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Nukelta į 16 p.

Lietuviškas Potsdamo 
faktorius

Vytautas ŠILAS, 
Mažosios Lietuvos reikalų t
arybos pirmininkas

Tėviškės aušra 

Paslaptingoji Skalva – 
nauji radiniai, 

saugomi Tilžės muziejuje

Darius KInIuLIS, 
Tauragės krašto muziejaus 
muziejininkas

Nukelta į 4 p. Nukelta į 11 p.

Abėcėlės keitimas – lietuvių 
pažeminimas

Daug lietuvių mano, jog mes neturime 
išmintingo, patriotiško elito. Ne tik politi-
kų, bet ir žurnalistų, analitikų. Daugelio jų 
mentalitetas yra tarniškas. Galią turintys ir 
mus valdantys turi stiprų tarno instinktą. 
Tačiau tai ne tarnystės savo šaliai ar tautai 
instinktas. Mus valdantieji dairosi ne tiek į 
tai, ką galvoja ir ko nori Lietuvos žmonės, o į 
tai, ko gali norėti kitų šalių sostinėse ar Briu-

selyje. Todėl eilinis lietuvis nemano, kad mus 
valdo elitas. Jis labiau linkęs valdančiuosius 
vadinti naująja nomenklatūra. Tie, kas turi 
visuomeninį ar humanitarinį išsilavinimą, 
juos linkę   vadinti kompradorine klase – gru-
pe, kuri tarnauja svetimiems. Tai patvirtina ir 
jau bene du dešimtmečius besitęsianti istorija 
su pavardžių rašymu. Ta istorija pirmiausia 
ir daugiausia sietina su Lietuvos ir Lenkijos 

dvišaliais santykiais ir su lenkų tautinės 
bendrijos padėties klausimu.

Šioje istorijoje išskirčiau keletą aspektų. 
Pirma, ilgą laiką buvo diegiama mintis, kad 
1994 m. balandį pasirašytoje tarpvalstybinėje 
sutartyje egzistuoja abipusis įsipareigojimas 
lenkų pavardes Lietuvoje ir lietuviškas 
pavardes Lenkijoje rašyti atitinkamai len-
kiškais ir lietuviškais rašmenimis. Tačiau 
tai – netiesa. Minėtoje sutartyje sakoma, 
kad tos pavardės turi būti rašomos pagal 
skambėjimą. Ten nekalbama apie rašmenis, 
apie abėcėlę.

Taigi, abiem atvejais rašant pavardes turi 
būti atlikta TRANSLITERACIJA, t. y. pavar-
dės perrašymas, naudojant kitos kalbos rašto 
raides. Lietuvių pavardės Lenkijoje turi būti 
perrašomos lenkiškais, o lenkų pavardės 
Lietuvoje – lietuviškais rašmenimis.

Antra, jeigu šiuo požiūriu būtų padaryta 
išimtis vienai etninei grupei, t. y. translite-
racija nebūtų vykdoma, pavyzdžiui, rašant 
lenkų pavardes, iškiltų klausimas dėl galimo 
kitų tautinių grupių diskriminavimo.

Visgi bene svarbiausias šioje byloje būtų 
konstitucingumo klausimas. Juk LR Konsti-
tucijos 14 straipsnyje sakoma, kad valstybinė 
kalba mūsų šalyje yra lietuvių kalba. O 
rašytinės kalbos pagrindas yra raidynas, 
kitaip sakant – abėcėlė. Vadinasi, keisti abė-
cėlę mes, jeigu esame teisinė šalis, galime 
tik keisdami Konstituciją. Ir tam turi būti 
labai rimtos priežastys. Jų, mano manymu, 

Marija (Marė, Marytė) Žukauskaitė 
gimė 1882 m. vasario 15 d. Rudaminõs 
valsč. Maišymų kaime (dabar Lazdijų r.). 
Savamokslė knygnešio Andriaus Žukausko 
dukra, jaunystėje pati apylinkėje platinusi 
lietuviškas knygas. Kurį laiką dirbusi katalikų 
savaitraščio „Šaltinis“ redakcijoje Seinuose, 
dalyvavusi vaidinimuose. Vėliau mėgėjišką 
vaidybos darbą tęsė Vilniuje, dirbdama Šv. 
Mikalojaus bendrabutyje (prieglaudoje). 
Vilniuje M. Žukauskaitė atsidūrė iš Seinų kaip 
Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlė.

Lietuvių labdarybės draugijos veikėja M. 
Žukauskaitė su kitais Vilniaus lietuvių ak-
tyvistais 1927 m. pasirašė Vilniaus arkivys-
kupui R. Jalbžikovskiui adresuotą protestą 
prieš lenkų planą nuimti nuo Aušros vartų 
lotynišką užrašą ir uždėti lenkišką. Protestą 
dar pasirašė E. Vileišienė, K. Stašys, P. Bizo-
kaitė, O. Kubiliūtė ir P. Linarskis.

Anot „Lietuvių enciklopedijos“ (Bosto-
nas) t. XXXV, M. Žukauskaitė lenkų oku-
puotame Vilniuje turėjusi net 64 bylas ir už 
lietuvių reikalus kalinta.

Kelerius metus moteris pasirašinėjo lie-
tuviškų laikraščių redaktore-leidėja, kitaip 
tariant, atsakingąja redaktore. Dėl lenkų 
valdžios konfiskuotų laikraščių numerių 
daug kartų kviesta į teismą. Už valdžiai 

Vytautas Valentinas ČESnuLIS, Vilnius

Lietuvių laikraščių redaktorė 
Marija Žukauskaitė

neįtikusią laikraštyje paskelbtą medžiagą 
iškeltų bylų nagrinėjimas kartais užsitęsdavo 
iki trejų metų ir ilgiau; per tą laiką pateiktos 
naujos bylos nebūdavo sujungiamos viena 
su kita, o tirtos atskirai. Todėl redaktore-lei-

Rakelė Chijenaitė – 22 metų Lietuvos 
smuikininkė, jau kurį laiką savo profesinį kelią 
pasukusi Vakarų link. Į nedidelį miestą rytinėje 
Vokietijoje – Leipcigą, kur mokėsi ir dirbo žymus 
kompozitorius Johanas Sebastianas Bachas, R. 
Chijenaitė patraukė „Erasmus“ mainų programos 
dėka. Nors programos laikas jau baigėsi, R. 
Chijenaitė čia, Vokietijoje, žada likti nudirbti 
suplanuotus vasaros darbus.

Apie smuiko kelią kalbiname ją. 
Rakele, iš kur esi kilusi? 
Gimiau Vilniuje. Mano tėvelis – nauja-

gimių gydytojas, mama – vertėja, tad galiu 
teigti, kad tėvų pasirinktų profesijų nenu-
sižiūrėjau.

Kada įvyko tavo pirmoji pažintis su 
smuiku? Ir kokia ji buvo?

Pažintis su smuiku įvyko mamos 
dėka – tai Ji sugalvojo mane leisti į M. K. 
Čiurlionio menų mokyklą. Tiesa, instrumentą 
pasirinkau pati, kažkodėl labai norėjau groti 
smuiku. Pirmą kartą vaikišką smuikelį į 
rankas paėmiau būdama septynerių. Mama 
pasakojo, kad pamačiusi smičių iš džiaugsmo 
jį net pabučiavau. Žinoma, iš pradžių buvo 
tikrai nelengva, dar dabar prisimenu, kaip 
įskausdavo pirštai ir nustovėti buvo sunku 
– juk atliekant fizinius uždavinius, dar ir 
galvelė turi veikti.

Gal papasakotum apie savo pirmąjį 
mokytoją?

Mano pirmoji mokytoja Asia Kacaitė buvo 
išties reikli, tačiau būtent ši mokytoja išmokė 
mane pajausti muziką, suvokti jos grožį. Pa-

Muzikantės metai Leipcige: 
praplėsti horizontai, daug 

kūrybos ir kelias namo

mažu iš svetimkūnio, kurį reikia prisijaukinti, 
smuikas tapo dalimi manęs pačios.

Ar po pirmojo bandymo groti sekė noras 
tai daryti vėl ir vėl?

Galbūt neiškart, tai gana ilgas procesas. 
Juk kai esi vaikas, jeigu sekasi (tiksliau, kai 
pagiria mokytoja), norisi groti, o kai subara 
– nesinori. Tokio amžiaus vaikams mokytojas 
turi didelę įtaką.

Kokių pomėgių teko atsisakyti? Galbūt 
turėjai polinkį į tiksliuosius mokslus, 
svajojai tapti, tarkim, bankininke?

Jokių svajonių tikrai neteko atsisakyti, 

Marija Žukauskaitė. Nuotr. iš LMAVB 
RS F165-437 32v

Lietuvos periodikos istorija

Rakelė Chijenaitė. Nuotr. iš asmeninio albumo
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Nuaidėjo 119-osios Joninės ant Rambyno 
kalno „Tradicijų pynė pagal Vydūną“

Mažoji Lietuva

Lylio vainikai, Joninių naktį, lylio
Rasa ant vainikų krenta... 
Sidabro rasa vainikus laimina.
Lylio, rasotiems vainikams, lylio...

Tikslią vidurvasario šventės datą – birže-
lio 24 d. – nustatė krikščionybė, suteikdama 
globėją Joną Krikštytoją. Išlaikiusi daug 
senųjų ikikrikščioniškų momentų, vidurva-
sario šventė priėmė Joninių vardą, kuris greit 
prigijo, užgoždamas senesniuosius.

Šiemet Joninių šventę „Tradicijų pynė 
pagal Vydūną“ pradėjo folkloro kolektyvai 
– Pagėgių k. c. folkloro kolektyvas „Kama-
na“ (vad. A. Mikšienė); Degučių folkloro 
ansamblis „Pilutė“ (vad. A. Baltutienė); 
Vainuto folkloro ansamblis „Vainuta“(vad. 
L. Mieliulytė), kuriuos atplukdė VšĮ Pagėgių 
„Turizmo ir informacijos centras“ laivas 
„Skalva“. Aidėjo daina „Vai linksmai plaukia 
geltons laivelis“, folkloro kolektyvo dalyviai 
kupoliavo, merginos mėtė vainikėlius ant 
stebulės, vėliau plukdė juos senojo žilagalvio 
Nemuno vandeniu, idant išsiburtų savo ište-
kėjimo laimę... Pritrūko laiko, paskirto pagal 
scenarijų, kitąmet atiduosime skolą.

Prie kalno laiptų laukė merginos su ąso-
tėliu vandens ir rankšluosčiu, folkloro dainų 
atlikėja, mūsų kraštietė panemuniškė Airida 
Mockutė įkūnijo savo asmenyje Žemę, jaus-
mingomis dainomis parvedė folkloro kolek-
tyvus ir šventės dalyvius prie aukuro.

Šventės vedėja Ingrida Jokšienė pakvietė 
jaunuolius, kad šie sudėtų Lietuvos maketą iš 
penkių regionų į vieną, gražiausiomis eilėmis 
garsino, jog prie pasaulio stalo apvalaus yra 
ištiestas ir Mažosios Lietuvos rankšluostėlis 
– aikštėje nuvingiavo 9 juostos – Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvos spalvų. Vėliavų plazdė-
jimą palydėjo neoficialus Mažosios Lietuvos 
himnas „Lietuviais esame mes gimę“.

Martyno Jankaus muziejaus įkūrimo 
iniciatorius ir ilgametis jo globėjas, Martyno 
Jankaus palaikų perlaidojimo organizatorius 
profesorius Domas Kaunas uždegė aukuro 

ugnį, savo kalboje akcentavo, jog Donelaičiui 
turėtų atsirasti paminklas ant Rambyno 
kalno. Prie Rambyno kalno šventės vėliavos, 
kurioje taip pat penki simboliai – Rambyno 
kalnas, Nemuno vanduo, Amžinoji Rambyno 
kalno knyga, aukuras ir jame deganti 
šventoji ugnis, Joninių simbolis – plaukiantis 
vainikėlis, prisiglaudė penkių Pagėgių krašto 
seniūnijų vėliavos, kurias atnešė šventiškai 
pasipuošę seniūnai.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus 
Komskis, sveikindamas Jonus, Janinas, Rasas 
gražios šventės proga, dėkojo prof. Domui 
Kaunui už patarimus, paprašė visų pagerbti 
tylos minute Ievos Jankutės ir garsaus Lie-
tuvos skulptoriaus, dailininko Regimanto 
Midvikio atminimą.

Ir nuvilnijo Rambyno kalno pušų viršū-
nėmis iki pat aukštojo Prūsijos dangaus A. 
Mockutės nuoširdi daina, parvedė jaunoji 
atlikėja visus pro Joninių vartus į sceną, 
kur savo programa džiugino Pagėgių meno 
ir sporto mokyklos jaunių choras (vad. E. 
Norkienė ir R. Pilkionienė); Pagėgių pradi-
nės mokyklos jaunučių choras „Unisonas“ 
(vad. I. Ubartienė).

Kauno Valstybinis choras (meno vadovas 
ir dirigentas P. Bingelis) ir aktorius Dainius 
Svobonas parodė prasmingą teatralizuotą 
Donelaičiui skirtą programą.

Daug žiūrovų plojimų sulaukė kame-
rinis Stano silpnaregių ir aklųjų choras 
„Feniksas“.

Į šokio sūkurį visus įtraukė Natkiškių 
kaimo kapela „Vaivorykštė“ (vad. V. Amo-
nas), Pagėgių kultūros centro vyresniojo 
amžiaus žmonių liaudiškų šokių kolektyvas 
„Marguva“ bei jaunuolių tautinių šokių ko-
lektyvas (vad. G. Paliokienė) šoko smagius 
liaudiškus šokius, Tilžės miesto Lietuvių 
draugijos moterų ansamblis jau nebe pirmus 
metus atvyksta į šventę, palaiko lietuvybę, 
nepamiršta lietuviškų dainų.

Šventės mažuosius laužus užkūrė Pagė-
gių krašto bendruomenininkai, vaišino visus 

savo kepta duonele, tris didesniuosius – Pa-
gėgių krašto spaudos leidėjai, o didįjį laužą 
– prof. Domas Kaunas, laikraščio „Voruta“ 
redaktorius J. Vercinkevičius, Rambyno 
regioninio parko direktorė D. Milašaus-
kienė, M. Jankaus muziejaus direktorė L. 
Burzdžiuvienė, Pagėgių savivaldybės meras 
V. Komskis.

Gegužinėje grojo grupė „Tequila“, o tie, 
kam netrūko drąsos, ėjo prie fakelų, prie 
šviesos ir keliavo Raganų takais, Bitėnų miš-
kais į Martyno Jankaus muziejų. Netikėtai, 
nelauktai einančiuosius bandė išbaidyti Ra-
ganos – jos šlavė kelią savo šluotomis, šoko 
tamsoje, baugino atvykėlius, liepė atgailauti 
už savo nuodėmes...

M. Jankaus muziejuje laukė nakties 
programa – Jurbarko rajono kultūros centro 
Skirsnemunės teatro komedija „Tariamos 
vestuvės“ (vad. B. Šneideraitienė), ištver-
mingiausi klausėsi dainuojamosios poezijos 
atlikėjo Andriaus Kaniavos koncerto, kan-
triausi sutiko saulę, prausėsi ryto rasoje ir 
pusryčiavo, dainavo...

Joninių rytą sutiko ir kiaušinienę kartu su 
organizatoriais valgė alytiškiai, kauniečiai, 
klaipėdiečiai, radviliškiečiai, tauragiškiai, 
šakiškiai.

Kultūros darbuotojams malonu, kad 
žmonės ateina į kultūros centrą, dėkodami 

už įspūdingą renginį. Šventėje nuoširdžiai 
dirbo (kaip gerai suderintas šveicariškas 
laikrodis) visi kultūros centro darbuotojai 
– meno vadovas V. Armonas ne tik grojo ir 
dainavo su kapela, bet ir atliko garso opera-
toriaus pareigas, šokių kolektyvų vadovė G. 
Paliokienė, kai dauguma šokėjų vasarą dar-
buojasi užsienyje, pati stojo į ratą; folkloro 
kolektyvo vadovė A. Mikšienė tapo folkloro 
kolektyvų „mama“; techninis personalas 
su ūkio dalies vedėju A. Baniu priešakyje 
neskirstė darbų į didelius ir mažus.

Scenarijų šventei sukūrė direktorė S. 
Jašinskienė, chorus ir kitus atlikėjus kvietė 
pavaduotoja D. Bardauskienė. Teatralus iš 
Jurbarko pakvietė R. Armonienė.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja vi-
siems pagalbininkams: Pagėgių savivaldy-
bės administracijai, seniūnams, nevyriau-
sybinių organizacijų atstovams, rėmėjams, 
savanoriams. Informaciniams rėmėjams 
– „Vorutai“, „Šilokarčemai“, „Pamariui“. 
Tariame ačiū ilgamečiams mūsų šventės rė-
mėjams – UAB „Klaipėdos mėsinė“, už lauko 
virtuvę – VSAT Pagėgių rinktinei.

Kartu mes visi pynėme prasmingą Vy-
dūno Joninių tradicijų pynę...

Svetlana JAŠINSKIENĖ, 
Danutė BARDAUSKIENĖ, Pagėgiai

Pagėgių krašto garbės pilietis prof. Domas Kaunas uždega Rambyno aukurą. 
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Kauno Valstybinis choras su meno vadovu ir dirigentu Petru Bingeliu. 
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis ir seniūnai su vėliavomis. 
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Pagėgių savivaldybės kultūros centro folkloro kolektyvas „Kamana“ (vad. Aksavera Mikšienė). 
Mildos Jašinskaitės-Jasevičienės nuotr.
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Mažoji Lietuva

Prieš 70 metų įvyko didžiųjų valstybių 
– SSRS, JAV ir Didžiosios Britanijos surengta 
Potsdamo (Berlyno) konferencija Europai 
pertvarkyti. Apie ją, taip pat Teherano ir Jaltos 
(Krymo) konferencijas, pakalbėsime turėdami 
galvoje, daugiausia, Rytprūsių klausimą. Šios 
teritorijos šiaurinė, mažesnė pusė – tai etninės 
Mažosios Lietuvos, kuri mums turėtų labai 
rūpėti, žemė. Apie tai, kad Mažoji Lietuva 
turėjo būti atkurtoje Lietuvos valstybėje 1918 
m. lapkričio 30 d. žodį tarė Mažosios Lietuvos 
autochtonų atstovybė – Mažosios Lietuvos 
Taryba. Jis buvo deklaruotas Tilžės Akte: „... 
reikalaujame mes, remdamies ant Vilsono 
Tautų paties apsisprendimo teisės, priglaudimą 
Mažosios Lietuvos prie Didžiosios Lietuvos.“ 
Tilžės Akto komentaru yra laikytinas Pašau-
kimas lietuvininkams. Jame sakoma: „Ten kur 
Labguva (dabar Polesk), Vėluva (dabar Zna-
mensk), Įsrutis (dabar Černiachovs), Darkiemis 
(dabar Oziosk), Geldapė (dabar Goldap), tai 
vis yra lietuviški kraštai. Dabar valanda parėjo 
pasauliui apsakyti, kad mes su Didžiąją Lietuva 
esame vienos motinėlės vaikai.“

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, Hitle-
riui aneksavus Austriją ir susidorojus su Čekos-
lovakija, atėjo Lietuvos eilė. 1939 m. kovo 20 d. 
Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas 
Ribentropas (von Ribbentrop) Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui Juozui Urbšiui perdavė ulti-
matyvų Vokietijos diktatoriaus Adolfo Hitlerio 
reikalavimą nedelsiant ir be pasipriešinimo 
atiduoti Vokietijai Klaipėdos kraštą (šiaurinę 
Mažosios Lietuvos dalį). Kaip atsakius į šį ulti-
matumą, Lietuvos diplomatai konsultavosi su 
užsienio valstybių pasiuntiniais Kaune. Visų 
pirma, su 1924 m. Klaipėdos krašto perdavimo 
Lietuvai konvencijos signatarinių valstybių 
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir 
Japonijos atstovais. Signatarai laikėsi, švelniai 
kalbant, pasyviai. Na, o SSRS pasiuntinys ir 
įgaliotasis ministras Nikolajus Pozdniakovas 
tuometiniam LR URM tarnautojui Mykolui 
Žilinskui (vėliau Ministrų Tarybos kanceliarijos 
vedėjui, kuravusiam Ministrų Tarybos ryšius 
su SSRS pasiuntinybe) patarė Vokietijos ulti-
matumą priimti: „Dabar Klaipėda atiduokit. 
Ateis laikas – ją grąžinsime, dar Karaliaučių 
pridėsime.“ Tuomet dar nežinota, kad SSRS, 
1939–1941 m. rengdama politinę-karinę strate-
giją, savo interesus Rytų Prūsijoje numatė grįsti 
„lietuvių faktoriumi“.

SSRS šeimininkas Josifas Stalinas, tikriausia, 
buvo informuotas apie 1918 m. Rytų Europos 
istorijos eksperto prof. F. Golderio patarimą 
Jungtinių Valstijų prezidentui T. Vilsonui 
siekti, kad Lietuvos valstybei būtų perduotas 
platus kairiosios Nemuno pakrantės ruožas 
su Tilžės ir Ragainės miestais. Todėl, J. Stalinui 
polemizuojat 1941 m. gruodžio susitikime 
Kremliuje su D. Britanijos užsienio reikalų 
ministru Antoniu Idenu (Eden), panorėjusiu 
Lenkijos sienų Rytprūsiuose iki pat Nemuno, jis 
griežtai pareiškė: „Tilžė turi būti Lietuvos, kuri 
yra SSRS dalis, rankose!“ Likusi, prie Lietuvos 
prieinanti Rytprūsių dalis su Karaliaučiumi, J. 
Stalino manymu, turėjusi 20-čiai metų pereiti 
Sovietų Sąjungai, kad taip būtų padengti karo 
su Vokietija nuostoliai.

Lauktas esminis persilaužimas Antrajame 
pasauliniame kare įvyko tik 1943 m. Iki 1943 m. 
vasaros sąjungininkai išvijo Vokietiją iš šiaurės 
Afrikos, naciai buvo sumušti prie Stalingrado 
(1943-02-20) ir patyrė lemtingą pralaimėjimą 
Kursko mūšyje (1943-08-23). Taip buvo pa-
kirstas nacistinės Vokietijos karinis prestižas, 
ji galutinai prarado puolimo iniciatyvą. Tapo 
visiems aišku, kad karo pabaiga yra tik laiko ir 
kraujo klausimas.

1943 m. rugsėjo 3 d. VKP(b) CK nutarimu 
buvo įkurta SSRS liaudies komisaro Maksimo 
Litvinovo (tikr. Maksas Valachas, gimęs Baltsto-
gėje) vadovaujama Taikos sutarčių ir pokarinės 
pertvarkos komisija. Ši komisija tų pačių metų 
spalio 9 d. informavo SSRS užsienio reikalų 
komisarą Viačeslavą Molotovą apie derybas su 
anglais ir amerikiečiais taip: „Mes pasiliekame 
sau teisę reikalauti Klaipėdos srities susijungi-
mo su Lietuva, o taip pat Rytų Prūsijos regiono, 
kuris didele dalimi yra gyvenamas lietuvių.“

Reikėtų paaiškinti žymaus sovietinio di-
plomato M. Litvinovo simpatijas lietuviams. 
Nuo 1901 m. jis tvarkė bolševikinės „Įskros“ 
transportavimo per Tilžę į Rusiją reikalą, buvo 
asmeniškai susidūręs su lietuvių knygnešiais 
Mažojoje Lietuvoje ir, galbūt, su įžymiąja drau-
džiamos lietuviškos spaudos organizatore Mar-
ta Zauniūte. Pasak M. Litvinovo, tie knygnešiai 
padėdavę gabenti bolševikinę literatūrą.

Po ilgesnių susirašinėjimų dėl vietos, laiko 
ir sąlygų buvo surengta pirmojo Trijų Didžių-
jų konferencija Teherane (Teheranas – Irano, 
anksčiau, Persijos sostinė). Ji įvyko 1943 m. 
lapkričio 28–gruodžio 1 dienomis. Tuomet 
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aptartas būsimos Lenkijos klausimas, tartasi 
dėl JAV ir Britanijos desanto į nacių valdomą 
Prancūziją, kalbėta apie SSRS įsijungimą į karą 
prieš Japoniją.

Didžiosios Britanijos premjeras Vinstonas 
Čerčilis (Churchill) iškėlė jam rūpėjusį klausimą 
dėl Lenkijos sienų. Jis žinojo, jog SSRS nesutiks, 
kad Lenkija ir po karo turėtų rytines teritorijas 
(t. y. Pilsudskio okupuotas vakarinės Ukrainos 
ir Baltarusijos dalis, pietryčių Lietuvą), kaip to 
norėtų emigracinė lenkų vyriausybė ir jos prem-
jeras Stanislovas Mikolaičikas (Mikolajczyk). 
Todėl V. Čerčilis sutiko, kad Lenkijos siena su 
SSRS eitų maždaug pagal Dž. Kerzono (Curzon) 
1919 m. pasiūlytą etninę sieną, bet į Lenkijos su-
dėtį būtų įjungti Rytprūsiai kaip  kompensacija 
(!) už prarastas rytines teritorijas (su Lvovu, Vil-
niumi!). Tam, galbūt, iškeldinant (!) gyventojus 
iš kai kurių vietovių. SSRS valdovas, Liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas J. V. Stalinas, 
jau numatęs Rytprūsių karinę okupaciją, iškėlė 
savo kontrapasiūlymą:

„Rusai neturi neužšąlančių uostų Baltijos 
jūroje. Todėl rusams reikėtų neužšąlančių Ka-
raliaučiaus ir Klaipėdos uostų su atitinkančia 
Rytų Prūsijos teritorija. Juo labiau, kad istoriškai 
– tai slavų žemės. Jei anglai sutinka dėl nuro-
dytų teritorijų perdavimo, tai mes sutiksime su 
Čerčilio pasiūlyta formule.“

J. Stalinas raudonu pieštuku ant JAV už-
sienio reikalų ministerijos geografų paruošto 
žemėlapio užbrėžė ribą, dalijančią Rytprūsius, 
nuo žemiau Eitkūnų–Karaliaučiaus. V. Čerčilis, 
iš principo, nematė tam kliūčių tokiai Rytprūsių 
dalybai. Amerikos prezidentas Franklinas D. 
Ruzveltas (Roosevelt) šį klausimą paliko svars-
tyti rusams ir britams, pažadėjęs suformuluoti 
savo nuomonę vėliau.

Pažymėtina, kad po šio pokalbio Stalinas 
daugiau niekad nebekalbėjo apie tai, kad ru-
sams reikia ir neužšąlančio Klaipėdos uosto, o 
tik apie Karaliaučių. Savo sąjungininkams jis 
nebekartojo iš Karlo Markso raštų perskaityto 
teiginio, kad šiauriniai Rytprūsiai esą slavų 
žemės. Matyt, neatsitiktinai po Teherano konfe-
rencijos sovietų mokslininkai (P. Kušneris ir kt.) 
ėmė rinkti medžiagą apie baltiškąją Rytprūsių 
praeitį.

Prie Rytprūsių ateities klausimo Trys Didieji 
sugrįžo Jaltos, kitaip – Krymo, konferencijoje. Ji 
įvyko 1945 m. vasario 4–11 dienomis (pagrin-
diniai posėdžiai Livadijos rūmuose). Situacija 
Rytų fronte jau buvo ženkliai pasikeitusi. Sausio 
17 d. Raudonoji armija užėmė Varšuvą, sausio 
28 d. Klaipėdą ir ėmė supti Karaliaučių. Artėjant 
pergalei prieš nacistinę Vokietiją, kiekvienam iš 
Trijų Didžiųjų rūpėjo išspręsti savo klausimus. 
Čerčiliui, kad JAV kartu su juo dalyvautų va-
karinės Vokietijos dalies užėmimui. Ruzveltui, 
kad SSRS įsitrauktų į karą prieš Japoniją ir da-
lyvautų steigiant Jungtinių Tautų organizaciją. 
Ruzveltas, egoistiškai susirūpinęs lenkų balsais, 
siūlė Rusijai (t. y. Sovietų Sąjungai) atsisakyti 
pretenzijų į kai kurias lenkų (tariamai?!) sritis, 
pvz., Lvovo, būtent už tai kaip atpildą gaunant 
ir Karaliaučių. Čerčilis tokiam pageidavimui 
pritarė.

Sunkiausias iš aptariamų Krymo konfe-
rencijoje buvo lenkų klausimas. Sovietai teigė, 
kad Lenkijoje jau veikia jų vyriausybė – ji yra 
Varšuvoje (tai jos pačios 1944 m. liepos 21 d. 
Sovietų Sąjungos teritorijoje įkurtas Lenkijos 
nacionalinio išsilaisvinimo komitetas, kuris 
1945 m. sausio 4 d. Liubline buvo performuotas 
į marionetinę Laikinąją Lenkijos vyriausybę). 
Anglai ir amerikiečiai siekė emigracinės vyriau-
sybės Londone pripažinimo. Tačiau jiems teko 
nusileisti. Susitarta, kad jau veikianti laikinoji 
lenkų vyriausybė bus papildyta naujais nariais. 
Po šios nuolaidos susitarta dėl rytinės Lenkijos 
sienos ir dėl to, kad Lenkija turės gauti nugalėtos 
Vokietijos teritorijos dalį. Po to kai F. Ruzveltas 
ir V. Čerčilis sutiko pripažinti kai kurias J. 
Stalino pretenzijas į japonų turėtas teritorijas 
(Sachaliną, Kurilų salas), Stalinas sutiko per tris 
mėnesius po Vokietijos kapituliacijos paskelbti 
karą Japonijai.

Jaltos konferencijoje dar nebuvo susitarta 
dėl galutinio Rytprūsių likimo. 1944 m. kovo 
9 d. M. Litvinovo komisija parengė J. Stalinui 
raštą, kuriame buvo rašoma: „... iš strateginių 
sumetimų tikslinga, pastūmėti Lietuvos sieną 
toliau į vakarus, kuri eitų maždaug linija per 
Piliavą – Bartėnus (Bartenšteiną žemiau Ylavos), 
paliekant Lietuvos sudėtyje Karaliaučių ir rytinę 
Mozūrų ežerų dalį. [...] Su Lenkijos protestais 
neteks skaitytis.“

Pasikartosiu, egzilinė lenkų atstovybė Lon-
done pretendavo į Rytprūsius iki pat Nemuno 
ir per britų premjerą Vinstoną Čerčilį siekė iš 
Sovietų Sąjungos išsiderėti ne tik Karaliaučių, 
Lvovą, bet ir Lietuvos sostinę Vilnių. Norint šią 
pretenzingą lenkų atstovybę eliminuoti ir buvo 
suformuotas jau minėtas Lenkų nacionalinio 

išsilaisvinimo komitetas, kuris 1944 m. liepos 
22 d. Chelme (t. y. jau Lenkijos teritorijoje) 
paskelbė Liepos manifestą, kuriame deklaravo, 
kad Lenkijai turi priklausyti tik lenkų žemės, 
o lietuvių – Lietuvai, ukrainiečių – Ukrainai, 
baltarusių – Baltarusijai. 1944 m. liepos 27 d. 
su Lenkų komitetu buvo pasirašyta ilgą laiką 
buvusi slapta Sovietų Sąjungos–Lenkijos sienos 
sutartis, kurioje nustatyta Lenkijos šiaurinė 
siena, atitinkanti dabartinę.

1945 m. liepos 17 d. prasidėjo, o rugpjūčio 
2 d. baigėsi Potsdamo (kitaip – Berlyno) konfe-
rencija. Pačioje konferencijos pradžioje, antrame 
jos posėdyje liepos 18 d., trys lyderiai susitarė, 
kad kalbant apie būsimos Vokietijos ribas reikia 
išeiti iš tų Vokietijos sienų, kurias ji turėjo 1937 
m. gruodį, laikant jas pradinėmis. Karts nuo 
karto skandalingi V. Žirinovskio mentaliteto 
rusų politikai ima išvedžioti, kad Rusija sovie-
tmečiu neapgalvotai „atidavė“ Lietuvai Vilnių 
ir Klaipėdos kraštą. O kadangi lietuviai, užuot 
buvę amžinai dėkingi Rusijai, jai kenkia, reikėtų 
tas dovanas atsiimti – Pietryčių Lietuvą, matyt, 
prijungti prie Baltarusijos, o Klaipėdos kraštą 
– prie Kaliningrado srities! Tokiomis demago-
gijomis siekiama nukreipti visuomenės dėmesį 
nuo istorinės tiesos. Mat daugumos vakarų 
politikų vienu svarbiausiu Potsdamo konferen-
cijos sprendimu yra laikomas susitarimas visas 
teritorijas, kurias Vokietija buvo užgrobusi po 
1937 m. gruodžio 31 d., pripažinti valstybėms, 
tų žemių buvusioms šeimininkėms. Taigi, pri-
pažinti Klaipėdos kraštą – Lietuvai.

1945 m. rugpjūčio 2 d. SSRS Generalisimas 
J. V. Stalinas, naujasis JAV Prezidentas Herry 
S. Trumenas ir naujasis Jungtinės Karalystės 
Premjeras C. R. Atlee pasirašė Berlyno (Pots-
damo) konferencijos Pranešimą spaudai. Doku-
mentas turėjo 12 pagrindinių skyrių su dviem 
priedais (dėl Vengrijos ir dėl reparacijų).

Skyriuje „Karaliaučiaus miestas ir gretimos 
apylinkės“ pasakyta:

„Konferencija išnagrinėjo Sovietinės Vy-
riausybės siūlymą dėl to, kad, laukiant galu-
tinio teritorinių klausimų sprendimo taikos 
konferencijoje, Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos vakarinės sienos dalis, esanti šalia 
Baltijos jūros, eitų nuo taško Dancigo įlankos 
rytinėje pakrantėje į rytus, šiauriau Rūdkalnio 
– Geldapės iki Lietuvos, Lenkijos ir Rytinės 
Prūsijos susikirtimo taško.

Konferencija iš principo pritars Sovietinės 
Vyriausybės siūlymui galutinai perduoti So-
vietų Sąjungai Karaliaučiaus miestą aukščiau 
nurodytas gretimas apylinkes, kurias ekspertai 
turi apžiūrėti ir nustatyti faktinę sieną.“

Skyriuje „Užsienio reikalų ministru tarybos 
sudarymas“ sakoma, kad jos pagrindinė užduo-
tis buvo nustatyti sąlygas Taikos konferencijai 
sukviesti. Taryba buvo suformuota, į ją įtraukus  
Prancūzijos ir Kinijos užsienio reikalų minis-
trus. Ši taryba pirmą kartą susirinko 1945 m. 
rugsėjo 1l d. Londone. 1947 m. pabaigoje įvyko 
5-oji Tarybos sesija. Buvo sprendžiami įvairūs 
klausimai, tačiau užduoties atlikti parengia-
muosius darbus Taikos konferencijai sukviesti 
Taryba taip ir neįvykdė – buvo manoma, kad 
tokia konferencija būtų galėjusi įvykti 50 metų 
laikotarpyje.

Grįžkime prie Karaliaučiaus krašto likimo. 
Rytų Prūsijoje be vokiečių ir lietuvininkų dar 
buvo nemažai ir kitų tautų gyventojų. Tačiau 
Raudonosios armijos kareiviams buvo išaiškin-
ta – čia yra fašistų (t. y. mirtinų priešų) teritorija, 
Rytprūsiai yra karų židinys, o jos gyventojai 
vokiečiai-prūsai, kuriems reikia keršyti už visas 
skriaudas Rusijai.

Nesiceremonyti su Rytprūsių gyventojais 
kvietė rašytojas Uja Erenburgas III, Baltarusių 
fronto štabo propagandistas. Jo atsišaukimai-
lapeliai buvo spausdinami šimtatūkstantiniais 
tiražais. Prieš pirmąjį Karaliaučiaus krašto 
puolimą jis taip kreipėsi į savo karius: „Nėra 
nieko, kas vokiečiuose būtų be kaltės – nei tarp 
gyvųjų, nei tarp mirusiųjų. Raudonarmiečiai, 
šventai vykdykite draugo Stalino nurodymą ir 
sumindžiokite fašistinį žvėrį jo urve. Sulaužy-
kite germaniškųjų moterų rasinį pasididžiavi-
mą. Pasiimkite jas sau, kaip savo teisėtą grobį. 
Žudykite, narsieji raudonarmiečiai!“ Visur, kur 
ėjo raudonarmiečiai, dėjosi tas pats – sadistiškas 
moterų, mergaičių ir senučių prievartavimas, 
jas bandžiusių užstoti vyrų, tėvų, senelių 
korimas ar šaudymas. Prienų gyventojas Olaf 
Pasenau prisimena: „Man buvo 11 metų. Kai 
Karaliaučių užėmė sovietų armija, moterys 
buvo masiškai prievartaujamos, o nukankintos 
likdavo negyvos gulėti, kitoms nupjaudavo 
galvas ir pamaudavo ant tvoros... Mažos mer-
gaitės mirdavo vietoje suplėšytos. Taip tęsėsi 
tris paras. Paskui liautasi viešai žudyti.“

Po pirmojo raudonojo teroro išlikę gyven-
tojai buvo gaudomi ir varomi į Karaliaučiaus, 
Įsruties, Prūsų, Ylavos, Gastų, Tolminkiemio 

ir kitus lagerius – koncentracijos stovyklas. 
Ten kentė alkį, šaltį, ligas. Pvz., Ylavos lageryje 
1945–1948 m. buvo numarinta per 10 tūkst. 
žmonių. Karaliaučiaus lageryje, kuriame 1945 
m. viduryje buvo apie 14 tūkst. žmonių, birželio 
pabaigoje liko tik 6 tūkstančiai. Karaliaučiaus 
mieste raudonarmiečiai vertė vaikus kasti duo-
bes ligotiems ir išsekusiems žmonėms gyviems 
užkasti. Tai buvo genocidas, tyčinis naujos 
valdžios pajėgų vykdomas etninių gyventojų 
naikinimas ir represavimas siekiant užvaldyti 
jų žemę bei kitokį turtą, o fizinio susidorojimo 
išvengusius dvasiškai pavergti. Tai senaties ter-
mino neturintis nusikaltimas visai žmonijai. Nė 
viena valstybė pasaulyje neturi teisės sakyti, kad 
jos valdomoje teritorijoje įvykdytas genocidas 
yra jos vidaus reikalas. Ne išimtis ir Rusija. 

1947 m. spalio 11 d. SSRS Ministrų taryba 
priėmė nutarimą „Dėl vokiečių iškeldinimo iš 
Karaliaučiaus srities“. Tokiu būdu, 102 tūkst. 
prievartavimus, lagerius ir kitokias negandas 
atlaikiusių Vokietijos piliečių buvo deportuoti į 
Vokietiją. Leista pasiimti tik tai, ką galima buvo 
turėti rankose, dažnai ir tai kareiviai atimdavo. 
Atkreipsime dėmesį, kad Potsdamo susitarimai 
teisės Sovietų Sąjungai iš paimto Karaliaučiaus 
krašto iškeldinti (deportuoti) buvusius Vokie-
tijos piliečius nesuteikė! Potsdamo Susitarimo 
skyriuje „Organizuotas vokiečių gyventojų 
perkėlimas“ buvo sakoma:

„Trys vyriausybės, apsvarsčiusios šį klau-
simą visais atžvilgiais, pripažįsta jog būtina 
imtis vokiečių gyventojų, visų ar jų dalies, 
likusių Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Vengrijoje, 
perkėlimo į Vokietiją [...] visi būsimi perkėlimai 
turi vykti organizuotai ir humaniškai.“ Kara-
liaučiaus kraštas, kurio likimą galutinai turėjo 
nuspręsti Taikos konferencija, neminimas.

Atėjus 1952 m. atrodytų jau nulemtas Kara-
liaučiaus krašto likimas galėjo pakibti ore. Mat 
tuomet turėjo vykti Jungtinių Valstijų prezi-
dento rinkimai. Vienas iš kandidatų, senatorius 
R. A. Tafta į savo rinkiminę platformą įjungė 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo sprendimų kritiką, 
žadėdamas stengtis atimti Karaliaučių iš rusų ir 
grąžinti jį vokiečiams. Užbėgdamas jam už akių, 
generalisimas J. Stalinas įpareigojo SSRS Moks-
lų akademiją paskelbti dar karui nepasibaigus 
rinktą medžiagą, moksliškai argumentuojančią, 
kad Karaliaučiaus kraštas nuo amžių buvo ne 
vokiečių, o lietuvių, vienos iš SSRS tautų, etninė 
žemė. Tokią gausiai iliustruotą studiją, seno bol-
ševiko, etnologo Pavelo Kušnerio monografiją 
„Etninė pietryčių Pabaltijo praeitis“ jau 1951 
m. Maskvoje išleido SSRS Mokslų akademijos 
leidykla. Laimėjus rinkimus į JAV prezidentus 
D. Eizenhaueriui, kuris nesirengė revizuoti 
Potsdamo susitarimų, išleistoji monografija 
buvo išimta iš bibliotekų ir sunaikinta – išliko tik 
kai kuriuose specfonduose. Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos ir paskirų asmenų pastangomis 
leidykla „Mintis“ 1991 m. pakartojo šios reikš-
mingos monografijos leidimą.

Vakarų politikai akcentuoja šiuos pagrin-
dinius Potsdamo konferencijos rezultatus: po 
1937 m. gruodžio Vokietijos aneksuotų teritorijų 
grąžinimą jų teisėtiems šeimininkams, Vokie-
tijos denacizaciją ir demokratizaciją, nacistinių 
karo nusikaltėlių persekiojimą. Suktas J. Stalinas 
Potsdamo konferencijoje pasiekė savo tikslą 
– įsitvirtinti Baltijos jūroje ir Tolimuosiuose Ry-
tuose. Pasižadėjęs nesovietizuoti Rytų Europos 
jis apmulkino ir Ruzveltą, ir Čerčilį – sudarė sau 
pavaldžią marionetinę Lenkijos liaudies respu-
bliką. Nepasiekė jis tik kito užmaskuoto tikslo 
– per Jugoslaviją pasiekti Viduržemio jūrą. Į akis 
krinta tai, kad D. Britanija (premjerų V. Čerčilio 
bei C. Allee asmenyse) ir JAV (prezidentų F. 
Ruzvelto bei H. Trumeno asmenyse) priėmus 
Potsdamo konferencijos nutarimus atsidūrė 
pralaimėjusiųjų pusėje. Čerčilis, kovodamas už 
didelę ir stiprią Lenkiją, barjerą SSRS ekspansi-
joms, nenumatė, kad ji kartu su Čekoslovakija 
taps pavaldžios Stalinui. Trumenas, skatin-
damas bereikalingą SSRS įsijungimą į karą su 
Japonija ir nepalaikydamas labiau politikoje 
patyrusio Čerčilio, sustiprino SSRS.

Nei britai, nei amerikiečiai, pasirodo, netu-
rėjo supratimo apie lietuvišką faktorių Rytprū-
sių byloje ir tuo nesinaudojo derybų metu, kaip 
ir Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungos sudėtį 
nepripažinimo faktu. Pagrindinę Mažosios Lie-
tuvos dalį, Karaliaučiaus kraštą (Kaliningrado 
sritis) dabar de fakto valdo Rusijos Federacijos 
valstybė, tačiau tarptautinės teisės požiūriu šio 
krašto priklausomybė niekam nėra pripažinta 
– tą juk turėjo padaryti Potsdamo sutartimi nu-
matyta Taikos konferencija. Rusijos Federacijos 
valdomas Karaliaučiaus kraštas, turėdamas 
visai kitokią istorinę praeitį negu etninė Rusija 
ir nebūdamas teritoriškai susijęs su ja, dabar 
turėtų būti traktuojamas kaip specifinis centri-
nės Europos regionas su visomis to nulemtomis 
išvadomis.
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dėja pasirašiusi M. Žukauskaitė vienu metu 
būdavo tąsoma pagal kelių bylų kaltinimus. 
Kartais tų teismų painiavoje net sunkoka 
susigaudyti.   

Rašiniui panaudota dviejų archyvinių 
šaltinių informacija: Lietuvos centriniame 
valstybės archyve (LCVA) ir Lietuvos 
Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 
rankraštyne (MAB) saugomi dokumentai; 
kitos santrumpos reiškia: f. – fondas, ap. 
– apyrašas, b. – byla.    

Bylos dėl laikraščių

Pasak jau minėtos enciklopedijos, M. 
Žukauskaitė 1925 m. gavo valdžios leidimą 
leisti triskart per savaitę ėjusį laikraštį 
„Vilniaus aidas“. Jo redaktore-leidėja M. 
Žukauskaitė pradėjo pasirašinėti nuo 1925 m. 
spalio 4 d. Nr. 91 (ligtol pasirašinėjo Karolis 
Urbonas). Neteisus Bronius Makauskas, 
knygoje „Vilnijos lietuviai 1920–1939 metais“ 
(Vilnius, 1991, p. 178) teigdamas, kad 
pasirašinėti „Vilniaus aidą“ M. Žukauskaitė 
pradėjo tik nuo 1926 m. lapkričio 25 d.  
M. Žukauskaitė pasirašė laikraščio 1925 
m. 91–128 numerius ir visus 1926 m. 
numerius (Nr. 1–48). Nuo 1927 m. Nr. 5 
ją pakeitė Jonas Urbonavičius. Redaktore-
leidėja pasirašinėjusi M. Žukauskaitė dėl 
mažo išsilavinimo laikraščio neredagavo 
(faktiškasis redaktorius buvo Povilas 
Karazija). 

Pakomentuosime redaktorei-leidėjai kel-
tas kai kurias bylas, apie kurias žinių rasta 
daugiausia archyviniuose šaltiniuose.    

Dėl laikraščio 1925 m. spalio 22 d. Nr. 
99 straipsnio „Svečiai Vilniuj“ (autoriumi 
pasirašęs –as. –as.; tai Povilas Karazija) M. 
Žukauskaitei teko aiškintis teisme 1926 m. 
liepos 29 d. (MAB f. 247, b. 98). Mat 1925 m. 
spalio 18 d. senoji Lietuvos sostinė išvydo 
keletą prancūzų, kurie čia atvyko jau 
apsilankę keliuose Lenkijos miestuose. Tie 
prancūzai – parlamentarai socialistai, kurie 
paprastai laikomi bedievukais, tačiau Aušros 
vartuose stovėjo be kepurių. Daug kas iš 
lenkų manę, kad svečiai panorėsią išvysti 
Vilniaus architektūrą ir kitas meno sritis. 
„Prof. Ruszczycas tokioms svetimtaučių 
ekskursijoms visada sugebėdavęs įkalbėti 
lenkų kultūros įtaką meno srity Vilniuje, 
kurios patys svečiai niekada neįstengią 
pastebėti. Šiuo žygiu svečiai kaip tik tuo 
mažiausia įdomavęsis ir labiau norėję 
pamatyti įdirbtus laukus, negu šv. šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios vidaus išpuošimą.“

Prancūzų parlamentarų apsilankymo 
tendencingą panaudojimą geriausiai parodė 
jų vizitas pas „gudus“, t. y. „pas bernaujančius 
lenkams gudus.“ „Tikrųjų gudų vadų, tų 
gudų, su kuriais eina visa sąmoningoji tautos 
dalis, prancūzai Vilniuje nerado, nors žinojo, 
kad jų yra...“ „Nerado prancūzai Vilniuje 
nei žydų, nerado ir lietuvių.“ Šią prancūzų 
parlamentarų ekskursiją finansavo Lenkijos 
Užsienio reikalų ministerija. Prancūzus 
atlydėjo ir su jais važinėjo aukštas Lenkijos 
pasiuntinybės Paryžiuje valdininkas.           

Konfiskuoto „Vilniaus aido“ 1925 m. 
lapkričio 28 d. Nr. 115 perspausdintas 
Didžiojo Vilniaus Seimo paminėjimo komiteto 
Nepriklausomoje Lietuvoje atsišaukimas. 
Jį pasirašę Jonas Jablonskis, Felicija 
Bortkevičienė, Antanas Smetona, Mykolas 
Sleževičius, Juozas Tumas, Jonas Vileišis, 
Donatas Malinauskas. Pasak atsišaukimo, 
„Vilniaus Did. Seimas buvo vienas didžiausių 
etapų į Lietuvos nepriklausomybę. Vilniaus 
Seimo pramintu keliu eidami mes esame 
jau pasiekę Lietuvos nepriklausomybę.“ 
Per laikraščio numerio peržiūrą 1926 m. 
sausio 20 d. lenkų pareigūnai nustatė, kad 
minėto rašinio „turinys yra Kauno lietuvių 
visuomenės atstovų Jablonskio, Smetonos ir 
kitų atsišaukimo turinys 1905 m. gruodžio 
5 d. Vilniuje sušaukto lietuvių seimo 
dvidešimtųjų metinių proga.“ Vilniaus 
Seimas 1905 m. gruodžio 4–5 d., be kita ko, 
nutarė, „kad Vilnius turi būti mūsų šalies 
sostinė ir kad tenai turi posėdžiauti žmonių 
išrinktasis demokratišku būdu Seimas.“ 
Atsišaukimo tekste „Vilniaus aide“ keturiose 
vietose yra daugtaškiais pažymėti praleisti 
žodžiai. Iš konteksto nesunku suprasti, 
kad tai Vilnius. Pvz.: „Bet dar neišpildytas 
didis Seimo palikimo punktas – neturime ... 
krašto“; „Gausingai ir sutartinai švęsdami 
brangųjį Vilniaus Seimo paminėjimą, dar 

kartą parodykime, kad mes vienybės savo 
tarpe nesame nustoję, kad mes nuo Vilniaus 
Seimo palikimų, nuo ... neatsisakome.“ 
Laikraščio Nr. 115  atspausdintas 600 
egz. tiražu, iš kurio 315 egz. išplatinta 
prenumeratoriams bei kitiems skaitytojams 
ir laikraščių kioskams. 

Prokuroro įstaiga prie Vilniaus apygardos 
teismo M. Žukauskaitę apkaltino kurstymu 
atplėšti nuo Lenkijos valstybės dalį jos 
teritorijos, o pirmiausia Vilnių (LCVA f. 131, 
ap. 5, b. 109; MAB f. 247, b. 98). Baudžiamojo 
kodekso (BK) 129 str. 1 d. 1 p. numatytas 
nusikaltimas pagal Baudžiamojo proceso 
kodekso (BPK) 208 str. ir BPK Laikinųjų 
taisyklių 3 str. priklausė Vilniaus apygardos 
teismo kompetencijai. Teismo posėdyje 1926 
m. kovo 30 d. kaltinamoji kalta neprisipažino, 
aiškino, kad gaudama kas mėnesį 100 zlotų 
atlyginimo į redakcijos reikalus niekada 
nesikiša, į laikraštį dedamų straipsnių 
neskaito ir apie Vilniaus Seimui skirtą rašinį 
nežinojo. Dėl jo ats. redaktorė 1927 m. liepos 
15 d. nubausta 1000 zlotų bauda arba 3 mėn. 
kalėjimo. Tačiau pagal 1928 m. birželio 22 d. 
amnestijos įstatymą byla tų metų rugpjūčio 
10 d. sprendimu nutraukta ir kardomosios 
priemonės M. Žukauskaitei panaikintos.

Vilniaus apygardos teismą redakto-
rė-leidėja įžeidė „Vilniaus aido“ 1926 m. 
kovo 27 d. Nr. 35 išspausdinta informacija 
be autoriaus parašo „Varnas varnui akies 
nekerta“ apie prokuroro padėjėją Hurčiną 
(Hurczyn). Žinutės „kaltumą“ birželio 
5 d. nustatė teismo tardytojas (LCVA f. 
129, ap. 2, b. 4029). „Apsivogusio padėjėjo 
prok. Hurczyno tardymas jau pasibaigęs ir 
kaltinamasis aktas buvęs įteiktas Vilniaus 
apygardos teismui, kuris tačiau atsižvelgęs 
į tai, kad kadaise buvo dirbama su Hurczy-
nu, bendrai neturėjo teisės nagrinėti bylos. 
Ji esanti persiųsta aukščiausiajam teismui 
Varšuvoje. Šis teismas nuspręs, kas nagrinės 
Hurczyno bylą.“ 

Pasak 1926 m. birželio 17 d. tardymo 
protokolo, M. Žukauskaitė pareiškė, kad 
straipsnelis jai nežinomas, kad ji yra tik fiktyvi 
laikraščio redaktorė. Tačiau kaltę liepos 31 
d. patvirtino Prokuroro įstaiga prie Vilniaus 
apygardos teismo. Apygardos teismas 1926 
m. gruodžio 15 d. nusprendė M. Žukauskaitę 
nubausti 3 mėn. kalėjimo ir išreikalauti iš 
jos 10 zlotų teismo išlaidoms. Tik byla tuo 
nesibaigė. Teismo posėdyje gruodžio 17 d. 
kaltinamoji kalta neprisipažino ir prašė ją 
išteisinti. Kviesta vertėja B. Eidrigevičiūtė 
į teismo posėdį neatvyko ir už tai buvo 
nubausta 5 zl pabauda. Paaiškėjus, kad ji 
buvo išvykusi pas gimines Kalėdų šventėms, 
Apygardos teismas baudą panaikino.

Apygardos teismas 1927 m. sausio 11 d. 
nutarė, kad buvusį M. Žukauskaitės 100 zl 
užstatą reikia įnešti į valstybės iždą, antraip 
kaltininkė bus uždaryta į Lukiškes. Užstatas 
iždui atiduotas sausio 13 d. Ir tik Vilniaus 

apeliacinis teismas 1928 m. liepos 20 d. pri-
pažino, kad M. Žukauskaitė patenka į 1928 
06 22 amnestijos įstatymo rėmus ir rugsėjo 
3 d. bausmę jai panaikino.

M. Žukauskaitė traukta tieson už „Vil-
niaus aido“ 1926 m. balandžio 13 d. Nr. 41 
išspausdintos Rapolo Mackevičiaus (Mac-
konio) dramos „Sulaukė“ dalį. Laikraščio 
balandžio 15 d. Nr. 42 iš vakaro konfiskuo-
tas už straipsnius „Ne tuo keliu“, „Dar apie 
šnipų organizaciją“ ir R. Mackevičiaus „Su-
laukė“ tęsinį (B. Šėmis – Mykolas Biržiška, 
„Vilniaus Golgota“, 1930 ir 1992, p. 376). 
„5-kių veiksmų baudžiavos laikų drama 
su epilogu“ spausdinta 19-oje laikraščio 
numerių: nuo 1926 m. kovo 11 d. Nr. 28 
iki balandžio 24 d. Nr. 46 imtinai. Drama 
apie baudžiavos žiaurumą, baudžiauninkų 
pasipriešinimą dvarininkui Smauginskui 
ir rusų žandarams. Alma Lapinskienė 
knygoje apie R. Mackonį „Atėjęs Vilniun“ 
(V., 2014) pastebėjusi (p. 48): „Matyt, len-
kų administracijos cenzoriai suprato, kad 
dramos konfliktas ne tik socialinis, bet ir 
tautinis – sulenkėjęs dvaras ne tik engia 
lietuvius baudžiauninkus, bet ir niekina 
jų kalbą, dainas, kultūrą.“ Tačiau už „Su-
laukė“ apsieita be bausmių.

Straipsnyje „Ne tuo keliu“ (autorius 
K. C.; kriptonimo tikrasis savininkas 
nežinomas) rašoma, kad lenkų spaudoj gana 
dažnai ir lyg su tam tikru pasitenkinimu 
kartojama, kad Pabaltijo valstybės Estija, 
Latvija ir Lietuva žlugs, „nes galinga 
Rusija niekada nesitenkinsianti vienu 
Kronštadtu.“ Vokietija taip pat negalėsianti 
ramiai žiūrėti į Rusijos plėtimąsi prie 
senųjų sienų. Pasak laikraščio „Dziennik 
Wileński“, jeigu Vokietija atgautų Gdanską 
ir kitas Lenkijos teritorijas, „tai lenkai 
mielu noru eitų į Klaipėdą, Palangą, 
Liepoją ir Ventspilę.“ Tačiau K. C. pastebi: 
„Tik lenkai neturėtų pamiršti ir apie save. 
Per daug apžiojus lengva ir paspringti.“ 
Juk kaimynai Žečpospolitą „od morza do 
morza“ (nuo jūros iki jūros. – Red. past.) 
ėmė ir suspaudė. „Nė paties Lenkijos vardo 
nebenorėjo palikti, nes jo vietoj jau buvo 
atsiradęs „Privislinski kraj, zapadnyja 
okrajiny“ (Pavyslio kraštas, vakariniai 
pakraščiai. – Red. past.). Žodžiu, visai taip, 
kaip šiandien lenkai Vilniuje Lietuvos 
nebenori girdėti, o tik rusų juodašimčių 
pavyzdžiu peri visokius „kresus, ziemie 
północne (pakraščius, šiaurines žemes. 
– Red. past.) ir tolygias kvailybes.“ 

„Vienintelis ne tik mažesniųjų Pabaltės 
valstybių, bet ir didžiavalstybės liga sergan-
čios Lenkijos ateities laidavimas – tai visokio 
imperializmo atsižadėjimas...“ „Lenkija pa-
stvėrusi svetimas teritorijas nori jas valdyti 
tomis metodėmis, kurios pasiekdavo tikslo 
tada, kol pasaulis nepažinojo pavergtųjų 
tautų judėjimo, kol tų tautų išsivadavimo 
obalsiai praeidavo prošal nesužadindami 

masių. [...] Šiandien lenkų imperializmas 
jau gauna susiremti ne su atskirais ukrainų, 
gudų, lietuvių ar vokiečių idealistais svajoto-
jais, bet su tų tautų sąmoningomis masėmis. 
Kad lenkų šių dienų politikams būtų Dievas 
davęs daugiau proto, negu stveriamųjų 
norų, tai lenkų tauta būtų laimingesnė, o su 
ja drauge laimingesni būtų ir kaimynai.“

Dėl straipsnio „Ne tuo keliu“ M. Žu-
kauskaitei 1927 m. birželio 30 d. pateiktas 
atskiras kaltinimo aktas (LCVA f. 128, ap. 4, 
b. 3). Vilniaus apygardos teismo prokuroras 
Pšiluskis (Przyłuski) liepos 28 d. parašė Len-
kijos Teisingumo ministrui, kad kaltinamasis 
aktas parengtas remiantis ministerijos 1920 
m. liepos 26 d. aplinkraščiu Nr. G.24809/20; 
laisvėje buvusi M. Ž. kaltinta pagal BK 129 
str. 1 d. 6 p. Sutinkamai su Apygardos teismo 
1927 m. liepos 20 d. nuostata, straipsnis „Vil-
niaus aide“ skatino neapykantą tarp lenkų ir 
lietuvių. Teisingumo ministerija savo ruožtu 
1928 m. gegužės 5 d. ir gegužės 31 d. teiravo-
si Vilniaus apygardos teismo prokuroro apie 
M. Ž. bylos būklę. Prokuroras rugpjūčio 31 
d. ministrui atsakė, kad, papildydamas 1927 
m. liepos 28 d. savo pranešimą, informuoja, 
jog, remdamasis amnestijos įstatymo 7 str.,  
Apygardos teismas 1928 m. rugpjūčio 14 d. 
bylą nutraukė.     

„Vilniaus aido“ 1925 m. Nr. 41 rašyta, 
jog saugumo organai po ilgo stebėjimo 
Vilniuje susekę kai kurių asmenų įtartiną 
veikimą. Apie tai vėl kalbama laikraščio Nr. 
42 išspausdintoje informacijoje be autoriaus 
parašo „Dar apie šnipų organizaciją“. Apie 
tos organizacijos, turėjusios savo skyrius 
Varšuvoje, Krokuvoje ir Poznanėje, veiklą 
ir planus smulkiau pranešė vilniškė lenkų 
spauda. Šnipų tikslas buvęs teikti slaptą 
informaciją kaimyninėms valstybėms apie 
padėtį Lenkijoje, o ypač apie jos kariuomenę. 
„Štai šiuos dokumentus anie agentai norėję 
parduoti Lietuvos generaliniui štabui.“ Žy-
miausi šnipai Vilniuje buvę pasienio policijos 
komisaras Turno-Sławiński`s ir kažkoks 
Weryho-Darowski`s. Visi šnipinėję asmenys 
suimti ir nusiųsti Varšuvon. Tačiau dėl ko 
lenkų valdžiai užkliuvęs jų spaudos rašinių 
perpasakojimas „Vilniaus aide“, negalima 
suprasti.                    

Konfiskuotas „Vilniaus aido“ 1926 m. 
liepos 1 d. Nr. 73. Pretekstas – straipsnis 
„Dar vienas burbulas sprogo“ (pasirašė –as 
–as – P. Karazija). Vilniaus miesto valdžios 
komisaras laikraščio 3 egz. pasiliko sau, 
5-kis nusiuntė Vilniaus vaivadijos įstaigos 
įvairiems skyriams, po 1 egz. – Vidaus reikalų 
ministerijos Spaudos skyriui, Apygardos 
teismo prokurorui, Vilniaus m. policijos 
komendantui, Politinės policijos apygardos 
valdybai ir Valstybinės policijos Vilniaus m. 
valdybos politinės policijos sektoriui (LCVA 
f. 131, ap. 5, b. 139).     

Lietuvių laikraščių redaktorė Marija Žukauskaitė
Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 15 p.
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XX a. tarpukaryje okupacinės lenkų 
valdžios persekiojimo Vilnijoje sulaukė 
dvi lietuvių temą gvildenusios knygelės 
lenkų kalba. Tai patvirtina Lietuvos centri-
niame valstybės archyve (LCVA) išlikusi 
Vilniaus apygardos teismo medžiaga.

Lydos apskrities valstybinės policijos 
valdyba 1929 m. lapkričio 12 d. gavo 
slaptą informaciją, jog lapkričio 11 
d. Lydoje platinta agitacinė brošiūra 
Litwa – męczennica („Lietuva kankinė“). 
Apskrit ies polici jos komendantas 
nusiuntė telefonogramas Vilniaus VII 
rajono viceprokurorui ir Lydos apskr. 
storastai, jog Lydoje rastos 4 brošiūros. 
Jos 1929 m. atspausdintos Vilniuje, J. 
Zavadskio spaustuvėje. Tai italų autoriaus 
C. Camoglio kūrinys su R. Farinacci 
prakalba, „pripildytas priekaištų Lenkijai 
dėl tariamai rūstaus nusistatymo Lietuvos 
atžvilgiu ir Vilniaus užėmimo“ (LCVA f. 
131, ap. 5, b. 333). Pradėtas tardymas.

Policijos tardytojas Krasnodembskis 
(Krasnodębski) nustatė, kad tą brošiūrą prie 
plento Vilnius–Lyda radęs Lydos gyventojas 
Stanislavas Kacas. Pastarasis prisipažino, 
kad lapkričio 11 d. apie 14–15 val., būdamas 
su 5 m. berniuku Janu Kasperovičiumi, grio-
vyje prie plento rado 5 brošiūras rožiniais 
viršeliais. S. Kacas su berniūkščiu knygeles 
išdalinę kitiems lydiškiams, iš kurių paskui 
policija surinko 4-rias, nes viena knygelė 
buvo sunaikinta.

Įtarta, kad brošiūras kas nors galėjęs iš-
mesti iš pravažiuojančio automobilio. Pa-
siųstos telefonogramos Tardymo valdybai 
į Vilnių bei policijos postams Beniakainyse 
ir Žirmūnuose; lapkričio 13 d. telefonogra-
ma pasiųsta ir policijai į Eišiškes, kad ši 
paieškotų knygelių. Policija iš karto nieko 
nerado. Tačiau lapkričio 17 d. Žirmūnuose 
6 brošiūros paimtos iš 11 m. piemens Mi-
chalo Bialookio, kuris, ganydamas karves, 
lapkričio 11 d. apie 11 val. knygeles radęs 
griovyje prie plento. Be to, 5 brošiūras 
policija atėmė iš Juzefo Klebano, kuris jas 
lapkričio 11 d., grįždamas namo iš miško, 
radęs ant Lydos–Rodūnios kelio, apie 1 km 
nuo Taukinių kaimo.

Tardytojas išsiaiškino, kad lapkričio 
11 d. apie 10 val. iš Vilniaus į Lydą 
važiavo automobilis WN 14095. Vilniaus 
tardymo valdyba nustatė, jog automobilis 
buvo Vilniuje gyvenusių V. Jacevičiaus 
ir H. Jenčo nuosavybė. Iš Vilniaus pas 
Lydos apskr. storastą važiavo Inžinerinio 
melioracijos biuro inžinierius V. Jacevičius, 
tačiau automobilį vairavo šoferis Č. 
Godlevskis, kuris brošiūrų išmėtyti 
negalėjęs. Lapkričio 11 d. iš Vilniaus per 
Eišiškes į Lydą važiavo autobusas, bet apie 
Eišiškes jokių brošiūrų nerasta. Gruodžio 
viduryje Žirmūnų policininkas Zajoncas 
gavo žinią, kad miestelyje brošiūrų 
turi Michalas Urbanskis. Tik tyrimas 
informacijos nepatvirtino: Urbanskis dėl 
įdomumo vieną knygelę buvo pasiskolinęs 
iš policijos posto komendanto!

Lydos apskr. policijos komendantas 
ir policijos komisaro pavaduotojas 
te le fonogramą apie  Ž i rmūnuose 
paimtas knygeles 1929 m. lapkričio 
17 d. pasiuntė Vilniaus VII rajono 
prokuroro pavaduotojui, Lydos storastai ir 
Naugarduko policijos Tardymo valdybai 
(Lydos apskr. su Eišiškių valsčiumi 
priklausė Naugarduko vaivadijai). Savo 
ruožtu Vilniaus policijos Tardymo valdyba 
pranešė Lydos policijai, kad J. Zavadskio 
spaustuvė Vilniuje brošiūros nespausdino; 
ji spausdinta Lietuvoje ir nelegaliai 
persiųsta į Lenkiją.

Kostantinas Kamoljas (Costantino Ca-
moglio, 1891–1954) – italų istorikas. „Lie-
tuva kankinė“ (Lituania martire) itališkai 
išėjo du kartus – 1928 ir 1929 m.; pirmojo 
leidimo neteko matyti, o antrasis yra 48 
puslapių brošiūra. K. Kamoljas Romoje taip 
pat yra išleidęs 143 p. knygą La questione 
Lituana („Lietuvos problema“). Leidimo 
metai knygoje neparašyti; „Lietuvių en-
ciklopedija“, t. 3, rašo, kad knyga išėjusi 
1930 m., tačiau bibliografiniai šaltiniai nu-
rodo 1929-uosius išleidimo metus. Knyga 

Rytų Lietuvos istorija
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Lenkiškai apie lietuvius
su Parlamento deputato E. Garibaldžio 
(Garibaldi) prakalba. Veikale trumpai su-
pažindinama su Lietuvos istorija, rašoma 
apie Lietuvos Nepriklausomybės kovas, 
konfliktą su Lenkija, Lietuvos žemės ūkį ir 
pramonę, literatūrą ir meną, yra pluoštas 
senatorių, deputatų, teisininkų ir literatų 
atsiliepimų apie knygą.

Lietuviškas K. Kamoljo „Lietuvos kanki-
nės“ vertimas kaip Vilniui vaduoti sąjungos 
leidinys Kaune taip pat išėjęs 1929 m. Iš 
italų kalbos išvertęs d-ras P. M. (bibliogra-
fai vertėjo kriptonimo kol kas neatskleidę). 
Knygelėje 22 puslapiai + 1 reklaminis lapas. 
Versta iš 1928 m. itališko leidimo. Vertimas 
gana prastas. Palyginus lietuvišką ir lenkiš-
ką leidimus su 1929 m. itališku originalu, 
susidaro įspūdis, kad lenkiškas variantas 
tikslesnis ir geriau pavykęs. Kaip bebūtų, 
citatas toliau pateiksime daugiau pagal 
lietuviškąjį leidinį, nurodydami lenkiško 
leidimo puslapius.                  

32 puslapių su viršeliais lenkiška kny-
gelė – kontrafakcinis, lenkų valdžią klaidi-
nantis leidinys. Politinėje ir propagandinė-
je kovoje tokius spaudinius naudojo tiek 
Lietuva, tiek Lenkija. Litwa męczennica irgi, 
atrodo, versta iš italų kalbos, nors vertėjas 
nenurodytas. Formatas mažesnis negu ita-
liško ar lietuviško leidimų. Knygelės įžan-
goje „Į skaitytojus“ sakoma, kad leidėjai ne 
visur pritaria autoriui, ypač dėl Lenkijos 
ir Lietuvos istorijos aiškinimo, tačiau: 
„Vis tik norime supažindinti skaitytojus 
su vienu nuoširdžiausių lietuvių tautos 
bičiulių ir karščiausiu tos tautos teisių į 
Vilnių, kaip savo sostinę, gynėju.“

Knygelės prakalbos autorius Robertas 
Farinačis (Roberto Farinacci, g. 1892 m.) 
– žurnalistas ir advokatas, parašęs kelias 
knygas apie fašizmo ideologiją. Prakalboje 
jis pažymi, kad K. Kamoljo veikalas „yra 
daugiau negu politinė studija, tai, galima 
sakyti, meilės pareiškimas lietuvių tautai.“ 
„Lietuvių tauta yra ligi šios dienos sulieta 
į granitinę uolą; ji yra pasiryžusi kovoti ligi 
paskutinio kraujo lašo, negu sutikti lenkų 
puolimams pasiduoti.“

Lenkijai ypač nepatiko Lietuvos prezi-
dento A. Smetonos 1928 m. gegužės 15 d. 
paskelbta nauja šalies Konstitucija. Dėl jos 
5 str., kuriame Lietuvos sostine skelbiamas 
Vilnius, protestą Lietuvos Vyriausybei pa-
reiškė Lenkijos užsienio reikalų ministras 
Augustas Zaleskis. Jis rėmėsi vadinamosios 
Vidurinės Lietuvos Seimo 1922 m. vasario 
20 d. nutarimu prisijungti prie Lenkijos, 
Ambasadorių konferencijos, 1923 m. kovo 
15 d. pripažinusios Lenkijai jos užgrobtą 
Vilniaus kraštą, nutarimu ir kt. K. Kamoljas 
rašo: „Lietuvos Konstitucijos pakeitimo 
paskelbimas 1928 metų gegužės mėn. 5 
dieną, kuris Vilnių paskelbė jaunutės Baltijos 
valstybės sostine, turi labai didelės mora-
linės ir politinės reikšmės“ (p. 5). „Lenkija 
įgijo nepriklausomybę kraujo ir didžiausio 
pasiaukojimo kaina; šiandie niekšišku ir 
šlykščiu būdu nori nustoti garbės žmonijos 
ir istorijos akyse“ (p. 6).

Knygelėje pateikta Lenkijos ir Lietuvos 
istorijų santrauka. Priminta, jog karalienė 
Jadvyga savo kilme buvo daugiau ven-
grė, o ne lenkė. Komentuojama maršalo 
J. Pilsudskio imperialistinė programa 
bei lenkų valdžios militaristiniai planai. 
Pasak Pilsudskio, Lenkijos teises į Lie-
tuvą pagrindžia Liublino unija. Todėl, 
anot Kamoljo, rusai, prūsai ir austrai 
irgi turėtų teises į Lenkijos žemes pagal 
1772 m. rugpjūčio 5 d. datą, kai užgrobė 
didesniąją Lenkijos dalį (turimas galvoje 
I Respublikos padalinimas. – Red. past.). 
„Lietuvių tauta turi visas teises reikalauti 
jos žemes grąžinti. Varšuvos politikai ne-
turėtų užmiršti, jog kiekvienas tolimesnis 
imperialistinis žingsnis, kad ir atrodytų 
tautos garbės didinimu, tikrumoje veda 
prie katastrofos“ (p. 17–18).

Toliau primintas „Aušros“ išėjimas, 
Vilniaus Seimas 1905 m., spaudos 
atgavimas, kalbama apie švietimo būklę 
Lietuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo 
atgimstančią Lietuvą didžiosios valstybės 
paliko likimo valiai. Tuo pasinaudojo 

Lenkija. Sakinio pabaiga „Lietuvos 
kankinės“ lietuviškame leidime skiriasi 
nuo itališko ir lenkiško. Lietuviško: Lenkija 
„pasinaudojo proga pasidaryti jųjų ištikima 
vergė“; lenkiško: „... pragnąc uczynić z niej 
swoją niewolnicę“ (trokšdama paversti ją 
[Lietuvą. – Red. past.] savo verge, p. 24); 
originalo sakinys – „La Polonia ne ha 
subito profittato per tentare di renderla 
sua schiava“ – atitinka lenkiškąjį variantą. 
(Lietuviškajame vertime netgi prasmė 
pakeista!) „Lietuviai yra pasiryžę kovoti 
be jokios atvangos, kol pavyks išvaduoti 
savo žmones iš svetimo jungo ir atstatyti 
pilną nepriklausomybę“ (p. 26). „Be jokios 
atodairos ir neišmintingai Varšuva siekia 
tikslo sutelkti savo pajėgas prieš Vokietiją 
ir Rusijos Tarybų Sąjungą ir, be to, yra 
nutarusi sugniužinti Lietuvą, jei Lietuvos 
Vyriausybė nenorės atsisakyti minties 
grąžinti Vilnių“ (p. 29; skiriasi sakinio 
detalė: lenk. – „przeciwko Niemcami i 
Związkowi Republik Radzieckich“; ital. 
– „contro la Germania e l`U.R.S.S.“).

Vilniaus VII rajono viceprokuroras 
tardymo protokolą dėl knygelės „Lietuva 
kankinė“ platinimo 1930 m. sausio 31 d. 
įteikė Vilniaus apygardos teismo proku-
rorui. Užvesta byla pagal Baudžiamojo 
kodekso (BK) 129 str. Tačiau kaltininkų 
neišaiškinus, Apygardos teismas vasario 
25 d. nutarė bylą nutraukti.

Aukščiausia Vilniaus miesto valdžios 
įstaiga – storastija 1930 m. rugsėjo 19 d. 
areštavo spaustuvėje „Ruch“ tais metais 
išspausdintą 16 p. anonimišką knygelę 
Polacy jesteśmy, czy spolszczeni Litwini? 
(„Lenkai esame ar sulenkinti lietuviai?“) 
su prierašu viršelyje: „Odpowiedź 
uczonych polskich“ („Lenkų mokslininkų 
atsakymas“). Miesto storasta knygelėje 
įžiūrėjo nusižengimą 1919 m. vasario 7 d. 
dekretui dėl laikinųjų spaudos taisyklių 
ir nusikaltimą pagal BK 263 str. 1 d. 
Mat, anot storastos, knygelėje, remiantis 
„lenkų mokslininkų žodžiais“, stengiamasi 
įrodyti, kad Lietuvoje nėra lenkų, o tik 
„neseniai sulenkinti lietuviai“. Savaip 
interpretuojami lenkų mokslininkų tyrimai. 
Kauno krašte (t. y. Nepriklausomoje 
Lietuvoje. – Red. past.) lenkų visai nėra, 
„lenkų salos“ tėra sulenkėję lietuviai, o apie 
lenkų buvimą Vilnijoje spręsti paliekama 
pačiam skaitytojui.

Storasta su policija greičiausiai per 
spaustuvę išaiškinęs, kad knygelės au-
torius yra žinomas Vilniaus pedagogas 
ir kultūros veikėjas Bronius Untulis 
(1883–1977). Todėl rugsėjo 19 d. rašte 
Vilniaus apygardos teismo prokurorui 
storasta prašė knygelės autorių patraukti 
atsakomybėn, nes panašių spaudinių pla-
tinimas tarp maišytų Vilniaus vaivadijos 
gyventojų nepageidautinas „netvarkos 
supratimo požiūriu“ (ze względu na 
zamęt pojęć) ir gali sukelti bereikalingų 
blogų pasekmių (LCVA f. 131, ap. 5, b. 
334). Savo ruožtu teismo viceprokuroras 
rugsėjo 20 d. paprašė Apygardos teismo 

patvirtinti knygelės areštą. B. Untuliui 
norėta iškelti teisminę bylą. („Tarybų 
Lietuvos enciklopedija“, t. 4, ir „Visuotinė 
lietuvių enciklopedija“, t. XXIV, knygelės 
autorystę priskyrusios kitam anų metų 
Vilniaus lietuvių kultūros aktyvistui 
Matui Untuliui, 1889–1952.)     

Pasak knygelės, atsakymą į jos klau-
simą pirmiausia davė lenkų istorikas J. 
Jakubovskis (Jakubowski), 1930 m. pa-
skelbęs, kad „Lietuvoje lenkų beveik nėra, 
yra tik sulenkėję lietuviai.“ J. Jakubovskiui 
pritarę ir kai kurie kiti lenkų mokslininkai. 
Neskaitant negausių magnatų giminių, 
gyventojų lenkų Lietuvoje niekada nebu-
vo daugiau negu Baltarusijoje ar Ukrainoje 
– 2–3 %, ne taip, kaip norėtų lenkų endekai 
– 50 %. Lietuvos lenkais save vadina tik 
sulenkėję lietuviai (p. 3).

Anot Jakubovskio, lenkų sala į šiaurę 
nuo Kauno atsirado ne per kolonizaciją ar 
lenkų belaisvių apgyvendinimą kažkada 
senovėje, kaip dažnai tvirtina lenkų šalti-
niai, o dėl kultūrinės įtakos, pirmiausia per 
bažnyčias ir karališkuosius dvarus. Vilnijoje 
lietuvių kalbą palaipsniui stūmė baltarusių 
kalba, kurią gyventojai ilgainiui keitė į len-
kų kalbą – kaip kultūrinio bendravimo ir 
bažnyčios kalbą. „Ponų kalba“ labiau plito 
miestuose, o kaimuose daugiau bajorų (šlėk-
tų) akalicose. „Pažintis su lenkų kalba kartu 
galėjo būti priežastimi, jog žmonės lenkų 
kalbą priėmė kaip šnekamąją kalbą“ (p. 7). 
Kai rusų valdžia stengėsi slopinti lenkų įtaką 
Lietuvoje, vyko savanoriška liaudies masių 
polonizacija. Net ir Vilnijos lenkų tarmėje 
gausu lietuviškų žodžių ar jų derinimo 
sakinyje pagal lietuvių kalbos gramatiką bei 
žodžių galūnes. „Sunku kalbėti apie lenkų 
persekiojimą Lietuvoje, kai jų ten nėra, o 
tėra tik neseniai sulenkinti lietuviai, ką 
dabar įrodė lenkų mokslininkas“, – rašoma 
brošiūroje (p. 14).

Knygelė baigiama (p. 16): „Gal kai kas 
iš sulenkintų lietuvių, dabar įtikintų lenkų 
mokslininkų žodžių, nustos būti priešiškai 
nusiteikę prieš lietuvių tautos siekius, o 
galbūt ne vienas išsižadantis lietuviškumo 
„sugrįš į tėvų prieglobstį.“

Procesas truko labai trumpai – vos 
kelias dienas. Vilniaus apygardos teismas, 
susipažinęs su viceprokuroro 1930 09 20 
prašymu patvirtinti knygelės areštą, rug-
sėjo 23 d. nutarė: „Neįžvelgdami brošiūro-
je „Lenkai esame ar sulenkinti lietuviai?“ 
įpareigojančio Baudžiamojo kodekso 
numatytų nusikaltimo požymių, pagrįstų 
1919 m. vasario 7 d. dekretu dėl laikinųjų 
spaudos taisyklių, Vilniaus miesto storas-
tos brošiūrai uždėtą areštą panaikinti.“ B. 
Untulis nebuvo tardytas ir byla teisme jam 
nekelta, nes pagal Baudžiamojo proceso 
kodekso 246 str. trūko įrodymų. Brošiūras 
nutarta grąžinti miesto storastijai, kad ši 
jas perduotų B. Untuliui. Viceprokuroras 
tardymo protokolą rugsėjo 27 d. atidavė 
Apygardos teismo prokurorui, kuris 
spalio 2 d. taip pat patvirtino bylos nu-
traukimą.
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2014 m. liepą Tauragės krašto muziejaus 
darbuotojai Vytautas Mažeika ir straipsnio 
autorius pažintiniais tikslais svečiavosi 
Tilžės muziejuje. Pastarasis įsikūręs gražioje, 
miestą reprezentuojančioje ir pėsčiųjų alėja 
verčiamoje gatvėje Pobiedy. Trisdešimt 
ketvirtu numeriu pažymėtas vokiškus laikus 
menantis namas – vos už kelių minučių kelio 
pėsčiomis nuo karalienės Luizės tilto.

Muziejus, kaip ir dera mūsų didžiajai 
kaimynei, turi ekspoziciją, pasakojančią 
pokario istoriją, kaip laimingi darbo žmonės 
kūrė naujus gyvenimus užgrobtame 
turtingame krašte. Tačiau greta – akys 
nudžiunga – dar didesnė ekspozicija, 
pasakojanti apie prarastąjį vokiškąjį-
lietuviškąjį laikotarpį. Viskas autentiška: 
gatvių pavadinimų lentelės, parduotuvių 
iškabos (pvz., batų „Salamander“), buities, 
prabangos daiktai, knygos, nuotraukos 
ir žemėlapis. Didžiulis, per visą sieną 
pakabintas senosios Tilžės žemėlapis. 
Daugiau nei tik degalais ir cigaretėmis šiame 
mieste besidominčiam žmogui spaudžia 
širdį gausus lietuviškas palikimas, esantis 
mieste. Tiesa, reikia žinoti ko ir kur ieškoti. 
Tikrai neperdėsime teigdami, kad kas 
ketvirtas namas Tilžėje yra kuo nors svarbus 
Lietuvos kultūrai ir apskritai tam, kad mes 
šiandien vis dar kalbame lietuviškai.

Minėtame žemėlapyje (1 pav.) akis užkliūva 
ne tik už patvenktos Tilželės upės (rusiškai 
Tylža) ar Jokubynės parko, kur stovėjo lietuvių 
namelis – seniausias etnografinis muziejus 
vidurio Europoje, bet dėmesį patraukia ir 
Tilžės rytuose esantis priemiesčio rajonas 
– Tilžės Prūsai (Tilsit Preussen). Šiandien šio 
kvartalo centru eina Timiryazeva gatvė, vedanti 
tiesiai į Ragainę.

Pirmąkart priemiestis rašytiniuose 
šaltiniuose paminimas dar XVI a. Tik tuomet 
iki pat XVIII a. pab. jis vadinosi Senaisiais 
Prūsais (Alt Preussen). XVI a. jau buvo laikas, 
kai karai su Kryžiuočių ordinu nugrimzdo į 
praeitį, siena su Didžiąja Lietuva nusistovėjo, 
o nusiaubtus kraštus apgyveno žemaičiai, 
aukštaičiai, sūduviai, kurie ir suformavo 
lietuvininkų etninę grupę. Tačiau šalia 
šių naujakurių gyveno ir kita – daug 
mažesnė žmonių grupė – vietiniai prūsai, 
kurių protėviai buvo kilę iš daugybės 
skirtingų genčių. XVI a. prūsų kalba buvo 

išstumta iš viešojo gyvenimo ir sparčiai 
nyko. Sembos pusiasalyje ir Karaliaučiuje 
greitai plito vokiečių kalba, pietuose – be 
vokiečių dar ir lenkų (didžioji dalis dabar ir 
priklauso Lenkijai), o rytinėje Prūsijos dalyje 
– Nadruvos ir Skalvos žemėse prūsų kalbą 
pakeitė lietuvių. Manoma, kad paskutiniai 
prūsiškai mokėję žmonės išmirė didžiojo 
maro metu XVIII a. pradžioje.

Tačiau kas buvo skalviai? Jie – lietuviai 
ar prūsai? Nors kalbinis palikimas liko 
tik asmenvardžiuose ir vietovardžiuose, 
laikomasi nuomonės, kad jie buvo patys 
lietuviškiausi prūsai, tarpinė grandis, kaip 
ir jotvingiai, galėję suprasti vakarų ir rytų 
baltų kalbas.

Grįžkime prie Senųjų Prūsų Tilžės 
priemiesčio. Vyresni žmonės atsimins, jog 
dar ir patys vadino iš Mažosios Lietuvos 
pabėgusius žmones prūsais, tačiau kadaise 
šio termino reikšmė buvo kiek kitokia. Kaip 
minėta, XVI a. atsikėlusieji naujakuriai, 
greitai sudarę lietuvininkų etninę grupę, 
skyrė save nuo vietinių skalvių, kurių, nors 
ir daug išžudyta, ištremta per karus, dar, 
matyt, koks tūkstantis gyveno Tilžės ir 
Ragainės apylinkėse. Tuometiniai žmonės, 
skirdami šiuos senuosius gyventojus, juos 
vadino prūsais, o jų gyvenamus priemiesčius 
– Tilžės Prūsais ir Ragainės Prūsais (Ragnit 
Preussen). 

Lankantis Tilžės muziejuje mums buvo 
parodyti neseniai rasti, niekur dar neaprašyti 
skalvių bei jų priešininkų kryžiuočių 
papuošalai, darbo įrankiai ir ginklai. 
Archeologijos mokslui žinoma, kad Tilžės, 
Rambyno, Šereiklaukio, Ragainės apylinkėse 
yra daugiausia skalvių archeologijos 
paminklų – čia akivaizdžiai buvo Skalvos 
centras. Tačiau vis tiek įdomu tai, kad 
mokslininkų pagal rašytinius šaltinius 
tirtas Tilžės Prūsų priemiestis, dabar jau ir 
archeologiškai įrodoma, yra skalvių gyventa 
vieta. 

Turbūt teko girdėti apie statomą naują 
tiltą ir aplinkkelį, kuris apjuosia Tilžę iš 
rytų. Bet ar daug kas žino, kad aplinkkelis 
iš pagrindinio Tilžės–Ragainės kelio pasuka 
būtent prie Paskalvių (Dubki) kaimo.

Būtent šioje vietoje tiesiant naująjį kelią 
rasta bronzinių žirgų kamanų, diržams 
skirtų dekoratyvinių kniedžių, keturi žirgų 

dekoratyviniai žvangučiai, diržo sagtis, 
keturios skardinės ir pasaginė segė, keraminis 
ar šiferinis verpstukas ir puodo šukė (2 pav.). 
Taip pat rastas geležinis plačiaašmenis 
kirvis, arbaleto strėlės antgalis, trys peiliai, 
pjautuvas ir nenustatytos paskirties geležinės 
liekanos (3 pav.). Arbaleto strėlės antgalis ir 
plokštinės segės išduoda, jog tai neabejotinai 
pats vėlyviausias karų su Kryžiuočių 
ordinu laikotarpis, XIV–XV a. Tai yra itin 
reikšmingi radiniai, kadangi šio laikotarpio 
archeologinių vietovių Skalvoje itin mažai: 
Ližiuose ir tam pačiam Tilžės mieste prie 
Spitrės tvenkinio (Splitter; šiandien čia 
vakarinė miesto dalis, kuria eina pagrindinė 
Čialiaeva gatvė).

Tačiau tai dar ne viskas. Minėtoje Timiry-
azeva gatvėje, kuri eina per jau aptartą Tilžės 
Prūsų priemiestį, rasti du ploni bronziniai 
žiedai, vienas storasienis žiedas, pasaginė 
segė kanopiniais galais ir plokščia žiedinė 
segė su neįskaitomu įrašu (4 pav.). Pastaroji 
neįprasta Skalvai ir byloja jau apie krikščio-
nišką kryžiuočių valdomą pasaulį. Archeologo 
Vlado Žulkaus teigimu, įrašai ant segių būna 
religinio pobūdžio – dažniausiai sutinkami 
„Ave Maria“ ar pan. Vakarų Europoje tokios 
segės gamintos dar nuo Romos laikų. Baltijos 
valstybėse randamos Ordino pilyse ir miestuo-
se. Datuotos gali būti nuo XIII iki XVI a. Yra 
sutinkamos ir krikščioniškuose kapinynuose, 
paprastai XV–XVII a.

Dar keletas įspūdingų radinių mūsų die-
nas pasiekė iš Tilžės piliavietės. Pilis kadaise 
stovėjo Nemuno ir Tilželės santakoje vietoj 
užkariautos skalvių pilies ir vadinosi Scha-
launer Haus. Pastarosios liekanos matomos ir 
iš Lietuvos pusės, nuo tilto žvelgiant kairėn 
virš smėlėto skardžio. Čia rasti dar du žirgo 
papuošalai – bronziniai žvangučiai, žiedas 
platėjančiu viduriu, dviejų tekstilės gamy-
bos įrankių – tikriausiai vąšelių liekanos. 
Be šių skalvių kapinynams būdingų daiktų, 
muziejuje atsidūrė ir šiame regione šiaip jau 
neįprastų radinių. Vienas jų – ornamentuotas 
bronzinis maždaug 7 cm skersmens ir 0,5 cm 
storio apskritimas. Gali būti, jog tai stalo žai-
dimo žetonas. Bei to paties tipo, kaip ir mi-
nėta Timiryazevo gatvėje rasta plokščia žie-
dinė segė su įrašu (5 pav.). Tokios būdingos 
Lietuvos pajūriui, krikščionybę priėmusių 
kuršių kapams. Iš Tilžės priešpilio po 1553 

Paslaptingoji Skalva – nauji radiniai, 
saugomi Tilžės muziejuje

Darius KInIuLIS, Tauragės krašto muziejaus muziejininkas

m. iškeldinti skalviai davė pradžią po 1945 
m. išnykusiam Prūselių kaimui (Prussellen). 
Pastarojo vietą labai lengva atsekti. Jis buvo 
vos už 500 m į pietus nuo Šakininkų kaimo 
Pagėgių sav.

Vėderaitiškių (Timofeevo) kaime, kuris 
priklauso Lazdynų (Krasnoznamensk) rajonui 
ir yra įsikūręs kairiajame Šešupės krante, 
rasta bronzinė žiedinė segė, pasaginė segė 
aguoniniais galais ir du žiedai (6 pav.). Tokie 
pat radiniai sutinkami netoliese, už 10 km 
kitame Nemuno krante esančiame Viešvilės 
kapinyne ir datuojami X–XI a.

Džiaugiamės bendradarbiaudami su Til-
žės muziejumi, ten dirbančiais išsilavinusiais 
ir lietuvių kultūros palikimą vertinančiais 
žmonėmis. 2014 m. jame parengta paroda K. 
Donelaičiui atminti, vyko „Metų“ skaitymai, 
Tauragės ir Tilžės muziejai bendradarbiauja 
keisdamiesi fotografijos parodomis. O ir 
miestai artėja – baigtas dviračių tako Tau-
ragė–Tilžė pirmasis tiesimo etapas. Reikėtų 
akcentuoti, kad Tilžės muziejus buvo vienas 
iš karalienės Luizės paminklo Jokubynės 
parke atstatymo bei daugelio kitų gaivinančių 
prarastąjį miestą projektų iniciatorių. Geri 
pavyzdžiai užkrečia ir padeda bendrauti, 
tirti kultūros palikimą net ir apsiniaukusių 
politinių debesų fone.

1 pav. Tilžės žemėlapis (1934)

2 pav. Radiniai prie naujojo tilto 3 pav. Radiniai prie naujojo tilto

4 pav. Radiniai iš Timiryazevo g.

5 pav. Radiniai iš Tilžės piliavietės

6 pav. Radiniai iš Vėderaitiškių k.
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Seimo nariai neišdrįso svarstyti antikonstitucinio vardų 
ir pavardžių įstatymo projekto

Birželio 30 d., Vilniuje, prie Seimo, Nepri-
klausomybės aikštėje valstybinės lietuvių kal-
bos gynėjai surengė mitingą „Šalin rankas nuo 
lietuvių kalbos ir nuo valstybės pamatų!“.

Mitingo dalyviai reikalavo, kad Seimas 
atmestų LSDP atstovų brukamą Vardų ir pa-
vardžių projektą (XIIP-1653(2)), bei Civilinio 
kodekso įstatymo pataisas ir ragino palaikyti 
Valentino Stundžio bei grupės Seimo narių 
teikiamą Konstitucijai neprieštaraujantį pro-
jektą (XIIP-1675)“.

Nors Seime iš ryto vykusioje Seimo 
seniūnų sueigoje nebuvo pasiūlyta birželio 
30 d. Seimo darbotvarkę papildyti Vardų ir 
pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo 
projekto svarstymu, tačiau prasidėjus ryti-
niam Seimo posėdžiui Liberalų sąjūdžio (LS) 
frakcijos narė Dalia Kuodytė tvirtinant po-
sėdžio darbotvarkę frakcijos vardu paprašė, 
kad Vardų ir pavardžių įstatymų projektas 
būtų įtrauktas. LS frakcijos seniūnas Eligijus 
Masiulis patvirtino, kad šis prašymas yra 
teikiamas frakcijos vardu. Balsavimo metu 
daugumai Seimo narių susilaikius ir 29 balsa-
vus prieš – klausimas į darbotvarkę įtrauktas 
nebuvo. Už klausimo įtraukimą į darbotvarkę 
balsavo 25 Seimo nariai: visi Lenkų rinkimų 
akcijos ir dauguma Liberalų sąjūdžio frakcijos 
narių, 4 – socialdemokratai ir vienas TS-LKD 
narys, du Mišriosios grupės nariai.

Mitinge pasisakė: buvęs Seimo narys 
Gintaras Songaila, visuomenininkas Jonas 
Vaiškūnas, Nepriklausomybės Akto signa-
taras Audrius Rudys, Sausio 13-osios brolijos 
pirmininkas Kasparas Genzbigelis, teisinin-
kas prof. Alfonsas Vaišvila, kalbininkas prof. 
Vitas Labutis, žurnalistas Ričardas Čekutis, 
religijotyrininkas dr. Dainius Razauskas, 
Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas 
Endriukaitis, Tautininkų sąjungos pirminin-
kas Julius Panka, filosofas dr. Krescencijus 
Stoškus, Vilniaus rajono tarybos narys Gin-
taras Karosas, publicistas Linas Medelis, 
kalbininkas dr. Kazimieras Garšva.

Mitingas pritarė signatarės, rašytojos 
Vidmantės Jasukaitytės pasiūlymui kreiptis į 
Seimo pirmininkę, kad būtų sukurta speciali 
programa Seimo nariams lavinti. Mat netin-
kamų sprendimų Seime priėmimo priežastimi 
dažnai tampa Seimo narių humanitarinio ir 
kultūrinio išsilavinimo spragos.

Mitingo dalyviai priėmė kreipimąsi, 
adresuotą Lietuvos Respublikos Prezidentei, 
Seimo pirmininkei ir Ministrui Pirmininkui. 
Kreipimesi reikalaujama, „kad Lietuvos Vy-

riausybė paaiškintų Lenkijos Respublikos Vy-
riausybei, kad Lietuva kaip ir kitos demokra-
tinės valstybės, nepažeis savo Konstitucijos, 
įstatymų, sutarčių, teritorijos vientisumo ir 
nedalomumo, nenaikins seniausios gyvosios 
indoeuropiečių kultūros paveldo ir be refe-
rendumo neįves kitų valstybinių ar „vietinių 
kalbų“, nesiaurins savo valstybinės kalbos 
funkcijų, nekraipys tradicinių vietovardžių 
ir pavardžių, nekeis savo abėcėlės ir rašybos 
principų“.

Mitingo dalyviai vieningai pasisakė už 
Valstybinei lietuvių kalbos komisijos (VLKK) 
nutarimui neprieštaraujantį ir Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nepažeidžiantį V. 
Stundžio ir kitų Seimo narių Vardų ir pavar-
džių rašymo dokumentuose projektą.

Socialdemokratų G. Kirkilo ir I. Šiaulienės 
Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose 
įstatymo projektas (XIIP-1653(2)) šių metų pa-
vasario Seimo sesijoje buvo pradėtas svarstyti 
birželio 24 d. Šiuo projektu siekiama atverti 
galimybę oficialiuose Lietuvos dokumentuo-
se Lietuvos Respublikos piliečių vardus ir 
pavardes rašyti ne lietuviškais rašmenimis. 
Tačiau šio projekto svarstymas buvo sustab-
dytas. Šio projekto svarstymą Seime sustabdė 
Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė po 
TS-LKD frakcijos nario Valentino Stundžio 
pastabos, kad yra pažeidžiamas Seimo 
Statutas, nes su G. Kirkilo ir I. Šiaulienės 
projektu kartu nėra svarstomas jo ir grupės 
Seimo narių parengtas alternatyvus įstatymo 
projektas (XIIP-1675).

Tuomet Seimo Pirmininkė atsižvelgė į šią 
pastabą ir laikydamasi Seimo Statuto reikala-
vimų sustabdė klausimo svarstymą. Tą pačią 
dieną skubiai susirinkę Seimo teisės ir teisė-
tvarkos komiteto (STTK) nariai alternatyvų 
V. Stundžio ir grupės Seimo narių įstatymo 
projektą (XIIP-1675), neprieštaraujantį VLKK 
išvadoms ir Lietuvos Konstitucijai, balsavimu 
atmetė, tikriausiai bijodami, kad jis ir toliau 
neužkirstų kelio G. Kirkilo ir I. Šiaulienės 
teikiamam antikonstituciniam projektui.

Alternatyvusis projektas (XIIP-1675) siūlo 
piliečiui šalia asmenvardžių užrašo valstybi-
ne kalba ir teisę į užrašus kitomis kalbomis. 
Šis siūlymas atitinka jau daug metų veikiantį 
Latvijos asmenvardžių rašymo modelį, ku-
riam nei Lenkija, nei tarptautiniai teismai 
jokių priekaištų iki šiol neturėjo.

Mitingo rengėjai
Jono Vaiškūno nuotr. 

1980 08 ar 06 01–03 pirmoji ev. liut. jaunimo 
stovykla Kintuose. Iš šios stovyklos kilo ilgiau-
siai gyvavusi Lietuvos evangeliškojo jaunimo 
stovykla, daugiau nei trisdešimt metų (iki 2012 
m.) kiekvieną vasarą rengta Būtingėje.

1885 08 02 pašventinta dabartinė raudonų 
plytų Juodkrantės ev. liut. bažnyčia su bokštu, 
po Antrojo pasaulinio karo paversta sandėliu, 
muziejumi, 1989 m. atiduota katalikams, bet po 
poros metų sugrąžinta atsikūrusiai ev. liut. para-
pijai ir 1996 05 27 naujai pašventinta. 2008 10 19 
dovanotų vargonų, atvežtų iš Dällikon–Dänikon 
ev. reformatų parapijos (Šveicarija), pristatymas 
bažnyčioje. Pirmoji medinė čia buvo pašventinta 
1795 07 28. Aptarnauja kun. Jonas Liorančas.

1905 08 02 Vilniuje gimėPovilas Dilys, ev. 
reformatų kunigas, generalinis superintendentas. 
1930 10 12 Vilniuje įšventintas diakonu, 1931 m. 
– kunigu, čia dirbo iki pasitraukimo į Vokietiją 
1944 m. Nuo 1952 m. Čikagos lietuvių ev. re-
formatų kunigas, 1966 05 25 išrinktas išeivijos 
superintendentu (ord. 1967 06 25), 1993 09 25 – gen. 
superintendentu. Daugiau nei dešimt metų dirbo 
lietuvių ev. liuteronų Išganytojo parapijos Toronte 
(Kanada) klebonu (1982 04 06–1994 06 18).

Mirė 1995 07 24 Čikagoje (JAV).
1830 08 03 Tilžėje mirė Frydrichas Gotlybas 

Hasenšteinas, padėjęs L. Rėzai rengti Biblijos 
leidimą. Studijavo Karaliaučiaus universitete, 
kunigavo. 

Gimė 1786 04 29 Būdviečiuose (Ragainės aps.).
1890 08 05 Minjotuose (Natkiškių vls., Tilžės 

aps.) gimė Jonas Aušra, muitininkas, Mažosios 
Lietuvos lietuvių sąjūdžio veikėjas. Rašytojos 
Astridos Petraitytės senelis.

Mirė 1960 03 01 Klaipėdoje.
1825 08 06 Volittnicke (Heiligenbeil aps., 

R. Prūsija) gimė Liudvikas Pasargė, teisinin-
kas, rašytojas, nuo 1869 m. Įsruties mokytojas, 

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų lietuvių 
raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2015 metais. Rugpjūtis

išvertęs į vokiečių k. ir išleidęs K. Donelaičio 
„Metus“ (1894 m.), pateikęs duomenų apie K. 
Donelaitį ir L. Rėzą. 

Mirė 1912 08 19 Lindenfelse (Vokietija).
1910 08 06 Rūsiuose (Raušiuose, Naujųjų 

Kuršių vls., Žuvininkų (Fischauseno) aps.) 
[Patikslinta mirimo vieta] mirė Johanas Vilhel-
mas Haidekas (Johannes Wilhelm Heydeck), 
Mažosios Lietuvos dailininkas, archeologas, 
nutapė „Karalienės Luizės kelionė per Kuršių 
neriją 1807 žiemą“ ir kt.

Gimė 1835 07 02 Sakūčiuose (Kiškių vls., 
Šilokarčemos aps.).

1890 08 09 Rubokuose (Gaidelių vls., Šilo-
karčemos aps.) gimė Evaldas Mikelis Svaras 
(Ewald Michael Swars), mokytojas, rašytojas, 
rašęs vokiečių k. romanus ir apsakymus apie 
gimtąjį kraštą. 

Mirė 1962 11 13 Frankfurte prie Maino (He-
seno žemė, Vokietija).

Mirė 1915 08 17 Tilžėje mirė Otas Hugo 
Richardas Prelvicas (Prellwitz), kunigas, 
vertėjas.

Gimė 1836 m. Šakūnuose (Šilokarčemos 
aps., vėliau Pakalnės aps.).

1995 08 18–25 Nidoje, „Jūratės“ poilsio na-
muose, surengtas pirmasis Lietuvos ev.liuteronų 
bažnyčios parapijose veikiančių diakoninių or-
ganizacijų „Sandora“ bendras susitikimas, daly-
vaujant rėmėjams iš Vokietijos D. Christiansenui 
ir H. Kampovskiui, siekiant minėtas tarnybas 
suvienyti į bendrą organizaciją. 2008 m. gruodį 
buvo įkurta LELB VšĮ „Liuteronų diakonija“ 
(direktorius kun. Mindaugas Kairys).

1925 08 19 Pirmoji pasaulio Bažnyčių 
konferencija Stokholme (Švedija), suorgani-
zuota Upsalos arkivyskupo Söderblomo, kurioje 
dalyvavo ir Lietuvos ev. liuteronų bažnyčios 
delegacija, vadovaujama kun. V. Gaigalaičio. 

1895 08 20 pašventinta Biržų ev. liut. 
bažnyčia, pastatyta 1853 m. (250 sėdimų vietų). 
Pirmoji buvo pastatyta 1636 11 23 (sudegė 1667 
03 30). Per Antrąjį pasaulinį karą 1944 m. dėl 
gaisro netekusi stogo bažnyčia nugriauta 1961 
03 29–30. Klebonija pastatyta 1865 m. ir išsilaikė 
iki Antrojo pasaulinio karo. Parapija veikė visą 
sovietinės okupacijos laikotarpį, pamaldos 
laikytos parapijiečių namuose, o taip pat ev. 
reformatų bažnyčioje. Nuo 1993 m. negausi 
bendruomenė meldžiasi bažnytėlei 1995 m. 
pritaikytame istoriniame parapijos pastate 
(Kilučių g. 5). 2013 09 29 šie maldos namai po 
rekonstrukcijos naujai pašventinti. Ateityje 
planuojama atstatyti istorinę bažnyčią miesto 
centre. Aptarnauja kun. Juozas Mišeikis.

1995 08 20 pirmosios Vištyčio ev. liut. 
pamaldos atgautoje bažnyčioje (sovietmečiu 
buvo traktorių dirbtuvės, sandėlis). 1844 m. 
pastatyta akmeninė bažnyčia. Bažnyčios bokštas 
su kryžiumi ir vėjarodžiu pastatytas tik 1917 m. 
Parapija įkurta 1842 m., vėl įregistruota 1993 04 
16, o 1994 07 08 sugrąžintas bažnyčios pastatas. 
Naujai pašventinta atstatyta bažnyčia 1998 08 30. 
Aptarnauja kun. Vaidas Klesevičius.

2010 08 22 pašventintos (vysk. M. Sabutis, 
kun. R. Dokšas ir kun. V. Kelertas) naujos Vil-
niaus ev. liut. kapinės Žirnių g. (šalia Liepynės 
kapinių). Senosios įsteigtos 1809 m. ant Tauro 
kalno sovietmečiu uždarytos (1958 m.), 1974 m. 
galutinai sunaikintos.

1970 08 23 II pokarinis visuotinis LELB Si-
nodas Tauragėje. Bažnyčios senjoru ir Konsisto-
rijos pirmininku išrinktas kun. Jonas Kalvanas, 
Vilius Burkevičius tampa Garbės Senjoru.

1975 08 26 Tauragėje gimė dabartinis LELB 
vyskupas (2004 04 24 išrinktas, 06 19 konsekruo-
tas), Vilniaus ev. liuteronų parapijos klebonas 
(išrinktas 1998 12 05) Mindaugas Sabutis; 

įvestas diakono tarnystei 1996 01 06 Jurbarke, o 
06 09 ten pat įšventintas kunigu diak., o 1998 07 
04 Skirsnemunėje – kunigu. Iki 1999 m. tarnavo 
Jurbarko, Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių 
parapijose. Nuo 2000 m. – LELB Konsistorijos 
narys. 2001 m. vasarį deleguojamas LELB atstovu 
Lietuvos Biblijos draugijos direktorių taryboje 
(2005 m. išrenkamas Draugijos viceprezidentu). 
LELB Jaunimo centro valdybos pirmininkas (2001 
12 08–2004 07 ??). 2009 05 22 suteikiamas Kon-
kordijos teologijos seminarijos (Ft. Wayne, JAV) 
garbės dr. laipsnis. Nuo 2011 m. rudens yra ir 
Savarankiškosios evangelikų liuteronų bažnyčios 
Baltarusijos Respublikoje dvasinis vadovas.

1950 08 27 Vanaguose sakytojas Jurgis 
Sprogis (g. 1902 03 21 Kuršlaukiuose (Dovilų 
vls., Klaipėdos aps.)) įšventintas kun. diakonu, 
aptarnavo Vanagų, Saugų, Plikių, Kintų ir kt. 
ev. liut. parapijas.

Mirė 1967 08 31 Dvyliuose (Agluonėnų apyl., 
Klaipėdos raj.).

1840 08 30 Karaliaučiuje mirė Martynas 
Liudvikas (Gediminas) Rėza, kritikas, 
folkloristas, vertėjas, poetas, kunigas. Studijavo 
Karaliaučiaus universitete, vėliau jame 
profesoriavo. Paskelbė K. Donelaičio kūrybą, 
išleido Ezopo pasakėčių vertimų, lietuvių 
liaudies dainas, vokiškų eilėraščių, naujai 
suredaguotą Bibliją (1816 ir 1824 m.).

Gimė 1776 01 06 Karvaičiuose (Kuršių 
nerijoje).

1670 08 31 Gumbinėje gimė Abraomas 
Dovydas Liuneburgas, giesmių eiliuotojas, 
Biblijos vertėjas, mokytojas, Kintų, o vėliau 
Klaipėdos kunigas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete. 

Mirė 1743 12 ?? Klaipėdoje.
Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ

Algirdas Mikas ŽEMAITAITIS, Vilnius
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Tėviškės aušra 
 Nr. 4 (4) 2015 m. liepaTautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms

Pasibaigus mokslo metams Karaliaučiaus 
krašto (Kaliningrado srities) regioninės lietu-
vių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas sukviečia šiame krašte 
dirbančius lietuvių kalbos ir etnokultūros 
mokytojus, lietuviškų ansamblių vadovus į 
tradicinį vasaros metodinį seminarą, šiemet 
jis jau devintas. Kasmet seminarai rengiami 
vis kitame Lietuvos rajone, todėl galime pla-
čiau susipažinti su atskirais rajonais. Mūsų 
seminaruose dalyvauja Baltijos I. Kanto uni-
versiteto rusų ir slavų katedros vedėja Na-
talija Lichina, Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
Švietimo plėtotės instituto metodistės Marija 
Sašenko ir Elena Gruckaja, Kaliningrado 
fotostudijos fotografė Elena Blitova.

Visi seminaro dalyviai susirinko 
Panemunėje, iš kur vaizdingais panemuniais 
vykome į Rytų Lietuvą. Kelionės metu 
asociacijos pirmininkas A. Bartnikas 
pasidalino įspūdžiais iš seminaro Nidoje, 
kur dalyvavo mokytojai iš 13 šalių. Buvo 
aptarta šiuolaikinio švietimo, mokinių žinių 
vertinimo problemos, mokytojo statusas.

Atvykome į Anykščių rajono Niūronių 
kaimą. Tai rašytojo Jono Biliūno tėviškė, 
kur yra Jono Biliūno muziejus. Mus 
pasitiko ir visas tris seminaro dienas lydėjo 
Utenos švietimo centro direktorė Vitalija 
Bujanauskienė, ji pasakojo apie lankomus 
objektus.

Senovinėje aukštaitiškoje Legų sodyboje 
pamatėme duonkepę krosnį, klausėmės mu-
ziejaus darbuotojos pasakojimo apie duonos 
kelią nuo rugio daigo iki duonos riekelės 
ant mūsų stalo. Iš edukacinės programos 
„Duonelė kasdieninė“ sužinojome ir pama-
tėme, kaip kepama duona. Ją galima kepti 
ant klevo, ajerų, kopūstų, krienų, varnalėšų 
lapų, ližę (mentę duonai šauti) reikia pabars-
tyti miltais, prieš šaunant į krosnį ją stipriai 
truktelėti. Duona – tai gyvas daiktas, todėl 
su ja reikia pagarbiai elgtis.

Kol kepė duonelė, susipažinome su 
kitais muziejais. Lankėmės Arklio muziejuje, 
kuris toks vienintelis Pabaltijyje. Jis įkurtas 
1978 m. Muziejuje eksponuojami rakandai, 
reikalingi darbui su arkliais, kinkomojo 
transporto rūšys, kalvio įrankiai. Lankėmės 
senovinėje kalvėje, apžiūrėjome medinių 
drožinių kolekciją, pamatėme audimo 
stakles, klausėmės pasakojimo apie audeklus 
ir jiems naudojamus siūlus.

Kai iškepė duonelė, svetingi muziejaus 
šeimininkai pakvietė prie stalo. Patalpoje 
buvo šilta ir jauku nuo krosnies ir duonelės 
kvapo, vietoje grindų – plūktinė asla. Ant 
stalo – to krašto valgiai: keptos bulvės, 
sūdytas naminis sviestas, lašinukai, šoninė, 
naminė dešra, keptos dešrelės su troškintais 
kopūstais, kaimiškas sūris su medumi.

Kelionės metu klausėmės paskaitos 
„Anykščių ir Utenos krašto rašytojai“. Apie 
juos pasakojo mokytojas ekspertas Stepas 
Eitminavičius. Šio krašto žemė, graži gamta 
išaugino daug rašytojų ir poetų. Anykš-
čiuose gimė poetas kalbininkas vyskupas 
Antanas Baranauskas, prozininkas dra-
maturgas Antanas Vienuolis Žukauskas, 
rašytojas Jonas Biliūnas, poetė prozininkė 
Bronė Buivydaitė, poetas Antanas Drilinga, 
poetas dramaturgas Kazys Inčiūra, prozinin-
kas Gediminas Isokas, prozininkas vertėjas 
Pulgis Andriušis.

Utenos žemė padovanojo Lietuvai poetą, 
literatūros kritiką Antaną Masionį, poetus 
Antaną Miškinį, Antaną Raščių, Alfonsą 
Nyką Niliūną, prozininką dramaturgą Saulių 
Šaltenį, prozininką Praną Treinį, poetą ir 
prozininką Teofilį Tilvytį. Daug sužinojome 
apie šių rašytojų kūrybą ir gyvenimą.

Atvykome į mūsų nakvynės vietą 
Sudeikių seniūnijos Bikuškio kaime prie 
vaizdingo Alaušo ežero. Norint apeiti aplink 
ežerą tektų nueiti 22 kilometrus. Tai poilsio 
ir renginių centras „Alaušo slėnis“, įvertintas 
5 gandrais. Prie „Alaušo slėnio“ matėme 
besiganančius danielius ir tauriuosius elnius. 
Antrąją seminaro dieną vykome į Antano ir 
Motiejaus Miškinių literatūrinę-etnografinę 

sodybą Juknėnų kaime, kur dalyvavome 
pamokoje „Kaip mokėsi mūsų senoliai“. 
Tai XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
Lietuvos kaimo pradinė mokykla. Mus 
pasitiko ponia Rimanta, apsirengusi Rytų 
Aukštaitijos regiono nacionaliniu kostiumu. 
Dalyvavome pamokoje, kuri buvo vedama 
aukštaičių tarme. Apsiavėme naginėmis, tai 
iš odos surauktas apavas su ilgais apyvarais. 
Susėdome klasėje prie senovinių suolų. 
Kampe paberta žirnių, ant kurių klupdydavo 
nepaklusnius mokinius. Mokytoja turėjo ilgą 
botagą ir liniuotę, kuriais drausmindavo 
prasižengusius. Prieš pamoką sukalbėjome 
maldelę „Gerasis Dieve“, persižegnojome. 
Ant suolo padėtos medinės skrynutės, 
kuriose mokinio reikmenys: žąsies plunksna, 
sąsiuvinis, akmeninė lentelė, ant kurios 
rašydavo kreida. Kiekvienam padėtas 
juodo rašalo buteliukas. Turėjome atlikti tris 
užduotis: rašyti žąsies plunksna sąsiuvinyje 
ir ant akmeninės lentelės, skaityti ir įminti 
mįsles. Skaitėme tekstą, kuris parašytas 
vadinamąja „graždanka“: lietuviški žodžiai 
rusiškomis raidėmis. Pamoką baigėme 
maldele. Tokia buvo daraktorinė kaimo 
mokykla spaudos draudimo metais.

Apžiūrėję kitas mokyklos patalpas 
susipažinome su Antano ir Motiejaus 
Miškinių gyvenimu ir kūryba. Visų trijų 
brolių Miškinių likimas susiklostė tragiškai. 
Antanas – poetas, išleidęs dešimt poezijos 
knygų, parašęs poemų, žinomas kaip 
vertėjas, mokytojavęs, dirbęs radijuje, 
iškentęs sunkią tremtinio dalią, mokėjęs 
pakelti kitų tremtinių dvasią. Vyresnysis 
brolis Motiejus – literatūros tyrinėtojas, 
vertėjas, dirbo Švietimo ministerijoje, dėstė 
Vilniaus universitete. Trečiasis brolis Vincas, 
policijos nuovados viršininkas, pasitraukė į 
Kanadą.

Važiuojant į Uteną apie Rytų Aukštaitijos 
sostinę mums pasakojo ponia Vitalija. Uteno-
je mus priėmė savivaldybės meras Alvydas 
Katinas ir Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų 
skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas.

Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas 
papasakojo apie lietuviškąjį švietimą Kara-
liaučiaus krašte (Kaliningrado srityje), kur 
33-ose mokymo įstaigose beveik tūkstantis 
moksleivių lanko lietuvių kalbos ir etnokul-
tūros ar muzikos fakultatyvą. Juos moko 23 
pedagogai. Veikia 5 lietuviški ansambliai, 
kurie dalyvauja dainų šventėse Vilniuje. 
Lietuvių kalba dėstoma ir Kaliningrado I. 
Kanto Baltijos universitete, lietuvių kalbos 
specializacija yra Černiachovsko (Įsruties) 
pedagoginiame institute.

Utenoje nuvykome prie muzikinių 
fontanų, klausėmės muzikos ir grožėjomės 
fontanais.

Iš Utenos vykome į Molėtų rajono Čiu-
lėnų seniūnijos Kulionių kaimą, kur yra Lie-
tuvos etnokosmologijos muziejus, pirmas ir 
vienintelis pasaulyje. Muziejaus darbuotojai 
renka, kaupia, saugo ir eksponuoja informa-
ciją apie žmogaus ryšį su kosminiu pasauliu. 
Gidas nuosekliai papasakojo apie muziejaus 
eksponatus, dangų, kosmosą, visatą, etno-
kosmologiją, aiškino kosminio pasaulio 
sąvoką. Dalyvavome muziejaus dieninėje 
programoje „Etnokosmologija – tai ryšiai su 
kosminiu pasauliu“ ir ekskursijoje Kalendo-
rinis akmenų ratas „Lietuvos saulė“.

Išgirdome pasakojimą apie muziejaus 
įkūrimą, kai XX a. Septintajame dešimtme-
tyje pradėta ieškoti vietos naujai Lietuvos 
astronomijos observatorijai. Tada gimė 
etnokosmologijos idėja, kurios autoriai dr. 
Gunaras Kakaras ir dr. Libertas Klimka – 1969 
m. prasidėjo muziejaus statybos. Ieškota 
lietuvių tautos sąsajų su dangumi, Saule, 
Mėnuliu ir žvaigždėmis. 1990 m. ant atskiros 
kalvos iškilo muziejus. Grožėjomės apylinkės 
panorama, gražia muziejaus aplinka, įvairaus 
dydžio simbolinę prasmę turinčiais akmeni-
mis. Muziejus – tai vieta, kur, kaip rašoma, „Iš 
čia į žvaigždes Žemės rūpesčiai veda“.

Ekskursijos po literatūrinę Uteną metu 
mokytojas ekspertas Stepas Eitminavičius 

papasakojo apie lietuvių kalbos pamokų 
įvairovę, dalijosi turtinga darbo patirtimi.

Vakare atvykome į Utenos dailės mokyklą, 
kuri įkurta senajame pašte. Tai seniausias 
pastatas mieste. Sienas puošia 36-osios dailės 
mokyklos absolventų laidos darbai. Šis 
pašto komplektas statytas 1830–1835 m., tai 
trakto Sankt Peterburgas–Varšuva vidurys. 
Stotyje buvo keičiami arkliai, įrengti poilsio 
kambariai keliaujantiems ir laukiantiems 
karietų. Joje lankėsi caras Nikolajus su 
sūnumi Aleksandru, Antanas Baranauskas ir 
kiti žymūs žmonės. Apžiūrėjome autentiškai 
atkurtą diližaną.

Svetingoje Rytų Lietuvoje
Emilija Algaudė BuKOnTIEnė, uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja

Dailės mokykloje susitikome su Utenos 
mokytojais, klausėmės darželio pedagogų 
etnografinio ansamblio dainų, kurios buvo 
atliekamos ir tarmiškai, stebėjome šokius, 
ratelius ir patys dalyvavome.

Į seminarą atvyko Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos specialistės 
Marytė Speičienė ir Rūta Ramanauskienė, 
aptarti aktualūs darbiniai klausimai. Visiems 
dalyviams įteikti Utenos švietimo centro 
akreditacijos pažymėjimai už dalyvavimą 
seminare „Mokomųjų dalykų integracijos 
galimybės, panaudojant netradicines 
erdves“.

Etnokosmologijos muziejus

Utenos rajono savivaldybėje

Juknėnų kaime prie Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinės-etnografinės sodybos
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Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 4 (4) 2015 m. liepaTautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms

Jaunųjų šaulių stovykla Marijampolyje
Šių metų birželio 29–liepos 5 d. Marijampolyje (Vilniaus r.) įsikūrė Karaliaus 

Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės jaunųjų šaulių poilsinė stovykla,  pritraukusi ne tik jaunuosius šaulius, veiklų 
jaunimą, bet ir mažiausius Lietuvos piliečius.

Atvykimas – didžiausias galvos skaus-
mas, tačiau maloniausia dalis visų stovy-
klų dienotvarkėse. Jaunieji šauliai ir kiti 
stovyklautojai sugūžėjo iš visos Pietryčių 
Lietuvos su didžiulėmis ne vieną kilogramą 
sveriančiomis kuprinėmis. 

Būstine tapo Marijampolio Meilės Luk-
šienės gimnazija, kurios vidinis kiemas 
nuo pat pirmosios dienos buvo paverstas 
didžiuliu palapinių miesteliu.

Pirmoji diena visada turi didelę reikšmę, nes, 
kaip sakoma: „Gera pradžia – pusė darbo!” To-
dėl padedant vadovams ir instruktoriams buvo 
nustatytos ir sukurtos vidaus tvarkos taisyklės, 
stovyklautojai padalinti į keturis būrius.

Antrosios dienos rytas prasidėjo nuo 
rytinės mankštos, pripažinkime tiesą, buvo 
sunku pramerkti akeles, tačiau rytinio pati-
krinimo-iškilmingos atidarymo ceremonijos 
metu, jau nebuvo likę nei vieno snaudžiančio. 
Garbingi svečiai, rėžę savo ugningas kalbas, 
įkvėpė jaunuosius šaulius, kiekvieną privertė 
pasijausti šios stovyklos dalimi, būti Broliu ir 
Seserimi kiekvienam čia esančiam.

Pasibaigus oficialumams galima buvo ir 
atsipalaiduoti. Skirtingos asmenybės atsipa-
laiduoja skirtingais būdais, todėl vieni galėjo 
pasirinkti maudynes ežere, o kiti kiek akty-
vesnį laiko praleidimo būdą – šratasvydį. 

Stovyklos metu buvo skatinama tokia 
veikla, kuri suburtų visus kartu, todėl pa-
sijuokti ir teigiamai nusiteikti visai likusiai 
savaitei leido „Geriausio anekdoto konkur-
sas“. Nepaisant keleto girtuoklių šūksnių 
„fašistai“ ir dar keleto nepadorių replikų prie 

netoliese esančio daugiabučio antradienio 
vėlyvą vakarą, viskas klostėsi puikiai. 

Trečia stovyklos diena buvo kone įsi-
mintiniausia. Šią dieną stovyklautojams 
organizuota išvyka į Kauną. Laikinojoje 
sostinėje jaunieji šauliai ir jų vadovai aplankė 
Vytauto Didžiojo karo muziejų, Lietuvos 
šaulių sąjungos (LŠS) štabą, Lietuvos ka-
riuomenės Kauno įgulos karininkų ramovę 
ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę 
prie Amžinosios ugnies. Pakeliui į stovyklą 
apsilankė prie Kauno marių, kur pietaudami 
galėjo pasigrožėti vaizdais.

Stovyklautojai turėjo galimybę pakeliauti 
ne tik autobusu, bet ir pėsčiomis – 10 km 
žygis po Marijampolio apylinkes. Gražiame 
gamtos kampelyje miško viduryje buvo 
žaidžiama, dainuojamos patriotinės dainos 
ir prie laužų kepamos dešrelės. Geros nuo-
taikos ir gerų emocijų tądien netrūko.

Po aktyvių pirmųjų stovyklos dienų, 
reikia laiko ir truputį apsišviesti.

 Tą dieną jaunieji šauliai sužinojo daugiau 
apie aplinkos taršą ir aplinkosaugą, išgirdo 
daug naudingos informacijos iš ekologų, 
žaidė pažintinius žaidimus. Vėliau stovyklau-
tojai ėjo maudytis į netoliese esantį ežerą.

Vakare Krašto apsaugos savanorių pajė-
gų (KASP) ats. vyr. ltn. dr. Vidmantas Kupre-
vičius ir šaulys Tomas Bagdanavičius skaitė 
pilietiškumo paskaitą apie piliečių veiksmus 
karinio konflikto arba stichinės nelaimės 
atveju. Jaunieji šauliai įdėmiai klausėsi, daug 
klausinėjo, vartė pažintines knygas ir daug 
diskutavo tarpusavyje. 

Tomas BAGDAnAVIČIuS, Šalčininkų šaulių 11-osios kuopos būrio vadas

Penkta stovyklos diena buvo pati spor-
tiškiausia. Visą dieną truko sporto turnyras, 
kuris subūrė visus tinklinio ir krepšinio 
mėgėjus. Tądien taip pat stovyklą aplankė 
LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gumbinas 
ir buvęs švietimo ir mokslo ministras, LR 
Seimo narys Gintautas Steponavičius. Buvęs 
ministras su jaunimu kalbėjosi pačiomis 
aktualiausiomis temomis. Aktyviausiai 
diskusijoje dalyvavę stovyklautojai buvo 
apdovanoti suvenyrais.

Priešpaskutinę dieną buvo suorganizuo-
tas būrių rikiuotės konkursas, kliūčių ruožas 

ir vaidinimas pagal pačių jaunųjų šaulių 
sugalvotą scenarijų. Vakare iki pat vidur-
nakčio stovyklautojai (prižiūrimi vadovų) 
linksminosi „diskotekoje“. 

Paskutinę stovyklos dieną buvo išardytas 
palapinių miestelis, sutvarkyta teritorija bei 
gimnazijos vidus. Iškilmingose pabaigtuvėse 
buvo apdovanoti labiausiai stovykloje pasi-
žymėję jaunieji šauliai ir, ašaroms spindint 
akyse, buvo nuleistos vėliavos.

Taigi, šioje stovykloje buvo visko, nieka-
da nesugebėsime atkartoti visų tų emocijų ir 
užsidegimo, tačiau juk tai ir žavi.

Dieninė vasaros stovykla ,,Mano gimtinė ir aš“ pakvietė stovyklautojus 
keliauti gimtinės takais

Giedrė ŠIRInSKIEnė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vos prasidėjus vasarai Lentvario Motiejaus 

Šimelionio gimnazijoje kaip ir kasmet buvo 
organizuota dieninė vaikų vasaros stovykla 
,,Mano gimtinė ir aš“, pagal vaikų socializa-
cijos programą vykdžiusi įvairias pažintines, 
pramogines, prevencines bei lavinamąsias 
veiklas. Gimnazijos direktorius Jonas Kietavi-
čius pakvietė mokinius pradėti atostogauti bei 
kartu geriau pažinti savo gimtinę.

Vaikų socializacijos programa „Mano 
gimtinė ir aš“ – tai tęstinė programa, vykdo-
ma nuo 2011 m. Nuo 2014 m. vykdant vaikų 
socializacijos programą bendradarbiaujama 
su Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, orga-
nizuojami bendri renginiai stovyklaujantiems 
mokiniams. Šiemet dviejų didžiausių rajono 
gimnazijų stovyklautojai susitiko ir draugiškai 
dalyvavo „Protmūšyje“, bendravo su Trakų 
rajono policijos komisariato pareigūnais. Kiek 
vėliau stovyklautojai lankėsi Užutrakio parke, 
grožėjosi restauruotais dvaro rūmais, klausėsi 
mokytojų pasakojamų istorijų apie šią vieto-
vę. Vykdant programos veiklas akcentuojama 
gimtojo krašto ir gimnazijos istorijos svarba, 
daug dėmesio skiriama programos dalyvių 
kūrybiškumo bei pilietiškumo ugdymui, 
sveikatinimo, prevenciniams bei sportiniams 
užsiėmimams. Šių metų programos potemė 
– „Gimtinės takais“. Įgyvendinant šią pro-
gramą siekiama suteikti galimybę socialiai 
remtiniems vaikams geriau pažinti savo 
gimtinę, plėsti akiratį, kūrybingai praleisti 
laisvalaikį. Savo krašto pažinimas ugdo pilie-
tiškumą ir skatina mylėti bei gerbti gimtinę. 
Programos turinį sudarė gimtojo miesto bei 
apylinkių istorinių, kultūrinių bei gamtinių 
vietų lankymas, tiriamieji, kūrybiniai, savęs 
pažinimo darbai, sportiniai bei sveikatinimo 
užsiėmimai. Pasirinkti darbo metodai plėtė 
ugdytinių akiratį, ugdė mąstymą, skatino 
kūrybiškumą bei aktyvų laisvalaikio leidimo 
būdą. Geroji praėjusių metų patirtis pasitei-
sino, tęstinė, vis naujų atspalvių įgaunanti 
vaikų socializacijos programa bei aktyvūs 

ugdymo metodai sudomina jaunimą bei 
suteikia galimybę drauge su bendraamžiais 
geriau pažinti savo tėviškę.

Stovyklos metu mokiniai keliavo po Var-
nikų botaninį-zoologinį draustinį. Čia ne tik 
surengė dienos žygį, bet ir aktyviai domėjosi 
draustinyje augančiais augalais bei besivei-
siančiais gyvūnais. Kai kuriems vaikams tai 
buvo pirma praktinė pažintis su retesniais au-
galais. Grįžę į gimnaziją stovyklautojai drauge 
su dienos vadovėmis sukūrė gražų iliustruotą 
žemėlapį, kurį simboliškai pavadino „Gim-
tinės takais“, visiems buvo smagu pažymėti 
žemėlapyje aplankytą įsidėmėtą vietą ar patį 
save ekskursijos metu. Stovyklautojai keliavo 
ir po Aukštadvario nacionalinį parką, domėjosi 
šių vietovių istorija, legendomis bei savybėmis, 
termokarstinėmis daubomis ir jų atsiradimu. 
Vaikai drauge su mokytojomis aplankė Kartu-
vių kalną, stabtelėjo Turgaus aikštėje bei prie 
Domininkonų vienuolyno, apžiūrėjo Velnio 
duobę bei klausėsi padavimų bei istorinių 
pasakojimų apie šias vietoves. Mokiniai turėjo 
galimybę pakeliauti ir Strėvos įgriuvos pažin-
tiniu taku, pasigrožėti puikiu gamtovaizdžiu 
ir, kaip pasakė vienas stovyklautojų, suprasti, 
kad gimtinė tikrai graži.

Vaikų socializacijos programos partnerė 
Lentvario miesto bibliotekos vedėja Kristina 
Mečkovska su bibliotekininke Rūta Minke-
vičiene organizavo mokiniams interaktyvią 
kelionę po gražiausias Lietuvos vietas „Ne-
regėta Lietuva“. Šitaip keliaudami, ieškodami 
informacijos bei rungtyniaudami tarpusavyje 
stovyklautojai į kelionę-viktoriną įtraukė 
ir savo mokytojas, kurios mielai talkino 
komandoms. Vaikų socializacijos progra-
mos dalyviai noriai dalyvavo etnografinių 
regionų metams skirtuose praktiniuose už-
siėmimuose „Pažinkime senuosius lietuvių 
amatus“. Pabendravę su keramike Gražina 
Jurgelevičiūte mokiniai noriai lipdė ne tik 
iš molio, bet savo darbeliams naudojo ir 
modeliną, darbelius dažė, gražino ir parnešė 

dovanų tėveliams. Gimtinės takai nuvedė 
stovyklaujančius vaikus ir tremties keliais. 
Minėdami Gedulo ir vilties dieną birželio 11 
d. mokiniai dalyvavo susitikime su Lentvario 
miesto gyventojais, buvusiais tremtiniais, 
skaitė eiles iš Lentvaryje gyvenusio tremtinio 
Stasio Kuodzevičiaus knygos ,,Priimk, Tėvy-
ne, mano kuklią auką“.

Stovykloje dirbę mokytojai organizavo 
vaikams saviraiškos valandėles, sportinius, 
lavinamuosius bei pramoginius užsiėmimus. 
Ypač stovyklautojams patiko sporto ir svei-
katingumo diena, kurios metu vyko įvairių 
sporto rūšių varžybos, mokytojai kartu su 
mokiniais sportavo, kalbėjo apie sveikatą ir 
dalijosi sveikos gyvensenos patirtimi. Pasi-
baigus varžyboms, didysis prizas visiems 
stovyklautojams – nepamirštama išvyka į 
batutų centrą. Romantiškai nuteikė vaikus 
išvyka pėsčiomis į Lentvario parką. Mokytojų 
pasakojamos legendos, apleisti grafo Tiškevi-

čiaus rūmai ir kėlė liūdesį, ir viską apgaubė 
paslaptimi. Viktorina „Gimtinės takais“ ir 
geografinės užduotys tuoj visus gražino į da-
bartį, o gauti prizai ne tik primins laimėjimo 
ir pažinimo džiaugsmą, bet ir gerą nuotaiką 
bei šiltą stovyklos atmosferą.

Už galimybę linksmai stovyklauti bei 
geriau pažinti savo gimtinę norėtume padė-
koti šią programą finansavusiai Trakų rajono 
savivaldybei bei Lentvario miesto bibliotekos 
vedėjai Kristinai Mečkovskai, sutikusiai tapti 
programos partnere, bibliotekininkei Rūtai 
Minkevičienei, kaskart su šypsena sutikusiai 
stovyklautojus ir organizavusiai pažintinę bei 
kultūrinę veiklą. Už kiekvieną dieną, tapusią 
maža švente, esame dėkingi dieninėje vasaros 
stovykloje nuoširdžiai bei kūrybingai dirbu-
siems gimnazijos mokytojams, dovanojusiems 
vaikams poilsį ir žinias. Ne viena sustabdyta 
akimirka išliko ne tik fotografijose, bet ir kie-
kvieno programos dalyvio atmintyje.

Jaunieji šauliai Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Stovyklautojai domisi Lietuvos kraštovaizdžių nuotraukomis
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Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės: apie ką 
lituanistai ir istorikai šnekėjosi su XVI amžiaus protėviais

Gegužės 15–16 d. Radviliškio rajone, 
Burbiškių dvare, dar nenužydėjus tulpėms, 
įvyko lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą 
kūrusios ir tebekuriančios asmenybės, XIV 
a. Lietuvos politikai ir rašytojai: jų kūryba 
ir idėjos šiandien“. Forumo pranešėjai 
atspirties tašku pasirinko XVI a. ir aptarė 
to meto iškilias asmenybes, ypatingas 
dėmesys skirtas Mikalojui Radvilai 
Juodajam. Pirmąją paskaitą apie XVI a. 
II pusės Lietuvos modernizatorius skaitė 
forumo programos sudarytoja habil. dr. 
Ingė Lukšaitė, vėliau išgirdome dr. Dariaus 
Kuolio paskaitą „Kad galėtume šnekučiuotis 
su protėviais“. Kiti pirmosios dienos 
pranešėjai aptarė lotyniškąją Lietuvos 
Renesanso literatūrą (habil. dr. E. Ulčinaitė), 
Lietuvos lotyniškosios kultūros svarbą (dr. 
D. Narbutienė), Stepono Batoro vaidmenį 
šalies istorijoje ir kultūroje (habil. dr. D. 
Pociūtė-Abukevičienė). Po pranešimų 
įvyko simpoziumas, kurio metu mokytojai 
ekspertai diskutavo, kurias Lietuvos 
istorines asmenybes iškelti, apie kurias 
nutylėti, kaip pateikti ir sudaryti atsvarą 
popkultūros/holivudinių asmenybių 
įtakai mokykloje. Vakaro pabaigoje forumo 
dalyvius praturtino „Knygos teatro” 
spektaklis „Prabangos” pagal J. Savickio 
noveles. 

Antrąją dieną aptartos XVI a. LDK 
asmenybių idėjos ir patirtys (habil. dr. 
Jūratė Kiaupienė), kanoninis Jono Radvano 
literatūros kūrinys „Radviliada” (dr. S. 
Narbutas), LDK istorijos aspektų aktualumas 
mokykloje (dr. Z. Kiaupa). Po pranešimų 
vyko A. Matelio filmo „Radviliada” peržiūra 
ir aptarimas. Peržiūrėtos dvi dalys – apie 
Mikalojų Radvilą Rudąjį, Ulos mūšio laimėtoją 
1564 m., ir Mikalojų Radvilą Juodąjį, plataus 
spektro LDK politinį veikėją, Reformacijos 
platintoją ir globėją.

Po forumo dalyviai apžiūrėjo Burbiškio 
dvarą ir parką, kasmet per 40 tūkst. lankytojų 
sutraukiančias tulpių lysves, o pakeliui namo 
aplankė Minaičių bunkerį, kuriame slapstėsi 
Lietuvos partizanų vadai. Apie jų gyvenimą 
pasakojo Julija Petrėtienė-Mikniūtė, išlikusi ir 
savo tėvų namuose tebegyvenanti liudininkė. 
Minaičių bunkeryje buvo pasirašyta Laisvės 
kovos sąjūdžio deklaracija. Buvo aplankyta ir 
pirmoji vadavietė – šiuo metu neprižiūrima 
Sajų sodyba. Paskutinis kelionės sustojimas 
– Rūtos Staliliūnaitės, įkūnijusios Barborą 
Radvilaitę filme „Barbora Radvilaitė” kapas, 
saugantis aktorės urną su pelenais.

Burbiškių dvaro istorija
Kultūros istorijos muziejaus direkto-

rius Egidijus Prascevičius trumpai pristatė 
Burbiškių dvarą. Pasveikinęs forumo da-
lyvius, E. Prascevičius paminėjo, kad labai 
prasminga kalbėti apie XVI a., Lietuvos 
augimo ir pakilimo amžių, laikotarpį, apie 
kurį kalbama per mažai.

Direktorius pasakojo, kad Lietuvoje yra 
buvę 9 panašūs dvarai (Anykščių r., netoli 

Vilniaus, bent du Raseinių r., Radviliškio 
r. ir t. t.). Paskutiniai šio dvaro savininkai 
buvo Baženskių šeima, dvarą valdžiusi 
1819–1941 m. Prieš vokiečių okupaciją, 
1941 m., jie pasitraukė į Vakarus, turėjo 
slapstytis, nes atsidūrė tremtinų asmenų 
sąrašuose. Pirmą kartą atvyko tik 1994 m. 
Tėviškėje apsilankė Mykolo Baženskio 
sūnus Adomas, labai gerai kalbėjęs 
lietuviškai ir laikęs save lietuviu. Pasitaręs 
su šeima, nutarė šį dvarą palikti Lietuvos 
valstybei (Radviliškio r. savivaldybei) su 
dviem sąlygomis: pirma, kad dvaras būtų 
panaudotas kultūros reikmėms, antra 
– kad, šeimos nariams atvykus į Lietuvą, 
jiems būtų nemokamai suteikti kambariai. 
Dabar šios sąlygos įvykdytos. 1994 m. 
buvo pasirašyti perdavimo dokumentai. 
Dvare labai ilgai vyko darbai, vėliau gavus 
lėšų iš ES fondų dvaras ir jo teritorija 
buvo galutinai sutvarkyta. Visi pastatai 
renovuoti, restauruoti, pritaikyti, o kai kurie 
atstatyti. Forumas vyko buvusiame  arklidės 
pastate. Šešiasdešimčiai arklių skirta arklidė, 
sovietmečiu paversta kiaulide, dabar tapusi 
erdvia, puošnia sale. 

Dvaro parkas užima 30 ha plotą, parke 
yra sodai, perskirti upelės ir sujungti 
tiltų, pasivaikščiojimams skirta teritorija. 
Pasak direktoriaus, paskutinis savininkas 
Mykolas Bažinskis pradėjo kurti dvarą, 
įkvėptas romantizmo dvasios. Parke yra 
trys akinamai baltos skulptūros: prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą (1912) pastatytas 
Vytauto Didžiojo paminklas – pirmasis 
paminklas Lietuvoje šiam kunigaikščiui, 
1911 m. su didelėmis iškilmėmis ir atgarsiu 
to meto spaudoje pastatytas paminklas 
poetui Adomui Mickevičiui ir Švč. Mergelės 
Marijos paminklas ant akmens su Mergelės 
Marijos pėda. Prie įdomesnių pastatų galima 
paminėti pelėdinę – virš kitų pastatų iškilusį 
bokštelį, skirtą pelėdoms perėti. 

Per margaspalvių tulpių žydėjimo se-
zoną dvaras sutraukia 60 tūkst. lankytojų 
– vien tik per Tulpių šventę jį aplanko iki 
40 tūkst. žmonių.

XVI a. asmenybės ir lotyniškoji 
kultūra: švietimo, bibliotekų, spaustuvių 
ir bibliotekų kūrimasis bei asmenybių 
kilimas XVI a.; ryškiausia asmenybė 
– Mikalojus Radvila Juodasis

Tulpių prieglobstyje skleidėsi ir forumo 
dalyvių, mokytojų bei mokslininkų iš XVI a. 
pasisemtos idėjos. Pasak dr. Dariaus Kuolio, 
tarusio įžanginį forumo atidarymo žodį, 
XVI a. – Naujųjų amžių pradžia, ankstyvieji 
Naujieji amžiai, Lietuvos Renesanso laikai, 
iškėlę stiprias asmenybes, kurios susivokė 
kuriančios istoriją bei lemiančios tautinės 
bendruomenės išlikimą. Jų žygiai, idėjos 
ir laikysenos veikė per amžius bei ilgą 
laiko tarpą kūrė politinę, tautinę bendriją. 
Šis forumas taip pat skirtas labai svarbiam 
įvykiui – šiemet sukanka 500 metų nuo vieno 
didžiausio Lietuvos valstybininko, Lietuvos 

valstybės kūrėjo Mikalojaus Radvilo Juodojo 
gimimo. Ši asmenybė telkė aplink save didelį 
ratą intelektualų, kurie generavo labai svarbias 
ir šiandieną aktualias idėjas. 

Įžangos pabaigoje dr. D. Kuolys citavo 
du autorius: Vilniaus universiteto rektorių 
prof. Dovydą Pilkauskį, kuris 1789 m. 
rašė vertinąs Apšviestąjį amžių bei esąs 
dėkingas protėviams, parodžiusiems 
bei apšvietusiems kelią, ir rašytoją Balį 
Sruogą (iš dramos „Algirdas Izborske”): 
„Vargas tautai, neturinčiai savo herojų, 
mes, lietuviai, esame laimingi, nes turime 
herojų, bet ne visus juos pažįstame, mums 
mūsų herojų nereikia nei idealizuoti, nei 
gražinti, reikia nubraukti dulkes, juo labiau 
pažinsime praeitį, tuo didingesnė ji atrodys. 
Mūsų tautos uždavinys grąžinti teisybę iš 
padavimų pasaulio į tikrovę.”

Pirmoji forumo pranešėja, viena iš 
programos pagrindinių kūrėjų dr. 
Ingė Lukšaitė – XVI a. pirmosios pusės 
modernizatoriams skirtą paskaitą pradėjo 
nuo to, kad tarp Naujųjų amžių pradžios 
ir pabaigos yra labai didelis skirtumas: 
amžiaus pradžioje veikė Kazimiero teisynas, 
kurio pagrindai – Viduramžiai, o pabaigoje 
jau turime tris statutus, moderniausius 
Vidurio Rytų Europoje, juose įgyvendintas 
teisinis principas, kuriuo bandome gyventi 
iki šiol – kad žmogus negali būti teisėjas 
savo paties byloje. 

Albertas Goštautas kuria modernų 
metraštį, gale jau yra autorinės istorijos, taip 
pat turime istorinę, herojinę poemą. 

Ta istorija įsismelkia į elito buitį, nes 
proginėje literatūroje istoriniai faktai (Vytauto 
didingumas, Žalgirio mūšio reikalai) tampa 
ženklais, kuriais kalbama norint pabrėžti 
giminės svarbą, didingumą. Istorija išeina į 
menes. 

Gale amžiaus jau yra sukurta beveik 
visų literatūrinių žanrų tekstų. Amžiaus 
pradžioje turime parapines mokyklas, vie-
nuolynus ir dvi katedrines mokyklas. Tai 
visa švietimo sistema. Amžiaus pabaigoje 
– pilną vakarietišką sistemą – parapines 
mokyklas, seminariją, gimnazijas bei ko-
legijas, aukštąją mokyklą. Pačioje amžiaus 
pabaigoje Vilniaus universitete jau yra apie 
1000 studentų. 

Įkuriama kanclerio A. Goštauto 
viduramžinė biblioteka, kurioje yra apie 
100 rankraštinių knygų. O amžiaus viduryje 
įkuriama moderni Žygimanto Augusto 
biblioteka Vilniaus Valdovų rūmuose, 
kurioje apie 4 tūkst. knygų, moderni to 
laikotarpio Europos literatūra. Amžiaus 
pabaigoje visų didikų garbės reikalas buvo 
turėti knygų rinkinį. 

Amžiaus pradžioje nebuvo nė vienos 
spaustuvės, jei reikėjo spausdinti knygą, 
buvo užsakoma Gdansko spaustuvėje. Su 
Mikalojaus Radvilos Juodojo veikla prasidėjo 
spaustuvių kūrimas, kuris nebenutrūko per 
visą Lietuvos gyvenimą. Amžiaus pabai-
goje vienu metu veikė daugiau nei dešimt 
spaustuvių. 

Šiame amžiuje žmonės buvo nepaprastai 
susitelkę kūrybai, veiklai, žinojo, ko reikia, 
jautė, kas reikalinga valstybei, kultūrai, 
žmonėms. XVI a. yra nepaprastai įdomus, 
šio amžiaus banga iškėlė gabius žmones, 
leido jiems atsiskleisti kūryboje. 

Šiame amžiuje labai nauja buvo spaus-
dinta raštija lietuvių kalba. Ji buvo religinė 
– ją kūrė dvi Bažnyčios – evangelikų refor-
matų/liuteronų ir katalikų. 

Šiandien gyvename ant pagrindų, kurie 
buvo padėti XVI a. Be jų nebūtume tie, kurie 
esame. 

Didžiosios asmenybės, kurios galėtų 
būti pateikiamos ir vaikams: pirmiausia 
šios dienos jubiliatas Mikalojus Radvila 
Juodasis, kilęs iš giminės, kurioje buvo 37 
vaivados, 22 ministrai, 3 vyskupai (vienas 
iš jų kardinolas) ir viena karalienė.

Pagal pareigybes jis buvo vaivada, 
kancleris, jo veiklos amplitudė buvo labai 
plati. Per penkiasdešimt savo gyvenimo 
metų labai daug nuveikė. Buvo gabus po-
litikas, diplomatas, rengė Livonijos prijun-
gimą – apsaugojo nuo Ivano kariuomenės 
šiaurinę Lietuvą (LDK) diplomatinėmis 
priemonėmis. Pasuko į Reformaciją, kaip 
į teikiančią galimybes kultūrinei veiklai. 
Jo pastangomis buvo sukurta LDK atskira 
evangelikų reformatų bažnyčia, kuri pati 
tvarkėsi be jokio išorinio poveikio sinodine 
tvarka.

Suorganizavo grupę filologų, kurie vertė 
Bibliją į lenkų kalbą. Įkūrė spaustuvę. Biblija 
išleista Radvilos finansavimu. 

Jo kūrinys „Atsakymas Popiežiaus 
legatui A. Lipomanui” yra pirmas autori-
nis teologinis veikalas. Tai buvo tekstas, 
argumentavęs bažnyčios ir visuomenės 
santykius. Jame jis labai aiškiai pasakė ne-
leisiąs, kad LDK veiktų inkvizicija. Dėl to 
labai stengtasi. Taip pat rašė, kad negalima 
dėl tikėjimo (išvertus į šių laikų kalbą – dėl 
pažiūrų) kautis kardu, žudyti, galima tik 
argumentuoti argumentais ir diskusija. 

Taip pat minima grupė tuo metu 
gyvenusių intelektualų – pavyzdžiui, 
Andrius Volanas, suformulavęs laisvės kaip 
įstatymo pirmumo prieš valdžią apibrėžimą. 
Tai, kas šiuo metu propaguojama kaip 
individo laisvė, Volano apibūdinama kaip 
visa griaunanti savivalė. 

Pasak dr. Ingės Lukšaitės, dirbant su 
XVI a. paprastai apima džiaugsmas, nes ten 
yra labai daug save realizavusių žmonių ir 
labai vykusių kūrinių. Yra padėti pagrindai, 
tereikia ant jų atsistoti. Jos manymu, to meto 
poema „Radviliada”, įmesta į jauno žmo-
gaus sielą, gali kada nors prabilti.

Kas trukdo šnekučiuotis su protėviais?
Kitame pranešime dr. Darius Kuolys 

citavo istoriką Motiejų Strijkovskį: „Istorija 
reikalinga tam, kad galėtume šnekučiuotis 
su protėviais tarsi su gyvais, matydami jų 
veidus prieš savo veidus.” Istorinis pasakoji-
mas turi mums sugrąžinti protėvius į mūsų 
šiandienos pašnekesį, padaryti juos mūsų 

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės, XIV a. Lietuvos politikai ir rašytojai: jų 
kūryba ir idėjos šiandien“ Burbiškių dvare (Radviliškio r.). Straipsnis parengtas remiantis forumo dalyvių pranešimais

Tarp klausytojų – istorikai, lituanistai, istorijos mokytojai

Pastatas, kuriame vyko forumas - buvusios arklidės

Nukelta į 11 p.
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Atkelta iš 10 p.

Muzikantės metai Leipcige: 
praplėsti horizontai, daug 

kūrybos ir kelias namo
Atkelta iš 1 p.

Nutolsta per Laiko tolumas žodžiai 
– daugelis iš jų taip ir liko nepasakyti. Taip 
nutolsta ir šviesus paveikslas žmogaus, kurį 
jautėme kaip mūsų visų tvirtybę, pastovu-
mą, tikras ir aiškias tiesas. Atrodė, jis visada 
čia – sutiksi jį Širvintų gatvėje, mokykloje, 
girdėsi diskutuojantį Sąjūdžio sambūryje, 
matysi ramiai lūkuriuojantį poliklinikoje ar 
tyliai besimeldžiantį bažnyčioje. Visur švietė 
balta galva, visiems buvo dosniai dalijamas 
dėmesys, visiems – Mokytojo, lietuvių kalbos 
mylėtojo, aktyvaus patrioto žodis, pamoky-
mas, išmintis...

Nedaug apie jį  žinojome – buvęs 
Vorkutos lageriuose, grįžęs vėl ėmėsi 
studijų, būdamas 52 metų baigė Vilniaus 
universitetą. Tiek apie savo kolegą, kuris 
mokytojų lituanistų metodiniuose užsiė-
mimuose karštai kalbėjo apie kiekvieno 
mokytojo didžiąją misiją – būti savo tautos 
ugdytoju, lydėti į gyvenimą jaunimą, ginti 
gimtąją kalbą nuo svetimžodžių agresijos, 
kalbėjo apie būtinumą aktyvinti žmogų, 
ugdyti vertybių pajautą. O paskui sku-
bėjo į laikraščio redakciją – su straipsniu, 
eilėraščiu – su savo žodžiu. Toks Viktoro 
Aleknos, kurio graži 100 metų sukaktis 
pažymėtina kovo 19-ąją, – mūsų rajono 
šviesuolio, Garbės piliečio, eskizinis por-
tretas. Papildykim jį pirmiausia amžinu 
žinių troškimu - tikrojo intelektualo savy-
be. Su juo visada malonu buvo kalbėti apie 
naujausias knygas, tiek lietuvių autorių, 
tiek vertimus, ypač džiaugėsi sugrįžtančių 
išeivijos kūrėjų leidiniais, tremtinių, politi-
nių kalinių kūrybos publikacijomis. Ir pats 
ėmėsi didžiulio darbo – kad knygoje „Ūžė 
žalia giria“ būtų išdejuota, išvaitota skaudi 
širvintiškių tremtinių dalia, užfiksuoti 
skaudūs sovietinio smurto faktai. 

Viktorą Alekną visada džiugino naujausi 
kalbininkų darbai, ekspedicijos, nuolatinis 
sunkus kalbos taisytojų, tvarkytojų darbas. 
Šioje srityje buvo itin reiklus – pirmiausia 
sau, paskui – mokiniams, visuomenei.

Viktoras Alekna – vienas iš Sąjūdžio Šir-
vintose kūrėjų, pirmojo suvažiavimo dalyvis, 
tikrasis mūsų ideologas. Drįstu tvirtinti, kad 
Sąjūdis jam buvo ilgai puoselėtų troškimų 
įgyvendinimo galimybė: tai ir Krikščionių 
demokratų partijos įkūrimas (jis – pirmasis 
pirmininkas), ir tikybos pamokos mokykloje 

Žodis per Laiko tolumą

(jis – pirmasis tikybos mokytojas Širvintose), 
ir vadovavimas esperanto kalbos būreliui, o 
dar ir tremtinių choro iniciatorius, daugybės 
publikacijų autorius...

Daugelis stebėjosi: kada jis visur suspėja? 
Ne vienas buvo skeptikas, deja, ne vienas 
liko abejingas...

Vis dėlto neišsamus būtų Mokytojo por-
tretas, jei nekalbėtume apie jo didžiausią gy-
venimo darbą – Salomėjos Nėries gyvenimo 
ir kūrybos studijas. Sudaryta ir išleista trys 
raštų tomai, Salomėjos Nėries gyvenimo ir 
kūrybos metraštis, knyga „Salomėja“ – tai 
pilniausias ir objektyviausias sudėtingos 
asmenybės vertinimas – be išankstinių nuos-
tatų, be teisėjo pozicijos.

Viktorą Alekną galima palyginti su ąžuo-
lu. Dabar jau būtų šimtametis ąžuolas. Vieną 
savo knygų jis taip ir pavadina – „Ąžuolas“, 
su paantrašte „Vienos šeimos pasaka“. 
Tartum mus pataisytų: ąžuolas – visa tvirta 
darni lietuviška šeima, kuriai brangi jos 
istorija, mylimi ir gerbiami visi, nesvarbu, 
koks likimas jiems buvo skirtas, svarbu, kad 
jie arti, juos gali apkabinti, priglausti. Jiems 
reikalingas Tavo žodis.

O gal tas ąžuolas – visa mūsų tauta, iš-
ugdžiusi garbingus savo sūnus? Ačiū mūsų 
žemei, mūsų Lietuvai, kad likimas toks dos-
nus – tiek turime šviesuolių, kurių mintys, 
atlikti darbai nenutolsta su laiko bangomis, 
nenutrinami kasdienybės šurmulio.

Danutė MILIUKIENĖ

Viktoro Aleknos 100-osioms metinėms

Viktoras Alekna. Sigutės Bagdonienės nuotr.

atvirkščiai, per muziką išgyvenau tiek visko 
įdomaus, sutikau tiek nuostabių žmonių. 
Mano tėvai manęs niekad nerakindavo kam-
baryje, neversdavo groti. Jiems buvo svarbu 
užauginti žmogų, o ne robotuką, už tai dabar 
esu jiems labai dėkinga. Juk kitaip viskas, apie 
ką mes kalbame per savo kūrybą, būtų pa-
viršutiniška ir netikra. Kuo plačiau matome, 
kuo daugiau turinio savyje talpiname, tuo 
esame įdomesni ir paveikesni tiems, kurie 
mūsų klausosi.

Esi dar labai jauna – kokius mokslus ir 
kur juos kremti?

Šiuo metu studijuoju ir siekiu bakalauro 
laispnio Lietuvos muzikos ir teatro akademi-
joje (LMTA), esu trečiakursė. Tačiau mainų 
programos „Erasmus“ dėka gavau galimybę 
visus metus mokytis Vokietijoje, Leipcige.

Kodėl Vokietija?
Turbūt niekam ne paslaptis, kad Vokietija 

yra reikšmingas klasikinės muzikos centras. 
Leipcigas taip pat garsėja savo muzikinės 
kultūros istorija – čia gyveno J. S. Bachas, F. 
Mendelsonas, kuris, beje, įkūrė iki šiol laikomą 
vienu geriausių pasaulyje Gewandhauso orkestrą. 
Studijuodama šiame mieste turiu nuostabią 
galimybę dažnai girdėti šį puikų orkestrą ir čia 
atvykstančius pasaulinio lygio solistus. 

Kaip, tavo akimis žiūrint, užsienio mu-
zikantai, dirigentai vertina muzikantus iš 
Lietuvos?

Manau, kad teigiamai ir matyt tikrai ne be 
reikalo, nes lietuvių muzikantai pasižymi sti-
priu muzikiniu pasiruošimu. Esu „Baltic Sea 
Youth Philharmonic“ orkestro narė, kuriame 
jauni muzikantai atrenkami iš visų Baltijos 
šalių – Švedijos, Norvegijos, Vokietijos, Lenki-
jos, Rusijos. Per paskutinį turo koncertą, kurį 
užbaigėme garsiausiuose Paryžiaus koncertų 
namuose “Theatre des Champs Elysses“, 
visų grupių koncertmeisteriai buvo lietuviai. 
Manau, tai neblogas įvertinimas.

Šiuo metu vis dar esi čia, kokius pasiū-
lymus/kontraktus esi gavusi?

Būtent čia, Leipcige, pradėjau kartu groti 
su pianistu iš Egipto Seif El Din Sherif. Per 
šiuos „Erasmus“ metus kartu paruošėme 
kamerinės muzikos programą ir visą birželį 
koncertuosime skirtinguose Vokietijos 
miestuose. Taip pat ir liepos mėnesį yra 
numatyti kamerinės muzikos koncertai 
Berlyne, kur grosime vien klarnetinio kvinteto 
žanro kūrinius. O rugpjūtį su jaunimo 

orkestru „C/O chamberorchestra“ grosiu  
festivalyje „Young Euro Classic Berlyno 
Konzerthaus“ salėje. Tad nusimato įdomi ir 
dinamiška vasara.

Esi viena iš daugelio Lietuvos muzikantų, 
pasukusių į užsienį. Daugelis iš jų, pasirinkę 
studijas čia, taip ir negrįžo atgal, bet pasiekė 
aukštumų. Kokie tavieji planai?

Kitais metais baigiu akademiją, todėl 
artimiausias planas ir būtų bent metams grįžti 
į Lietuvą pabaigti pradėtas bakalauro studijas. 
Bet ne tik dėl popieriaus, o dar ir todėl, kad 
LMTA turiu nuostabias dėstytojas: profesorę 
Undinę Jagėlaitę-Lipinaitienę ir docentę 
R. Lipinaitytę. Nemanau, kad mokymasis 
užsienyje iškart garantuoja sėkmę mokslo ir 
darbo prasme. Bet išvykti ir pagyventi kažkur 
kitur, praplėsti  profesinius ir žmogiškus 
horizontus – labai sveika ir netgi būtina.

Kaip manai, ar smuikininkui lengva, 
ar kaip tik labai sunku Lietuvos muzikos 
rinkoje?

Manau, kad nėra lengva galbūt dėl 
nedidelės rinkos. Vokietijoje net į paprastus 
dėstytojo klasės vakarus susirenka publika 
– tiesiog pasiklausyti muzikos, o Lietuvoje 
dažniausiai  ateina tik „vietiniai“ – studentai, 
dėstytojai, šeimos nariai. Vis dėlto daug kas 
priklauso nuo atrastų žmonių ir patiriamo 
džiaugsmo dirbant šį kūrybinį darbą.  

Kalbino Evelina KISLYCH, 
Hamburgas

politologų, yra pagimdytas valstietiškos 
istorijos baimės. Norint peržengti šiuos 
slenksčius, reikia pasitelkti dialogišką 
laikyseną, atsiverti praeities asmenybei 
kaip pašnekovui, nesistengti primesti savo 
požiūrio, bet išgirsti jos mintis bei patirtis, 
skaityti tų asmenybių gyvenimus ir tekstus, 
atsiverti idėjų istorijai bei egzistencinei šių 
asmenybių tiesai. 

Sovietmečiu susikūrė labai hierarchi-
zuota, vertikalių ryšių visuomenė, o jeigu 
bandysime laisvą visuomenę, tai horizon-
talūs, asmenybiniai santykiai, yra laisvos 
visuomenės pamatas. 

XVI a. padėtas pamatas parodo, kaip tas 
amžius yra generavęs idėjų ir vaizdinių ansam-
blius, kuriais mes šiandien remiamės. Vienas la-
bai svarbių dalykų – naujųjų laikų asmenybės. 
Pirmiausia XVI a. pastebime asmenybes, kurios 
pasitiki savo galiomis. Jos jaučiasi turį galią 
kurti savo likimą, anot Makiavelio, „grumtis su 
Fortūna”. Renesanso žmogus įsivaizduoja, kad 
politinė tikrovė, bendruomenės gyvenimas yra 
kuriamas jo valia. Kartu su bendrapiliečiais jis 
kuria tautą, valstybę – ji yra ne Dievo duota, bet 
žmonių sukurta. Šitas jausmas atsiranda, nes 
Renesansas gręžiasi į Antiką, kur dievai leidžia 
prisiimti atsakomybę. Kūrimasis ir atramos 
suradimas šioje erdvėje yra visus herojus jun-
gianti nuostata. Čia mes kuriame savo pasaulį. 
Nuostata yra įgyvendinama ieškant atramų. 

Švietimas susiejamas su politine 
bendruomene kaip svarbiausia atrama. 
Edukaci jos  svarba iškel iama visų 
intelektualų, pavyzdžiui, Augustino 
Rotundo. Mokykla turi sukurti laisvų 
žmonių bendruomenę, kuri turėtų kritikuoti 

dvarą. Matome laisvos visuomenės modelį, 
siūlomą XVI a. Lietuviai tuo metu verčia 
svarbius kūrinius: vokiečių švietėjų veikalą 
„Kaip ugdyti kunigaikštį”, Justo Lipskio 
„Kaip ištverti gyvenimo absurdą”. Gyvai 
pulsuoja Vakarų mintis.

Suvokiama istorijos svarba valstybei, 
respublikai. Rotundas teikdamas savo istoriją  
Radvilai Juodajam sako, kad šis veikalas yra 
būtinas valstybei. Radvanas kuria herojinį 
epą, aktualizuojantį istorinę atmintį, kad tauta 
galėtų kurtis ateitį. Iš tų atramų subrandinama 
teisinės valstybės idėja ir kartu per statutus 
įtvirtinama laisva respublika. Labai aiškiai 
išreikšta respublikos samprata. Šiandien 
mes tokios sampratos, kokia yra įtvirtinta 
II-ajame Lietuvos statute, neturime, jis iki šiol 
nėra išverstas į lietuvių kalbą. 1566 m. statuto 
jubiliejų minėsime kitąmet. Šiam statute 
įtvirtinama Lietuvos Respublika kaip meile 
grindžiama piliečių sąjunga. Anot to meto 
dar vienos iškilios asmenybės Leono Sapiegos, 
mes esame laisva tauta, kuri kuria savo įstaty-
mus. Šią teisę lietuviai įgauna 1564 m. Bielsko 
seime iš Žygimanto Augusto, pardavusio mus 
broliams lenkams, atsisakant paveldėjimo tei-
sės į Lietuvą. Mūsų herojus Radvila Juodasis 
baisiai pasipiktina, bet lietuviai priverčia Žygi-
mantą Augustą paveldėjimo teisę perrašyti ne 
Lenkijos karūnai, bet patikėti Lietuvos tautai, 
Lietuvos bajorijai. 

XVI a. duoda tautinės valstybės idėją. 
Supratimas, kad valstybė turi remtis savo 
kultūra, savais papročiais, ateina iš šio 
amžiaus. 

Atsiranda luomų lygybės idėja – tauta, 
kad taptų laisva, turi įgyvendinti luomų ly-

gybę. Anot A. Volano, luomai neturi žeminti 
vienas kito. Mes turime rūpintis santarve, kad 
valstybėje visi jaustų teisingumą. Visuomenės 
meilės, solidarumo ir teisingumo idėjos turi 
telkti piliečius, kad respublika būtų stipri. 

To meto asmenybės kaip savo tapaty-
bės dalį jautė įsipareigojimo, ištikimybės 
principą. Tapatybė buvo siejama su ištiki-
mybe visuomenei, bendruomenei. Radvila 
Juodasis važiavo į Varšuvos Seimą ginti 
Lietuvos Respublikos: derėtis dėl Unijos, 
bet neišduoti Lietuvos: „Mes savo gerai 
sutvarkytos respublikos, stodami greta jūsų, 
nenorime prarasti. Jei bus reikalas, aš kaip 
romėnų vadas, Mucijus Scevola, įkišęs ranką 
į laužą, esu pasiruošęs savo ranką sudeginti, 
kad atgrasinčiau priešus.”

Įsipareigojimas – tapatybės dalis. Radvila 
Rudasis vėliau kalba taip pat. Rašydamas 
laiškus Radvilai Našlaitėliui jis prisako, kad 
„tu, kaip Radvila, Lietuvos negali išduoti. 
Mes Radvilos – kitos giminės, visą laiką 
Lietuvą ant savo pečių nešėme”.

Tautinės valstybės idėja buvo stiprus 
įsipareigojimas kultūrai. M. Mažvydo prieš-
mirtinio teksto pratarmėje, rašytoje greičiau-
siai 1963 m. (Radvilos Juodojo laikais) ir po 
mirties patekusios į giesmyną, parašyta, 
kad M. Mažvydas šį darbą padarė ne tam, 
kad atneštų šlovę ir išgarsėjimą, bet kad 
lietuvių bažnyčia tarnautų Dievo šlovei ir 
kad gimtasis lietuviškas žodis gyvas išliktų 
ir būtų perduodamas ainiams.

Tęsinys kitame numeryje
Parengė Rūta SUCHODOLSKYTĖ

Rūtos Suchodolskytės nuotr.

Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės: apie ką 
lituanistai ir istorikai šnekėjosi su XVI amžiaus protėviais
dabarties pašnekovais. Tai buvo labai mo-
derni hermeneutinė prieiga, deklaruojama 
jau XVI a., anot pranešėjo, pateikusio dviejų 
dalių pranešimą: pirmiausia aptarta, kas 
mums trukdo šnekučiuotis su protėviais bei 
pratęstas dr. Ingės Lukšaitės pasakojimas, 
pridedant daugiau akcentų XVI a.

Pasak D. Kuolio, egzistuoja slenksčiai, 
trukdantys užmegzti dialogą su protėviais: 1) 
pirmiausia tai Apšvietos sukurtas pažangos 
mitas – įsivaizdavimas, kad mes šiandien 
esame savaime pranašesni už anksčiau 
gimusius, šiuo atveju, XVI a. atstovus. Šis 
pažangos mitas užsklendžia dialogišką 
santykį su praeitimi, mes žiūrime į praeitų 
amžių žmones iš aukšto. 2) Kitas dalykas, 
nusėdęs į mūsų pasąmonę, yra marksizmo 
dogmos – labai stiprūs sovietmečiu veikę 
diskursai. Tai yra nuostata, kad veikia 
tam tikri dėsniai ir svarbu istorijoje atrasti 
dėsningumus. Asmenybė su savo mąstymu 
nelabai ką reiškia. Mėginame apie istoriją 
kalbėti schemomis. 3) Postmodernaus 
žmogaus egocentrizmas, cinizmas ir panieka 
viskam, kas reikalauja šiek tiek pastangų 
atrasti, atverti, pažinti – postmoderniai 
visuomenei būdinga narciziška laikysena. 
O pastangų suprasti Volaną, Radvilą Juodąjį 
reikia. 4) Istorijos baimė, nepasitikėjimas savo 
istorija. Gyvos istorijos baimė pasireiškia 
istorinės atminties įstatymais, noru ją 
suvaldyti, kad nebūtų per plati, pradėti 
istoriją nuo Motiejaus Valančiaus, apriboti 
ties Smetona. Istorijos baimės jausmas 
ir teiginys, kad LDK gali griauti mūsų 
tapatybę, dabar dažnai kartojamas Lietuvos 

Rakelė Chijenaitė. Nuotr. iš asmeninio albumo
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Šiemet sukanka 70 metų nuo antrosios 
sovietų okupacijos. Į Mažeikius rusai įžengė 
1944 m. pabaigoje ir 1945 m. visose srityse 
tvirtino savo valdžią represuodami rajono 
gyventojus.

Sovietai iš anksto ruošėsi Lietuvos 
reokupacijai. Maskvoje buvo paruošta 5 
asmenų grupė, vadovaujama Kundroto, skirta 
Mažeikių apskrityje vadovauti. Į Lietuvą grupė 
atskraidinta per fronto liniją 1944 m. birželio 
mėn. Naktimis atkeliavę į Mažeikių pusę,  
slėpėsi Kamanų pelkėse. 1944 m. rugpjūčio 7 
d. rusai užėmė Akmenę ir sustojo prie Ventos 
upės. Po spalio 7 d. įvykusių Sedos kautynių 
sovietai užėmė Sedos, Židikų, Tirkšlių ir 
Ylakių miestelius. Dėl Mažeikių  visą spalio 
mėn. vyko atkaklios kovos, rusai puldavo iš už 
Ventos upės. Dar ir dabar matosi apkasų linija,  
vingiuojanti pagal kairįjį upės krantą. Apkasus 
vokiečiai buvo išsikasę sau,  manydami rusus 
ateisiant iš kitos pusės. 

Vokiečiai Mažeikius gynė pasitelkę 
šarvuotąjį traukinį. Rusų kariams susprogdinus 
geležinkelio tiltą per Ventą, ties Ventos 
geležinkelio stotim Pumpurų k., traukinys liko 
atkirstas Mažeikiuose, subombarduotas, ir dar 
keletą metų po karo riogsojo nuverstas nuo 
bėgių palei geležinkelį ties Židikų gatve. Beveik 
visi gyventojai iš miesto buvo pasitraukę. Mūsų 
šeima apsistojo Knabikų kaime.

1944 m. spalio 29 naktį vokiečiai tyliai be 
mūšio iš Mažeikių pasitraukė į Latviją. Visą  
naktį tyliai be šviesų Urvikių–Knabikų keliu link 
Vadaksties  nepertraukiama vora juda vokiečių 
gurguolės ir pėstininkai. Šeima miega, tik aš su 
teta pro langą stebime vokiečių atsitraukimą.   
Teta tyliai verkia.

Kitą dieną į miestą įžengė raudonarmiečiai. 
Tiltas per Ventą į Tirkšlius buvo apardytas, 
taigi perėjimo per Ventą į Židikus nebuvo, 
tiktai keltas ties Stulpino malūnu, kariuomenė 
pasidarė tiltus per Ventą ties Zastaučių, Kuodžių 
ir Leckavos kaimais.

Grįžtantys miesto gyventojai matė daug 
rusų kareivių lavonų miesto prieigose. Taip 
pat ir keletą  užmuštų vokiečių karių prie 
geležinkelio ties Židikų g. pervaža.

Kundroto maskviškė grupė tuoj įsikūrė 
likusiame sveikame name (P. Matulionio g. 2). 
Jų  susisiekimui paskiriama mašina ,,viliukas“, 
kurį  vairuoja buvęs Daubarių plytinės savininko 
Jazdausko vairuotojas Kerbedis.

Mažeikių komendantu paskiriamas 
karininkas Maksimovas, dideliais, vešliais, kaip 
sovietų maršalo Budiono ūsais. Mažeikiuose 
Maksimovas ir užsiliko. Ilgus metus kažką veikė 
namų valdyboje, lietuviškai taip ir neišmoko.

Mažeikiuose pristatyta priešlėktuvinių 
pabūklų. Priešlėktuvininkės – jaunos rusų  
kariškės. Kas antrą dieną pasirodančius du  
vokiečių žvalgybinius lėktuvus jos apšaudo iš 
visų pabūklų, dangų nusagstydamos baltais 
sprogimų kamuolėliais, bet į lėktuvus nepataiko.   
Po kelių dienų lėktuvai vėl skrenda...

Geležinkeliu dunda ešelonai iš fronto su su-
žeistaisiais. Dalį jų iškrauna Mažeikiuose.  Vaito-
jimas ir keiksmai  girdisi iš toli.   Mažeikių banko 
ir kituose pastatuose veikia karo ligoninės.

Pasibaigus karui,  vietoj sužeistųjų Rusijon 
vežami demontuoti Vokietijos fabrikai ,  iš fronto 
grįžta sovietų kareiviai. Dalis jų siautėja mieste, 
plėšia butus ir žmones. Geležinkelio stotyje 
į keleivių salę įmeta granatas, sužeidžiami 
žmonės. Pagrobę keletą žmonių, juos išrengia 
ir paleidžia nuogus. Milicijai bandant kareivius 
tvarkyti, mieste įvyksta susišaudymai, sunkiai 
sužeidžiamas milicininkas Šidlauskas.

1944 m. gruodžio 7 d. į Mažeikius atvyko 
Pirmojo Pabaltijo fronto užnugario apsaugos 
33 pulkas. ,,Smerš“ padalinys suiminėjo jiems  
įtartinus žmones, juos tardė ir siuntė į filtracijos 
lagerius ar net organizavo veikiančios armijos 
teismus.

Čekistai turėjo vokiečių laikų policijos ir tar-
nautojų sąrašus. Buvo ieškomi 1941 m. birželio 
sukilimo dalyviai, buvę Plechavičiaus vietinės 
rinktinės kariai, šauliai, politiniai veikėjai.

Mažeikiuose ties bažnyčia buvusiame 
Lukštaraupio name įsikūrė Mažeikių NKVD. 
Čia buvo tardomi suimtieji. Visuose valsčių 
miesteliuose įsikūrė būstines stribai. Jie 
padėdavo čekistams surasti ieškomus žmones. 
Plinkšių dvaro rūmuose irgi buvo kalinami ir 
tardomi suimtieji. Teritorija aptverta spygliuota 
viela ir saugoma sargybos.

Mažeikių čekistai veikė stachanovietiškai   
(Buvo žinomas visoje Rusijoje gamyklos   
darbininkas Stachanovas, rodomas pavyzdžiu, 
kaip reikia spartuoliškai  dirbti).

Per pirmuosius 1945 m. mėnesius buvo 
suimta daug žmonių, 64 asmenys be jokio teismo 
išvežti į filtracijos lagerius prie Belomor kanalo 
statybos arba į anglies kasyklas. Tarp suimtųjų  
buvo ir žinomas Mažeikių gydytojas Povilas 
Tautvaišas. Jis lageryje dirbo gydytoju. Stengėsi 
padėti lietuviams.

Apskrities valdžiai buvo įteiktas Tautvaišo 
bičiulių prašymas su gyventojų parašais, kad 
gydytojas būtų paleistas. Galbūt tie parašai  
padėjo. Kai gydytojas, labai sublogęs, grįžo,   
juokaudamas pasakė, kad dėkoja partijai ir 
vadui, nes tai jų rūpesčiu jis pamatęs savo 
,,galą“, mat į lagerį išvažiavo su didoku pilvu.

Žemalėje gyvenęs Jonas Tiknius, irgi be teis-
mo išvežtas į lagerį, dirbo Belomor kanalo statybo-
je. Ten veikė trys lagerio rajonai po 1000 žmonių. 
Vyr. gydytoju dirbęs P. Tautvaišas. J. Tiknius 
prisimena, kad su juo dar buvę trys mažeikiškiai 
broliai Lemežiai iš Bažnyčios gatvės.

Pasibaigus karui, labai pablogėjęs maistas, 
nes nutrūko amerikiečių maisto parama.

Kitas žemalėniškis Juozas Žvirgždinas pate-
ko į Kemerovo anglies kasyklas. Žemalės kaimo 
dešimtininkas, šaulys Jonas Jasmontas pateko į 
Medvežegorsko lagerį. Ten po metų mirė.

Reivyčių kaimo seniūnas Jaunalietuvių sky-
riaus sekretorius Albertas Veltersonas suimtas 
kartu su Bonifacu Gabaliu. Be maitintojo likusią 
Veltersono šeimą apiplėšė dar ir kaimynai, 
atimdami arklį.

Iš lagerių grįžęs Gabalis prisiminė, kad  
dar tik vežant žmones į lagerį, Veltersoną rado 
mirusį vagono kampe, ir kažkokioje stotyje jis 
buvo iškeltas.

Mažeikių gimnazijos direktorius Henrikas 
Bucevičius ir gimnazijos mokytojas Antanas 
Baranauskas pateko į lagerį Petrozavodske. Ten 
mokytojas Baranauskas ir mirė. Gimnazistas 
Česlovas Vilimas grįžęs iš lagerių dirbo kelių 
meistru.

Renavo miško eigulys Šakys 1945 m. 
kovo 8 d. išvežtas prie Belomor kanalo, tais 
pačiais metais ten ir mirė, liko žmona su šešiais 
vaikais.

Elvyra Valeikienė , gyvenanti Mažeikiuose,   
prisimena, kad jos tėvas Buknaičių k. seniūnas 
Povilas Toleikis suimtas 1949 m. gegužės 3 
d., jau tuo pačių metų rugpjūčio 9 d. žuvo 
Archangelsko lageryje. Liko žmona su trimis 
vaikais, vėliau ištremta.

Mažažemis Juozas Jasas iš Troškučių k. suimtas 
ir be teismo išvežtas į Kemerovo lagerį. Namuose 
be maitintojo liko žmona su keturiais mažamečiais 
vaikais. Po metų Jasas iš ligoninės rašo: ,,Alf. Jucius 
mirė pernai, tik atvežus į lagerį. Jakštas irgi mirė. 
Kartu su manimi yra Raudonis, Jokšas, Kavaliaus-
kas, Kakštys.“ Reikia manyti, kad visi paminėtieji 
buvo kaimynai iš Troškučių arba Kalnėnų kaimų. 
Po dviejų metų grįžusio   suvargusio tėvo mažoji 
duktė nepripažino.   Sakė: ,,Eik numei“. 

Meinorių k. gyventojas Antanas Zubinas 
mirė 1943 m., likusį 40 ha ūkį tvarkė žmona  
Zubinienė. Jai 1945 m. pavasarį mirus, ūkyje 
liko 16-metis sūnus Bronius ir dvi 13-kos ir 6 
metų dukterys. Vietinei valdžiai magėjo gražus 
ūkis. Padarę kratą, išvežė Bronių į lagerį. Ūkį 
išgrobstė ir išdalijo. Mažametes seseris priglaudė 
svetimi žmones.

Mažeikiškis Augustas Vaičius prisimena, 
kad 1948 m. Komijos ,,Zimkos“ lagerio ligoninėje 
gulėjo kartu su Bronium Zubinu, kuris ten ir 
mirė. Palaidotas už lagerio tvoros.

1945 metų rudenį suimami 5 žinomi   
Mažeikių inteligentai,  vienas iš jų vargonininkas 
K. Pukevičius. Visų jų turtas konfiskuojamas ir 
parduodamas. Po mėnesio, nepavykus surinkti 
įkalčių, suimtieji paleidžiami. K.Pukevičiaus  
turto konfiskuota už 15000 rublių. O ar jam buvo 
atlyginta, žinių nėra.

Mobilizacija
 Greitai buvo paskelbta mobilizacija į 

rusų kariuomenę. Bet Lietuvos vyrai nebuvo 
linkę guldyti galvos už sovietų tikslus. Vyrai 
slapstėsi, ėjo į mišką, stengėsi gauti broniruotes   
įsidarbindami karinės svarbos darbuose.

1945 m. sausio 17 d. pplk. Gusevas savo 
vyresnybei praneša, kad Mažeikių apskr. iš 6000 
vyrų pašauktų į sovietų kariuomenę į priėmimo 
punktą komisijon atvyko tik 939 vyrai, ir iš tų 
pačių dalis buvo netinkami karo tarnybai.

Nemažai iš tų pašauktųjų pabėgo vežami 
į frontą, kaip Šeirių k. gyventojas Juozas 
Zalinauskas. Jis slapstėsi iki amnestijos 
paskelbimo, todėl į jo karinį bilietą buvo 
įrašyta  ,,Dezertyras“. Mažeikiškis Aleksandras 

Zapkus, pabėgęs iš traukinio, Kaišiadoryse 
prisijungė prie partizanų būrio ir tapo Didžiosios 
kovos apygardos partizanų štabo viršininku,  
legendinės drąsos partizanu, slapyvardžiu   
Piliakalnis, žuvęs 1946 m. kovo 24 d.

Dalis mobilizuotųjų žuvo arba buvo sužeisti 
fronte, kaip buvęs Mažeikių 1-osios vidurinės 
mokyklos direktorius Dionyzas Adakauskas. 
Dalis jų mirė iš bado ar ligų karinėse stovyklose. 
Vieni mobilizuotųjų, trumpai apmokyti, tuoj 
pasiųsti į frontą, kiti išvežti į Rusiją apmokymų  
ir buvo įjungti sovietų organizuotą 16-tąją 
lietuvių diviziją, kurioje po kautynių Oriolo   
fronte buvo likę tik 20% lietuvių.

1945 m. kovo mėn. iš Kirovo srities į Lūšės 
geležinkelio stotį atvežė apie 500 išbadėjusių 
lietuvių būrį, tai buvo 16-tos divizijos 249 pulko 
kariai.  Lūšės glžk. stotyje jie rado išmestų suša-
lusių bulvių, jų prisivalgę kareiviai sirgo ir mirė. 
Kareivius atvedė į Židikų apylinkės miškus ir 
ten apgyvendino. 

Ukriniškis Klemensas Balys prisiminė, kad jų 
būrį (apie 150 vyrų ) apgyvendino Bukontiškės 
miške. Stovykla buvo saugoma. Per keletą miške 
buvimo savaičių iš būrio bandė bėgti keletas 
kareivių, juos sugavo, sakė kad sušaudys. Po 
Velykų būrį apginklavo ir išvarė į Latviją į už 
keliasdešimties km. buvusį Kuršo frontą. Ten jie 
apkasuose sulaukė karo pabaigos. Dideliuose 
mūšiuose dalyvauti neteko. Dalis žuvo nuo 
vokiečių snaiperių kulkų. Kitoje fronto pusėje 
kartais girdėdavosi lietuviškų savisaugos dalinių, 
kovojusių vokiečių pusėje, lietuviškos dainos.

Uždagių miške eigulys Leonas Žutautas į 
savo valdas nebuvo įleidžiamas, nes mišką sau-
gojo sargyba. Miške kartais girdėdavosi šūviai. 
Kariams išvykus,  Žutautas miške rado daug 
žeminių ir keletą kapų kauburėlių.

1945 liepas 13 d. 16-oji divizija pėsčiomis 
išžygiavo į Vilnių. Mažeikiuose jie valdžios buvo 
sutikti iškilmingai, surengtas mitingas. Susitikti 
su savo mobilizuotais artimaisiais,  įduoti jiems 
maisto, iš plačių apylinkių susirinko žmonės.

Mažeikių NKVD viršininkas Antanas Ve-
rikas buvo labai žiaurus. Jo įsakymu be jokio 
teismo nuvežti į mišką, kankinti ir sušaudyti 
4 žmonės, kurių net pavardžių nesiteikta   už-
fiksuoti.

Buvęs stribas Virketis prisiminė, kad A. 
Verikas grįždamas iš eilinės operacijos Mažei-
kiuose ties alaus daryklą duobėtame kelyje su-
sidūrė su milicijos viršininko Rubcovo mašina. 
Rubcovas apkaltino  A.Veriką nekaltų žmonių 
žudymu.

Jūrų skautas, birželio sukilėlis Antanas 
Janušauskas suimtas 1945 m. birželio 16, 
po 5 dienų (1945-06-21) kalėjimo gydytojo 
Krakausko pasirašytoje pažymoje teigiama, kad 
A. Janušauskas mirė nuo plaučių tuberkuliozes,   
kuria jis namuose nesirgo. Pas namiškius užėjęs 
kalėjimo prižiūrėtojas sakė, kad A.Janušauską 
užmušė šautuvo grūstuvais.

Kūno palaidoti tėvams nedavė, mano-
ma, kad užkasė Mažeikių durpyne, dabar 
A.Janušausko pavardė įrašyta Mažeikių kapinių  
kenotafe, į kurį įdėta durpyno žemės.

 Toks pat likimas ištiko ir Joną Rimkų,  gim. 
1903 m.  Sonteklių k.. Jis Mažeikių kalėjime žuvo 
1945-02-28.

Suimtas sediškis Simonas Jonušas, gim. 1904 
m. net nepasiekė Mažeikių kalėjimo.  Jį stribai 
1944-12-31 užmušė Tirkšliuose.

Vėliau  A. Verikui lyg buvusi užvesta 
baudžiamoji byla. Iškeltas į Kėdainius. Jo 
įpėdinio plk. Senino darbo metodai buvo 
panašūs, tik žmonių be teismo jau nešaudė.

Dar vėliau buvo paskelbta amnestija besi-
slapstantiems. Mažeikių apskr. 1945 m. lega-
lizavosi 687 žmones, iš jų 46 partizanai. Bet ir 
legalizuotis buvo pavojinga.

Žadeikių k. gyventojai Butkevičius, Semėnas 
ir Jonušas pagal amnestiją atėjo legalizuotis. Pa-

sienio kariuomenės 130 pulko kariai  juos 1945 08 
25–26 d. naktį sušaudė miške šalia Barstyčių.

Gegužės 9 d. naktį užvirė pragaras iš visų 
Mažeikių zenitinių baterijų pabūklų, orlikonų, 
kulkosvaidžių, automatų ir šautuvų. Buvo 
saliutuojama karo pabaiga. Prisimenu, kitame 
namo gale gyvenęs rusų kapitonas, išpuolęs į 
kiemą iššaudė kelias revolverio šovinių apkabas,  
šaukdamas: ,,Vot vam ruskij durak!“ – („ Štai 
jums rusų durnius!“).   

Mažeikiškis Leontijus Strigūnas prisiminė, 
kad jo senelė Lietuvos vokietė Emilija KIN - 
Strigūnienė, gim. 1872 m. iš Sedos vls. Kalnijų 
k., ištremta į Tadžikijos Stalinabado srities 
Jakatakutsko apyl. kolūkį.

1947 07 16 d. laiške ji rašo: ,,Brangieji vaikai 
ir anūkai, gavau Jūsų laišką. Garbė Dievui, kad 
Jūs gyvi ir sveiki...... Pasigailėkite, brangieji, 
atsiųskite siuntinį, bent ruginių miltų ar duo-
nos džiūvėsių...... Pasigailėkite, klaupiuosi ant 
kelių, atsiųskite greičiau, nes rudenį jau bus 
vėlu. Aš labai maldauju Jus.“ Vaikai jai siuntė 
siuntinius, bet ji  ne visus gaudavo. Ateidavo 
komendanto pasirašytas atvirukas: ,,Siuntinys 
adresatui įteiktas.“

1947 07 25 senutė mirė iš bado, ji nieko ne-
turėjo tik keletą knygų ir nuotraukų. Palaidota 
suvyniota į maršką ir užkasta be karsto, nes 
nėra lentų. Apie tai pranešė kita tremtinė Marija 
Povraznikienė .

Pirmieji   trėmimai  1945 m. Mažeikiuose 
įvyko liepos 24 d. Trėmimams vadovavo Bile-
vičius. LKPSK įgaliotinis Poliakas liepos 31 d. 
ataskaitoje nurodo, kad ištremta iš 39 ūkių 139 
žmonės, viena šeima pabėgusi, tai o jos vieton 
paimta kita.    

Pirmiausia NKVD potvarkiu numatyta 
ištremti vokiečių kilmės žmonės su vokiška 
pavarde, liuteronų tikėjimo arba vokiečių kalbos 
mokytojus. Vokiečiai 1945 m. balandžio 28 d. 
buvo ištremti į Tadžikiją.

Urvikių k. į valsčiaus viršaičio Mikužio 
sodyboje buvusį tvenkinį girti rusų kareiviai 
įvairavo tanką, kurio nebegalėjo be traktorių 
pagalbos ištraukti. Bevaikščiodami kareiviai 
Ligeikienės trobelėje užtiko besislapstančius 
kaimo vyrus: Praną ir Kazį Mikužius, Augustiną 
ir Valių Gėrikus, Vincą Stončių ir buknaitiškį 
Valių Kryžių. Susišaudymo metu kareiviai, 
netekę vieno savo kario,  pasitraukė. Kitą dieną, 
atvykęs ,,Smerš-o“ dalinys sudegino Mikužio ir 
Gerikos ūkinius pastatus, tėvus ištrėmė, Praną 
ir Kazį suėmė ir išvežė į Šiaulius, pusiaukelėje, 
mašinai sugedus,  toliau varė pėsčius. 1945-06-13 
karo tribunolas Praną nuteisė sušaudyti o Kazys 
gavo 10 m. ir išsiųstas į Norilsko lagerius.

Mažeikių apskrityje jau 1945 m. Sedos, 
Plinkšių, Balėnų miškuose veikė Vytenio par-
tizanų kuopa,  Židikų vlsč. Alberto Jasmonto 
būrys, Ylakiuose Domo Klovos-Siaubūno    
Ylakių kuopa, Tučių miške – Adolfo Baltino 15 
vyrų būrys.

Berija 1945 lapkričio mėn. 22 d. Stalinui ra-
portuoja kad Lietuvoje likviduota  312 banditų 
būrių, nužudyta 3936 ,,banditai“, paimta gyvų 
5251, areštuota 8579 ,,banditų“ pagalbininkų, 
legalizavosi 33750.

Komisaras Kruglovas įsakė su Lietuvos 
pogrindžiu susitvarkyti iki 1946 m. sausio 1 d. 
Vėliau ta data vis buvo nukeliama,  ir okupantai 
įklimpo į ilgas  dešimtmečio kovas  su lietuvių 
tautos pasipriešinimu, kol sunaikino paskutinį 
partizaną Kraujelį.  

Mažeikių r. paskutinė partizanų Leonardo 
Bieliausko grupė žuvo 1954 m. Spurganų k.. 
1945 m. trėmimas buvo tik įžanga į didžiausius 
lietuvių tautos trėmimus. 

Sovietų okupacija įsitvirtino ilgiems 50-čiai 
metų.

Metai neša į užmarštį praeities vargus, vis 
mažiau belieka žmonių,  tai menančių.

Mažeikiai prieš 70 metų, 1945-aisiais
Albertas RuGInIS, Mažeikiai

Mažeikių miesto panorama, apie 1948 m. Nuotrauka iš Mažeikių muziejaus archyvo
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Lietuvių etninės žemės Baltarusijoje: dabartis ir ateitis

Nuo senelių ir prosenelių laikų mes priklausome 
Unitų Bažnyčiai. Tai reiškia, kad mes, nors ir atliekame 
graikų apeigas, tačiau pripažįstame Romos Popiežiaus 
viršenybę. Tai kėlė pavydą Maskvos carams, todėl jie 
įteisino Bažnyčioje graikų apeigas ir paskelbė valstybi-
ne religija, pavadinę stačiatikių tikėjimu ir mus atskyrę 
nuo tikrojo Dievo ir Bažnyčios – taip įvyko schizma. 
Tokiu būdu jie atėmė iš mūsų paskutinius grašius, o 
mus pavertė baudžiauninkais, o kad valstiečių ašaros 
nepasiektų tikrojo Dievo sosto, atėmė iš mūsų ir dvasinį 
džiaugsmą – mūsų Unitų tikėjimą.

Konstantinas Kalinauskas

Kol Rusija neokupavo baltarusiškų žemių, 
Graikų apeigų Katalikų Bažnyčia buvo pati di-
džiausia Baltarusijoje. XVIII a. pabaigoje didžioji 
dalis baltarusių gyventojų (nusigyvenę bajorai, 
miestiečiai, valstiečiai) išpažino graikų katalikų 
apeigas. Unitai1  sudarė 80 proc. visos populia-
cijos. Prieš Pirmąjį Abiejų Tautų Respublikos 
padalijimą jos teritorijoje buvo aštuonios Unitų 
Bažnyčios vyskupijos. Po padalijimo Baltarusijos 
gubernijoje gyvenantys unitai liko pavaldūs Po-
locko arkivyskupijai, o Minsko ir Lietuvos guber-
nijos – Bresto vyskupijai. 1807 m. Bresto vyskupiją 
sudarė 802 parapijos2  su 748 583 parapijiečiais ir 
905 kunigais. Polocko arkivyskupijoje buvo 445 
parapijos su 568 787 parapijiečiais.

XVIII a. pabaigoje Rusijos imperijai okupa-
vus mūsų žemes, prasidėjo bandymai likviduoti 
Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią ir priversti tapti 
pavaldžia Stačiatikių Bažnyčiai.

1839 m. vasario 12 d. Polocke buvo pasirašy-
tas Soboro aktas dėl Unitų ir Stačiatikių Bažnyčių 
susijungimo. 1839 m. kovo 17 d. Sinodas išdavė 
įsaką dėl Unitų kolegijos pavaldumo Stačiatikių 
Bažnyčiai, o kovo 30 d. buvo paskelbtas impe-
ratoriaus pasirašytas raštas, pagal kurį tikintieji 
yra pavaldūs vienam vyskupui, yra viena tauta 
ir vienas tikėjimas. Iš viso baltarusiškose ir lie-
tuviškose vyskupijose su stačiatikiais susijungė 
virš 1,5 mln. unitų. Taip Unitų Bažnyčia nustojo 
egzistuoti. Jos likvidavimas buvo viena iš balta-
rusių rusifikacijos priemonių.

Likvidavus Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią, 
buvo ne vienas mėginimas ją atkurti, tačiau, deja, 
jie neatnešė lauktų rezultatų. Vienas iš tokių 
mėginimų buvo 1863–1864 m. sukilimo metu. Bal-
tarusiai, kurie prisiminė tuos laikus, kai išpažino 
Unitų tikėjimą, tikėjosi, kad dar galima sugrįžti 
prie senelių religijos. Apie tai prabilo ir vienas iš 
1863–1864 m. sukilimo vadų Kostas Kalinauskas 
pirmame baltarusių laikraštyje „Valstiečio tiesa“ 
(„Мужыская прауда“):„Žmonės rodė, kad Ro-
mos Popiežius siuntė savo palaiminimą (tačiau 
Maskva jį sustabdė), ragindamas ateitume pas 
kunigą ir priimtume Unitų tikėjimą. Tada, kas tiki 
Dievą, Jo Sūnų ir Šventąją Dvasią, tegu atsiskiria 
nuo stačiatikių ir pereina į teisingą senelių ir 
prosenių tikėjimą. Kas nepriims Unitų tikėjimo, 
tas liks schizmatiku3“  (Kalinauskas, 1980, 37). 
Šios idėjos plėtrą sustabdė 1863–1864 m. sukilimo 
numalšinimas ir jo padariniai.

Po 1905 m. įvykių Rusijos imperijoje, kai ša-
lyje buvo priimtas įstatymas, skelbiantis tikėjimo 
laisvę, buvo bandymų atkurti Unitų Bažnyčią. 
Apie tai rašoma straipsnyje „Temporamutantur 
... 4 “: „(...) Tuo metu tarp baltarusių visuomenės 
veikėjų buvo populiari idėja, susijusi su baltaru-
sių katalikais ir stačiatikiais, siekiant sujungti juos 
į vieną – Unitų – Bažnyčią. Didžiosios daugumos 
baltarusių gyventojų pasąmonėje Bažnytinės 
unijos idėja buvo įsitvirtinusi kaip Nacionalinė 
religija. Ji leistų atriboti baltarusių tautą nuo 
rusifikacijos ir polonizacijos procesų.

Lvove 1905 m. vyko derybos su unitų metro-
politu Andrėjumi Šeptickiu. Pagrindinis unijos 
iniciatorius buvo Ivanas Luckevičius. (...) Derybos 
prasidėjo aptariant bežemių ir mažažemių ukrai-
niečių perkėlimą iš Galicijos. Problema turėjo 
būti išspręsta, atiduodant jiems grafo Juozapo 
Tiškevičiaus dvarelį Barisausko paviete (...). Dalį 
žemių buvo planuojama skirti emigrantams iš 
Galicos – unitams – ir tokiu būdu ipso facto5  būtų 
įkurta pirmoji unitų parapija, kuri pasitarnautų, 

plečiant Unitų Bažnyčios idėją tarp Baltarusijos 
gyventojų (...) Kažkas perdavė valdžios atsto-
vams apie šį planą ir Stalipinas vienareikšmiškai 
pasisakė prieš žemės suteikimą bežemiams ir 
unitų emigraciją iš Galicijos.“6 

Dar kartą mėginta atkurti Unitų Bažnyčią 
tarpukariu Lenkijoje. Vilniuje, t. y. buvusioje Ki-
jevo, Galicijos ir visos Rusios unitų metropolijoje ( 
metropolitas – Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios 
galvos titulas ATR, vėliau Rusijos imperijos sudė-
tyje), pradėjo savo dvasinį kelią pats žinomiausias 
Unitų Bažnyčios atstovas, Polockos arkivyskupas 
Juozapatas Kuncevičius, kuris mirė kankinio 
mirtimi ir buvo paskelbtas šventuoju. Šiandien jo 
palaikai kaip relikvija yra saugomi Vatikane, Šv. 
Petro bazilikoje. Šv. Juozapo Kuncevičiaus dieną 
Katalikų Bažnyčia mini lapkričio 12 dieną.

Reikia pabrėžti, kad pirmieji bandymai 
atkurti Unitų Bažnyčią nedavė lauktų rezultatų, 
nes tai buvo vienkartinės akcijos, nesulaukusios 
palaikymo nei iš vietinių gyventojų, nei iš val-
džios atstovų. Iš esmės, šis klausimas nebuvo 
išspręstas ir XX a. viduryje. Tai lėmė daugybė 
priežasčių. Viena iš jų – išsiskyrė Romos ir 
vietinės dvasininkijos požiūris į Uniją. Katalikų 
hierarchai Vatikane į Unitų Bažnyčios atkūrimą 
žvelgė tik kaip į galimą priemonę atversti rusus 
į katalikybę. Vietininkai katalikų kunigai uniją 
vertino, kaip baltarusių polonizaciją, o dauguma 
baltarusių visuomenės veikėjų ir šalies dvasiniai 
hierarchai tikėjosi pasipriešinti Baltarusijos gy-
ventojų rusifikacijai ir polonizacijai bei sukurti 
Baltarusijos Nacionalinę Bažnyčią. Nusivylęs 
Bažnytinės unijos atkūrimu Nacionalinės Baž-
nyčios šalininkas kunigas Kazimieras Kulakas 
1931 m. gruodžio 5 d. rašė Lietuvos Rytų apeigų 
vyskupui Pranciškui Petrui Bučiui (MIC): „5–7 
asmenų grupė, gerai žinomi baltarusių kunigai, 
norėjo pereiti į unitų tikėjimą, ir įstoti į bazilijonų7  
arba marijonų8  kongregaciją. Bet jai nėra akcijos 
pro Albarusia (Baltarusijai), o tik pro Russia9  (Ru-
sijai), tai kam į ją stoti? Kaip pakeisti tautos tikė-
jimą, kai mūsų tauta žūsta ir plinta bedievystė?“ 
(Надсан, 2004, 17).

Tokios pačios nuotaikos persmelktas ir kitas 
laiškas, išspausdintas 1932 m. sausio 24 d. „Bal-
tarusijos šaltinio“(rus. „Беларуская криница“) Nr. 
8: „Kaip lenkų valdžia išsiunčia baltarusių kuni-
gus iš baltarusiškų parapijų, taip rusai, esantys 
Romos komisijoje, iškeldina baltarusių kunigus 
iš baltarusiškos teritorijos kaip galima toliau 
nuo savo tautos. – Kas galėjo tikėtis, kad jie taps 
sąjungininkais šiuo atveju?“ (Ten pat, p. 17). Ne ką 
mažiau liūdni straipsniai šia tema pasirodydavo 
ir Vilniaus baltarusių, nusivylusių Unitų Bažny-
čios atkūrimo procesais, spaudoje. Pavyzdžiui, 
straipsniai: „Kokie unijos reikalai“ ar „mesti lauk“ 
unitų kunigus, kurie lenkina baltarusių tautą“, 
„Apie unitų dvasininkiją“10 .

Su Unitų Bažnyčios atkūrimu Vilniaus krašte 
1920–1930 m. susiję procesai buvo nutolę nuo bal-
tarusių problemų ir netenkino baltarusių tautos 
dvasinių poreikių. Tam turėjo įtakos faktas, kad 
iš pradžių, siekiant atkurti Unitų Bažnyčią, sta-
čiatikiai pereidavo iškart į katalikybę. Dauguma 
buvo rusų kilmės ir išauklėti rusų dvasia, tad 
visai nesuprato baltarusių tautos. Daugelis jų 
sugrįžo atgal į stačiatikybę, kas tapo akivaizdžiu 
įrodymu, kad Unitų Bažnyčios atkūrimo procesas 
jiems buvo tik būdas savo socialinei padėčiai 
pagerinti. Todėl nieko nuostabaus, kad Unitų 
Bažnyčios atkūrimo idėja kai kuriose vietose 
žlugo, nesulaukė tęstinumo.

Per keletą veiklos metų, siekiant atkurti Unitų 
Bažnyčią, Vilniaus vaivadijoje buvo įsteigtos 
tik 3 unitų parapijos. Jos 1927 m. lapkričio 15 d. 
atsirado Vilniuje (klebono pareigas užėmė tėvas 
Michailas Sulkovskis), Mikalajave (klebonas 
tėvas Rigor Drazda) ir Pastovyje (klebonas tėvas 
Vladislovas Lesnabrodzkis. Štai taip atrodė 
bažnytinės unijos atkūrimo procesai Lenkijoje 
1928 m.:

„Vilnius: Vilniaus teritorijoje veikia tik 3 unitų 
parapijos Vilniuje, Mikalajavoje, Pastovuose. Uni-
tus stengiasi patraukti į savo pusę ir Stačiatikių 
Bažnyčia – net ir per prievartą. Net į dvasininkų 
luomą priima tuos, kurie neturi atitinkamos 
kvalifikacijos.

Buvo pranešama unitų dvasininkijai apie 
Svirskio, Drazdo ir Lesnabrodzkio amoralumą.

Naugardukas: Yra dvi parapijos – Albertinos 
[у Альберцiне] (apie 200 tikinčiųjų) ir Deleticių 
[у Дзяляцiцах] (apie 2000 tikinčiųjų). Šiose teri-
torijose aktyviai veikė ir jėzuitai11, kurių veiklą 
paskatino vykstantys unijos atkūrimo procesai. 
Buvo stebimi stačiatikių perėjimo į unitų tikė-
jimą būdai ir nagrinėjami konfliktai, susiję su 
kunigais dėl atimamų bažnyčių ir žemių (jiems 
jų nepaliekant).

Pelesos [Палессе] parapija:
1. Tarakanių [Тараканi] parapija: tėvas Ru-

žickis, vikarijus tėvas Miuleris ir tėvas Sugaila 
iš pradžių buvo Romos katalikai, po to, prašant 
Pinsko vyskupui tapo Graikų apeigų katalikų 
Bažnyčios dvasininkais.

2. Babravičių [Бабровiчы] parapija: [tėvas 
Pačonka] savavališkai užėmė stačiatikių apeigų 
bažnyčią, pasinaudodamas, kad ji buvo panaikin-
ta, tačiau palaikymo nesulaukė nei iš tikinčiųjų, 
nei iš dvasininkijos.

3. Olpėnų [Ольпень] parapija: tarnavo tėvas 
Aniuška, kuris 1926 m. savavališkai pasiėmė sta-
čiatikių bažnyčią, tačiau greitai iškart sugrąžino 
ją stačiatikiams.

4. Garadenkos [Гарадзенка] parapija: tarna-
vo tėvas Šimkevičius (iš pradžių buvo Romos 
katalikas), kuris iš karto stengėsi pasiekti, kad 
Garadenkos bažnyčia atitektų 450 katalikų.“

(LVCA, f. 51, ap. 4, b. 199, l. 40 ad. Vertimas iš 
lenkų labos – A. A.)

Susirūpinę Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios 
atkūrimo procesais lenkų politikai rašė:

„Stebint įvykius, susijusius su unitais, Vil-
niuje, galima išskirti tris dalykus. Visų pirma, 
Vilniaus vaivadijoje egzistavo trys parapijos: 
Vilniaus (tėvas Sulkauskas, apie 100 tikinčiųjų), 
Mikalajavo (tėvas Drazda) ir Pastovių (tėvas 
Lesnabrodzkis). Pastarosiose dviejose parapijose 
būdavo tik po keletą tikinčiųjų šeimų.

Šios parapijos paskiriamos asmenims, turin-
tiems prastą reputaciją, esantiems žemos moralės 
ir siekiantiems pasipelnyti.

Viena iš tokios situacijos priežasčių – dvasi-
ninkų trūkumas. Gali būti įsteigta apie 40 para-
pijų su 150 000 tikinčiųjų.

Vilniaus vaivadijos teritorijoje Unitų Bažny-
čios klausimas nebuvo plėtojamas tose trijose 
parapijose. Jėzuitai organizavo misijų akcijas 
– tokias, kaip, pavyzdžiui, Glubokojė (Глыбокае), 
kur buvo sakomi pamokslai ir vyko konferencijos 
rusų kalba.

Ateityje privaloma:
1. Paaiškinti valdžios atstovams apie Unitų 

Bažnyčios ir parapijiečių santykius, nors vieną 
kartą priminti apie Uniją ir Konkordatus12. 

2. Valdžia negali remti įtartinų asmenų, ku-
riuos iškelia ordinarai13 .

3. Pareigūnas negali remti misijų ar unitų 
akcijų, kurios kritikuoja stačiatikius ir valdžios 
atsiųstus   asmenis.

4. Urėdas neturi trukdyti vykdyti akcijų, su-
sijusių su unitų tikėjimu, jeigu jos nekenkia jam, 
valstybei ir jos žmonėms, stiprina autoritarizmą 
ir pagarbą Rytams.

Dėl silpnos Unitų Bažnyčios atkūrimo idėjos 
plėtros Vilniaus krašte nebuvo ginčijamasi. Buvo 
iškilusi tik viena konfliktinė situacija dėl Mikalaja-
vo kaimo gyventojų metrikų, atėjus dvasininkauti 
stačiatikiui tėvui Čistauskui.

Ateityje tikintiesiems gali kilti problemų 
renkantis kunigus, kaip pastebi žymūs visuo-
menininkai unitai, argumentuodami, kad unitų 
bažnyčios galimai nebeveikia, ir čia jau tikrai 
nebus apsieita be prievartos.“

(LVCA, f. 51, b. 119, l.,53 ad. – 54 – vertimas 
iš lenkų kalbos – A. A.)

Vis dėlto Vilniaus krašte blogiausiu metu 
atsirado dvi parapijos Mikalajave ir Pastovyje. 
Kaip bus vedamos ataskaitos:

„Unitų parapija Mikalajave turi tiktai 4 unitų 
šeimas, iš kurių viena yra zakristijono, o kita turi 
beneficiją14. Čistausko duomenimis parapijoje gy-
vena 60 asmenų, tačiau tai yra mišrios šeimos, o ne 
tik unitų tikėjimo. Jis juos krikštydavo, tuokdavo, 
laidodavo nemokamai, kai katalikų ar stačiatikių 
dvasininkai imdavo už tai didelius pinigus.

Bažnyčia uždaryta jau tris mėnesius. Raktas 
yra Romos katalikų rankose. Tėvui Lesnabrodz-
kiui nenorima jo atiduoti, nes bijoma, kad jis gali 
pereiti į stačiatikių tikėjimą ir visas dvaras taip pat 
tada priklausys Stačiatikių Bažnyčiai.

Unijos idėja nesusidomėjo nei stačiatikiai, nei 
Dysnos katalikų klebonas Balobanas, nes bijo, 
kad gali netekti parapijiečių ir dėl to sumažės 
pajamos.

Glubokojė, 1928 m. kovo 28 d.“
(LVCA, f. 51, ap. 4, b. 107, l. 16. Vertimas iš lenkų 

kalbos – A. A.)
Buvo bandymų įsteigti unitų parapijas ir 

kitose vietose, pavyzdžiui, Narutyje:
„Tarp atėjūnų iš Stačiatikių Bažnyčios ir Na-

ručio kilo ginčas dėl zakristijono rinkimų. Ginčas 
buvo išspręstas: 

1928–1933 m. zakristijonu buvo 70 metų 
amžiaus Juzefas Pugačevskis, Nikifiro ir Pela-
gėjos sūnus. Po to jis išėjo į pensiją aukštesniems 
dvasininkams nutarus. Pugačevskis savo 
įpėdiniu paskyrė 35-erių Aleksandrą Stauską 
iš Vileikos, tačiau jis neišlaikė egzaminų, todėl 
nebuvo patvirtintas. Vietoj jo Vilniaus stačiatikių 
konsistorija15 paskyrė Večiaslavą Semaškevičių 
iš Lebedevos.

Per pirmą paskyrimą tikintieji, susirinkę į 
pamaldas, išvedė jį iš bažnyčios, nes norėjo, kad 
vietoj jo būtų paskirtas zakristijonu Stauskas ir 
tai paaiškino Semaškevičiui. Kad išvengtų tokių 
situacijų, Vilniaus stačiatikių konsistorija pervedė 
jį į Kobylniką [у Кабыльнiк], o vietoj jo paskyrė 
Konstantiną Avenerą, Kobylniko kleboną.

Po šio įvykio dalis tikinčiųjų pasisakė už 
Stauską, pareiškė norį, kad jiems būtų paskirtas 
unitų dvasininkas.

Šis pareiškimas yra saugomas Romos katali-
kų Vaistomo klebonijoje kaip įrodymas, kad buvo 
siekta turėti savo dvasininką Narutyje.

1933 m. rugpjūčio 16 d.“
(LVCA, f. 51, ap. 4, b. 471, l. 2. Vertimas iš 

lenkų kalbos – A. A)
Kaip matyti, visi mėginimai Baltarusijoje 

atkurti Graikų apeigų Katalikų Bažnyčią XX a. 
pirmoje pusėje buvo nesėkmingi.

1 Unitai – tai vadinamieji graikų apeigų katalikai (TCBM V 
kn. 2, 27).

2 Parapija – visa vienos bažnyčios aptarnaujama apylinkė; ma-
žiausias krikščionių bažnyčių administracinis vienetas (Хрысцiянста, 
372).

3 Schizmà (gr. schisma, lot. schista) — skilimas, organizacinis reli-
ginės grupės atskilimas, atsiskyrimas nuo pagrindinės Bažnyčios.

4 Lot. temporamutantur – Pilna sentencija temporamutantur et 
nosmutamusinillis (laikai keičiasi ir mes kartu keičiamės).

5 Lot. ipsofactum– taip pat.
6 Visą straipsnį žr. Nr. 3.
7 Bazilijonai (OSBM lot. Ordo Sancti Basilii Magni, ukr. Чин 

Святого Василія Великого – Graikų apeigų katalikų Bažnyčios 
vienuolių ordinas, įkurtas 1631 m. rugpjūčio 20 d. Ordino būstinė 
– Romoje.

8 Marijonai arba Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo 
vardo kongregacija (lot. Congregatio clericorum regularium maria-
norum sub titulo immaculatae conceptionis beatae virginis mariae: 
MIC). Ordinas įkurtas 1673 m. Lenkijoje, Poznanės vyskupijoje, kunigo 
Stanislovo Papčynskio (S. Papczyński, 1631–1701). Kaip ordinas 
vienuolija aprobuota 1699 m. Svarbiausias veiklos tikslas — Švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kulto skleidimas, jaunimo 
(ypač iš žemesniųjų visuomenės sluoksnių) švietimas, mokymas, 
auklėjimas internatuose, misijos ir rekolekcijos. 1910 m. Palaimintasis 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis vienuoliją atnaujino.

 9 Pro Russia – 1925 m. Romos Popiežiaus Pijaus XI įsteigta ko-
misija, kuri rūpinasi visų konfesijų katalikais SSRS, rusų emigrantais, 
taip pat vadovaujanti misijoms SSRS kaimyninėse šalyse.

10 Straipsnis, žr. išnašą Nr. 3.
11 Jėzuitai – (lot. Societas – SJ) Romos katalikų vienuolių ordinas, 

įkurtas 1540 m. Ignaco Lojolos. Jėzuitai vykdo apaštališką veiklą, daug 
dėmesio skyria misijoms ir švietimui (КЭ II 53).

12 Konkordatas (lot. concordatus – sutartas, suderintas) – vals-
tybės sutartis su popiežiumi, apibrėžianti Katalikų Bažnyčios padėtį 
toje valstybėje.

13  Ordinãras (lot. ordinarius – eilinis, etatinis) – Katalikų Bažny-
čios pareigūnas, vykdantis tam tikroje teritorijoje bažn. jurisdikciją, 
ppr. vyskupas, valdantis dieceziją. Pavyzdžiui, kariuomenės ordinaras 
rūpinasi kariuomenėje tarnaujančiųjų sielovada.

14 Beneficija (lot. beneficium – geradarystė): 1. V. Europoje 
ankstyvaisiais viduramžiais žemės valda be paveldėjimo teisės, 
skiriama karaliaus arba stambaus feodalo savo vasalui už tarnybą 
(dažn. karinę); 2. pelninga tarnyba, kurią dvasininkams teikdavo 
Katalikų Bažnyčia.

15 Konsistorija: 1. carinėje Rusijoje – archijerėjui pavaldus ko-
leginis vyskupijos organas, vykdantis bažnytinės administracijos ir 
bažnytinio teismo funkcijas; 2. Katalikų Bažnyčioje – kardinolų taryba, 
pirmininkaujama popiežiaus.
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Prūsijos archyvas ir Lietuva
Dr. Martynas PuRVInAS, Kaunas
Nuo 1230 m. į baltų genčių žemes bro-

vęsis Kryžiuočių (Vokiečių) ordinas buvo 
apsiginklavęs tuometinės Vakarų technolo-
gijos ir kultūros pasiekimais, tarp jų ir raštija. 
Ordino pilyse darbuodavosi raštininkai, ra-
šydavę įvairiausius dokumentus (nuo laiškų 
reikiamiems asmenims iki išlaidų knygų ir 
pan.). Tie raštai tapo vienais seniausių rašy-
tinių šaltinių, bent fragmentiškai minėjusių 
baltų gentis ir jų gyventus kraštus.

1525 m. įsteigus pasaulietinę Prūsijos kuni-
gaikštystę, valstybės ir jai pavaldžių struktūrų 
raštvedyba plėtota toliau: savo raštines turėjo 
ne vien krašto valdovas, bet ir atskirų vietovių 
valdytojai, Liuteronų Bažnyčia ir jos padaliniai. 
Svarbesnieji dokumentai (pavyzdžiui, žemės 
nuosavybės aktai ir pan.) saugoti ištisus šim-
tmečius, formavosi archyvų užuomazgos, 
įvairūs dokumentų rinkiniai ir kt. Prūsijos 
valstybės centrui iš Karaliaučiaus persikėlus 
į Berlyną, tai valstybei stiprėjant ir plečiantis, 
vis gausėjo svarbių dokumentų, įvairių jų 
rinkinių. Nuo 1686 m. kauptas valdovo ar-
chyvas 1803 m. buvo pavadintas „Slaptuoju 
valstybės archyvu“. Tame Berlyne kauptame 
archyvinės medžiagos rinkinyje siekta su-
rinkti valstybei svarbiausius dokumentus. 
Kartu gyvavo atskirų provincijų archyvai 
(pavyzdžiui, Rytprūsių – kartu ir Mažosios 
Lietuvos, dokumentai kaupti Karaliaučiuje, 
Gumbinėje), savo archyvus įsteigdavo miestai, 
atskiros administracinės ir kitokios struktūros 
(apygardos, apskritys, valsčiai, vyskupijos ir t. 
t.). Raštininkai rengdavo svarbių ir nykstančių 
dokumentų kopijas, kurios būdavo siunčiamos 
ir į kitus (pavyzdžiui, specializuotus) archy-
vus. Taip svarbesnės žinios apie Rytprūsius 
ir Mažąją Lietuvą dokumentų kopijomis 
nukeliaudavo į Berlyną, atsidurdavo centri-
niuose ar kitokiuose (pavyzdžiui, kariniame, 
bažnytiniame ir pan.) archyvuose.

XIX a. sukūrus gana biurokratizuotą 
Prūsijos valstybę, vėliau ir Vokietijos im-
periją, valstybinė ir kitokia raštvedyba tapo 
reikšminga veiklos sritimi. Svarbesniuose 
centruose veikė skirtingos paskirties (pavyz-
džiui, žemės ūkio, statybos ir pan.) archyvai, 
kur būdavo kaupiama dešimtys ir šimtai 
tūkstančių dokumentų, fiksavusių gausią 
informaciją apie didelės valstybės ūkio ir 
visuomenės būklę ir kita.

Dalį Rytprūsių archyvų palietė Rusijos 
okupacija Pirmojo pasaulinio karo pradžioje, 
tačiau ilgai kurtą sistemą galutinai sugriovė 
Antrojo pasaulinio karo baigtis: sovietinės 
kariuomenės įsiveržimas, beatodairiškai 
griaunant miestus, vandališkas okupantų 
siautėjimas užimtose teritorijose, ten aptiktų 
vertybių grobimas ir niokojimas.

Rytų frontui artėjant, reikšmingesnes 
vertybes bandyta slėpti, kaip manyta, sau-
gesnėse vietose (taip nuošalios Laukstyčių 
pilies rūsiuose laimingai išliko kai kurios 
reikšmingos lituanistinės vertybės), svar-
biausieji istoriniai dokumentai iš Rytprūsių 
evakuoti į Vakarus (kelionės metu dalį jų 
prarandant, jų netenkant ir pokarinės sui-
rutės laikais). Veikiausiai tuomet nepajėgta 

išvežti visoje provincijoje per šimtmečius 
sukauptų gausybės dokumentų, milžiniško 
kiekio naujesnės (XIX a.–XX a. pirmosios 
pusės) dokumentacijos. Kai ką į Vakarus 
vežėsi pabėgėliai, bet nedaug kas iš to išli-
ko (pavyzdžiui, pakelėje teko sudeginti iš 
Bitėnų išvežtą Martyno Jankaus archyvą, 
jo sodyboje likusius popierius sunaikino 
pokariniai atsikėlėliai).

Pokariu atsikūrusioje Vakarų Vokietijoje 
pradėta rinkti įvairiose vietovėse atsidūrusius 
archyvinės medžiagos likučius (pavyzdžiui, 
svarbesnių dokumentų iš Karaliaučiaus archy-
vo būta Gėtingene, raštų iš Mažosios Lietuvos 
buvo atsidūrę ir kitose vietovėse). Dar 1924 
m. Berlyno priemiestyje Daleme pastatytuose 
archyvo rūmuose vėl pradėti kaupti senieji do-
kumentai, bandyta juos klasifikuoti, restauruo-
ti sunykusius lapus ir pan. Tie dešimtmečiai 
nebuvo lengvi – po 1945 m. katastrofos daug 
kas norėjo visai pamiršti praeitį, 1947 m. oficia-
liai buvo panaikintas net pats Prūsijos vardas. 
Į Dalemo archyvą 1978 m. buvo pervežti ir 
Gėtingene saugoti Karaliaučiaus archyvo 
fragmentai. Per daugelį pertvarkymų palaips-
niui buvo suformuotas reikšmingas senųjų 
dokumentų masyvas, dabar žinomas „Slaptojo 
Prūsijos valstybės archyvo“ vardu (Geheimes 
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz). Šalia 
senųjų rūmų buvo pastatyti nauji korpusai, 
išplėstas restauracijos skyrius, apsiginkluota 
naujoviška technika ir t. t.

Padedant išeiviams jau dešimtmetį pa-
vyksta studijuoti Prūsijos archyvo lobius, 
susipažįstant su tūkstančiais senųjų doku-
mentų, pastebint ir tame archyve vykstan-
čius pokyčius.

Kokius paviršutiniškus ekskursantus iš 
Lietuvos šis archyvas gali ir nuvilti. Kelias 
dešimtis kilometrų besitęsiančiose saugyklų 
lentynose vyrauja medžiaga iš vakarinių 
ir centrinių buvusios Prūsijos karalystės 
provincijų, kurios daugiau išliko Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje ir pokariu. Deja, 
Rytprūsiai buvo nuošalus ir atokus Vokieti-
jos imperijos pakraštys, iš kur buvo nelengva 
išvežti didesnius archyvinės medžiagos 
kiekius. Tas kraštas labiausiai nukentėjo 
per pusmetį ten užtrukusias kovas, ypač 
nuožmų paveldo niokojimą, kai ten buvo 
sunaikinta daugybė vertingų dokumentų 
apie Mažosios Lietuvos praeitį.

Tikrąją paveldo vertybių padėtį 1945 
m. pradžioje vaizdingai apibūdina Berlyne 
surengta paroda „Dingę muziejai“. Ten 
atstatytų salių sienos nukabinėtos iki karo 
ten buvusių paveikslų kopijomis, skulptūrų 
nuolaužomis. Pateikta įdomių žinių apie 
Berlyne saugoto milžiniško meno vertybių 
rinkinio likimą: 1945 m. pradžioje sovietinių 
karių jau užimtose vertybių saugyklose vis 
kildavo paslaptingų gaisrų, kol galop pra-
nešta, kad visi tūkstančiai garsių jų paveikslų 
esą sudegė, o iš didžiųjų akmeninių skulp-
tūrų kažkodėl teliko tik menkos nuolaužos. 
Sovietinio atšilimo laikais N. Chruščiovui 
Rytų Vokietijai grąžinus kaip karo trofėjus 
išvežtus meno kūrinius, atgal tesugrįžo vos 

keliolika procentų pagrobtų vertybių. De-
šimtmečius detektyvinį darbą tęsiantys Vo-
kietijos menotyrininkai vis aptinka, kad koks 
„sudegęs“ paveikslas iš Berlyno dabar kabo 
kuriame nors Rusijos muziejuje, išvežtais 
trofėjais uoliai prekiaujama juodojoje rinkoje. 
Deja, istorija vis kartojasi – dabar televizo-
riaus ekrane galima stebėti, kaip Islamo 
valstybės kovotojai uoliai daužo senovines 
vertybes, kaip vėl klesti vandalizmas.

Grįžtant prie lituanistinio paveldo 
Prūsijos archyve, reikia pabrėžti, kad Lie-
tuvai svarbūs dokumentai ten atsidurdavo 
įvairiais keliais (ne vien tik per Karaliau-
čiaus rinkinį). Atkaklesni ir kvalifikuoti 
tyrėjai svarbios informacijos galėtų aptikti 
įvairiuose archyvo skyriuose (pavyzdžiui, 
raštai iš Mažosios Lietuvos į Berlyną neretai 
atsidurdavo skirtingų institucijų rinkiniuo-
se). Tingesnieji galėtų teisintis, kad Prūsijos 
archyve neišvengta gal visiems archyvams 
būdingų bėdų: ne visi dokumentai sąra-
šuose tinkamai įvardyti (neretai lietuviškų 
„razinų“ pavyksta aptikti tik nuodugniai 
pažiūrėjus storą dokumentų aplanką, o 
ne vien žvilgtelėjus į schemišką aprašą); 
baltiškus vietovardžius ir asmenvardžius 
senovės raštininkai, o ir vėlesni archyvo ap-
rašų sudarinėtojai įvairiausiai iškraipydavo. 
Dalį dokumentų apniokojo karo negandos, 
daug ko dar nespėta restauruoti – kokius 
suragėjusius XVI–XVII a. popierius tenka 
apžiūrėti tik kaip paslaptingą „pundą“, kurį 
gal perskaitys tik ateities tyrėjai. Galima tik 
pasvajoti, kad šiandieniniam žmogui itin 
svarbūs atrodytų Tilžės archyvai (jei būtų 
išlikę visa daugybė dokumentų iš ten), kur 
turėjo būti daugybė žinių apie Mažąją Lie-
tuvą ir jos gyventojus.

Daugelį mėnesių praleidus Prūsijos 
archyve, tenka apgailestauti, kad ten netek-

davo išgirsti lietuviškos kalbos. Ten nuolat 
darbuojasi didelės tyrėjų grupės iš Lenkijos, 
nesunku sutikti latvį ar estą. Įsiminė beveik 
„etatiniai“ tyrėjai – metų metus uoliai studi-
juojantys senuosius dokumentus. Archyvo 
darbuotojai taip pat skundžiasi, kad lietuviai 
ten reti ir ne itin uolūs lankytojai. Atrodo, kad 
Lietuvoje nedaug kam terūpi taip netoli nuo 
mūsų krašto tebegulinčios istorinės vertybės, 
apibūdinančios ne vien Mažąją, bet ir Didžiąją 
Lietuvą, įvairius veikėjus ir gimines (pavyz-
džiui, žymiuosius Radvilas). Apgailėtina, 
kad per ketvirtį amžiaus į Lietuvos kultūros 
apyvartą pateko tiek nedaug unikalios infor-
macijos iš Prūsijos archyvo. Daug istorikų 
susikūrė ir patogius pasiteisinimus – tie netikę 
senovės raštininkai vis rašydavo dabar nepo-
puliaria vokiečių kalba, tad dabar patogiau 
domėtis kokiais anglosaksų kraštais ir anglų 
kalba surašytais šaltiniais. Kiti viliasi, kad 
reikiamus šaltinius iš Prūsijos archyvo kada 
nors publikuos lenkai ar vokiečiai, tad esą 
nėra kur skubėti. Deja, tą begalinę archyvinių 
dokumentų „jūrą“ vargu ar kada iki dugno 
išsems kitų kraštų tyrėjai, besirūpinantys sau 
aktualiais dalykais.

Kol kas Prūsijos archyvo vertybes 
naudoju rengdamas mokslo monografijų 
ciklus „Mažosios Lietuvos kultūros pavel-
das“ ir „Lietuvos kaimų istorinė raida“. 
Ten aptiktos įdomybės papildė „Vorutoje“ 
publikuotų straipsnių ciklus „Mažosios 
Lietuvos etnografiniai kaimai“ ir „Mažosios 
Lietuvos panemuniais“. Pavyko surinkti 
daug medžiagos apie po 1944 m. sunaikintus 
Mažosios Lietuvos dvarus ir jų sodybas. Ne-
mažai ten rastos informacijos iš esmės keičia 
dar sovietmečio pabaigoje lipdytą primityvų 
Mažosios Lietuvos vaizdą, tokios žinios 
padės naujoviškai ir patikimai apibūdinti tą 
sunaikintą baltišką kraštą ir jo žmones.

„Vorutos“ dovana Martyno Jankaus muziejui
2015 m. Joninių išvakarėse ant Ramby-

no kalno, Pagėgių savivaldybės Martyno 
Jankaus muziejų aplankė nacionalinio 
Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ vyr. 
redaktorius Juozas Vercinkevičius. Šio vizito 
metu muziejui buvo perduotas inkrustuotas 
pastatomas laikrodis ir krištolinė pelėdos 
skulptūra, kuriuos prieš keletą metų „Voru-
tos“ redakcijai padovanojo 2014-ųjų rugsėjį 
amžinybėn iškeliavusi Ieva Jankutė.

 Mažosios Lietuvos patriarcho, aušrinin-
ko, Valstybės Tarybos nario Martyno Jankaus 
vaikaitė Eva Milda Gerola-Jankus buvo 
visuomenės veikėja išeivijoje ir Lietuvoje, 
Mažosios Lietuvos rezistencinio sąjūdžio 

(JAV) vicepirmininkė, Mažosios Lietuvos 
fondo valdybos narė ir mecenatė, „Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos“ garbės rėmėja, spau-
dos ir leidinių apie Mažąją Lietuvą mecenatė, 
Martyno Jankaus vardo kultūros paveldo 
saugojimo ir puoselėjimo premijos steigėja, 
nuolatinė Martyno Jankaus muziejaus globėja 
ir mecenatė. Šios asmenybės atminimo įam-
žinimas, o tiksliau – Ievos Jankutės memori-
alinio kambario Martyno Jankaus muziejuje 
suformavimas – vienas rimčiausių ateities 
planų muziejaus darbuotojams. Pirmąjį 
žingsnį išsaugant istorinę atmintį jau žengė 
Daiva Ketvirtienė (Ievos Jankutės turto pa-
veldėtoja), perdavusi muziejui akvarele lietą 
Ievos Jankutės portretą (dailininkė R. Lūšis), 
valstybinius apdovanojimus, didelį pluoštą 
fotografijų, dokumentų. Anot redaktoriaus 
Juozo Vercinkevičiaus,  laiškai, dokumentai, 
fotografijos, dovanos, viskas, kas dar saugo-
ma daugelio I. Jankutės artimų žmonių as-
meniniuose archyvuose, tikrai turi rasti vietą 
Ievos Jankutės atminties kambaryje...

Ieva Jankutė nugyveno ilgą ir prasmingą 
gyvenimą, buvo komunikabili, visuomeniš-
ka, tad turėjo būrius bičiulių, bendraminčių, 
draugų  Vokietijoje, Italijoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje. Neabejotina, kad jos 
gyvenimą, veiklą, įvykius įprasminančių 

Ieva Jankutė šalia savo senelio spaustuvininko, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus,   
Bitėnai, 1931 m. 

Daivos Ketvirtienės muziejui perduoti Ievos 
Jankutės apdovanojimai: ordinas „Už 

nuopelnus Lietuvai“ ir ženklas „Pagėgių 
garbės pilietis“ 

artefaktų jos aplinkos žmonės tikrai turi...
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus 

muziejus dėkoja, tiki ir laukia, kad iškilaus 
spaustuvininko Martyno Jankaus, jo dukterų 
Elzės, Edės, Urtės, jo sūnų Kristupo ir Mar-
tyno, jo vaikaičių Ievos ir Endriaus bičiuliai, 
draugai, bendražygiai atsilieps į šį kreipimą-

si ir perduotais eksponatais padės tinkamai 
įprasminti šios garsios, Mažajai Lietuvai itin 
nusipelniusios šeimos atminimą. 

 Liudvika BURZDŽIUVIENĖ, 
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus 

muziejaus direktorė 

Prūsijos slaptojo valstybinio archyvo Berlyne-Dahleme pagrindinio pastato nuotrauka – atviru-
kas. V. Rutkowski GSTA nuotr.
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Lietuvių laikraščių redaktorė Marija Žukauskaitė

Straipsnyje komentuojama Lenkijos val-
džios politika tautinių mažumų, šiuo atveju 
ypač gudų, atžvilgiu. „Gudų tauta yra viena 
tų buv. Rusijos imperijos tautų, kurios vė-
liausiai stojo prie sąmoningo gyvenimo. Šita 
aplinkybė daug nulėmė tame, jog susikūrus 
naujoms valstybėms gudų tauta tapo per-
skelta į dvi dali: didesnioji pasiliko Rusijai, 
o mažesniąją pastvėrė lenkai. Visai supran-
tama, kad atbundanti tauta negali išsižadėti 
savo idealo – susijungti visai į vieną kūną ir 
sukurti visai nepriklausomą savo valstybę...“ 
„O tuo tarpu visa Lenkijos politika gudų ir 
kitų pavergųjų tautų atžvilgiu mums sako, 
kad lenkai anos teisybės nenori pripažinti... 
Tautinį ir kitokį pavergtųjų tautų sąmonėjmą 
visaip trukdo, veikėjus visaip persekioja, 
laisvą gyvenimą varžo.“ 

Toliau – apie birželio 27–28 d. Vilniuje 
vykusį tariamą gudų tautos suvažiavimą 
su jo pirmininku Pauliukevičium priešaky. 
Suvažiavimas parodė, kad lenkai negali pa-
sigirti destrukciniu darbu netgi tarp gudų, 
nors ši dirva neseniai jiems atrodė labai 
dėkinga. Pralaimėjimai! „Lenkus jie turėtų 
pamokyti (šiuo atžvilgiu visai negabius 
ko nors gera išmokti), jog norint prieti prie 
kurios nors tautos, reikėtų eiti stačiu keliu, 
o ne šunkeliais, ir naudotis žmonėmis, kurių 
rankos švarios ir sąžinė gryna, nes tik tokiais 
žmonėmis tegali pasitikėti kiekviena tauta 
savo tarpe.“ „Juk kas šiandien besiginčys, 
kad žiaurus policijos elgesys, sunki mokes-
čių našta, neteisingas jų skirstymas, visokių 
lengvatų teikimas lenkams, jų kalbai ir t. t. 
daug daugiau kelia tautinį lietuvių, gudų ir 
kt. tautų sąmoningumą, negu pačių tų tautų 
veikėjai su savo priemonėmis.“ 

„Nusikalstamą“ straipsnio turinį Vil-
niaus m. II apygardos teismo tardytojas su 
vertėjos B. Eidrigevičiūtės pagalbą įrodė 
1926 m. lapkričio 22 d. Vertėjai sumokėta 12 
zl. Ats. redaktorei M. Žukauskaitei primesti 
kaltinimai nežinomi, nes tolimesnės proceso 
eigos dokumentų ir galutinio teismo spren-
dimo archyvo byloje nėra.

Konfiskuotas ir „Vilniaus aido“ 1926 m. 
lipos 8 d. Nr. 76 dėl straipsnio be autoriaus 
parašo „Kaip ir už ką teisė pusprokurorį 
Hurczyn`ą“ (rašinio tęsiniai – liepos 10 d. Nr. 
77 ir liepos 13 d. Nr. 78). Straipsnyje tęsiama 
laikraščio Nr. 35 pradėta tema – prokuroro 
padėjėjo kriminalinės bylos pabaiga. Bylą 
liepos 2–5 d. nagrinėjo Vilniaus apygardos 
teismas. Teisiamajam pateikta 14 kaltinimų. 
Už kiekvieną iš jų Baudžiamasis kodeksas 
numatė po kelerius metus kalėjimo. Teismas 
nustatė, jog pagal atitinkamus BK straipsnius 
bausmė sudaro 49 metus. Tačiau pagal BK 60 
str., kai didžiausia bausmė gali uždengti visas 
kitas su tuo nusikaltimu susijusias bausmes, 
nutarta 51 m. amžiaus kaltinamąjį nubausti 
penkerių metų kalėjimo bausme, kalėjimą 
pakeičiant pataisos namais. Be to, nutarta 
išreikalauti 60.448 zlotų su palūkanomis iždo 
naudai ir 1.210 zl 56 gr teismo išlaidų.        

Lenkų valdžiai užkliuvo išplatintame 
„Vilniaus aido“ 1926 m. liepos 27 d. Nr. 84 
esantis straipsnis be autoriaus parašo „Ne-
reikalinga opozicija.“ Vilniaus apygardos 
teismo tardytojo 1926 m. spalio 25 d. proto-
kole perpasakota, kas rašoma į lenkų kalbą 
B. Eidrigevičiūtės išverstame straipsnyje. 
Užkliuvo „okupuotos Lietuvos opozicija.“ 
Straipsnyje sakoma: „Pereitame numery 

esame rašę, jog griežtas partinis „Kelio“ 
nusistatymas Vilniaus lietuvių tarpe sunku 
pateisinti. Juo labiau nesuprantamas griežto 
opozicinio nusistatymo palaikymas šioj pusėj 
prieš N.[epriklausomos] Lietuvos vyriausybę. 
Pasirodo, kad taip manoma ir Kaune.“ „Šitai 
vilniškis „Kelias“ rado reikalo pakelti kovos 
vėliavą prieš N. Lietuvos naują valdžią ir, 
suprantama, prieš tą visuomenės dalį, kuri 
tą valdžią pastatė ir remia. Dėl „Kelio“ jau 
nėra N. Lietuvos valdžios, o tėra „cicilikų ir 
masonų“ vyriausybė. Labai gaila!“

Mat „Vilniaus aido“ liepos 24 d. Nr. 
83 buvo išspausdintas kriptonimu M. K. 
pasirašytas straipsnis „Savo tarpo reikalu“ 
(tikrasis autorius yra P. Karazija). Straipsnyje 
kritikuojama laikraščio „Kelias“ pozicija dėl 
Lietuvos vidaus politikos po krikščionių de-
mokratų valdymo. „... Draskyti savo rūbus 
dėl N. Lietuvos vidaus politikos vilniečiams, 
ir dar taip, kad net mūsų vienybė ir reika-
lingas bendradarbiavimas braška, tikrai 
nepateisinama.“  

„Kad N. Lietuvos kai kurios partinės 
grupės su dabartine valdžia nuo rinkimų 
dienų tebekovoja – tai suprantama: jos juk 
turi tikslo valdžios dasigauti, – rašoma 
str. „Nereiklainga opozicija.“ – Bet kokio 
tikslo gali turėti „Kelias“, paskelbęs karą N. 
Lietuvos vyriausybei ir didesnei jos visuo-
menės daliai? Argi „Kelias“ norėtų, kad ir 
jo skaitytojai, tad tam tikras okup. Lietuvos 
lietuvių gyventojų skaičius, drauge su aršiais 
N. Lietuvos priešais lenkų endekais imtų nie-
kinti N. Lietuvos valdžią, esamąją joje tvarką, 
tad ir pačią N. Lietuvą? Tauta apsvarsčiusi 
išrinko sau tokią valdžią, kokios norėjo, 
tad norint niekinti valdžią, tenka niekinti ir 
lietuvių tautą ar jos daugumą, kuri esamąją 
valdžią pastatė.“ Okup. Lietuvos visuome-
nės dalies opozicija prieš naują N. Lietuvos 
vyriausybę yra nereikalinga.     

„Vilniaus aido“ straipsnyje perpasakotas 
Vilniaus lenkų laikraščio „Słowo“ liepos 
25 d. Nr. 171 šmeižikiškas straipsnis prieš 
Lietuvą. Tas rašinys be pavadinimo (1 p. 
redakcinė skiltis) – tai informacija apie Lietu-
vos premjero M. Sleževičiaus kalbą Seime ir 
kt. Pasak straipsnio, visų Baltijos pakrančių 
spaudoje „pilna negirdėtų demaskavimų 
apie buvusios Kauno krikščionių demokratų 
vyriausybės piktnaudžiavimus.“ „Turime 
vilties, jog lietuvių tauta veikiai praregės ir 
nublokš tą slegiantį jungą“, – rašė „Słowo“. 
Į šio laikraščio šmeižtą „Vilniaus aido“ Nr. 
84 atsiliepta straipsniu „Niekšų darbas“ 
(autorius irgi M. K. – P. Karazija). 

Anot Prokuroro įstaigos prie Vilniaus 
apygardos teismo 1927 m. sausio 31 d. išva-
dos, „Vilniaus aido“ straipsnyje „išreikšta 
nepagarba valdžiai šmeižiant Lenkijos Vy-
riausybę, niekšiškomis vadinant Lenkijos 
Vyriausybės tendencijas siekiant nutautinti 
persekiojamus lietuvius.“ Nusikaltimą nu-
mato BK 154 str. 2 d., todėl pagal BPK 208 ir 
845¹ straipsnius byla turi būti nagrinėjama 
Apygardos teisme supaprastinto proceso 
tvarka (LCVA f. 129, ap. 2, b. 3680; MAB 
f. 247, b. 98). Apygardos teismo posėdis 
surengtas tik 1927 m. gruodžio 16 d. Posė-
dyje dalyvavo liudytojas V. Liaukevičius, 
straipsnio vertėja B. Eidrigevičiūtė ir kun. V. 
Zajančkauskas. Kaltinamąją gynė advokatas 
S. Sadkovskis (Sadkowski). M. Žukauskaitė 
kalta neprisipažino, sakė, kad straipsnio 
neskaitė, per mėnesį gauna 100 zl tik už 

laikraščio pasirašymą ir baigiamajame žo-
dyje prašė ją išteisinti. Teismas kaltinamąją 
išteisino. Padengti teismo išlaidas – 9 zlotus 
– sutiko B. Eidrigevičiūtė.

Taikos teismo posėdyje 1926 m. rugsėjo 
16 d. M. Žukauskaitė kvosta, atrodo, už 
laikraščio rugsėjo 2 d. Nr. 100 straipsnį 
„Tautinės mažumos ir lenkų demokratija 
mūsų padangėj.“ Kaltinta pagal BK 263 str., 
tačiau išteisinta (MAB f. 247, b. 98).

Už straipsnį „Apie Vilniaus krašto gy-
ventojų tautinę sudėtį“ (pasirašęs M. B-ius; 
tai Vilniaus krašto lietuvių veikėjas Marijonas 
Babilius) „Vilniaus aido“ 1926 m. rugsėjo 23 d. 
Nr. 109 M. Žukauskaitė 1927 m. gruodžio 22 d. 
nubausta 100 zl pabauda („Lietuvių enciklope-
dija“, t. XXXIV). Pagal oficialią rusų statistiką 
buv. Vilniaus gubernijos penkiose apskrityse 
– Vilniaus, Trakų, Švenčionių, Lydos ir Ašme-
nos – 1857 m. buvo 46 % gyventojų lietuvių, 
o 1897 m. – 25,04 %. Per 40 metų lietuvių gy-
ventojų skaičius Vilniaus krašte sumažėjo 35 
%, lenkų – 3, 55 %, o gudų padaugėjo net 19,19 
%. Straipsnyje primintas krašto gyventojų len-
kinimas per bažnyčias ir dvarus, rašoma, kad 
lenkų valdžios 1922 m. sudaryti prie Lenkijos 
norinčių prisidėti žmonių sąrašai pagrįsti 
prievarta bei papirkimais... Daugelis žmonių 
neskyrė tautybės nuo tikybos. Daugumai 
mūsų sodiečių trūko sąmoningumo.   

„Lenkai, išrodinėdami, kad Vilniaus 
kraštas turi priklausyti Lenkijai, vaduojasi 
šiais svarbiausiais argumentais: dauguma 
šio krašto gyventojų kalba lenkiškai, lenkai 
davė jiems savo kultūrą ir jie visą laiką pasi-
liko jų kultūros įtakoje, patys gyventojai norį 
priklausyti Lenkijai.“ Menkiausias pirmu-
tinis argumentas. Juo vadovaujantis, Švei-
carija turėtų priklausyti trims valstybėms. 
Lenkai „šiek tiek kultūros davė bajorams 
ir miestelėnams. Mūsų sodžius jų kultūros 
nė neparagavo“. Lenkai „girtis ir dar reikšti 
kažkokių pretenzijų, kad jie davė mums 
savo kultūrą negali, nes kiek jie mums galėjo 
tos kultūros duoti, patys būdami neaukš-
tam kultūros laipsnyj?“ „Iš viso to galime 
padaryti išvadą, jog lenkai, reikšdami prie 
Vilniaus krašto pretenzijų, visai arba labai 
mažai teturi tiesos.“ „Nedaug tegali reikšti 

pretenzijų prie šio krašto ir gudai, nes šis 
kraštas yra etnografinė Lietuvos dalis...“ 
Vilniaus kraštas turėtų tekti tik Lietuvai.          

Vilniaus apygardos teimo prokuroras 
M. Žukauskaitę pagal BK 199 str. 1 d. 6 p. 
apkaltino už „Vilniaus aido“ 1926 m. spalio 
16 d. Nr. 119 straipsnį „Šešeriems metams 
praėjus“ (autorius G. Ainis; tai Rapolo 
Mackonio slapyvardis). Straipsnyje kalbama 
apie Vilniaus ir Vilniaus krašto prijungimą 
prie Lenkijos. 

„Šio mėnesio 9 dieną suėjo lygiai šešeri 
metai, kai lenkų armijos gen. Želigowski`s 
smurto keliu, pasakysim iš pasalų, puolė 
visu frontu lietuvių kariuomenę ir turė-
damas daug didesnes karo jėgas įsiveržė 
Vilniun.

Lenkų veidmainiškumas pražydo tuo-
met visoje pilnumoje. Vieną dieną Suval-
kuose lenkų ir lietuvių atstovai pasirašė 
nepuolimo sutartį, kitą dieną Lydos mieste 
padaręs kariuomenės apžvalgą dabartinis 
karo ministeris Piłsudskis pasiuntė į Vilnių 
generolą Želigowskį, kuris ėjo neva tai kaipo 
maištininkas ir iš karto skelbėsi, kad visiškai 
nepriklausąs nuo Lenkijos.“

„Užėmus Želigowskiui smurto keliu 
Vilnių, prasidėjo naujas gyvenimas, pilnas ne-
teisybių, neteisėtumų, persekiojimų, presijų. 
Apakinti Vilniaus lenkai rėkė visa gerkle, kad 
atėjo dabar laimingiausi gyvenimo laikai, kad 
Želigowskiui užėmus Vilnių gyvenimas pa-
sidarysiąs didžiausia prabanga, kad niekam 
nereikėsią nei dirbti, nei rūpintis, kad visi tik 
semsią Lenkijos turtus rieškučiomis, kad an-
glių, miltų, žibalo, aukso, druskos nevaliosią 
kur ir dėti, žodžiu – „rojus.“ 

Toliau išdėstyta Vilniaus krašto prijun-
gimo prie Lenkijos eiga, aprašomi lietuvių 
trėmimai iš Vilnijos ir kt. „Išardę ir panaikinę 
kultūrines lietuvių organizacijas, ištrėmę 
neteisėtai kelias dešimtis inteligentų, kitus 
privertė neva pačius bėgti nuo persekiojimų, 
– perkėlė savo presijas į provinciją, manyda-
mi čia daug lengviau apsidirbsią su lietuviais 
gyventojais. Tačiau ir čia atšipo dantis ir 
pamatė, kad riešutas neperkandamas.“  

Atkelta iš 4 p.

Tęsinys kitame numeryje

Marija Žukauskaitė (kairėje) ir Veronika Petravičiūtė, Agronomo bendrabučio vedėja. 
Nuotrauka iš LMAVB RS F284-11d 44v
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Vytautas Valentinas ČESnuLIS, Vilnius

„Pildyk“ draugams – smagios žinios: 
dauguma šalies gyventojų sutaria, kad „Pil-
dyk“ ryšio paslaugos yra pigiausios. Taip 
teigia beveik du trečdaliai šalies mobiliojo 
ryšio vartotojų. 

Tokius rezultatus atskleidė gegužės–bir-
želio mėn. atlikta didžiausios Lietuvoje 
rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanijos 
TNS apklausa. Tyrimo metu buvo apklausti 
413 žmonių.

Gera kaina – vertybė 
„Geros paslaugos už prieinamą kainą 

– viena iš svarbiausių „Pildyk“ vertybių. 
Džiaugiamės, kad dauguma vartotojų ver-
tina mūsų siūlomą kainą ir taip sutaupo 
pinigų. Dar smagiau, kad „Pildyk“ draugų 
– jau beveik milijonas! Taigi, pigiau galima 

bendrauti su kas trečiu žmogumi Lietuvoje“, 
– pasakojo Dominyka Jonušienė, prekės 
ženklo „Pildyk“ vadovė.

Vartotojų nuomone, „Pildyk“ – ne tik 
pigiausia Lietuvoje. Mėlynoji „Pildyk“ kor-
telė pelnė ir perkamiausios šalyje titulą. Tai 
parodė šių metų balandį atliktas kompanijos 
„Nielsen“ rinkos tyrimas.

Ryšių reguliavimo tarnybos duomeni-
mis, „Pildyk“ Lietuvoje naudojasi 963 342 
klientai.

Vasaros naktimis „Pildyk“ nevaržo 
bendravimo

Kad draugystės būtų dar daugiau, visą 
vasarą „Pildyk“ tinkle naktimis bendrauti 
galima neribojant savęs. Kiekvieną naktį nuo 
23 iki 6 val. ryto nauji ir esami „Pildyk“ var-

totojai savo tinkle gali skambinti, rašyti SMS 
ir naršyti mobiliajame internete nemokamai. 
Tam užtenka kartą per mėnesį papildyti 
sąskaitą bet kokia suma.

„Pildyk“ vasaros naktys tęsiasi iki pat 
rugpjūčio 31 dienos. 

Ieškok specialaus pasiūlymo savo mieste
„Pildyk“ vasaros pasiūlymai naktimis 

PR

„Pildyk“ – pigiausia Lietuvoje, teigia vartotojai neapsiriboja. Dabar 
„Pildyk“ dovanoja 
net 120 min. pokal-
bių į pagrindinius 
Lietuvos tinklus 
visai savaitei. Tam 
tereikia kiekvieną 
mėnesį papildyti 
sąskaitą 5 eurais.

Akcija galioja 
prekybos tinkluo-
se „Gulbelė“, „Ku-

bas“, „Tau“, „Grūstė“, „Express Market“, 
„Šilutės prekyba“, „Utenos prekyba“, 
„Agurkėlis“, o taip pat – kioskuose „Kau-
no spauda“, papildžius sąskaitą kasoje. 
Pasinaudoti šia akcija galima iki rugsėjo 15 
dienos. 

Daugiau apie „Pildyk“ akcijas ir pasiū-
lymas galite sužinoti artimiausiame „Tele2“ 
salone arba www.pildyk.lt 
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Martyno Jankaus muziejus

Pro memoria

nėra. Apskritai nežinau tokios šalies, kuri 
pastaruoju metu būtų keitusi savo abėcėlę. 
Jeigu kas nors žino tokią šalį, turėtų jos pa-
vadinimą mums paviešinti. Negirdėjau, kad 
tai būtų padariusi ir Lenkija.

Tiesa, ši šalis sudarė galimybes, manau, 
propagandiniais tikslais, Seinų ir kitiems 
Lenkijos lietuviams turėti pasus, kuriuose jų 
pavardės įrašytos lietuviškais rašmenimis. Ta-
čiau tai tik SUVENYRINIAI dokumentai, nes 
praktiškai jais naudotis Lenkijoje yra neįmano-
ma. Kiek man aiškino tenykščiai lietuviai, tos 
šalies įstaigų, bankų ir t. t. kompiuteriai „ne-
atpažįsta“ lietuviškais rašmenimis parašytų 
pavardžių. Todėl norintys ten gyventi, reikalus 
tvarkyti lietuvių kilmės Lenkijos piliečiai sutin-
ka su transliteracija, t. y. lietuviškų pavardžių 
rašymu lenkiškais rašmenimis.

Dar apie juridinę reikalo pusę. Briuselio 
institucijos pripažino, kad Lietuva nepa-
žeidžia europinės teisės principų pasuose 
įrašydama kitų tautybių žmonių  pavardes 
lietuviškais rašmenimis. Nepaisant to, Lie-
tuvoje daromas džentelmeniškas gestas: 
siūloma leisti pavardes originalo kalba rašyti 
kitame paso puslapyje. Pasirodo, to maža.

Visgi, kodėl mūsų kompradorinė klasė 
žeminasi ir jėga bruka idėją išplėsti mūsų 
abėcėlę? Atsakymas politinio gyvenimo 
paviršiuje – kompradorinė nomenklatūra 
mano, jog taip mes pelnysime Varšuvos 
elito prielankumą ir kad taip lengviau judės 
svarbūs europiniai projektai.

Niekas neneigia to, kad Lenkija mums 
yra labai svarbi, kad geri santykiai su ja, 
ypač kai kuriais klausimais, turi gyvybinę 
reikšmę. Tačiau gal vietoj to, kad rodytume 

kaprizus, kuriuos kartas nuo karto demons-
truoja mūsų Prezidentė, demonstruokime 
pragmatišką, blaivų ir geranorišką požiūrį į 
šią kaimyninę šalį. Kita vertus, ginkime savo 
garbę ir interesus, kai to reikia.

Normaliame dialoge su Lenkijos politikais 
ir visuomene mes galėtume pastebėti, kad Lie-
tuva, kaip ir Lenkija, turi savus nacionalinius 
interesus, kad ji nėra praradusi savojo orumo 
jausmo, kad Lietuva, kaip suvereni šalis, turi 
savo Konstituciją ir įstatymus ir norėtų, kad su 
ja būtų elgiamasi ne kaip su protektoratu, o kaip 
su suverenia šalimi. Beje, priklausančia Europos 
Sąjungai ir NATO. Vadinasi, sąjungininke. O 
juk su sąjungininkais reiktų elgtis vadovaujantis 
bendradarbiavimo dvasia. Galėtume sakyti, 
kad matomas ir nujaučiamas politinis spaudi-
mas, kai kurių lenkų politikų nediplomatiški, 
netgi neinteligentiški pareiškimai kenkia tiek 
mūsų valstybių dvišaliams santykiams, tiek po-
litinio solidarumo būsenai ir Europos Sąjungoje, 
ir transatlantiniame aljanse.

Tačiau mūsų kompradorinė klasė – jos 
dalis yra prisiekusi ginti nacionalinius interesus 
– nėra pajėgi tai suvokti. Kai klausaisi Gedimino 
Kirkilo, Irinos Šiaulienės, Valentino Mazuronio, 
nutautėjusių liberalų kalbų ar skaitai informa-
cinės erdvės „prievaizdą“ ir politinės antikul-
tūros skleidėjo Rimvydo Valatkos rašinius, 
turi pripažinti: elito, kuris suvoktų aukštesnes 
politines materijas, kuris gintų tautos orumą ir  
Konstitucinę sąrangą, mes neturime. Teturime 
pasiruošusią tarnauti kompradorinę nomenkla-
tūrą. Įklimpusi tarnystėje ji pati nesuvokia, kad 
savo elgesiu ji žemina ne tik save, bet ir tautą.

 
Prof. Povilas GYLYS, 

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Abėcėlės keitimas – lietuvių 
pažeminimas

Atkelta iš 1 p.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ 
su liūdesiu praneša, kad 2015 m. birželio 27 
d. Vilniuje po ilgos ligos eidamas 94-uosius 
metus mirė ilgametis Bendrijos narys Mar-
tynas Petraitis (Peteraitis), bankininkas, 
atsiminimų autorius. 

Martynas Petraitis gimė 1921 m. Švento 
Martyno dieną ir buvo pakrikštytas šiuo var-
du. Prieškariu dirbo Šilutės, Klaipėdos ban-
kuose, o po karo ir vėl Šilutėje bei Telšiuose. 
Skyrė laiko ne tik kasdienos darbams – vietos 
gyventojo suvokimu rašė ir „Dienoraštį“, 
kuriame atsispindėjo ir Klaipėdos krašto, 
Lietuvos istorijai 1940 m. svarbūs faktai, 
Naumiesčio (vėliau Žemaičių Naumiestis, 
Šilutės r.) evangelikų liuteronų parapijos 
pamaldų įspūdžiai ir miestelio įvykiai. 
Duktė rašytoja Astrida Petraitytė dalį jų, pa-
vadinimu „Dienoraštis: 1940 m. svarbesnieji 
užrašinėjimai“, parengė ir išspausdino 2003 
m. rugsėjo 6–13 d. „Šiaurės Atėnų“ laikraščio 
numeriuose, išsaugodama anuometinę šio 
krašto žmonių kalbą ir rašybą.

M. Petraitis sukūrė šeimą su žymaus 
Klaipėdos krašto lietuvininkų visuomenės 
veikėjo Jono Aušros (1890–1960) dukra Rūta 
Mėta Aušraite (1927–2005). Šilutėje susilaukė 

Martynas PETRAITIS
(1921–2015)

dviejų vaikų – būsimų statybos inžinieriaus 
Viktoro (g. 1951 m.) ir rašytojos Astridos 
(g. 1952 m.). Su žmonele vaikus rūpestingai 
auklėjo tėvų ir senolių, klaipėdiškių tradi-
cijų pagarboje – sūnus Viktoras 1989 m. su 
kitais įkūrė Lietuvininkų bendriją „Mažoji 
Lietuva“ ir jai vadovavo iki 1999 m., o duktė 
Astrida greta kitų knygų parašė ir Klaipėdos 
kraštui bei jos veikėjų atminimui skirtas 
„Šaktarpio metas“ (dvi dalys: 2005, 2006) 
ir „Minjotų Donkichotas: biografinė [Jono 
Aušros] apybraiža“ (2008).

Velionio šypsena, nuoširdūs pokalbiai, 
gilūs ir kupini gyvenimo patirties samprota-
vimai pasilieka jį pažinojusiųjų atmintyje.

Nuoširdi užuojauta velionio sūnui Vik-
torui, dukrai Astridai, vaikaičiams Linai, 
Mantui ir Eglei bei Pauliui, artimiesiems, 
bendražygiams ir prieteliams Klaipėdos 
krašte, Lietuvoje ir užsienyje.

Velionio palaikai pašarvoti Klaipėdos 
liuteronų parapijos salėje (Pylimo g. 2), lai-
dotuvės – 2015 m. birželio 29 d., pirmadienį, 
Lėbartų kapinėse prie Klaipėdos; pamaldos 
salėje13.00 val., išlydėjimas 14.00 val.

Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kie-

kvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms 

grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamo-

kėlė „Paragauk istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šimtala-

pio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibininė“ 

tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms 

ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – Sausių k. , LT-21401 Trakų r. 
(Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), tel./faks. +370 5 243 2444, 

mob. tel. +370 65908454, +370 659 08452, el. p. info@kibinas.lt

„Senoji kibininė“ – Karaimų 
g. 65, LT-21104 Trakai, tel./faks. 

+370 5 285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 

el. p. senoji@kibinas.lt

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kul-
tūros draugija liūdi dėl savo darbštaus 
bendražygio mirties – 2015 m. liepos 12 d. 
Vilniuje mirė Lietuvos edukologijos uni-
versiteto (nuo 2011 m. – LEU) profesorius, 
Lietuvos kalbininkas, leksikologas, kalbos 
istorikas, Mažosios Lietuvos leksikografijos 
tyrėjas, Lietuvos mokslo premijos laureatas 
Vincentas Drotvinas. Prie šios užuojautos 
jungiasi Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lie-
tuva“, protestantiškojo paveldo puoselėtojai 
Lietuvoje ir užsienyje.

Vincentas Drotvinas gimė 1929 m. liepos 
10 d. Stakiuose (Raudonės valsč., tuomet 
Raseinių, o vėliau Jurbarko apskr.). Mokėsi 
Raudonės ir Vadžgirio progimnazijose, o 
1949 m. baigė Betygalos Maironio vidurinę 
mokyklą. 1949–1953 m. Vilniaus pedagogi-
niame institute studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą.

Nuo 1956 m. dirbo Vilniaus pedagogi-
nio instituto dėstytoju. 1962–1983 m. buvo 
mokymo reikalų prorektorius, 1967 m. 
jam suteiktas filologijos mokslų kandidato 
(dabar – daktaro) laipsnis. 1983–1991 m. 
buvo Lietuvių kalbos katedros vedėjas, 
1991–2002 m. Lietuvių kalbotyros katedros 
vedėjas. Nuo 1969 m. – docentas, nuo 1987 
m. – profesorius. 1974 m. suteiktas nusi-
pelniusio mokytojo vardas, o 2015 m. jam 
skirta Lietuvos mokslo premija už mokslo 
darbą „Mažosios Lietuvos raštijos paveldo 
(leksikografijos) tyrimai“.

Vincentas DROTVINAS
(1929–2015)

Profesorius – vaisingai dirbęs mokslinis 
redaktorius, tyrinėtojas, knygų rengėjas, ar-
chyvinės medžiagos skelbėjas: buvo tęstinio 
leidinio „Didaktinė lingvistika“ redaktorius 
(3 t., 1999–2001), tyrė Mažosios Lietuvos 
lietuvių raštiją, daugiausia leksikografiją, 
lietuvių kalbos dėstymą. Parengė rankrašti-
nius XVII a. vokiečių-lietuvių kalbų žodynus 
(„Lexicon Lithuanicum“, 1987; „Clavis Ger-
manico-Lithvana“, 4 t., 1995–1997), paskelbė 
archyvinės medžiagos apie lietuvių kalbinin-
kus Kazimierą Būgą, Jurgį Gylių, Frydrichą 
Kuršaitį, Mykolą Merliną, Antaną Salį, An-
drių Ugenskį ir kt., per penkis dešimtmečius 
jis ugdė ne vieną lituanistų kartą.

Ilgus metus profesorius darbavosi ir 
visuomeniniuose veiklos baruose – mielai ir 
rezultatyviai dalyvavo Lietuvos Reformaci-
jos istorijos ir kultūros draugijos renginiuose: 
skaitė pranešimus, pristatydavo naujausius 
tyrimus, kapitalinių protestantizmo raštijos 
paminklų leidinius, rūpinosi ir į Lietuvą 
pargabeno Mažosios Lietuvos liuteroniškųjų 
parapijų metrikų knygų kopijas. Velionio 
darbai ir įtaka buvo svarbi Lietuvos protes-
tantizmo tyrinėjimams – Reformacijos drau-
gijos valdyba ir bendruomenė nuoširdžiai 
užjaučia šeimą ir artimuosius dėl iškilios 
asmenybės mirties.

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros 
draugijos valdyba

Pro memoria

Atitaisymas

2015 m. birželio 27 d. Nr. 6 (812) „Vorutoje“ skaitėme Vytauto Pupšio straipsnį „Lie-
tuvai atidavė viską“ (p. 10, 12, 13). Norime pabrėžti, kad straipsnyje turėtų būti minimi 
pulkininkas Genrikas Zimanas ir Karaliaučiaus universiteto profesorius Jurgis Gerulis.

Atsiprašome.
Redakcija

SuEIGA PAS MARTyNą JANKų
Š. m. rugpjūčio 8 d. Bitėnuose rengiama tradicinė „Sueiga pas Martyną Jankų“. 

Kviečiame dalyvauti visus, kuriems rūpi Mažosios 
Lietuvos istorija, dabartis ir ateitis.
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