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Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 
Onuškyje – ir herbas, ir vėliava 

Onuškiečiai Valstybės atkūrimo dieną  
minėjo  Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo  bažny-
čioje. Rinkosi Onuškio parapijos gyventojai, 

svečiai, Trakų rajono savivaldybės atstovai. 
Renginio pradžią paskelbė  Onuškio Donato 

Prie Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko amžinojo poilsio vietos Onuškio 
bažnyčios šventoriuje – signataro giminaičiai su onuškiečiais

Trakų rajonas A. Patackas. Sąjūdžio kareivio 
laiškas V. Landsbergiui

Visą gyvenimą buvau ir liksiu Jūsų gerbėjas, 
ir, drįstu manyti, šiek tiek daugiau nei gerbėjas.

Bet šitas „šiek tiek daugiau“ įpareigoja. Ger-
bėjas gali tik gerbti, o tas „daugiau“ turi dar vieną 
pareigą – sakyti kas ne taip pagal gerai žinomą 
„Platonas draugas, bet…“

Požiūriai susikirto ties raktiniu mūsų sa-
vimonei žodžiu „žemė“. Nepradėsiu vardinti 
daugybės argumentų už nepardavimą žemės 
svetimšaliams, apsiribosiu dviem:

Pirmas – žemė lietuviui yra daugiau nei žemė, 
giliai savimonėje ji niekada netaps vien preke. 
Štai pora citatų:

„Visur ir visais laikais žemė paėmė už save 
aukščiausias kainas. Žemė, kaip kempinė, per-
merkta krauju. Ji verta kraujo! Ir aukščiausia 
jos kaina – nebesugrįžimas jon! Nes tavo kaulai 
bus palaidoti kitur. Kur tave palaidos gerieji 
žmonės, kai tu praradai savo žemę ir savo tėvų 
kapus“(Marius Katiliškis);

„Žmogaus ir žemės vienybė yra tautinės 

kultūros savitumo žymė“ (Elena Bukelienė apie 
Mariaus Katiliškio kūrybą). Kitoms tautoms gal 
kitaip, bet tai jų reikalas.

Antras – 1569m. Liublino unijos aktu žemę 
leista pirkti bet kam, bet, praėjus dvidešimčiai 
metų, vienai kartai – 1589m. III-jame Lietuvos 
Statute šitai buvo atšaukta. Kodėl? Manau, buvo 
patirta, ką reiškia parduoti žemę ne saviems. 
Manęs neįtikins daugybė mandrų argumentų iš 
abiejų pusių, nes seku Kristaus posakiu, skirtu 
labai svarbiems sprendimams – „Taip, taip, ne 
ne, o visa kita iš piktojo“.

Dabar keletas konkretybių.
Pirmoji – be abejo, žemės gynėjų Sąjūdyje 

yra visko – nuoširdžių kovotojų ir avantiūristų, 
suvokiančių pasekmes ir einančių pasroviui, yra 
netgi slaptų kenkėjų ir svetimų jėgų statytinių. 
Bet nejaugi SĄJŪDYJE jų nebuvo? Ar neišaiškėjo 
jie sudegus šiaudų liepsnai? Ar taip jau sunku 
įžvelgti paraleles, bendrą vektorių tarp dviejų 
šitų Sąjūdžių?

Antroji – kuo Jums užkliuvo Panka? Statėte jį 
šalia Paleckio, žemės gynėjus išvadinote panko-
mis, bet kai sulyginote Panką su Hitleriu – to jau 
buvo per daug, sėdau rašyti šio laiško. Pateikiu 
Jums žinias apie šį žmogų. Po ankstyvos mamos 
mirties našlaitį apsiėmė auginti vilniečių gydy-
tojų-patriotų šeima, ir išaugino jį tikru tėvynės 
mylėtoju.

Čia jo biografija trumpai:
Julius Panka gimė 1979 m. sausio 17 d. 

Anykščių rajono Traupio miestelyje. 1988 mirus 
motinai, paimamas globoti gydytojų šeimos 
iš Vilniaus. 1997 m. baigė Vilniaus Sausio 13-
osios vidurinę mokyklą. 2001 m. baigė Vilniaus 
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Nemunyno kaimavietėje išlikusi senovinė medinė troba, būdinga Mažosios Lietuvos 
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Dr. Martynas PurVinas, Kaunas
2014 m. sausio 30 d. Valstybinei lietuvių 

kalbos komisijai galop oficialiai apibūdinus 
Mažąją Lietuvą kaip istorinę sritį ir Lietuvos 
etnografinį regioną, berods, baigėsi sumaiš-
tis, liudijusi mūsų nepriklausomybės trapu-
mą ir didžiosios Rytų valstybės vykdomo 
informacinio karo mastus.

Bandymo atsisakyti Mažosios Lietuvos 
vardo priežastis visai atvirai atskleidžia V. 
Safronovas (Voruta 2014 m. vasario 1 d. Nr. 
3, p. 2) – esą tas terminas atspindi lietuvių 
teritorines pretenzijas. Taip bandant apginti 
Rusijos valstybės valdas ir interesus, pro-
rusiškosios jėgos bandė panaikinti oficialų 
Mažosios Lietuvos vardą – esą Lietuva tegul 
pasitenkina jai likusiu Klaipėdos kraštu.

Tie bandymai kartais įgydavo absurdiš-
ką pobūdį. Pavyzdžiui, 2010 m. išleistoje 
mūsų mokslo monografijoje (M. Purvinas, 
M. Purvinienė. Mažosios Lietuvos kapinės 
ir antkapiniai paminklai. I knyga) pradėta 
apibūdinti viso etnokultūrinio regiono ka-
pinių paveldą, toje knygoje analizuoti šimtai 
antkapinių paminklų, kurie buvo pagaminti 
Tilžėje, Gumbinėje, Karaliaučiuje, Įsrutyje ir 
kitur. Viena iš Mažosios Lietuvos vardo prie-
šininkių S. Pocytė apie mūsų veikalą atsiliepė 
taip: „Atkreiptinas dėmesys, kad knygos 
pavadinime vartojamas Mažosios Lietuvos 
pavadinimas yra klaidinantis, nes autoriai 
tiria ir pristato tik istorinėje Klaipėdos krašto 
teritorijoje esančias kapines, o etnografinis 
Mažosios (Prūsijos) Lietuvos regionas apima 
platesnį arealą, į kurį patenka ir dabartiniai 
Kaliningrado srities rajonai“ (S. Pocytė. Klai-
pėdos krašto istorijos daugiakalbiškumas 
ir konfesinio paveldo senosiose kapinėse 

specifika Lietuvos kontekste. – Klaipėdos 
krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplini-
niai senųjų kapinių tyrimai. Acta historica 
Universitatis Klaipedensis. Klaipėdos uni-
versitetas, 2012, p. 38).

Labiau išmanantys krašto istoriją susi-
voktų, kad daugelis krašto kapinių buvo 
įrengtos XVII–XIX a. (ar dar anksčiau) Mažo-
sios Lietuvos papročiu ir ten per šimtmečius 
susiklosčiusia tvarka kol dar neegzistavo 
joks Klaipėdos kraštas (oficialiai pradėjęs eg-

zistuoti tik 1920 m. pradžioje ir likviduotas 
1939 m.). Kurie remiasi S. Pocytės logika, 
galėtų M. Mažvydą ir K. Donelaitį vadinti 
Sovietų Sąjungos ar dabartinės Rusijos 
kultūros veikėjais – mat jų gyventos vietos 
vėliau priklausė toms valstybėms.

Iki 1920 m. pradžios lietuvininkų gyven-
tos vietos Prūsijos valstybėje (dideli plotai 
Nemuno ir Priegliaus baseinuose) egzistavo 
kaip gana vientisas etnokultūrinis regionas 
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žemės (kaip ir aplinkiniai kraštai) tūkstantme-
čius gyvavo kaip agrarinė teritorija, kur nebuvo 
prielaidų atsirasti reikšmingiems pramonės 
centrams, plėtotis tankesniam miestų tinklui. 
Mūsų kraštas egzistavo kaip kaimiškoji teri-
torija; dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių 
dabartinė lietuvių tauta formavosi kaimuose, 
perimdama daug tradicinės kaimiškosios kul-
tūros elementų.

Sovietinei okupacijai XX a. viduryje brutaliai 
nutraukus tradicinio kaimo evoliucinę raidą, pa-
gal sovietinės politikos nuostatas kartu pradėta 
ir prievartinė krašto urbanizacija. Per kelis de-
šimtmečius nebeliko senojo lietuviškojo kaimo 
(kaip savito ūkinio, socialinio, etnokultūrinio 
organizmo su susiklosčiusiomis teritorinėmis 
struktūromis), išmirė tradicinio gyvenimo liudi-
ninkai, sunyko daug senojo kaimo materialinių 
liekanų. Dabar tradicinis (per kelis šimtmečius 
susiformavęs) Lietuvos kaimas tėra praeities 
reiškinys, šalyje formuojasi naujoviškos kai-
miškojo gyvenimo formos, kurios taps įprastos 
ateities kartų žmonėms.

Laikui bėgant, vis labiau nykstant tradicinio 
lietuviškojo kaimo pėdsakams, aiškėja, kad 
tas į nebūtį nueinantis fenomenas mūsų šalyje 
nebuvo tinkamai užfiksuotas, žinias apie jį išsau-
gant ateičiai. Sparčiau besivysčiusiose Vakarų 
Europos šalyse dar XVIII a. domėtasi tradiciniu 
kaimiškuoju gyvenimu, XIX a. – XX a. pradžioje 
ten rengti fundamentalūs moksliniai veikalai, 
išsamiai apibūdinę tų kraštų ir atskirų vietovių 
senųjų kaimų ypatybes. Tuomet sukaupta ir 
publikuota gausi informacija apie tenykščius 
kaimus, senosios gyvensenos ypatybes ir šian-
dien leidžia susipažinti su tų šalių praeitimi.

Deja, Lietuvos istorijos ypatumai ilgai ne-
leido atsidėti tradicinio kaimiškojo gyvenimo 
apibūdinimui. Antai, sovietinės okupacijos de-
šimtmečiais leista užsiimti politiškai neutraliais 
kaimiškojo gyvenimo pavienių elementų (darbo 
įrankių, moteriškų rankdarbių, trobesių ir pan.) 
tyrimais, tačiau platesni lietuviškojo kaimo api-
būdinimai (galėję atskleisti neigiamas sovietiza-
cijos pasekmes) buvo nepageidautini. Anuomet 
apie Lietuvos kaimą rašę P. Dundulienė, J. Jur-
ginis, I. Butkevičius ir kiti privalėjo pirmiausiai 
pabrėžti senojo gyvenimo ir buvusių santvarkų 
trūkumus, vengti objektyvios analizės.

Nors Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
pradėta publikuoti daug vertingų prisiminimų 
apie senuosius kaimus ir buvusį gyvenimą juose, 
paskelbta įvairių studijų, tačiau ir XXI a. pradžio-
je dar neturėta lietuviškojo tradicinio (iki 1940-
1945 m. egzistavusio) kaimo fundamentalių 
apibūdinimų. Siekdamas pašalinti tą reikšmingą 
spragą mūsų krašto praeities tyrimuose, pradė-
jau rengti mokslo monografijų ciklą „Lietuvos 
kaimų istorinė raida“. Pirmąjį to ciklo veikalą 
„Rytų Lietuvos kaimų istorinė raida. I knyga“, 
kurią rėmė Lietuvos mokslo taryba, išleidau 
2011 m. (apie ją rašyta „Vorutoje“ 2012 m. Nr. 
2). Pasiremdamas savo darbais (per daugiau 
kaip keturiasdešimt metų ištyriau šimtus senųjų 
kaimų įvairiose vietovėse), siekiu apibūdinti tra-
dicinių kaimų įvairiuose regionuose ypatybes, 
nagrinėti jų istorinės raidos ypatybes.

2013 m. pabaigoje Kauno technologijos 
universiteto leidykla „Technologija“ išleido 
antrąjį to ciklo veikalą „Mažosios Lietuvos 
kaimų istorinė raida. I knyga“. Tos beveik 900 
psl. apimties mokslo monografijos rengimą ir 
leidybą taip pat finansavo Lietuvos Mokslo 
Taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 
2009-2015 m. programą.

Tame veikale (informacija apie ciklo „Lie-
tuvos kaimų istorinė raida“ knygas teikiama 
E-adresu www.knygininkas.lt) apibūdinama 
savičiausia Mažosios Lietuvos kaimų gru-
pė – praeityje egzistavę 46 žvejų ir ūkininkų 
kaimai Kuršių marių rytinėje pakrantėje tarp 
Klaipėdos ir Labguvos. Knygoje pirmą kartą 
Lietuvoje skelbiami duomenys iš Vokietijos 
archyvuose aptiktų gausių XVI a.  – XX a. pir-
mosios pusės dokumentų apie tą regioną, senieji 
kaimų planai.

1990 m. vasarą (dar nenusileidus „geležinei 
uždangai“, perkirtusiai Kuršių marias) su senųjų 
laivų klubo „Budys“ restauruota paskutine 
autentiška burine kuršvalte, valdoma patyrusio 
jūrininko E. Gailiaus, pavyko aplankyti daugelį 
pamario kaimų, beveik mėnesį laiko išgyvenus 
senovinėje medinėje valtyje, patyrus audras ir 
visokias negandas. Tuomet surinktos žinios jau 
tapo savitu istoriniu šaltiniu, nes per ketvirtį am-
žiaus daug senųjų pamario kaimų liekanų buvo 
sunaikinta. Knygoje publikuojamos dešimtys 
ano meto fotonuotraukų, kuriose spėta užfik-
suoti tradicinių kaimų liekanas, griūvančius 
senuosius pastatus.

Kuršių marių rytinės pakrantės kaimų sa-
vitumą lėmė  tenykštės gamtinės sąlygos, saviti 
senieji verslai (žūklė, šlapių pievų šienavimas 
ir kt.). Savotiškiausiai gyventa Nemuno deltos 
ruože, kur žemą ir pelkėtą pakrantę vagojo gau-
sios upės ir jų atšakos. Ten šimtmečiais gyventa 
upių žiočių pakrantėse, naudojantis žemupiais 
kaip saugesniais uostais. Retuose sausesniuose 
ruožuose formuodavosi upiniai kaimai, kurių 
sodybos būdavo tankiai susiglaudusios upių 
pakrantėse, o šalia namų laikytos valtys.

Dalis pamario kaimų šimtmečius buvo 
atskirti nuo pasaulio – nuo žemdirbių gyventų 
plotų juos skyrė platūs pelkynų ir neįžengiamų 
brūzgynų plotai. Pavyzdžiui, didįjį Gilijos kaimą 
patikimas sausumos kelias pasiekė tik 1929 m. 
Pamaryje būta savų privalumų. Šimtmečius 
gyvenant prie vandenų, kasmet patiriant 
potvynius ir audras, kurta savita „vandens 
kultūra“. Daug kur svarbiausia susisiekimo 
priemone būdavo valtys – su jomis plaukta pas 
kaimynus ar į ganyklas pas gyvulius, su valtimis 
plukdyti visokie kroviniai. Daug kur beveik 
nelaikyti arkliai – pelkių ir vandenų plotuose 
jie nebuvo reikalingi. Kai kurie pamariškiai arklį 
nusipirkdavo metų gale, vandenims užšalus su 
juo parsiveždavo malkų iš miško, važiuodavo į 
poledinę žūklę, o pavasarį tą arklį vėl parduo-
davo žemdirbiams.

Didesnės burinės valtys žvejams būdavo 
tikrais namais – neretai į marias išplaukta visai 
savaitei. Kartais valtys tapdavo ir prieglobsčiu 
– XVIII a. viduryje kraštą niokojant įsiveržusiai 
Rusijos kariuomenei, gudresnieji pamariškiai 
valtimis išplaukdavo į marias ir ten lūkuriuo-
davo, kol užpuolikai pasitrauks.

Daug pamario kaimų šimtmečiais buvo 
tapę senųjų baltų „rezervacijomis“ – ten gyveno 
senųjų genčių palikuonys ir naujesnių laikų lie-
tuvininkai, kalbėję lietuviškai ar prūsų lietuvių 
žvejų tarme. Ten ilgai buvo išlikę senieji tikėji-
mai, šventųjų medžių ir įvairių dievybių garbi-
nimas, pagoniški stabai, baltiškieji papročiai ir 
tradicijos. Daug kur atvykėlių iš Vakarų būta 
nedaug, neretai jų palikuoniai sulietuvėdavo, 
gyvendami tarp baltiškųjų senbuvių.

Pamariškiai nebuvo vien atskirtieji. Įgudę 
laivininkai savo valtimis nesunkiai pasiekdavo 
Klaipėdą, Tilžę ar Karaliaučių, ten stebėdavo 
gyvenimo naujoves ir miestiečių papročius, įsi-
gydavo pramonės įmonių gaminių ar madingų 
dalykų moterims.

Specifinį pamario žvejų gyvenimo būdą 
lėmė ir jų verslo ypatumai. Kitaip nei žemdirbiai, 
tik rudenį sulaukdavę derliaus, žvejai sugautas 
žuvis didžiąją metų dalį pardavinėdavo krašto 
prekyvietėse, taip nuolatos gaudami pinigų ar 
su žemdirbiais ir kitais išmainytų produktų ir 
dirbinių. Pamaryje nuo seno klostėsi prekiniai 
piniginiai santykiai, senovinį namudinį ūkį 
ten keitė kitur įsigytų gaminių (amatininkų 
pasiūtų apdarų ar fabrikuose megztų tinklų) 
vartojimas.

1806 m. Prūsijoje panaikinus baudžiavą, 
pamario kaimų raida paspartėjo. Ten XIX a. 1-
oje pusėje sparčiau gausėjo gyventojų, į pamarį 
atvykdavo uždarbiautojų iš kitur, talkinusių 

žūklėje ir kituose darbuose. Padėtis pasikeitė 
XIX a. pabaigoje, kai sparčiai besivysčiusiai 
pramonei, šachtoms Vakarų Vokietijoje reikėjo 
vis daugiau darbo rankų, kai fabrikų darbininkų 
atlyginimai greitai didėjo. Tuomet vis daugiau 
pamariškių sunkų ir pavojingą gyvenimą prie 
marių iškeisdavo į gyvenimą miestuose, ma-
siškai emigruodavo į Vakarus, ten gaudami 
didesnius atlyginimus ir gyvendami patogiau 
bei įdomiau.

Kaimiečių pertekliui išvykus iš pamario, 
tenykščiai kaimai nežlugo. Ten pagausėjo 
pasiturinčių ūkininkų, supirkusių išvykusiųjų 
paliktą turtą, įsigydavusių įvairių mechaniz-
mų, XX a. 1-oje pusėje įsivesdavusių telefono 
ryšį. Pamaryje gausėjo įvairių amarininkų ir 
verslininkų. Pavyzdžiui, Gilijos kaime veikė 
kopūstų rauginimo fabrikėlis, Karklėje – dir-
binių iš nendrių gamykla. Didesniuose kai-
muose atsirado kirpyklos, fotoateljė, madingų 
drabužių krautuvės, užeigos ir restoranai. 

Dalies kaimiečių pajamos nebuvo menkos 
(pavyzdžiui, įgudęs žvejas parplaukdavo iš 
marių su dviem ar trim centneriais pagautų 
ungurių). Kai kuriuose kaimuose dar ir XX a. 
pradžioje kalbėta lietuviškai, ten tebevyravo 
baltų palikuonys.

Tradicinių pamario kaimų istorija baigėsi 
1944 m. pabaigoje – 1945 m. pradžioje, daugu-
mai vietos gyventojų traukiantis į Vakarus nuo 
artėjančios sovietinės kariuomenės. Nemažai 
besitraukiančiųjų žuvo pakelyje, tada išlikusieji 
lietuvininkų palikuonys išsibarstė pasaulyje. 
Dalis likusių krašte mirė badu, dalis laikyta kon-
centracijos lageriuose ar ištremti į Sibirą. 1948 m. 
sovietinis režimas organizavo okupuoto krašto 
etninį valymą – surinktieji vietos gyventojai 
buvo išvežti į Rytų Vokietiją (tuomet sovietų 
okupuotą zoną). Dabar pamario kaimai tėra 
praeities reiškinys, jų istorijos tyrimas leidžia 
apibūdinti savitą lietuviškųjų kaimų ir baltiš-
kosios gyvensenos variantą.

1990 m. liepos mėnesį Karaliaučiaus krašto upėmis ir kanalais  plaukiame iš Gilijos kaimo į 
Balgos pilį prie Aistmarių. Žygio organizatorius  dailininkas Eduardas Juchnevičius, 

Gilijoje kūręs lietuvių menininkų koloniją. M. Purvino nuotr.

1990 m. rugpjūtį beveik visą mėnesį praleidome 
paskutinėje autentiškoje medinėje kuršvaltėje (ją 
tuomet restauravo klubas “Budys”), su burėmis 

apiplaukdami visas Kuršių marių pakrantes. 
M.Purvinienės nuotr.

1990 m. vasarą dar pavyko nufotografuoti vėliau nugriautą puošniausią  Gilijos kaimo 
pastatą - didžiuosius užeigos namus, praeityje priklausiusius  Adomaičių giminei. M.Purvino nuotr. 
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Kun. Vincas Bobinas
lietuvos bažnyčios istorija

Vytautas Česnulis, Vilnius

Kaltinamasis V. Bobinas į teismą neat-
vyko, tik atsiuntė paaiškinimą, kad A. Už-
davinio nepažįsta ir taip toliau. Tiesa, buvo 
užėjęs kažkoks girtas asmuo su merga, gal ir 
Uždavinys. Jiems paaiškinęs, kad Valkininkų 
bažnyčioje tuokiama sekmadieniais, o su 
girtais jis nesišnekės. A. Uždavinys teisme 
aiškino savaip. Prisiekusi, per vertėją straž-
niką (policininką) Urbaną liudijusi Uždavinio 
žmona jau tapusi M. Tolvaišaitė rėmė vyrą. 
V. Bobinas išteisintas: ieškovas buvęs girtas, 
o liudijusi tik jo žmona. Tiesa, nuosprendis 
nebuvo galutinis, ir Bobinas lapkričio 9 d. 
prašė vyskupijos valdytojo bylos nuorašo. 
Kaip byla baigėsi, nežinome.

Po ketverių metų ir dviejų mėnesių vika-
ravimo Valkininkuose, 1915 m. vasario 23 d. 
V. Bobinas perkeltas į Daugėliškio parapiją, 
pasiūlyta apsigyventi prie Paringio koply-
čios ir atlikti ten visas dvasininko pareigas. 
Perkėlimą vikaru prie Daugėliškio bažnyčios 
patvirtina ir Vilniaus gubernatoriaus 1915 
m. raštų apie Romos katalikų dvasininkus ir 
bažnyčias byla; joje apie tai rašoma kovo 6 d. 
rašte. Tik Bobinas 1928 m. registracijos lape 
vadino save Paringio klebonu.  

Apie V. Bobino veiklą Daugėliškio 
parapijoje daugiau sužinome iš vėlesnių 
metų dokumentų, kai kunigas adminis-
travo Vidiškių, lenkiškai vadintų Przyjaźń 
(Draugystė), parapiją. Mat 1925–1928 m. jis 
teisėtvarkos persekiotas už lietuvių parti-
zanų kovos su lenkais organizavimą. Atseit 
1920–1921 m., vykstant karui tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, Bobinas agitavęs Daugėliškio 
apylinkių lietuvius burtis į partizanus kovai 
su Lenkija, ir daug jaunų lietuvių pasidavę 
kunigo raginimui. 

Švenčionių teismo tardytojas 1925 m. 
balandžio 17 d. nusprendė Bobinui pritaikyti 
spacialią policijos priežiūrą. Apie tai Vilniaus 
kurijai birželio 5 d. pranešė Vilniaus apygar-
dos teismo prokuroras. Apygardos teisme byla 
nagrinėta 1926 m. sausio 9 d. Kaltinamajam 
už veiklą prieš Lenkijos valstybę grėsė nuo 4 
iki 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo. Tačiau 
teismas kaltinamąjį nuteisė vieneriems me-
tams ir 6 mėnesiams uždaryti į tvirtovę už 
lietuvių raginimą burtis į partizanus, „kurie 
vėliau įvykdė daug ginkluotų užpuolimų 
prieš Lenkijos kariuomenės dalinius ir visą 
eilę plėšikiškų užpuolimų“. 

Vincas Bobinas teismo sprendimą apskun-
dė Vilniaus apeliaciniam teismui, kuris bylą 
nagrinėjo 1926 m. rugsėjo 21 d. Kaip liudinin-
kas į bylą buvo įpainiotas Švenčionių klebo-
nas ir dekanas kun. Nikodemas Vaišutis. V. 
Bobino liudininkų parodymus teismas atmetė. 
Remtasi kelių kaltinimo liudininkų parody-
mais. Anot jų, svarbiausias lietuvių partizanų 
telkimosi punktas Daugėliškio valsčiuje buvo 
Paringio klebonija. Kun. Bobinas agitavęs net 
iš sakyklos, bažnyčioje kalbėjęs, kad „už kie-
kvieną užmuštą lenkų kareivį bus atleista dalis 
nuodėmių“, ginklavęs partizanus revolveriais 
ir šautuvais. Kapinėse prie bažnyčios buvęs 
lietuviškas plakatas, raginęs užsirašyti į par-
tizanus klebonijoje pas kun. Bobiną. Paveikti 
jo agitacijos, kai kurie vyrai išbėgo į Lietuvą. 
Prokuratūra prašė bausmę padidinti iki 5 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, tačiau teismas paliko 
galioti apygardos teismo 1926 m. sausio 9 d. 
sprendimą, iš kaltinamojo išieškoti 40 zlotų 
teismo išlaidų ir teismo sprendimo nuorašą 
nusiųsti vyskupijos kurijai. 

Prie V. Bobino bylos Vilniaus apeliacinis 
teismas grįžo 1927 m. spalio 20 d., o apie jo 
sprendimą paskelbta lapkričio 3 d. Vėl paliktas 
galioti apygardos teismo 1926 m. sausio 9 d. 
sprendimas ir dar kartą iš Bobino pareika-
lauta 40 zlotų (B. Kviklys klaidingai parašęs, 
kad lenkų valdžia kunigą 1927 m. nuteisusi 5 
metams kalėjimo).   

Apeliacinio teismo sprendimą Bobino 
advokatas apskundė Aukščiausiajam teis-
mui: apie tai rašoma apeliacinio teismo 1927 
m. lapkričio 17 d. pranešime kurijai. Aukš-
čiausiasis teismas, atrodo, bylą išsprendė 
Bobino naudai. Daryti tokią prielaidą galima 
iš arkivyskupo Romualdo Jalbžykovskio 
atsakymo Lenkijos tikybų ir valstybinio 
švietimo ministrui. Šis 1928 m. sausio 21 
d. prašė arkivyskupo potvarkio dėl Bobino 
veiklos remiantis Konkordato su Šventuoju 
Sostu XX straipsniu. Arkivyskupas atsakė: 
kadangi apeliacinio teismo 1927 m. spalio 20 
d.  sprendimas panaikintas, todėl jis negalįs 
pranešti apie Bobino perkėlimą iš Vidiškių į 
kitą parapiją; tačiau greitai jis bus perkeltas 

kitur, nes pats to prašęs: Vidiškėse jam sunku-
mų kelia vietos pilietis rusas Dorochovas.

Neaišku kada, greičiausiai po apeliacinio 
teismo 1927 m. spalio 20 d. sprendimo, Bobinas 
vis dėlto buvo uždarytas į kalėjimą, o Vidiškių 
parapija pavesta Kazitiškio klebonui Jonui 
Skardinskiui. Pastarasis 1928 m. vasario 1 d. 
arkivyskupui metropolitui pranešė, kad už 
1000 zlotų užstatą kun. V. Bobinas paleistas 
iš kalėjimo ir sausio 26 d. grįžo į Vidiškes. J. 
Skardinskis sausio 30 d. atidavė jam bažnyčios 
antspaudą ir metrikų knygas su tiksliais 1927 
metų įrašais.   

Į Vidiškes V. Bobinas 1921 m. balandžio 9 
d. atkeltas iš Paringio. Pasak kurijos 1925 m. 
balandžio 23 d. atsakymo Švenčionių teismo 
tardytojui, amžiumi senesnį Vidiškių kunigą 
G. Murniką reikėjo įkurdinti mažesnėje para-
pijoje, paskiriant jį į Paringį, o jaunesnis Bo-
binas atkeltas į Vidiškes. Paringys ir Vidiškės 
priklausė Švenčionių dekanatui.  

Kurijos kancleris 1923 m. sausio 13 d. pa-
rašė V. Bobinui, kad sausio 12 d. iš Vidiškių 
skųstis pas vyskupą buvo atvykęs Mykolas 
Blažėnas. Vyras pareiškęs, jog kun. Bobinas jį 
primušė ir nedavė pažymėjimo apie žmonos 
mirtį, kad jis galėtų susituokti Daugėliškio 
bažnyčioje su kita moterimi.                         

Rusiškai rašytas, kelių dešimčių žmonių 
pasirašytas 1923 m. vasario 25 d. skundas 
prieš Bobiną vyskupui atsiųstas iš Parin-
gio. „Mes kentėm jo visokias nuoskaudas 
žodžiu ir veiksmu. Jis rezgė intrigas prieš 
mūsų naująjį kleboną G. Murniką, jį viešai 
įžeidinėjo“. Kun. Murnikas nenorėjo duoti 
bažnyčios žemėje Paringyje pasėtų kviečių, 
tačiau Bobinas juos pasiėmė. Jis paėmė ir 
pardavė parapijiečių suvežtą medžiagą baž-
nyčios statybai – apipjautus rąstus. Skunde 
yra vyskupo Jurgio Matulaičio lietuviškas 
prierašas, kad vasario 27 d. pas jį lankęsi du 
parapijiečiai ir sakę, jog Paringyje buvo net 
riaušės ir žmonių stumdymasis: vieni norėję 
medžius vežti, kiti nedavę.     

Skundą tyrė Švenčionių dekanas, Dau-
gėliškio klebonas Justinas Petronis. Jis 1923 
m. kovo 9 d. vyskupui pranešė, kad Bobinas 
savivaliavęs, be parapijiečių žinios pardavęs 
64 rąstus, šmeižia kun. Murniką. Tris kartus 
dekanas Bobiną „auklėjęs“, bet tas laikėsi savo. 
Tyrimo protokolas surašytas kovo 8 d. Parin-
gyje, dalyvavus Ceikinių klebonui Medardui 
Užumedzkiui (pastarasis staigiai mirė 1927 
m.). Išvada: kviečiai buvo Bobino nuosavybė, 
o rąstai – bažnyčios, dovanoti vokiečių komen-
danto per Didįjį karą.

Remdamasis vyskupo potvarkiu, kurijos 
kancleris 1924 m. gegužės 21 d. V. Bobinui 
liepė aptarnauti ir Daugėliškio parapiją, kol 
atvyks į ją paskirtas kun. Jonas Ramelis, pa-
keisiantis gydytis išvykstantį kun. J. Petronį. 
Antrą kartą administruoti Daugėliškio para-
piją, kol sugrįš jos klebonas, V. Bobinui 1925 
m. rugpjūčio 24 d. įsakė vyskupas sufraganas 
K. Michalkevičius. (Nuo 1912 m. dirbęs Šven-
čionyse, o paskui Daugėliškyje kun. J. Petronis 
mirė 1927 m. rudenį; į jo vietą lapkričio mėn. iš 
Balstogės dekanato Kripno parapijos atkeltas 
buvęs Nočios klebonas ir Rodūnios dekanas 
Jonas Kuzminskas.)

Klebonaudamas Vidiškėse, V. Bobinas 
1925 m. pradėjo bylinėtisi su Helena ir Joa-
chimu Dorochovais. Bylą teisme iškėlė kurijos 
įgaliojimu.  

Vidiškėse seniau buvo Jano Kamenskio 
1828 m. iš molio drėbta bažnytėlė. Pastačius 
naują mūrinę bažnyčią, senoji su prie jos 
aptvertomis kapinėmis liko vietoje. Per karą 
1915–1916 m. vietos dvaro valdytoja Šafova 
kleboną įskundė vokiečiams, kurie jį išvežė į 
Vokietiją. Šafova senąją bažnytėlę nugriovė, 
tvorą išardė, dargi pasiglemžė geriausius 
bažnytinius rūbus. Parapijiečiai 1925 m. no-
rėjo bažnytėlės vietą su kapinėmis aptverti iš 
naujo, bet J. Dorochovas užtvėrė kelią, toliau 
naikino bažnytėlės likučius, kirto medžius. 
Niokojimą sustabdė policija. Pasak Dorochovo 
1925 m. rugpjūčio 12 d. rašto, senosios baž-
nytėlės vieta buvo per 8–10 metrų nuo dvaro 
rūmų, todėl dvarininkas nesutiko leisti ten 
statyti kryžių. 

Švenčionių dekanas N. Vaišutis 1925 m. 
rugpjūčio 22 d. raportavo kurijai, kad lankęsis 
Vidiškėse. Dvaras stengėsi savaip sutvarkyti 
sodybą, kurios ribose buvo ir klebonija, o ne-
mylimą kleboną dvarininkas norėjo pašalinti. 
Pastatytą ir aptvertą kryžių dekanas liepęs 
nedelsiant pašventinti. 

Anot dekano N. Vaišučio 1926 m. lapkri-

čio 15 d. pranešimo kurijai, dvaras senosios 
bažnyčios likučius galutinai nugriovė, kelią 
į senosios bažnyčios vietą ne tik užtvėrė, bet 
ir užarė. Procesijos nuo klebonijos ten eiti 
negalėjo. Senosios bažnyčios aikštę, apie 300 
kvadratinių sieksnių ploto, dvaras visiškai 
užgrobė. 

Bylinėjimasis su dvaru tęsėsi vėliau Vidiš-
kėse klebonaujant Juozui Paplauskui, Adomui 
Zarembai, Zigmantui Žeidžiui, Edmundui 
Mirovskiui – bent 1937 m. lapkritį ginčas dar 
nebuvo išspręstas. Bylą nagrinėjo Švenčionėlių 
taikos teismas, Vilniaus apeliacinis teismas, 
Vilniaus apygardos teismas. Tiesa, klebonas 
A. Zaremba norėjo taikytis su H. Dorocho-
va, tačiau savo sąlygas 1931 m. gegužės 1 
d. iškėlė kurija... Savo ruožtu H. Dorochova 
1932 m. gruodžio 20 d. skundėsi kurijai, kad 
dar klebonas V. Bobinas ėmė naudoti du jai 
priklausančios žemės sklypus Rimšėnų kaime 
ir vieną sklypą Lobinių palivarke.    

Į ginčą įsitraukė netgi naujosios Vidiškių 
bažnyčios statytojas, Jo Šventenybės Šv. Tėvo 
šambelionas Janas Kamenskis, maršalo J. 
Pilsudskio bendramokslis: abu jie 1885 m. 
baigė Vilniaus 1-ąją gimnaziją. J. Kamenskis 
1935 m. pradžioje kreipėsi užtarimo į maršalą. 
Laišką maršalo kanceliarija persiuntė Tikybų 
ir valstybinio švietimo ministerijai...                                            

1928 m. sausį iš kalėjimo paleistą V. Bobiną 
vasario 8 d. pasikvietė arkivyskupas Jalbžy-
kovskis, o kovo 15 d. jam parašė, kad iš Svyrių 
dekanato Vyšniavo parapijos iškėlus kun. 
Juozą Paplauską, liko laisva vieta ir norėtų jį 
ten perkelti (kun. J. Paplauskas anksčiau buvęs 
Rudnios ir Dubičių klebonas dabartiniame 
Varėnos rajone). Tačiau į Vyšniavą Bobinas, 
atrodo, nenuvyko. Balandžio 16 d. arkivysku-
pas liepė jam keltis į Kazitiškį, iš kurio išvyko 
klebonas J. Skardinskis.                 

Iš Vidiškių į Kazitiškį atkeltas Bobinas 
greitai ir čia susilaukė skundų. Į kuriją 
1928 m. gegužės 21 d. kreipėsi matininkas 
Kazimieras Blažejevičius. Nuo 1925 m. Dau-
gėliškio valsčiuje dirbęs matininkas tikino, 
kad Vidiškėse blogą vardą įgijęs Bobinas ne 
ką geriau elgėsi ir Kazitiškyje: važinėjo po 
kaimus ir įkalbinėjo Vidiškių parapijiečius 
nepriimti kito klebono; važinėjo su visu mo-
terų etatu (palyda. – Red. past.).      

Ištirti reikalą vyskupas sufraganas K. Mi-
chalkevičius gegužės 24 d. pavedė Švenčionių 
klebonui ir dekanui Petrui Mankauskui. K. 
Blažejevičiaus skundą dekanas tyrė birželio 5 
dieną. Kaip notarą norėjo pasiimti Daugėliš-
kio kleboną J. Kuzminską ir kun. J. Ramelį iš 
Paringio, bet abiejų nerado namuose. Tad nu-
važiavo vienas. Nustatė, jog Bobinas Ignalinos 
turguje šneka kvailystes apie naująjį Vidiškių 
kleboną J. Paplauską ir kitaip jam kenkia. Kun. 
J. Paplauskas birželio 15 d. taipogi pasiskundė 
kurijai, kad į Kazitiškį perkeltas jo pirmtakas 
Bobinas krikštija Vidiškių parapijos vaikus, 
Kazitiškio bažnyčioje ragina nekrikštyti vaikų 
Vidiškėse, neaukoti ten pinigų mišioms.     

Dekano išvada: V. Bobinas ir J. Paplauskas 
gyventi greta negali, reikėtų juos perskirti. 
Šitokią savo nuomonę Mankauskas 1928 m. 
birželio 23 d. pasiuntė kurijai. Tačiau arkivys-
kupija permainų nedarė.

Švenčionėlių miesto teismas 1930 m. sau-
sio 27 d. pranešė Vilniaus vyskupui ordinarui 
K. Michalkevičiui, kad remiantis Kazitiškio gy-
ventojo Kazimiero Juodagalvio skundu teisme 
yra iškelta byla dėl V. Bobino elgesio. K. Juo-
dagalvis skundėsi, kad 1929 m. lapkričio 12 d. 
kunigas savo bute tris kartus smogęs kumščiu 
jam į veidą. Vilniaus vaivadijos įstaigos Admi-
nistracinis skyrius tą patį pakartojo vasario 18 
d. rašte arkivyskupui Jalbžykovskiui. 

Teismas 1930 m. vasario 20 d. posėdžiavo 
Dūkšte. Nutarta: kadangi Juodagalviui nebu-
vo įteiktas šaukimas atvykti į teismą, nes ieš-
kovas pakeitęs gyvenamąją vietą ir nepranešęs 
teismui, bylą numarinti. Apie tai balandžio 2 
d. pranešta vyskupijos ordinarui.

Kurijos kancleris A. Savickis 1930 m. 
rugsėjo 30 d. įsakė V. Bobinui su visomis 
klebono teisėmis administruoti ir Vidiškių 
parapiją jos klebono J. Paplausko ligos 
laikotarpiu. Kun. J. Paplauskas spalio 31 d. 
mirė (palaidotas Vidiškių šventoriuje). V. 
Bobinas lapkričio 4 d. paprašė Švenčionių 
dekano P. Mankausko leisti grįžti į savo pa-
rapiją – Kazitiškį.  Tačiau dekanas prašymo 
neklaũsė, liepė toliau administruoti Vidiškių 
parapiją. Tai tęsėsi iki 1931 m. sausio 10 d., 
kol iš Dalekių netoli Lydos atvyko naujasis 
Vidiškių klebonas Adomas Zaremba (Bobi-

nas ir Zaremba buvo pažįstami: juk po Bo-
bino Zaremba 1910 m. gegužės 4 d. perėmė 
laikinai tvarkyti Butrimonių parapiją).     

Vincas Bobinas 1931 m. vasario 2 d. rašte 
arkivyskupui metropolitui paprašė išaiškinti, 
ar jis turi teisę į dalį Vidiškių bažnyčios bene-
ficijos per tos parapijos trijų mėnesių admins-
travimą. Mat Švenčionių dekanas, pasak 
Zarembos, sakęs neduoti Bobinui jokios dalies. 
Tai neteisinga. Kam teks pajamos už 1930 
m. spalį, lapkritį ir gruodį – dekanui ar kun. 
Paplausko šeimininkei? O gal jas pasiims kun. 
Paplausko artimiausias kaimynas, Daugėliškio 
klebonas Kuzminskas? Administruoti Vidiš-
kes nebuvo lengva: visą laiką siautė darganos, 
pūgos ir šalčiai, nebuvo šilto maisto, gyvenęs 
pusbadžiu, nes savo virtuvės iš už 10 km 
negalėjo pasiimti, be to, sirgo gripu, važinėjo 
savo arkliu ir kita. O kun. Zaremba už gruodį 
gavęs dvigubą atlyginimą: kaip Dalekių ir kaip 
Vidiškių klebonas. Arkivyskupijos Adminis-
tracinė žemių taryba išsiaiškino ir kancleris 
1931 m. vasario 17 d. Bobinui atsakė, kad jis už 
tuos tris mėnesius turįs teisę tik į iura stolae (už 
bažnytinius patarnavimus), nes kitos pajamos 
iki kun. Paplausko mirties priklausė jam, o po 
mirties – jo įpėdiniui. (Kun. A. Zaremba vėliau 
perkeltas į Paringį, kur 1943 m., pasak B. Kvi-
klio, nužudytas ryšių su komunistais turėjusių 
asmenų, o pasak P. Bieliausko 1920–1957 m. 
dienoraščio komentaro – hitlerininkų.)   

Kazitiškio klebonui V. Bobinui 1935 m. 
gegužės 16 d. liepta nuo tos dienos iki bir-
želio 16 d. atlikti klebono pareigas Palūšėje, 
kol pasveiks jos klebonas Petras Prunskis (jį 
bolševikai 1941 m. išvežė į Sibirą, kur 1942 m. 
kunigas mirė).       

1938 m. lapkričio 17 d. V. Bobinas aiški-
nosi kurijai dėl ginčo su Pagurbės viensėdžio 
gyventoju Nikodemu Abaravičiumi. Mat 
pastarasis liepos 20 d. pasiskundė kurijos 
kancleriui, kad Bobinas gano savo gyvulius 
už matininko prieš ketverius metus nužy-
mėtų ežiaženklių. N. Abaravičius bijojo, kad 
kunigas neužimtų ir jo pievų. Be to, Bobinas 
jį su žmona šmeižęs. Norėtų paduoti Bobiną 
į teismą. Savo ruožtu V. Bobinas aiškino, kad 
Abaravičius neteisus. Turėjo jis prieš 10 metų 
iš Kazitiškio dvaro įsigytą durpyno sklypą, 
kuris 200–300 metrų ribojosi su bažnyčios 
žeme. Išlikęs dar dvaro laikais iškastas grio-
vys tarp dvaro ir bažnyčios žemių. Kurijai 
Bobinas nusiuntęs bažnyčios žemių planą, 
kuriame visos ribos aiškios. Daugiau infor-
macijos apie tą ginčą nėra.

Kazitiškio parapiją 1939 m. gegužės 23 d. 
lankė Vilniaus arkivyskupas R. Jalbžykovskis. 
Tądien jis pasirašė klebono Bobino gegužės 
20 d. lotyniškai užpildytą Visitatio pastoralis 
blanką. Anot jo, Šv. Stanislovo Kankinio 
bažnyčios būklė gera, liturginių reikmenų 
pakanka, klebonija ir ūkio pastatai taipogi 
geros būklės. Klebonui patarta plėsti religines 
brolijas, Eucharistijos karžygių ir Katalikų vei-
kimo organizacijas, parašyti monografiją apie 
bažnyčią ir parapiją, vesti parapijos kroniką. 
Arkivyskupas 102 žmonėms suteikė Sutvirti-
nimo sakramentą.

Arkivyskupija, matyt, neapsikentusi skun-
dų, 1939 m. rudenį iš tikrųjų norėjusi daryti 
Kazitiškyje permainas. Valdyti parapiją, kai 
nebuvo joje klebono, spalio 10 d. patikėta 
kun. Vaclovui Zaborovskiui. Tik neaišku, 
ką tuomet veikė Bobinas. Yra netgi spalio 
22 dienos kolektyvinis – daugiau kaip 200 
parašų – parapijiečių prašymas palikti jiems 
Zaborovskį, kuris pakėlęs parapiją dvasiškai, 
jau pramokęs lietuvių kalbos ir kt., neskirti 
iš Medilo atkeliamo kun. Danieliaus Buivio.  
Tačiau dar spalio 14 d. V. Zaborovskiui liepta 
vykti klebono pareigoms į Medilą už Naručio 
ežero. V. Bobinas pasiliko Kazitiškyje.  

Kazitiškio parapijiečių lietuviškai rašytame 
skunde kurijai be datos su 89 parašais prašoma 
paimti iš jų Bobiną, nes šis atbaidė žmones 
nuo bažnyčios, nesuteikia jiems paskutinių 
sakramentų, nekrikštija kūdikių, dėl to tenka 
vykti į kitas parapijas, klebonas girtauja ir taip 
toliau. Galima spėti, kad skundas rašytas ne 
anksčiau kaip 1940 metais. 

Pasak 1940 m. vasario 12 d. lietuviškos 
anketos ir 1941 m. birželio 10 d. rusiškai už-
pildytos, V. Bobinas  mokėjęs lietuvių, rusų, 
lenkų ir baltarusių kalbas. Kai kuriuos raštus 
kurijai, pvz., dėl dispensų santuokoms ir kt., 
tiek lenkų okupacijos metais, tiek vėliau rašy-
davęs lotyniškai. 1941 m. buvo prirašytas prie 
Ignalinos milicijos skyriaus.      
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Lietuvos valstybės atkūrimo dieną 
Onuškyje – ir herbas, ir vėliava 

Malinausko vidurinės mokyklos merginų 
atliekama daina ,,Kur bėga Šešupė“.  Skam-
bėjo posmai, skirti Lietuvai – tėvynei, tėviškei, 
gimtinei. 

Onuškio seniūnė Zita Aniulienė pristatė 
bendruomenei Onuškio  herbą ir  vėliavą. 
Onuškio miestelio herbo etaloną sukūrė 
dailininkė Laima Ramonienė. Herbo etalo-
nas 2012 m. kovo 1 d. aprobuotas  Lietuvos 
heraldikos komisijoje ir tų pačių metų kovo 
29 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės dekretu. 

Herbą pagamino dailininkas Arvydas 

Daiva ŽiliOnienė, Onuškio Donato Malinausko vidurinės mokyklos mokytoja

Každailis, vėliavą pasiuvo dailininkė Regina 
Každailienė.  Herbe  žaliame fone pavaizduo-
ta sidabrinė sidabražolė su trimis auksiniais 
žiedais.  Kodėl sidabražolė?  Tai retas au-
galas, jo randama Onuškio apylinkėse, turi 
gydomųjų savybių. Na, o žalia fono spalva 
simbolizuoja ne tik puikią Onuškio gamtą, 
bet ir papildo sidabražolės, kaip vaistinio 
augalo, prasmę, nes heraldikoje ši spalva 
reiškia ir sveikatą.  

Herbą patikėta įnešti buvusiam Onuš-
kio seniūnui Juozui Okunevičiui  ir Vydui 
Kasperavičiui (Onuškio Donato Malinausko 

Šventės svečias Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Iš dešinės: vadovas Donatas Katkus, 
dainininkė Eglė Strumskytė bei dainininkė Laura Zigmantaitė

vidurinės mokyklos dailės mokytojui, herbo 
idėjos autoriui). Vėliavą įnešė Onuškio jauni-
mas – miestelio ateitis jų rankose.  Šv. Mišias, 
kurių metu pašventinti Onuškio herbas ir 
vėliava, aukojo Jo Ekscelencija Kaišiadorių 
vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matu-
laitis.  Mišias užbaigė visų šventės dalyvių  
sugiedota ,,Tautiška giesmė“. 

Onuškiečius Valstybės atkūrimo dienos 
proga sveikino  Trakų rajono savivaldybės 
meras Vytautas Zalieckas.  Meras prisiminė 
pernykštes  Kovo 11-osios iškilmes Onuškio 
mokykloje, kai mokyklai buvo suteiktas  
Nepriklausomybės Akto signataro Donato 
Malinausko vardas, pasidžiaugė, kad šian-
dien, Valstybės atkūrimo dieną, iškilmingai 
pristatytas ir pašventintas Onuškio herbas 
ir vėliava, palinkėjo, kad tokių svarbių datų 
grandinė nenutrūktų. Iškilmes bažnyčioje vai-
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Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis

nikavo įspūdingas koncertas. Šventės dalyvius 
sveikino Donato Katkaus vadovaujamas Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras, solistės Laura 
Zigmantaitė ir Eglė Strumskytė. Nuoširdžiai 
dėkojame gerbiamam profesoriui, solistėms, 
orkestro muzikantams, kurie šią svarbią Lie-
tuvai dieną sutiko atvažiuoti į Onuškį, nedidelį 
miestelį, bet labai mylintį Lietuvą. 

Baigiantis šventei bažnyčios šventoriuje  
ant Nepriklausomybės Akto signataro D. 
Malinausko kapo buvo padėtos Lietuvos Res-
publikos Prezidentės ir Lietuvos Respublikos 
Seimo  puokštės, uždegtos žvakutės. Iškil-
mingą minėjimą užbaigė ramybe dvelkianti 
Maironio ,,Lietuva brangi“.

Trakų rajonas

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikia gėles vasario 16-osios signatarų giminėms.
Donato Malinausko giminės atstovai dešinėje Bartas Markevičius, 

kairėje jo žmona Inga ir vaikai Ūla ir Liepa

Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, vadovas Donatas Katkus

Lietuvos banko valdytojas Vytas Vasiliauskas

(kuriame būta ir savitesnių plotelių su loka-
liniais ypatumais), kurį pakankamai tiksliai 
apibūdina Mažosios Lietuvos terminas. Iki 
1920 m. pradžios Nemunas niekad neskyrė 
lietuvininkų gyventų plotų. 2012–2013 m. 
„Vorutoje“ publikuotuose straipsniuose 
apie Mažosios Lietuvos panemunius aš ne 
kartą pabrėžiau, kad dauguma panemunių 
gyvenviečių ir ten gyvenusių žmonių val-
dydavo žemės plotus abiejuose Nemuno 
krantuose, kad didžioji upė šimtmečius 
buvo ne kokia „geležinė uždanga“, o patogi 
susisiekimo magistralė.

Žinoma, kad, pavyzdžiui, Pagėgių 
apylinkės šimtmečius egzistavo kaip 
Tilžės priemiestinė zona. Įvairūs Prūsijos 
administraciniai teritoriniai dariniai daž-
niausiai aprėpdavo abu Nemuno krantus 
(antai, Šilutės (Šilokarčemos) apskrities 
valdos 1818–1919 m. driekėsi toli į pietus 
už Skirvytės ir Rusnės atšakų). „Kelionės 
į Tilžę“ (kaip į faktinę Mažosios Lietuvos 
sostinę) praeityje buvo būdingos ne vien pa-

Dėl Mažosios Lietuvos vardo
Dr. Martynas PurVinas, Kaunas

mariškiams, bet ir tolimesnių Pietnemunės 
apskričių gyventojams. Kaip didžioji ir ofi-
cialioji provincijos sostinė daug kam buvo 
žinomas Karaliaučius. Per kelis šimtmečius  
nemažame plote nuo Klaipėdos šiaurėje, 
Smalininkų šiaurryčiuose, Vištyčio rytuose 
buvo susiformavusi etnokultūrinė lietuvi-
ninkų grupė, savitos tradicijos ir visa kita, 
kas gali susiklostyti per ilgesnį pastovaus ir 
sėslaus gyvenimo laikotarpį. Įvairūs amati-
ninkų dirbiniai (nuo jau minėtų antkapinių 
paminklų iki baldų), žemdirbių produkcija 
ir kitkas keliaudavo per visą kraštą, savaip 
susiedami vietos lietuvininkus.

Tenka pabrėžti, kad Klaipėdos krašte 
vos per porą dešimtmečių negalėjo susikurti 
jokia ryškesnė etnokultūrinė grupė – tam 
būtų reikėję ištisų šimtmečių. Dažnai spe-
kuliuojant „klaipėdiškių“ sąvoka, nutylima, 
kad tai tebuvo administraciniu būdu sukurta 
gana formaliai atskirtos teritorijos gyventojų 
grupė, nesieta kokiais specifiniais etnokul-
tūriniais ryšiais. „Klaipėdiškių“ savitumo 
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nepripažino ir nacistinė Vokietija, ilgai 
gundžiusi tuos žmones glaustis prie „tėvų 
krašto“ – 1939 m. aneksavus Klaipėdos 
kraštą, ta teritorija buvo prijungta prie jau 
egzistavusių Rytprūsių teritorinių pada-
linių. Dėl tokių priežasčių jokios prasmės 
neturi bandymai lietuvininkų etnokultūrinį 
regioną vadinti Klaipėdos kraštu (tas terminas 
žymi tik trumpalaikį administracinį istorinį 
darinį, o ne kokius stabilesnius ir reikšmin-
gesnius etnokultūrinius ar etnografinius 
dalykus, kuriuos galima būtų sieti su žino-
muoju lietuviškuoju paveldu ar didžiaisiais 
krašto šviesuoliais). Tam regionui įvardinti 
Lietuvoje visai tinkamai buvo pasirinktas 
Mažosios Lietuvos vardas, kurį pakeisti nėra 
jokios prasmės.

Deja, istorijos perrašymas Rusijos naudai 
jau tapo atskirų grupuočių įpročiu. Pavyz-
džiui, tas pats V. Safronovas „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ IV tome (kurio 
redakcinei kolegijai vadovavo S. Pocytė) 
apibūdindamas Raudonąją armiją, nutylėjo 

to bolševikinio režimo įrankio realią vei-
klą (bandymus užgniaužti besikuriančios 
Lietuvos nepriklausomybę, rengtus planus 
jėga užimti Lietuvą ir Mažąją Lietuvą – Ryt-
prūsius, vaidmenį sovietinėse represijose 
ir t. t., p. 57). Tas pats vadinamųjų istorikų 
duetas teigė, kad XVIII a. viduryje „Rusijos 
kariuomenei okupavus Mažąją Lietuvą, 
Rusijos kariuomenė provincijoje laikėsi dis-
ciplinos“ (p. 151), nors iš daugelio šaltinių 
ir publikacijų žinoma apie ten vykdytas 
civilinių gyventojų žudynes, plėšikavimą, 
krašto niokojimą, Ragainės miesto šiurkštų 
naikinimą (taip pražudant ir M. Mažvydo 
gyvenimo pėdsakus).

Taip Lietuvos žmonės pratinami prie 
„reikiamai perrašytos istorijos“ – esą sava-
noriškai atsisakant Mažosios Lietuvos, ragi-
nant pamiršti sovietinio režimo padarytas 
skriaudas, nepastebėti dabar plėtojamo 
informacinio karo iš Rytų padarinių.

Autoriaus nuotr.

Mažoji lietuva
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Zoska Veras: baltarusių poetė, rašytoja, redaktorė
Vytautas ŽeiManTas, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys, Vilnius

Poetės, rašytojos ir redaktorės Liudvikos 
Savickajos likimas neeilinis. Ji pateko į visas 
mūsų kaimynės Baltarusijos enciklopedijas, 
literatūrinius žinynus, o lietuvių visuome-
nei, nors Vilniuje pragyveno net 70 metų, 
deja, liko mažai žinoma.

Liudvikos Savickajos tėvai buvo kilę iš 
Gardino krašto, vadino save litvinais. Kurį 
laiką jie gyveno Ukrainoje, ten 1892 metais 
mažoje kaimo trobelėje ir gimė Liudvika. Vė-
liau šeima vėl grįžo į gimtuosius kraštus. 

Gyvendama Gardine ir mokydamasi 
mergaičių gimnazijoje jaunoji Liudvika vis 
labiau artėjo prie baltarusių tautinio atgimi-
mo idėjų, užmezgė ryšius su Vilniuje ėjusiu 
baltarusių laikraščiu „Naša niva“. Jame 
baltarusių kalba išspausdino pirmuosius 
savo eilėraščius, kuriuose atsivėrė jaunos 
merginos gebėjimas jautriai pajusti aplinką, 
gamtos grožį. 

Senelio, tuomet garsaus bitininko, pa-
vyzdžio paskatinta ji stojo į dvimečius sodi-
ninkystės ir bitininkystės kursus Varšuvoje, 
kuriuos baigė 1914 m. 

Šalia gamtos propagavimo ji kartu su 
kitais „Naša niva“ autoriais karštai palaikė ir 
baltarusių tautinio atgimimo judėjimą. 1918 
m. kovo 25 d. pasirašė Baltarusijos Liaudies 
Respublikos Nepriklausomybės aktą. Deja, 
Baltarusija tada netapo nepriklausoma. 
Vakarinę jos dalį, kaip ir Vilniaus kraštą, 
okupavo Lenkija, rytinę – Sovietų Rusija. 

Pirmojo pasaulinio ir pilietinių karų 
audroms praūžus, 1923 metais Liudvika 
Savickaja atvažiavo gyventi į Vilnių. 1926 
metais Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje 
susituokė su Antonu Voiciku. Ši bažnyčia 
lenkų okupacijos metais buvo vienintelė 
Vilniuje, kurioje pamaldos buvo leidžiamos 
lietuvių ir baltarusių kalbomis.

Panerių pušyne kartu su antruoju vyru 
Antonu Voiciku ji pasistatė erdvią trobą. Ją 
statė perėmę ukrainietiškų kaimo statybinin-
kų patirtį – iš įvairios medienos, aplipindami 
visą statinį moliu. Namas išėjo pigus, o 
tarnavo jai iki pat mirties.

1927 metais jiems gimė dukra Galina 
Voicik, ištekėjusi – Luckevič. Dukra mokėsi 
Vilniaus baltarusių gimnazijoje, 1950 metais 
baigė Vilniaus universitetą, dirbo Gardino 
ir Vilniaus pedagoginiuose institutuose, 
tapo žinoma baltarusių filologė, pedagogė, 
publicistė, Vilnijos baltarusių tyrėja. Parašė 
ir Vilniuje baltarusių kalba išleido knygas 
„Zoska Veras“ (1992), „Liavon Luckevič“ 
(1999), „Baris Kit“ (2001), kartu su vyru L. 
Luckevičiumi – „Aliaksandr Kuoš“, „Aliak-
sandr Ylasou“, „Janka Šutovič“, „Piotr Sergi-
jevič“ (visos 2000), „Konstantin Galkovski“, 
„Marjan Peciukevič“ (abi 2001), „Adam 
Stankevič“, Anton Antanovič“ (abi 2002). Iš 
lietuvių į baltarusių kalbą išvertė Česlovo 
Kudabos knygą „Nerimi“ (1992).

Liudvika Savickaja pradėjo dirbti Vilniuje 
einančiuose baltarusiškuose laikraščiuose. 
Pasirašinėjo įvairiai – vyro pavarde Voicik, 
slapyvardžiais Zoska Veras, Mirko, Mama. Tu-
rėjo ir gamtos mylėtojui mielą slapyvardį –Šara 
Ptaška (Pilkas paukštelis). Vėliau įsigalėjo 
Zoskos Veras slapyvardis, su juo ji ir įėjo į 
baltarusių kultūros ir literatūros istoriją. 

Ji buvo drąsi moteris. Kai į Lukiškių 
kalėjimą pateko jaunas baltarusių poetas 
M. Mašara, ji sugebėjo slapta iš kalėjimo 
išnešti jo eilėraščius ir už savo pinigus 1923 
m. Vilniuje išleisti jo pirmąjį poezijos rinkinį 
„Mažyliai“.

Tuomet lenkų okupuotas Vilniaus kraš-
tas buvo daugiakalbis. Trūko pažintinės 
literatūros, žodynų. Todėl Liudvika Savic-
kaja ėmėsi rimto darbo ir pradėjo rengti 
„Baltarusių-lenkų-rusų-lotynų botanikos 
žodyną“. Jį išleido Vilniuje 1924 metais. Pasi-
rašė vis labiau populiarėjančiu Zoskos Veras 
slapyvardžiu. Žodynas turėjo pasisekimą, 
turi ir išliekamąją vertę. Jau Minske jis buvo 
pakartotinai išleistas 1992 metais.

Kursuose įgautas bitininkystės žinias 
ji dosniai perteikdavo Vilniaus krašto biti-
ninkams. Ji tapo rimtu bitininkų autoritetu. 
Tai leido jai Vilniuje įsteigti Baltarusių 
kooperatinę bitininkų draugiją „Bitė“. Šiai 
draugijai ji pirmininkavo per dešimt metų 
(1928–1939). 

„Bitė“ tiek sustiprėjo, kad pradėjo leisti 
(1934–1938 m.) draugijos žurnalą „Belarus-
kaja borc“. Jo leidėja ir redaktorė, aišku, buvo 
Zoska Veras. 

Ji gerai suprato, kad tėvynės, tautos, 

gimtojo krašto pažinimą būtina ugdyti nuo 
mažens ir tai daryti reikia gimtąja kalba. 
Todėl ji ėmėsi organizuoti vaikiškų leidinių 
baltarusių kalba leidimą. 1927 metais para-
šė ir kartu su M. Bučinska Vilniuje išleido 
parankinę knygą baltarusių moksleiviams 
„Mūsų vaikų sodelis“.

Sumanė leisti iliustruotą žurnalą vai-
kams. Pavadino jį gražaus paukštelio – lieps-
nelės vardu „Zaranka“. Jos redaguojamas 
žurnalas ėjo Vilniuje 1927–1931 metais.

Jame buvo spausdinami J. Kupalos, M. 
Bahdanovičiaus, Z. Biadulio, M. Mašaros, 
kitų, vėliau tapusių baltarusių literatūros 
klasikais, apsakymai, eilėraščiai, gamtos 
vaizdeliai. Man įsiminė Zoskos Veras trumpi 
apsakymai gamtos tema. 

Baltarusių etnografas, rašytojas, habi-
lituotas filologijos daktaras A. Lisas prisi-
mena: „Mano beknygę vaikystę skaidrino 
Vilniuje leidžiamas vaikų žurnalas „Za-
ranka“. Man tai buvo giminiškas, artimas 
šviesos spindulys, kurį sutvėrė rašytoja ir 
žurnalistė Zoska Veras kartu su savo leidinio 
bendradarbiais.“ 

Kai dėl okupacinės lenkų valdžios truk-
dymų „Zaranką“ teko uždaryti, Zoska Veras 
rankų nenuleido. Vilniuje, padedant kunigui 
Vincentui Hadliauskiui pradėjo leisti (1934–
1935) kitą vaikams skirtą gamtos pažinimo 
žurnalą, taip pat gražiu pavadinimu „Tar-
pumiškė“ (Laukymė) –  „Praleski“. 

Daug Zoskos Veras kūrinėlių bitininkystės, 
sodininkystės, žemės ūkio patarimų buvo skel-
biama ir jos leistuose plėšiamuose sieniniuose 
kalendoriuose, kurie baltarusių kalba Vilniuje 
buvo spausdinami 1926–1939 metais. 

Karas, valdžių kaita ilgam pritildė Zoską 
Veras. Ji ilgai negalėjo taikstytis su sovietine 
valdžia. Įtakos tam, matyt, turėjo ir faktas, 
kad jos pirmąjį vyrą Fabianą Šantyrą 1920 
metais sušaudė bolševikai. Tada ji liko viena 
su mažamečiu sūnumi Antonu. 

Aktyvi baltarusių veikėja negalėjo palan-
kiai vertinti ir pirmųjų sovietinės valdžios 
žingsnių Vilniuje, kai tik išvijus vokiečius, 
1944 metais buvo uždaryta Vilniaus baltaru-
sių gimnazija, o daugelis jos mokytojų buvo 
ištremti į Sibirą. Vėliau uždarytas Vilniaus 
Ivano Luckevičiaus baltarusių muziejus, 
nutrauktas visų baltarusių kalba ėjusių 
laikraščių leidimas. O baltarusių kultūros ir 
spaudos darbuotojai buvo represuojami.

Dar labiau jos neigiamą nusistatymą 
sovietų valdžios atžvilgiu sustiprino jos pir-
magimio sūnaus Antono Šantyros likimas. 
1946 metais jis buvo suimtas už tai, kad karo 
metais bendradarbiavo Vilniuje ėjusiame 
baltarusių laikraštyje „Sciag Pracy“ (Сцяг 
Працы). Antonas Šantyra buvo nuteistas 
sušaudyti. Greičiausiai „teisėjai“ nelabai 
gilinosi į jo rašinių tematiką. Užteko to, kad 
jis bendradarbiavo laikraštyje, kurį toleravo 
vokiečių valdžia. Nes vėliau bausmė buvo 
sušvelninta iki 25 metų kalėjimo be teisės 
susirašinėti. O rašė jis drąsiai, teigdamas, kad 
Hitleris ir Stalinas vienas ir tas pats. Jei tokie 
Antono Šantyros tekstai patektų tiems „tei-
sėjams“ į rankas, vargu ar jam būtų atšaukta 
mirties bausmė. Dešimt metų nei motina, nei 
sesuo nežinojo Antono likimo. Tik po Stali-
no mirties, 1956 metais jis, jau labai sunkiai 
sirgdamas, sugrįžta į Vilnių. 

Anot Zoskos Veras, pokario metai tai 
buvo „Letarginio sapno laikai“. Tik 1961 m. 
ji vėl pradėjo rašyti. Jos prisiminimai apie 
XX amžiaus pradžios baltarusių atgimimą 
pasirodė Baltarusijos spaudoje. 1982 m. ji 
buvo priimta į Baltarusijos rašytojų sąjungą. 
Apie ją vėl pasipylė publikacijos, gausūs jos 
interviu, buvo filmuojama. 

Jos kūrinių rinktinė buvo išleista Minske 
1985 m. Ją pristatydamas literatūrologas 
Nilas Gulevičius rašė: „Lyriniai autorės 
kūriniai – tai savotiški eilėraščiai prozoje. 
Juose jautriai perduodamos ne tik nuotaikos, 
bet ir pamąstymai, kurie skaitytojui kelia 
pagarbos, nuoširdumo jausmus. Tada atsive-
ria gilus bendravimas su dvasiškai turtingu, 
inteligentišku žmogaus pasauliu“.

Mirė Zoska Veras 1991 metais, eidama 
99 metus. Vilniaus baltarusių visuomenė, 
jos artimieji jau ruošėsi prasmingai paminėti 
Zoskos Veras šimtametį jubiliejų. Deja, jai 
pritrūko iki gražios sukakties vieno mėnesio 
ir kelių dienų... Prieš mirtį ji gyveno dar prieš 
karą pastatytame name Paneriuose, todėl ir 
buvo palaidota Panerių kapinėse. Ji pragyve-
no ilgą ir labai permainingą gyvenimą. 

Zoskos Veras portretas. Dailininkas Anatolijus 
Kryvenka (Minskas, 1993)

Vilniuje leisto žurnalo „Zaranka“  pirmasis 
numeris. 1927 metai

Zoskos Veras „Baltarusių-lenkų-rusų-lotynų  
botanikos žodynas“, Vilnius, 1924 metai  

Zoska Veras eilėraščių ir apsakymų rinktinė 
„Kalaski“, Minskas, 1985 metai

Zoskos Veras ekslibris. Dailininkas Viačka Celešas

lietuvos ir Baltarusijos istorijos įvykų interpretacijos
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sigitas TuTlys, Vilnius
Prieš 73 metus, 1940 m. liepos mėn. buvo 

sudarytas vadinamasis Liaudies seimas. Kas 
buvo šis seimas? 

Liaudies seimas – marionetinė aukščiau-
siosios valstybinės valdžios institucija, veikusi 
Lietuvoje 1940 m. liepos 21–rugpjūčio 25 d. pa-
gal Lietuvą okupavusios (1940 birželio 15 d.) 
Sovietų Sąjungos vadovybės parengtą politinį 
scenarijų. Jis buvo patvirtintas liepos 1 d., jau 
paleidus Lietuvos Respublikos seimą, SSRS 
pasiuntinybėje įvykusiame pasitarime, į kurį 
buvo pakviesti 1918 m. įkurtos Lietuvos komu-
nistų partijos (toliau – LKP) vadovai ir kai kurie 
Liaudies vyriausybės1 nariai. Tačiau svarbiausi 
sprendimai buvo priimami Maskvoje. Liaudies 
seimo rinkimai buvo organizuojami remiantis 
minėtos vyriausybės liepos 5 d. paskelbtu 
seimo rinkimų įstatymu. Seimo rinkimų or-
ganizavimą ir nutarimų priėmimą kontroliavo 
SSRS vyriausybės ypatingasis įgaliotinis Lie-
tuvai Vladimiras Dekanozovas, vėliau – SSRS 
nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis minis-
tras Nikolajus Pozdniakovas. Liepos 8 d. Vy-
riausioji rinkimų komisija, vadovaujama LKP 
Centro komiteto (CK) nario Vlado Niunkos, 
išaiškino, kad kelti kandidatus į seimą gali 
tik valdžios leidimus veikti turinčios organi-
zacijos, t. y. komunistinės (komunistų partija, 
1919 m. įkurta Lietuvos komunistinė jaunimo 
sąjunga, komunistų vadovaujamos profesinės 
sąjungos ir MOPR2), nes visos kitos jau buvo 
uždraustos. Kandidatų į Liaudies seimą sąra-
šą sudarė Lietuvos darbo liaudies sąjungos3 

vardu veikianti LKP. Visi iškelti kandidatai 
atstovavo šiai sąjungai, dauguma jų – LKP 
nariai, tačiau tarp nepartinių kandidatų buvo 
ir Lietuvai žinomų žmonių: rašytojai Petras 
Cvirka, Liudas Dovydėnas, Liudas Gira, Stasė 
Vaineikienė, Antanas Venclova, operos solistė 
Aleksandra Staškevičiūtė, aktoriai Romualdas 
Juknevičius, Henrikas Kačinskas. Paskelbus 
rinkimų datą (liepos 14–15 d.), prasidėjo klai-
dinanti propaganda bei agitacija. Lietuvos 
liaudies darbo sąjungos programa užsienio 
politikos srityje skelbė Lietuvos Respublikos ir 
Sovietų Sąjungos tautų draugiškumą ir sąjun-
gą, tačiau neužsiminė apie Lietuvos stojimą į 
SSRS. Vidaus politikoje sąjunga žadėjo atleisti 
darbo valstiečius nuo mokesčių nepriemokų 
ir skolų, aprūpinti žeme bežemius ir maža-
žemius, pagerinti darbininkų ir tarnautojų 
padėtį, išplėsti ir pagerinti socialinį draudimą 
bei sveikatos apsaugą, plėtoti tautinę kultūrą, 
užtikrinti tautų lygybę ir tikėjimo laisvę, taip 
pat žodžio, spaudos, susirinkimų, sąjungų 
laisvę, piliečių asmens ir turto neliečiamybę, 
sumažinti butų nuomos kainą, įvesti civilinę 
metrikaciją. Rinkimų kampanija ir Liaudies 
seimo rinkimai vyko pagal Lietuvos seimo 
rinkimų įstatymą ir SSRS rinkimų pavyzdį; 

rinkėjai neturėjo pasirinkimo galimybės – į 
79 vietas buvo pasiūlyti 79 kandidatai. LKP 
ir Liaudies vyriausybė slėpė nuo rinkėjų keti-
nimus paskelbti Lietuvoje sovietinę valdžią ir 
parengti Sovietų Sąjungai teisines prielaidas 
aneksuoti Lietuvą.

Tačiau vien demagoginiais pažadais 
Maskvos valią vykdžiusi komunistų partija ne-
pasikliovė. Rinkimams rengėsi ir svarbiausia 
represinė įstaiga – Valstybės saugumo depar-
tamentas, vadovaujamas LKP CK pirmojo se-
kretoriaus Antano Sniečkaus. Liepos 6 d., t. y. 
tą dieną, kai buvo pranešta apie seimo rinki-
mus, A. Sniečkus pasirašė slaptą įsakymą, kad 
reikia tuoj pat suimti destruktyvų, agituojantį 
prieš Liaudies vyriausybę ar ardantį rinkimų 
tvarką elementą. Todėl rinkimų kampanijos 
metu imtasi represijų: jau nuo birželio pabai-
gos prasidėjo suėmimai, liepos 11–12 d. suimta 
apie 250 partijų, visuomeninių organizacijų 
veikėjų, buvusių valstybės pareigūnų, kari-
ninkų ir kt., liepos 17 d. su šeimomis į Sovietų 
Sąjungą ištremti (prasidėjus SSRS–Vokietijos 
karui – įkalinti) buvęs ministras pirmininkas 
Antanas Merkys ir buvęs užsienio reikalų 
ministras Juozas Urbšys. Politiniame žodyne 
atsirado terminas liaudies priešas, kuris buvo la-
bai platus ir sąmoningai neapibrėžtas. Jis buvo 
taikomas ne tiek buržujams, kiek visiems tiems, 
kurie nepatenkinti naująja valdžia, skleidžia 
gandus, kad Lietuva okupuota, kad šalyje būsią 
kolūkiai, kad litą pakeisią rubliai, o pirmiausia 
tiems, kurie neisią balsuoti4. Į balsavusių rin-
kėjų pasus buvo dedami antspaudai, kad būtų 
aišku, kas dalyvavo balsavime. Bauginimai ir 
grasinimai, ypač pasų žymėjimas, buvo veiks-
minga valdžios priemonė surenkant liepos 
14–15 d. (rinkimai buvo pratęsti) prie balsadė-
žių rinkėjus. Be to, 1940 m. vasarą miestuose ir 
miesteliuose, bažnytkaimiuose ir net kaimuose 
vyko komunistiniai mitingai, susirinkimai, 
demonstracijos. Jų dalyvius sutraukdavo so-
cialinės iliuzijos, taip pat smalsumas.

Oficialiais duomenimis, rinkimuose da-
lyvavo 95,1% visų turinčių teisę balsuoti, už 
iškeltus kandidatus balsavo 99,19% rinkėjų 
ir visi kandidatai buvo išrinkti: 39 LKP nariai 
ir 40 nepartinių. Iš tikrųjų rinkimų rezultatai 
buvo suklastoti: nebuvo rinkėjų sąrašų, viešai 
nebuvo paskelbta, kiek balsų gavo kandidatai. 
Visgi archyvinė medžiaga ir to meto žmonių 
atsiminimai, dienoraščiai rodo, kad dauguma 
gyventojų rinkimuose dalyvavo. Tačiau dalis 
balsavimo kortelių buvo sugadinta (įrašant 
antisovietinius šūkius ir kt.): rinkimus stebėjęs 
V. Dekanozovas konstatavo, kad rinkimų kor-
telės buvo naikinamos. Seimo rinkimų doku-
mentai neišliko. Manytina, kad juos sovietinė 
valdžia sunaikino, siekdama nuslėpti rinkimų 
klastojimą. Išlikusiais duomenimis (Valstybės 

saugumo departamen-
to ir Valstybės saugu-
mo policijos biuleteniai, 
apskričių viršininkų 
pranešimai), apie pusę 
kandidatų gavo ma-
žiau kaip 50% balsų, 
t. y. nesurinko reikiamo 
balsų skaičiaus ir fak-
tiškai nebuvo išrinkti. 
Po rinkimų komunistų 
organizuojamuose mi-
tinguose imta, reiškiant 
liaudies valią, reikalauti, 
kad Liaudies seimas 
Lietuvoje paskelbtų 
sovietinę valdžią ir 
prijungtų Lietuvą prie 
SSRS. Liepos 17 d. Tali-
ne susirinkę okupuotų 
Baltijos šalių vyriau-
sieji emisarai – V. De-
kanozovas, Andrejus 
Vyšinskis ir Andrejus 
Ždanovas – galutinai 
suderino polit inio 
spektaklio scenarijų, 
t. y. jų inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą.

P a ž e i s d a m a s 
1 9 3 8  m .  L i e t u v o s 
Konstituciją seimas 
pasiskelbė suvereniu 
tautos valios reiškė-
ju, liepos 21 d. priėmė 
LKP iniciatyva į sesijos 
dienotvarkę įtrauktas 
deklaracijas dėl vals-
tybinės santvarkos 
(paskelbta Lietuvos 
Sovietų Socialistinė 

Respublika – LSSR5) ir dėl Lietuvos įstoji-
mo į Sovietų Sąjungą, liepos 22 d. paskelbė 
žemę visos tautos, t. y. valstybės, nuosavybe, 
liepos 23 d. priėmė bankų ir stambiosios pra-
monės nacionalizavimo deklaraciją, išrinko 
LSSR konstitucijos projekto rengimo komisiją6 
ir įgaliotąją komisiją, kuri turėjo SSRS Aukš-
čiausiajai tarybai (AT) perduoti seimo dekla-
raciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungą. 
Šie Liaudies seimo aktai priimti pažeidžiant 
elementarias parlamento darbo procedūras: 
balsavusiųjų už rankos pakėlimu balsai nebu-
vo skaičiuojami, paskelbta, kad balsavusiųjų 
prieš nėra, su seimo atstovais salėje sėdėjo 
pašalinių žmonių. 

Liepos 31 d. iš Kauno traukiniu į Maskvą 
išvyko seimo įgaliotoji komisija (21 asmens 
delegacija) parvežti į Lietuvą Stalino saulės, t. y. 
perduoti SSRS AT Liaudies seimo prašymą pri-
imti Lietuvą į Sovietų Sąjungą. Šios delegacijos 
nariai: buvęs Liaudies vyriausybės ministras 
pirmininkas Justas Paleckis (įgaliotosios komisi-
jos pirmininkas), LKP Kretingos apskrities ko-
miteto darbuotoja Birutė Abdulskaitė-Slapšienė, 
I. Adomas (apie jį trūksta duomenų), Liaudies 
vyriausybės laikinasis valstybės kontrolierius, 
Liaudies seimo pirmininkas Liudas Adomaus-
kas, rašytojas, Liaudies seimo prezidiumo 
antrasis sekretorius Petras Cvirka, valstietis, 
LKP narys Juozas Demskis, LKP CK žemės 
ūkio skyriaus vedėjas, Liaudies vyriausybės 
įgaliotasis ministras Vilniui ir jo sričiai Karolis 
Didžiulis (iki 1940 m. Grosman), Lietuvos liau-

dies kariuomenės7 bataliono politinis vadovas, 
LKP narys Viktoras Ditkevičius, LKP CK narys, 
vidaus reikalų ministras Liaudies vyriausy-
bėje, Liaudies seimo prezidiumo pirmasis 
vicepirmininkas, Lietuvos inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą vienas iš vykdytojų Mečislovas 
Gedvilas, rašytojas, poemos Stalino LTSR konsti-
tucija (1940 m.) autorius Liudas Gira, LKP narė, 
administracinė darbuotoja Biržuose Marija 
Kutraitė, LKP CK antrasis sekretorius Icikas 
Samuilas Meskupas, agronomas ekonomistas, 
laikinasis vidaus reikalų ministras ir žemės 
ūkio ministras Liaudies vyriausybėje Matas 
Mickis, kairiosios orientacijos poetė Salomėja 
Nėris, LKP narys, Panevėžio apskrities žemės 
komisijos pirmininkas Kazimieras Petrauskas, 
valstietis, LKP narys Pranas Petrauskas, LKP CK 
narys, darbo ministro pavaduotojas Liaudies 
vyriausybėje Motiejus Šumauskas, rašytoja, vi-
suomenės veikėja, Palangos miesto burmistrė 
Stasė Vaineikienė, kairiosios orientacijos rašyto-
jas, Liaudies vyriausybės švietimo ministras, 
Liaudies seimo prezidiumo antrasis sekreto-
rius Antanas Venclova, Liaudies vyriausybės 
krašto apsaugos ministras Vincas Vitkauskas 
ir darbininkas, LKP narys Pranas Zibertas. 
A. Sniečkus vyko kaip delegacijos vertėjas, nes 
dar nebuvo aišku, kaip Kremliuje bus įvertinta 
jo veikla: 1939 m. buvo nutrūkę ryšiai tarp LKP 
ir Komunistų internacionalo, kitaip – Komin-
terno, Trečiojo internacionalo8.

Sovietų Sąjungos smurtu padiktuoti 

lietuvos okupacijos istorija

Liaudies seimas

Liaudies seimo rinkimų plakatas. 1940 m. liepos mėn. (nuotr. iš ,,Lietuva 
1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 78)

Rinkimų į Liaudies seimą būstinė Tirkšliuose (Mažeikių apskritis). 1940 m. liepos 14 d. 
(nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų 

genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 84)

Sovietinė demonstracija Vilniuje. 1940 m. liepos mėn. (nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos 
Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 80)

Nukelta į 7 p.
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Liaudies seimo aktai suklastojo Lietuvos žmo-
nių valią ir panaikino Lietuvos valstybingumą. 
1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos aneksiją neva 
teisiškai įformino SSRS AT – Lietuva buvo pa-
skelbta Sovietų Sąjungos 14-ąja sąjungine (t. y. 
sovietine) respublika9. SSRS vadovybė pasiekė 
savo tikslą Pabaltijyje: okupacijai ir aneksijai 
buvo sudaryta savanoriško įstojimo į Sovietų 
Sąjungą regimybė. Lietuvoje formaliai įsiga-
liojo SSRS pilietybė. Rugpjūčio 25 d. Liaudies 
seimas priėmė Sovietų Sąjungos konstitucijos 
(1936 m.) pagrindu parengtą Lietuvos Sovie-
tų Socialistinės Respublikos konstituciją10, 
pasivadino LSSR AT, prezidento instituciją 
pakeitė LSSR AT prezidiumu (pirmininku 
tapo J. Paleckis), o Liaudies vyriausybę per-
tvarkė į Liaudies komisarų tarybą (pirmininku 
paskirtas M. Gedvilas).

Štai kaip 1940 m. įvykius vertino teisinin-
kas prof. Mykolas Rėmeris: Visa, kas nuo birže-
lio 15 iki liepos 21 d. [faktiškai iki rugpjūčio 3 d.] 
vyko Lietuvoje, tai buvo tiktai <...> politinio 
teatro vaidinimas. Šio inscenizavimo žymiausias 
sąmoningas veikėjas buvo Lietuvos kompartija, 
režisieriai – Dekanozovas su Pozdniakovu, Molo-
tovo ir Stalino vadovaujami, o agentai – Liaudies 
vyriausybė ir Liaudies seimas <...>. Lietuvos liaudis 
jokio sprendžiamojo vaidmens čia nevaidino <...>, 
tačiau svetimųjų viskas buvo daroma jos vardu; jos 
vardu kalbėjo ir veikė Liaudies vyriausybė; jos vardu 
buvo organizuojami mitingai, eisenos ir demonstra-
cijos <...>; jos vardu rėkė mitinguose agitatoriai bei 
oratoriai; jos vardu buvo skiriama Liaudies seimo 
sudėtis, jos vardu tasai seimas pasivadino ir išleido 
dvi liepos 21 d. deklaracijas [t. y. dėl valstybinės 
santvarkos ir dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų 
Sąjungą] <...>11. Okupantų paskirtas Liaudies 
seimas neturėjo lietuvių tautos bei visų šalies 
gyventojų įgaliojimo panaikinti Lietuvos vals-
tybingumą ir prašytis į Sovietų Sąjungą, todėl 
jo nutarimai buvo neteisėti. 

Liaudies seimo atstovų sąrašas12:
LKP narė (nuo 1933 m.) Birutė Abdulskai-

tė-Slapšienė
nepartinis Liudas Adomauskas (seimo 

prezidiumo pirmininkas)13

LKP narys (nuo 1936) Pranas Aksionaitis 
nepartinis Jurgis Ališauskas 
nepartinis Kazys Balčiūnas 
nepartinis Feliksas Balionis 
LKP narys (nuo 1933) Juozas Banaitis 
LKP narys (nuo 1921) Boleslovas Bara-

nauskas 
LKP narys (nuo 1932) Antanas Bauža 
nepartinis Jurgis Bieliauskas 
LKP narys (nuo 1940) Vytautas Bieliauskas
nepartinis Vladas Biržietis 
nepartinis Ignas Budionovas 
LKP narys (nuo 1935) Antanas Butkus 
nepartinis Petras Cvirka 
nepartinis Alfonsas Česnuitis 
nepartinis Adomas Dambrauskas14 
LKP narys (nuo 1935) Petras Daukšys 
LKP narys (nuo 1932) Icikas Demba 
LKP narys (nuo 1932) Juozas Demskis 
LKP narys (nuo 1919) Karolis Didžiulis (iki 

1940 Grosman)
LKP narys (nuo 1935) Viktoras Ditkevičius 
nepartinis Liudas Dovydėnas 
nepartinis Pranas Eidukaitis 
LKP narys (nuo 1932) Berelis Fridmanas 
nepartinis Antanas Garmus15 
LKP narys (nuo 1934) Mečislovas Gedvilas 
nepartinis Liudas Gira 
nepartinis Juozas Glotnys 
LKP narys (nuo 1933) Juozas Grigalavičius 
LKP narys (nuo 1927) Aleksandras Gudai-

tis-Guzevičius 
LKP narys (nuo 1928) Vladas Gutauskas 
LKP narys (nuo 1933) Vladas Jaciunskas 
LKP narys (nuo 1935) Vaclavas Jadzgievičius 
nepartinis Eduardas Jasutis 
nepartinis Stefanas Jendrichovskis 
nepartinis Romualdas Juknevičius 
nepartinis Henrikas Kačinskas 
nepartinis Domas Kazimieraitis
LKP narė (nuo 1934) Marija Kutraitė 
LKP narys (nuo 1932) Ignas Laucė 
nepartinis Noachas Mackevičius 
LKP narys (nuo 1919) Jonas Malašinskas 
LKP narė (nuo 1935) Michalina Meškauskienė 
LKP narys (nuo 1932) Marijonas Miceika 
nepartinis Matas Mickis 
nepartinis Pranas Mickus 
LKP narys (nuo 1937) Antanas Mikonis 
nepartinė Petronėlė Milančiūtė 
nepartinis Stasys Murauskas16 
nepartinis Stasys Orentas 
nepartinis Povilas Pakarklis 
nepartinė Genovaitė Paleckienė 

lietuvos okupacijos istorija

nepartinis Justas Paleckis17 
nepartinis Janas Paškevičius 
LKP narys (nuo 1938) Petras Paunksnis
LKP narys (nuo 1937) Kazimieras Pe-

trauskas 
LKP narys (nuo 1924) Pranas Petrauskas 
nepartinis Jonas Plečkaitis 
LKP narys (nuo 1928) Stasys Pupeikis
LKP narys (nuo 1935) Petras Ramanauskas 
LKP narys (nuo 1934) Aleksas Ražanauskas 
nepartinis Juozas Ryliškis 
LKP narys (nuo 1934) Rapolas Rimdžius
LKP narys (nuo 1926) Domas Rocius 
LKP narys (nuo 1920) Antanas Sniečkus18 
nepartinė Aleksandra Staškevičiūtė 
nepartinė Irena Štachelska-Dzievicka 
LKP narys (nuo 1924) Motiejus Šumauskas 
nepartinis Juozas Švitra 
LKP narys (nuo 1933) Tomas Tamulevičius 
nepartinis Jonas Taurinskas19 
nepartinis Jonas Tverkus
nepartinė Stasė Vaineikienė 
nepartinis Antanas Venclova 
LKP narys (nuo 1927) Jankelis Vinickis 
LKP narys (nuo 1927) Stasys Volkovičius 
LKP narys (nuo 1919) Pranas Zibertas 
nepartinis Romanas Žebenka.
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Liaudies seimas / Lietuva 1940–1990: 
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pedagoginį universitetą, istorijos specialybę. 
Studijuodamas dirbo Vilniaus Sausio 13-osios 
vidurinėje mokykloje skautų būrelio vadovu. 
2001- 2002 m. m. dirbo Vilniaus vaikų globos 
namuose „Gilė“ auklėtoju, 2002-2003 m. Vil-
niaus Žirmūnų gimnazijoje ir Vilniaus „Vilnies“ 
pagrindinėje mokyklose istorijos mokytoju. 
Nuo 2003 metų iki dabar dirba UAB „Bigreta“ 
vadybininku.

Moka anglų, rusų ir latvių kalbas.
Nuo 1990 metų dalyvauja skautų organiza-

cijų veikloje, yra buvęs „Pilies“ ir „Keruočio“ 
skautų tuntininku, „Lietuvos skautijos“ tarybos 
nariu. Yra vadovavęs ir organizavęs ne vieną 
dešimtį skautiškų stovyklų, žygių ir renginių. 
Nuo 1995 iki 1997 aktyviai prisidėjo prie Jauni-
mo bendrijos „Verus“ organizuotų gatvės vaikų 
socializacijos projektų, dalyvavo moksleivių 
ateitininkų veikloje, 1999 -2001 aktyviai veikė 
Lietuvių tautinio jaunimo organizacijoje „Jau-
noji karta“. Nuo 2008 metų vadovauja Lietuvių 

A. Patackas. Sąjūdžio kareivio laiškas V. Landsbergiui
tautinio jaunimo sąjungai, buvo vienas iš Lietu-
vių tautinio centro steigėjų, šiuo metu yra šios 
organizacijos Etikos komisijos narys.

Nuo 2009 metų aktyviai prisideda prie kasme-
tinių Kovo 11-osios patriotinių eitynių, ir baltiškų 
kultūros stovyklų Dieveniškėse organizavimo. 
Yra politinės partijos Tautininkų Sąjunga steigėjas, 
2011 metų gruodžio 17 dieną, atkuriamojo suva-
žiavimo metu, išrinktas partijos vicepirmininku. 
Vedęs, žmona Virginija šiuo metu vaiko priežiūros 
atostogose, dukra Milda moksleivė, sūnus Vaitau-
tas eina į darželį. Pomėgiai: Lietuvos ir Latvijos 
istorija, etninė kultūra, kelionės.

Taigi jaunas žmogus, istorikas ir istorijos 
mokytojas, dirba su vaikais ir laisvalaikiu. Savo 
tautiškas pažiūras deramai derina su krikščiony-
be, jam ypač svarbi tradicinė lietuviška šeima, jo 
straipsnius spausdina ne tik tautininkų spauda, 
bet ir krikdemų „Apžvalga“, ir „Bernardinai“.

Jo biografijoje nėra jokios dėmės, prie kurios 
galėtų prikibti žurnalistai. Dar – Panka visai 

nesiruošia bėgti iš ES, yra už buvimą ES, bet 
aktyvų buvimą, taisant kas joje ne taip. Kiek teko 
susipažinti, tai rimtas, santūrus, lietuviškai lėtas 
jaunas žmogus, kuris jau baigia nusiplauti jam 
primestą skustagalvio nacio, fašisto etiketę. Nuo 
savęs galiu pasakyti – jei Julius Panka fašistas, tai 
aš, Algirdas Patackas – komunistas. Jam – 35-eri. 
Manau, po penkerių metų jis išaugs į ramų, tvirtą, 
santūrų politiką- patriotą sveikiausia šio žodžio 
prasme, ir kas žino…

O Jūs patikėjote laikraštienos pasakomis apie 
jį ir padarėte ir toliau darote iš jo baubą. Bandžiau 
Jus perspėti per sūnų ir Jūsų kamerdinerį Tučkų, 
bet matyt tai nebuvo padaryta.

Taip, mes rizikuojame. Taip, mes skelbiame 
karą ES blogybėms, metam iššūkį nusenusiai 
Europai vardan tos pačios Karolio Didžiojo 
Europos iš didžiosios raidės. Be abejo, galime 
pralaimėti, kaip vengrai 1956-iais, o jau nuos-
tolių tai tikrai turėsime. Bet juk mes – Lietuva! 
Argi nebuvo moratoriumų ir blokadų, ar iš-
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duosime vengrus, vėl pakilusius į kovą, kaip 
ir 1956-iais?

Be abejo, šalia Juliaus Pankos šmėkšo dar 
viena figūra, o gal jų ir daugiau, su kuriais neičiau 
į žvalgybą, bet ar SĄJŪDYJE to nebuvo – galėčiau 
netgi įvardinti pavardes…

Vytautai Landsbergi, pirmasis ir tikrasis nau-
josios Lietuvos Prezidente, šlovingosios riterių 
giminės lietuviškosios atšakos tesėjau, kuri jau 
penkios kartos ištikimai tarnauja Lietuvai tėvynei 
– prašau, neatmeskite lengva ranka mano sakymų. 
Jie – iš širdies, pasitelkiant sveiką protą ir paaštrė-
jusią pastaruoju metu nuojautą. Dar kartą – visada 
Jus gerbiau ir gerbsiu, nes mačiau Jus iš arti labai 
realios mirties akivaizdoje. Jūs buvote jai pasiruo-
šęs, ir Lietuva per amžius šito neužmirš.

Atrodo, atlikau savo pareigą.

Buvęs Jūsų asmens sargybinis, 
Sąjūdžio eilinis Algirdas PATACKAS

Šaltinis: www.alkas.lt

Vasario 16-osios išvakarėse lietuvių kultūros puoselėtojų grupė paskelbė įkūrusi 
„Algirdo Patacko vardo taupyklę lietuvių dvasinei kultūrai tyrinėti“

Šį sumanymą ėmėsi įgyvendinti vieni iš pirmų-
jų ir aktyviausių Kauno Sąjūdžio sekmadieninės 
lietuvių kultūros mokyklos, įkurtos dar 1988 m., 
darbuotojų leidę leidinį „Vydija“, vėliau redagavę 
jo internetinį atitikmenį www.vydija.lt – Rasa ir Jū-
ris Ambraziejai kartu su bendraminčiais: etnologu 
Aleksandru Žarskumi ir Seimo nario A. Patacko 
padėjėju, atsargos majoru Jonu Zajančkausku.

Taupyklės tikslai: Tyrinėti bei skatinti tyrinėji-
mus šiomis kryptimis:

 Tėvynės meilės ugdymas ir puoselėjimas,
 iki istorinių bei istorinių laikų baltų-lietuvių 
savimonės, religijos, kalbos, papročių esmiškas 
pažinimas ir pritaikymas šiems laikams,
 lietuvių kalbos išlikimo ir gaivinimas,
 Lietuvos istorijos, apvalytos nuo svetimų įtakų, 
tyrinėjimai.
tradicinių šeimos vertybių tyrinėjimas, gynimas 
bei pritaikymas šiems laikams.

Taupyklės valdyba: Aleksandras Žarskus, 

•
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•

etnologas; Rasa Ambraziejienė, baltiškų sim-
bolių tyrinėtoja; Jūris Ambraziejus, spaudos ir 
informacinių technologijų inžinierius; Jonas Za-
jančkauskas, Seimo nario A. Patacko padėjėjas, 
atsargos majoras. Valdybos pirmininkė Rasa 
Ambraziejienė. Sprendimai valdyboje priimami 
kolektyviai.

algirdo Patacko vardo taupyklė lietuvių 
dvasinei kultūrai tyrinėti
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Novužės krašto pasakų senelis
Bernardas aleKnaViČius, Klaidėda

Lietuvos širdelė – Zanavykai

Zanavykai, kurių didžioji dalis – maž-
lietuvių palikuonys, XIX a. pabaigoje ir XX 
a. pradžioje lietuvių tautiniam atgimimui 
suvaidino patį svarbiausią vaidmenį. Tikriau-
siai ir klaipėdiškis poetas ir aktorius Bronius 
Gražys (1934–2013) kilęs iš Aukštaitijos „Odėje 
Zanavykams“, kuri tapo Klaipėdos zanavy-
kų bendrijos himnu (muz. Z. Rinkevičiaus), 
neatsitiktinai rašė: „Zanavykai, Zanavykai 
Lietuvos širdelė...“

Kodėl poetas nedidutį žemės lopinėlį tarp 
Nemuno ir Šešupės vadina Lietuvos širdele? 
Kuo išsiskiria šis kraštas iš kitų Lietuvos 
etninių regionų? Kodėl jaunystėje kun. Jonas 
Mačiulis norėjo būti zanavyku ir savo pirmąjį 
prozos kūrinį „Atsakymai apie Lietuvos 
praeigą“ 1891 m. Tilžėje išleido Stanislovo 
Zanavyko slapyvardžiu, o tapęs poetu Mai-
roniu rašė:

Kur bėga Šešupė,
Kur Nemunas teka,
Ten mūsų Tėvynė graži
Lietuva
Poetas Bronius Gražys Lietuvos širdelę 

randa tarp Nemuno ir Šešupės, o kur kas 
anksčiau Maironis čia jau buvo aptikęs pačią 
Lietuvą.

Kodėl tokios paralelės poetų kūryboje? 
Tai kas gi tie Zanavykai? Kodėl daugelis XIX 
a. ir XX a. pradžios visuomenininkų lygiavosi 
į šio krašto šviesuolius ir net norėjo būti za-
navykais? Ir jeigu viso šito paklaustume bet 
kurio zanavyko, tai šis nedvejodamas atsakytų: 
Zanavykai – kunigų ir švietėjų kraštas.

Taip gyvenime jau susiklostė, kad po 1795 
m. Trečiojo padalinimo lietuviškoji Užnemunė 
(Sūduva) atiteko Prūsijai, nuo 1807 m. įėjo į 
Varšuvos kunigaikštystę, o 1815–1867 m. buvo 
Lenkijos karalystės dalis, kurios visuomeninio 
gyvenimo sąlygos skyrėsi nuo Rusijos imperi-
jos. Svarų vaidmenį čia suvaidino ir Napoleono 
kodeksas, kuris Zanavykuose veikė iki Pirmojo 
pasaulinio karo.

Kraštas turėjo Seinų kunigų seminariją, o 
nuo 1866 m. dar ir vienintelę Lietuvoje Vei-
verių mokytojų seminariją, kurioje mokslus 
baigė žinomi Zanavykų krašto mokytojai 
Petras Abramavičius, garsių muzikų Vytauto 
Bacevičiaus ir Gražinos Bacevičiūtės tėvas 
Vincas  Bacevičius, broliai Jonas ir Vincas Da-
niliauskai, Petras, Stepas ir Vaclovas Dumčiai, 
Juozas ir Vincas Gvildžiai, semiotikos mokslo 
kūrėjo Algirdo Juliaus Greimo tėvas Julius 
Greimas, Tauro apygardos vado Aleksandro 
Grybino – Fausto tėvas Antanas Grybinas, Vin-
cas Gustaitis, Viktoras Jakubauskas, Jonas ir 
Juozas Jonikaičiai, Juozas Kasperavičius, Bro-
nius, Jonas ir Juozas Kaunai, Pranas Klimaitis, 
vėliau tapęs Klaipėdos krašto sukilimo vado 
pavaduotoju, Aleksandras ir Vincas Kudirkos, 
Jonas Mačiulaitis, Mykolas Mikelkevičius, 
Vincas Naujokas, Vincas Oškinis, Lietuvos 
nepriklausomybės 1918 m. vasario 16 d. akto 
signataro Prano Dovydaičio mokytojas Jurgis 
Paltanavičius, Juozas ir Vincas Palukaičiai, 
Vincas Plaušinaitis, Juozas Poderis, Juozas 
Pupkis, Juozas Sabas, Čikagoje gyvenančio 
garsaus vaikų gydytojo Lino Sidrio senelis 
Juozas Sideravičius, broliai Vaclovas ir Vladas 
Sidzikauskai, Jonas Sluoksnaitis, poetės Graži-
nos Tulauskaitės tėvas Leonardas Tulauskas, 
Antanas ir Pranas Užupiai, Juozas Ūsas, An-
tanas Valaitis ir kiti.

Dvasininkai, skleidę šviesą

Didelė dalis čia suminėtų Veiverių moky-
tojų seminarijos buvusių auklėtinių dalyvavo 
Pirmajame pasauliniame kare, įgijo karininkų 
laipsnius, o grįžę į Lietuvą 1918–1919 metais 
organizavo savanorius, kūrė Lietuvos kariuo-
menę. Buvęs Veiverių mokytojų seminarijos 
auklėtinis karininkas Vincas Gvildys, kilęs iš 
Žuklijų, 1920 m. žuvo kovoje su lenkais. Pranas 
Kaunas ir Vladas Sidzikauskas tarnaudami 
Lietuvos kariuomenėje tapo pulkininkais, o 
Vaclovas Sidzikauskas pasuko teisininko keliu 
ir dirbo diplomatinį darbą. 1920–1934 m. su 
pertraukomis jis atstovavo Lietuvai prie Tautų 
Sąjungos, kurį laiką gyveno Klaipėdoje ir Pre-
kybos institute dėstė diplomatijos istoriją.

Vis dėlto XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmo-
je pusėje patį svarbiausią švietėjišką darbą 
atliko Novužės krašte gimę kunigai. Tarp 
jų – Sintautų parapijos klebonas Antanas Ta-
tarė, mokyklinių vadovėlių leidėjai ir rengėjai 
Lukas Staugaitis ir Juozas Dėdinas, profesorius 

kunigas Pranas Augustaitis, poetas ir vertėjas 
kunigas Jonas Užupis-Šerenga, kanauninkas 
Kazimieras Prapuolenis, buvęs Seinų kunigų 
seminarijos rektorius kanauninkas Jonas Gie-
draitis, kunigas misionierius Justinas Bona-
ventūras Pranaitis, profesorius protonotaras 
Aleksandras Grigaitis, profesorius prelatas 
Pranas Kuraitis, kunigas Jonas Jaronimas Ja-
kaitis, kun. Augustinas Vaitiekaitis, Klaipėdos 
kraštui nusipelnęs kunigas Pranas Bajerčius ir 
daugybė kitų.

XIX a. pabaigoje Mažojoje Lietuvoje liute-
ronų kunigus su aukštuoju išsilavinimu rengė 
Karaliaučiaus universitetas, kuriame veikė 
Lietuvių kalbos seminaras. Tuo metu Seinų 
lenkiškoje kunigų seminarijoje su viduriniu 
išsilavinimu buvo rengiami katalikų kunigai, 
kurie buvo susibūrę į slaptą lietuvių kalbos 
būrelį. Paradoksalu, kad Karaliaučiaus univer-
siteto Lietuvių kalbos seminaras neišugdė nė 
vieno kunigo – kovotojo už mažlietuvių teises. 
O tuo pačiu metu Seinų kunigų seminarijos 
slaptasis lietuvių kalbos būrelis gyvenimui 
paruošė kunigus kovotojus už lietuvių teises, 
vėliau tapusius vyskupais P. P. Būčį, J. Stau-
gaitį, istorikus kunigus A. Jasaitį, kuris 1918 m. 
anglų kalba parašė lietuvių tautos istoriją ir ją 
įteikė į Paryžiaus taikos konferenciją išvyks-
tančiam JAV prezidentui V. Vilsonui, kunigą 
J. Totoraitį, parengusį Zanavykų ir Sūduvos 
istoriją. Beje, ir kunigas A. Jasaitis, ir kunigas 
J. Totoraitis beveik visą savo gyvenimą buvo 
susiję su krašto švietimu. Kunigas  Antanas 
Jasaitis mokytojavo Šakių „Žiburio“ gimna-
zijoje, o kunigas Jonas Totoraitis buvo tarp 
Marijampolės ir Seinų „Žiburio“ gimnazijų 
steigėjų, daug metų vadovavo Marijampolėje 
įkurtai Marijonų gimnazijai, buvo Lietuvos 
universiteto profesorius.

Labai panašiu keliu ėjo ir buvęs Seinų ku-
nigų seminarijos auklėtinis, išaugęs iš slapto 
lietuvių kalbos būrelio, kanauninkas Vincentas 
Vizgirda, kuris buvo ne tik Marijampolės bei 
Šakių „Žiburio“ gimnazijų kūrėjas ir pirmasis 
jų direktorius, bet 1918 m. Seinuose dar įkūrė 
ir lietuviškąją Kunigų seminariją. Greta V. Viz-
girdos, ugdant jaunąją kunigų katrą, koja kojon 
žengė ir prelatas Jonas Naujokas. Kunigas Juo-
zas Stankevičius, dirbęs Vilniaus mokyklose, 
1917 m. buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą ir 
1918 m. vasario 16 d. galėjo tapti penktuoju 
zanavyku – Lietuvos nepriklausomybės akto 
signataru. Ir tik vardan tautos vienybės ir per-
nelyg didelio kunigų skaičiaus Tautos Taryboje 
savo mandatą perleido kairiųjų atstovui Jonui 
Vileišiui. Taip pat pasielgė ir iš Žemaitijos kilęs 
kunigas Pranciškus Urbonavičius, kuris savo 
mandatą perleido dvarininkui Stanislovui 
Narutavičiui, būsimo Lenkijos prezidento 
Gabrieliaus Narutavičiaus broliui, kuris vėliau 
taip pat prisidėjo prie kairiųjų.

Paprūsėje – pradžių pradžia

Kalbėdami apie kunigus – krašto švietė-
jus, negalime pamiršti ir kanauninko Felikso 
Martišiaus. Pirmojo pasaulinio karo metais 
klebonaudamas Višakio Rūdos parapijoje 
jis įkūrė 15 pradinių mokyklų, o dirbdamas 
Prienuose įsteigė „Žiburio“ gimnaziją ir jai 
vadovavo. Šioje mokslo šventovėje mokėsi 
mokslininkas lituanistas Jonas Kazlauskas ir 
antrojo tautinio atgimimo dainius Justinas 
Marcinkevičius. Ir abudu šiuos mūsų tautos 
vyrus sodinti medelius ir juos ugdyti mokė 
zanavykas kanauninkas Feliksas Martišius.   

O dabar pasidomėkime, kokių iškilių 
asmenybių, be jau suminėtų kunigų, švietimo 
srityje Lietuvai davė Novužės kraštas. Zana-
vykuose gimė ir augo šiandieninės lietuvių 
kalbos tėvas Jonas Jablonskis, didysis lietuvių 
kalbos stilistas Juozas Pikčilingis, mokytojos 
lituanistės, rašytojos Gražina Tulauskaitė, 
Petronėlė Orintaitė, mokyklinių vadovėlių 
rengėjai mokytojai Jonas Juozas Palukaitis, An-
tanas Kaunas, Pranas Naujokaitis ir pagaliau 
aušrininkas, pedagogas bei vaikų literatūros 
pradininkas Lietuvoje Pranas Mašiotas.

Kaip ir daugelis Novužės krašto visuo-
menės veikėjų, Pranas Mašiotas pradėjo nuo 
minčių, kurios šiandien, iškaltos ne tik medyje, 
bet ir granite, puošia buvusios pedagogo gim-
tinės vietą: „Ir aš mažas buvau (...)“, „(...) mano 
mama ir tėvelis buvo geriausi, gyvenamieji 
namai smagiausi, sodas mieliausias“.

O viskas prasidėjo nuo atklydusios iš Ma-
žosios Lietuvos į Zanavykus stubos slenksčio, 
per kurį mažasis Pranukas dar keturiomis 
ropšdavosi, kad galėtų išbėgti į kiemą, pa-

žvelgti į saulę, mėlyną dangų, sodą, medžius, 
pašnekinti prie būdos tupintį Brisių, o paū-
gėjęs pasigalynėti su žąsinu. Čia, Paprūsėje, 
Pūstelninkų kaime, prie tuometinio Naumies-
čio – pradžių pradžia. Tai čia 1863 m. gruodžio 
19 d. Pranukas ir atėjo į šį pasaulį. Tada niekas 
net nenujautė, jog šis gležnas kūdikis taps 
lietuviškų pasakų seneliu.

Augo Pranukas susipratusių vidutiniokų 
ūkininkų šeimoje, pas kuriuos ne kartą glaudė-
si pavargę Šešupę perbridę knygnešiai. Tai iš 
jų paliktų knygelių ir maldaknygių berniukas 
pramoko skaityti. Vėliau baigė Naumiesčio 
pradžios mokyklą, o 1883 m. – ir Marijampo-
lės gimnaziją. Vaikiną viliojo tikslieji mokslai, 
todėl 1887 m. Maskvos universiteto Fizikos ir 
matematikos fakultete įgijo gimnazijos moky-
tojo matematiko specialybę. Kadangi tuometė 
rusų administracija lietuvių, baigusių pedago-
ginius mokslus, dirbti Lietuvoje neskyrė, teko 
pasitenkinti kuklia darbo vieta Lomžoje. Ir 
tik 1889 m. Rygos mokslo apygardoje atsira-
dus laisvai raštininko vietai Pranas Mašiotas 
persikėlė į Rygą, o 1892 m. jau buvo paskirtas 
Rygos vokiečių realinės gimnazijos matemati-
kos mokytoju. Čia mokytojavo net 22 metus, o 
paskutiniuosius dvejus (1913–1915) dar buvo ir 
Rygos mergaičių gimnazijos direktorius.

Visuomeninė veikla – pašaukimas 

Pranas Mašiotas visą savo prasmingą 
gyvenimą aktyviai dalyvavo visuomeninėje 
veikloje. Mokydamasis Marijampolės gimna-
zijoje buvo aktyvus slaptojo lietuvių mokslei-
vių ratelio narys, platino draudžiamąją lietu-
vių spaudą. Maskvos universitete visą laiką 
priklausė Lietuvių studentų ir Farmaceutų 
draugijoms. Studijuodamas pirmajame kurse, 
1884 m. pradėjo bendradarbiauti „Aušroje“. 
Gyvendamas Rygoje P. Mašiotas rašinėjo į 
„Šviesą“, „Vienybę Lietuvininkų“, „Varpą“, 
„Lietuvių laikraštį“ (jame turėjo skyrelį vai-
kams), „Vilniaus žinias“, „Viltį“ (buvo šio 
leidinio dalininkas), „Vairą“, „Rygos garsą“ 
(1910 m. redagavo šio leidinio kroniką).

Pranas Mašiotas daug dirbo įvairiose Ry-
gos lietuvių organizacijose. Priklausė „Dainos“ 
draugijai ir vėliau buvo tarp lietuvių muzikos 
ir dainos draugijos „Kanklės“ steigėjų. 1906 m. 
jis buvo Kanklių bibliotekos ir skaityklos steigi-
mo komisijos narys. Tais pačiais metais kartu 
su Marcelinu Šikšniu Pranas Mašiotas įsteigė 
lietuvių švietimo draugiją „Žvaigždė“ ir buvo 
jos pirmasis pirmininkas, o vėliau – garbės 
narys. Draugijos valdyboje dirbo iki 1915 m. 
Rygoje ši draugija turėjo septynias lietuviškas 
pradines mokyklas ir jas išlaikė, taip pat rengė 
ir suaugusiųjų kursus. 1912–1914 m. sekmadie-
niais Pranas Mašiotas Rygos lietuvaites gim-
nazistes mokė lietuvių kalbos. 1907 m. Pranas 
Mašiotas išrinktas vilniškės Lietuvių mokslo 
draugijos nariu. Gyvendamas Rygoje, savo 
mažiesiems skaitytojams poetas pedagogas 
išleido populiarias knygeles „Mano dovanėlė“ 
(1913) ir „Pasaka – nepasaka“.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ir 
Rygoje susitelkus nemažam lietuvių tremtinių 
būriui, kartu su kunigu Juozu Tumu-Vaižgan-
tu Pranas Mašiotas dirbo Centrinio lietuvių 
komiteto įgaliotiniu nukentėjusiems dėl karo 
šelpti. 1915 metų vasarą, kai vokiečių armija 
artėjo prie Latvijos, Pranas Mašiotas pasitraukė 
į Maskvą, o iš ten netrukus atvyko į Voronežą. 
Nuo 1915 iki 1918 metų jis vadovavo lietuviš-
kai Martyno Yčo įkurtai berniukų ir mergaičių 
gimnazijai.

Voroneže – pirmosios pasakų knygelės

Jo mokiniai Voroneže buvo būsimieji 
Lietuvos karo aviacijos pilotai, kraštiečiai za-
navykai: 1920 m. tragiškai žuvę karo lakūnas 
Vytautas Rauba, lietuvių kalbos tėvo Jono Ja-
blonskio sūnus Vytautas Jablonskis, būsimasis 
Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Antanas 
Plaušinaitis, Simas Stanaitis. Voroneže Prano 
Mašioto išminties sėmėsi ir būsimasis diplo-
matas zanavykas Stasys Lozoraitis, o biržietis 
Julius Janonis, anot vilkaviškiečio Saliamono 
Šmerausko, būdamas abejingas pedagogo 
teigiamoms vertybėms, išvyko į Peterburgą ir 
gyvenimą baigė po garvežio ratais.

Visur ir visada gyvenime žengia greta 
gėris ir blogis, kad to blogio žemėje mažėtų, 
o gėrio daugėtų, reikėjo užkariauti pačių 
mažiausiųjų širdutes ir jose sėti tik gėrį. Va-
dovaudamasis nuostata, jog „Mano mama 
ir tėvelis buvo geriausi...“, dar 1894 m. JAV 

Pranas Mašiotas mažiesiems skaitytojams 
išleido populiarią knygelę „Pasikalbėjimas 
apie dangų ir žemę“.

Pranui Mašiotui produktyvus kūrybos 
laikotarpis buvo ir Voronežas. Vadovaudamas 
M. Yčo gimnazijai, išleido „Mokslo pasakas“ 
(1916), „Senio pasakas vaikams“, „Naujas 
senio pasakas“, „Augalų pasakas“, „Apie 
Lietuvos senovę“ (1917). Be nelengvo vado-
vavimo gimnazijai ir kūrybinio darbo, jis dar 
priklausė ir „Trijų tarybai“ (Kazys Grinius, 
Jonas Jablonskis ir Pranas Mašiotas).

Vėl namie – po 35 metų

1918-aisiais Pranas Mašiotas grįžo į Lietu-
vą. Po 35 metų (neskaitant vasaros atostogų) 
– vėl tėvų ir protėvių žemėje. Naujai besiku-
riančioje valstybėje darbų kalnai. Vilniuje dirbo 
Lietuvos tarybos švietimo sekcijoje. Artėjant 
bolševikinei agresijai, P. Mašiotas persikėlė į 
Kauną. Dirbo Aukštojo mokslo departamento 
direktoriumi, o nuo 1919 m. pabaigos – švieti-
mo viceministru. Be šių pareigų, dar darbavosi 
Knygų leidimo ir Terminologijos komisijoje, 
buvo tarp Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 
steigėjų. Ir vėl Pranas Mašiotas aktyviai reiškėsi 
periodinėje spaudoje. Rašė „Švietimo darbui“, 
„Lietuvos mokyklai“, savo mažiesiems skaity-
tojams išleido knygas „Kaip žmogus žemėje 
įsikūrė“, „Kiškiai“ (1919), „Šaltieji ir šiltieji 
kraštai“, „Žiemą ir vasarą“, „Vaikų pasakos“ 
(1920), „Mūsų mažiesiems, mūsų mieliesiems“, 
„Pasakėlė“ (1921). Ypač vaisingi buvo 1922 
metai: išleistos net šešios knygelės vaikams 
– „Išradėjai ir išradimai“, „Mano poilsis“, 
„Senio pasakos“, „Sparnuočiai“, „Gimnaziją 
atsiminus“, „Ir aš mažas buvau“. 1923 m. gruo-
džio 17 d. Lietuvos universiteto Matematikos 
ir gamtos mokslų fakultetas Pranui Mašiotui 
suteikė garbės daktaro laipsnį.

1922 m. Klaipėdos mokytojų seminarijos 
patalpose buvo atidaryta pirmoji lietuviška 
gimnazija uostamiestyje. Pradžioje šiai mo-
kyklai vadovavo kunigas Vilius Gaigalaitis. 
Kai jis atsisakė direktoriaus pareigų, laikinai 
vadovauti gimnazijai apsiėmė Mokytojų 
seminarijos direktorius Martynas Krukis. Va-
dovauti dviem mokykloms, nors ir po vienu 
stogu, nebuvo lengva.

Klaipėdos gimnazijos direktorius 

Klaipėdos lietuvių gimnazijai „mirtinai“ 
reikėjo autoritetingo vadovo, kuris mokyklą 
iškeltų į reikiamą lygį. Tarp vietos pedagogų 
tinkamo gimnazijos vadovo neradus, direk-
toriumi tapo Pranas Mašiotas. Jis 1924 m. iš 
M. Krukio perėmė vadovavimą gimnazijai. 
Pirmosios dienos buvo tikrai nelengvos. 
Gimnazijoje vyravo įtempta atmosfera. Maž-
lietuviai mokytojai, išskyrus Adomą Braką, 
rytais su mokytojais iš Didžiosios Lietuvos net 
nesisveikindavo. Pertraukų metu jie mokytojų 
kambaryje stengdavosi kalbėti vokiškai. Visa, 
kas buvo susiję su Didžiąja Lietuva, stengtasi 
pašiepti, menkinti, o į visus reiškinius, kurie 
vyko Lietuvoje, tarsi žiūrėta iš aukštesnio 
„bokšto“. Mažlietuviai mokytojai, išauklėti 
griežta kaizerinės Vokietijos pedagogikos 
nuostata, ir į savo mokinius žvelgė iš aukšto, 
nevengė auklėtinius bausti ir fizinėmis baus-
mėmis. Pranui Mašiotui tai buvo svetima, 

Pranas Mašiotas

Nukelta į 16 p.
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Apie Vladą Mongirdą 
Vladas Mongirdas (1877–1960) – visuome-

nės veikėjas, gydytojas, lietuvybės puoselėto-
jas, lietuviškosios spaudos platintojas.

Kilęs iš Žemaitijos bajorų. Mokėsi Palangos 
progimnazijoje, priklausė susipratusių lietuvių 
moksleivių būreliui. Baigęs Liepojos gimnaziją, 
mediciną pradėjo studijuoti Maskvos univer-
sitete, kur veikiai įsitraukė į lietuvišką veiklą: 
dalyvavo slaptoje lietuvių studentų draugijoje, 
1900 m. Palangoje pirmame viešame lietuvių 
spektaklyje „Amerika pirtyje“ vaidino Bekampį. 
1901 m., vadovaujant A. Janulaičiui, buvo su-
daryta keliaujančių lietuvių artistų grupė, kuri 
pasiryžo su spektakliais aplankyti ne tik Palan-
gą, bet pasiekti Mintaują ir Liepoją. Rusų caro 
administracija atėmė anksčiau duotą leidimą 
vaidinti, o grupės vadovus pasodino į kalėjimą. 
Po kurio laiko Mongirdas buvo paleistas, tačiau 
už šią veiklą nubaustas administracine bauda 
ir ištremtas 2 metams. Trėmimo metu gyveno 
Kaukaze, Armavire, iš kur rašė socialdemokratų 
„Darbininkų Balsui“ eilėraščius, apysakas. Ga-
vęs leidimą, medicinos studijas tęsė Tomske, 
vėliau persikėlė į Maskvą. Čia baigęs medicinos 
mokslus, įsikūrė Aukštadvaryje. Mongirdas 
rūpinosi ne tik medicinos pagalbos teikimu, 
bet ir švietimo, kultūros ir lietuvybės reikalais. 
Už savo lėšas išrašinėdavo lietuvišką spaudą ir 
platindavo liaudyje. Po Pirmojo pasaulinio karo 
Mongirdas tarnavo savanoriu Lietuvos kariuo-
menėje. Išėjęs į atsargą gyveno Aukštadvaryje, 
kur žmona turėjo ūkį. Be gydytojo praktikos, 
vedė upėtakių ūkį. 1941 m. su šeima buvo iš-
tremtas į Sibirą. Po Stalino mirties Mongirdams 
buvo leista grįžti į Lietuvą. Gyveno Kėdainiuose 
ir vertėsi medicinos praktika. Apuoko, Aps., 
Vladas Mongirdas slapyvardžiais yra rašęs ei-
lėraščių, apysakų, straipsnių iš valstiečių kovos 
istorijos. (Prieiga per internetą: <http://trakai.
lt/index.php?141353883>)
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lietuvos ir Baltarusijos istorijos įvykų interpretacijos

Lietuviškas vardynas Baltarusijoje
Dr. aleksandras aDaMKaViČius, Vilnius

Priesagos -ішк[і] / -ышк[і] (< liet. -iškė, -iškės, -iškis, -iškiai) vediniai

Oikonimai su priesaga -ішкі, kaip teigia 
A. Vanagas ir M. Birila, paplitę pirmiausia 
Baltarusijos šiaurės vakarų dalyje, Baltaru-
sijos ir Lietuvos pasienyje. Tokių oikonimų 
daugiausia Vitebsko srities Breslaujos rajone 
(Birila, Vanagas, 1968, 10). Teoriškai Balta-
rusijos teritorijos priesagą -ішкі atitinka 4 
lietuviškos toponiminės priesagos: -iškė, -iškės, 
-iškis, -iškiai (Birila, Vanagas, 1968, 11; plg. 
dar Safarewicz, 1947, 45–46; 1956, 15–63). 
Į oikonimiją šios priesagos atėjo daugiausia 
dviem būdais: a) žmonių grupes pavadinant 
pagal jų gyvenamąją vietą arba pagal jų gimi-
nės pradininko vardą ir b) vietoves pavadinant 
tų vietovių savininkų arba ten gyvenusių as-
menų pavardėmis ar vardais (Birila, Vanagas, 
1968, 12). 

Toliau apžvelgsime keletą oikonimų.

Бальт-ишки1 k. Bog, Brsl (Goškevič, 
1905, 135; Rapanovič,, 1977, 40) – iš liet. avd. 
Baltà, iš liet. báltas, -à (LPŽ I, 176). Galima 
sąsaja ir su hidronimais, apeliatyvine leksika: 
oikonimas siejasi su žodžiais báltas arba bal̃tis 
(LVŽ I, 338–341, 345). 

Баркун-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
44) – iš avd. *Barkūnas (LPŽ I, 197–198; 
LVŽ I, 377). Plg. liet. oikonimus Barkūniškė, 
Barkūniškės Alytaus, Kėdainių, Radviliškio r. 
(ATSŽ, 28; LVŽ I, 377).

Бартал-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 46) 
– iš avd. *Bartẽlis ar Bártelis, (of. Bartel) (LPŽ 
I, 203; LVŽ I, 388; Zinkevičius, 2012, 276), 
lat. avd. Bértulis, liet. avd. Bartùlis (LPŽ I, 203, 
205). Plg. liet. Bartẽliškė k. Zarasų r., Bartẽliai 
k. Lazdynų r., Varėnos r. (ATSŽ, 29). 

Барташ-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 
46) – iš avd. Bartãšis, Bartãšius (LVŽ I, 
388), plg. liet: Bartãšiškiai k., Švenčionių r., 
Bartãšiškė k. Šilalės r. (LVŽ I, 38).

Бек-ишки2 (2) Bog (Goškevič, 1905, 
135) – iš avd. Bèkas, Bekỹs (LPŽ I, 222, 224; 
Zinkevičius, 2008, 307). 

Белюн-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 66) 
– iš avd. Bieliūnas (LVŽ I, 471; LPŽ I, 252). 
Plg. liet.: Bieliūniškė miškas Druskininkų 
savivaldybės teritorijoje, Bieliūniškės k. Zarasų 
r., Bieliūniškiai k. Ignalinos r. ir pan. (LVŽ 
I, 471).

Бержан-ишки3 Brsl (Rapanovič,, 1977, 
53) – iš liet. avd. Beržónis, Beržánskas (LVŽ 
I, 455; LPŽ I 243). Plg. liet. vv.: Beržìniškė k. 
Marijampolės r., Kelmės r. (ATSŽ, 34) ir kt. 

Берн-ишки Padr (SNMVG, 158) – iš 
liet. avd. Bernỹs, Bèrnius (LPŽ I. 239) arba 
iš bérnas (LVŽ I, 442), plg. liet. Bèrniškiai 
miškas Rokiškio r. (ten pat), Bèrniškiai k. Biržų 
r. (ATSŽ, 32).

Болунд-ишки (Balañdiškė) Bog, Brsl 
(Goškevič, 1905, 135; Rapanovič,, 1977, 39) 
– iš liet. avd. Baluñdis (LPŽ I, 182), Balañdis 
(LPŽ I 166). Tarmiškai ir dzūkuojant tariamas 
Balundzis (Zinkevičius, 2008, 59, 510, 617).

Будр-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 60) 
– iš avd. Budrà, Bùdris, Budrỹs, Bùdrius 
(LVŽ I, 595; LPŽ I, 329–331). Plg. liet. vv.: 
Budrìškės k. Utenos r., Zarasų r., Budrìškiai 
k. Akmenės r. ir kt. (LVŽ I, 595).

Ванг-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 71) 
– iš avd. Vángas, Vangà (Zinkevičius, 2008, 
156). Plg. dar vangà ‘1. dirva; 2. baimė, 
bijojimas’, vangas ‘nelaisvė’ (LKŽe).

Варн-ишки4 Brsl (Rapanovič, 1977, 72) 
– iš avd. Várna (Zinkevičius, 2008, 512). 

Венгл-ишки5 Pst (Rapanovič, 1977, 92) – 
kilmė ne visai aiški, galimai iš liet. avd. Vengelis, 
Véngalis, Veñgalis ar pan. (LPŽ II, 1189), kurio 
šaknis suslavinta: iškrito balsis e. 

Видз-ишки6 Brsl (Rapanovič, 1977, 79) 
– kilęs iš liet. avd. Vỹdžius, Vìdžis, kurie gali 
būti siejami su lat. Vidzis, Vidžis, Vidžs, Vidžus 
(LPŽ II, 1205). 

Гадут-ишки Pst, Новогодут-ишки 
Pst (Rapanovič, 1977, 93, 278) – iš liet. avd. 
Adutà, Adùtis (LPŽ I, 67). Plg. Adùtiškis, mstl. 
Švenčionių r. (ATSŽ, 4). Новогодутишки 
- vedinys iš Новые Годутишки.

Гиван-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 106) 
– iš liet. avd. Gývainas (Zinkevičius, 2008, 
613), kurio šaknis patyrė tam tikro laipsnio 
suslavinimą, diftongui ai virtus vienu garsu 
a.

Гирьят-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
107) – iš liet. avd. Gìrijotas, Gìrjotas ar pan. 
(LPŽ I 675

Гудел-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 

116) – iš liet. avd. Gudẽlis (LPŽ I, 736, 
Zinkevičius,283,491), plg. liet. Gudẽliškiai k. 
Кelmės ir Rokiškio r., Gudẽliškė k. Zarasų r. 
(ATSŽ, 94).

Гурвен-ишки vs. Jdž (Goškevič ,1905, 
148) – veikiausiai iš avd. *Gurvenas.

Ёд-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 138) 
– iš vandendvardžio Júodė ar pan. – šalia kaimo 
teka upė Иодская (Goškevič, 1905, 147), kurios 
pavadinimas ir galėjo slavų kalbose atsirasti iš 
liet. Juodė. Plg. Juodiškiai k. Širvintų r., kilęs 
iš upės vardo Júodė (Razmukaitė, 1998, 31). 
Plg. dar liet.: Júodiškės k. Kaišiadorių, Molėtų, 
Švenčionių rajonuose ir kt. (ATSŽ, 110).

Жвирбл-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
141) – iš liet. avd. Žvìrblis, Žvirblỹs (Birila, 
Vanagas, 1968, 20; LPŽ II 1354; Zinkevičius, 
2008, 490, 512; Zinkevičius, 2012, 129), plg. 
liet. Žvìrbliškė k. Ignalinos, Šakių, Švenčionių 
rajonuose, Žvìrbliškės k. ir vs. Molėtų, Rokiškio, 
Šiaulių rajonuose ir kt. (ATSŽ, 364).

Кавер-ишки Pust (SNMVG, 159) – 
veikiausiai iš liet. avd. Kovierà, Keveris (LPŽ I, 
981, 1059).

Кальн-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 181) 
– iš avd. Kálnas (LPŽ I, 898), plg. liet. Kálniškė 
k. Ignalinos, Klaipėdos, Zarasų rajonuose; 
Kálniškės k. Kaišiadorių, Šalčininkų, Vilniaus 
ir kt. rajonuose; Kálniškiai k., vs. Akmenės, 
Jurbarko, Kelmės ir kt. rajonuose (ATSŽ, 
118).

Кардел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
188) – iš liet. avd. Kardẽlis (LPŽ I 923).

Кет-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 218) 
– iš liet. avd. Kíetis (LPŽ I, 989), plg. liet. 
Kietìškės k. Vilniaus r. (ATSŽ, 133).

Кимбарт-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
195) – iš liet. avd. Kim̃bartas (LPŽ I 994), plg. 
liet. Kim̃bartiškė k. Zarasų r. (ATSŽ, 134).

Кирмел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
195) – iš liet. avd. Kirmėlė̃ (LPŽ I, 994), plg. 
liet. Kirmė̃liškės k. Alytaus r., Kirmėlìškės Trakų 
r., Kirmė̃liškis k. Rokiškio r. (ATSŽ, 135).

Кишкел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
197) – iš liet. avd. Kiškẽlis (LPŽ I, 1006), 
plg. liet. Kiškẽliškės k. Prienų r., Kiškẽliškis k. 
Ukmergės r. (ATSŽ, 135).

Клейпан-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
199) – gali būti iš liet. avd. Klepónis, veikiausiai 
iš *Kleop-onis: Kleõpas (LPŽ I, 1018).

Клунд-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 199) 
- iš liet. avd. Klandỹs, dar plg. Klumbỹs, Kluñgis 
(LPŽ I, 1012–1029).

Койран-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 179) 
– iš liet. avd. Kairiónis (LPŽ I, 888). 

Куниг-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 215) 
– susijęs su lietuvišku žodžiu kùnigas (Birila, 
Vanagas, 1968, 24), plg. liet. Kùnigiškė k. Šilalės 
r., Kunigìškė k. Кеlmės, Švenčionių rajonuose, 
Kunigìškiai k. Anykščių, Jonavos, Prienų ir kt. 
rajonuose (ATSŽ, 146).

Лабут-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 219) 
– iš liet. avd. Labùtis (LPŽ II, 13).

Линк-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
228) – iš liet. avd. Lìnka, *Linkas (LPŽ II, 86), 
Lìnkis, Lìnkius, Lìnkus (Zinkevičius, 2008, 108, 
287) ar pan., plg. liet. Lìnkiškės k. Švenčionių 
r., Lìnkiškiai k. Biržų ir Kupiškio rajonuose 
(ATSŽ, 162).

Мантагал-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 
251) – iš liet. avd. *Mantagalis (Razmukaitė, 
1998, 46) pagal Mant-i-gáila, Mant-i-gailas, 
Mañt-i-gailys, Mant-a-gáiliškis, Mant-a-gailìškiai 
ar pan. (LPŽ II, 151–152; Zinkevičius, 110, 87, 
111, 218), plg. liet. Mantagáiliškis k. Biržų r., 
Mantagalìškiai k. Širvintų r. (ATSŽ, 170).

Маран-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 251) 
– veikiausiai iš liet. avd. Marė́nas (LPŽ II, 161) 
arba iš brus. *Мараны (Birila, 1969, 275).

Матюл-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
258) – iš avd. Mačiùlis, Matùlis ar pan. (LPŽ 
II, 130, 184), plg. liet. Matùliškė k. Zarasų r., 
Matùliškiai k. Vilkaviškio r. (ATSŽ, 174).

Мацел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
258) – iš avd. Macẽlis, Matẽlis, Matelỹs (LPŽ 
II, 122, 179).

Мершл-ишки k. Mkl (Goškevič, 1905, 
160) – veikiausiai iš avd. *Meršla, *Meršlis ar 
pan. Plg. dar sen. rus. мерша ‘žūklės reikmenys’ 
(SRJ, 9 leidimas, 1982, 107).

Мизар-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 261) 
– iš liet. avd. Mìzara, Mìzaras (LPŽ II, 260), plg. 
liet. Mizara k. Lazdijų r. (ATSŽ, 189).

Миркл-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 263) 
– iš avd. Mirklis, Mirklỹs (LPŽ II, 253), plg. liet. 
Mìrkliai k. Raseinių r. (ATSŽ, 187).

Нарейк-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
275) – iš liet. avd. Nareikà, Narekis (LPŽ 
II, 298). 

Наруш-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 275) 
– iš liet. avd. Nãrušas, Narùšis ar pan. (LPŽ II, 
301), plg. liet. Narùšiškis k. Моlėtų r. (ATSŽ, 
194).

Нергул-ишки Mior (Rapanovič, 1977, 
277) – gali būti iš avd. *Nergulis. Plg. dar liet. 
Norgelìškės k. Alytaus r. (Razmukaitė, 1998, 
44).

Петкун-ишки k. Bog (Goškevič, 1905, 
136) – iš avd. Petkūnas (Pet(k)-), kilusio iš vardo 
Pẽtras (Zinkevičius, 2008, 414–416), plg. liet. 
Petkūnai k. Kėdainių r. (VŽ, 285), Petkūniškė k. 
Raseinių ir Šakių rajonuose ir kt. (ATSŽ, 239).

Посют-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
298) – galbūt sietina su liet. pasiùtęs ‘kuris šėls-
ta, nerimsta, siautėja, smarkauja;  labai stipriai, 
smarkiai pasireiškiantis, vykstantis’ (LKŽe).

Пурвин-ишки k. Jdž (Goškevič, 1905, 150) 
– iš liet. avd. Purvìnis, Pùrvinis ar pan. (LPŽ II, 
539). Plg. liet. Purvìniškė k. Marijampolės sav., 
Pùrviniškiai k. Vilkaviškio r., Purvinìškiai k. 
Švenčionių rajonuose ir kt. (ATSŽ, 252).

Рангел-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 328), 
Ренгел-ишки k. Prb (Goškevič, 1905, 166) 
– veikiausiai iš avd. *Rangẽlis (<Ranga) (LPŽ II, 
572) ar iš Rangaila (LPŽ II, 572). Slavų kalboje 
dvibalsis ai virto е. Plg. dar liet. Ringėlìškė k. 
Lazdijų r. (Razmukaitė 1998, 44).

Свил-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 345) 
– iš liet. avd. Svilà, Svìlis arba panašių (LPŽ II, 
868), arba iš brus. Свіла (Birila, Vanagas, 1968, 
31), plg. liet. Svilìškė k. Ignalinos r., Svìliškės k. 
Vilniaus, Zarasų rajonuose ir kt. (ATSŽ, 296) 
(žr. dar Свилы p. 98 ).

Свирнал-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
346) – iš liet. avd. Svirnẽlis (LPŽ II, 869).

Свирпл-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 346) 
– iš liet. avd. Svìrplis, Svirplỹs (LPŽ II, 869), plg. 
liet. Svirplìškis k. Pasvalio r. (ATSŽ, 296).

Сквирт-ишки k. Jdž (Goškevič 1905, 150) 
– gali būti iš liet avd. *Skvirta, plg. Skvìrba, 
Skvirblis arba panašių (LPŽ II, 758), plg. liet. 
Skverbaĩ k. Kupiškio r. (LVŽe). 

Сташел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
366) – kilęs iš liet. avd. Stašẽlis (LPŽ II, 810).

Стемпел-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
361) – gali būti iš liet. avd. Stemplỹs (LPŽ II, 
817). Galbūt vv. buvo subaltarusintas, todėl 
šaknyje atsirado balsis е, nes pagal fonetikos 
dėsnius ši kalba nėra pritaikyta tarti kai kuriuos 
priebalsius. Juos tariant labai dažnai tarp priebal-
sių atsiranda balsiai. Plg. liet. Stem̃plės k. Šilutės 
r. (ATSŽ, 290).

Сурвил-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 371) 
– iš liet. avd. Survilà arba panašių (LPŽ II, 861), 
plg. liet. Survìliškis k. Anykščių r., Survìliškis k. 
Panevėžio r. ir kt. (ATSŽ, 295).

Талебурн-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
376) – gali būti iš liet. avd. Teleburnis (Birila, 
Vanagas,  1968, 33) ar iš liet. avd. *Tolibùrnis. 

Трабут-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 379) 
– iš liet. avd. Trabùtis (LPŽ II, 1058), plg. liet. 
Trabùčiai vs. Švenčionių r. (ATSŽ, 318).

Трабш-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 379) 
– iš liet. avd. Trabšas (LPŽ II, 1058). Трапш-
ишки Pst – iš *Trapša, Trepšà arba panašių (LPŽ 
II, 1061, 1065).

Трак-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 379) 
– M. Razmukaitės nuomone, vardas kilęs iš liet. 
apeliatyvo trãkas ‘kirtimas’ (Razmukaitė, 1998, 
22), plg. liet. Trãkiškiai k. Panevežio, Raseinių 
r. (ten pat), Trakìškė k. Marijampolės sav. ter. 
(ATSŽ, 319) ir kt.

Трибут-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 
381) – iš avd. *Tribùtis (<Trìbas, Trỹbė (LPŽ II, 
1060), Trebùtis, Trėbutis ar pan. (LPŽ II, 1063), 
plg. liet. Tributìškis k. Zarasų r. (ATSŽ, 320).

Шарк-ишки Brsl (Rapanovič, 1977, 414) 
– iš liet. avd. Šárka, Šarkỹs arba panašių (LPŽ 
II, 889, 890), plg. liet. Šárkiškės k. Varėnos, 
Vilniaus, Zarasų ir kt. rajonuose, Šárkiškiai k. 
Klaipėdos, Kupiškio ir kt. rajonuose (ATSŽ, 
299).

Явнел-ишки Pst (Rapanovič, 1977, 433) 
– iš liet. avd. *Jaunẽlis, plg. Jaunelòvičius iš Jaun-
el- (LPŽ I 824). 

Явтер-ишки Mior (Rapanovič, 1977, 
433) – plg. liet. avd. Jáučaras (LPŽ I 822), tarm. 
jautẽlis/ jautẽris.

Vitebsko srityje yra apie 241 oikonimas su 
priesaga –iшкi. Kaip buvo minėta anksčiau, 
daugiausiai jų aptinkama Baltarusijos–Lietuvos 
pasienyje: Breslaujos rajone – 156 pavadinimai, 

Pastovių rajone – 134. Kituose rajonuose yra tik 
pavieniai pavadinimai. Kalbant apie nagrinėtus 
istorinius šaltinius, reikėtų pažymėti, kad oiko-
nimai su priesaga –iшкi paplitę ne tik pasienio 
rajonuose. Dysnos rajone daugiausiai jų yra Bo-
gino (20 pavadinimų) ir Drujos (7 pavadinimai) 
valsčiuose; dabar ši teritorija priklauso Vitebsko 
srities Breslaujos rajonui. Oikonimų su šia prie-
saga Vitebsko apskrityje buvo 6 pavadinimai, 
Garadoko aps. – 4, Drisos – 13, Lepelio – 1, 
Polocko – 1. Kaip matome, daugelis pavadini-
mų yra Drisos ir Vitebsko apskrityse. Skirtumą 
tarp dabartinių ir istorinių duomenų veikiausiai 
galima paaiškinti tuo, kad kai kurios gyvenvietės 
tiesiog išnyko. 

Dauguma pavadinimų su priesaga -iшкi, kaip 
rodo nagrinėti duomenys, sudaryti iš lietuviškų 
antroponimų ir antroponiminių kamienų, taip 
pat iš krikščioniškų vardų. Galima spėti, kad kai 
kurie pavadinimai galėjo kilti iš apeliatyvinės 
leksikos, tačiau tokių yra labai mažai. Kai kurių 
oikonimų lietuviška kilmė nėra visada aiški, 
todėl galima spėti, kad kai kurie jų susiformavo 
slavų kalbose. 
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1 Kamienas balt- yra labai produktyvus baltų kalbų 
toponimijoje, hidronimijoje, antroponimijoje, pvz.: liet. 
Báltas ež. Zarasų r., Bal̃tas ež. Švenčionių r., Báltasiai ež. 
Ignalinos r., Baltẽlis ež. Utenos r., Vilniaus r., Bal̃tkalnis 
k. Šilalės r., Báltkarčiai k. Raseinių r., Báltmiškis k. 
Kelmės r. (VŽ, 41, 42); Baltarusijoje: Белое ež. Miorų 
r., Белая k. Breslaujos r., Mozyriaus r., Белая Дубрава 
k. Kostiukovičių r., Белая Липа k. Senos r. ir pan. 
(Žučkevič 1974, 20).

2 Su šiuo kamienu esama panašių vv., plg. liet. 
Bekìškis pelkė Tauragės r., Utenos r., Bekìškis upė Pak-
ruojo r.; Bẽkešo kalva Vilniaus r.; Bekupė̃ k. Molėtų r. ir 
kt. (LVŽ I 420; VŽ, 50). Antroponimas gali būti kilęs ir 
iš bė́k-auti ‘bliauti’ (LKŽe). Plg. rus. бекать, бебекать, 
бекетать ‘bliauti kaip aviai’ (Fasmer I 146).

3 Pastebėtina, kad Lietuvoje labai  produktyvūs vv. 
su šaknimi berž-, kuris siejasi su medžio pavadinimu 
béržas (LVŽ I 447–455).

4 Oikonimas gana produktyvus. Lietuvoje ir Balta-
rusijoje pasienio su Lietuva teritorijose esama gana daug 
toponimų su šiuo kamienu (išsamiau žr. ATSŽ, 337).

5 Jurijus Trusmanas šį pavadinimą sieja su vok. 
angler ‘žvejys (Trusman 1907, 46), nors tai yra labai 
abejotina.

6 V. Žučkevičiaus nuomone, gyvenamųjų vietų 
vardai Видзы, Видзейки, Видишки kilę iš baltiško et-
nonimo pavadinimo istorinės Latvijos dalies Vidzeme 
gyventojų (Žučkevič 1974, 50). J. Trusmanas laikosi 
nuomonės, kad pavadinimai su šaknimi vid- yra labai 
seni ir paplitę visoje teritorijoje, kurioje gyveno baltų 
ir finougrų tautos (Trusman 1907, 50).
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Mažeikių gimnazijos mokytojai ir mokiniai, 
nukentėję nuo sovietų okupacijų

1946 m. kovo 20–30 d. suimti 47 LLA prie  
Žemaičių legiono Mažeikių kuopos nariai  ir 
jų vadas Vladas Lapinskas.  Tarp jų:

VALERIJA SIMONAVIČIŪTĖ-NEI-
MONTIENĖ-LIEPSNELĖ, g. 1923 m.. Tribu-
nolo nuteista 10 metų lagerio ir 5 tremties, 
kalėjo Dubrovlage, kaip tremtinė  buvo 
Novosibirsko srityje. Grįžo 1955 m., gyveno 
Mažeikiuose, mirė  Kaune 1997-02-03.

VIKTORAS DEGUTIS, g. 1928 m. Ma-
žeikiuose. 5 klasės gimnazistą Tribunolas 
nuteisė 6 mėn. kalėjimo.

JUOZAS ŽELVYS, g. 1915 m. Pskove. 
Baigęs 6 gimnazijos klases dirbo Mažeikių 
finansų skyriuje.Tribunolo nuteistas 2 me-
tus lagerio ir 2 tremties. Kalėjo  Komijoje. 
Mirė 1947-07-04 Ustymlago lageryje.

VALIUS NORKUS, g. 1928 m. Maigų 
k. 7 klasės gimnazistą Tribunolas nuteisė 2 
metus lagerio ir 2 tremties. Kalėjo Uchtos 
lageryje Komijoje. Mirė tremtyje Tomsko 
srityje 1953-04-16.

SOFIJA ŠVIESAITĖ, g. 1927 m. 4 klasės 
gimnazistė Tribunolo nuteista 6 mėnesius 
kalėti Šiauliuose. Dirbo Mažeikių ligoninėje 
sekretore. Poetė. Visuomenininkė.

1948 m. sausio–kovo mėnesiais suimti 
22 Alkos rinktinės Mažeikių būrio nariai.

AUGUSTAS SKURVYDAS-GINTARAS-
ĄŽUOLAS, g. 1915 m. Mažeikių k.  Baigė 
4 gimnazijos klasės. Agronomas. Alkos 
rinktinės Mažeikių būrio vadas. 1941 metų 
suklilėlis. Suimtas 1948-01-18. Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 25 metus lagerio ir 5 
tremties.  Kalėjo Oziorlageryje Norilske. 
Nuo 1957 m. tremtyje Buriatijoje.  Grįžęs 
dirbo Mažeikių veislininkystės stotyje. 
Tragiškai žuvo 1965-11-09.

JADVYGA BUTAITĖ-ŽIULPIENĖ , g. 
1923-11-18 Troškučių k.  Mokėsi  Mažeikių 
gimnazijoje, 1940–1942 m.  Telšių mokytojų 

seminarijoje. Baigė 3 kursus. Suimta 1950-
04-04 Kriukuose, Joniškio r. Ypatingojo 
pasitarimo nuteista 10 metų lagerio. Kalėjo 
Potmos lageryje Taišete, vėliau Mordovijoje.  
Grįžo 1956 m. Mirė 2006 m. Mažeikiuose.

1948 m. sausio 9–10 d. suimta 40 Lietu-
vos demokratinės kovos sąjungos organiza-
cijos, veikusios Dabikinės vaikų namuose, 
narių, iš jų:

DOMAS ANDRIJAITIS, g. 1921 m. 
Akmenės rajone. Mažeikių gimnazijos mo-
kytojas. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 25 
metus lagerio. Kalėjo Gorlage Krasnojarsko 
krašte ir Pesčanlage. Paleistas 1958-06-21.

1949 m. balandžio 16 d. suimti 38 „Saka-
lų“ štabo  pogrindinės organizacijos nariai. 
Tarp jų ir štabo sekretorė VANDA ABRO-
MONYTĖ, gimusi 1924 m. Klaipėdoje. 
Mažeikių gimnazijos mokytoja. Ypatingojo 
pasitarimo nuteista 25 metus lagerio. Kalėjo 
Magadane, vėliau Kemerovo sr. Paleista 
1959 m.

BRUNONAS BALTUTIS-AUGUSTAS, 
g. 1929 m. Urvikių k. 7 gimnazijos klasės 
moksleivis Ypatingojo pasitarimo nuteistas 
25 metus lagerio, kalėjo Ozerlage Andzio-
boje. Grįžęs dirbo kompresorių gamykloje, 
mirė 1984 m. 

VALĖ BERNOTAVIČIŪTĖ, g. 1929 m. 
Vegeriuose, Akmenės rajone. Mokėsi Ma-
žeikių suaugusiųjų gimnazijos 7 klasėje, kai 
buvo suimta ir nuteista Ypatingojo pasita-
rimo 25 metus lagerio ir 5 tremties. Kalėjo 
Magadane, buvo tremtyje Kazachsatane. 
Gyvena Klaipėdoje.

KARIBUTAS ČERKASAS-BEBRAS, g. 
1929 m. Tauragės rajone. 7 klasės moksleivis 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas  10 metų 
lagerio. Kalėjo Vorkutoje. Grįžęs dirbo 
Šiaulių autotransporte, Kelmės r. Beržėnų 
dvare. Mirė 2010 (?) m.

DANUTĖ GINIOTYTĖ-ČESNAUS-
KIENĖ-LIEPA, g. 1932 m. Mažeikiuose. 
Mokėsi Mažeikių gimnazijoje. Ypatingojo 
pasitarimo nuteista 10 metų lagerio. Kalėjo 
Mordovijoje. Grįžo 1955 m.

ZELMA KLEMENAITĖ-SEBASTIJO-
NIENĖ-BURĖ, g. 1923 m. Bugeniuose. Pra-
dinių klasių mokytoja. Ypatingojo pasitari-
mo nuteista 10 m. lagerio, kalėjo Balchašo 
lageryje Kazachstane, grįžo 1956 m. Dirbo 
auklėtoja vaikų darželyje. Mirė 2008 m.

PETRAS NORKUS-UOSIS, g. 1930 m. 
Mažeikiuose. Mokėsi suaugusiųjų gimna-

zijos 4 klasėje, kai 
buvo suimtas ir 
Ypatingojo pasi-
tarimo nuteistas 
10 metų lagerio. 
Kalėjo Karagan-
doje. Grįžęs gy-
veno Radviliš-
kyje. Baigė ž.ū. 
technikumą.

P A U L I U S 
NORKUS-ALKS-
NIS, g. 1928 m.  
Bandė trauktis į 
Vakarus,  buvo 
filtracijos lagery-
je. Dirbo ligonio-
nėje buhalteriu. 
Mokėsi 7 klasėje 
(suaugusių gim-
nazijos), suimtas  
ir  nuteistas 10 
metų  lagerio Ka-
ragandoje. Gyve-
na Klaipėdoje. 

D O N A T A S 
S M I L G A - N E -
MUNAS, g. 1929 
m. Baigė 7 klases 
Mažeikių gimna-
zijos, dirbo kul-
tūros skyriuje. 
Ypatingojo pasi-
tarimo nuteistas 
10 metų lagerio, 
kalėjo Balchaše. 

1956 m. grįžo į Mažeikius, dirbo tarpkolū-
kinės statybos kolonos viršininku.

VALĖ STRAUPYTĖ-AUKSAKIENĖ, g. 
1929 m. Tirkšliuose. Mokėsi Mažeikių gim-
nazijos 7 kl. Mokytojavo Žemalėje. Nuteista 
10 metų lagerio. Kalėjo  Intoje. Grįžo  1957 
m. į Kauną.

PETRAS ŠLIČIUS-ŠEŠUPĖ, g. 1931 m. 
Vyžančiuose, Skuodo rajone.  Mažeikių 
gimnazijos 7 klasės mokinys Ypatingojo pa-
sitarimo  nuteistas 10 metų, kalėjo Balchaše. 
Negrįžo į Lietuvą, pasiliko ten gyventi. 

JUOZAS ŠULTĖ, g.1927 m. Baigė 2 kla-
ses Mažeikių gimnazijos. Dirbo paruošų 
kontoroje. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 
10 metų, kalėjo Balchašo lageryje, grįžo 1956 
m. į Mažeikius.

ALFONSAS ZABARAUSKAS-MERKYS, 
g.1919 m., baigė 4 gimnazijos klases, dirbo 
parduotuvės vedėju. Infiltruotas į Mažeikių 
MGB Laukaičio slapyvardžiu. Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio.

ANTANAS KAZLAUSKAS, g. 1928 
m. Margininkuose, Ylakių valsčiuje. Baigė 
7 klases Mažeikių gimnazijos.Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio.

1949 m. birželio 4 d. suimti 6 pogrindi-
nės organizacijos „Jaunieji  Lietuvos parti-
zanai“ nariai.  Iš  jų – 5 gimnazistai: 

ROMUALDAS MAKAUSKAS, g. 1933 
m. 5 klasės moksleivis Ypatingojo pasita-
rimo nuteistas 10 metų lagerio, kalėjo Ar-
changelsko sr., paleistas 1955-12-14. Gyveno 
Kuršėnuose.

ALGIRDAS PILVINIS-ERELIS, g. 1934 
m. 5 klasės moksleivis. Ypatingojo pasi-
tarimo nuteistas  10 metų lagerio, kalėjo 
Mordovijoje, grįžo 1955 m. Dirbo elektros 
ryšių tinklų viršininku. Mirė 1980 m. Ma-
žeikiuose.

APOLINARAS ROSLANAS, rusų tau-
tybės, g. 1932 m. Ypatingojo pasitarimo 
nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Vorkutoje, 
Komijoje. Grįžo 1955 m.  Dirbo popu Jona-
vos cerkvėje.

STEPONAS VORAS-RADŽA, g. 1928 
m. Baigė 2 klases Mažeikių gimnazijos. 
Dirbo gaisrininku Mažeikiuose.  Ypatingojo 
pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo 
Vorkutoje. Grįžo 1956 m. Dirbo elektrotech-
nikos gamykloje.  Mirė 2009-11-15.

ANTANAS ŽUKAS, g. 1932-01-25 
Mažeikiuose. Baigė 5 gimnazijos klases. 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų 
lagerio. Kalėjo Mordovijos, Omsko lage-
riuose. Grįžo į Mažeikius 1955 m. Dirbo 
elektriku elektrotechnikos ir kompresorių 
gamyklose. Mirė 2010-10-04.

1949 m. birželio 26 d. suimami Mažeikių 
gimnazijoje veikusios pogrindžio organi-
zacijos  „Rusenantis aukuras“ 9  nariai. Po 
kelių tardymo dienų  6  moksleiviai palei-
džiami, išskyrus lyderius: 

JONAS KAIRYS-OLD ŠATERCHAND, 
g. 1932 m. Klaipėdos valsčiuje. 3 klasės gim-
nazistas. Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 
metus lagerio, kalėjo Mordovijoje. Bėgo iš 
lagerio, po kelių dienų sugautas. 1951-07-24 
žuvo lagerio karceryje.

ALBERTAS RUGINIS-ALKSNIS, g. 
1931 m. Mažeikiuose. 4 klasės gimnazistas 
Ypatingojo pasitarimo nuteistas 7 metus 
lagerio. Kalėjo Intos lageryje Komijoje. Pa-
leistas 1954-12-27. Grįžo į Mažeikius. Baigė 
Veterinarijos akademiją, dirbo Mažeikių 
veislininkystės stotyje. 

JUOZAS STATKUS, g. 1931 m. Pike-
liuose. Baigė 3 gimnazijos klases. Organi-
zacijos suėmimo metu pasitraukė į Pikelius. 
Suimtas buvo tik 1951-12-14 dar su trimis 
pikeliškiais. Pabaltijos tribunolo nuteistas 
25 metus lagerio ir 5 tremties. Kalėjo Omske, 
ten ir liko gyventi. Į Pikelius grįžo tik 1999 
m. Tragiškai žuvo 2005-01-13 Pikeliuose.

Prabėgo daug metų, baigėsi partiza-
ninės kovos, buvo nuslopinti paskutinieji 
pasipriešinimo židiniai, bet buvusioje 
Mažeikių gimnazijoje, tapusioje vidurine 
mokykla, vis dar pasireikšdavo anų laikų 
patriotinė  dvasia.

MGB, tapusi KGB, pakeitė savo darbo 
stilių ir jau nebedalijo po 25 ar po 10 metų 
lagerio kitaip mąstantiems, – „apdorodavo 
profilaktiškai“... 

1957 m. lapkritį trijų moksleivių anti-
sovietinė grupė, vadovaujama Gedgaudo, 
buvo iškviesta į saugumą rimto pokalbio. 

1959 m. balandį „Slaptoji kuopa“, va-
dovaujama P. Končiaus, taip pat buvo tik 
saugumo „paauklėta“.
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Lietuvos dvarų paveldas, samprata ir kultūra
algimantas GraŽulis, Vilnius

[16.2] – Vilkėno dvare, centriniame parteryje, 
1913 m. stovėjo skulptoriaus Huberto Luji Noelio 
marmurinė skulptūra „Rebeka“ (nuo sovietmečio 
(galbūt nuo 1983 m.) iki šiol originalas stovėjo 
Palangos dvaro rožyne). Centriniai rūmai (1887 
m.) ir puošnus, tačiau nukentėjęs interjeras yra 
skoningos istorizmo architektūros (neorenesansas, 
žr. vertybės Dosjė). Savininkas buvo Aleksandras 
Pliateris – lietuvių teisės istorikas;   

[16.3] – Gedminaičių dvaras – tai atidalinta 
Švėkšnos dvaro valda, kuri 1820 m. (anksčiau 
buvo palivarkas) su aplinkiniais kaimais atiteko 
Jurgiui Pliateriui (prof. Domo Kauno, Onos Nor-
kutės publikacijos bei „Lietuvių kalbos enciklo-
pedija“, 488 p. (Plioteris, Pliateris Plateris, Jurgis, 
<...> lietuvių literatas, kalbininkas, bibliografas. 1828 
m. baigė Vilniaus universitetą. Bendravo su Dionizu 
Poška, Simonu Daukantu, Liudviku Rėza, Simonu Sta-
nevičiumi. Apie 1836 parašė lietuvių kalbos gramatiką 
bei kitų darbų).  

 [17] – „Šiaurės Atėnai“, 2003–05–31, Nr. 20 
(654), 4 p., „Žirgų kapai: tyrimai, problemos, ver-
tinimai“, Mindaugo Bertašiaus straipsnis – studija, 
kurią galima prilyginti išplėtotai ir papildytai 
ataskaitai;  

[17.1] – ,,Lietuviškoji Enciklopedija“, I tomas, 
1090 p., 1933 m., Kaunas, „Spaudos Fondas, ter-
minas – „Arklininkas“;

[17.2.] – „Lietuviškoji Enciklopedija“, II tomas, 
730 p., 1934 m., Kaunas, „Spaudos Fondas“, ter-
minas – „Bajoras“.

[18] – pažyma „Medinio kultūros paveldo ir 
etnografinių kaimų apsaugos problemos Dieveniš-
kių istoriniame regioniniame parke“, Algimantas 
Gražulis, 2010–03–18. 

[19] – hab. dr. Mečislovas Jučas, „Krikščio-
nybės kelias į Lietuvą“, 2000 m., Baltos lankos, 
100 psl., 101 p.

[20] – „Lietuvių literatūros istorija, XIX am-
žius“, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2001 m., 49 p. ir daug kitų. 

[21] – informacija iš Petešos žirgyno tinklapio.
[22] – informacija iš Rokiškio krašto muzie-

jaus tinklapio.
[23] – Biržų kunigaikštystės ryšiai su Kuršo ir 

Žiemgalos kunigaikštyste XVI a. pabaigoje – XVII 
a. viduryje, Deimantas Karvelis, Žiemgala. 1999/2 
istorija. Mokslo darbas. Autorius nurodo, kad 
Straipsnyje aptariami Biržų–Dubingių šakos Radvilų 
kunigaikštystės (toliau – BK) ryšiai su vasaline LDK 
valda – Kuršo ir Žiemgalos kunigaikštyste (toliau 
KŽK). Kuršas ir Žiemgala, šalia Livonijos, Prūsijos 
ir Žemaitijos, buvo svarbus regionas, su kuriuo BK 
plėtojo kultūrinį bendravimą. Lietuvių istorikai, 
tyrinėję LDK ryšius su šiauriniais regionais, Kuršui 
skyrė mažiau dėmesio nei Livonijai. Nors BK ir KŽK 
statusas skyrėsi (pirmoji – privati Radvilų latifundija; 
antroji – vasalinė hercogystė), tačiau tai netrukdė 
kraštų tarpusavio ryšiams. Abiejų kunigaikštysčių 
teritorijos ribojosi. Rašytiniai ir kartografiniai šaltiniai 
liudija, jog XVI–XVII a. riba tarp jų ėjo Nemunėlio 
upe. BK ir KŽK tarpusavio ryšiai straipsnyje aptariami 
laikantis tokios klasifikacijos: 1) žmonių migracija ir 
apsigyvenimo statusas; 2) BK bajorų žemėvalda Kurše 
ir kuršiečių žemėvalda BK; 3) Kuršo vokiečių bajorų ir 
latvių valstiečių padėtis BK; 4) ūkiniai ryšiai (prekyba 
ir keitimasis patirtimi); 5) teisminiai kuršiečių ginčai su 
BK gyventojais; 6) ryšių plėtimas Livonijos karo metais; 
7) kraštų liuteronų bažnyčių ryšiai; 8) BK ir KŽK elito 
(Radvilų ir Kuršo hercogų) privatūs santykiai.
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Pastaba: autorius D. Karvelis nurodo ir kitus 
šaltinius, taip pat pažymėtus skaičiais straipsnio 
citatose.  

[24] – „Žemaičių kultūriniai sambūriai XVI–
XIX amžiais“, Juozas Girdzijauskas, Žemaičių 
kultūros draugijos redakcija, 1998–2000 m., 2004 
m. tinklapis.

[25] – Vilnijos vartai, Vaitkuškis. Parengė: 
Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji 
biblioteka), 2009 m. Nurodoma, kad 1857–1862 
m. Stanislovas Feliksas Kosakovskis (1795–1872), M. 
Kosakovskio  anūkas, suprojektavo ir perstatė dvaro 
rūmus, suteikdamas tuo metu madingą neogotikinę 
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kiti puslapiai.
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ras Bžostovskis („Lietuvos dvarai“, II tomas, 
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katalogas. Lietuvos dailės muziejus, Algės An-
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mokyklos steigimo ir atidarymo. Šioje mokykloje 
jo, jau profesoriaus, studentu tapo Mikalojus 
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Katalogą sudarė Laima Bialopetravičienė.

[30] – „Lietuvių kalbos enciklopedija“, Moks-
lo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1999 m., 
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mijos leidykla, 2007 m., „3.2. Medinės barokinės 
bažnyčios/74“, 92–94 p.

[36] – Reda Bružaitė, magistrinis darbas „Vil-
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ja“, I t., sąvokos „bažnytinė žemėvalda“, „Didysis 
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dabartinės Rytų Lietuvos apylinkėse Didysis 
maras siautė 1710 m. (knyga „Daugailių kraštas 
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Vėlesni papildymai bei komentarai:
Nuo teksto parengimo ir redagavimo dienos 

jau įvyko pasikeitimų: 1. 2012 m birželio mėn. 
UAB „Vilniaus žirgynas“, UAB „Sartų žirgynas“ 
ir UAB „Nemuno žirgynas“ bendrovės yra reor-
ganizuotos sujungiant UAB „Vilniaus žirgynas“ 
(Kalno Riešės dvaro sodyba), UAB „Sartų žirgy-
nas“ (Didžiadvario dvarvietė)  ir UAB „Nemuno 
žirgynas“(Šilgalių dvaro sodyba) į UAB „Lietuvos 
žirgynas“. Be to, žr. http://www.alfa.lt/straips-
nis/15128177/UAB.Lietuvos.zirgynas.globai.
perduoti.138.arkliai=2013-04-04_15-25/. Įsikūręs 
Registrinėje Kalno Riešės dvaro sodyboje, tačiau 
apie tai žirgyno tinklapyje nėra nė žodžio. Tarpu-
kariu vadinosi Didžiosios Riešės dvaru. Nuo 16 
a. Riešėje minimas dvaras. Paskutinis dvarinin-
kas – bajoras, Vilniaus universiteto profesorius 
Ferdinandas Ruščicas. Taigi M. K. Čiurlionio 
tapybos profesorius ir kolega, žymus Vilniaus 
ir Varšuvos tapytojas, visuomenės veikėjas ir 
Vilniaus kultūros paveldo puoselėtojas turėjo čia 
dvarą. Yra išlikę 1892 ir 1904 m. dvaro statyti 
tvartai. 1949 m. šiuose tvartuose įsikūrė Vilniaus 
žirgynas. Jis veikia iki šiolei. 

Dėl Juozapo Arnulfo Giedraičio (1754 ar 
1757–1838) gimimo datos, t. y., kad jis trejais 
metais „pasisendino“ jau visiškai įrodyta dar 
1995 m. (A. Prašmantaitės apginta disertacija, 
parašyta jo biografijos monografija). Be to, jis aps-
kritai buvo Lietuvos kultūros fenomenas (turima 
omeny ne tik jo kunigaikštiška kilmė). Jis gimė 
Kamaraučiznos dvare (dab. Molėtų r.). Kaip ir 
dauguma bajorų, taip pat didikų atstovų, jis ne 
tik pritarė, bet ir palaikė 1830–1831 m. sukilimą. 
Dėl to faktiškai buvo nušalintas nuo pagrindinių 
pareigų. Užsiėmė Naujojo Testamento vertimu į 
lietuvių kalbą, jo leidimu  ir platinimu (Recenzija. 
V. Merkys, 2000). 

Apie M. K. Čiurlionį dar: Jis ne tik augo dvarų 
aplinkoje, bet ir vedė Sofiją Kymantaitę (1886–1958 
m., rašytoja, lietuvių kalbos dėstytoja, žymi Lietuvos 
visuomenės veikėja, Lietuvos skaučių vadė ir t.t.) 
bežemių bajorų iš Joniškio dukrą. Jo vienintelė dukra 
Danutė Čiurlionytė (1910–1995 m.) ištekėjo už Vla-
dimiro Zubovo – architekto, grafų Zubovų palikuonio. 
Dvylikametė Sofija jau gerai skaitė ir rašė lenkiškai, 
šiek tiek mokėjo rusiškai, pažino ir vokiškas raides, bet 
lietuviškai nei skaityti, nei rašyti nemokėjo. Juozas 
Tumas-Vaižgantas tapo pirmuoju gabios mergaitės 
lietuvių kalbos mokytoju. Jis Sofiją 1899 m. vasarą 
nusivežė ir į pirmąjį lietuvišką vaidinimą Palangoje, 
kuris, anot teatro istoriko Vytauto Maknio, „nuskam-
bėjo kaip galinga caro pavergtos tautos demonstracija 
(laikraštis Žemaitis, „Sofija Čiurlionienė-Kyman-

taitė ir Plungė“, 2011-03-12, Irena Stonkienė, 
Jolanta Skurdauskienė). Klebonija (aut. –Plungėje) 
tuo metu buvo daugelio žinomų Žemaitijos kultūros 
ir visuomenės veikėjų būrimosi vieta. Klebono žodis 
buvo svarus ir paprastiems parapijiečiams, ir Plungės 
kunigaikštienei Marijai Oginskienei, kuri, V. Jarulaičio 
patarta, rūmuose įsteigia slaptą lietuvišką mokyklą. 
Būtent čia, klebonijos aplinkoje, pirmą kartą subręsta 
mintis (1903–1904) statyti lietuvišką spektaklį. Vai-
dinti pasirenkamos net dvi pjesės – Žemaitės ir G. 
Petkevičaitės-Bitės „Velnias spąstuos“ bei J. Tumo-
Vaižganto „Negryna sąžinė“ (ten pat).

  Vilniuje per pirmosios lietuvių dailės parodos 
atidarymą 1907 m. sausio 9 d. kažkas parodė Sofijai iš 
tolo M. K. Čiurlionį, bet niekas jų nesupažindino. Antrą 
kartą jiedu susitiko po metų Vinco Kudirkos 50-mečio 
minėjime. S. Kymantaitė skaitė pranešimą apie didįjį 
Lietuvos patriotą, o Čiurlionis skambino savo kūrinius. 
Paskambinęs atsisėdo greta, pagyrė kalbą ir paprašė, kad 
Sofija jį mokytų lietuvių kalbos – sutarė tris kartus per 
savaitę po pusvalandį (ten pat).

Visų trijų žinomiausių brolių (kilę iš daugia-
vaikės šeimos) Vileišių žmonos buvo bajoraitės. 
Visos jos rėmė vyrų lietuvybės siekius, pačios 
aktyviai dalyvavo stiprinant lietuvybės idėjas. 
Iš Kurėnų II dvaro (dabar Ukmergės r., Vidiškių 
sen.) kilusi vieno iškiliausių XIX a. pabaigos ir 
XX a. pirmos pusės Lietuvos atgimimo istorinių 
asmenybių, tautinio atgimimo žadintojų, gyveno 
ir dirbo Teodoras lietuviškos spaudos leidėjų, 
vasario 16 signataro, ministro Jono Vileišio 
žmona Ona Kasakauskaitė (1879–1954). Antrojo 
pasaulinio karo metais dvaro statiniai smarkiai 
nukentėjo. Po karo dvare buvo įkurdinta žemės 
ūkio mechanizacijos mokykla. Bajoraitė ir dvari-
ninkaitė Ona (jos tėvai vedyboms už nekilmingo, 
be to, „litvomano“ J. Vileišio nepritarė) mylėjo 
žemę, augalus,  jai patiko tvarkyti dvaro reikalus 
(Vileišiai 1914 m. nusipirko Gristaitiškio dvarą, da-
bar Molėtų r.). Ji perėmė vyro idėjas, iki pabaigos 
nuosekliai jų laikėsi. Visuomenininkė, lietuvybės 
stiprintoja, kovotoja dėl nepriklausomos Lietuvos, 
o vėliau – ir dėl jos stiprinimo („XXI amžius“, 2002, 
Nr. 12 (1019) interviu su jauniausiaja dukra Rita, 
kuri iki šiol lietuviškai kalba be akcento, o angliš-
kai, kaip pati sakė, vis dar su lietuvišku akcentu, 
iš Lietuvos pasitraukė 1941 m., antrąkart užėjus 
bolševikams). 

Ponuliai, dirbkime, dirbkime tik kultūros ir eko-
nomikos darbą, o kai visa to padaugės, tai ir politikos 
atsiras savaime..., – ragino savo tautiečius žymus 
Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, pramo-
nininkas Petras Vileišis.

Mes jau pamiršome, kad Vilniuje 1906 m.buvo 
įkurtas Lietuvių kalbos mokymo komitetas, ku-
rio nariai buvo P. Vileišis, J. Vileišis, A. Vileišis, 
Gabrielius Landsbergis, Donatas Malinauskas, 
M. Šleževičius ir kt. – o kas gali patikinti, kad 
jų patirtis nepravers mums ateityje? Ar mes dar 
gyvename Didžiojo Vilniaus seimo – tautinės 
revoliucijos nutarimų dvasia? Kai kurie, kaip A. 
Vileišis, iš Vilniaus seimo keliavo į Lukiškes.

Taigi vieną spalio sekmadienį, surinkęs į 
Vileišių šeimai priklausantį Girstetiškių dvarą 
šešių Alantos valsčiaus mokyklų mokytojus, 
vilnietis advokatas kalbėjo ne tik apie švietimo 
reikalus, bet ir apskritai apie padėtį okupuotoje 
Lietuvoje, o atsisveikindamas dar padalijo jiems 
pluoštelį nelegaliai išspausdintų atsišaukimų. Šis 
dokumentas vokiečių rankose netrukus tapo įkal-
čiu, vos nekainavusiu gyvybės būsimam Vasario 
16-osios akto signatarui.

Vokiečių aristokratų kilmės LDK didikų 
Grotusų giminei priklausė nemažai dvarų valdų 
šiaurės Lietuvoje, pietų Latvijoje, nuo 1695 metų 
kurį laiką Vilhelmui Eustachijui Grotusui, Žemai-
čių kaštelionui, priklausė net Švėkšnos valda. Ge-
dučių dvare (dabar Pakruojo r.) gyveno Teodoras 
Grotusas, ypač žymus mokslininkas. 

Gavenonių dvaras, Sofijos Chodakauskaitės, 
A. Smetonos žmonos gimtinė, jos tėvų bajoriška 
aplinka. Judviejų  neformalus piršlys buvo J. Ja-
blonskis.

lietuvos kultūros istorija

Pabaiga

Tęsinys. Pradžia 2013 m. Nr. 25

Restauruojamas europinio lygio architektūros kūrinys, formų, proporcijų ir dekoro elementų harmoni-
ja pasižymintys Paežerių dvaro centriniai rūmai, esantys Vilkaviškio rajone, kuriuos projektavo žymu-
sis Lietuvos architektas Martynas  Knakfusas. Nuotrauka iš VKPK archyvo, fotografuota 2012-07-10
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Lietuvos švietimo ir kultūros atstovų kreipimasis dėl antivalstybinės 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos veiklos sutramdymo 

J. E. LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Krašto apsaugos ministrui Juozui Olekui
LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos 

komiteto pirmininkui Artūrui Paulauskui
 
Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos 

piliečiai, matydami nevaržomai besitęsiančią 
antivalstybinę ardomąją ir Lietuvoje valstybę 
žeminančią Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) veiklą, pareiškiame:

 - šiurkščiai pažeidus Lietuvos Respublikos 
Seimo Rinkimų įstatymą ir LLRA neteisėtai 
tapus parlamentine partija bei šalį valdančios 
partijų koalicijos dalyve, Lietuvos valstybei ir 
valdžiai vis keliami nauji tautinę ir pilietinę 
nesantaiką kurstantys provokaciniai reikala-
vimai peržengė bet kokias ribas ir negali būti 
toliau ignoruojami;

- pastaruoju metu LLRA partijos narių da-
romi vieši veiksmai bei pasisakymai paniekino 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. 
sausio mėnesį kovojusiųjų ir žuvusių žmonių 
atminimą;

- Pietryčių Lietuvos rajonuose LLRA ska-
tinama ir palaikoma vietovardžių ir gatvių 

pavadinimų rašybą reglamentuojančių teismo 
sprendimų, įstatymų bei Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos nuostatų ignoravimo praktika 
pamina ir tarptautiniu mastu diskredituoja 
Lietuvos, kaip teisinės ir demokratinės vals-
tybės, statusą;

- LLRA atstovai Seime ir Europos Parla-
mente nuolatos meluoja apie teisinę padėtį 
Lietuvoje, teigdami, jog „persekiojama už 
kalbėjimą gimtąja kalba“, kartodami kalti-
nimus „diskriminacija“, „tarptautinės teisės 
pažeidimais“ ir kitais veiksmais, kurių 
negali pagrįsti ir nepagrindžia konkrečiais 
galiojančios Lietuvos ar tarptautinės teisės 
pažeidimais, tuo prieš tarptautinę bendruo-
menę niekindami Lietuvos kaip demokrati-
nės valstybės vardą;

- LLRA atstovai per savo vadovaujamų sa-
vivaldybių valdomas įstaigas privaloma tvarka 
iš Pietryčių Lietuvos savivaldybių gyventojų 
renka pinigus LLRA proteguojamų savivaldos 
pareigūnų piktybiškais ir neteisėtais veiksmais 
(Konstitucijai prieštaraujančių dvikalbių gatvių 
pavadinimų nenukabinimu nuo savivaldybės 
teritorijoje esančių pastatų) gautoms baudoms 
apmokėti;

- Įteisinus LLRA reikalavimus neribotam 

laikui atidėti suvienodintą lietuvių kalbos 
valstybinį egzaminą visų šalies mokyklų abi-
turientams valstybinę kalbą gerai mokantys 
šalies moksleiviai tapo diskriminuojamais 
ne tik stojant į aukštesnės pakopos lavinimo 
įstaigas, bet ir šalies darbo rinkoje.

 Būdami įsitikinę, kad LLRA kurstoma 
tautinė nesantaika kenkia geriems dvišaliams 
Lietuvos ir Lenkijos valstybių santykiams, bei 
tuo, kad nei Lietuvos piliečiai, nei Lietuvos 
vyriausybė neturi būti paversti antivalstybi-
nių LLRA užgaidų įkaitais, o lenkų tautybės 
Lietuvos piliečiai – šios partijos nuolatos ma-
nipuliuojama mase, reikalaujame:

 • Pašalinti LLRA partiją iš dabartinės 
valdančiosios koalicijos.

• Valstybės gynimo taryboje įvertinti ir ade-
kvačiomis teisinėmis priemonėmis užkardyti 
prieš Lietuvos Respubliką nukreiptą ardomąją 
LLRA veiklą.

• Panaikinti jos atstovų neteisėtai įgytus LR 
Seimo narių įgaliojimus ir LLRA, kaip legaliai 
veikiančios antivalstybinės politinės partijos, 
juridinį statusą;

 
Parašai:
Jonas Gediminas Punys, Vidas Morkūnas, 

Daiva Tamošaitytė, Regimantas Tamošaitis, 
Vytautas Radžvilas, Jonas Užurka, Linas Vir-
ginijus Medelis, Vytautas Paulaitis, Stasys Ba-
bonas, Paulius Stonis, Jonas Jasaitis, Leonas 
Milčius,  Rasa Jatkevičienė, Dovile Rožėnienė, 
Zigmas Zinkevičius, Erika Drungytė, Kęstutis 
Dubnikas, Vytautas Daujotis, Edvardas Čiul-
dė, Petras Naraškevičius, Arūnas Bingelis, 
Jonas Mickevičius, Romas Pakalnis, Vytautas 
Miliukas, Eglė Kazlauskienė, Antanas Tyla, 
Romualdas Grigas, Eugenijus Jovaiša, Bro-
nislovas Kuzmickas, Kazys Saja, Kazimieras 
Garšva, Arvydas Janulaitis, Romas Batūra, 
Bronislovas Genzelis, Romualdas Ozolas, Sta-
sys Malkevičius, Algirdas Patackas, Alvydas 
Butkus, Algirdas Degutis, Nijolė Sadūnaitė, 
Algirdas Endriukaitis, Julius Šalkauskas, 
Irena Vasinauskaitė, Alfonsas Svarinskas, 
Jonas Vilimas, Viktoras Gerulaitis, Mndaugas 
Kubilius, Romas Gudaitis, Bronius Leonavi-
čius, Jonas Mikelinskas, Arvydas Juozaitis, 
Klemas Inta, Stasys Kašauskas, Vidmantas 
Povilionis, Aušra Jurevičiūtė, Juozas Algi-
mantas Krikštopaitis, Vytautas Sinica, Danas 
Kaukėnas, Vytenis Rimkus, Rimantas Gorys, 
Vaclovas Bagdonavičius, Živilė Makauskie-
nė, Antanas Buračas.

Edvardui Burokui
Pro memoria

<…Gal vilkai grauš kur mūsų kaulus,
O gal salvės lydės mus į kapus?...>

Iš partizanų dainos

2013 m. snieguoto balandžio vienuolik-
tąją Vilniaus Sudervės kapinėse sustojome 
ties Edvardo virsmo riba. 

Didvyriai nemiršta. Jie pereina iš fizinės 
būsenos į metafizinę, tačiau savo didžiavy-
riškais darbais lieka tarp mūsų.

Vaizdinys, kad didvyriai atjoja ant balto 
žirgo švytruodami kalaviju, yra tik miražas. 
Jie būna tarp mūsų, kaip ir Edvardas, tik 
jie, nuveikę begalę ypač svarbių darbų tam 
tikru metu, švyti dvasinio kalavijo spindesiu, 
kuris neužgęsta ir didvyriui pasitraukus į 
Amžinybę. 

Žvelgiant atgalios, matome, kad svarbu 
ne žygdarbis, kai Edvardas su bendražygiu 
išsprogdino Vorkutos šachtą ir jos gyvybinį 
energetinį mazgą, bet tai, kad nuo to spro-
gimo aido supleišėjo imperijos sunkiosios 
pramonės pamatai ir teroristinė imperija 
susverdėjo, o milijonai vergų įkvėpė vilties 

gurkšnį. Kai rytojaus dieną tie patys ben-
dražygiai išsprogdino vergvaldžių partinį 
susirinkimą, besitariantį kaip nubausti ne-
paklusniuosius, represinė sistema, pajutusi 
savo bejėgiškumą, pradėjo irti.

Tuo pat metu Šiaurės tamsos gūdu-
moj Edvardo įsiūbuotas pradėjo skambėti 
„Varpas“ ir ne tik lietuviškai, bet ir kitomis 
kalbomis, teikdamas viltį milijonams pa-
smerktųjų. Pažymėtina, kad jis sugebėjo 
sutelkti ir įkvėpti kovai už laisvę įvairių 
tautų politinius kalinius.

Edvardo pėdos įmintos ir laisvės kovos 
brydė tęsiasi nuo Ukmergės iki Vladivosto-
ko, nuo Vorkutos iki Vladimiro, o iš ten su 
„Memorandumu“ per visas dvidešimtojo 
amžiaus didžiųjų despotų „juodąsias dienų 
virtines“ tęsėsi Edvardo „baltos naktys“. 
Jis knygoje Vytauto Vaineikio akimis iš va-
gono lango nužvelgė neaprėpiamus Sibiro 
plotus su nesuskaičiuojamomis GULAG-o 
salomis, su pasibjaurėtinais čekistais-prie-
vaizdomis.

Drauge su Edvardu ir penkiomis jo kny-
gomis einame per visą juodąjį amžių, per 

tremtį ir GULAG-ą nuo Ledjūrio iki Vladi-
vostoko, atgal iki Ukmergės, per žudomųjų 
kraują, tarsi per savo, per žūvančių kančią, 
tarsi per savo, per gyvų degančių motinų 
klyksmą, tarsi per savo motinos skausmą. 
Einame su Lietuvos laisvės gynėjų sąjungos 
kareiviais nuo Vilniaus iki Vašingtono, iki 
Sidnėjaus, Jeruzalės, Vatikano, vėl iki Vla-
dimiro, Vorkutos, matome minias Vingio 
parke, žūvančiųjų kraują prie Televizijos 
bokšto... Matome griūvančią Raudonąją 
imperiją, kurios pamatus trupino anuomet 
Vorkutoj Edvardo ir jo bendražygių nepa-
laužiama laisvės siekio dvasia.

Einame su Edvardu, Gedimino prospek-
tu nuo Katedros iki Seimo, imame iš jo rankų 
jo globojamą „Varpą“. Visuomet jis dosnus, 
visuomet jis kuo nors pradžiugins, visuomet 
pasakys kiek užsienio šalių piliečių aplankė 
jo globojamą Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos internetinę svetainę, visuomet jis 
greta, tačiau ... Jau išėjo.

Didelė netektis Lietuvos Laisvės kovoto-
jų sąjungai, „Varpo“ redakcijai, LLKS inter-
netinės svetainės redakcijai, labai skaudi ne-

tektis šeimai, artimiesiems, bendražygiams 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Palydėjome Tave, Edvardai, su garbės 
šūvių salvėmis, o dabar ilsėkis ramybėje 
Vilniaus kalnelyje. Tavo neblėstantį šviesų 
atminimą saugosime širdyse.

Petras  GirDziJausKas, laisvės kovų dalyvis

1904 03 ?? Grumbliuose (Venckų vls., Klai-
pėdos aps.) mirė Jurgis redveikis, radveikis, 
raštijos darbuotojas, klimkiškis sakytojas.

Gimė XIX a.
1904 03 15 Peikšteniuose (Biržų vls.) 

gimė Petras Dagys, ev. liuteronų kunigas, 
laikraščio „Lietuvos evangelikų kelias“ re-
daktorius.

Mirė 1977 12 01 Niujorke (JAV).
1579 03 06 Jonas Bretkūnas pradėjo versti 

Bibliją į lietuvių kalbą, baigė 1590 11 27. 
Gaila, kad ji nebuvo išspausdinta.

1959 03 06  pasirodė Lietuvos TSR 
evangelikų bažnyčios kalendorius 1959 
metams.

2004 03 06 Klaipėdoje mirė Jonas tatoris, 
menotyrininkas, architektūros istorikas, daug 
nuveikęs uostamiesčio architektūros paveldo 
bei istorijos tyrinėjimuose, sukaupęs vertingą 
istorinės medžiagos archyvą.

Gimė 1925 06 17 Medeikiuose (Biržų vls.).
2009 03 07 Alkiškių bažnyčioje diakonas 

Juozas Mišeikis, g. 1984 06 29 Tauruose prie 
Tauragės, 2007 m. baigęs teologijos studijas 
Klaipėdos universitete, ordinuotas kunigo 
tarnystei, 2007 08 18 Šilutės Martyno Liuterio 
bažnyčioje įvestas diakono tarnystėn. Aptar-
nauja Alkiškių, Biržų ir Žeimelio latviškas ev. 
liuteronų parapijas.

1919 03 08 Klaipėdoje mirė Jonas Karolis 
Zembrickis (Sembritzki), vaistininkas, Prū-
sijos istorikas, daugelio istorinių darbų refor-
macijos tema autorius, tautosakos rinkėjas.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2014 metais. Kovas

Gimė 1856 01 10 Marggrabovoje (Suvalkų 
gub.).

1989 03 08 Romos katalikų kurijos patal-
pose vysk. Jonas Kalvanas laikė pirmąsias 
Vilniaus atsikūrusios ev. liuteronų bažnyčios 
pamaldas.

1994 03 08 mokykloje įvyko pirmosios 
Virbalio ev. liuteronų parapijos atkūrimo 
pamaldos. Parapija buvo įsteigta 1833 m., 
1878 m. pašventinta mūrinė bažnyčia po karo 
paversta grūdų sandėliu. 2000 04 24 naujai 
pašventinta 1998 m. atgauta bažnyčia (pasku-
tinės pamaldos joje vyko 1940 11 17, pirmosios 
restauruotoje bažnyčioje – 2000 03 12). 

1919 03 10 Raudžiuose (Traksėdžių vls., 
Šilokarčemos aps.) gimė endrius Žilius, 
psichologas ir pedagogas, išeivijos veikėjas, 
laikraščio „Keleivis” ats. red. (1952–1959).

Mirė 2000 m. Hamburge (Vokietija).
1789 03 14 Paveikiuose gimė Johannas 

Christlybas Krauzė. Baigęs Karaliaučiaus 
universitetą, mokytojavo, kunigavo. Rinko 
lietuvių liaudies dainas, teikė kalbinę me-
džiagą A. Šleicheriui.

Mirė 1859 01 24 Pilkalnyje.
1909 03 16 Balandžiuose (Žilių vls., Ra-

gainės aps.) mirė Fridrichas Bajoraitis (slp. 
Paukštelis), poetas, publicistas, mokytojas. 
Parašė eilėraščių (rink. „Gyvumo žodžiai“ 
1932 m. išleido Vydūnas), periodikoje paskel-
bė lietuvininkų teises ginančių straipsnių.

Gimė 1883 12 09 Medukalniuose (Pelinin-
kų vls., Įsruties aps.).

1629 03 18 Karaliaučiuje gimė ernestas 
Dycelijus (Dietzelius), kunigas, raštijos dar-
buotojas, giesmių kūrėjas ir vertėjas, giesmės 
„Tau, Jėzau, aš dėkoju“ autorius.

Mirė 1692 05 17 Valtarkiemyje (Gumbinės 
aps.).

1994 03 19 Kintuose (Šilutės raj.), buvu-
sioje pradžios mokykloje, atidarytas Vydūno 
memorialinis muziejus.

1879 03 20 Šlapšilėje (Dovilų vls., Klai-
pėdos aps.) gimė Jurgis Lėbartas, Mažosios 
Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, 
spaustuvininkas, Tilžės akto signataras.

Mirė 1944 m. Palangoje (palaidotas Klai-
pėdoje).

1974 03 21  pasirodė Lietuvos TSR 
evangelikų bažnyčios kalendorius 1974 
metams.

1999 03 21 diakonas (1998 09 27 Tauragės 
ev. liuteronų M. Mažvydo bažnyčioje) Min-
daugas Kairys, g. 1978 04 09 Tauragėje, or-
dinuotas kunigo diakono tarnystei Jurbarko, 
Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių ev. 
liuteronų parapijose. 2009 06 14 jam suteiktas 
sidabrinis tarnybinis kunigo kryžius.

1819 03 22 gimė Friedrichas (iki šiol klai-
dingai vadintas Endrikiu) Ventas (Wendt), 
mokytojas, šviečiamosios ir religinės litera-
tūros rengėjas („Gromatų skarbnyčia“, 1890 
m.; „Trumpos mišios“, 1893–1895 m.).

Mirė 1896 07 05 Traksėdžiuose (Šilokar-
čemos aps.).

1939 03 22 23 val. 55 min., be jokio pasi-

priešinimo priėmus Vokietijos ultimatumą, 
Berlyne Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Juozas Urbšys ir Lietuvos pasiuntinys Ka-
zys Škirpa pasirašė sutartį, kuria Lietuva 
perduoda Vokietijai Klaipėdos kraštą. Iš 
vokiečių pusės pasirašė J. Ribentropas.

1939 03 23 hitlerininkai atplėšė Klai-
pėdos kraštą nuo Lietuvos Respublikos ir 
aneksavo – buvo pradėtas vykdyti Rytprūsių 
gauleiterio Ericho Kocho nurodymas „Rot-
ten aus was litauisch ist“ („Išraukite, kas 
lietuviška“).

1994 03 26 Elniškės kapinėse netoli Prie-
kulės perlaidoti Klaipėdos krašto visuomenės 
ir kultūros veikėjo, kunigo prof. dr. Viliaus 
Gaigalaičio ir jo žmonos Marijos palaikai.

1549 03 28 Martynas Mažvydas paskiria-
mas Ragainės ev. liuteronų kunigu.

1959 03 28 Vilkmedžiuose (Saugų apyl., 
Šilutės raj.) mirė Jonas Birškus, laukininkas, 
visuomenės ir kultūros veikėjas, bibliofilas.

Gimė 1870 10 13 Mozūriškiuose (Trušelių 
vls., Klaipėdos aps.).

1894 03 19 [Žemaičių] Naumiestyje (Ra-
seinių aps.) gimė Kristupas Gudaitis, gydy-
tojas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažny-
čios konsistorijos prezidentas (1938–1941), 
veikalo „Lietuviai evangelikai“ (1957 m.) ir 
kitų liuteroniško turinio raštų autorius.

Mirė 1972 08 26 Warrene (JAV).

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ
Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Edvardas Burokas
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Isorinės rekonstrukcijos brolija „Vilkatlakai“
Virginija MaKsVyTyTė, Kaunas

Voruta 
parduodama 

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

tie, kas dažniau apsilanko istoriniuose 
renginiuose ar domisi Lietuvos praeitimi, tur-
būt ne kartą  įvairiuose festivaliuose ir kituose 
istoriniuose renginiuose matė atkuriamas bal-
tų kovas  ir gyvenimą tais laikais, kai tik nuo 
žmogaus fizinių galių ir sugebėjimo pažinti 
gamtą priklausė jo gyvenimo trukmė. Žmo-
nių, kurie neskuba įsitraukti tik į šiandienos 
patogumų pilną gyvenimą, o trokšta pažinti 
mūsų tautos istoriją iš arčiau, suprasti, kuo 
mūsų protėviai gyveno, ką valgė, kaip gynėsi 
nuo priešų,  atsiranda vis daugiau. Lietuvoje 
jau daugiau nei dešimtmetį įvairūs istorijos 
entuziastai bando atkurti, t. y.  rekonstruoti,  
baltų gyvenseną bei kovas. Vienas iš tokių 
istorijos aistruolių  –  brolija, kurios gimimo 
šaknys buvo 1996 m., „Vilkatlakai“. Brolijos 
nariams svarbi ne tik istoriniais faktais pa-
grįsta tiesa, bet ir ryšys su gamta ir protėviais. 
Nors  pirmąsias žinias apie baltų genčių buitį 
buvo nelengva surinkti, tačiau nuo 1999 metų 
įsikūręs klubas,  profesionaliai atkuriantis 
V-XiV a. baltų genčių gevenimą, vis labiau 
tobulėdamas, gyvuoja ir šiandien, o šio klubo 
narių pasirodymus galime matyti ne tik Lie-
tuvos festivaliuose, tačiau ir užsienyje. Klubo 
įkūrėjas arūnas Bugvilionis ir ilgametis narys 
tautvilas Kavolis sako, kad diždžiausias atly-
gis už šią veiklą tai susidomėjimu istorija ir 
pasididžiavimu savo tauta spindinčios akys  
žmonių, kurie pirmą kartą  šalia savęs pamato 
ginkluotą baltų karį.

Nelengva pradžia

Per daugiau nei dešimtmetį baltų kovas ir 
gyvenimą rekonstruojantis klubas „Vilkatla-
kai“ išgyveno įvairius laikotarpius. Vienu metu 
narių buvo mažiau, kitu – daugiau. Pirmieji is-
torijos entuziastai susibūrė dar 1996 m. rugsėjo 
22 dieną Saulės mūšio vietoje, Janiūnuose, kur 
buvo minimos šių kautynių 760 -osios metinės. 
Nuo to laiko baltų kultūros puoselėtojų drau-
gija „Baltuva“ pradėjo tradiciją švęsti Saulės 
mūšį. Nuo šios datos tai pat pradėta gamintis 
ginklus, atkurti gyvenseną. „Vilkatlakų“ 
klubo įkūrėjas, Arūnas Bugvilionis,  1999 m., 
minint šį mūšį, suorganizavo žygį, kurio metu 
buvo iškeltas „Vilkatlakų“ brolijos klausimas. 
Pakeistas klubo pavadinimas reikškė, kad jie 
nuo šios dienos daugiau domėsis baltų kary-
ba. Pirmą kartą viešumoje šis klubas pasirodė 
2000 -aisias, o po metų, Trakų viduramžių 
festivalio metu, brolija „Vilkatlakai“ pradėjo 
oficialiai egzistuoti. Tiesa, rekonstrontuoti  
baltų kovas ir gyvenimą iš pradžių klubui ne-
buvo lengva: trūko tiek žinių, tiek ir patirties. 
Pirmosios rekonstruotos kovos prasidėjo su 
aštriais ginklais, klubo nariams teko patirti ne 
vieną traumą, kol sužinota, kad kovoms reikia 
naudoti atbukintus ginklus.

„Ginklus, šarvus gaminomės pagal mas-
telius, kurie ne visada buvo teisingi, iš knygų. 
Pasikliovėme tik savo nuojauta. Tuo metu  visi 
ginklai buvo aštrūs. Juk mes nežinojome, kad 
kovai juos reikia naudoti atbukintus, tam kat 
nebūtų traumų. Tą sužinojme tik vėliau“.  –  ne-

lengvą klubo „Vilkatlakai“ pradžią prisiminė jo 
įkūrėjas  A. Bugvilionis.

 Opiausia problema rekonstrukcijos pra-
džioje buvo informacijos stoka: sunku buvo 
gauti žinias iš muziejų fondų, nebuvo išplėtota 
interneto sistema. Tada klubo nariai patys rin-
kosi knygas ir visą įmanomą informaciją. Pir-
mieji rūbai tai pat buvo ne tokie, kokius galime 
pamatyti šiandien. Jie buvo siūti mašina, kartais 
net iš ne natūralaus pluošto, sunku buvo gauti 
ir senovinę avalynę. 

Anot šios brolijos įkūrėjo, pirmieji žmonės, 
kurie prisijungė prie šio klubo, daugiausia buvo 
jaunimas, nors pasinerti į viduramžių kasdieny-
bę nevengė ir kiek vyresni asmenys. 

 Ilgametis „Vilkatlakų“ klubo narys T. Ka-
volis, kuris į  šį klubą atėjo būdamas vos aštuo-
niolikos metų, o paklaustas, kodėl jį patraukė 
tokia veikla – atsakė: „Ankstyvoje paauglystėje 
skaitydavau nemažai istorinių knygų, istorinių 
romanų, atsimenu didelį įpūdį paliko J. I. Kra-
ševskio „Kunigas“, skaitydavau mitologijos 
knygas, labai domėjausi ikikriščioniška epocha, 
tos epochos muzika, turėjau pagoniškojo metalo 
grupės „Obtest“ albumą „Tūkstantmetis“. Aps-
kritai, T. Kavolio nuomone, į rekonstrukcijos 
klubų veiklą įsitraukia romantikai, kuriems 
atrodo neįdomu yprastu būdu praleisti savo 
laisvalaikį, kuriems svarbus ryšys su gamta, 
tauta ir pagonybe. 

rekonstrukcijos pasikeitimai

 Istorinė rekonstrukcija Lietuvoje, kaip ir 
visoje rytų Europoje, yra gana naujas reiškinys, 
todėl natūralu, kad pradžioje, neturint patirties 
ir žinių, buvo sunku atkurti baltų karius tokius, 
kokius mes pratę matyti šiandien įvairiuose 
renginiuose. Žinoma, situacija keitėsi. Ilgainiui 
susibūrė ratas, kuriame atsirado profesionalių 
istorikų ir archelologų.  Muziejuose esančios ar-
cheolognės ataskaitos tapo labiau prieinamomis 
ir šiuo metu visi Lietuvos muziejai be problemų 
pateikia medžiagą „Vilkatlakų“ klubo nariams. 
Dabar neapsiribojama tik archeologinėmis atas-
kaitomis iš Lietuvos, skaitomi istorikų darbai iš 
Ukrainos, Lenkijos, Latvijos ir kitų valstybių. 
Praėjus tam tikram laikui, keitėsi ir „Vilkatlakų“ 
atkuriama šarvuotė, ginklai ir rūbai. Anot T. Ka-
volio, „Vilkatlakų“ klubo progresas akivaizdus. 
Pradžioje dalis narių kovėsi tik su sermėgomis, 
turėtas vos vienas kitas šalmas ir keletas ginklų. 
Pirmiausia „Vilkatlakų“ šarvuotę papildė žie-
dmarškės, kurios buvo pinamos iš cinkuotos 
vielos, sunkios, darytos pačių narių rankomis, 
rekonstrukciniu požiūriu – netikslios, nors tuo 
metu populiarios ir užsienio valstybių klubuo-
se. Vėliau buvo gaminamos spyruoklinės vielos 
žiedmarškės, kurios buvo labiau autentiškos nei 
pirmosios. Šiandien „Vilkatlakai“ gali pasigirti 
kniedytomis žiedmarškėms, kurios yra visiškai 
analogiškos istoriniams radiniams ir šaltiniams. 
Tiesa, kol kas tenka tokius darbus užsisakyti iš 
Ukrainos arba Lenkijos, nes Lietuvoje kniedytų 
žiedmarškių gamyba niekas neužsiima. Tai  pat 
„Vilkatlakai“ šiuo metu gali  didžiuotis turintys 
autentiškus  šalmus, kurie yra nukaldinami, o 
ne atkuriami iš Antro pasaulinio karo šalmų. 
Dar viena naujovė –  plokšteliniais šarvai. 
„Vilkatlakų“ klubo nariai tai pat bandė atkurti 
odinius šarvus, kuriuos vėliau pakeitė kimšti-
niai. Apksritai kalbant, klubo rekonstrukcijos 
laikotarpis plėtėsi: pradžioje buvo pradėta nuo 
pačių ankstyviausių, baltų genčių laikotarpių 
iki Gedimino ir Žalgirio mūšio laikotarpių. 
Lygiagrečiai plėtėsi ir klubo pasirodymai: 
nuo dalyvavimo Kauno pilies minėjimuose, 
miestelio šventėse iki kelių dienų festivalių 
užsienio šalyse, pasirodymų mokyklose ir vaikų 
stovykose.

T. Kavolis pridūrė, kad rekonsrukcijos klu-
bai už istorikus yra pranašesni, nes čia viskas 
yra išbandoma praktiškai, ko istorikai padaryti 
negali, todėl kartais nutinka ir paradoksalių 
situacijų. 

„Lenkai kažkada padarė bažnyčiai atkastą 
spyną. Na ir ta spyna nelabai veikė, niekas 
nesuprato kodėl. Atėjo vienas iš rekonstruk-
torių, pasižiūrėjo ir sako, kad čia tikrai spyna, 
tik arbaleto, o ne durų...“ – „Vorutai“ pasakojo 
T. Kavolis.

„Vilkatlakai“ puoselėja tradicijas
 ir vertybes bei grūdina sielą

Klubo įkūrėjo teigimu, „Vilkatlakai“  ban-
do išsaugoti tautos tradicijas, gerbia protėvių 
saugotas vertybes ir savo veikla nori parodyti 
lietuviams, kad mes turime kuo didžiuoti ir 
privalome tai išsaugoti. Reikėtų priminti, kad 

„Vilkatlakų“ šaknys baltų kultūros puoselėtojų 
draugija „Baltuva“, kuri pradžioje buvo kiek 
panaši į šiandieninę „Romuvą“.

„Dvasiniai, religiniai aspektai pas mus 
labai svarbūs. „Vilkatlakų“ atkuriamas istori-
jos tarpsnis, iki krikščionybės įvedimo, buvo 
pasirinktas ne atsitiktinai. Istorijoje, kultūroje 
ir savyje mes ieškome prigimtinės tradicijos 
atgarsių, savasties, mūsų tautos istorijos esmi-
nės ašies. Juk visada įdomiausia ne vienodųjų 
minia, o tie, kas yra išskirtiniai, savotiški, ypa-
tingi. Taigi, ir mes Europos Sąjungoje būsime 
įdomūs tol, kol būsime lietuviai europiečiai, 
o ne Europos lietuviai“ – „Vorutai“ kalbėjo 
„Vilkatlakų“ įkūrėjas.

Galbūt dėl šios priežasties brolijos nariai 
pradžioje nešventė savo asmeninių gimtadie-
nių, o kiekvienas narys pasirinkdavo sau artimą 
protėvių kovos datą, organizuodavo žygį, kurio 
pabaigoje buvo švenčiama, pagerbiami žuvusie-
ji mūšyje ir pasveikinamas žygio vedlys. Rug-
sėjo 22 -oji, Saulės mūšio diena, buvo minima 
visada – tai svarbiausia brolijos data, nuo kurios 
žymima, kada    įsikūrė „Vilkatlakai“. Klubo 
nariai sezoną atidaro sausio 22 -ąją. Tuo metu, 
kai žemę kausto didžiausias speigas, rengiamas 
žygis ir minimas Pokarvių mūšis. 

„Grižęs iš Pokarvių žygio, visada suprasda-
vau dabartinės „komforto žmogaus“ gyvenimo 
beprasmybę. Tai būdavo iššūkis ne tik kūnui, 
bet ir sielai. Grūdindavo visaip“. – apie sielos 
taurinimą gamta kalbėjo A. Bugvilionis pri-
durdamas, kad  senąsias kalendorines šventes 
švęsdavo tiek klubo įsikūrimo pradžioje, tiek 
ir dabar. A. Bugvilionis alke ugnį aštuonis 
kartus per metus žiebia jau penkiolika metų  
ir teigia, kad tai jo dalis be, kurios savęs neį-
sivaizduoja.

 išliko asmenybės

Brolija „Vilkatlakai“ reikalauja ne tik fizinės 
ištvermės. Treniruotės vyriškoje draugijoje vyk-
davo kartą arba du per savaitę, kurioje tekdavo 
rimtai plušėti tam, kad būtų gerai pasirodyta 
renginių metu. Reikia priminti, kad šarvų svoris 
siekia nuo dešimties iki trisdešimt kilogramų, 

o su tokiais šarvais tenka išbūti ir kautis beveik 
visą dieną festivaliuose vasaros metu, kai ter-
mometro stulpelis kartais šokteli ir iki trisdešim-
ties laipsnių. Tokia veikla reikalauja kantrybės ir 
atsidavimo. Galbūt todėl buvo laikotarpių, kai 
rekonstrukcijos klubą „Vilkatlakai“ buvo palikę 
nariai, kurie A. Bugvilionio teigimu buvo labiau 
linkę galbūt ieškoti savęs, galbūt buvo  labiau 
pasiduoti blizgančioms tuštybėms.

„Žmonės keitėsi kaip ir visur kitur. Labai 
džiugu suvokti, kad net ir būdami daugiausia 
reikalvimų keliančiu klubu, „Vilkatlakai“ buvo 
(ir dabar nenusileidžia) gausiausiu, viduramžių 
istorijos rekonstrukcija užsiimančiu klubu Lie-
tuvoje. Išliko čia radę save. Išliko asmenybės, 
gerbiančios mane ir save“.  –  pasakojo A. Bu-
gvilionis. Šiuo metu „Vilkatlakų“ tėra aštuoni, 
nors pačiu intensyviausiu metu, klubo narių 
skaičius siekė tris dešimtis.

T. Kavolis pridūrė, kad šiuo metu nuo 
veiklos senbuvius, jau nebe paauglius klubo 
narius atitraukia ir kitos, labiau kasdieniškos 
problemos:  darbas ir šeima. Pats klubo įkūrė-
jas susilaukė šeštojo vaiko. Juk dalyvaudamas 
intensyviai veikloje, mažiausiai gali prarasti 
visus savaitgalius ir laisvus vakarus. Kai kurios 
kuopos atsiskyrė nuo pagrindinės „Vilkatlakų“ 
brolijos ir pradėjo vykdyti savo veiką. Išėjusieji 
nariai yra vis dar šeimos nariai ir su jais „Vilk-
atlakai“ sveikinasi ne bet kaip, o paduodadami 
kairę ranką. Kaip ten bebūtų, A. Bugvilionis tik 
džiaugiasi, kad šis klubas jį suformavo tokį, 
koks jis yra šiandien.

„Šios veiklos dėka save pakeičiau psichlo-
giškai. Daug ko išmokau, daug ko patyriau. Tai 
nesibaigė. Tobulėju nuolat priimdamas naujus 
iššūkius, projektus, žmones...“. 

Kaip pats klubo steigėjas sako, vadova-
vimas „Vilkatlakams“ nėra lengva užduotis, 
tačiau draugystė yra raktas ir kelias įgauti geras 
vadovo savybes. Svajonėse ir ateities palnuose 
A. Bugvilionis viliasi, kad į klubą pavyks pri-
traukti naujų, lietuvybę ir tradicijas puoelėjan-
čių žmonių, kelti rekonstrukcijos lygį ir kurti 
naujus projektus. Na, o ilgmetis „Vilkatlakų“ 
klubo narys ateityje siekia įgyvendinti savo 
svajonę –  rekonstruoti kovas su žirgais.

Du kovojantys raiteliai

„Vilkatlakai“ festivalio metu
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skelbimai, reklama

tad tokiam spalvingam pedagogų kolektyvui 
vadovauti nebuvo paprasta, bet naujasis 
gimnazijos direktorius neabejotinu autori-
tetu į savo pusę palenkė ne vieną „išdidų“ 
mažlietuvį.

Tų laikų buvusi gimnazistė, vėliau tapusi 
rašytoja, Liūnė Janušytė kartą kalbėdama 
apie Praną Mašiotą prisiminė: „Tai buvo 
direktorius, kuris, rodos, nieko nedrausdavo 
gimnazijoje, bet niekas nedrįsdavo blogai 
elgtis“. Moksleivius Pranas Mašiotas auklėjo 
asmeniniu pavyzdžiu. Su mokiniais elgėsi 
demokratiškai, draugiškai, griežtai buvo 
nusiteikęs prieš bet kokias fizines bausmes. 
Laikydamasis šių savo pedagoginių nuostatų, 
direktorius parengė mokyklų darbo projektą. 
Deja, dėl kai kurių komisijos narių nuomonių 
skirtumo atskirais klausimais projektas nebuvo 
patvirtintas.   

Tik atvykęs į Klaipėdą, Pranas Mašiotas 
tuoj pat vėl įsitraukė  į visuomeninę veiklą. 
Buvo tautinio Lietuvos laivyno steigimo ko-
miteto narys, rengė mokyklinius vadovėlius, 
iš kurių mokėsi ir Klaipėdos krašto gimna-
zistai. Gyvendamas uostamiestyje Pranas 
Mašiotas išleido mažiesiems skaitytojams 
skirtų knygelių – „Kai knygas draudė“, „Būta 
ir pramanyta“, parengė „Pasaulio pasakas“, 
„Pajūriais pamariais“. Bet šie darbai pasirodė 
poetui pedagogui jau išėjus į pensiją.

Priverstinis poilsis Kaune

Susirgęs lėtiniu veido nervo uždegimu, 
1929 metais Pranas Mašiotas buvo priverstas 
palikti Klaipėdą. Persikėlė gyventi į Kauną, kur 
buvo įsigijęs nuosavą namą. Bet ir būdamas 
užtarnauto poilsio, nenustygstantis kūrėjas 
nesėdėjo rankas sudėjęs. Rašė, redagavo 
straipsnius. Didžiojo pedagogo žentas, buvęs 
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų minis-
tras Juozas Urbšys 1973 m. apie savo uošvį 
yra užrašęs tokias eilutes: „Menu rašytojo 
darbo stalą valgomojo kambario kampe, prie 
lango, ir jį patį ten besidarbuojantį. Rašė jis 

Novužės krašto pasakų senelis
Bernardas aleKnaViČius, Klaidėda

paprasta metaline plunksna gelsvame menkos 
rūšies didelio formato popieriuje. Retkarčiais, 
prasidaręs stalčių, išsiimdavo iš jo saldainį ir 
dėdavosi atsargiai, kad neužgautų nervo, į 
burną – gal tas maldė jam skausmą“.

Gyvendamas Kaune ir jau įkopęs į savo 
amžiaus aštuntą dešimtmetį, Pranas Mašiotas 
darbų tempo nė kiek nemažino. Bendradar-
biavo „Lietuvos mokykloje“, „Skautų aide“, 
„Gimtojoje kalboje“, „Žiburėlyje“ ir kituose 
periodiniuose leidiniuose. Mažesniems savo 
skaitytojams išleido ištisą biblioteką: „Mokslo 
pasakos ir pasakojimai“, „Juozukas ir Jackus“, 
„Dėde, pasakok!“, „Pažadėta ir ištesėta“, „Ne-
paprastos atostogos“, „Pašešupių knygnešiai“, 
„Trijų talka“ ir kitos. Vertė į lietuvių kalbą kitų 
rašytojų kūrinius, kuriais stengėsi praturtinti 
mūsų mažųjų skaitytojų knygų lentynėles.

Atėjo lemtingieji 1940-ieji, Kauno gatvėmis 
žlegsėjo okupantų tankai. Didžiojo pedagogo 
žentas Juozas Urbšys su rašytojo dukra Marija 
paliko Kauną ir išsikėlė gyventi į nuošalią Ka-
čerginę, kur buvo brolio Jono Mašioto šeima. 
Jie čia, pušynėlyje, turėjo nedidelį vasarnamį.

Okupacinė valdžia pavertė benamiu

Birželį okupacinės valdžios atstovai net 
nepasibeldę įsiveržė į 77-uosius gyvenimo 
metus bebaigiančio didžiojo pedagogo Prano 
Mašioto nuosavus namus ir pareikalavo, kad 
šis tučtuojau užleistų butą „reikalingesniems“ 
iš Rusijos plūstantiems „naujakuriams“. Tai 
buvo okupacinės armijos karininkų šeimos. 
Neturėdamas pasirinkimo, benamiu tapęs 
pedagogas ir rašytojas prisiglaudė Kačergi-
nėje viename vasarnamyje, arčiau saviškių. O 
čia nauja tragiška žinia – 1940 m. liepos 17 d., 
dar Lietuvai net „neįstojus“ į Sovietų sąjungą, 
suimtas žentas Juozas Urbšys su dukra Marija 
ir išgabenti į nežinią – į svetimą valstybę. 
Išgirdęs šią šiurpią žinią, Lietuvos vaikų 
pasakų senelis paleido iš rankos plunksną ir 
daugiau jos jau nepakėlė. Mirė Pranas Mašio-
tas 1940 m. rugsėjo 14 d. Kaune.

*
Kartą vaikystėje, klaidžiodamas po Kauno 

miesto kapines, pakraštyje aptikau ir nedidelį 
juodą kryželį, kuriame buvo įrašyta: „A. † 
A. Pranas Mašiotas 1863 XII 19–1940 IX 14“. 
Ilgai stovėjau prie savo kraštiečio kapo, nes 
jau žinojau, jog tai mūsų nuostabiųjų pasakų 
senelio kapas. Šis antkapis paminklas, paly-
ginti su netoli stovinčiu skulptoriaus Vinco 
Grybo sukurtu didžiuliu paminklu mokytojui 
Juozui Vokietaičiui, atrodė it mažas šapelis. 
Manau, jog savo darbais Pranas Mašiotas pats 
yra Lietuvai – paminklas.

Nuo tų vaikystės dienų praėjo daug metų. 
Ir šiomis dienomis apsilankęs Petrašiūnų 
kapinėse, kur buvo perkelti ir Prano Mašioto 
palaikai, visada aplankau jo kapą. Nusilen-
kiu ir greta atgulusiam jo žentui, buvusiam 
Lietuvos užsienio reikalų ministrui Juozui 
Urbšiui, iš kurio esu patyręs ne vieną tautinio 
Atgimimo pamoką.

O Pūstelninkai – kaimas prie Šešupės, ant 
knygnešių tako, nors sovietmečiu ir sulygin-
tas su žeme, bet amžius bylos: „Ir aš mažas 
buvau (...)“ „(...) mano mama ir tėvelis buvo 
geriausi, gyvenamieji namai smagiausi, sodas 
mieliausias“, nes visa ši gimtinės meilė spindi 
ir didžiojo Novužės krašto sūnaus Prano Ma-
šioto darbuose.

Tai štai kodėl Maironis Zanavykuose 
surado Lietuvą, o Bronius Gražys ir Lietuvos 
širdelę...

Atkelta iš 9 p.

„Pildyk“ vartotojai bendrauti 
neribotai galės dar pigiau

„Pildyk“ ne veltui yra populiariausia iš-
ankstinio mokėjimo paslauga Lietuvoje. Viena 
iš priežasčių, kodėl žmonės mėgsta „Pildyk“, 
yra gera mokėjimo planų pasiūla – kiekvienam 
pagal poreikius ir už mažą kainą.

Smagiausia „Pildyk“ naujiena dabar yra 
neribotų pokalbių ir SMS planas „Visi“ vos 
už 14 litų/mėn. Verta paskubėti jį užsisakyti, 
kol kaina tokia maža.

Neriboti pokalbiai ir SMS

Su planu „Visi“ galima neribotai ben-
drauti visuose Lietuvos tinkluose. „Pildyk“ 
tokį planą pasiūlė pirmoji tarp išankstinio 
mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugų, o dabar 
ir ypač sumažino jo kainą.

Šiuo planu galima naudotis labai lanks-
čiai – nereikia sudaryti jokių sutarčių, o pri-
reikus bendrauti mažiau, kitą mėnesį galima 
užsisakyti bet kurį kitą planą.

„Žinome, kad vartotojų poreikiai skiriasi, 
tad stengiamės jiems pasiūlyti kuo įvairesnių 
mokėjimo planų. Naujas neribotų pokalbių 
ir SMS planas dar geriau atskleidžia išanks-
tinio mokėjimo paslaugų privalumus – neri-
botų paslaugų planu galima naudotis pagal 
poreikį ir už mažą kainą“, – sakė Dominyka 
Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė.

Visos paslaugos pigiau

Planą „Visi“ galima užsisakyti nusiun-

tus SMS žinutę su žodžiu VISI numeriu 
1556 (SMS kaina – 0,15 Lt). Užsakytos pa-
slaugos galios visą mėnesį nuo užsakymo 
dienos.

Be to, kartu su planu galima pasiimti 
ir pigesnį mobilųjį internetą. Dabar 1GB jo 
kainuoja 3 Lt/mėn.

Plačiau apie „Pildyk“ pasiūlymų ga-
liojimą bei kitas jų sąlygas galima sužinoti 
artimiausiame „Tele2“ salone arba internete 
adresu www.pildyk.lt.
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Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas Vitas Karčiauskas 
priėmė nutarimą skirti 40 000 litų baudą Leonpolio dvaro rūmų valdytojui UAB „Timber 
Pack“. 

Bauda skirta už Leonpolio dvaro rūmų (Leonpolio k., Ukmergės r.) nepriežiūrą. Pastato 
valdytojui nuo 2011 metų nuolat teikti reikalavimai prižiūrėti, saugoti nuo niokojimo ir nai-
kinimo, tinkamai užsandarinti, atlyginti kultūros paveldo vertybei padarytą žalą, atsiradusią 
atliekant konkrečius tvarkybos darbus. Vis dėlto valdytojas nesiėmė priemonių tinkamai 
kultūros paveldo priežiūrai ir apsaugai, dėl to jos būklė nuolat blogėjo.

UAB „Timber Pack“ ne tik nevykdė kultūros paveldo vertybei išsaugoti būtinų reika-
lavimų, tačiau nebendravo ir bylos nagrinėjimo metu – korespondencija buvo įteikiama 
per antstolius. 

„Kultūros paveldo departamentas netoleruoja tokio  kultūros paveldo vertybės valdytojo 
elgesio. Sistemingo, ir, sakyčiau, piktybiško įstatymų laužymo netoleruosime ir ateityje. 
Juk kalbame apie kultūros paveldo vertybę – Lietuvos valstybei ir jos visuomenei svarbų 
objektą. Šitoks būtinų priemonių nesiėmimas yra ne tik įstatymo laužymas, bet ir didžiulė 
nepagarba Lietuvos istorijai“ – piktinasi Departamento direktorė Diana Varnaitė. 

Leonpolio dvaro sodyba įsikūrusi vaizdingame Šventosios upės dešiniajame krante. 
Rūmai pastatyti XVII a., tačiau iš šio laikotarpio išlikę tik rūsiai, o antžeminė dalis buvo 
daug kartų perstatyta. Šiuo metu matomi vienaukščiai dvaro rūmai susiformavo klasicizmo 
laikotarpiu, XIX a. viduryje. Pastato paskirtis, kaip ir šeimininkai, keitėsi daugybę kartų.

Vitas KARČIAuSKAS

Už sistemingą Leonpolio dvaro rūmų nepriežiūrą 
UAB „Timber Pack“ skirta 40 000 Lt bauda
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Prenumeratorių ir 
skaitytojų dėmesiui

Dėl lėšų stokos nuo š. m. balan-
džio 1 d. „Voruta“ bus leidžia-
ma tik vieną kartą per mėnesį. 
Atsiprašome prenumeratorių ir 
skaitytojų.
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Vasario 16-osios Akto signataro Do-
nato Malinausko kultūros premija bus 
teikiama kovo 9 d. po 10.00 val. Mišių  
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Redakcija


