas Vakaras (Włodzimierz Wakar, sla-

pyv. Consulibus, 1885–1933) – nepriklausomas politikos 
publicistas. Tautinio lygiateisiškumo Lenkijoje šalininkas. 
Tarpjūrio koncepcijos – Lenkijos sąjungos su Rytų Euro-
pos tautomis, siekiant pasipriešinti Vokietijos ir Rusijos 
ekspansijai, Lenkijos nuolaidžiavimo Lietuvai Vilniaus 
klausimu šalininkas. 

Lietuvių centrinis komitetas nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniuje (1915–1918 m. sudėtis). Iš 
kairės sėdi: kun. J. Kukta, E. Vileišeinė, dr. A. Vileišis, dr. J. Basanavičius, J. Kymantas, D. Mali-
nauskas, kun. J. Stankevičius. Iš kairės stovi: A. Stulginskis, tarn. Jankauskas, kun. J. Bakšys, kun. 

V. Jezukevičius, J. Šernas, A. Žmuidzinavičius, M. Biržiška, kun. P. Dogelis, tarn. J. Siemaška ir 
kurjeris. Nuotr. iš albumo „Lietuvių komiteto įstaigos Vilniuje, 1917 m.“
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Aleksoto katalikių moterų draugijos 
Trijų karalių šventė daugiavaikėms šeimoms

Jolanta ŽAKEVIČIENĖ, Aleksoto katalikių moterų draugijos pirmininkė, Kaunas

Lietuvos katalikių moterų sąjungos puslapis

Atėjusios didžiausios metų šventės ver-
čia galvoti ne tik apie artimus žmones, bet 
ir pasirūpinti tais, kurie gyvena sunkiau ar 
tais, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Koks 
svarbus kartais gali būti mūsų dėmesys ar 
ištiesta pagalbos ranka. O juk pasidalinti 
savo namų šiluma ir sukurti nedidelę šven-
tę taip paprasta. Todėl šių metų sausio 4 
dieną Aleksoto katalikių moterų draugija 
(AKMD) surengė Trijų karalių šventę dau-
giavaikėms šeimoms. Jau tradicija tapęs 
renginys yra organizuojamas devintą kartą 
nuo pat pirmų Katalikių moterų draugijos 
atsikūrimo Aleksote metų. 

Šiais metais šventė ir daugiavaikių 
šeimų pagerbimas vyko Tirkiliškių lop-
šelyje-darželyje. Renginio organizatorė 
Aleksoto katalikių moterų draugijos pir-
mininkė Jolanta Žakevičienė pasidžiaugė, 
kad šiais ekonomiškai sunkiais laikais, kai 
gimstamumas vis labiau mažėja ir dalis 
mūsų tautiečių renkasi emigraciją, Lietuvoje 
yra didelių bei katalikiškų šeimų. „Stipri 
šeima – tai stipri valstybė. Būtent šeima yra 
visuomenės pagrindas bei atspindys, jose 
perduodamos vertybės bei dorovės pama-
tai. Todėl šeimos, kurios augina daug vaikų, 
nusipelno ypatingos pagarbos ir dėmesio. 
Juk vaikai – tai pats didžiausias turtas ir 

mūsų visų ateitis. Mes, katalikiškos drau-
gijos narės, norime nuoširdžiai padėkoti 
tėveliams, kurie kiekvieną dieną rūpinasi 
ir stengiasi dėl savo vaikų bei pasveikinti 
juos Trijų karalių šventės proga. O vaiku-
čiams norime palinkėti, kad jie klausytų 
savo tėvelių ir būtų pavyzdingais bei siektų 
užsibrėžtų tikslų.“

Per renginį buvo apdovanota apie dvi-
dešimt daugiavaikių šeimų. Ypač katalikės 
moterys sveikino Pikalavičių šeimą, kuri 
augina net dešimt vaikų, ir Semaškų šeimą 
su aštuoniomis atžalomis. Apdovanotose 
šeimose yra daug gabių ir talentingų vaikų. 
Vienas berniukas, atsiimdamas jam skirtą 
dovaną, pažadėjo, kad kitame jubiliejiniame 
moterų katalikių renginyje  surengs savo 
solinį koncertą. Ateinančiais metais bus 
organizuojama jau dešimta šventė, skirta 
daugiavaikėms šeimoms. 

Šventinį vakarą vedė Naugardiškių 
parko bendruomenės centro  valdybos narė 
Antanina Skaudžiuvienė, o jo metu koncer-
tavo tautinis meninis ansamblis „Versmės“. 
Taip pat meninę programą atliko Tirkiliškių 
lopšelio-darželio auklėtiniai. Sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Rytas Kupčinskas, Kauno miesto savival-
dybės tarybos narė Loreta Kudarienė, Tir-

Pirmoje eilėje – Tirkiliškių lopšelio-darželio jaunieji artistai. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: 
Rasa Bortkevičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorė, Loreta Kudarienė, 

Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, Rytas Kupčinskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, 
Jolanta Žakevičienė, Aleksoto katalikių moterų draugijos pirmininkė, Neringa Šeštokienė, 

Tirkiliškių lopšelio-darželio direktorė, Antanina Skaudžiuvienė, Naugardiškių parko 
bendruomenės centro valdybos narė

Iš kairės į dešinę: Jolanta Žakevičienė, Aleksoto katalikių moterų draugijos pirmininkė, 
Pikalavičių šeimos, auginančios 10 vaikų, jauniausios atžalos, Neringa Šeštokienė,Tirkiliškių 

lopšelio-darželio direktorė, Ramutė Vrubliauskienė, Aleksoto katalikių moterų draugijos narė, 
Antanina Skaudžiuvienė, Naugardiškių parko bendruomenės centro valdybos narė, Rita Burvienė, 

Aleksoto katalikių moterų draugijos narė

Bendra dalyvių ir organizatorių nuotrauka pasibaigus šventiniam vakarui

kiliškių lopšelio-darželio direktorė Neringa 
Šeštokienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos 
centro direktorė Rasa Bortkevičienė ir Lie-
tuvos katalikių moterų sąjungos pirmininkė 
Dalia Batutienė. 

Belieka tikėtis, kad tokia graži tradicija 

sveikinti daugiavaikes šeimas išliks ir ateity-
je. O Aleksoto katalikėms moterims linkime 
energijos bei sveikatos, darant gerus darbus 
ir skleidžiant katalikiškas vertybes.

Dalios Batutienės nuotr. 

Penkioliktoji S. Lozoraičio premija – 
Marytei Kontrimaitei

Marija ŠAKNIENĖ, laikraščio „Lietuvos godos“ vyr. redaktorė, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

dento Lietuvą“, teikimas. Šiemet vienbalsiu  
vertinimo komisijos  sprendimu ji paskirta 
Marytei Kontrimaitei, ilgus metus buvusiai 
LŽD vadovei, o šiuo metu LŽD valdybos 
bei deleguotai  Žurnalistų etikos komisijos 
narei, poetei, vertėjai, žurnalistei, tremtinei, 
ištikimai armėnų tautos bičiulei.

Renginio pradžioje apie premiją bei 
jos skyrimą  žodį tarė LŽD valdybos 
pirmininkė Gražina Petrošienė. Premijos 
laureatais jau yra tapę Nijolė Baužytė, 
Vaidotas Žukas, Kazys Požėra, Leonas Pe-
leckis-Kaktavičius, Viktoras Alekna, Roma 
Grinbergienė (po mirties),Vaclovas Aliulis, 
Liudvika Pociūnienė, Antanas Seikalis, 
Vanda Ibianska, Julius Sasnauskas, Andrius 
Navickas, Edmundas Simanaitis, Zenonas 

Mikalauskas. Premiją daugelį metų mece-
nuoja LR Seimo narys, ūkininkas Kazys 
Starkevičius savo šeimos lėšomis. Marytė 
Kontrimaitė – kelių poezijos knygų bei 
verstų iš armėnų kalbos autorė. Praėjusiais 
metais Armėnijos mokslų akademija jai 
suteikė garbės daktaro vardą.

Sveikinimo žodį tarusi pirmoji S. Lozo-
raičio premijos laureatė Lietuvos radijo ir 
televizijos (LRT) žurnalistė Nijolė Baužytė 
atkreipė dėmesį į tai, kad šiandieninė žur-
nalistika tampa žmogėdriška, rašo kas ką 
nori, naudoja „tualetų“ leksiką, kas visiškai 
nepriimtina dorai ir teisingumui, kurių 
laikytis privalo kiekvienas padorus žurna-
listas, nes skaitantys žmonės vis dar tiki tuo, 
kas rašoma. LŽD, N. Baužytės nuomone, 

tarsi doros salelė neatsakingos žurnalistikos 
vandenyse, tokia jai ir linkinti išlikti.

Mecenato K. Starkevičiaus pasiūlymu, 
premija pirmą sykį teikta LR Seimo rūmuo-
se Sausio 13-osios minėjimo išvakarėse. 
Ta proga prisiminti Lietuvos parlamento 
gynybos momentai, kuriuos papasakojo 
ir pati šių metų laureatė, buvusi aktyvi tų 
įvykių dalyvė.

Lietuvos rašytojų sąjungos vardu 
M. Kontrimaitę pasveikino Sąjungos pir-
mininko pavaduotoja Birutė Jonuškaitė, 
Tremtinių bei politinių kalinių sąjungos 
vardu – Irena Tumavičiūtė, Lietuvos armė-
nų bendrijos – vertėjas Vahanas Grigorianas 
ir Armėnijos ambasadorius Lietuvoje Ara 
Aivazianas, Enciklopedijų redakcijos, ku-

rioje ir M. Kontrimaitės darbovietė – Rita 
Trakymienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevičius, Darbo 
federacijos – N. Turčinavičienė. Originaliai 
laureatę pasveikino jos jaunesnioji dukra 
Justina Arutiunian, įspūdingai padainavusi 
armėniškų ir lietuviškų dainų, pritariant 
gitara Gediminui Jakučiui ir sopraniniu 
saksofonu – Janui Maksimovič.

Apdovanojimo ceremonija baigėsi šiltu, 
maloniu pabendravimu prie kavos puodelio 
ir vyno taurės. Svečiais nuoširdžiai rūpinosi 
laureatės vyras Ruslanas Arutiunianas.

Šaltinis: www.lzdraugija.lt
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
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Kokių pokyčių sulauksime – realių ar tariamų?

„Vorutos“ pokalbis su Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos nariu Gediminu Pa-
viržiumi apie viešojoje erdvėje girdimus 
pamąstymus dėl galimų prolenkiškos Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) veiklos 
pokyčių, šiai partijai tapus koalicine šalį 
valdančioje LR Seimo daugumoje.

LLRA partija tapo valdančiąja, ji įeina į 
koalicinę daugumą LR Seime, turi atstovų 
šalies vykdomojoje valdžioje. Anksčiau 
neretai ši partija turėdavo priekaištų šalies 
valdžiai ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. 
Kaip Jums atrodo, ar keisis LLRA pozicija 
šiuo klausimu?

Esu tikras, Lietuvos gyventojų nestebina, 
kad kitų tautybių LR piliečiai jiems atsto-
vauja valdžios institucijose ar dirba vyk-
domojoje valdžioje. Juk jų yra kiekvienoje 
partijoje. Kalbant apie LLRA, galiu pasakyti, 
kad šioje partijoje juntami teigiami pokyčiai, 
vyksta kartų kaita, bent jau Vilniaus rajono 
savivaldybėje kur kas labiau domimasi 
jaunais, išsilavinusiais, aktyviais žmonėmis, 
kurie, užimdami atsakingus postus, daugiau 
dėmesio skiria realiai veiklai rajono žmonių 
labui nei politikavimui. Suprantama, kai 
partijos atstovai įeina į valdančiąją koaliciją, 
turės keistis ir ankstesnioji aštri ir mažai 
motyvuota retorika, ypač už Lietuvos ribų. 
Turint realios valdžios svertus, nepakaks 
domėtis, kritikuoti, reikės spręsti sudėtingus 
šalies ekonominius, socialinius klausimus, 
taip didės LLRA atsakomybė už savo 
atstovų veiksmus, už indėlį keliant visos 
Lietuvos gerovę. Mano nuomone, visus 
šalies viduje kylančius klausimus ir ginčus 
geriausia spręsti namuose, tačiau visiems 
laikantis galiojančių teisės aktų, pagarbos 
vieni kitiems.

LLRA vadovai, pretendavę į koali-
ciją, viešojoje erdvėje teigė, kad jiems 
svarbiausi yra žemės grąžinimo, biokuro 
vystymo šilumos ūkyje bei vietinių kelių 
tinklo gerinimo problemos. Vyriausybės 
programoje jau kalbama apie vietovių, 
gatvių pavadinimų, pavardžių asmens 
dokumentuose rašymus tautinių bendrijų 
kalba, o atsakingi LLRA veikėjai jau da-
bar kaip pačius svarbiausius kelia šiuos 
klausimus.

Manęs nestebino išvardytos ekonominės 
problemos, nes jos išties aktualios visai ša-
liai. Taip, teko skaityti ir girdėti paskirtojo 
viceministro Edvard Trusevič kalbas apie 
vietovardžių, asmens vardų ir pavardžių 
rašymą lotyniškos abėcėlės raidėmis, apie 
Tautinių mažumų įstatymo rengimą kaip 
jo vos ne pagrindinius darbus. 

Minėti klausimai (dėl neatsakingų mūsų 
politikų, neturinčių tam kompetencijos, pa-
žadų) ir anksčiau buvo keliami, dėl jų buvo 
skundžiamasi europinėms institucijoms, ta-
čiau gauti nedviprasmiški atsakymai, kad tai 
valstybių ES narių reikalas. Tautinių mažu-
mų konvencija, kuria dažnai remiamasi, yra 
rekomendacinio pobūdžio. Dėl pavardžių 

rašymo LR Konstitucinis Teismas (toliau – 
KT) jau pasisakė, rekomendavęs antroje 
asmens dokumento pusėje rašyti vardus ir 
pavardes tautinės priklausomybės rašyba. 
Taip išsprendė problemą Latvija, kurios 
analogiška nutartis aprobuota ES teisinėse 
institucijose. Kad tai įrašyta Vyriausybės 
veiklos programoje, mane nelabai stebina, 
nes dėl vardų ir pavardžių rašymo asmens 
dokumentuose, jau išaiškinus KT, vis tiek 
reikia atitinkamo įstatymo, teisinio akto. 

Dėl vietovių, gatvių pavadinimų rašymo 
reikalavimo ne vien valstybine kalba – kita 
tema. Kai kuriose šalies vietovėse reiktų 
rašyti be valstybinės dar keliomis kalbomis 
ir rašmenimis. Lietuvos Respublikos Konsti-
tucija skelbia, kad šalyje valstybinė kalba yra 
lietuvių kalba. Nemanau, kad informaciniai 
užrašai valstybine kalba 23-iais nepriklauso-
mos šalies metais kliudo savo gyvenamoje 
vietovėje orientuotis vietiniams gyvento-
jams, Lietuvos piliečiams, juolab paslaugas 
teikiančios organizacijos ir nekelia panašių 
problemų. Visgi, manau, siekiant aiškumo 
šiuo klausimu galima būtų atsiklausti KT. 

LR užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius ruošiasi vykti į Lenkiją ir in-
terviu paminėjo būtent šiuos pastaruosius 
tautinių mažumų keliamus klausimus, ku-
rie, jo nuomone, yra trukdžiai normaliam 
bendravimui tarp valstybių?

Teritorijos vientisumas, kalba, raštas – 
valstybės reikšmės atributai. Nemanau, kad 
Ministras nesupranta šio klausimo svarbos 
Lietuvos valstybei. Kaip aš supratau, jis tik 
teigė supažindinsiąs kolegas Lenkijoje su 
mūsų Vyriausybės ketinimais. Tai, nema-
nau, kad yra svarbiausi klausimai. Tikrai 
nemanau, kad tai yra pretekstas trukdžiams 
tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. 
LLRA dalyvavimas valstybės, kelių savi-
valdybių valdyme, lenkų tautybės Lietuvos 
piliečių atstovavimas šaliai sportiniuose, 
kultūriniuose forumuose, švietimo reika-
lų konsensuso ieškojimas ir sprendimas 
puikiausiai parodo mūsų valstybės bei gy-
ventojų geranoriškumą ir pilietiškumą. Be 
abejo, priemonių gerinti tarpvalstybinius, 
regioninius santykius niekada nebus per 
daug, tačiau, mano supratimu, jie turi būti 
adekvatūs ir ne valstybingumo mažinimo 
prasme bei sąskaita.

Sakėte, kad visus klausimus geriausia 
spręsti namuose – savo valstybėje. Pa-
brėžėte Lietuvos piliečių geranoriškumą, 
pilietiškumą, tačiau pilietiškumas tai 
pirmiausia kiekvieno atsakomybė už savo 
veiksmus, įstatymų bei teisinių aktų laiky-
masis. Kaip tai dera su tuo, kad Vilniaus, 
Šalčininkų savivaldybės, net kai kurie 
asmenys, einantys valstybės tarnautojo 
pareigas, nesilaiko teismų sprendimų?

Taip, pakartoju. Tik vietoje, savo namuo-
se, turime išspręsti kylančias problemas. 
Tiesa ir tai, kad minėtose savivaldybėse ne 
pirmus metus nesilaikoma priimtų teisinių 
aktų, teismų sprendimų. Tai, manyčiau, 
pagrindinė priežastis, didinanti įtampą, 
tarpusavio nesupratimą. Teismų sprendimų 

ignoravimas, kita vertus, rodo valstybės 
bejėgiškumą, o kiekvienas nuolaidžiavi-
mas gimdo dar didesnius, nepamatuotus 
reikalavimus. 

Tai mes žinome nuo vaikystės. Žiūrėk, 
vaikas barsto žaislus, klykia, spardosi, kitaip 
reiškia savo nepasitenkinimą, tėvai šokinėja 
aplink, visaip ramina, žada, pildo visus įno-
ringus reikalavimus. Jie kaskart didėja, kas 
pamažu varo tėvus į kampą. Visai kitaip, jei 
vaikui parodžius kaprizus ir savus norus, 
pareikalaujama nusiraminti, susitvarkyti, 
viską sudėti į vietas, ramiai išsakyti savo 
norus, paaiškinti jam tų norų įgyvendini-
mo šeimos galimybes. Tas pat ir valstybės 
gyvenime. Jei vienur įgyvendinti teismų 
sprendimus pasitelkiamos milžiniškos po-
licijos pastangos, o kitur žiūrima atlaidžiai 
arba, dar blogiau, per baimės prizmę, sunku 
reikalauti pilietiškumo ir pagarbos valstybei 
bei valdžiai iš savų žmonių. 

Tad norint siūlyti spręsti, minėto vicemi-
nistro nuomone, aktualius klausimus, reiktų 
parodyti iniciatyvą pačiam. Tai reiškia, bent 
jau nuimti visas iškabas, kurios prieštarauja 
teisei ir teismų sprendimams. Žinant Vil-
niaus ir Šalčininkų rajonų administravimo 
patirtį ir praktiką, toks LLRA vadovų spren-
dimas būtų bematant įvykdytas.

Derinami terminai Ministro L. Lin-
kevičiaus susitikimui Varšuvoje. Kokie 
būtų Jūsų palinkėjimai šiam atsakingam 
vizitui?

Esu ne to lygio žmogus, kuris galėtų 
patarinėti aukštam valstybės pareigūnui. 
Galiu išsakyti tik savo asmeninę nuomonę. 
Kiek pažįstu Ministrą, tai atsakingas, di-
plomatiškas, suprantantis reikalo esmę ir 
gero norintis žmogus. Jam, kaip manau ir 
kiekvienam mūsų, suprantama, kad gerai 
gyventi su kaimynais labai svarbu. Esu tikras, 
kad Ministras nežadės to, ko neleidžia LR 

Vilniaus miesto teismo 
nuosprendis A. Mackevičiūtei už lietuvių 

kalbos mokymą. 1931 m.
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 2012 m. kovo 17 d. organizuotas mitingas prieš 

Švietimo įstatymo pataisas, kad tautinių mažumų mokyklose daugiau dalykų būtų dėstoma 
valstybine kalba. Jono Česnavičiaus nuotr.

Konstitucija, kad kai kurie anksčiau duoti 
nepamatuoti pažadai gali turėti įtakos net 
Latvijos, Estijos vidaus politikai. 

Linkėdamas sėkmės per vizitą, labai 
norėčiau, kad ruošiantis vizitui, arba bent 
jau vykstant pakeliui į jį, Ministras užsuktų 
pas Suvalkų lietuvius, išklausytų iš pirmų 
lūpų apie jų esamą padėtį.

Ir pabaigai. Kokios, Jūsų nuomone, pers-
pektyvos dėl keliamų švietimo problemų 
Pietryčių Lietuvoje?

Manau, kad problemos išspręstos. Visi 
sutaria, kad reikia padidinti pereinamąjį lai-
kotarpį, per kurį ne valstybine kalba dėsto-
mose mokyklose bus suvienodinti mokyklos 
baigimo egzaminų reikalavimai. Visgi man, 
ilgus metus dirbusiam ne vien administra-
cinį darbą Vilniaus, Šalčininkų rajonuose, 
viena mintis jaudina. Dauguma, ypač greta 
Baltarusijos sienos gyvenančių Lietuvos 
piliečių, kalba sava, įdomia kalba, kuri turi 
baltarusiškų, lenkiškų, lietuviškų, rusiškų 
elementų. Vieni vadina „tuteišių“, kiti „po 
prostu“ kalba. ES politika orientuota kuo 
daugiau dėmesio skirti nykstančioms kal-
boms, kultūrai. Būtų gerai, jei LR švietimo 
ir mokslo ministerijos administruojamose 
mokyklose (anksčiau priklaususių Vilniaus 
apskrities viršininko administracijai) būtų 
sudaryta galimybė, bent jau fakultatyvinė, 
(suprantama vaikų tėvams pritarus) vai-
kams mokytis vietinės, kurią dar vartoja jų 
tėvai ir seneliai, kalbos. Kaip tai padaryti, 
pedagogų, atitinkamų specialistų reikalas. 
Žinau tik viena, saugokime paveldą, kurį 
turime, kol ne vėlu, jei save laikome euro-
piečiais.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Aušra VIRVIčIeNė,
Vilnius

Teresei Birutei Burauskaitei įteiktas 
Gedimino ordino Komandoro kryžius

Š. m. sausio 14 d. Lietuvos Respubli-
kos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro (LGGRTC) generalinei 
direktorei Teresei Birutei Burauskaitei 
už ypatingą dvasios tvirtybę, ištvermę, 
pasiaukojimą ir pasipriešinimą sovieti-
niam okupaciniam režimui, sąžiningą 
darbą Lietuvos valstybei bei istorinės 
tiesos puoselėjimą įteikė Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžių.

Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Teresei Birutei Burauskaitei įteikė 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Komandoro kryžių 

„Vorutos“ pokalbis

Administracinėmis baudomis nubaustų 
296 lietuvių sąrašas
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Archeologiniai kasinėjimai Rokiškyje
Valius KAZLAUSKAS, Rokiškio krašto muziejaus istorikas, Rokiškis

Apie buvusius Rokiškio savininkus kuni-
gaikščius Krošinskius rokiškėnai žinojo tik iš 
negausių rašytinių šaltinių. Ši įtakinga giminė 
Rokiškį valdė nuo XVI a. pradžios iki XVI-
II a. antros pusės, o kunigaikščių Krošinskių 
giminės simbolis žvakidė puikuojasi dabarti-
niame Rokiškio miesto herbe. Rokiškio krašto 
muziejuje neturėjome eksponatų, bylojančių 
apie šiuos didikus, nežinojome apie buvusios 
Krošinskių rezidencijos vietą. Norėdami už-
pildyti šią ištorinę tuštumą grupė entuziastų, 
rokiškėnų muziejininkų, suburtų verslininko 

Raimondo Sirgėdo, 2012 m. vasarą pradėjo 
vykdyti archeologinius tyrimus. Tyrimams 
vadovauti pakviesta Mažosios Lietuvos isto-
rijos muziejaus Archeologijos ir restauravimo 
skyriaus archeologė Roma Songailaitė.

Kasinėjimai buvo vykdomi liepos–spalio 
mėnesiais. Juose dalyvavo moksleiviai, vi-
suomeninių organizacijų atstovai, Lietuvos 
šaulių sąjungos nariai, rokiškėnai, besidomin-
tys krašto istorija. Už šį kilnų darbą atlygis 
nebuvo mokamas. Kasinėjimų rezultatai 
pranoko lūkesčius. Surasta gausybė arche-

ologinių radinių: metalo dalių, keramikos, 
koklių fragmentų. Istorikų ir muziejininkų 
nuomone, pats vertingiausias radinys – tai 
heraldinio koklio dalis, kurioje pavaizduotas 

Krošinskių giminės herbas – trišakė žvakidė. 
Šis radinys patvirtino prielaidą apie šioje 
vietoje buvusią kunigaikščių Krošinskių re-
zidenciją. Taip  pat buvo surastos buvusios 
rezidencijos pamatų liekanos. Apie archeolo-
ginių kasinėjimų svarbą liudijo visuomenės 
ir žiniasklaidos dėmesys. Didžiulę paramą 
jautėme iš kraštiečių, akademinės aplinkos 
atstovų, Rokiško krašto garbės piliečio istoriko 
Edmundo Rimšos, filosofo Broniaus Deksnio, 
kurie mums suteikdavo daug vertingos infor-
macijos, labai pravertusios vykdant archeolo-
ginius tyrimus.

Rugsėjo mėnesį apie 120 Rokiškio rajono 
moksleivių dalyvavo gyvosiose archeologijos 
pamokose. Moksleiviams buvo suteikta gali-
mybė susipažinti su praeitimi, vadovaujant ar-
cheologui  savarankiškai atlikti archeologinius 
kasinėjimus buvusios rezidencijos vietoje. 

Rugsėjo mėnesį švenčiant miesto gimta-
dienį Rokiškio krašto muziejuje visuomenei 
buvo pristatyta archeologinių kasinėjimų 
paroda. Parodoje eksponuojami radiniai, ro-
domos fotografijos apie archeologinių kasinė-
jimų vykdymą sulaukia didžiulio muziejaus 
lankytojų susidomėjimo.

Lapkričio mėnesį archeologinių kasinėji-
mų vietos buvo užkonservuotos.

Atlikta tik nedidelė archeologinių tyri-
nėjimų dalis buvusios dvarvietės vietoje. Ar-
cheologinius tyrimus, sulaukusius didžiulio 
visuomenės susidomėjimo ir palaikymo, 
norėtume  tęsti ir 2013 m. 

Rokiškio dvaro rūmų tvenkinių teritorija. XX a. 3 dešimt.

Heraldinio koklio dalis, kurioje pavaizduotas 
Krošinskių giminės herbas – trišakė žvakidė

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. 3 (264)
1863 metų sukilimo pradžia

Lietuvos Respublikos Seimas 2013-uosius 
paskelbė 1863 metų sukilimo metais, norint 
paminėti 150-ąsias šio sukilimo metines bei 
pabrėžti jo istorinę, kultūrinę reikšmę lietuvių, 
baltarusių ir lenkų tautoms.

Nuo 1861 m. tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje 
vyko masinės manifestacijos. Lietuvoje 1861 
m. rugpjūčio mėn. įvestas karo stovis ir sutelkta 
apie 60 000 rusų kariuomenės karių. Varšuvoje 
1862 m. spalio 1 d. įkurtas sukilimo Centrinis 
tautinis komitetas, o vėlyvą rudenį įsteigtas 
sukilimo Lietuvos komitetas. Nuo pat pradžių 
tiek Lietuvos, tiek Lenkijos sukilimo vadovy-
bėse išryškėjo dvi politinės srovės - baltieji ir 
raudonieji. Baltųjų politinės grupuotės tikslas 
– atkurta teisėta istorinė valstybė iki Lietuvos 
- Lenkijos I-ojo padalijimo 1772 m. Raudonųjų 
grupuotė rėmėsi per 1848 m. revoliuciją Euro-
poje susiformavusia ideologija, kad tautos yra 
istorijos kūrėjos ir turi teisę į savo tautines vals-
tybes. Neatsitiktinai Lietuvos raudonųjų stovy-
klos vadas – Konstantinas Kalinauskas (1838-
1864) laikomas baltarusių ir vienu iš lietuvių 
moderniojo nacionalizmo pradininkų. Kalbėjo 
ir rašė daugiausiai baltarusių k., bet buvo už 
atskirą nuo Lenkijos-Lietuvos valstybę, todėl 
reikalavo įteisinti ir lietuvių kalbą.

Sukilimas prasidėjo Lenkijoje 1863 m. sau-
sio 22 dieną, anksčiau numatyto plano ir greit 
persimetė į Lietuvą. Vasarį sukilimo centru 

tapo Vilnius, kur buvo gausiai susirinkę dvari-
ninkai. Čia įkurtame Komitete dominavo „bal-
tieji“, tad jo pirmininku tapo Jokūbas Geištoras 
(1827-1897). Vilniaus Komitetas 1863 m. kovo 
31 d. atsišaukimu kvietė visą Lietuvą sukilti. 
Vyriausiuoju sukilimo vadu tapo buvęs Rusi-
jos kariuomenės vyriausiojo štabo karininkas 
Zigmantas Sierakauskas (1826-1863). Bajoras, 
už simpatijas revoliucijoms Europoje, 1848 m. 
suimtas ir ištremtas į kirgizų stepes. Net atgavęs 
valdžios palankumą, liko liberalu, o prasidėjus 
sukilimui buvo artimesnis „raudonųjų“ stovy-
klai. Neabejotinai turėjo karvedžio talentą. Jo 
vadovaujami apie 15 000 sukilėlių ilgai ir gana 
sėkmingai priešinosi daugiau nei 90 000 karei-
vių turėjusiai rusų armijai. Liaudies pobūdį su-
kilimui suteikė tokios asmenybės, kaip kunigas 
Antanas Mackevičius (1828-1863). Jo ugningų 
pamokslų paveikta valstietija gausiai palaikė 
sukilimą. 

Trakų istorijos muziejuje esančio Rusijos im-
perijos įstatymų rinkinio 38 t. 1d. (ПОЛНОЕ 
СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ Т. ХХХVIII, С.ПЕТЕРБУРГЪ, 
1866) sudaro 907 įstatymai ir įsakai, išleisti 
1863 m. Net 8 punktai skirti represinėms prie-
monėms Lietuvoje ir Lenkijoje. Antai, 39161-as 
punktas skirtas reskriptui (pavedimui), sutei-
kiančiam generalgubernatoriui ypatingas teises 
Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko guberni-

jose, 39169-as punktas skelbia, kad uždaromos 
sienos su Lenkija, 39377-as – apie sukilimą 
rėmusių dvarininkų dvarų sekvestrą, 39443-as 
– Manifestas apie sukilimo numalšinimą gin-
kluota jėga, 39540-as – apie valstiečių milici-
jos, nukreiptos prieš maištininkus, sudarymą, 
39825-as – apie apribojimus teikti šlėktai dva-
rininko vardus ir privilegijas. Įdomus 39383-

as punktas – jis prilygina sukilime nukautus 
carinės armijos karininkus žuvusiems mūšyje 
su užsienio valstybės kariuomene bei teise į 
atminimo lentą prie žuvusiojo namo. Šis įstaty-
mų sąvadas turi 939 puslapius, įrištas kietuose 
viršeliuose. Caro laikais buvo saugomas Vil-
niaus Teismo rūmuose, Lenkijai užėmus Vilnių 
1919–1939 m. – Apeliacinio teismo archyve, 

Vilnių 1939 m. atga-
vus Lietuvai – miesto 
Apygardos teismo 
archyve. Lietuvą 1940 
m. okupavus Sovietų 
Sąjungai, sąvadą leista parduoti per apygardos 
teismo knygyną. 

Įdomūs 1863 m. sukilimo liudininkai – ki-
šeniniai laikrodžiai, puošti sukilimo simbolika. 
Dviejų, muziejuje saugomų, laikrodžių skers-
muo yra 40 mm. Jie pagaminti Vokietijoje, 
turi ankerinius ir cilindrinius mechanizmus, 
užvedamus rakteliais ir galvute. Laikrodžių 
išoriniuose sidabro dangteliuose yra užsakovo 
valia išraižyti skydeliai su Čenstachavos Dievo 
Motinos atvaizdu, abipus jų Lenkijos Erelis ir 
Vytis, juostelėse įrašai lenkų kalba, viename – 
BOŻE ZBAW POLSKE (Dieve gelbėk Lenkiją), 
kitame – NIE OPUSZCZAJ NAS (Neapleisk 
mūsų). Trečio, sidabrinio, 45 mm skersmens 
laikrodžio išoriniame dangtelyje išgraviruotas 
sukilimo laikų herbas – su Lenkijos Ereliu, Lie-
tuvos Vyčiu ir Kijevo Archangelu Mykolu. 

Sukilimo reikšmę galima apibendrinti isto-
riko A.Slivinskio citata: „Sukilimas pralaimėjo, 
bet nepralaimėjo kovos už nepriklausomybę 
idėja. Todėl kruvinieji 1863 m. lapai visiems 
laikams liks kilnūs ir garbingi“.
    
Muziejininkas Saulius Zalys

Rusijos imperijos įstatymų sąvado titulinis lapas. 
S.Peterburgas, 1866 m.

Kišeniniai laikrodžiai su 1863 m. simbolika. 
Vokietija, XIX a. I p. O.Ševeliovo nuotr.
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Muziejus laikraštyje Nr. 4 (265)
Biržų ir Naujamiesčio karaimų bendruomenės

Be Trakuose gyvenusios gausiausios 
karaimų bendruomenės, įvairūs rašytiniai 
šaltiniai liudija, buvus bendruomenes ir 
Biržuose, Naujamiestyje, Panevėžyje, Pas-
valyje, Pušalote, Saločiuose, Upytėje.

Biržų gyvenvietė pirmą kartą paminėta 
1455 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis 
Kazimieras (1440-1492) Radvilai Astikai-
čiui dovanojo 6 pavaldinius ir žemės. Ra-
dvilos čia plėtė valdas ir Biržus valdė nuo 
XVI a. iki 1804 metų. Karaimai buvo Bir-
žų miesto ir Biržų kunigaikštystės mieste-
lių gyventojai. 

Kaip rašo D. Troskovaitė šio orientali-
nio etnoso pradžią Biržų kunigaikštystėje 
įmanoma datuoti XVI a. pab., t. y. Ra-
dvilos Perkūno patronavimo laiku. Apie 
karaimų buvimą Biržų kunigaikštystėje 
Mikalojaus Radvilos Rudojo laikais šal-
tiniuose žinių nėra. Biržų karaimų ben-
druomenės vidaus reikalus tvarkė Trakų 
karaimų vaitas, kuriam buvo pavaldūs 
visi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
karaimai ir turėjo vienodas su krikščio-
nimis gyvenimo mieste sąlygas. Karaimai 
vertėsi prekyba ir amatais, laisvai dispona-
vo nekilnojamuoju turtu, galėjo jį pirkti, 
nuomoti ar dovanoti. 1650 m. Biržuose 

buvo 15 karaimų namų. Biržų muziejuje 
,,Sėla” saugomi XVIII a. Biržų kunigaikš-
tystės inventoriai, nukopijuoti iš Varšuvos 
senųjų aktų archyvo 1731 - 1732 m. Juose 
jau yra paminėta ,,ulica karaimska” su jos 
gyventojų aprašymu. Gatvės pavadinimas 
išlikęs iki šiol.

Aktyvus Trakų karaimų bendruome-
nės narys Romualdas Tinfavičius gimė 
Biržuose 1926 m. Jo tėvas Samuelis Tin-
favičius, buvusioje Lurje krautuvėje, buvo 
atidaręs vaisių, vyno ir valgomųjų pro-
duktų parduotuvę „Vitaminas“. Šioje par-
duotuvėje Biržuose pirmą kartą pasirodė 
kramtomoji guma. 

3 km nuo Biržų nutolęs – Karaimiškio 
kaimas. Vietovardis galimai susijęs su ka-
raimų gyvenimu tose vietose. Šiuo metu 
Karaimiškyje kraštovaizdžio draustinis su 
59 karstinėmis įgriuvomis. 

Trakų istorijos muziejuje saugoma fo-
tografi ja, kurioje matomos didelio plytų 
ir akmenų mūro pastato sienos be stogo. 
Kitoje pusėje data 1937 ir užrašas karai-
mų kalba, kad tai esantys karaimų kene-
sos griuvėsiai. Deja, tikslesnių žinių apie 
karaimų bendruomenės dydį ir veiklą Bir-
žuose tarpukario Lietuvoje neišliko.

Naujamiestis – miestelis Panevėžio ra-
jono vakaruose, žinomas jau nuo XVI a. II 
p.  Naujamiestis XVII a. rašytiniuose šal-
tiniuose buvo vadinamas Karaimų nauju 
miestu. Yra manoma, kad Vytauto Didžio-
jo laikais, kaip Upytės pilį aptarnaujantis 
sargybos būrys, čia buvo įkurdinti ka-
raimai, o gyvenvietė pavadinta Karaimų 
Naujamiesčiu, tačiau tai nėra patvirtinta 
rašytinių šaltinių. Bendruomenė turėjo 
savo maldos namus – kenesą, kapines. 
Naujamiestyje XVIII a. pab. gyveno ne-
mažai karaimų, valdė savo žemes. 1858 
m. Naujamiestyje buvo surašyta 150 vyrų 

karaimų. Naujamiestis buvo tapęs ekono-
miškai stipriu šiaurės Lietuvos karaimų 
bendruomenės centru konkuruojančiu 
su Trakais. Tačiau XIX a. pab. didikai ir 
dvarininkai atėmė karaimų žemes. Tada 
karaimai persikėlė į Panevėžį. XIX a. Pa-
nevėžyje gyveno 301 karaimas (Nauja-
miestyje jų buvo telikę 7). R. Tinfavičiaus 
duomenimis prieš prasidedant II Pasauli-
niam karui Naujamiestyje gyveno 10 ka-
raimų tautybės žmonių. 1997 m. Lietuvos 
statistikos departamento duomenimis 
Naujamiestyje gyveno 2 karaimų tautybės 
žmonės. Biržuose nėra nei vieno.

Trakų istorijos 
muziejaus karai-
mikos rinkinyje 
saugomas emalės 
technika atliktas, 25x28,5 cm dydžio, 
2008 m. patvirtintas Naujamiesčio her-
bas. Herbo etalono autorius – dailininkas 
Rolandas Rimkūnas. Herbo dešiniajame 
kampe pavaizduotas dviragis ietigalis 
(karaimų k. senek), kurio atvaizdas nau-
dojamas ir karaimų herbe. Pastarasis pa-
vaizduotas pagerbiant vieną mažiausių 
Lietuvoje gyvenančių etninių grupių ir 
jos indėlį į miestelio raidą. Mėlyname sky-
do lauke pavaizduotas į priekį žengiantis 
baltas angelas su auksiniu nimbu ir auk-
sine knyga rankose. Angelas simbolizuoja 
Dievo pasiuntinį ir tarpininką tarp Dievo 
ir žmonių žemėje. Mėlyna skydo spalva 
simbolizuoja ištikimybę, dievišką išmintį, 
pastovumą ir sąžiningumą, ji ir dangaus 
spalva. 

Dėkoju R. Tinfavičiui už suteiktą ga-
limybę pasinaudoti jo archyvu, rengiant 
straipsnį. 

S. Šapšalo karaimų tautos muziejaus 
vedėjas Vidas Alvikas

Fotonuotrauka. Biržų kenesos griuvėsiai. 1937 m. Naujamiesčio herbas. Lietuva, 2008 m.
V. Neliubino nuotr.
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

Dar 1911 m. parapijiečiai dėl lietuvių kal-
bos išsiuntė prašymą vyskupui. Atsižvelgda-
mas į parapijonis (parapijiečius) (4 323): lenkų 
3 856, lietuvių – 467 – tokius skaičius vysk. 
Gasparui (Kasparui) Felicijonui Cirtautui 
(1841 06 21–1868 03 16–1897 11 30–1913 09 
17) pateikė kleb. Juozapas Žilinskas (1859 03 
17–1882 11 30–1934 09 27). Jais remdamasis 
vysk. Cirtautas 1912 m. spalio 27 d. raštu Nr. 
4095 nustatė Ežerėnų bažnyčios pamaldų 
tvarką. Evangelija – dviem kalbom; len-
kų – pamokslas po Sumos, lietuvių – per visas 
atlaidų dienas ir kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį prieš Sumą. Gegužės ir spalio 
pamaldos, jei lietuviai pageidaus – abiem 
kalbom; vaikų katechizacija lenkams – lenkų, 
lietuviams – lietuvių kalbomis. Tokia tvarka 
turėjo būti įvesta jau nuo 1912 m. lapkričio 
mėnesio, tačiau kun. J. Žilinskas tą įstatymą iš 
sakyklos paskelbė tik 1913 m. pradžioje – Tri-
jų karalių dieną. 1913 m. gegužės 5 d. jis atsi-
sveikino su parapija, o gegužės 8 d. atvažiavo 
naujas klebonas Juozapas Liasauskis (1861 01 
07–1885 10 13–1958 11 29) ir tą pačią dieną 
pas vargonininką vyko pirmoji Švč. Mergelės 
Marijos litanijos lietuvių kalba repeticija, dėl 
kurios lenkai sukėlė triukšmą.

Neramumai Zarasuose, kilę dėl lietuviškų 
gegužinių pamaldų, aprašyti lenkų rašytojos 
Stefanijos Jablonskienės (Drazdauskaitės, 
1861 09 02–1936 07 05). Pateikiame straipsnelį 
iš „Vilties“74.

Vilniaus dienraštis „Kurjer Krajow“ duoda 
labai nepaprastą šiuo metu protestą iš lenkų tarpo. 
Tas protestas – tai žinomos mūsų krašte lenkų 
rašytojos Stef. Jablonskienės laiškas, to laikraščio 
redakcijai rašytas. Ji rašo:

„Lietuviai turi ežerėnuose mėnesyje kartą 
pamokslą savo kalba ir „Saulės“ draugijos skyrių. 
Buvusis ežerėnų kleb. kun. Žilinskis*, šie metai, 
paskelbė iš sakyklos, kad lietuviams būsiančios 
gegužinės pamaldos sekmoje valandoje ryto (lenkų 
pamaldos esti 6 val. vakaro), bet tai įvykdysiąs jo 
įpėdinis, kadangi jis išvažiuoja.

Jaunuomenės grupelė susirinko pas vargoni-
ninką ir pamėginimui sugiedojo litaniją. Mieste 
kilo toks triukšmas, tarytum švedai ar totoriai 
būtų besigrumią, kad ims kreitėti: vieni graso 
aplaidysią giesmininkus supuvusiais kiaušiniais, 
kiti – degutu išdegutuosią, kiti vėl – iš bažnyčios 
išvysią: rėkavo, lojojo biauriausiais žodžiais, ka-
binos gatve einant. Po kelių dienų liovėsi giedoję, 
nes naujasis klebonas pareiškė neturįs vyskupo 
įsakymo įvesti lietuviškų gegužinių pamaldų.

Sekmadienį, gegužės 26 d., buvo „Saulės“ 
skyriaus susirinkimas. Į susirinkimą įsigrūdo 
trys padaužos, išvartaliojo kėdes, šoko kumšti-
mis mojuodami į susirinkusius, o minia gatvėje 
staugė, rėkavo, keikėsi, dūko it laukinių gauja, 
grasė išdaužysią langus, vis dėlto, kad čia: girdi 
ne tamsioji Lietuva esanti, kad jie norį lenkiškos 
ir šlekeckos vieros, ne pagoniškos, ir dar visaip 
kitaip.

 Galas buvo tas, jog reikėjo šauktis policijos 
ir rašyti protokolą. Kartkartėmis skaitydama lie-
tuvių laikraščiuose šitokių atsitikimų aprašymus, 
tariau laikraščius čia perdedant: bet pamačiusi 
šias riaušes noroms – nenoroms reik tikėti ir anais 
aprašymais.

Būdama lenkė protestuoju prieš tokį lenkybės 
platinimą, nes

„Dievas įsakė mūs, lenkų tėvynėj
Kad savo dorybės paveikslu
Taikintų meile ir santarve
Artimas krašto tautas“.
Kas čia atsitiko yra neteisė, išdykimas, ne-

padorumas, tai tik gėdą ir sarmatą tedaro pačiai 
lenkybės idėja.

Taip pat protestuoju teisybės vardu: Tik 
bent jau savo krašte lietuviai turį teisę vartoti 
savo kalbą.

Šiam nelemtam atsitikimui pašvelninti viena 
tegaliu pasakyti: tą triukšmą kėlė tamsioji minia, 
bet, turiu pasakyti, inteligentai pernelyg dedas 
to nematą. Naudos iš to atsitikimo tik „Saulės“ 
draugijai tebuvo, nes trisdešimt keli žmonės tuo-
jau įsirašė nariais.

Lenkų skandalas Zarasuose ilgai nesi-
liovė – buvo užvesta byla, kurią tyrė Salako 
klebonas Antanas Kryžanauskas (1862 02 
17–1885 06 29–1940 03 23). Tačiau, pasak 

L. Giros, lenkininkų prievartos darbai tik dar 
labiau sustiprino vietos lietuvius, o ateityje tai 
lietuviams išėjo tik į naudą75.

1913 m. rudenį (spalio mėnesį) kunigas dr. 
J. Steponavičius tom pačiom vikaro pareigom 
paskirtas į Domininkonų bažnyčią76. Čia jis 
talkino klebonui Adomui Kuliešai (Adamus 
Kuleszo), tačiau kalėdodamas sąrašų apie 
tautybę jau nebedarė77.

Toks kun. dr. Steponavičiaus perkėlimas 
reiškia šiokį – tokį pažeminimą, pabaudą. Bent 
taip manoma Vilniuje. Jeigu čia pabauda, tai 
tuomet reikia pasakyti, kad Vilniaus vyskupijos 
bažnyčios autoritetas vėl paklausė gatvės minios 
balso, reikalavusio kun. Steponavičių išvaryti iš 
Šv. Jono bažnyčios. Tuo tarpu didžiausias riaušių 
kaltininkas kun. černiauskas, kurio kalčių kun. 
administratorius negali nežinoti, tebėra kaip 
buvęs Šv. Jonų bažnyčios klebonu ir Vilniaus 
dekanu78.

Kun. Antanas Černiauskas pats agitavo 
mergaites ateiti anksti ryte ir giedoti, per-
spėdamas jas nepaisyti, kai jis iš sakyklos 
sakysiąs negiedoti.

Viena iš mergaičių – Darata, norėjusi 
apipilti vitrolium kun. Steponavičių, kai tas 
dalijęs Švenčiausiąjį, bet bepildama pati sau 
nusideginusi rankas taip, kad paskui reikėję 
sirgti. Po kurio laiko ją ėmė graužti sąžinė ir ji 
jau rengėsi tai pasakyti tardytojui, bet lenkai 
spėjo ją kažkur išvežti.

Sąjungos lietuvių kalbos teisėms ginti 
Vilniaus vyskupijos bažnyčiose atstovas 
apgailestavo, kad vyskupijos valdytojas šio 
skandalo nesprendė iš esmės ir todėl turėjusi 
įsikišti pasaulietinė valdžia. Gubernatorius 
P. Veriovkinas kreipėsi į kun. K. Michalke-
vičių: Tamsta esi bažnytinės vyresnybės atsto-
vas, aš – valstybės. Bažnyčia ir valstybė privalo 
visuomet tarp savęs sutarti. Pats Tamsta išleidai 
tą įsakymą (apie lietuvių gegužines pamaldas 
šv. Jono bažnyčioje), taigi pats ir turi sekti, kad 
jis būtų pildomas, o ne griauti savo autoriteto, 
nusilenkdamas prieš keliolikos kažkokių gatvės 
valkatų klyksmą. Nes kitaip meti tamsta abejoji-
mą – kas čia iš tikrųjų valdo bažnyčią? – Jeigu gi 
pats tamsta nepajėgsi palaikyti savo autoriteto, 
esu pasirengęs tamstai pagelbėti79. 

Kunigui Černiauskui gubernatorius kal-
bėjo: „Mano giliausiu įsitikinimu tų skandalų 
kaltininku laikau taip pat ir tamstą, nes, žinant 
vietines sąlygas sunku beįtikėti, kad čia bažnyčioje 
liaudis galėtų net šitaip priešintis savo klebonui, 
kuris be to nėra be dvasinio autoriteto. Jeigu tai 
būtų buvę vėlesniu laiku ir turgaus dieną – galė-
tum tamsta sakyti, jog bažnyčion įsibrovė kažkokia 
girtuoklių gauja, bet 6 val. rytą smuklės dar tebėra 
uždarytos, taigi – atleisi tamsta, bet bus kažkaip 
kitaip80.

Prel. Michalkevičius be asmeniškai pa-
sakyto papeikimo kun. Černiauskui pirmąją 
riaušių dieną ir pertraukimo pamaldų Šv. 
Jonų bažnyčioje, pridėjus pamaldas Šv. Mi-
kalojaus bažnyčioje, nesiėmė jokių priemonių 
savo įsakymui vykdyti, tikriesiems skandalų 
kaltininkams išaiškinti, paliko tai pasaulieti-
nei valdžiai. Byla ėjo įvairiais keliais. Po kun. 
Michalkevičiaus ir Černiaus kelionių  Sankt 
Peterburgan buvo manoma, kad ji užbaigta, 
nes iš Šv. Jonų bažnyčios pašalintas kun. 
J. Steponavičius – perkeltas į Domininkonų 
bažnyčią po budrios „Gazetos Codziennos“ 
globos sparnu.

Dalykai pasikeitė į Vilnių atvykus de-
partamento vicedirektoriui Tiaželnikovui: 
jo tyrimų vaisius – kun. Černiausko iškėli-
mas. Tačiau žinančius dalykų stovį lietuvius 
padarė įspūdį, lyg būtų supliekta ne arkliui, bet 
per pakinktus, o juk būtų labiau geistina, kad 
laikantis vadžias vežėjas, kad ir lengviau, betgi 
supliektų per patį arklį, negu kad susitiktas pa-
keliui sargybinis kad ir smarkiai sudrožė lazda 
per pakinktus81.

Kun. A. Černiauskas buvo paskirtas į 
Gardino Faros bažnyčia klebonu ir Gardino 
dekanu vietoj kan. Jono Ellerto (1894–1916–
1962), paskirto į Vilniaus Šv. Jonų bažnyčią. 
Vilniaus dekanu paskirtas Aušros vartų 
klebonas Pranciškus Volodzko (Franciscus 
Wołodźko). Tokia bausmė, kaip rašo Petras 
Jovaišis, liudija, kun. Černiauskas turėjo 

gerą užtarytoją „Graždanino“ redaktorių, 
kunigaikštį Meščerskį82.

Nuo 1913 m. pavasario (gegužės mėn.) 
pagal paskyrimą kun. J. Steponavičius dirbo 
ir Vilniaus Pavlovskio (Paulauskio) vyrų 
gimnazijos tikybos mokytoju83. Apie lietuvių 
kalbos mokymą Vilniaus miesto įstaigose 
1912–1913 m. rašė Juozas Kairiūkštis (1855 03 
05–1937 06 14)84. Autorius pažymi, kad lietu-
vių kalbos buvo mokoma penkiose Vilniaus 
vidurinėse mokyklose. 

I gimnazijoje buvo skaitomi su paaiš-
kinimu parinkti tekstai. Mokiniai mintinai 
mokėsi eilių, rašė diktantą, savais žodžiais 
pasakojo skaitytą tekstą.

Realinėje mokykloje buvo sudarytos dvi 
kuopelės. Pirmoje buvo siekiama pramokti 
kalbėti lietuviškai, antroje – suteikti moki-
niams žinių iš lietuvių raštijos istorijos.

Privačioje Pavlovskio gimnazijoje pamo-
kos pradėtos nuo spalio 15 d. Į jas užsirašė 
20 mokinių, sudariusių du skyrius. Tačiau 
pažymėta, kad gimnazistai nepasižymėjo lan-
komumu. I skyriuje skaitant, atpasakojant bei 
rašant mokytojui prisireikė plataus aiškinimo 
rusų kalba; II skyriuje darbas buvo panašus į 
mokymą I gimnazijoje.

Privačioje mergaičių Prozorovienės gim-
nazijoje paskaitos-pamokos vyko nuo lap-
kričio mėnesio. Lankė  penkios aukštesniųjų 
klasių mokinės. Nagrinėtos kai kurių lietuvių 
raštijos atstovų: Donelaičio, Valančiaus, 
Armino, vysk. A. Baranausko biografijos. 
Suteikta žinių iš raštijos teorijos ir istorijos.

Ir penktoji mokymo įstaiga – Marijos 
gimnazija. Pamokos pradėtos kovo pradžioje. 
Šešioms vidurinių dviejų klasių mokinėms 
buvo skaitomi ir aiškinami straipsneliai ir 
eilės iš knygelės „Lietuva pavasarį, vasarą, 
rudenį ir žiemą“. Suteikta žinių iš gramatikos, 
rašytas diktantas.

Tad toks lietuvių kalbos žinių  lygmuo 
buvo dr. kun. J. Steponavičiui atėjus dirbti 
į Pavlovskio gimnaziją, nors jis dėstė ir ne 
lietuvių kalbą, bet tikybą. Pažymėtina, kad 
1914 m. Pavlovskio vyrų gimnaziją baigė 
tik du lietuviai: Stanislovas Kairys ir Jackus 
Sondeckas85.

Deja, 1914 m. birželio mėnesį dr. kun. 
J. Steponavičius už lietuvišką veiklą ištremtas 
iš Vilniaus – iškeltas į Semeliškių (lenkiškai 
rašyta Sumieliszki) Šv. Lauryno parapiją86. 

Šv. Lauryno parapija Semeliškėse
„Viltyje“ pateikta trumpa informacija, kad 

po poilsio sodžiuje į Vilnių atvažiavo „Ryto“ 
draugijos pirmininkas dr. J. Steponavičius. 
Teigiama, kad jis pats dvasinės vyresnybės 
pasiprašęs nukelti į sodžių sveikatos patai-
symui87. Žinoma, kad 1914 m. vasario–kovo 
mėnesiais dr. kun. J. Steponavičius vyko 
gydytis į užsienį88. 

Kun. Petro Kraujalio (1882 07 08–1907–
1933 08 14) teigimu, J. Steponavičius iškeltas 

74 [Autorius nenurodytas].  Retas teisybės balsas // 
Viltis. 1913. Birželio 19 (liepos 2). Nr. 70. P. 2.

* Kun. Juozapas Žilinskas (1860–1883–1934 09 27) 
Zarasų klebonu dirbo 1899–1913.  

75 Gira L.  Lenkininkų skandalai Ežerėnuose //  
Viltis. 1913. Liepos 31 (rugpjūčio 13). Nr. 88. P. 3.

76 [Autorius nenurodytas]. Kronika. Vilnius // Viltis. 
1913. Spalio 11 (24). Nr. 119. P. 3; [Autorius nenurodytas]. 
Bažnytinės žinios. Kunigų perkėlimai // Bažnytinė 
apžvalga. 1913. Spalio 28 (lapkričio 10). Nr. 8. P. 123.

77 [Autorius nenurodytas]. // Viltis. 1914. Vasario 23 
(kovo 2). Nr. 45. P. 3.

78 Z. Šv. Jono bažnyčios skandalo skurdas // Viltis. 
1913. Spalių 18 (31). Nr. 122. P. 1–2.

79 [Autorius nenurodytas]. Dėl kun. Černiausko iškėli-
mo // Viltis. 1913. Gruodžio 20 (sausio 2). Nr. 156. P. 3.

80 [Autorius nenurodytas]. Dėl kun. Černiausko iškėli-
mo // Viltis. 1913. Gruodžio 20 (sausio 2). Nr. 156. P. 3.

81 [Autorius nenurodytas]. Dėl kun. Černiausko iškėli-
mo // Viltis. 1913. Gruodžio 20 (sausio 2). Nr. 156. P. 3.

82 Jovaišis P. Kun. Černiausko užtarytojas // Viltis. 
1914. Balandžio 24 (gegužės 7). Nr. 87–88. P. 3.

83 [Autorius nenurodytas]. Žinios iš Lietuvos. Iš katali-
kų gyvenimo // Šaltinis. 1913. Gegužės 24 (14) P. 332.

84 Kairiūkštis J.  Lietuvių kalbos mokymas 1912–1913 
m. Vilniaus mokslo įstaigoje // Viltis. 1913. Rugsėjo 1 
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85 [Autorius nenurodytas]. Mokslas ir mokyklos // 
Viltis. 1914. Birželio 15 (27). Nr. 130. P. 3.

86 Ordo divini officii  recitando missaeque 
celebrandae ad USUM insignis Ecclesiae Cathedralis 
et dioecesis Vilnensis, iussu et auctoritate illustrissimi 
ac reverendissimi Joannis Hanusowicz S.Th.C. 
administratoris dioecesis Vilnensis vicarii capitularis 
praelati decini capituli Vilnensis, iuxta normam 
Calendarii Ecclesiae universalis et dioecesanti, anno 
1914  a. S. sede approbati pro anno Domini MCMXIX 
compositus. Vilnae: Typis A. Rutkowski. P. 30, 107.

87 [Autorius nenurodytas]. Kronika // Viltis 1914. 
Gegužės 29 (birželio 11). Nr. 116. P. 3.

88 1914 m. vasario 24 d. posėdžio protokolas Nr. 8 
// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 31 a. p.

89 Vieštautas P. Lietuvių švietimo draugija “Rytas” 
Vilnius: “Vilniaus varpo” leidinys Nr. 2. 1927. P. 10.

90 [Autorius nenurodytas]. Bažnyčios žinios. Iš 
Vilniaus // Bažnytinė apžvalga. 1914. Birželio 12 (25). 
Nr. 10. P. 173.

91 [Autorius nenurodytas]. Iš Semeliškių bažnyčios ir 
parapijos istorijos 1830–1915.  Mašinraštis. 1983. L. 11–14 
// KšVKA. B.Semeliškės.

Tęsinys kitame numeryje

Tęsinys. Pradžia Nr. 1

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

1887 m. J. Steponavičiui išrašytas liudijimas, 
kad jis priklauso (priimtas) bajorų luomui. 

LMAVB RS F 342 – 13642. L. 7

Jono Steponavičiaus 1899 m. balandžio 22 d. 
prašymas priimti jį mokytis į Vilniaus kunigų 

seminariją. LMAVB RS F 342 – 13642. L. 1a. 
Dokumentai publikuojami pirmą kartą 

iš Vilniaus dėl silpnos sveikatos, o gal ir dėl 
Šv. Jonų bažnyčios įvykių per jo laikytas 
lietuviams gegužės pamaldas89. 

Semeliškėse klebonu dirbęs kun. Jonas 
Masiulis (1862–1887–1931) už lietuvišką 
veiklą buvo iškeltas altarista į Stakliškes, 
tad dr. kun. J. Steponavičius buvo paskirtas 
į jo vietą90. 

Kalbant apie dr. kun. J. Steponavičiaus 
paskyrimą į Semeliškes būtina apžvelgti to 
meto padėtį šioje Šv. Lauryno parapijoje. 
Duomenų randame Kaišiadorių vyskupijos 
kurijos archyvo byloje „Semeliškės“, esančia-
me mašinraštyje „Iš Semeliškių bažnyčios ir 
parapijos istorijos 1830–1915“91. Pasinaudo-
sime šia medžiaga.
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Kelkime istorinę vėliavą! Tik kurią?!
Violeta RUTKAUSKIENĖ, Čikaga, JAV

Istorinio mūšio vėliavas 
nuspalvino J. Dlugošo klaidos

Tačiau bene įdomiausia ir svarbiausia 
vėliavų istorijos dalis Žalgiryje yra susieta 
su J. Dlugošo pasakojimu, vardijančiu Len-
kijos kariuomenės vėliavas. Metraštininko 
pateiktos žinios nėra labai tikslios, nes, kaip 
žinome, mūšyje jis pats nedalyvavo, o apie 
vėliavas rašė praėjus maždaug pusei am-
žiaus po mūšio, nugirdęs  pasakojimus iš 
savo tėvo ar arkivyskupo Zbignevo Olesnic-
kio (Zbigniew Oleśnicki), gal kitų to mūšio 
dalyvių. Tačiau aprašyme yra keletas svarbių 
momentų, kuriuos svarbu pastebėti visiems 
besidomintiems mūsų istorinės vėliavos 
ištakomis. Lenkijos karalystės kronikose 
(„Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego“ (toliau – „Kronikos“), Varšuva, 
1982, p. 102) aprašydamas lenkų pusės 
pulkų vėliavas, J. Dlugošas pradeda nuo 4 
pagrindinių. Atrodo, jos ir mums turėtų būti 
ne mažiau svarbios nei lenkams.

Pirmoji – su ereliu – Krokuvos ir Lenki-
jos karalystės vėliava. Antroji – „Goncza“, 
kurios herbu ar ženklu įvardijami 2 geltoni 
kryžiai mėlyname lauke. Kas tai per vėliava, 
nėra jokio paaiškinimo net iš paties J. Dlugo-
šo. Tačiau vėlesnieji „Kronikos“ leidėjai kiek 
žemiau išnašose duotame paaiškinime rašo, 
kad tai vėliava, po kuria tarnavo „goncy“ 
(vyčiai – sargybos – apsaugos kariai). Ir pa-
žymi, kad ji yra aprašyta tik šioje kronikoje 
ir niekur daugiau, be to, ji nėra žinoma kaip 
karaliaus dvaro vėliava. Tačiau jau vėles-
niuose lenkų istorikų darbuose ši vėliava 
jau pristatoma kaip Lenkijos karaliaus dvaro 
vėliava, dar kituose – Jogailos dinastijos vė-
liava, mūsų šaltiniai ją mini kaip karaliaus 
Jogailos ir Jogailaičių dinastijos simbolį (vė-
liavą). Matome, kad J. Dlugošas šią vėliavą 
laiko labai svarbia visų išvardytų Žalgirio 
mūšio vėliavų hierarchijoje, nes ją pristato 
antrą visų vėliavų eilėje. 

Svarbi vėliava palydima didele J. Dlugo-
šo klaida. J. Dlugošo nupasakojami 2 geltoni 
kryžiai mėlyname lauke nėra tas ženklas 
(dvigubas kryžius), kurį naudojo karalius 
Jogaila. Tačiau vėliau, matyt, norėdami kaip 
nors pagrįsti J. Dlugošo sugalvojimą, lenkų 
tyrinėtojai išvystė nuomonę, kad šie kryžiai 
po Jogailos krikšto, tapus Lenkijos karaliumi, 
simbolizavo dviejų krikščioniškų valstybių 
susiliejimą į vieną po Lenkijos karūna. Taip, 
matyt, norėta paaiškinti ir Jogailos naudoto 
dvigubo kryžiaus kilmę. 

Kaip tie du Dlugošo minimi kryžiai 
Žalgiryje virto vienu dvigubu, niekas iki 
šiol nėra paaiškinęs. Tačiau iš istorijos žino-
me, kad Jogailos skyde ir vėliavoje priimta 
vaizduoti ne du kryžius, o tik vieną su dviem 
skersinukais. Heraldika nežino tokių atvejų, 
kad herbe ar vėliavoje būtų piešiamas vienas 
ženklas, o aprašomas kitas ar net keli ženklai 
iš karto. Be to, yra nustatyta, kad Jogailos 
naudotas ženklas buvo geltonas ar baltas 
dvigubas kryžius raudoname skyde. Tad  at-
rodytų, kad J. Dlugošas aprašė ir nuspalvino 
Jogailos simbolį klaidingai...

Ir visai nežiūrint į tai, kad J. Dlugošas 
aprašydamas vėliavas privėlė klaidų ir 
netikslumų, iki šių dienų jis laikomas ne 
tik Lenkijos istoriografijos, bet ir heraldikos 
pradininku. 

Lietuvos vėliavos 
„nepastebėjo“

Kad aprašydamas vėliavas J. Dlugošas 
klysta ir klaidina kitus, parodo ir Koronovo 
mūšis, aprašytas „Kronikose“ (p. 179). Čia 
rašoma, kad karališka Jogailos kariuomenė 
šiame mūšyje kovėsi su baltos spalvos vėlia-
va, kurioje pavaizduotas raudonas dvigubas 
kryžius. Dabartiniai lenkų istorikai tokį 
spalvų neatitikimą J. Dlugošo rašytoje kroni-
koje laiko metraštininko klaida, galvodami, 
kad per trumpą laiką negalėjusi atsirasti 
visai kitų spalvų su tais pačiais simboliais 
naudota karaliaus Jogailos vėliava. Tačiau 
lietuviai heraldikos specialistai, sekdami 

J. Dlugošu ir nekreipdami dėmesio į jo pa-
darytas klaidas, išgalvotą mėlynos spalvos 
skydą su geltonu dvigubu kryžiumi įdėjo į 
dabartinį Lietuvos herbą ir į jų pačių sukurtą 
„istorinę“ vėliavą. 

Tad klausimas visiems Lietuvos žmo-
nėms, o kartu ir mūsų heraldikos specialis-
tams: ar galima tokią vėliavą, kurioje nau-
dojami kronikininko J. Dlugošo išgalvoti 
simboliai, laikyti istorine?

Trečioji – „Przyboczna“ – kraštinė – taip 
pagal eilę J. Dlugošo rašytoje istorijoje įvar-
dijama ši vėliava. Ji parodo, kad tos trys, 
čia paminėtos, yra pirmesnės prieš kitas, 
už jų stovinčias. Trečiosios aprašymas, kurį 
pateikia J. Dlugošas, leidžia suprasti kai ką 
svarbaus. Ji  nupasakojama kaip raudonos 
spalvos su ant balto žirgo jojančiu ginkluotu 
vyru, virš galvos laikančiu kalaviją. Vėlesni 
lenkų tyrinėtojai ją dar vadina „Nadwor-
na“ – dvaro – kiti – kaip Lenkijos karaliaus 
dvarui nežinoma. 

Mums nesunku ją atpažinti. Tai Lietuvos 
valstybės ir jos pulkų vėliava, kurios metraš-
tininkas net nesivargina įvardyti. Ji ir turėtų 
būti laikoma ta istorine Lietuvos vėliava, 
kuri garbingai plevėsavo lietuvių pusėje per 
Žalgirio mūšį. Tik iš J. Dlugošo aprašo sunku 
atkurti visas svarbias ir mums reikšmingas 
vėliavos detales, nes jis jų ir nemini.   

Ketvirtoji – šv. Jurgio – raudona su baltu 
kryžiumi, minima J. Dlugošo aprašyme prie 
jungtinių Lietuvos ir Lenkijos pulkų, iki 
šiol nėra niekaip paaiškinta... Taigi Žalgiris 
mums paliko ne vieną, o bent kelias svarbias 
istorines vėliavas, kurias tikrai vertėtų įteisin-
ti istorinės vėliavos statusu.

U. Richentalio kronikoje – 
istoriniai Lietuvos valdovų 

vėliavų ženklai

Matant J. Dlugošo heraldiniuose darbuo-
se daug netikslumų, kuriuos stipriai kriti-
kuoja jau ir lenkų specialistai, svarbu rasti 
kitų papildomų šaltinių mūsų senosioms 
vėliavoms pažinti. Įdomios ir vertingos infor-
macijos apie mūsų protėvių XV a. naudotas 
vėliavas rasime 1414–1418 m. Konstancos 
kronikoje, Vokietijoje vykusio didžiulio 
viduramžių bažnytinio forumo aprašyme. 
Jame dalyvavo ne tik bažnyčios atstovai 
ir hierarchai, bet ir visos Europos karaliai, 
didikai, bajorai, riteriai, tarp jų Vytauto ir 
Jogailos pasiuntiniai, didikai iš Lietuvos ir 
Žemaitijos su savo vėliavomis ir herbais, nes 
suvažiavimas svarstė ir svarbius Lietuvos 
reikalus. 

Kronikininkas U. Richentalis, dalyvavęs 
tame suvažiavime, stebėjo jo eigą ir fiksavo 
įvykius, vaizdus, dalyvių vėliavas, simboli-
ką. Tarp jų ir Lietuvos atstovų vėliavas ir ant 
jų buvusius  ženklus. Tarp kronikoje paliktų 
spalvotų vaizdinių yra du Vytauto Didžiojo, 
jo paties ir jo giminės vėliavų herbai, vienas 
karaliaus Jogailos jungtinis Lietuvos-Lenki-
jos vėliavos herbas,  lietuvių-žemaičių bajorų: 
Jurgio Galmino, Vytauto sekretoriaus Mika-
lojaus Sapienskio, Jono ir Ditricho Bilingų, 
Vilniaus riterio vėliavos (herbai), taip pat Vil-
niaus miesto vėliavos herbas. Šios vėliavos 
ir herbai reprezentavo ne tik mūsų valdovus 
ir didikus, bet ir pačią Lietuvą. Su šiomis vė-
liavomis mes buvome atpažįstami Europoje. 
Jau vien tai, kad šiame istoriniame renginyje 
buvo apginti Lietuvos ir žemaičių interesai, 
jos vertos būti įvertintos tam tikru valstybės 
lygiu ir pripažintos lygiateisėmis istorinėmis 
vėliavomis ir egzistuoti šalia kitų istorinių 
ženklų. Kol kas jos nėra istorikų  pripažintos 
kaip gyvavusios  ar egzistavusios. 

Vienintelis originalus spalvotas XV a. 
piešinys, vaizduojantis Lietuvos kunigaikš-
čio vėliavą, yra  Dieboldo Laubero kūrinys, 
užfiksavęs Žygimanto Kaributo atvykimo į 
Prahą sceną, atvaizduotą spalvotoje husitų 
istorijoje rašytoje 1443 m. Kol kas istorikai ir 
heraldikos specialistai sakosi neturį daug vil-
čių surasti išsamesnių duomenų apie XV a. 
Lietuvą reprezentavusią istorinę vėliavą. 
Nėra aiškaus supratimo, kas tai per vėlia-
va – Lietuvos ar tik  didžiojo kunigaikščio. 

Kaip rašo istorikas dr. E. Rimša, kol kas be 
rimtesnių tyrimų yra sunku pasakyti, ar 
dailininkas rėmėsi tikru atvaizdu, ar tai tėra 
tik dailininko fantazijos kūrinys. Bet kol 
nėra kitų šaltinių, ši vėliava gali būti tam 
tikru orientyru atkuriant Lietuvos istorinės 
vėliavos išvaizdą.

Kiek daugiau aiškumo apie Lietuvos 
vėliavą ir jos atvaizdą XVI a. antroje pusėje 
suteikė Alekstandras Gvagninis, pirmasis 
1578 m. plačiau apibūdinęs LDK vėliavos 
atvaizdą. Anot jo, ji buvusi raudono kiniško 
šilko, keturių uodegų. Pagrindinėje vėlia-
vos pusėje po kunigaikštiška karūna buvo 
pavaizduotas baltas raitelis, antroje pusėje, 
saulės spindulių fone, Švč. Mergele Marija 
su kūdikiu. 

Vėlesniais XVII–XVIII a. vėl sugrįžta 
prie vėliavos, kurioje vaizduotas baltas 
raitelis su pakeltu kalaviju. Išlikęs istorinis 
paveldas fiksuoja atvejus, kurie paliudija 
ir pačios vėliavos spalvos pasikeitimą. Štai 
prieš kelerius metus klaipėdietės tekstili-
ninkės Bronės Neverdauskienės  atkurtoje 
iš Stokholme saugomos originalios Augusto 
Stipriojo vėliavos jau nebematome daugelį 
amžių naudotos raudonos spalvos. Čia ji 
melsvai žalsva. 

Pačioje vėliavoje ir prie vaizduojamo her-
bo atsiranda naujų elementų. Matyt, kiekvie-
nas naujas laikotarpis, naujas svetimtautis 
karalius suformavo ir kitokią savo epochos 
vėliavą. Tad kalbėdami apie istorinę vėliavą, 
turime labai aiškiai sutarti, kurių laikų vė-
liavą ar vėliavas galime ir norime laikyti ta 
pagrindine Lietuvos istorine vėliava.

Įteisinti tik vienos istorinės vėliavos nau-
dojimą būtų trumparegiška mūsų turtingos 
istorijos atžvilgiu. Reikėtų pamąstyti, pasi-
rūpinti ir kitų istorinių vėliavų atgaivinimu 
ir jų atminimo įamžinimu mūsų valstybėje. 
Atgaivinkime savo istorines vėliavas, tegul 
jos puošia mūsų gyvenimą, istorines atmin-
ties vietas prasmingais protėvių simboliais, 
reprezentuojančiais mūsų valstybę ir jos isto-
riją. Istorinės vėliavos tai – pasididžiavimas 
mūsų tautos ir valstybės didinga praeitimi. 
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Pro memoria

Mirė kunigas Algimantas Keina 
(1937–1962–2013)

Daugėliškio parapijoje buvo pakrikš-
tytas, vėliau joje gavo tvirtus krikščio-
niško gyvenimo pagrindus. 1955 m. 
baigė Ignalinos vidurinę mokyklą ir 
tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų 
seminariją. Pasiruošimą kunigystei teko 
laikinai nutraukti dėl privalomos karinės 
tarnybos 1957–1960 m. Pratęsęs studijas, 
jas baigė 1962 m. ir vysk. P. Maželio buvo 
įšventintas kunigu 1962 m. balandžio 
18 d. Kunigiškai tarnystei buvo paskir-
tas į šias Vilniaus, Kauno ir Panevėžio 
(arki)vyskupijų parapijas: 

1962-05-19 vikaru Naujosios Vilnios 
parapijoje; 

1963-03-20 administratoriumi Rešku-
tėnų parapijoje; 

1964-05-06 administratoriumi Parin-
gio parapijoje; 

1967-08-07 klebonas Valkininkų 
parapijoje; 

1990-10-01 klebonu Vilniaus Švč. 
M. Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijoje; 

1994-01-07 klebonu Kauno Šv. Kry-
žiaus (karmelitų) parapijoje; 

2000-03-30 klebonu Kavarsko parapi-
joje (Kauno arkivysk.); 

2002-11-11 klebonu Uliūnų ir admi-
nistratoriumi Ėriškių parapijose (Pa-
nevėžio vysk.) Šias pareigas ėjo iki 
2008-11-16. 

2008 m. pablogėjus sveikatai kun. 
A. Keina kreipėsi į Panevėžio vyskupą 
prašydamas atleisti nuo klebono pareigų, 
o į Vilniaus arkivyskupą – leisti apsigy-
venti Vilniuje. Gimtojoje arkivyskupijoje 
jam buvo sudarytos sąlygos gyventi ir, 

pagal galimybes, talkinti sielovadoje 
Vilniaus Šv. Onos, o vėliau Vilniaus Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. 

Kun. Algimantas, nuoširdžiai mylėjęs 
Dievą ir Tėvynę, visada uoliai imdavosi 
visų darbų. Šalia sielovadinio darbo, nuo 
1980 m. jis įsitraukė į Tikinčiųjų teisėms 
ginti katalikų komiteto veiklą, prisidėjo 
platindamas „Lietuvos Katalikų Bažny-
čios kroniką“. 

Kun. A. Keina buvo palaidotas gim-
tosios Naujojo Daugėliškio bažnyčios 
šventoriuje. 

Tepriima gailestingasis Dievas į 
dangų savo vynuogyno darbininką ir 
amžinuoju džiaugsmu teatlygina jam už 
ištikimybę ir meilę. 

Vilniaus arkivyskupijos kurija

In memoriam poetui Stasiui Stacevičiui
Lietuvos rašytojų bendruomenę ir visą 

lietuvių literatūrą vėl ištiko tragiška ir skau-
di netektis. Pūguotą ir šaltą 2012 metų gruo-
džio aštuonioliktosios vakarą, grįždamas 
iš dėdės laidotuvių Merkinėje, savo namų 
atokiame vienkiemyje nebepasiekė poetas, 
eseistas, žurnalistas Stasys Stacevičius.

Gimė Stasys Stacevičius 1959 metų lap-
kričio 19 dieną Merkinės viensėdyje, tame 
pačiame, į kurį nesugrįžo lemtingą vakarą. 
Mokėsi Merkinės Rojaus Mizaros vidurinėje 
mokykloje, 1978 metais įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir li-
teratūros. Iš studijų paimtas tarnauti į sovie-
tinę armiją, į universitetą nebegrįžo, dirbo 
įvairius darbus, o didžiąją dalį gyvenimo 
paskyrė žurnalistikai, dirbdamas Varėnos, 
Šalčininkų, Trakų rajonų laikraščiuose, 
„Valstiečių laikraščio“ korespondentu 
Dzūkijai, aktyviai bendradarbiaudamas 
literatūrinėje šalies spaudoje, įvairiuose 
kultūros leidiniuose ir almanachuose. 
Pirmuosius eilėraščius paskelbęs dar 1977 

Stasys Stacevičius  per savo 
poezijos knygos „Stiklinė“ 

pristatymą Rašytojų 
sąjungoje 2012 m. spalį

metais „Moksleivio“ žurnale, Stasys Stace-
vičius išleido aštuonias poezijos knygas: 
Vienkiemio valanda (1990), Juodvarnių žemė 
(1994), Perkūnės pasiilgę (1997), Toli krio-
kliai (1999), už kurią tapo 2001 metų „Poe-
zijos pavasario“ laureatu, Luktels ūkaujančių 
Bedugnis (2003), Juodoji (2005), Ne ėriukai 
nakty (2008) ir pernai pasirodžiusį rinkinį 
Stiklinė. Lietuvos rašytojų sąjungos leidy-
kla žada išleisti poeto sudarytą ir spaudai 
parengtą eseistikos knygą Milda supaisys. 
Už aktualiausius ir ryškiausius publi-
cisktikos kūrinius kultūros temomis 2006 
metais S. Stacevičiui buvo įteikta Kultūros 
ministerijos premija, o pernai – Lietuvos 
Respublikos Seimo apdovanojimas – G. Pet-
kevičaitės-Bitės atminimo medalis.

Stasį prisiminsime kaip kuklų, šiltą ir 
jaukų žmogų, ir kaip ryškų, savitą poetą, 
kūrėją, turėjusį itin platų interesų ratą, 
neužsisklendusį vien siauroje kultūrinės 
aplinkos erdvėje, puikiai pažinojusį „mažąjį 
žmogų“ ir gebėjusį išgyventi jo kasdienybės 

dramas, o sykiu mokėjusį regėti ir taikliu 
eseisto žodžiu formuluoti tautai ir valstybei 
iškylančias grėsmes ir iššūkius. Gal todėl 
ir jo subtili poezija rėmėsi ir artimiausios 
aplinkos įvykiais, įspūdžiais, ir platesnėmis 
Lietuvos istorijos realijomis. Jau taip pat 
amžinybėn pasitraukęs Stasio Stacevičiaus 
bendraamžis ir bičiulis Valdemaras Kuku-
las kalbėjo: „Jo kūryboje nuolat akcentuo-
jama tyla – ir kaip filosofinė kategorija, ir 
kaip būsena, ir kaip gamtos forma, dažnai 
net sunku suprasti, kaip šitos deklaracijos 
koreliuoja su nesiliaujamu, programiškai 
eksploatuojamu kalbos triukšmu. Antroji 
S. Stacevičiaus tėvonija, tėviškė – literatūra, 
knygos. Kartais net suabejoji, ar ji nebus 
pirmesnė už gimtuosius namus“.

S. Stacevičius š. m. sausio 12 dieną pa-
laidotas Merkinės kapinėse.

Lietuvos rašytojų sąjunga
Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Š. m. sausio 16 d. į amžinojo Tėvo 
namus iškeliavo Vilniaus arkivyskupijos 
kunigas Algimantas Keina. 

Kun. A. Keina gimė 1937 m. vasario 
21 d. valstiečių šeimoje Moliakalnio 
kaime (Ignalinos r.). Gimtojoje Naujojo 

Mes penkerius metus ir dar šiek tiek 
buvome kartu. Tai St. St. (a. a. Stasys Sta-
cevičius), Juodoji (dailinininkė, keramikė 
ir tapytoja Teresė Jankauskaitė), Pelekišių 
Širšė (a. a. muziejininkė Aldona Raugalaitė) 
ir aš Juozupukas, siekiantis išvaryti naujų 
armenų lokalinėje Merkinės seniūnijos 
istorijoje. O šioje seniūnijoje, kaip ir visose 
kitose Lietuvos vietovėse, gausu ir anksty-
vosios, ir vėlyvosios istorinės praeities bei 
iš jos atėjusių tokių žmonių, kurie supo šią 
ketveriukę.

Organizuodavome ir kurdavome knygų 
pristatymus, poezijos vakarus, fotografijos ir 
fotografikos parodas. Ypač pavykę renginiai 
Pauliui Širviui „Tu beržas“, fotografikos 
parodos „Domine non sum dignus“, „Alovė, 
Daugai, Merkinė...“ ir kiti.

Daug dar ką galima rašyti apie tokias vei-
klas, bet, deja, tam jau nebeliko laiko – gabias 
asmenybes pasiėmė visagalė Evoliucija, kuri 
savo beribiame viešpatavime nesielgia nei 
neteisingai, nei gailestingai. Mums gi, dar 
pasiliekantiems ant šios planetos paviršiaus, 
įgyjama teisė apraudoti juos, apglobtus gim-
tosios žemės šilumos.

Stasys Stacevičius
(1959–2012)

Merkinės vienkiemis
Stasiui Stacevičiui

Kalvelės, krūmai ir rugiai,
O už Straujos Juodoji smilko.
Kur išdegti juodi drugiai
Keramine liepsna sumirko.

Lašeliais glazūra užkris,
Nulakinę metus lyg būtį sraują,
Ir juodas nerimas išskris
Iš tos švelnios Juodosios saujos.

Tuštėja vienkiemio dvarai,
Juoduoja vieniša veranda
Ir laikas nyksta umariai,
Ant tų čiurlioniškų rakandų.

Į būtą būtį nieks neves, –
Nešiurpins ir naktų bemiegių…
Gi nužydėjusius žodžius numes
Nebeveiksmingus ir bejėgius...

Ir žodžiai it drugiai nuskris,
Į begalybės tėkmę juodą...
Ir Kristaus ašara nukris,
Ant rankų laukiančių paguodos.

                        Juozas MIGLINAs

Kun. Tadas Piktelis Bagaslaviškio
 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje

Primicijos – kunigo pirmųjų šv. Mišių, 
aukojamų savo parapijoje, šventė. Tai kunigo 
svajonių diena, kuomet jis žengia prie Dievo 
altoriaus atnašauti padėkos auką toje bažny-
čioje, kurioje brendo ir augo būsimojo kunigo 
tikėjimas bei pasišventimas Dievo tarnybai. 
Snieguotą 2012 m. gruodžio 16-osios sekmadienį 
Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje 
vyko kun. Tado Piktelio pirmosios šv. Mišios. 
Kunigu jį Kaišiadorių katedroje 2012 m. gruo-
džio 9 d. įšventino Kaišiadorių vyskupas Jonas 
Ivanauskas. Sudėtingos oro ir eismo sąlygos 
kelią dengiant pustomo sniego kilimu nesutruk-
dė šventėje dalyvauti garbingiems svečiams. Į 
primicijas atvyko Vilniaus kunigų seminarijos 
rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas, Kaišia-
dorių dekanas mons. Rimvydas Jurkevičius, 
Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas, 
Žiežmarių klebonas kun. Rokas Puzonas, Mus-

Primicijos Bagaslaviškio parapijoje
ninkų klebonas kun. Virgilijus Balnys, Punsko 
parapijos vikaras, lietuvių sielovadininkas kun. 
Egidijus Kazlauskas, Molėtų vikaras kun. Min-
daugas Grenda, Panevėžio Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo parapijos vikaras kun. Dainius Matiu-
kas, diakonai ir klierikai, kunigo Tado artimieji, 
draugai ir Bagaslaviškio parapijiečiai. Primicijų 
pamokslą sakė kunigo Tado draugas Vilniaus 
Pal. J. Matulaičio parapijos vikaras kun. Mozė 
Mitkevičius. Pamoksle jis kalbėjo apie tai, kad 
kunigo šventimų data dažnai atspindi ir kuni-
go tarnystės individualią charizmą – adventinė 
Tado kunigystė, linkėjo pamokslininkas, tebus 
gili, viltinga ir vaisinga. Po šv. Mišių kunigas 
Tadas sulaukė sveikinimų, teikė palaiminimą ku-
nigams ir diakonams, klierikams, artimiesiems, 
ir visiems tikintiesiems.

Beje, už iš Bagaslaviškio parapijos kilusį ir 
Širvintų gimnaziją baigusį naująjį kunigą prieš 
vakarines šv. Mišias Širvintų Šv. arkangelo My-
kolo  bažnyčioje nuo gruodžio 7  iki 16 dienos 
tikintieji buvo kviečiami kalbėti rožinį ir Palai-
mintojo Jono Pauliaus II litaniją prašant jam 
apaštalinio uolumo Kristaus tarnyboje.

Šaltinis: krikščioniškos minties, kultūros ir 
visuomenės laikraštis „XXI amžius“

Nuo redakcijos. Ta proga norėtume pami-
nėti ir kitus Bagaslaviškio parapijoje gimusius, 
dirbusius  kunigus: Justinas Jurkūnas, Simonas 
Bistrajis, Matas Lajauskas, Donatas Linartas, 
Bronislovas Rutenis, Marijonas Mykolas Pet-
kevičius, ir, žinoma, kunigas, poetas Alfonsas 
Šatas*. 

* LITERATŪRA
Prel. Stanislovas Kiškis „Kristaus pa-

šauktieji. Kaišiadorių vyskupijoje dirbusieji ir 
amžinybėn iškeliavusieji kunigai 1921–1995“, 
Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos 
leidykla, 1996.
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Mokyklų gyvenimas

Comenius projekto „Būk sveikas – 
būk aktyvus“ susitikimas Rumunijoje

Renata ČESNYTĖ, Vilniaus r. Eitminiškių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja 

2012 m. lapkričio 3 d. Vilniaus r. Eitmi-
niškių vidurinės mokyklos mokiniai ir juos 
lydinčios mokytojos išskrido į Rumunijoje 

Projekto partneriai Vaslui mieste

vykusio Comenius projekto „Be healthy – be 
active“ („Būk sveikas – būk aktyvus“) pirmąjį 
susitikimą. Projekte dalyvauja mokyklos iš 

Lenkijos, Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, 
Rumunijos šalių. Projekto tikslas – skatinti 
mokinių sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą. 
Susitikimo metu visų šalių atstovus priėmė 
projekte dalyvaujanti Colegiul Economic 
„Anghel Rugina“ mokykla, esanti Vaslui 
mieste. Minėtų šalių atstovai, taip pat ir mūsų 
mokyklos mokytojai ir mokiniai, į Vaslui 
miestą atvyko lapkričio 4-osios vakare. Vos 
atvykusius svečius draugiškai pasitiko Ru-
munijos mokyklos moksleiviai. 

Ankstų pirmadienio rytą visi susipažino 
su Vaslui mokykla, o vėliau kiekvienos šalies 
atstovai pristatė savo mokyklą, visi kartu 
atliko įvairias užduotis. Po maloniai įtemptos 
dienos mokiniai vakarą praleido kultūros cen-
tre. Antrąją viešnagės dieną taip pat netrūko 
veiklos, vakarop projekto dalyviai ruošdami 
skanias vaisių salotas daug diskutavo sveiko 
gyvenimo būdo, mitybos, aktyvaus laisvalai-
kio leidimo temomis. Labai džiugu, kad visi 
vieningai pritarė, jog sveika gyvensena yra  
sveiko ir ilgo gyvenimo pagrindas. 

Likusias kelionės dienas mokiniai leido 

aktyviai: aplankė vietinę pieninę, sužinojo 
daug pieno gamybos paslapčių, lankėsi milži-
niškame futbolo stadione, kuriame treniruojasi 
bei žaidžia garsi futbolo komanda. Neišdildo-
mą įspūdį kelionės svečiams paliko Istorijos 
muziejus, Jaši mieste aplankytas Botanikos 
sodas, moderniai įrengtas Kūno kultūros 
universitetas.

Viešnagės laikas buvo turiningas ir akty-
vus, tačiau ankstų šeštadienio rytą jau laukė 
ilga kelionė namo – skrydis į Frankfurtą, o iš 
jo į Lietuvos sostinę. Apie vidurnaktį projekto 
„Be healthy – be active“ dalyviai jau buvo Vil-
niuje, bet širdyje dar ilgai Rumunijoje.

Šis projektas finansuojamas remiant Eu-
ropos Komisijai. Pranešimas atspindi tik au-
toriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti lai-
koma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos 
informacijos naudojimą. Comenius paprogra-
mė yra Mokymosi visą gyvenimą programos 
dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas.

Svetlanos Sčastnajos nuotr.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Vasaris
1598 02 03 Karaliaučiuje gimė Kristupas 

Vilkas, poetas, J. Bretkūno vaikaitis. Studijavo 
Karaliaučiaus universitete, dirbo archyvaru, 
mokytojavo. Parašė vokiškų eilėraščių, kurių 
viename įterpė lietuviškų eilučių (1640). 

Mirė 1647 11 02 Karaliaučiuje.
1898 02 05 Laugaliuose (Pagėgių aps.) 

gimė Martynas Emilis Nauburas, pedagogas, 
kultūros veikėjas, mokytojavo Klaipėdoje. 
1930–1939 m. dirbo Klaipėdos kraštotyros 
muziejaus direktoriumi. Parašė daug str. 
Maž. Lietuvos istoriniais ir etnografiniais 
klausimais. 

Mirė 1973 08 17 Čikagoje.
1903 02 11 Katenhofe (Lenkija) gimė 

Viktoras Falkenhanas, vokiečių kalbininkas, 
Humboldtų universitete dėstė lietuvių kalbą. 
Išleido monografiją apie Bretkūną, vokiškai 
sukūrė novelių apie jį. Parašė straipsnių apie 
lietuvių literatūrą enciklopediniam žodynui, 

išvertė į vokiečių kalbą lietuvių liaudies 
pasakų. 

Mirė 1987 04 16 Berlyne.
1688 02 17 Dovydėliuose (Įsruties aps.) 

gimė Fabijonas Ulrichas Glazeris, giesmių 
eiliuotojas, vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, kunigavo. Sueiliavo giesmių, iš-
leido jų rinkinį „Kelios nobažnos giesmės...“, 
1736, kartu su J. Berendu. 

Mirė 1747 11 17 Didlaukiuose (Įsruties aps.).
1973 02 17 Palangoje gimė Romualdas 

Liachavičius. Buvęs Romos katalikų kunigas 
2008 03 15 buvo įvestas Klaipėdos ev. liutero-
nų parapijos antruoju kunigu.

1913 02 19 Tilžėje mirė Kristupas Urė-
daitis, prekybininkas, Mažosios Lietuvos 
visuomenės ir kultūros veikėjas. 

Gimė 1871 09 25 Mantvilaičiuose (Pa-
gėgių aps.).

1933 02 19 pašventinta Pagėgių ev. liute-

ronų bažnyčia. Po II pasaulinio karo parapija 
porą metų meldėsi bažnyčioje, kol 1948 06 30 
pastatas buvo atimtas ir jame įrengtas grūdų 
sandėlis, vėliau kino teatras „Komjaunuo-
lis”; 1989 m. atsikūrusi Pagėgių parapija vėl 
meldžiasi senojoje bažnyčioje, pirmosios 
pamaldos 1990 03 25, 2001 11 18 pašventinta 
restauruota bažnyčia.

1953 02 20 Detmolde (Vokietija) mirė 
Vydūnas (Vilius Storosta), dramaturgas, 
filosofas, publicistas, Tilžės lietuvių gie-
dotojų draugijos vadovas. Baigęs Ragainės 
mokytojų seminariją, mokytojavo, vėliau 
studijavo Vokietijos universitetuose, dėstė 
Klaipėdos muzikos mokykloje. Parašė 
pjesių („Probočių šešėliai“, 1908; „Amžina 
ugnis“, 1913; „Pasaulio gaisras“, 1928, ir 
kt.), filosofinių, istorinių, publicistinių ir 
kt. darbų. 

Gimė 1868 03 22 Jonaičiuose (Šilutės r.). 

1991 10 19 perlaidotas Bitėnuose (Pagė-
gių sav.).

1993 02 20–25 Vilniuje vyko Pasaulinės 
Liuteronų Sąjungos aptariantis (koordina-
cinis) suvažiavimas.

1708 02 21 Gumbinėje mirė Mykolas 
Merlinas, išleidę lotynų kalba traktatą „Pa-
grindinis lietuvių kalbos principas“ („Prin-
cipium primarium in lingva Lithvanica“), 
1706). Studijavo Karaliaučiaus universitete, 
mokytojavo, kunigavo. Gimė 1641 120 19 
Oberslebene (Vokietija).

1868 02 29 Bakeliuose (Girdavos aps.) 
gimė Vilius (Vilhelmas) Steputaitis, Maž. 
Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, 
Prūsijos landtago deputatas (1913–1918). 

Mirė 1941 01 01 ten pat.

Parengė Birutė ŽeMAITAITYTė,
Algirdas ŽeMAITAITIS, Vilnius

Aš čia – gyva
Vasario 16-ąją pasitinkant

Gūdžioje stagnacijos naktyje, Vasario 
16-osios išvakarėse, Zanavykuose, tai 
vienoje, tai kitoje vietoje, tarsi vilties žibu-
rėliai suplevėsuodavo lietuviškoji Trispalvė. 
Žmonės išvydę šias vilties liepsneles braukė 
ašaras ir tvirtai tikėjo, jog okupacinis režimas 
kada nors baigsis. XX a. 5–9 dešimtmečių lai-
kotarpyje šias vilties „liepsneles“ krašte kėlė 
dažniausiai vyresniųjų klasių moksleiviai. 
Tai buvo bene populiariausia nesmurtinio 
pasipriešinimo forma sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. Keletą jų ir prisiminkime.

1949 metų vasario 16 dieną septintos 
klasės mokinės Šakių turgavietėje iškėlė 
Trispalvę vėliavą. Tačiau po išaiškinimo buvo 
suimtos ir kalinamos. Lygiai po metų tą patį 
pakartojo trys aukštesniųjų klasių mergaitės, 
surišdamos į Trispalvę savo skaras. Dvi buvo 
išmestos iš mokyklos, trečiajai – sumažintas 
elgesio pažymys. 1951 m. vasario 16-osios 
išvakarėse Kudirkos Naumiestyje ant evange-
likų liuteronų bažnyčios bokšto suplevėsavo 
Trispalvė. Po metų Vėliava jau plevėsavo virš 
Šešupės ant nutiestų aukštos įtampos elek-
tros laidų. Šį darbą tuomet atliko jaunuoliai 
Vytautas Kairaitis (apie jį „Novužės krašto 
vaikai“, t. 8, p. 45) ir Kazimieras Kavaliūnas. 
Už šią „toleranciją“ bičiuliai vieno savo ben-

draamžio buvo išduoti ir tuometinis režimas 
juos pasmerkė dešimčiai metų lagerio.

Po dešimtmečio 1962 m. vasario 16-osios 
išvakarėse Benediktas Jakas (apie jį „Novužės 
krašto vaikai“, t. 9) su savo kaimynu Alfonsu 
Kliorikaičiu Žygėnuose prie kelio Šakiai–Ki-
duliai į sovietų kariškių pastatytą gairę įkėlė 
Lietuvos Trispalvę, o ant pritvirtintos dėžutės 
užrašė „užminuota“. Iškėlus Trispalvę prasi-
dėjo pūga. Pėdsakai dingo. Jaunuoliai niekam 
neprasitarė, o Benediktas Jakas netrukus buvo 
pašauktas į sovietinę kariuomenę atlikti kari-
nės prievolės. 

Panašiai pasielgė ir Šakių vidurinės moky-
klos buvę mokiniai Raimondas Drevinskaitis 
ir Vidas Kolega. Raimondas tuomet mokėsi 
Kaune, Vidas – Vilniuje. Iš anksto vaikinai 
pasiruošė šaim žygiui ir susitaikę su minti-
mi, kad bus sugauti 1986 m. vasario 16-osios 
išvakarėse  susitikę Šakiuose virš buvusio 
Zigmo Angariečio vidurinės mokyklos iškėlė 
Trispalvę. Atlikę sau duotą įsipareigojimą 
jaunuoliai išvyko tolimesnėms studijoms, 
o tų pačių metų pavasarį buvo pašaukti į 
sovietinę armiją.

Ir tik 1952 m. vasario 16 d. Trispalvės 
iškėlimas Zanavykuose virš Šakių vandentie-
kio bokšto grupei jaunuolių ir merginų tapo 

kančių metais. Kančių, bet ne savų principų 
išsižadėjimo metais.

2009 m. gegužės 30 d. ši tragedija įamžinta 
ir prie Šakių vandentiekio bokšto. Pastatytoje 
steloje iškalti žodžiai byloja, jog „1952 m. va-
sario 15 d. 21.30 val. virš Šakių vandentiekio 
bokšto suplevėsavo Lietuvos Trispalvė. Ją iš-
kėlė Šakių gimnazijos moksleiviai Pr. Būčys ir 
A. Karalius. Už antitarybinę veiklą 25 m. kalėti 
buvo nuteisti V. Tirlikas, Pr. Būčys, A. Kara-
lius,  D. Baukytė, E. Baltrušaitytė, E. Grybi-
naitė, Pr. Jakaitis, Br. Pašiūnas, O. Vinterytė, 
10 m. – A. Staniulis ir 7 m. K. Valaitis.“

Po 57 m. dalis šių įvykių dalyvių susirinko 
prie Šakių vandentiekio bokšto pagerbti jau 
Amžinybėn išėjusius savo bendražygius: Pra-
ną Būčį (apie jį „Novužės krašto vaikai“, t. 8, 
p. 167), Vytautą Tirliką ir Bronių Pašiūną.

Pagerbimo iškilmes fotografavo šių įvykių 
ir atminimo įamžinimo liudininkas Pranas 
Jasevičius.

Iš zanavykų kraštotyrininkų 
Bernardo AleknAvičiAus ir 

sigito kumetAičio enciklopedinio 
leidinio „novužės krašto vaikai“ 9 t. 

Leidinyje aprašyta 120 iškilių zanavykų, 
gimusių 1930–1940 m.       

Bernardo Aleknavičiaus ir Sigito Kumetaičio 
enciklopedinio leidinio „Novužės krašto 

vaikai“ 9 t. viršelis

Lietuvos laisvės kovotojai Zanavykijoje
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Ekscelencija Lietuvos Respublikos 
Prezidente, gerbiamieji ponios ir ponai! 
Susirinkome į šiuos istorinius rūmus 
paminėti mūsų tautai tragiškų įvykių. 
Širdingai dėkoju Lietuvos Respublikos 
Seimui, nusprendusiam ta proga įteikti 
man garbingą Laisvės premiją. Šios pre-
mijos įteikimą suprantu kaip Lietuvos 
laisvės lygos įvertinimą ne tik mano 
paties, bet visų lygos narių – gyvųjų ir 
jau išėjusiųjų.

Vengdami okupacinės valdžios re-
presijų mes ne tik nefiksavome narystės, 
bet kartu kovojome už laisvę. Dėkoju 
visiems kovos draugams, laikiusiems 
save Lietuvos laisvės lygos nariais. Taip 
norėčiau, kad šioje šventėje dalyvautų 
pati artimiausia, ištikimiausia mano ben-
dražygė, geriausia patarėja, kasdieninis 
ramstis visuose varguose – mano žmona 
Elena. Deja, jos nebėra. Nebėra ir Vlado 
Šakalio, nuostabų humoro jausmą turė-
jusio žmogaus, įveikusio SSRS Suomijos 
sieną ir pasiekusio Švediją. Nebėra Jono 
Pratusevičiaus, kuris, būdamas 15 metų, 
išėjo kovoti su pavergėjais, o suimtas iška-
lėjo 14 metų. Nėra buvusio tremtinio Jono 
Gelažiaus ir daugelio, daugelio kitų. 

Iš savo tėvo, Pirmojo pasaulinio karo 
invalido 1945 m. gegužės 9 d., tai yra 
karui jau pasibaigus, išgirdau tokius 
žodžius (cituoju aukštaitiškai): „Aik, sū-
nau, balševikų mušti. Aičiau aš, bet esu 
invalidas ir negaliu.“ Mūsų apylinkėse 
1941 m. birželio 14 d. buvo masiškai tre-
miami patys neturtingiausi valstiečiai, jų 
maži vaikai. Taip buvo sėjama baimė, kad 
tokio likimo sulauks bet kuris, reikalauta 
visiško paklusnumo. Tėvuko paragintas 
nutariau tapti partizanu, tačiau manęs 
miško broliai nepriėmė, buvau per jaunas. 
Jų vadas per mano draugo brolį, partizaną 
Bronių Avižienį patarė man 17-mečiui 
rinktis ne šautuvą, bet knygas ir pasakė: 
„Jeigu vaikai žus, neliks ir mūsų tautos.“ 
Krivasalio vyrai išėjo į mišką 1944 m. 
rudenį kartu su Šiškinių ir kitų apylin-
kių kaimų vyrais, krivasaliečiai kovėsi 
su reguliariąja NKVD divizija, garsiąja 
nuo 1945 m. kovo 11–12 d. Kiauneliškių 
mūšyje Labanoro girioje. Mūšis baigėsi, 
kai apsupti NKVD kareivių paskutiniai 
likę 7 gyvi partizanai susisprogdino 
bunkeryje. Žuvo apie 100 vyrų. Tarp jų 
keli mano draugai, kai kurie jaunesni 
už mane. Tame mūšyje į čekistų rankas 
pateko sunkiai sužeistas mokyklos drau-
gas Liudas Malakauskas. Mano klasės 
draugas Algirdas Paznėkas išmesdavo iš 
bunkerio čekistų įmestas granatas. Daug 
tų granatų išmetė, bet viena sprogo jo ran-
kose. Tai buvo vienas didžiausių mūšių 
tuometinio Lietuvos ginkluoto pasiprieši-
nimo istorijoje. Krivasalyje po karo neliko 
šaukiamojo amžiaus vyrų. Apie 1953 m. 
partizaninis karas buvo nuslopintas. 

Sovietinė valdžia veikė mūsų tautos 
protus ir dvasią, siekė pavergti ne tik 
kūną, bet ir sielą, pratino prie vergovės 
mūsų vaikus. Priešinausi tam, todėl 
daugiau kaip 11 metų praleidau sovieti-
niuose lageriuose, kalėjimuose, tremtyje. 
Prisimenu paskutinį atsisveikinimą su 
motina 1979 m. spalio viduryje. Ji prašė 
irgi aukštaitiškai: „Untaniuk, nelįsk tu 
kalėjiman, palauk kol aš numirsiu.“ Mane 
areštavo spalio 30 d., o motiną Amžinybė 
pasikvietė kitų metų vasario 19 d. 

Sovietmečiu dažnas klausdavo manęs: 
kam to reikia? Gyventum sau ramiai, kaip 
dauguma, reikia tik prisitaikyti. Net per 
Atgimimą spaudoje teko skaityti, kas bus 
su mūsų Lietuva, jeigu Raudonoji armija 
išsinešdins iš Lietuvos. Kartais išgirstu 
klausimą, ar už tokią Lietuvą kovojome? 
Ir sau, ir kitiems atsakau: pasvėrus labai 
sunkias valstybės kūrimosi aplinkybes 
svarbu įvertinti tai, ką turime, nenusivilti 
ir žengti pirmyn. 

Prisimenu sovietmetį, kai 1985 m. lie-
pos 30 d. buvau laikinai išleistas iš trem-
ties į tėviškę palaidoti mirusio brolio Jono. 
Į pačias laidotuves nespėjau, nes kelionėje 

buvau tyčias užlaikytas. Pasimeldžiau tik 
prie jo kapo. Netrukus atėjo laikas grįžti į 
saulėtą Magadaną. Laukė dvi baisios šal-
tos žiemos. Norėdamas nusipirkti bilietus 
ne kartą stovėdavau pusdienį kasose ir 
kiekvieną kartą sužinodavau, kad bilietų 
į Magadaną vis nėra ir nėra. Tuo pačiu 
metu buvau spaudžiamas milicijos, kodėl 
negrįžtu į tremtį. Už tai buvo grasinama 
nauja byla. Čekistų užsakyta beprotybės 
karuselę baigė pati KGB, jos kapitonas 
Antanas Bimbiris, kuris taip kalbėjo: 
„Nevaidink, Antanai, didvyrio. Galėtume 
pasilikti Lietuvoje. Už tai tau tereikėtų 
skleisti nuomonę, kad beprasmiška kovoti 
su tokia galinga valstybe kaip Sovietų 
Sąjunga. Mes nereikalaujame iš tavęs nei 
formalaus prašymo, nei slapyvardžio.“ 
Atsisakiau tokio pasiūlymo ir greitai vėl 
atsidūriau tremtyje. Manau, kad ne vienas 
tuo metu susilaukė panašių siūlymų. Ar 
visi jie atsisakė, nežinau. Manau, kad su 
daugeliu mes šiandien prasilenkiame 
gatvėje ar Seimo rūmuose. Prieš keletą 
metų buvo atvirai kalbama, kad svetimos 
valstybės žvalgybos agentai dažnai vaikš-
čioja po šiuos rūmus. Vadinasi, nieko aš 
neperdėjau.

Nevilties, beprasmybės, menkavertiš-
kumo nuotaikų tikrai daug. Ar tai ne jų 
veiklos rezultatas, kad Lietuvoje patrio-
tizmas paverstas vos ne keiksmažodžiu? 
Nedrįstame ištarti žodžio Tėvynė. Sovie-
tmetyje pripratome prie sąvokų „kraštas“, 
„respublika“, „šalis“.

Brangūs Lietuvos žmonės, tie, kurie 
šiandien dažnai mini tuos žodžius „Lietu-
vos žmonės“, žinokite, kad 1949 m. šie žo-
džiai buvo privalomi sakyti CK nutarimu. 
Tad galvokite kalbėdami. Žinokite, kad 
aš, išgirdęs tuos žodžius, išjungiu televi-
zorių. Tikiuosi, ateis laikas eteryje dažnai 
girdėti žodžius tėvynė, Lietuva, valstybė, 
tautiečiai, Lietuvos piliečiai. Juk sinoptikų 
pranašaujama saulė gali nušvisti ir čia, ne 
tik Respublikoje, šalyje ar krašte. Saulė 
šviečianti, lengviau prisiminsime, kad 
turime valstybę, o ne šalį. 

Dar 1926 m. profesorius Stasys Šal-
kauskis straipsnyje „Lietuvių tautos 
ugdymo uždaviniai“ kalbėdamas apie 
gerąsias lietuvio valstiečio savybes sie-
lojosi dėl blogųjų. Išmintį lietuvis kartais 
supranta kaip atsargumą, atsisakymą nuo 
drąsių sumanymų ir ateities perspektyvų. 
Buvęs baudžiauninkas linkęs lenktis prieš 
jėgą, turtą ir grasinti silpnesniam, kai yra 
pats gavęs galios ir pralobęs. Filosofas 
kalbėjo ir apie inteligentijos ištižimą, 
išsilaisvinimą gavusios Rusijos savybes. 
Tokie inteligentai užaugo nuolatinėje 
pozicijoje valdžiai. Jie užsikrėtė nihiliz-
mu, savo kultūros ir tradicijos neigimu. 
Rusijos kino režisierius Aleksandras 
Sokurovas, analizuodamas pasaulio dik-
tatūrų priežastis, teigė, kad didžiausias 
demokratijos priešas – žmonių noras 
paklusti. Daugumai tai patogiausia. Taip 
nusikratome atsakomybės naštos. Žmo-
nės nieko taip nebijo, kaip atsakomybės. 
Ypač atsakomybės už savo valstybę. Ima-
ma dusinti bet kokią teigiamą iniciatyvą. 
Kaune keliamos bylos vaikams už kreida 
užrašytą šūkį „Tiesos“. Nejau taip bijome 
to žodžio, kad pradėjome kovoti su vai-
kais? Dar nesenai guodėmės, kad mūsų 
inteligentai neaktyvūs. Lyg tyčia tokių 
atsirado turinčių ką tautai pasakyti ir no-
rinčių tai pasakyti, tik kalbėti nebuvo kur. 
Televizijos kanaluose neatsirado vietos. 
Užtenka vietos gąsdinimams, šokiams, 
netikroms nuotakoms, greitųjų kreditų 
reklamoms, kurios kvailina piliečius ir 
net priverčia bėgti iš Lietuvos. TV ekranai 
užteršti visokiais senais ir naujais rusiš-
ko imperializmo kalambūrais. Po ilgos 
pertraukos vėl mums peršamas „nafta-
linis“ Štirlicas ar panašūs į šį dabartiniai 
supermenai, ginantys Maskvos interesus. 
Taigi, norintys prabilti garbūs piliečiai 
pasirinko gatvę, bet ir ten, pasirodo, 
negalima. Ne tik negalima, bet ir griežtai 
draudžiama. Kas žino, gal buvę signatarai 

su buvusiais ministrais pradės valstybę 
griauti, o juk visiems aišku, jei įstatymas 
varžo teigiamas pilietines iniciatyvas, 
vadinasi, toks įstatymas paseno ir jį reikia 
keisti, o ne tampyti po teismus. 

1957 m. buvau teisiamas už tai, kad 
neva dalyvavau kuriant pogrindinę 
organizaciją „Nacionalinis liaudies 
frontas“. Iš tiesų buvo tik užsiminta apie 
jo kūrimą. Aš atsisakiau dalyvauti. Tai 
nesutrukdė nuteisti mane ketveriems 
metams. Norėčiau, kad tokios bylos būtų 
pamirštos kartu su sovietmečiu. Deja, 
savo absurdiškumu į manąją labai panaši 
Eglės Kusaitės byla. Rusijos propaganda 
tvirtina, kad būtent Baltijos ir Lenkijos 
valstybėse netrukdomi rengiami tero-
ristai. Tokius mitus kurdami Maskvos 
ideologai rado draugų Lietuvoje ir dar 
kokio rango. Už mūsų mokesčių mokė-
tojų pinigus griebtasi teroristinės veiklos 
imitacijos. Išprovokuojama jauna, menką 
gyvenimo patirtį turinti mergina. Toliau 
įvykiai rutuliojasi taip, kad kyla pavojus, 
jog paaiškės sumanytojo spektaklio ab-
surdas. Keisčiausia, kad šiame teatre kai 
kurios struktūros savo vaidmenis atlieka 
kartu su pasaulyje susikompromitavusia 
ne vieno teroristinio akto organizatore, 
garsiąja Rusijos FSB. Absurdiškiausia, 
kad spektaklis vyksta Lietuvos – Europos 
Sąjungos ir NATO narės teritorijoje. Už-
sienio žvalgybos agentai tardo Lietuvos 
pilietę. Šį spektaklį derėtų nedelsiant 
baigti. Jei kam nors labai patinka ben-
dradarbiavimas su FSB, tegul ir renkasi 
tokį darbą, tik ne Lietuvoje, o čia leiskime 
dirbti savo valstybei nuoširdžiai atsida-
vusiems darbuotojams, bet tokie kažkodėl 
atleidžiami ir tampomi po teismus. Dėl to 
gėda mums visiems.

Kartoju dar kartą – E. Kusaitę pali-
kime ramybėje. Rūpintis savo piliečių, 
taigi ir Eglės gerove, yra pati svarbiausia 
valstybės funkcija. Didžiosios Britanijos 
laikraštis „Financial Times“ sumanė 
Vakarams atskleisti okupuotų Baltijos 
valstybių padėtį. Tokių drąsių ir sąži-
ningų žurnalistų kaip Deividas Sateris 
(David Satter) tais laikais buvo reta 
arba jų neišleisdavo į Pabaltijį. 1977 m. 
vasario 16 d. jis atvyko į Vilnių susitikti 
su vietiniais rezistentais. KGB nutarė šį 
susitikimą sutrukdyti. Pirmiausia, milicija  
Lenino prospekte prie KGB rūmų sulaikė 
į pasimatymą su manimi skubantį Kęstutį 
Jokubyną, apkaltino jį taupomosios ka-
sos apiplėšimu. Šį rezistentą, praleidusį 
17 metų lageriuose ir 4 metus tremtyje, 
iškratė, atėmė D. Sateriui skirtą tekstą. 
Akistatoje KGB „liudininkai“ (patys 
čekistai) patvirtino, kad jis tikrai daly-
vavo plėšiant kasą ir nužudant apsaugos 
milicininką. Sutartu laiku nesulaukęs 
K. Jokubyno D. Sateris iškvietė taksi ir 
paprašė vairuotojo nuvežti į Nemenči-
nės plentą, kur tuomet gyvenau. Išlipęs 
iš automobilio žurnalistas desperatiškai 

bandė surasti mano namą, kol pagaliau 
sužinojo atsidūręs prie Vilniaus–Kauno 
autostrados. Supratęs apgaulę D. Sateris 
tik 22 val. su jau su paleistu Kęstučiu 
mane pasiekė. Virš mano buto KGB buvo 
susukęs savo agentų lizdą su visa pasi-
klausymo ir įrašymo aparatūra. Tai gerai 
žinojome, bet laiko susirasti saugią vietą 
pokalbiams neliko. Mes vasarą išeidavo-
me slapta pasikalbėti į mišką, o tada buvo 
žiema. Nusprendėme, kad tegul įrašinėja. 
Mintis apie Lietuvą dėsčiau kartu su K. 
Jokubynu, J. Sasnausko draugais, moks-
leiviais, kurie buvo po 30 metų jaunesni 
už mane, garsiai, aiškiai be dviprasmybių, 
o Deividas jas užrašinėjo. Taigi diktavom 
žurnalistui ir KGB mikrofonams.

Nesuprantu, kodėl visokių pasiklau-
symų taip bijoma dabar, kodėl aukščiau-
sieji mūsų valstybės pareigūnai, pajutę, 
kad yra sekami, nutyla ar kalba puse 
lūpų. Visuomenininkas, paviešinęs patį 
pasiklausymo faktą, yra kaltinamas vos 
ne valstybės išdavimu, neva viešinti da-
bar ne laikas. Bet juk terorizuojami mūsų 
tautos išrinktieji atstovai. 

Aš su draugais, žuvusių partizanų 
giminės, kiti rezistentai rašėme ir reika-
lavome, o vėliau Seime buvo priimtas 
nutarimas, kad būtina surasti žuvusių 
laisvės kovotojų palaikus, bet iki šiol 
nieko nedaroma. Net Seime buvo priimtas 
nutarimas, bet nieko nedaroma, elgiamasi 
kaip caro laikais. Caro laikais nušautus 
arba pakartus sukilėlius irgi slėpdavo nuo 
visuomenės. Buvusiuose KGB rūmuose 
kalėjau tris kartus. Kartu kalėję draugai 
klausė, ką darysime su KGB kalėjimu 
Vilniuje, kai Lietuva taps laisva? Tikė-
jome, kad tai bus Kovų muziejus, tačiau 
dabar tik keliose tardytojų kabinetuose 
yra Genocido muziejus. Didžiąją pastato 
dalį užima teismai. Neseniai paaiškėjo, 
kad mūsų valdžiai to per maža. Prašau 
valdžios, kad rūmai būtų išsaugojami 
pagal savo paskirtį.

Labai gaila, kad valdžios atstovai 
daug ką stengiasi kurti Lietuvoje, kad 
būtų taip, kaip Sovietų Sąjungoje. Kas 
sugalvojo mūsų VSD paversti panašų 
į KGB, kas jiems prisiuvo antpečius, o 
vadovams netgi generolo laipsnį, kas bai-
gusį Maskvoje karinę politinę akademiją 
Liną Petronį paskyrė Lietuvos valstybės 
saugumo vienos ar kitos valdybos virši-
ninku, o paskui pasiuntė kandidatu į Lie-
tuvos Seimo narius? Kas? Ogi generolas 
J. Jurgelis. Susipažinkite su juo. 

Kiek žinau, atominės jėgainės pro-
jektavimui, senosios uždarymui skirtos 
milijardinės lėšos. Panašu, kad kai kurie 
rankas jomis jau pasišildė. Dabar ateina 
kita atsiimti savo dalies. Aš tikiu, kad šie 
nauji žmonės bus tikri Lietuvos patriotai 
ir neveiks kaip buvę. Labai ačiū.

Olgos Posaškovos nuotr.
Šaltinis: www.lrs.lt

Antanui Terleckui įteikta Laisvės premija
laisvės premijos laureato Antano terlecko kalba, pasakyta iškilmingame laisvės 

gynėjų dienos minėjime lR seime 2013 m. sausio 13 d.

LR Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas (kairėje) ir Laisvės premijos laureatas Antanas Terleckas
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Kunigas, mokslininkas, ištiesęs ranką 
vienuoliams saleziečiams

Lietuvos bažnyčios  istorija

Jurbarko rajone, Vytėnuose, prie Ne-
muno krantų, stovi Renesanso epochos 
kūrinys – Panemunės pilis. Šios pilies 
istorija susijusi su įdomia Zamkaus dvaro 
istorija. 1925 m. dvaras atiteko Lietuvos 
valstybei ir tais pačiais 1925 m. varžytinė-
se sumokėjęs didžiausią sumą jį nupirko 
kunigas Antanas Petraitis, kad atitektų 
Lietuvos jaunimo švietimui ir ateities 
kartoms. 

Netrukus minėsime šio garbingo 
žmogaus 80-ąsias mirties metines, tad yra 
puiki proga jį prisiminti ir mūsų jaunajai 
kartai, turistams ir ateities kartoms, juk jis 
buvo jaunimo globėjas. Kyla daug gražių, 
prasmingų prisiminimų apie garbingų 
Lietuvos žmonių gyvenimus, kurie šim-
tmečiais neišnyks. Apdainuoti Nemuno 
vingiai, įsimintini Maironio žodžiai 
Lietuva brangi, mano Tėvyne, / Šalis, kur 
miega kapuos didvyriai amžiais išliks mūsų 
širdyse, kurie myli visą Dievo kūriniją.

Ant netoli pilies esančio kalno, apsup-
to čiurlenančio upelio, keturių kaskadinių 
tvenkinių, kurie puošia ir pilį, kaip mi-
nima legendoje, palaidotas kunigaikštis 
Vytenis ir jo žmona. Vienuoliai saleziečiai 
pagal A.Valaičio sukurtą itališkos archi-
tektūros projektą ant šio žymaus kalno 
pastatė gražią koplytėlę ir užrašė lietuvių 
ir lotynų kalbomis: Atlygink Viešpatie 
ištikimiesiems ir geraširdžiams. Iš Skirsne-
munės Šv. Jurgio bažnyčios šventoriaus 
pagerbdami savo fundatorių perkėlė 
papuoštą jo karstą į koplytėlę.

Gražią legendą vienuoliai saleziečiai 
papildė kunigo A. Petraičio, mokslininko, 
astronomo, žymaus Lietuvos tautinės 
veiklos dalyvio, paskutinio istorinio 
Zamkaus dvaro ir pilies savininko, nu-
veiktais darbais Lietuvai, tad ir turistams 
bus įdomesnė istorija. 1932 m. kun. A. Pe-
traičio rašytame laiške Lietuvos saleziečių 
patriarchui kun. A. Skelčiui Zamkus jau 
vadinamas Vytėnais, nes laiško kampe yra 
toks adresas: „Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytenio parkas, Zamkus, 13 Vasario 1932 
metuose (Krizantas Juknevičius Lietuvių 
saleziečių istorija, Kaunas: Orientas, 2000, 
p. 248). 

Krizantas Juknevičius savo knygoje 
Lietuvių saleziečių istorija rašė: kai lietuviai 
saleziečiai ieškojo vietos Lietuvoje kur galėtų 
apsistoti, Dievo apvaizda pašaukė kunigą, 
kuris saleziečiams ištiesė ranką, tai buvo 
ANTANAS PeTRAITIS jis padovanojo visą 
turtą testamentu, pakvietė kaip į tėvų namus, 
su maistu ir pinigais bankuose keliose užsie-
nio valstybėse. Kun. A. Petraičio visą turtą 
surašė ir perdavė Lietuvos archyvui. 

Kun. A. Petraitis gimė 1861 m. Skirs-
nemunės parapijoje, Naubariškių kaime. 
Baigęs kunigų seminariją 1905 m. dėl 
caro valdininkų persekiojimo už tautiš-
ką veiklą turėjo pasitraukti iš Lietuvos. 
Dirbo Šv. Juozapo bažnyčioje klebonu 
Čikagoje (JAV), įkūrė fondą Lietuvai 
remti. 1907 m. nupirko Lietuvai galingą 
teleskopą, kainuojantį 6000 dolerių ir di-
dinantį 1100 kartų. Tai antras pagal dydį 
teleskopas Ilinojaus valstijoje. Teleskopą 
laikinai pasistatė prie savo klebonijos. 
Kun. A. Petraitis suderinęs savo parapi-
jos darbą laisvomis valandomis tyrinėjo 
žvaigždžių kelius, gamtos paslaptis. 
Amerikos spaudoje ne kartą buvo minimi 
kun. A. Petraičio pasiekimai astronomijos 
srityje – rašyta, kad lietuvis kun. A. Pe-
traitis geriausias astronomas. Išliko 1910 
m. nuotrauka su iškiliu spaudu: KUN. 
A. PeTRAICZlO  ZVAIGZDIU TeMINY-
Ce, kuri saugoma Lietuvos centriniame 
archyve.

1927 m. Ministrų tarybos posėdyje, 
kuriame pirmininkavo finansų minis-
teris J. Tūbelis, valstybės kontrolierius 
A. Milčius ir kiti, buvo nutarta perleisti 
Zamkaus dvaro ir pilies griuvėsius kun. 

A. Petraičiui be atlyginimo, juose įrengti 
observatoriją ir atstatyti pilį pagal jos 
stilių. Po kun. A. Petraičio mirties pilis 
lieka Lietuvos universitetui.

Po pilies gaisro Vyriausybė žinojo 
kun. Petraičio galimybes ir didelį pasi-
ryžimą. Jo rūpesčiu ir dvaro valdytojo 
Zenono Petraičio pastangomis buvo 
atstatytas pilies stogas, sudėtos lubos, 
grindys, padaryti laiptai – kun. A. Petrai-
tis padarė viską, kad pilis būtų apsaugota 
nuo sugriuvimo.1930 m. kun. A. Petraitis 
grįžo į Tėvynę Lietuvą Čikagoje dirbo 
25 m. Jį išlydėjo J. E. arkivyskupas Petras 
Būčys.

Klaipėdos uoste įvežamai prekei 
muitinė dėjo net didesnius mokesčius už 
milijoninę dovaną Lietuvai. Kun. A. Pe-
traitis Lietuvai dovanojo didelę knygų 
biblioteką, kainuojančią 300 000 litų, ir 
galingą teleskopą: Galingą teleskopą vežiau 
ne sau, o Lietuvos jaunimo švietimui. Tačiau 
pamatęs tikrąją padėtį, laivą apsuko at-
gal, tik knygas iškrovė į Skirsnemunės 
bažnyčios bokštą. Teleskopą nupirko 
vienuoliai saleziečiai Detroito universite-
tui. Kauniečiai buvo pasirengę Lietuvoje 
mokytis  ir dėstyti mokiniams, jau buvo 
išsirinkę ir direktorių astronomą, jie labai 
nusivylė. Observatorijos istorijos knygos 
autorius straipsnyje Ad Memorandum la-
bai apgailestaudamas rašo: Jeigu atsiranda 
iš tavo sūnų nešinas tau milijoninę įstaigą, 
kuri būtų pagrindas, būtinai reikalingas 
mūsų alma mater naujam universitetui (Dr.
V.-Za.).  

Kun. A. Petraitis įpareigojo vienuo-
liams saleziečius, kad Zamkaus dvare 
būtų kuriamos mokyklos ir šviečiamas 
jaunimas. Per karą koplytėlę išniekino, 
kun. A. Petraičio karstą perkėlė į Šv. 
Jurgio Skirsnemunės bažnyčios požemio 
salę. J. E. Arkivyskupo Sigito Tamkevi-
čiaus leidimu ir klebono patarimu buvo 
papuošta raudonų plytų bažnyčia, galinio 
lango smailiaarkinėje nišoje buvo įrengta 
juodo marmuro atminimo lenta su kry-
žiumi viršuje, kurioje įrašyti žodžiai: Šioje 
bažnyčioje po altoriumi palaidotas kunigas 
Antanas Petraitis (1861–1933). Gimęs šia-
me krašte, rūpindamasis jaunimo švietimu, 
pakvietė vienuolius iš Italijos į Lietuvą ir 
padovanojo dvarą Vytėnuose saleziečių cen-
trui įkurt.            

Kun. A. Petraitis Zamkaus dvarą su 
pilimi padovanojo saleziečiams ir šią 
žinią pranešė J. E. Kauno arkivyskupijos 
metropolitui arkivyskupui Juozapui 
Skvireckui.

Kauno arkivyskupo Juozo Skvirecko 
atsakymas: Kauno Arkivyskupas, Kaunas, 
1932 m. vasario mėn. 6 d. Nr. 339, Jo m. 
kunigui Antanui Petraičiui, Tamstos 
sumanymui Zamkaus centrą atiduoti 
saleziečiams įsikurti Lietuvoje mielu noru 
pritariu. Dievas tepadeda šį sumanymą 
laimingai vykdyti. Iš saleziečių darbo Lietuvoje 
tikrai galės būti nemaža naudos mūsų Tėvynei 
ir garbės Dievui. Savo pritarimą jiems kurtis 
Lietuvoje seniai esu davęs. Jei bus reikalingos 
bet kurios formalybės atlikti, Ordinariatas, 
kiek galės, visuomet padės. Patys saleziečiai 
turėtų būti kuo veikiausiai informuoti 
apie Tamstos gražų sumanymą. Telaimina 
Aukščiausias Tamstos pasiryžimą ir telaiko 

Tamstą visuomet savo malone. Atsidavęs 
Kristuje, Skvireckas K. A.

Kultūros ministerija labiausiai reika-
lauja, kad jaunimas nebūtų klaidinamas, 
ypač turistinėse vietose reikia tikslių 
žinių jaunimui, reikia, kad kun. A. Pe-
traičio gyvenimo istorijos knygelė Gyve-
nimo tikslas, rašyta iš Lietuvos valstybės 
archyvo dokumentų, būtų pilyje ant stalo 
pasiskaityti turistams apie paskutinį pi-
lies savininką kun. A. Petraitį.

Trakų istorijos muziejus 2008 m. pa-
minėjo kun. A. Petraičio 75-ųjų mirties 
metinių jubiliejų, dėkojame Jiems. Jo 25 
m. kunigystės proga buvo dedikuojamos 
dovanos: klasicizmo laikų grynojo sida-
bro dvi vazos ir stalo įrankių komplektas, 
išgraviruotas aukšto lygio dailyraščiu  K 
A P. Petraitis 

Lietuvai nusipelniusių žmonių gražų 
pagerbimą ir jaunimui malonu girdėti, 
kada istorija rašoma be iškreipimų. Daug 
pasakojama apie kun. A. Petraičio įdomų 
ir nelengvą gyvenimą. Yra išlikusių ne-
mažai kun. A. Petraitį menančių ekspona-
tų – susirašinėjimo su vienuoliais laiškų 
ir kitų dokumentų. Istorijos mokytojas 
J. Andriusevičius leidinyje ,,Kalvotoji Že-
maitija“ (1999 m. sausio 9 d. Nr. 3 (7360), 
Tauragė) kunigą, mokslininką A. Petraitį 
apibūdina kaip žmogų, troškusį Lietuvai 
šviesos. Kun. A. Petraitis norėjo nupirkti 
,,Šatrijos kalną“ ir ant jo savo lėšomis 
įrengti observatoriją. Istoriniu tapęs 
neįkainojamas laiškelis, rašytas kunigo 
A. Petraičio ranka, buvo aptiktas 1971 m. 
senosios Luokės klebonijoje. Ilgai trukęs 
sovietmetis paliko pačias skurdžiausias 
užuominas apie garsųjį lietuvį. Dau-

giau sužinoti galime pavartę išeivijos 
puslapius – Lietuvių enciklopediją (22 t., 
Bostonas, 1960). 2012 m. vasario mėn. 
kun. A. Petraičio laiškas išspausdintas 
Lietuvoje, Mokslų ir enciklopedijų centro 
leidykloje (Asanavičiūtės g. 23). 

Neretai kartojama: Jam nepasisekė 
pastatyti observatorijos. Tai dviprasmiški, 
neteisingi žodžiai. Yra manančių, kad 
kunigas privalėjo pastatyti observatoriją 
ir atstatyti pilį. Tačiau jie neskaito isto-
rijos ir rašo klaidingai. Kun. A. Petraitis 
parūpino pakankamai lėšų, tik Vyriau-
sybė neturėjo galimybių iškelti šeimų su 
mažais vaikais, juk vaikai mūsų ateitis. 
Zamkaus dvaro istorija yra neeilinis isto-
rijos faktas. Po generolo Gelgaudo žūties 
nepasisekusiame sukilime prieš caro 
priespaudą Gelgaudo šeima pasitraukė į 
JAV. Pilis liko apleista ir joje apsigyveno 
neturintys kur gyventi pilies ir dvaro 
kumečiai. Kadangi pilyje gyveno sunkią 
dalią vargusios šeimos su mažais vaikais, 
todėl Kultūros ir Švietimo ministerijos 
negalėjo pritarti kun. A. Petraičiui dėl jų 
iškeldinimo. Dabar tebegyvenantys pilies 
gyventojų anūkai sako: Pilyje gyveno mūsų 
seneliai. 

Ant Zamkaus dvaro sienos spindi 
atminimo lentos kun. A. Petraičiui ir 
saleziečių direktoriui kun. A. Skelčiui, 
jiems pastatytas koplytstulpis. Zamkaus 
dvare įrengtas muziejus, kuriame ekspo-
nuojami kun. A. Petraičio dvaro pirkimo 
dokumentai, jo darbų katalogas, istorinių 
nuotraukų albumas, taip pat kun. A. Skel-
čio dokumentai. 

Atgavus nepriklausomybę, vienuoliai 

1930 m. iš Čikagos į Tėvynę Lietuvą išvykstantį kun. A. Petraitį išlydi vyskupas J. E. Petras 
Būčys. Jo dešinėje sėdi kun. A. Petraitis. Lietuvos centrinio valstybės archyvo nuotr.

Nukelta į 15 p.

Atminimo lenta kun. A. Petraičiui 
ant Zamkaus dvaro sienos

Informacinis stendas, skirtas kun. A. Petraičiui, Vytėnų mokykloje
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Karaliaučiuje paminėtos Liudviko Rėzos 
237-osios gimimo metinės

Romanas SENAPĖDIS, Lietuvos Respublikos konsulato Karaliaučiuje kultūros atašė
Š. m. sausio 9 d. Lietuvos generali-

niame konsulate Karaliaučiuje paminė-
tos iškilaus lietuvių kultūros veikėjo, 
lituanisto, tautosakininko, Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus Liudviko Rė-
zos 237-osios gimimo metinės. Minėjime 
dalyvavo Karaliaučiaus Liudviko Rėzos 
lietuvių kultūros draugijos nariai, Lietu-
vos bičiuliai – Karaliaučiaus inteligentijos 
atstovai, Lietuvos generalinio konsulato 
darbuotojai.

Lietuvos generalinis konsulas Kara-
liaučiuje Vaclavas Stankevičius akcentavo 
Liudviko Rėzos vardo reikšmę Lietuvai, 
džiaugėsi aktyvia  Karaliaučiaus L. Rė-
zos lietuvių kultūros draugijos veikla. 
Žinomas  Karaliaučiaus kraštotyrininkas 
Borisas Nikolajevičius Adamovas, lie-
tuvių kalbos mokytoja Rūta Leonova ir  
Karaliaučiaus rašytojų sąjungos pirmi-
ninkas Borisas Nuchimovičius Bartfeldas 

susirinkusiems priminė L. Rėzos biogra-
fijos, visuomeninės bei mokslinės veiklos 
faktus. Minėjime dalyvavęs dailininkas 
Jevgenijus Pečerskis pasidalino prisimi-
nimais apie paminklo šiai iškiliai asme-
nybei pastatymą Karaliaučiuje 2005 m., o 
prisiminimus iliustravo ciklu nuotraukų iš 
paminklo atidengimo ceremonijos.

Generalinis konsulas Vaclavas Stan-
kevičius Liudviko Rėzos draugijai, atsto-
vaujamai pirmininko Valdo Ryžkovo, per-
davė Mažosios Lietuvos tarybos parengtą 
parodą apie Liudviką Rėzą. 

Renginį užbaigė draugijos narių daina 
iš L. Rėzos sudaryto ir išleisto lietuvių dai-
nų rinkinio. Tikimasi, jog ateityje L. Rėzos 
gimimo dienos paminėjimas Karaliaučiuje 
taps gražia tradicija.

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.
Liudviko Rėzos 237-ųjų gimimo metinių minėjimo dalyviai prie L. Rėzos paminklo Karaliaučiuje

stebėjo iš Vienos. Prasidėjus ginkluotai kovai, 
paveiktas jį pasiekusių naujienų iš jau suki-
limo apimtų, rusų užgrobtų žemių, sukūrė 
ciklą „Polonia“ (1863), kuriame simboliniais 
paveikslais parodė kovojančios tautos drąsą 
ir dramą. Aštuoniuose kartonuose Grotgeris 
pavaizdavo atskirus sukilimo etapus – nuo 
ėmimo į rekrutus, kuris pagreitino sukilimo 
pradžią, ruošimosi kovai, mūšių iki pralai-
mėjimo ir visuotinio gedulo. Po žlugusio 
sukilimo dailininkas nusprendė iliustruoti 
Lietuvoje buvusias kovas, daugiausia vy-
kusias tenykštėse giriose. Ciklo „Lituania“ 
(sukurtas 1864–1866 m.) paveikslai greitai 
išpopuliarėjo ir plačiai išplito. Cikle „Litua-
nia“, kaip ir „Polonia“, nėra tiesioginių sąsajų 
su sukilimo didvyriais, todėl jis savo iškalba 
buvo universalus. Šio ciklo paveikslai leido bet 
kuriai Lenkijos ir Lietuvos šeimai, įsitraukusiai 
į sukilimą, susitapatinti su nupieštų veikėjų 
likimais.“

Pažymėtina, kad dailininkas Arturas Grot-
geris gimė 1837 m. Podolėje, dailės mokėsi 

1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottgerio 
kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“

Lvove, dailininko Jano Maškovskio (Jan Mas-
zkowski) studijoje, o vėliau studijavo tapybą 
Krokuvos dailės mokykloje, o 1855–1858 m. 
studijas tęsė Vienos dailės akademijoje. Par-
odoje pristatomų ciklų kūriniai buvo slaptai 
išspausdinti 1864–1866 m. ir išplito Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Ciklo pastelių kopijos buvo labai 
populiarios XIX a., slapta laikytos lietuvių 
namuose kaip relikvijos. Ciklą „Lietuva“ su-
daro šie kūriniai: „Lietuvos tyrlaukis. Mirtis 
pakibusi virš Lietuvos miškų“, „Signalas. Kol 
vyras snaudžia, jauna jo žmona girdi sukilėlių 
signalą, kviečiantį ginti savo šalį“, „Priesaika. 
Jaunas vyras priima sukilimo priesaiką“, 
„Mūšis. Lietuviai eina į mūšį“, „Regėjimas. 
Kai žmona ramina kūdikį, jos mintys apie 
vyrą kare, o jo dvasia tvyro šalia“, „Vizija“. 
Krokuvos nacionaliniame muziejuje saugomi 
originalai niekada nebuvo rodyti nei tinkamai 
reprodukuoti Lietuvoje.

Paroda bus eksponuojama Taikomosios 
dailės muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilniuje) iki 
kovo 17 d. Vėliau parodą planuojama parodyti 

kituose įvairių Lietuvos regionų muziejuose, 
dalyvaujančiuose 2013 metų muziejaus kelio 
programoje.

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos 
pirmininkas R. Balza teigė, kad „2013 m., kai 
visoje Lietuvoje vyks 1863 metų sukilimo 
150-ųjų metinių minėjimo renginiai, 2013 m. 
Lietuvos muziejų kelias „1863 m. sukilimo 
atmintis“ į nuoseklią grandinę sujungs apie 
pusšimtį renginių ir 30 skirtingų Lietuvos 
muziejų, savo rinkiniuose saugančių 1863 m. 
eksponatus ar kitais būdais puoselėjančių 1863 
m. sukilimo istorinę atmintį. Projektu siekiama 
įprasminti ir visuomenei paviešinti 1863 m. 
sukilimą menančius eksponatus, sukauptus 
nacionaliniuose, valstybiniuose, savivaldy-
bių muziejuose visoje Lietuvoje. Muziejai 
yra surinkę ir vertingiausią informaciją apie 
sukilimo topografiją, jo atminimo ženklus 
(paminklai sukilimo vietose, jų aukų kapai, 
sukilimo jubiliejų paminėjimo ženklai). Todėl 
pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje 
atsirado galimybė visoje valstybėje surengti 

sukilimo istorinės atminties aktualinimo 
specialiųjų renginių (sukilimo teminių ekspo-
zicijų atnaujinimas, naujų parodų atidarymas, 
knygų ir video projektų pristatymas, sukilimo 
vietose surengtų teatralizuotų renginių ir edu-
kacinių projektų vykdymas) ciklą, kuris suda-
rytų nuoseklų 2013 m. Lietuvos muziejuose 
organizuojamų renginių maršrutą, padėsiantį 
visuomenei suprasti 1863 m. sukilimo pobūdį, 
mastą bei atmintį – ženklų, kurie buvo sukurti 
sukilimo įamžinimui, likimą.“

2013 m. Lietuvos muziejų kelio „1863 m. 
sukilimo atmintis“ programos ir parodos 
„1863 metų sukilimo ženklai Arturo Grottge-
rio kūrybos cikluose „Polonia“ ir „Lituania“ 
rėmėjas – Kultūros rėmimo fondas.

Parodos elektroninė versija ir išsamesnė 
informacija portale www.ldm.lt. Detali 2013 m. 
Lietuvos muziejų kelio programa skelbiama 
Lietuvos muziejų portale www.muziejai.lt.

Lietuvos dailės muziejaus Ryšių su 
visuomene centro inform.

Lietuvos bažnyčios  istorija

Kunigas, mokslininkas, ištiesęs ranką 
vienuoliams saleziečiams

Atkelta iš 15 p.

Kaune (Palemone) ir Vilniuje pastatė 
bažnyčias. Vienuoliai mokiniams per 
šv. Mišias duoda paskaityti straipsnelį 
maldos, jie noriai lanko bažnyčią, taip 
vaikai atitraukiami nuo nekultūringo 
gatvės gyvenimo. Mokiniams prie ežerų 
įrengta vasaros stovykla pailsėti, net ke-
liomis pamainomis. Vienuoliai dirba ir 
7 mokyklose, jų pasiaukojantis darbas ir 
pilnos bažnyčios žmonių kelia ir jaunimo 
kultūrą.  

Galbūt daugeliui teko girdėti, kad 
Mariaus Markevičiaus režisuotas doku-
mentinis filmas apie krepšinį „Mano sva-
jonių komanda“ sulaukė didelio dėmesio. 
Lietuvis režisierius, A. Petraitytės-Mar-
kevičienės anūkas gimė Santa Monikos 
mieste (JAV), jis yra kun. A. Petraičio 
giminaitis. M. Markevičius galbūt kada 

nors sukurs filmą ir apie Vytėnus, apie 
garsią Panemunės pilį ir istorinį Zamkaus 
dvarą, netoli esančią Šv. Jurgio Skirsne-
munės bažnyčios požemio salę, kur ilsisi 
kun. A. Petraitis, kultūros paminklus, 
koplytėlę. Panemunės pilyje I korpuse 
Lietuvos dailės akademija rengia įvairias 
studentų dailės darbų parodas, taip įneš-
dama didelį indėlį į Lietuvos kultūrą.

Pabaigai malonu prisiminti Vytėnų 
mokyklos vyresnės klasės mokinės žo-
džius: Kodėl tiek mažai rašote jaunimui, 
daugiau vyresniems? Nėra tiek malonių 
žodžių išreikšti tą džiaugsmą, kad jauni-
mas skaito knygas ir įvertina jų prasmę. 
Auga išmintinga jaunoji karta. 

 P. PeTRAITYTė-PeTRAITIeNė, Vilnius
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Atkelta iš 1 p.

2013 m. paskelbti 1863-iųjų sukilimo metais

Jurbarko r. Vytėnų pagrindinės mokyklos mokytoja Džilda Šneiderienė (kairėje)
 ir P. Petraitytė-Petraitienė
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Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

„Karališkoje senojoje kibininėje” arba  „Senojoje kibininėje“ Trakuo-
se ir palikite šiuos rūpesčius mums…

Mūsų personalas – tai ilgametę patirtį turintys, bei tradicijas puo-
selėjantys  specialistai , kurie pasirūpins ir padės organizuoti vestuves, 

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

pamokėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šim-

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

kitas „vorutos“ numeris išeis 2013 m. vasario 16 d.

Pasirodė papildyta Napaleono Kitkausko knyga 
„Vilniaus pilys: istorija, statyba, architektūra“

Vilniaus pilys – Žemutinė ir Aukštuti-
nė – tyrėjų dėmesį traukė nuo seno. Jau XIX a. 
paskelbta nemažai mokslinių straipsnių ir 
didesnių veikalų apie Vilnių, kuriuose pa-
teikta šiek tiek duomenų ir apie Vilniaus pilis, 
jų pastatų architektūrą bei kūrėjus. Tačiau 
daugiausia dėmesio buvo skiriama Vilniaus 
katedrai; apie ją XIX a. pabaigoje–XX a. para-
šyta keletas monografijų, išleista populiarių 
leidinėlių. Tačiau iki šiol didesnės apimties 
darbų apie Vilniaus pilis, jų gynybinę sistemą, 
kitus pilių pastatus parengta nebuvo. 

Šiame Napaleono Kitkausko veikale apie 
Vilniaus pilis apibendrinama ir susistemina-
ma sukaupta pilių pastatų architektūros ir 
istorijos tyrimų medžiaga, ji įvertinama, iš 
šiuolaikinio mokslo pozicijų periodizuojami 
Žemutinės ir Aukštutinės pilies pastatus pa-
gal stilius, apžvelgta pilių gynybinės sistemos 
raida, analizuojamas jų ryšys su miestu.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro inform.

Dėl žemės ūkio žurnalistės, žurnalistinės Vinco Kudirkos 
premijos laureatės ir šiųmetės „Agromedijos žvaigždės“ 

laimėtojos, laikraščio „Ūkininko patarėjas“ 
korespondentės Aldonos svirbutavičiūtės-nekrošienės 

mirties nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius, kolegas.

„Vorutos“ redakcija

Junonos ir Vytenio Almonaičių 
kelionių vadovas po Kauno senamiestį

Vieni garsiausių Lietuvoje turistinės 
literatūros kūrėjų ir leidėjų Junona ir Vy-
tenis Almonaičiai išleido įdomų, gausiai 
iliustruotą kelionių vadovą po Kauno 
senamiestį „Kauno senamiestis: mažasis 
keliautojo žinynas“ (Kaunas: Keliautojo 
žinynas, 2012). Lietuvoje išleidžiama nema-
žai turistinės literatūros, tačiau Almonaičiai 
neabejotinai yra lyderiai*. Pažymėtina, 
kad autoriai visus turistinius objektus, 
apie kuriuos rašo, yra aplankę, ištyrę, 
nufotografavę, surinkę pakankamai daug 
informacijos.

Pagrindinėje dalyje pristatoma 50 
svarbiausių lankytinų senamiesčio vie-
tų – istorijos ir kultūros paminklų, taip 
pat ir tokių apie kuriuos rašyta ir žinoma 
mažai. Lankytinos vietos pristatomos 
šešiuose leidinio skyriuose, sudarytuose 
geografiniu principu. Visi viename skyriuje 
aprašyti objektai išsidėstę netoli vienas kito. 
Leidinio priešlapiuose pateikiami tikslūs 
senamiesčio vakarinės ir rytinės dalies 
žemėlapiai (M 1: 5300). 

Patogus kelionių vadovo formatas, 
puikus dizainas, kokybiškos nuotraukos, 
kurių yra net 174, piešiniai, žemėlapių 
fragmentai ir informatyvūs tekstai suteikia 
leidiniui enciklopedinį aspektą, išliekamąją 
vertę. Knygą redagavo Jonas Varnauskas, 
maketavo Skaidra Vaicekauskienė, viršelio 
autorė – Rita Brakauskaitė. Žemėlapius 

rengė UAB „Žemėlapių artelė“ ir Vytenis 
Almonaitis. 

Tad galima drąsiai keliauti po senąjį 
Kauną ir gėrėtis ne tik miestu, bet ir įspū-
dingu autorių darbu.

„Vorutos“ inform.

* Junona Almonaitienė, Vytenis Almonaitis 
„Karšuva: keliautojo po Šilalės kraštą žinynas“, 
I–II d., Kaunas: Keliautojo žinynas, 2004–2006.

* Junona Almonaitienė, Vytenis Almonaitis 
„Šiaurės Skalva: keliautojo po Pagėgių kraštą 
žinynas“, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2007

* Vytenis Almonaitis „Vėl šniokščia rėvos“, 
Kaunas: Keliautojo žinynas, I–VII d., 2010–2012.

Kauno pilis ir senamiestis XVI a. antroje pusėje. Retrospektyvinė rekonstrukcija, remiantis 
Algirdo Žalnieriaus duomenimis. Autoriai: Antanas Vaičekauskas, Darius Galinis, 

Tomas Narūnas, Laurynas Lyberis, Vilius Petrauskas. 2011 m. © UAB „Metalo forma“

„Mažasis Vatikanas“: kunigų seminarija, Švč. Trejybės ir Šv. Jurgio bažnyčios 
bei gretimi pastatai. 2008 m.

Junonos ir Vytenio Almonaičių kelionių vadovo 
„Kauno senamiestis: mažasis keliautojo 

žinynas“ viršelis


