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Popiežius Pranciškus iškilmingai 
pradėjo Petro tarnystę

Dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių daugiakalbės 
rašybos, Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos 

nelietuviškais rašmenimis

Etninės kultūros globos taryba

Katalikų bažnyčia

Baltarusijos Liaudies 
Respublikai – 95 metai

Iki 200 tūkstančių žmonių dalyvavo 
popiežiaus Pranciškaus inauguracijos šv. 
Mišiose š. m. kovo 19 d. Jie užpildė Šv. Pe-
tro aikštę, greta esančią Pijaus XII aikštę ir 
dalinai į Vatikaną vedančią gatvę Via della 
Conciliazione. Šventasis Tėvas Pranciškus 
atvykusiems padovanojo staigmeną: jis 
atvažiavo į Šv. Petro aikštę stovėdamas 
atvirame papamobilyje ir plačiu ratu visą 
ją apkeliavo, laimino tikinčiuosius ne tik iš 
automobilio – paprašęs sustabdyti iš jo išli-
po ir palaimino ligonį, dėmesio skyrė tėvų 
laikomiems vaikams.

Iškilmės dalyviai galėjo iš arti matyti 
pravažiuojantį popiežių, taip pat stebėti jį 
ir visus pontifikato inauguracijos įvykius 
per didelius ekranus: popiežiaus maldą 
prie apaštalo Petro kapo, šv. Mišių pradžios 
procesiją, šv. Mišias aikštėje ir iškilmėje 
dalyvavusių valstybių delegacijų narių 
pasveikinimą Šv. Petro bazilikoje. Popiežių 
Pranciškų taip pat pasveikino Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pagrindinis Petro tarnystės pradžios 
apeigų įvykis buvo palijaus uždėjimas ant 
popiežiaus Pranciškaus pečių ir Žvejo žiedo 
įteikimas. Palijus, ant pečių nešiojama balta 
vilnos juosta, yra liturginis Gerojo ganytojo 
simbolis, kurį dėvi katalikiškų metropolijų 
ganytojai. Romos vyskupo palijus išsiskiria 

Jėzaus kančią simbolizuojančiais raudonais 
kryželiais. Visi palijai, taip pat Pranciškaus, 
prisegami trimis smeigtukais, kurie simboli-
zuoja tris Kristaus kančios vinis. Simboliška, 

kad popiežiaus Pranciškaus herbo skyde, be 
kitų simbolių, irgi yra trys Kristaus kančios 
vinys, priklausantys jėzuitų ordino herbui. 

Prezidentė palinkėjo Popiežiui Pranciškui ieškoti kelių ne tik į tikinčiųjų, bet ir į netikinčiųjų 
širdis, stiprybės, išminties ir valios jo kilniame ganytojiškame darbe
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Linksmų šventų  Ve lykų!

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V. Gedvilui ir kitiems LR Seimo nariams 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

Etninės kultūros globos taryba (toliau – 
EKGT) svarstė siūlymus įteisinti Lietuvoje 
vietovardžių ir gatvių pavadinimų rašybą ne-
valstybine kalba, jei toje gyvenvietėje tautinės 
mažumos atstovų skaičius siekia tam tikrą kiekį, 
taip pat svarstė projektus LR piliečių nelietuviš-
kus vardus ir pavardes dokumentuose rašyti 
nelietuviškais rašmenimis.

Visų pirma turime pabrėžti, kad Lietuvos 
etninių vietovardžių iškraipymas, prasidėjęs nuo 
carinės Rusijos okupacijos, lietuviškos spaudos 
draudimo ir Lenkijos okupacijos laikų, neturėtų 

būti laikomas tradicijų atspindžiu, kadangi lietu-
viškų etninių vietovardžių slavinimas vyko re-
miantis okupacinės valdžios direktyvomis. Lie-
tuvos valstybė yra įsipareigojusi užtikrinti savo 
etninių vietovardžių (kurių kilmė yra labai sena, 
neretai siekia baltų genčių laikus) bei kalbos etni-
nio savitumo išsaugojimą priimdama Lietuvos 
Respublikos etninės kultūros valstybinės globos 
pagrindų įstatymą (Žin., 1999, Nr. 82-2414), taip 
pat ratifikuodama UNESCO Nematerialaus kul-
tūros paveldo apsaugos konvenciją (Žin., 2004, 
Nr. 188-7006). Remiantis šia konvencija visiškai 
logiška, kad Lenkijoje Punsko krašte lietuviškai 
rašomi senieji etniniai vietovardžiai, nuo seno 
susiformavę tradiciniu būdu, atspindintys lie-
tuvių etninių žemių palikimą. Būtent tradiciniai 
vietovių ir gatvių pavadinimai nurodomi ir Tau-
tinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 
(Žin., 2000, Nr. 20-497) 11 straipsnio 3 dalyje, 
kurioje apibrėžiama tradiciškai gausiai gyvenan-
čios tam tikroje teritorijoje tautinės mažumos 
teisė į vietovių, gatvių ir kitų topografinių įrašų 
užrašymą „taip pat ir mažumos kalba, jeigu yra 
pakankamas tokio žymėjimo poreikis“.

Dabartiniu metu Lietuvoje jau pradėtas 
vykdyti gatvių pavadinimų nelegalus rašymas 
nevalstybine kalba grindžiamas ne tradicijomis, 
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Plaškių liuteronų parapija

Algirdas ŽEMAITAITIS

Pastangos įminti 
Vorutos paslaptį

Zigmas ZINKEVIČIUS

Aleksandras Astramovičius – 
kunigas, poetas, švietėjas

Vytautas ŽEIMANTAS

Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius
1918 metų kovo 25-osios rytą po audringo 

naktinio, dešimt valandų trukusio posėdžio 
Baltarusijos Liaudies Taryba priėmė trečiąjį 
įstatymų aktą, kuriuo paskelbė Baltarusijos 
Liaudies Respublikos atsiskyrimą nuo Rusijos 
ir „laisvą ir nepriklausomą valstybės sukūri-
mą“ Mogiliovo, Minsko, Vitebsko guberni-
jose bei dalyje Gardino, Vilnijos, Smolensko, 
Černigovo ir kitų gubernijų, kuriose gyvena 
baltarusiai.

Pirmas įstatymų aktas buvo priimtas 1918 
metų vasario 21 d., kai Baltarusijos Tarybos 
suvažiavimo Vykdomasis komitetas kreipėsi 
į Baltarusijos liaudį ir paskelbė Baltarusijos 
valdžią. 1918 metų kovo 9 dieną iškilmingame 
Tarybos suvažiavimo Vykdomojo komiteto, 
į kurio sudėtį įėjo penki Baltarusijos tarybos 
(rada – baltarusių k.) Vilniuje atstovai, posėdyje 
buvo priimtas antrasis įstatymų aktas, kuriuo 
Baltarusija paskelbta Liaudies Respublika.

Baltarusijos Liaudies Respubliką pripaži-
no Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Ukraina, 
Čekoslovakija ir Turkija.

Nauja valstybė gyvavo tik apie 3 metus. 
1920–1921 metais per sovietų-lenkų karą 
Baltarusijos teritorija padalinta tarp Rusijos ir 
Lenkijos. BLR Vyriausybė pasitraukė į emigra-
ciją – iš pradžių ji apsistojo Lietuvoje, vėliau 
Čekijoje (plačiau – „Lietuvos baltarusiai: kas 
jie?“, „Voruta“ Nr. 20 (758), 2012 m. rugsėjo Nukelta į 5 p.

Prie signatarų Luckevičių kapų kalba S. Šuškevičius
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Plaškių liuteronų parapija
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Mažoji Lietuva

Apie Plaškius nemažai rašė darbštusis 
Mažosios Lietuvos kultūros paveldo tyrė-
jas doc. dr. Martynas Purvinas su žmona 
Marija1. VDU doc. dr. Vytenis Almonaitis 
su žmona Junona išleido keliautojų žinyną2, 
kuriame glaustai rašoma apie Plaškius ir 
apylinkę. Apie Plaškių evangelikų liuteronų 
parapiją3 ir mokyklą4 yra rašęs klaipėdiškis 
KU doc. Albertas Juška. Pokariu suniokotos 
bažnyčios išsaugojimo klausimus ne kartą 
kėlė nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis 
„Voruta“.5 Pasinaudodamas šia, taip pat 
internete6 ir periodikoje rasta medžiaga, 
pabandysiu apžvelgti parapijos istoriją.

Plaškiai – kaimas Stoniškių seniūnijoje, 
dešiniajame Gėgės upės krante, 13 km į 
šiaurės vakarus nuo Pagėgių, istoriniuose 
šaltiniuose minimi jau XVI a. Tada jie pri-
klausė vienai iš seniausių Mažojoje Lietuvoje 
Kaukėnų evangelikų liuteronų parapijai, 
kuri apėmė teritoriją abipus Nemuno. Per 
potvynius ar šaktarpį parapijiečiai iš šiau-
rinių kaimų, esančių Nemuno dešiniajame 
krante, negalėdavo pasiekti savo bažnyčios. 
Kaukėnų kunigui irgi buvo didelis vargas 
aptarnauti tokią plačią parapiją. 1695 m. nuo 
jos buvo atskirti šiauriniai kaimai ir dvarai, 
esantys dešiniajame Nemuno krante, ir su-
daryta Plaškių parapija. Jos kaimai, išsidėstę 
Nemuno (Rusnės) deltoje, buvo atokiau nuo 
didžiųjų miestų, centrinių kelių. Žemės čia 
prastos, apaugusios krūmynais, pelkėtos, 
sunkiai pravažiuojamos. Pirmuoju jos ku-
nigu 1696 m. paskirtas kantorius iš Tilžės 
Johannas Danielius Reimannas (mirė 1697 
12 25). Jau 1696 m. padėtas kampinis akmuo 
ir tikriausiai kitais metais pradėti statyti savi 
maldos namai – kukli medinė bažnyčia, nes 
medienos čia netrūko. Ji baigta ir pašventinta 
1697 m. (ar 1703). Ta proga karčemos savi-
ninkai Rusnėje sutuoktiniai Anna Sofija ir 
Erdmannas (Tilžės aps. vietininkas) Personai 
paaukojo6 bažnyčiai sidabrinę taurę (kieliką) 
su vokišku įrašu ir data (1697).

J. Reimannas kunigavo trumpai – 1698 m. 
jį pakeitė kariuomenės kapelionas Johannas 
Ludovicis, o jam mirus tais pačiais 1704 m. 
karaliaus Friedricho I įsaku čia atkeltas 
Kaukėnų bažnyčios diakonas (įšventintas 
1693 05 01) Martinas Förstenau. Parapija 
buvo labai vargana. Gyvenamasis namas 
buvo aplūžęs. 1675 metų pastatas buvo 
perstatytas – turėjo tris didelius kambarius 
pirmame aukšte ir dar kelias patalpas. Buvo 
įrengta mokymo klasė. Klebonijai priklausė 
ūkiniai pastatai: tvartas, klėtis ir pašiūrė. Po 
to užėjo 1708–1711 m. maras ir badas, vos 
nesunaikinęs visos plačios Plaškių parapijos. 
1711 m. M. Förstenau persikėlė į Verdainę, 
kur ir mirė 1712 m. balandį, tikriausiai nuo 
maro. Mirtis ištuštino sodybas ir ištisus kai-
mus, alkani benamiai gyvuliai klaidžiojo po 
apylinkes, tapo vilkų grobiu. Ariama žemė 
vėl buvo apleista. Gyvenimas atgimė iš lėto. 
Reikėjo nemažai pastangų, kol kraštas vėl 
buvo apgyvendintas, laukai apdirbami, o 
ūkininkai prasigyventų. Per kelis dešimtme-
čius kiek atsigavusiems žmonėms prireikė 
statytis naują bažnyčią3, nes apie 1735 m. 
turėtoji medinė pavirto pelenais, pataikius 
žaibui. 1736–1737 m. statoma didesnė mū-
rinė bažnyčia (22 m ilgio ir 11 m pločio) 
šalia Gėgės. Ji iškilo ant kalvelės. Neįspū-
dinga iš išorės, bebokštė, tik iš neapdorotų 
lauko akmenų sumūryta. Tačiau interjerą 
puošė apdaila ir tapybos darbai. Daugelis 
paveikslų, kuriuose vaizduojama Kristus ir 
apaštalai, buvo sugrupuoti aplink altorių. 
Visa tai džiugino parapijiečius. Bažnyčia 
parapijai tarnavo pusantro šimto metų. Me-
dinė varpinė su varpu buvo atskira, atokiau 
nuo bažnyčios. Tikriausiai tais pačiais metais 
pastatė ir kleboniją.

XVIII a. šeštajame dešimtmety Prūsijos 
karalystei įsitraukus į vadinamąjį Septyne-
rių metų karą (1756–1763), Mažąją Lietuvą 
užėmė ir nusiaubė Rusijos kariuomenė3. Jos 
būriai plėšė, degino kaimus. Naujoji Plaškių 
bažnyčia buvo apiplėšta ir sudeginta (1757). 
Teko ją remontuoti, iš naujo dekoruoti. 

Per 1806–1807 m. Prūsijos–Prancūzijos 
karą Napoleono I kariuomenė okupavo 
beveik visą Mažąją Lietuvą (išskyrus Klai-
pėdą), į kurį kaip Prūsijos sąjungininkė 

įsitraukė ir Rusija. Karas vėl atnešė krašto 
gyventojams kančias ir sielvartą – 1807 m. 
juos plėšė, uždėjo padidintas grūdų, bulvių 
ir galvijų prievoles. Abi armijos žygiavo 
per kaimus ir rekvizavo viską, ką tik rado. 
Nukentėjo ir Plaškių parapija, bet  bažnyčia 
liko išsaugota. Apie tai Tilžės apskrities 
superintendentui rašo6 (1807 08 05) kun. 
Gottfriedas Masalskis, kurio rūpesčiu ir 
bažnyčios tarybos narių sumanumu buvo 
išsaugoti įvairių kasų (bažnyčios, mokyklos, 
našlių, vargšų) pinigai bei dokumentai tiek 
nuo priešų prancūzų, tiek ir nuo taip vadi-
namų draugų rusų. 

Jau 1807 m. panaikinta baudžiava Prū-
sijoje turėjo labai svarbią reikšmę krašto 
ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui. 

Per Prancūzijos karą su Rusija 1812 m. 
ne mažiau uoliai parapiją vėl siaubė pran-
cūzų kareiviai, ypač aršiai pulta ieškoti 
bažnyčios kasos3.

Kasmet Nemunas užliedavo pievas (kar-
tu ir patręšdavo dumblu). Ypač didelis po-
tvynis buvo 1829 m., kai laivai iš Labguvos į 
Tilžę plaukė laukais ir slėniais. 1888 m. pava-
sarį vanduo pasiekė net bažnyčios slenkstį, 
o klebonijoje pakilo visą pėdą virš grindų, 
nuplovė samdinių pastatą. Ne be reikalo 
prie buvusios mokyklos įėjimo pritvirtinta2 
vandens lygio matuoklė. Tačiau užliejamos 
našios pievos teikė puikų šieną ir neblogas 
pajamas. Klestėjo arklių ir galvijų auginimas. 
Pievas nuomodavosi tolimesnių Katyčių ir 
Natkiškių parapijų ūkininkai.

Trečioji dabartinė 
Plaškių bažnyčia 

Plaškių parapijos žmonės pastebimai 
atkuto3 XIX a. pabaigoje. Puikų, sultingą 
pašarą gyvuliams teikė tuokart jau sukultū-
rintos pievos, susisiekimą iš esmės pagerino 
nutiestas akmenimis grįstas plentas į Sto-
niškius, kur buvo įrengta Tilžės–Klaipėdos 
geležinkelio linijos stotis. Nedidelė lauko 
akmenų bažnyčia (paskutinį kartą remon-
tuota6 1876 m.) jau nebepatenkino jų, tad 
nutarta26 (1888 01 26) ją nugriauti ir pastatyti 
tinkamesnę, erdvesnę. 1897 m. pabaigoje ji 
išardoma. Visi akmenys buvo panaudoti 
naujos bažnyčios giliems pamatams. Seno-
sios vietoje, Gėgės upe valtimis atplukdžius 
keliolika tūkstančių aukščiausios kokybės 
raudonų klinkerio plytų, pradedami mūryti 
„miestietiški“ maldos namai. Kadangi pas-
tatas buvo didesnis, reikėjo daug palaikų 
šventoriaus kapinėse perlaidoti. Beveik tre-
jus metus, kol vyko statybos darbai, pamal-
dos laikytos3 mokykloje. 1900 m. liepos 3 d. 
(antradienį) generalinio superintendento dr. 
Karlo Johanno Christiano Brauno [istorikai 
ir bibliografai neteisingai rašo jo vardo 
inicialą D. – tai teologijos daktaro laipsnio 
sutrumpinimas periodikoje, suprastas kaip 
jo vardas – A. Ž.] iš Karaliaučiaus naujoji 
Plaškių bažnyčia pašventinama26. Ši trečioji 
bažnyčia nuošalioje kaimo vietovėje kainavo 
didžiulę 72 000 markių sumą.

Tai buvo šviesus, didingas, dideliais lan-
gais neoromanikos ir neogotikos bruožų 
turintis2  statinys, gražiai įsiliejęs į apylinkės 
gamtovaizdį. Jo beveik 50 m aukščio 
bokštas su smaile, kurios viršūnę vainikavo 
rutulys su trijų metrų aukščio kryžiumi, 

puikiai matėsi iš toli. Bažnyčios fasadas 
puošnus, su gotikinėmis „rožėmis“ ir dau-
geliu dekoratyvių angų. Įėjimas į bažnyčią 
suprojektuotas per bokštą. Ir čia prieš 
įėjusio akis iškildavo aukštas altorius su 
Nukryžiuotoju (antroje jo pusėje buvo 
užrašas3 „Dowana nuo Grytos Karrukkenes 
iss Plaschkių 1828“), Mozės bei apaštalo 
Jono figūros, ant altoriaus arkos užrašas6 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden 
auf Erden“ („Garbė Dievui aukštybėse 
ir ramybė žemėje“), kuris ir dabar iš 
dalies matosi. Bažnyčioje buvo šviesu ir 
saulėta, nes ji turėjo daug langų – keturi 
aukšti pietinėje sienoje, aštuoni mažesni 
šiaurinėje sienoje ir trys aplink altorių. 
Dvinavę bažnyčios erdvę puošė aštuoni 
šviestuvai, nuleisti3 nuo trapecijos formos 
medinių lubų, palei šiaurinę ir vakarinę 
sienas suprojektuoti talpūs kūrai. Priešais 
altorių buvo akmeninė krikštykla. Sakyklos 
atraminė „koja“ rėmėsi į palaidoto kuni-
go Gottfriedo Masalskio kapo akmeninę 
plokštę, kurio palaikai buvo rasti6 prie seno-
sios bažnyčios sienos. Priešais sakyklą 1935 
m. sumontuota6 didelė karšto oro krosnelė. 
Ant sienos kabojo dvi didelės plokštės 
su 1866 ir 1870–1871 m. karuose žuvusių 
parapijiečių sąrašais. Vakarinėje galerijoje 
bažnyčia turėjo galingus, Terletzkio6 ar Wit-
tecko26 iš Elbingo pagamintus, vargonus, 
du varpus, iš kurių didysis svėrė 18 (su 
vokišku įrašu „Vienam Dievui aukštybėse 
teesie garbė“26), mažasis – apie 10 centnerių 
su įrašu „Ein‘ feste Burg ist unser Gott“ 
(„Pons Dievs mums yr pilis drūta“26, tai 
reformatoriaus M. Liuterio (1483–1546) 
tikėjimo giesmė, virtusi liuteronų himnu, 
pagal 46 psalmės žodžius). Jų garsas sklido 
toli, toli pievų platybėse visoje parapijoje. 
Žmonės tvirtino, kad skambinami jie vis 
kartoję: „Plaučiai bei kepenos! Plaučiai bei 
kepenos! Plaučiai bei kepenos!“3

Plaškių bažnyčios įšventinimo proga 
buvo apdovanotas7 kun. Augustas Jusas ket-
virtos klasės Raudonojo erelio garbės ženklu, 
dvarponis Masalskis iš Veržininkų gavo tos 
pačios klasės karališkosios karūnos garbės 
ženklą, kalvių meistras (mistras) Zanderis 
iš Plaškių [kodėl ne kalvis Lande26 – A. Ž.], 
taip pat ūkininkai Frišmuts ir Gibbins iš 
Mažųjų Berštininkų bei piningočius Tarutis iš 
Plaškių – visuotinąjį garbės ženklą.

Taip pat ketvirtos klasės Raudonojo 
erelio garbės ženklu buvo pagerbtas8 ir 
bažnyčios apdailos prižiūrėtojas, karališkasis 
statybos inspektorius (kreizdaminšpekteris) 
Heise iš Tilžės.

Ne be reikalo tarpukario laikotarpiu, 
įsteigus Pagėgių bažnytinę apskritį, Plaškiai 
tapo superintendento rezidencija.

Bažnyčioje buvo3 dar brangūs sakraliniai 
indai – jau minėtas sidabrinis kielikas su 
įrašu vokiečių kalba bei dovanojimo data, 
1697 m., ir ostijų padėklas su 1798 m. data. 
Abu nagingų Tilžės auksakalių darbo.

Pamaldos bažnyčioje sekmadieniais, 
kaip buvo įprasta Mažojoje Lietuvoje, iš 
ryto buvo laikomos vokiečiams, po to – lie-
tuvininkams, kurie gausiai dalyvaudavo. Į 
užsiėmimus iki 13 val. rinkdavosi vaikai, o 
popietę – jaunimas, veikė ir moterų draugi-
ja. Parapija turėjo ne tik chorą, bet ir dūdų 
orkestrą.

Plaškių parapija 
XX amžiuje

Po ilgo taikaus laikotarpio Pirmasis pa-
saulinis karas atnešė daug kančių ir baimės. 
1914 m. rudenį ir 1915 m. vasarį Rusijos 
kariuomenė įsiveržė į Rytų Prūsiją. Plaškiai ir 
dauguma kaimų nenukentėjo, bet prie Tilžės–
Klaipėdos plento daugelis sodybų (Pleikiškių, 
Usėnų, Žemaitkiemių, Svaraitkiemių) buvo 
sudeginta. Dalis gyventojų pabėgo ir pasislėpė 
klampioje Pleinės pelkėje ar rado prieglobstį 
už Nemuno. Plaškiuose buvo vokiečių 
karių punktas. Susirėmus patruliams buvo 
užmuštų ir sužeistų. Penki vokiečių karei-
viai buvo palaidoti šventoriaus kapinėse. 
Vos dešimt metrų nuo tvoros buvo rusų 
karių kapas. Vėliau priešais įėjimą į bokštą 
buvo pastatytas atminimo paminklas šiame 
kare žuvusiems parapijos kareiviams su jų 
pavardėmis dviejose didelėse lentose.

Klebonija tikriausiai yra iš 18-to šimtmečio. 
Jos sienos drėko. 1935 m. buvo leista nupjauti 
senus sodo medžius, kad būtų daugiau saulės 
spindulių, bet ir tai nepadėjo. Klaipėdos 
krašto bažnyčios Konsistorija patvirtino naują 
pastatą. Po 1939 03 22, kai Klaipėdos kraštas 
vėl atiteko Vokietijai, Plaškių bažnyčią 
aplankė Gumbinės apygardos prezidentas, 
bažnyčios globėjas. Jis pripažino6 kleboni-
jos pastatą (pusiau drėbtą iš molio, pusiau 
mūrytą iš plytų)2 istoriniu paminklu ir skyrė 
lėšų kapitaliniam remontui. Gabalais buvo 
išardytos vidaus ir išorės sienos prie pamatų, 
tarpas užpildytos izoliacine medžiaga, 
kuri nebeleido skverbtis drėgmei į sienas. 
Numušus tinką, buvo rasti gaisro pėdsakai. 

Plaškių bažnyčia iš toli, 1939 m. spalio 1 d. 

Plaškių bažnyčia iš pietryčių pusės, 2010 m. 
(Helgos Zschage nuotr.)

Tęsinys kitame numeryje

1Purvinas M., Purvinienė M. Plaškiai – sunaikintas 
miestelis. Voruta, 1997 birž. 21 (nr. 24 (306)), p. 12–13.
Purvinas M., Purvinienė M. Plaškiai – gyvenvietės 
raida ir architektūrinis bei urbanistinis paveldas. 
Kultūros paminklai, Vilnius, 2000, [nr.] 6, p. 89–100.
Purvinas M., Buddrus M. Iš Plaškių praeities. Voruta, 
2006 gruod. 23 (nr. 24 (618)), p. 2.
Purvinas M. Plaškiai. Voruta, 2010 lapkr. 27 (nr. 22 
(712)), p. 5.
Purvinas M. Plaškiai. Mažosios Lietuvos etnografiniai 
kaimai. Trakai: Voruta, 2011, p. 138–146.
2Almonaitis V., Almonaitienė J. Šiaurės Skalva : 
keliautojo po Pagėgių kraštą žinynas. – 2-asis atnauj. 
ir papild. leid. Kaunas: Keliautojo žinynas, 2007, p. 
101–104.
3Juška A. Mažosios Lietuvos Bažnyčia XVI–XX amžiuje. 
Klaipėda: KU leidykla, 1997, p. 406–410, 640–641.
4Juška A. Mažosios Lietuvos mokykla. Klaipėda: KU 
leidykla, 2003, p. 522–523.
5Dėl Plaškių bažnyčios (Pagėgių sav.) avarinės būklės. 
Voruta, 2011 spal. 8 (nr. 19 (733)), p. 2.
Plaškių bažnyčios likimas – Pagėgių savivaldybės 
rankose. Voruta, 2012 gruod. 8 (nr. 25 (763)), p. 2.
6Plaschken/Evangelische Kirchengeschichte http://
wiki-de.genealogy.net/Plaschken/Evangelische_
Kirchengeschichte
Plaškiai – Plaschken http://www.ostpreussen.net/
ostpreussen/orte.php?bericht=2886
Plaschken  http://wiki-de.genealogy.net/Plaschcken  
8Iš Prūsų provincų. Konzervatyvų draugystės laiškas, 
1900, jul. 13 (nr. 54), p. [3].
26Milašauskas V. Praeities laiškas. Rambynas 4, 2011 
gruod., nr 1 (4), p. 80–82.
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Trapėnai. II d. Gyventojai ir jų kaita
Dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

Mažosios Lietuvos panemuniais, pamariais

Per keletą mums geriau žinomos istorijos 
šimtmečių panemuniuose pasikeitė ne viena 
dešimtis ten gyvenusių žmonių kartų. Be 
įprastinės kartų kaitos Trapėnų pakrantėje 
būta ir kitokių pokyčių.

Ragainės valsčiaus senuose dokumen-
tuose rašyta, kad 1556 m. Trapėnuose įsikūrė 
devyni lietuvių bajorai, gavę žemės savo 
sodyboms ir ūkiams, karčemos (smuklės) lai-
kymo teisę. Už tai jie privalėjo mokėti nusta-
tyto dydžio činšą. 1613 m. sausio 13 d. gal tos 
pačios karčemos laikymo teisė buvo perleista 
girios prievaizdui Dytrichui Kumpenui.

Ir vėliau svarbioje panemunių vietoje 
tęsėsi savotiškos „tarptautinės“ varžybos. 
Girios pakraštį kirto, žemę ardavo lietuvi-
ninkai – žemdirbiai ir miško darbininkai. Į 
kuriamas girios priežiūros ir kitokias valdi-
nes įstaigas būdavo atsiunčiami kitataučiai 
tarnautojai. Trapėnams augant čia kūrėsi ir 
amatininkai iš įvairių kraštų, prekybininkai 
ir kiti apsukresnieji. Panašiai gyventa ir Di-
džiojoje Lietuvoje, kur lietuvybė šimtmečius 
gyvavo kaimuose, o miesteliuose, dvaruose 
ir miestuose telkdavosi kitokie žmonės.

XVIII a. Trapėnų apylinkės priklausė 
Prūsijos valdovo domenui (anuometiniame 
Ragainės valsčiuje buvo trys tokios didžio-
sios valdos, apėmusios naudingiausius plo-
tus). 1664 m. rašyta, kad Trapėnuose činšas 
renkamas nuo 46 ūbų ir 7 margų žemės, kad 
ten buvęs 21 lažininkas, turėjęs atlikti admi-
nistracijai reikalingų darbų prievoles.

Teigta, kad Trapėnų nesunaikino ir di-
džiosios XVIII a. pradžios nelaimės – neder-
lius, badas ir maras. Gal gelbėjo aplinkiniai 
miškai, gyvenviečių nuošalumas, neskatinę 
baisiosios epidemijos plėtros.

Žinomoje XVIII a. ataskaitoje apie Kasi-
kėnų valsčiaus padėtį po Didžiojo maro ir 
valdžios skatintos vokiškosios kolonizaci-
jos pripažinta, kad tame valsčiuje (kuriam 
priklausė ir šiame rašinių cikle aprašomi 
panemunių kaimai) 19-oje kaimų tebegy-
veno vieni lietuvininkai, dar 7 kaimuose 
būta ir vokiečių, o viename kaime – ir nau-
jieji kolonistai iš Zalcburgo. Tad tuomet ten 
tebebuvo tikra Mažoji Lietuva, kur visiškai 
vyravo lietuvininkai.

Trapėnus gal labiau keitė ekonominiai 
veiksniai, pati kaimo raida. 1818 m. tame 
valstiečių kaime jau buvo 53 ugniakurai 
(sodybos) ir 382 gyventojai. Toje didelėje ir 
toliau augusioje gyvenvietėje gausėjo įvairių 
verslininkų, atvykėlių iš kitų kraštų.

Pavyzdžiui, 1854 m. dvi karčemos pri-
klausė Bajeriui ir Milaujeriui, Bruderis ir 
Piokas turėjo kepyklas su užeigomis, dar 
vieną kepyklą valdė Breitmozeris. Įvairias 
medžiagas pardavinėjo Piokas ir Bejeris, grū-
dus – Bruderis, mediena prekiavo Orlovskis. 
Buvo ir lietuviško verslo – vėjo malūnas 
priklausė J. Gavėnui. Reikšmingiausias savo 
apimtimi ir pelnu buvo medienos verslas, 
kurio savininkui reikėjo kasmet mokėti po 
12  reichstalerių amatų mokesčio. Mažiausia 
apyvarta buvo kepyklose, kurių savininkai 
dažniau atsipirkdavo dviem mokesčio rei-
chstaleriais.

Trapėnuose grūdų prekybos verslą pra-
dėję Bruderiai vėliau persikėlė į Tilžę, ten 
kūrė didįjį malūną ir krašte žinomąjį urmi-
nės prekybos grūdais verslą. Taip palaips-
niui plėtėsi krašto ūkis, apsukresniesiems 
surandant vis naujų verslo galimybių.

1854 m. mokesčių rinkėjai Trapėnuose 
aptiko 34 laivų savininkus, privalėjusius mo-
kėti už savo verslą. Tarp laivininkų minėti 
Endrikaičiai, Bremeriai, Henebergai, Jozefai, 
Vedeckiai, Sanovskiai ir kiti.

XIX a. viduryje tebebuvo kelios Trapėnų 
gyvenvietės. Greta pačių Trapėnų dar buvo 
miškų urėdijos sodyba, o vakarų pusėje – va-
dinamasis Biotcherio dvaras, priminęs apie 
ankstesnių laikų kolonistų valdžiusį didelį 
dirbamos žemės plotą.

Trapėnai su Biotcherio dvaru anuomet 
valdė 3346 margus ir 62 rykštes (apie 840 
hektarų). Ten gyveno 987 žmonės, stovėjo 
gal 170 pastatų. Kaimiečiai laikė 124 arklius, 
216 galvijų, 162 avis, 214 kiaulių ir vienintelę 
ožką. Už naudotus plotus reikėjo mokėti 
191 talerį, 7 sidabro grašius ir 4 pfenigius 
kasmetinio žemės mokesčio, o už pajamas iš 

amatų – daug daugiau (396 talerius ir 18 si-
dabro grašių). Tai rodo, kad XIX a. Trapėnai 
buvo tapę reikšmingiausiu šiose apylinkėse 
amatų ir verslų centru, savo apyvarta pra-
nokę Viešvilę ir kitas vietoves.

Trapėnai tuomet prilygo Viešvilei ir gy-
ventojų skaičiumi. Tiesa, daug trapėniškių 
buvo gan kuklūs žmonės – žemdirbiai ir 
miško darbininkai, negalėję pasigirti dides-
niais turtais. Didesni pelnai tekdavo vietos 
verslininkams.

Vis tiek vietos žmonės pajėgdavo sunešti 
labai didelę rinkliavą vietos bendruomenei – 
įvairiems saviems reikalams tuomet 
išleisti net 247 taleriai, 26 sidabro grašiai 
ir 10 pfenigių. Mažiau kainavo apskrities 
institucijų išlaikymas: Ragainės valdžios 
reikalams užteko surinkti 145 talerius, 8 
sidabro grašius ir 7 pfenigius. Nepigiai 
atsiėjo ir vietos mokyklos išlaikymas – tam 
reikėjo surinkti 77 talerius, 26 sidabro 
grašius ir 11 pfenigių. Mokytojams dar 
reikėjo patiekti per 9 šėpelius rugių, 4 šėpelius 
miežių, šieno ir šiaudų.

Trapėnų miškų urėdijos gyvenvietėje XIX 
a. viduryje stovėjo 7 pastatai, ten gyveno 29 
žmonės, laikę savo gyvulius ir mokėję gan 
nedidelius mokesčius. Antai miškininkams 
net nereikėdavo prisidėti prie bendruomenės 
rinkliavos – tuometiniams Trapėnų seniū-
nams tekdavo apsieiti be jų paramos. Miškų 
urėdijos žmonėms pakakdavo sumokėti vie-
ną talerį, 17 sidabro grašių ir 7 pfenigius mo-
kyklos išlaikymui, dar pridedant kiek grūdų, 
šieno ir šiaudų. Tarp urėdijos tarnautojų buvę 
nemažai pasiturinčių žmonių, matyt, gauda-
vusių neblogus valdiškus atlyginimus.

1871 m. surašant Vokietijos imperijos 
gyventojus, panemuniuose rastos 3 gyve-
namosios vietos: Trapėnai–Žemgaliai (su 
38 sodybomis ir 563 gyventojais), Trapė-
nai–Aukštogaliai (su 24 sodybomis ir 365 
gyventojais), Biotcherio dvaras (su 3 sody-
bomis ir 41 gyventoju).

Trapėnų miškų ūkis tuomet turėjo vals-
tybinio dvaro statusą. Jam priklausė šalia 
kaimo įsikūrusi pagrindinė miškų urėdijos 
gyvenvietė (su 2 sodybomis ir 32 žmonėmis) 
ir dar penkios miškininkų sodybos (miškų 
eiguvos ir kita).

Pačiuose Trapėnuose tuomet iš viso 
suskaičiuotos 65 sodybos, kuriose buvo 222 
šeiminiai butai ir dar 3 būstai vienišiams. Tie 
skaičiai rodo, kad anuomet būta daug kelia-
bučių pastatų, kuriuose gyvendavo samdiniai 
ir miško darbininkai. Ten iš viso gyveno 969 
žmonės, iš kurių tik 581 buvo gimęs pačiuose 
Trapėnuose, o kiti atsikėlę iš kitų vietovių 
(kaip samdiniai, martauti atvykdavusios 
moterys ar užkuriomis ėję vyrai).

Tarp trapėniškių buvo 469 vyrai ir 500 
moterų. Be daugumos evangelikų Trapėnuo-
se gyveno 18 katalikų ir 8 kitos krikščioniš-
kosios pakraipos išpažinėjai.

Dideliame kaime suskaičiuoti 253 vai-
kai. Beveik pusė suaugusiųjų trapėniškių 
(439 žmonės) mokėjo skaityti ir rašyti, 16 

mokslų nebuvo baigę, o 261 užregistruotas 
kaip beraštis.

Net 34 trapėniškiai  (veikiausiai 
laivininkai) tuo metu buvo išvykę kitur. 
Tuo atžvilgiu vietos žmonės išsiskyrė 
iš pastovesnių žemdirbių, rečiau kada 
išvykdavusių iš savųjų sodybų. Tuo 
gyventojų judrumu Trapėnai prilygo 
Smalininkų Aukštogaliams – dar vienai 
Nemuno laivininkų gyvenvietei, iš kur 
ilgesniam ar trumpesniam laikui taip pat 
išplaukdavo nemažai vietos žmonių

1895 m. Trapėnai valdė 998 ha žemės 
(per pusę amžiaus vietos žmonės įvairiais 
būdais dar įsigijo apie 150 ha žemės). Šalia 
ankstesnio kaimo jau buvo atsiradusi nauja 
gyvenvietė – besiplėtusios lentpjūvės ūkis 
su 2 sodybomis ir 26 gyventojais.

Iš viso Trapėnams tuomet buvo pri-
skirtos 97 sodybos su 252 šeiminiais butais. 
Atskiruose būstuose dar gyveno 15 vienišų 
moterų ir 5 tokie vyriškiai. Dar gyventa ir 
trijuose laivuose.

Išaugusiame kaime jau gyveno 1124 
žmonės (557 vyrai ir 567 moterys). Be 
daugumos evangelikų Trapėnuose dar gy-
veno 14 katalikų, 28 kitos krikščioniškosios 
konfesijos išpažinėjai ir 5 žydai. Pastarųjų 
įsikūrimas rodė paaugusį gyvenvietės 
„reitingą“ – panemunėje tuomet jau buvo 
susiklostęs plačiai žinomas verslų, amatų ir 
prekybos centras. Trapėnuose buvo įsikūrę 
net dviejų valsčių centrai: kaimiškajam vals-
čiui priklausė aplinkiniai kaimai, o miškų 
valsčiui – girininkijų ir kitokios miškininkų 
sodybos gretimoje girioje.

Trapėnų plėtrą lėmė ne kokie puikūs 
dirvų plotai – kaimo valdyti arimai (iš viso 
460 ha) buvo vertinti tik kaip geresni už vi-
dutinius. Užtat 188 ha pievų buvo įvertinti 
kaip labai našūs (kiek nusileidę tik Viešvilės 
pievoms). 28 ha miškas taip pat vertintas 
kaip gana našus ir pelningas.

Vis dėlto daugiausiai laimėta iš girios 
verslų – vietos miškų ūkiui nuolat reikėdavo 

darbininkų, šie savo uždirbtą atlyginimą 
palikdavo vietos krautuvėse ir užeigose. 
Nukirstą medieną reikėdavo nugabenti į 
pakrantę, ten sukrauti į baidokus ar surišti į 
sielius. Dar uždarbiauta lentpjūvėje, atsodi-
nant iškirstą mišką ir kitur.

Savo sodybose gyvenę trapėniškiai pri-
sidurdavo pajamų, augindami gyvulius ir 
naminius paukščius.

Pavyzdžiui, 1900 m. kaime buvo 101 
sodyba, kuriose laikyta: 144 arkliai, 302 
galvijai, 119 avių, 458 kiaulės, 133 žąsys, 37 
antys, 943 vištos ir 5 ožkos. Pagausėjęs ožkų 
būrelis rodė, kad didžiuosiuose Trapėnų 
buvo savų vargetų ar nusenusių žmonių, 
nebepajėgusių išlaikyti kitokių gyvulių.

Baigiantis XIX a., tebesitęsiant gerojo 
gyvenimo ir regimos plėtros laikams, trapė-
niškiai pradėjo bruzdėti – jų didžioji gyven-
vietė vis dar tebevadinta kaimu kaip kokia 
menka gyvenamoji vieta. Panorėta tapti 
bažnytkaimiu su sava bažnyčia ir kitomis 
atitinkamomis institucijomis. Prisiminti ir 
objektyvūs sunkumai – rudenį ar pavasarį 
nebūdavo įmanoma pasiekti Viešvilės baž-
nyčios ar sulaukti iš ten kokio dvasininko ar 
pareigūno. Potvynių laiku išsilieję vandenys 
užliedavo visą Nemuno slėnį, kai kur užtvin-
dydami 2 km pločio ruožą. Sausumos keliais 
iki tuomet artimiausių Lazdėnų ar Būdviečių 
bažnyčių reikėdavo keliauti apie 20 km.

Bruzdėta pačiu laiku – XIX ir XX a. 
sandūroje Prūsijoje rengtasi iškilmingai 
paminėti monarchijos jubiliejų – dušimtą-
sias Prūsijos karalystės metines. Tuomet 
Karaliaučiuje buvo sukurtas Jubiliejaus 
komitetas, kaupęs lėšas tinkamam sukakties 
pažymėjimui. Komitetas numatė vadina-
mųjų „jubiliejinių“ bažnyčių statybos pro-
gramą: atkampesnėse krašto vietose turėjo 
būti įkurtos naujos parapijos, ten pastatytos 
naujos, nors ir kuklios šventovės.

Į senąją perkėlą per Nemuną vedantis 
keliukas Trapėnuose, 2011 m. 

Nemunas ties Trapėnais. Tolumoje matosi Viešvilė, 2011 m.

Tipiškas kapo apvadas laiko ir žmonių sunaikintose senosiose Trapėnų kapinėse, 2011 m. 

Tęsinys kitame numeryje

Vytenio Almonaičio nuotr.
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Išrinkta nauja didžiausios skautiškos organizacijos vadovė
Lietuvos skautų istorija

Š. m. kovo 16 d. Kaune vyko eilinis Lietu-
vos skautijos vadovų suvažiavimas. Jo metu 
išrinkta nauja didžiausios skautų organizacijos 
Lietuvoje vadovė – vyriausioji skautininkė. 

Buvęs Lietuvos skautijos vadovas Tomas 
Rakovas organizacijos vairą dvejų metų ka-
dencijai perdavė Ievai Žilinskienei. Ji pasta-
ruosius metus rūpinosi suaugusių savanorių 
pritraukimu ir palaikymu. 

„Skautauju jau daugiau negu penkiolika 
metų. Šioje organizacijoje užaugau. Vėliau 
ilgą laiką pati, kaip savanorė, vadovavau 
įvairiems skautiškiems vienetams Vilniuje ir 
Klaipėdoje, taip pat rūpinausi organizacijos 
mokymų skyriumi. Labai džiaugiuosi man 
patikėta garbe tapti Lietuvos skautijos lydere. 
Esu pasirengusi dirbti stiprindama organiza-

ciją ne tik iš vidaus, bet ir palaikydama visą 
savanorišką judėjimą mūsų šalyje“, – teigė 
I. Žilinskienė.

Šiuo metu Lietuvos skautijoje veikia 
daugiau nei 500 suaugusių savanorių visoje 
Lietuvoje. Patys užaugę skautiškoje aplinkoje 
ar prisijungę jau būdami pilnamečiai, jie ak-
tyviai prisideda prie jaunų žmonių ugdymo 
mūsų šalyje. 

Apie Lietuvos skautiją

Lietuvos skautija yra didžiausia skautus 
vienijanti organizacija Lietuvoje. Joje veikia 
per 2500 skautų visose Lietuvos apskrityse. 
Lietuvos skautija yra nepolitinė, ne pelno 

siekianti, savanoriška jaunimo organizacija. 
Organizacijos pagrindinis siekis – ugdyti 
jaunus žmones, siekiant jų, kaip individų, 
atsakingų piliečių, ir jų, kaip vietinės, nacio-
nalinės ir tarptautinės bendruomenės narių, 
pilno fizinio, intelektinio, socialinio ir dvasinio 
potencialo išraiškos.

Lietuvos skautija yra pripažinta Pasauli-
nės skautų judėjimo organizacijos (WOSM) 
narė. Pasaulyje yra daugiau nei 31 milijonas 
skautų ir skaučių, jaunimo ir suaugusiųjų, 
160-yje šalių ir vietovių. Per visą skautijos 
istoriją judėjimui priklausė per 580 milijonų 
žmonių. Tai didžiausias jaunimo judėjimas 
pasaulyje.

Lietuvos skautijos nacionalinio biuro inform.

Buvęs Lietuvos skautijos vadovas 
Tomas Rakovas organizacijos vairą dvejų metų 

kadencijai perdavė Ievai Žilinskienei

Pastangos įminti Vorutos paslaptį
Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

„Vorutos“ skaitytojus negalėjo nesudo-
minti Aleksandro Zajančkausko straipsnyje 
„Vorutos paslaptis“ (2013 m. kovo 2 d. Nr. 5 
(769), p. 10) aprašytos Jono Jaunučio Savicko 
šio vardo pilies paieškos, kurios privedė prie 
išvados, kad Mindaugo Voruta buvusi dzūkų 
krašte, Varėnoje. Tuo atveju ji negalėjo pri-
klausyti Mindaugo tėvonijai, nes Mindaugas 
nebuvo jotvingis, taigi jis nekilo iš dabartinio 
dzūkų krašto. Tas pats pasakytina dėl Vorutos 
ieškojimo Naugarduke – irgi ano meto jotvin-
gių žemėje, taip pat prie Anykščių (Šeimy-
niškėlių piliakalnis) – sėlių krašte. Mindaugo 
tėvonija buvo kažkur apie Ukmergę, Trakus, 
Vilnių, kur atsirado Lietuvos valstybė. Tačiau 
ieškomoji Voruta galėjo būti ir ne Mindaugo Akad. prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

tėvonijos pilis, bet turėta kitose jo valdytose 
žemėse. Kalavijuočių eiliuotoji kronika tenuro-
do, kad Mindaugas buvo užsidaręs savo pilyje. 
Šiaip ar taip Vorutos būtų galima ieškoti bet 
kur ano meto Lietuvos valstybės teritorijoje, 
bet tuo atveju ji vargu ar galėtų būti traktuo-
jama kaip viena iš Mindaugo sostinių. 

Daug abejonių ir neaiškumo kelia A. V. 
Zajančkausko straipsnyje vartojamas žodis 
voras, kuriuo reiškiama lyg ir salos sąvoka. Bet 
tokios reikšmės žodis voras lietuvių kalboje 
neturi, todėl greičiausiai yra paties J. J. Savicko 
susigalvotas. Betgi žinomas būdvardis voras 
reikšme senas.

Tyrėjai Voruta vadinamos vietovės ano 
meto Lietuvos valstybės teritorijoje neranda, 

išskyrus naujai padarytus tokius pavadinimus. 
Be to, ir istorijos šaltiniuose Vorutos pavadini-
mas yra pavartotas vienintelį kartą Hipatijaus 
metraštyje, kur kalbama apie 1250–1252 m. 
įvykius. Ten rašoma: Mindaugas pasitraukė į pilį, 
vadinamą Voruta. Kituose šaltiniuose niekur 
Vorutos pilies neminima. Dėl to neatmestina 
jau seniai tyrėjų keliama prielaida, kad Voruta 
yra ne tikrinis, bet bendrinis žodis, reiškęs tą 
patį kaip senoji (pilis) suprantant ją esančią 
priešingybe naujajai (piliai). Plg. būdvardį 
voras – senas. Toks požiūris į Vorutą tebėra iki 
šiol vienas įtikinamiausių. Nežiūrint to, Voru-
tos paslaptis ir toliau išlieka. Reikia tikėtis, kad 
ji ateityje bus atskleista tik bendromis archeo-
logų, istorikų ir kalbininkų pastangomis. 

Dėl Ukmergės vardo kilmės
Akad. prof. habil. dr. Zigmas ZINKEVIČIUS, Vilnius

Aurimas Markevičius leidinyje Baltistica 
XLVII, 2012 m., 145 – 153 p., gana įtikinamai 
parodė, kad šiam miestui vardą davusios 
upelės Vilkamergė ankstesnis pavadinimas 
buvęs Vilkamirgė, su – mirgė vietoj – mergė. 
Dėmenį – mirgė jis sieja su mirgėti, taigi 
upelės vardo pirmykštė reikšmė turėjusi 

būti „mirguliuojanti vilko upė“. Autorius 
pagrįstai mano, kad dabartinis miesto pa-
vadinimas Ukmergė atsirado iš Vilkmergė 
iškritus – il- ir v- virtus u-. Straipsnyje yra 
ir kitų įdomių duomenų bei pastebėjimų, 
susijusių su Ukmergės miesto pavadinimo 
kilme, su to pavadinimo raida. 

Palijų, priklausiusį Benediktui XVI, ant 
Pranciškaus pečių uždėjo kardinolas pro-
todiakonas Jean-Louis Tauran. Kardinolas 
protopresbiteris Godfried Danneels sukalbė-
jo maldą Bažnyčios vardu melsdamas Dievą 
laiminti popiežių Pranciškų ir jį stiprinti šv. 
Dvasios malone. Kardinolas dekanas Angelo 
Sodano popiežiui Pranciškui ant piršto už-
movė Žvejo žiedą.

Popiežiaus tarnystę pradėjusiam Pran-
ciškui ištikimybę visų kardinolų vardu 
prisiekė šeši Kardinolų kolegijos atstovai, po 
du iš trijų Kardinolų kolegijos luomų.

Pasibaigus Romos vyskupo Petro 
tarnystės pradžios apeigoms prasidėjo 
popiežiaus Pranciškaus vadovautos šv. 
Mišios. Su Pranciškumi Mišias koncelebra-

Popiežius Pranciškus iškilmingai 
pradėjo Petro tarnystę

Katalikų bažnyčia

vo visi Rytų katalikų patriarchai ir didieji 
arkivyskupai, kurie lydėjo popiežių ir da-
lyvavo jo maldoje prie apaštalo Petro kapo, 
visi Romoje esantys kardinolai, įskaitant 
Vilniaus arkivyskupą metropolitą Audrį 
Juozą Bačkį, Kardinolų kolegijos sekreto-
rius, kuris dar neseniai buvo apaštališkasis 
nuncijus Brazilijoje, arkivyskupas Lorenzo 
Baldisseri ir du kunigai ordinų vyresnieji, 
pranciškonų generalinis ministras ispanas 
b. José Rodríguez Carballo ir jėzuitų gene-
ralinis prepozitas, irgi ispanas, t. Adolfo 
Nicolás. Pirmasis yra Vienuolijų vyresniųjų 
sąjungos pirmininkas, pastarasis – sąjungos 
vicepirmininkas. 

Šaltinis: Vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus inauguracijos iškilmėse dalyvavo per 200 pasaulio šalių vadovų ir delegacijų

Atkelta iš 1 p.

„Pildyk“ vartotojams – dvi naujos galimybės sutaupyti
Visi nori galimybės kalbėti daug ir už mažą 

kainą, todėl „Pildyk“ pasiūlė naują pigių pokalbių 
akciją. Planas „Visiems 50“ yra laikinai atpigintas 
ir kainuoja vos 0,99 Lt per mėnesį. Be to, nauja 
nemokama programėlė „Mano kontaktai“ „Pil-
dyk“ vartotojams leis lengviau kontroliuoti savo 
skambinimo išlaidas.

Dar pigesni pokalbiai
Dabar planą „Visiems 50“ „Pildyk“ vartotojai 

gali užsisakyti dar palankesnėmis sąlygomis, nei 
paprastai. 50 min skambučiams į visus tinklus su-
teikiama už sumažintą 0,99 Lt mėnesio mokestį.

Įprasta šio plano kaina yra 4,5 Lt. Šiuo akcijos 
pasiūlymu galima pasinaudoti vieną sykį.

Jei minučių pokalbiams norisi daugiau ir 
reikia nemokamų SMS žinučių, galima pasirinkti 
ir atpigintą planą „Visiems“.

Planą galima užsisakyti už sumažintą 5 litų 
mėnesio mokestį ir gauti 170 min skambučiams į 
visus tinklus. Paprastai šis planas kainuoja 12 litų 
ir už juos suteikiama 120 minučių pokalbių.

Pasirinkus planą „Visiems“, nemokamas SMS 
žinutes „Tele2“ ir „Pildyk“ tinkle galima siųsti 
neribotai, o į kitus tinklus – 1500 per mėnesį.

„Planas „Visiems“ populiarus tarp klientų, 
kadangi leidžia nebrangiai skambinti ir rašyti 
žinutes į visus tinklus. Dabar pasiūlėme galimybę 
„Visiems“ dar geriau pritaikyti pagal kalbėjimo 
poreikius ir planus atpiginome. Mokant mažiau, 
pokalbiai bus dar smagesni ir ilgesni“, – sakė Domi-
nyka Jonušienė, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė. 

PR

Planus 30 dienų galima užsisakyti nusiuntus 
SMS žinutę su žodžiu VISIEMS ar VISIEMS50 
numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt).

Išlaidas padės kontroliuoti 
nauja programėlė

„Pildyk“ vartotojų Lietuvoje yra daugiau nei 
milijonas, todėl jie mielai naudojasi galimybe savo 
tinkle skambinti ir rašyti SMS nemokamai. Turint 
tokią galimybę, naudinga žinoti, kokiame tinkle 
yra renkami numeriai.

Tam skirta nauja nemokama programėlė 
„Mano kontaktai“, kuri padės geriau kontroliuoti 
savo ryšio išlaidas. Įdiegus ją telefonuose su „An-
droid“ operacine sistema, programėlė patikrina 
telefonų knygoje esančius kontaktus ir parodo 
visus „Pildyk“ bei „Tele2“ numerius.

„Žmonėms siūlome inovacijas, kurios yra 
lengvai pritaikomos, paprastos naudotis ir iškart 
palengvina gyvenimą. Būtent tokia yra ir nauja 
programėlė. Visi išmaniuosius turintys „Pildyk“ 
vartotojai galės taupyti lengviau“, – D.Jonušienė.

Nemokamai skambinti „Pildyk“ vartotojams 
ir nemokamai rašyti žinutes visame „Pildyk“ ir 
„Tele2” tinkle galima pasirinkus planą „Myliu“. 
Dabar jis kainuoja 1 litą per savaitę. Planą galima 
užsisakyti nusiuntus SMS žinutę su žodžiu MY-
LIU numeriu 1556 (žinutės kaina – 0,15 Lt).

Programėlę „Mano kontaktai“ („My Con-
tacts“) galima nemokamai atsisiųsti iš interneto 
parduotuvės „Google Play“. 

Užs. Nr. 4
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Kard. Audrys Juozas Bačkis: 
„Džiaugiuosi, kad popiežius iš Pietų Amerikos“

Su Vilniaus arkivyskupu kardinolu Au-
driu Juozu Bačkiu kalbamės netrukus po š. m. 
kovo 15 d., penktadienį, vykusio Kardinolų 
kolegijos susitikimo su Šventuoju Tėvu.

Eminencija,  Jūs jau antrą kartą 
dalyvavote konklavoje. Kokie jausmai? 
Kokie įspūdžiai?

Taip, teisingai, bet antrą kartą dalyvaujant 
buvo kiek laisviau. Įėjau jau žinodamas, kaip 
viskas vyksta. Kaip ir aną sykį, buvo labai 
graži maldos nuotaika. Meldėmės jau ir 
Šv. Mortos namuose, kur visi gyvenome prieš 
tai, ir ypač išvakarėse. Kartais sakoma, kad 
konklava yra liturginis aktas. Aš sutinku su 
tokia interpretacija. Prieš savo sąžinę ir prieš 
Dievą apsvarstai daug dalykų, Bažnyčios 

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis

padėtį ir problemas. Jauti savo atsakomybę 
prieš Dievą: ko Viešpats nori Petro Įpėdiniu, 
kuris vadovautų Bažnyčiai? Tad įėjau visiškai 
ramiai, tarsi jau įpratęs, bet paskui vis tiek 
ateina susijaudinimo momentas, jauti, kad 
tai tikrai svarbus įvykis, kad priklauso ir nuo 
tavo balso kas bus išrinktas, kad reikia žiūrėti 
ne tik žmogiškų apskaičiavimų, bet kur mus 
Dvasia veda. Jaudulys, nerimas, atsakomybės 
jausmas prieš visą Bažnyčią ir prieš Dievą, 
prieš sąžinę. Ir antrą kartą įėjus į konklavą 
jauti to momento svarbą.

Išrinktas pirmas Pranciškus, pirmas 
jėzuitas, pirmas ne europietis. Kokia bus 
šių naujovių įtaka Bažnyčios gyvenimui 
artimiausiu metu?

Aš džiaugiuosi, kad po daugelio 
europiečių popiežius yra iš Pietų Amerikos. 
Toks buvo mano širdies troškimas. Ten 
krikščionybė turi giliai įleistas šaknis. Žmonių 
tikėjimas ten išreiškiamas paprastu būdu, 
žmonių paprastu religingumu, pamaldumu 
Dievo Motinai. Gal nėra kokių ypač didelių 
teologų, bet ir jie turi savitą mokyklą. Šio 
popiežiaus išrinkimas – tikrai svarbus gestas 
visam pasauliui. Bažnyčia yra visuotinė 
Bažnyčia, o ne vien Europos. Žengtas svarbus 
žingsnis – išėjome iš Europos ir nuėjome į 
Pietų Ameriką. Tai mane džiugina ir manau, 
kad tai labai svarbus dalykas. 

Bet ar akcento perkėlimas į kitą žemyną, 
pasitraukimas iš Europos, neturės neigiamų 
pasekmių ir šiaip didelių bėdų turinčiai 
Europai?

Nemanyčiau. Vis tiek Bažnyčia yra Romos 

Bažnyčia, Vatikanas yra Romoje, Šventasis 
Tėvas yra Romos vyskupas. Ir jis tai labai 
aiškiai pabrėžė prisiimdamas atsakomybę 
būti popiežiumi. Jo šeima yra kilusi iš 
Italijos, tad yra ryšys su Europos žemynu. 
Nemanau, kad ne europiečio išrinkimas 
galėtų pakenkti Europai. Svarbu yra žmonės 
arba, kitaip tariant, „komanda“, kurią 
Šventasis Tėvas turės surinkti aplink save. 
Svarbu, kad ji atstovautų visų kontinentų 
balsui. Tai kolegialumas. Aš manau, kad 
eisime šituo keliu, kad bus girdimas Vyskupų 
konferencijų – Europos, Amerikos, Afrikos, 
Azijos balsas, kad bus progos dalintis, žiūrėti, 
kaip Bažnyčia vystosi tuose kraštuose. Jau 
Vatikano II susirinkimo metu buvo sukurtos 
visos kolegialumo struktūros, bet, sakyčiau, 
jos dar pilnai neveikia. Manau, kad bus labai 
svarbu siekti, kad tai vystytųsi. O mokymo 
požiūriu – mūsų doktrina pastovi. Taip pat 
ir moralės srityje nemanau, kad kas nors 
galėtų keistis.

Dabartinis popiežius yra vienas iš 
pagrindinių vyskupų, kurie Pietų Amerikoje 
sukūrė visą žemyno naujos evangelizacijos 
planą, paskelbtą Aparecidoje prieš keletą 
metų. Jis jau turi visuotinę viziją. Manau, 
kad ją bus galima pritaikyti visam pasauliui. 
Aš manau, kad popiežiaus ne europiečio 
išrinkimas nepakenks, bet priešingai – įneš 
daugiau, nebūsime vergai tik to, ką sako 
Europos spauda, bus daugiau jautrumo 
žmonių poreikiams visame pasaulyje.

Matėme, kad šiandien audiencijos 
pabaigoje Jūs gana ilgai, ilgiau už kitus 
kardinolus, kalbėjotės su nauju Šventuoju 

Tėvu. Gal ne paslaptis, ką jis Jums sakė, ką 
Jūs jam sakėte...

Tikrai ne paslaptis. Tai buvo paprastas 
pokalbis. Sveikindamas Šventąjį Tėvą 
pasidžiaugiau jo išrinkimu, ypač jo pasirinktu 
Pranciškaus vardu. Pasakiau, kad Lietuvos 
Bažnyčia už jį meldžiasi ir asmeniškai 
užtikrinau, kad mes, kardinolai, esame 
pasiryžę jam padėti. Aš jam pabrėžiau: 
„Šventasis Tėve, būkite ramus.“ Tai jam 
pasakiau ispaniškai, nes jis mane sutikęs tuojau 
paklausė: „Tu ispaniškai moki?“ Užtikrinau, 
kad visa Lietuvos Bažnyčia meldžiasi, kad 
mes džiaugiamės, o kartu, kad mes viską 
darysime, ko jis prašys iš mūsų, brolių 
kardinolų. Jis pabrėžė, kad mes visi turime 
prisidėti, kad būtų ta „communio“, ta sunkiai 
į lietuvių kalbą išverčiama „bendrystė“, 
tarp mūsų visų ir ypač kardinolų; kad jam 
padėtume vykdyti savo pareigas. Tad ta 
prasme aš jam pasakiau: „Šventasis Tėve, mes 
čia esame ir Jus palaikysime, visais būdais 
kokiais tik galėsime.“

 Galiu dar pridurti, kad dabar visai 
neseniai išeidamas iš Šv. Mortos namų dar 
kartą visai netyčia jį sutikau. Jis man sako: 
„Jau pabėgi?“ Atsakiau: „Ne. Aš rytoj žadu 
važiuoti į Asyžių pasimelsti už Popiežių.“ Jis 
man atsakė: „Aš niekad nesu buvęs Asyžiuje.“ 
Jam pažadėjau: „Aš pasimelsiu už Jus prie šv. 
Pranciškaus kapo.“ Tai štai toks dar vienas 
visiškai netikėtas ir nelauktas pokalbis buvo. 
Aš tikrai dėl to ir važiuoju į Asyžių.

Labai ačiū, Eminencija.

Šaltinis: Vatikano radijas

Pokalbis su konklavoje dalyvavusiu kard. Audriu Juozu Bačkiu

o tiesioginiu pavadinimo vertimu iš lietuvių į 
lenkų kalbą (galimai ateityje ir į rusų ar kitos 
tautinės bendrijos kalbą, jei toji bendrija sudarys 
daugiau kaip 10 proc. vietos gyventojų, kaip 
siūlo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovai). O 
gatvė yra sudedamoji adreso dalis, kai adresas 
yra unikalus ir negali būti rašomas skirtingais 
variantais. Tai yra iš esmės ne kultūros paveldo 
dalis, o valstybės administravimo sistemos 
ir informacijos elementas, kai toji informacija 
naudojama ne tik valstybės viduje, bet ir pasau-
lyje. Be to, gatvių pavadinimai yra įtraukiami į 
įvairius registrus (adresų, nekilnojamojo turto, 
juridinių asmenų, tarp jų ir valdžios institucijų), 
todėl dvigubi ar net trigubi (pvz., Vilniuje, kur 10 
proc. peržengia ne tik lenkų, bet ir rusų tautinė 
mažuma) pavadinimai įneštų visišką painiavą, 
jų įtraukimas į registrus pareikalautų daug 
papildomų kaštų.   

Lietuvos piliečių reikalavimą jų asmen-
vardžius rašyti dokumentuose nelietuviškais 
rašmenimis turėtų pilnai patenkinti LR Seimui 
pateikto Lietuvos Respublikos vardų ir pavar-
džių rašymo dokumentuose įstatymo projekto 
Nr. XIP-1668 (2010 m. parengė LR Seimo na-
riai R. Kupčinskas ir G. Songaila) priėmimas 
– tuomet LR piliečių asmenvardžiai galėtų 
būti rašomi antrajame paso puslapyje tautinės 
mažumos kalbos rašmenimis, neišstumiant 
iš pirmojo paso puslapio valstybinės kalbos 
rašmenimis užrašytų asmenvardžių. Toks 
kitataučių asmenvardžių oficialaus užrašy-
mo būdas visiškai atitinka Tautinių mažumų 
apsaugos pagrindų konvencijos 11 straipsnio 
1 dalį, jis sukurtas remiantis Latvijos Respu-
blikos vardų ir pavardžių rašymo modeliu, 
kurį teigiamai įvertino įvairios tarptautinės 
organizacijos. Be to, tai leistų suteikti vieno-
das galimybes visoms Lietuvos tautinėms 
mažumoms, neišskiriant vien naudojančias 
lotynišką abėcėlę. 

Lenkijoje gyvenančių lietuvių iš kartos į kar-
tą perduodamos tradicinės lietuviškos pavardės 
ir vardai oficialiuose dokumentuose ne tik yra 

Dėl Lietuvos vietovardžių ir gatvių daugiakalbės rašybos, 
Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos nelietuviškais rašmenimis

Etninės kultūros globos taryba

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui V. Gedvilui ir kitiems LR Seimo nariams 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui A. Butkevičiui

rašomi vien lenkiškais rašmenimis, bet ir neat-
pažįstamai iškraipomi, paverčiant lenkiškais. 
Pavyzdžiui, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas 
Liškauskas oficialiuose Lenkijos dokumentuose 
ir informacinėse sistemose yra Witold Lis-
zkowski, valsčiaus administracijos darbuotojai 
Juozas Vasiliauskas – Júzef Wasilewski, Teresė 
Makauskienė – Teresa Makowska, Birutė Zim-
nickienė – Biruta Zimnicka, o Lenkijos lietuvių 
etninės kultūros draugijai vadovauja ne Aldona 
Vaicekauskienė ir Nastutė Sidarienė, bet Aldona 
Wojciechowska ir Anastazja Sidor. Tokiu būdu, 
iškraipant asmenvardžių struktūrą, žmogus 
ir jo tautybė lieka visiškai neatpažįstami, nors 
tai pažeidžia minėtoje konvencijoje įtvirtintą 
tautinei mažumai priklausančio asmens teisę 
į savo vardą ir pavardę. Atkreipiame dėmesį, 
kad tai yra ilgametės lietuvių lenkinimo poli-
tikos rezultatas, kuria vadovautasi ir Lietuvos 
teritorijoje paverčiant lenkais nemažai lietuvių. 
Lietuvos Respublikoje tokio lenkų sulietuvini-
mo, iš esmės pakeičiant jų pavardes, niekada 
nebuvo ir nėra. 

IŠVADOS
EKGT siūlo:
1) atmesti projektus, kuriais siekiama 

įtvirtinti Lietuvos vietovardžių ir gatvių rašybą 
nevalstybine kalba;

2) suteikti galimybę nelietuviams LR pi-
liečiams dokumentuose savo asmenvardžius 
rašyti nelietuviškais rašmenimis pagal tvarką, 
kuri yra numatyta Lietuvos Respublikos vardų 
ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo 
projekte Nr. XIP-1668;

3) remiantis tuo, kad tiek Lietuva, tiek Len-
kija yra ratifikavusios Tautinių mažumų apsau-
gos pagrindų konvenciją, pariteto pagrindais 
siekti, kad abiejose šalyse būtų neiškraipomos 
tautinei mažumai save priskiriančių asmenų 
vardų ir pavardžių struktūros. 

Dalia URBANAVIČIENĖ, 
Etninės kultūros 

globos tarybos pirmininkė

29 d.). Sovietų valdžia ne vieną kartą bandė 
uždrausti BLR Vyriausybės veiklą emigracijoje 
ir reikalavo, kad BLR Vyriausybė visus savo 
įgaliojimus perduotų Baltarusijos sovietinei 
socialistinei respublikai. Tačiau BLR Vyriau-
sybė tai daryti atsisakė. Visa tai liudijo, kad 
aukščiausioji BSSR viršūnė ir dabartinė Balta-
rusijos valdžia pripažino BLR, o kartu ir savo 
valdžios neteisėtumą.

Šiandien Baltarusijos Liaudies Respublikos 
Vyriausybė yra teisėtas Baltarusijos valdžios 
organas, savo veiklą įtvirtinęs įstatymais, 
raštais bei aktais, taip pat 1918 metų kovo 25-
osios aktu. BLR idealai – laisva, nepriklausoma, 
demokratinė Baltarusija, tačiau šiandien ši vals-
tybė nėra nei demokratinė, nei nacionalinė.

Svarbu tai, kad BLR idėjos gyvos ir 
šiandien. Šių metų kovo 25 d. Vilniuje buvo 
paminėtos Baltarusijos Liaudies Respublikos 
95-osios Nepriklausomybės metinės. Iš pradžių 
vilniečiai ir miesto svečiai susirinko Rasų ka-
pinėse pagerbti tuos, kurių dėka buvo įkurta 
BLR. Prie signatarų Luckevičių kapų vyko 

Atkelta iš 1 p.

Baltarusijos Liaudies Respublikai – 95 metai
Aleksandras ADAMKAVIČIUS, Vilnius

minėjimas. Kalbėjo organizatoriai, kiti svarbūs 
asmenys, tarp kurių – Gudų kultūros Lietuvoje 
pirmininkas Chvedaras Niunka, pirmasis 
Baltarusijos Respublikos vadovas Stanislavas 
Šuškevičius. Vakare visi dalyviai, tarp jų ir 
Lietuvos politikai, tai Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, Gediminas Kirkilas, Emanuelis Zinge-
ris, Saulius Pečeliūnas ir kt., susirinko Vilniaus 
miesto rotušėje. Po iškilmingo minėjimo vyko 
šventinis koncertas. Scenoje pasirodė folkloro 
ansamblis „Akana NHS“, kuris pristatė daug 
autentiškų baltarusiškų dainų.

Verta pažymėti, kad š. m. kovo 23 d. 
baltarusiai Vilniuje minėjo Kosto Kalinausko 
149-ąsias mirties metines. Už jį buvo aukoja-
mos šv. Mišios Vilniaus Švč. Trejybės graikų 
apeigų katalikų bažnyčioje. Po to vyko iškil-
minga eisena nuo Lukiškių aikštės, kur 1864 
m. kovo 22 d. K. Kalinauskas buvo nubaustas 
mirtimi, iki Gedimino kalno, kur jis buvo 
palaidotas.

Autoriaus ir Zmitro Karačiūno nuotr.

Atkelta iš 1 p.

Eisena Gedimino prospektu
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Fragmentiškai apie partizanams 
padėjusius stribus ir kitus

Doc. dr. Vladas TERLECKAS, Nepriklausomybės Akto signataras, Jūratė TERLECKAITĖ, Vilnius

Kurklių stribynėje partizanų naudai dir-
bo Povilas Minskas, Šapola. P. Minską sua-
gitavo padėti Balninkų krašto partizanams 
jų vadas Alfonsas Bagdonas-Arelis. Kitų 
teigimu, P. Minskas buvo pasiųstas dirbti 
represinėse struktūrose. Kaip ten bebuvo, 
P. Minskas teikė vertingą informaciją apie 
priešo planus, todėl Arelio partizanams se-
kėsi kovoti36. Kad partizanai jį atskirtų nuo 
kitų stribų, šautuvą nešiodavo vamzdžiu 
žemyn. Rašoma, kad 1946-02-16 P. Minskas 
iškėlė Trispalvę, už tai buvo suimtas ir 
nuteistas 8 m.37. Sunku patikėti tokiu slapto 
partizanų bendradarbio poelgiu. Nebent 
žmogus nepakėlė psichologinės įtampos 
dėl dvigubos tarnystės. Partizanų infor-
matoriumi trumpai dirbo ir Alovės vlsč. 
stribas Albinas Mereškevičius (g. 1924 m.). 
1945 m. birželį partizanų būrio vado Ju-
liaus Čapliko-Ąžuolo pasiūlymu perėjo 
pas juos38. Rašoma, jog Šakių pogrindinei 
organizacijai „Lietuvos patriotai“ priklausė 
stribas Justinas Janušaitis, apylinkės pirmi-
ninko pavaduotojas Juozas Stankevičius39. 
J. Janušaitis (g. 1907 m. Bažnytgirio k. Jankų 
vlsč.) 1945 m. gegužę įstojo į antisovietinę 
pogrindinę organizaciją, talkino Juozo 
Mockevičiaus būrio partizanams kaip 
žvalgas. Gavęs jų specialią užduotį, įstojo 
į Jankų stribų būrį. Kai kuriuos stribus 
prikalbino dirbti partizanams, teikė mi-
nėto būrio kovotojams žinias apie padėtį, 
nuotaikas represinėse įstaigose, jų narių 
skaičių, ginkluotę, karines operacijas prieš 
partizanus. 1946-07-31 suimtas, 1948-05-22 
SSSR MGB ypatingojo pasitarimo pasmerk-
tas 10 m. lagerio, kalintas Norilske, 1950-
01-14 nuo išsekimo mirė40. Stasio Gvildžio 
surastame MGB dokumente rašoma apie 
nelegalu tapusį Griškabūdžio stribą Vitą 
Janušaitį41. V. Janušaitis įgijo viršininkų 
pasitikėjimą: tapo Šakių stribų būrio vado 
pavaduotoju, MGB Šakių skyriaus virši-
ninko Komendanto patikėtiniu, atsakingu 
budėtoju ir vertėju, dalyvaudavo tardant 
areštuotuosius, priiminėjo agentų ir infor-
matorių žinias. Atrodo, tolesnę jo karjerą 
sutrukdė tėvo Antano areštas (1947-06-05). 
1947-07-31 priimtas įsakymas atleisti V. Ja-
nušaitį kaip nepatikimą. Jis pasiėmė algą už 
liepos mėnesį, naganą ir dingo. MGB Šakių 
skyrius nežinojo jo buvimo vietos, nesiėmė 
priemonių jį surasti.

Partizanų ryšininko ir rėmėjo Karolio 
Akstino pastangomis užverbuotas Drus-
kininkų vlsč. stribas Jonas Karsokas (g. 
1917 m.) teikė partizanams reikalingas 
žinias, tarp jų apie MGB agentus. 1947-07-
29 buvo suimtas, nubaustas 10 m. lagerio, 
į Lietuvą grįžo tik 1964 m.42. Iš stribų pas 
partizanus atėjo Juozas Kruzas (g. 1907 m., 
Paalkupio k. Naujamiesčio vlsč.). 1945 m. 
įstojęs į stribus, palaikė ryšius su vietos 
partizanais, teikė jiems ne tik vertingą 
žvalgybinę medžiagą, bet ir parūpindavo 
šaudmenų, rašė ir platino atsišaukimus, 
kuriuose ragino „saviškius“ pereiti į 
partizanų pusę, ne vieną jų įkalbėjo taip 
pasielgti43. Matyt, kai kurie verbuojamieji 
pranešė „ten, kur reikia“. Jau 1945-05-20 J. 
Kruzas turėjo bėgti iš stribyno į partizanų 
būrį. Po dviejų mėnesių buvo suimtas, su-
imant smarkiai sumušė vieną enkavėdistą. 
Nepraėjus mėnesiui, t. y. 1945-08-16, buvo 
išvežtas į Vorkutlagą, kur jis buvo „teisia-
mas“, ten 1946-02-26 užgeso jo gyvybė. 
Pasak buvusio MGB j. ltn. Albino Striuko, 
palaikiuso ryšius su partizanais, šiems 
padėjo Surviliškių stribai A. Gadeika, V. 
Gadeika ir Kasputis44.

Ilgokai (iki 1946) sekėsi dirbti partiza-
nams Aukštosios Panemunės stribyne tarna-
vusiam Antanui Santockiui. 1946 m. teko pa-
sitraukti pas partizanus. Sėkmingai kovojo 
iki 1949-06-24. Išduotas ir sužeistas nusišovė. 
Po žūties 1950 m. buvo apdovanotas Laisvės 
kovos kryžiaus Pasižymėjimo lapu („Laisvės 
kovų archyvas“, t. 22, p. 172).

Įdomūs „taikaus sambūrio“ ryšiai 

buvo nusistovėję tarp Rozalimo apylinkių 
partizanų ir stribo Baltramijūno. Partiza-
nai nelietė jo Bunčių k. gyvenusių tėvų, 
leido juos lankyti. Už tai jis atnešdavęs 
šovinių, suteikdavęs žinių („Laisvės kovų 
archyvas“, t. 20, p. 62). Prisimenama, kad 
„Barvydžių partizanai turėjo gerą drau-
gą Luokės stribokijoje – Savicką“, kurio 
informacija ne kartą išgelbėjo kovotojus 
(„Erškėčių keliu: atsiminimai, straipsniai, 
partizanų archyvo dokumentai ir kiti 
liudijimai apie pokarį Žemaičiuose“, sud. 
Monika Alūzaitė-Kuličauskienė, Kaunas: 
Aušra, 1996, p. 141).

Eržvilko stribų ginklininkas Juozas 
Valaitis gadindavęs ginklus, pvz., į kul-
kosvaidžius blogai įstatydavęs užraktus. 
Vėliau išėjo pas partizanus, kur buvo jo 
brolis Bronius45. Šiluvos stribas Vaitiekūnas 
išleido iš kameros areštuotas A. ir V. Ra-
dzevičiūtes. Broliai Rudzevičiai buvo išėję 
stribauti, saugojo Griškabūdžio kalėjimą, 
vienąkart visus suimtuosius išvedė ir pa-
leido46. 25 m. lagerio ir 5 m. tremties pateko 
Kėdainių apskr. stribas, vėliau partizanas 
Stasys Paulavičius. 1945 m. pradžioje dėl 
suimtų ryšininkų išlaisvinimo iš Jurbarko 
areštinės buvo sutarta su stribu Pranu 
Puišiu, kuris ketino pasitraukti su parti-
zanais47. Deja, operacija nepavyko. Kaip 
pasakojama kitoje legendoje, jis tarnavęs 
dviem ponams. Labai gerai atsiliepiama 
apie Prienų stribą Vytautą (?) Riaubą, 
mirusį Intos lageryje48. Manytina, kad jis 
nukentėjo už ryšius su pogrindžiu. 1949 m. 
buvo suimtas iš Gelgaudiškio stribų pasi-
traukęs J. Žukauskas, kuris per areštinės 
langą šaukė: „Rusų okupantai išveža ge-
riausius mūsų lietuvius į Sibirą, vežkite ir 
mane pas juos!“49 Greitai buvo išaiškintas 
partizanų ryšininkas, Surviliškių stribas Jo-
nas Žukauskas. 1945-07-31 jis buvo suimtas 
ir išvežtas į Vorkutą. Turbūt už partizanų 
rėmimą lageryje atsidūrė Rozalimo stribas 
Čirvinskas50. Kęstučio apygardos partizanų 
gretose kovojo Jurbarko apylinkių stribas 
Stasys Čepkauskas51. Žinomas ir iš dalies 
kurioziškas miško kovotojų skaičiaus padi-
dėjimas. Vyčio apygardos partizanų paimti 
į nelaisvę 6 stribai sąžiningai kovojo tiek su 
„saviškiais“, tiek su kariuomene.

J. Starkauskas išaiškino nemažai kitų 
partizanų talkininkų, kaip antai: Šimonių 
vlsč. stribus K. Šližauską ir Vladą Vaičių, 
Platelių stribyne tarnavusį Justiną Do-
vainį, Eržvilko stribyne – Vladą Švergį ir 
Baranauską; Viduklės stribus Joną Jarošą 
ir Bronių Blažį, žasliečius Maknevičių, 
Mareckį, Kulių stribą A. Anužį, Liubavo 
stribą Vincą Kalinauską, Krosnos „gynė-
ją“ Petrą Labanauską. J. Jaroška kaltintas 
talkinimu partizano S. Bubilo būriui, stri-
bų agitavimu mesti šią tarnybą, 50 stribų 
išėjimu į mišką52. J. Dovainis, ramaus būdo 
žmogus, muzikantas, atsidūrė lageryje 
dėl per didelio plepumo, gyrimosi, kad 
Platelių stribyne turi savo žmogų. Netie-
sioginius ryšius su minėtu K. Šližausku 
palaikė partizanas P. Indriūnas-Vėbra. Jų 
ryšininkė buvo J. Skabeikaitė. Kaip parti-
zanų ryšininkai minimi ir kiti stribai, kaip 
antai: Steponas Minelga (Kauno apylin-
kės), Juozas Paukštys (iš Punios), Juozas 
Lingys. Bartninkų stribas Petras Razickas, 
Gelvonų stribas Rutkauskas53. Atrodo, 
dalis įvardytų stribų buvo čekistų įtarimų 
aukos arba apkaltinti remiantis kankinamų 
melagingais parodymais. Buvusi Palangos 
gimnazijos pogrindinės organizacijos narė 
Bronė Kalvaitytė, kalėdama Kretingoje, 
girdėjusi apie už ryšius su partizanais 
suimtą Darbėnų milicininką54. Savo žmo-
gų partizanai turėjo Tverečiaus stribyne. 
Tik neaišku, ar tai buvo prisiminimuose 
nurodytas Kazys Vilimavičius, kuris karo 
metais tarnavęs SS daliniuose, vėliau – stri-
bu55. Literatūroje minimas savitas pagalbos 
partizanams būdas – nešaudymas į juos. 
Esą Kaltanėnų (Švenčionių apskr.) stribas 

(neįvardytas) atsisakė šaudyti į apsuptus 
partizanus, pasakęs: „Niekada nešaudžiau 
ir nešaudysiu.“ Todėl buvęs išvytas iš stri-
bų. 1946 m. čekistai įtarė, kad partizanams 
dirba 16 Kelmės vlsč. stribų. Gal tai čekistų 
išsigalvojimas ar siekis pasirodyti prieš 
viršininkus.

1948-08-27 LKP(b) CK biuro nutarimu 
Ukmergės apsk. iš stribų buvo atleisti 32 
asmenys56, tarp jų perdavinėjusieji par-
tizanams informaciją. Gan netikėta, jog 
1951-04-24 pas partizanus pasitraukė 4 
Kruopių stribai, kurie, remiantis okupanto 
kontražvalgyba, sistemingai pranešdavo 
kovotojams apie MGB numatytas priemo-
nes. Taigi net kovų saulėlydyje kai kurių 
miestelių stribai talkino partizanams.

Partizanų žvalgai 
represinėse struktūrose

Trečia partizanų talkininkų kategori-
ja – tai jų represinėse struktūrose įdarbinti 
savi, paprastai neturtingi žmonės. Į striby-
nus buvo infiltruoti partizanų ryšininkai 
Jonas Gajauskas ir Pranas Pivoris57. Pasta-
rasis tarnavo Veiviržėnų stribyne, padėjo 
partizanams puolant miestelį. Vėliau buvo 
priverstas pasitraukti į mišką. 1945 m. lap-
kritį į Pakuonio stribyną buvo pasiųstas E. 
Vengetneris, Rutkauskas58, Juozas Jakštaitis 
(g. 1928 m.). Pastarasis 1945 m. tapo Eržvilko 
stribu. Supratęs, kad yra sekamas, išėjo į 
Lydžio rinktinės Gintaro (B. Misevičiaus) 
būrį, pasižymėjo kaip narsus kulkosvaidi-
ninkas59. Žuvus Gintarui, buvo paskirtas 
būrio vado pavaduotoju. Remiantis Šakių 
NKVD raštais, 1946 m. vasarį buvo suimti 
9 pogrindinės organizacijos nariai, tarp jų 
Griškabūdžio stribai Albinas Mekšriūnas 
ir Antanas Paltanavičius, kurie jais tapo 
partizanų vadų nurodymu. 1947 m. vasarą 
šios apskrities čekistai areštavo Žalgirio 
rinktinės Vyčių kuopas rezerviniam būriui 
priklausiusius stribus Joną Aržuolaitį, Vincą 
(?) Jonušaitį, milicininką Vincą Naujoką60. 
Ši informacija – labai abejotina. Pirma, 1947 
m. rudenį MGB Šakių apskr. skyrių tikrinęs 
LSSR MGB valdybos 2-N aukštas pareigūnas 
išaiškino, kad skyriaus ataskaitos yra dezin-
formacija, o duomenis apie sunaikintus par-
tizanus pavadino akiplėšišku melu61. Antra, 
panaudojant provokatorių buvo sukuriamos 
ir sunaikinamos neegzistavusios organiza-
cijos. Pasak vieno rašto, čekistai išaiškino ir 
suėmė 25 Barzduose neva veikusios Lietuvos 
partizanų sąjungos narius, tarp suimtųjų 
buvo ir aukščiau minėti stribai V. Brazaitis 
ir V. Duoba. Gi kitur Šakių čekistai parašė, 
jog V. Duobą su kitais 2 stribais partizanai 
užverbavo 1946 m. birželį, o jį areštavo 
1947-01-12.

Partizanų vadų nurodymu dirbti mili-
cijoje buvo nusiųstas Kazys Stašelis, Telšių 
kalėjimo prižiūrėtoju – Pranas Gineitis62. 
Marijampolės kalėjimo prižiūrėtojas Vin-
cas Bubnys išlaisvino politinius kalinius 
ir išėjo pas partizanus63. Jo ir kitų pasirin-
kimo padėti pogrindžiui, represuotiems 
asmenims aplinkybės nežinomos. Iš Jankų 
milicininko Juozo Dubininko partizanai 
sužinodavo represinių struktūrų planus64. 
Justinas Knezevičius, nuo 1944 m. dirbęs 
Žvirgždaičių vlsč. milicijos įgaliotiniu, vė-
liau – viršininku, vadovavo ir pogrindinei 
pasipriešinimo organizacijai (turėjusiai apie 
50 narių), per tarpininkus įspėdavo žmones 
apie jiems gresiančias represijas, čekistines 
operacijas65. Ryšius su partizanais palaikė 
Šilavoto milicijos viršininkas Jurgis Pauža. 
Už pagalbą jiems 1945 m. buvo suimtas 
Geldaudiškio milicijos viršininkas Viktoras 
Jonaitis66, 1949 m. – Vilniaus milicininkas 
Jonas Misevičius67. Z. Mažutienė nuo 
Kalnųjų palaikė ryšius su milicininku (ne-
įvardytu), iš jo gaudavo šovinių68. Šapolą 
stribauti pasiuntęs P. Kukta-Girininkas69. 
Jo suteikta informacija apie enkavėdistų 

ir stribų dislokaciją, apsiginklavimą, ju-
dėjimą, sargybos keitimąsi labai pravertė, 
partizanams puolant Kurklius ir išlaisvi-
nant suimtuosius. Į Krosnos stribyną buvo 
infiltruotas Petras Labanauskas, į Adutiškio 
stribus – Gediminas Bučelis70.

Didelė Tauro apygardos partizanų sė-
kmė buvo sovietinio saugumo karininko 
Antano Ambrulevičiaus-Vėjo aktyvi ir 
įvairiopa pagalba. Jis, metus pasimokęs 
čekistų mokykloje, 1945 m. gruodį buvo 
paskirtas Gražiškių vlsč. (Vilkaviškio 
apskr.) operatyviniu įgaliotiniu71. 1946 m. 
kovą užmezgė ryšius su Tauro apygardos 
partizanais, teikė jiems vertingą informa-
ciją, padėjo gauti pasus. Svarbiausia tai, 
kad jis iš patikimų stribų sudarė būrį, prieš 
represines struktūras, kolaborantus. Šiam 
būriui priklausė Pečelis-Vairas, Pavilio-
nis-Žentukas, Jonas Astašauskas (suimtas 
1947-12-13), Vyšniauskas. Sužinojęs apie 
gresiantį suėmimą, 1947 m. sausį išėjo parti-
zanauti, bet jau kovo 20 d. viename mūšyje 
buvo sunkiai sužeistas ir suimtas.
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Naujas lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ šimtmetis

Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius
Prieš šimtą metų Vilniuje, Visų 

Šventųjų bažnyčios klebonijoje...

Sausio 31-ąją, lygiai prieš 100 metų, Vil-
niuje, Visų Šventųjų bažnyčios klebonijoje, 
įvyko pirmasis lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ steigiamasis susirinkimas. Valdybos 
pirmininku išrinktas kun. dr. Jonas Stepona-
vičius. Švietimo draugija gavo teisę steigti ir 
laikyti pradedamąsias mokyklas, mokytojų 
seminarijas ir kitas mokymo įstaigas. Reikia 
priminti, kad 1864 m. buvo uždarytos visos 
nevalstybinės (taip pat ir katalikų parapinės) 
mokyklos. Mokymas lietuvių kalba visiškai 
uždraustas Vilniaus gubernijoje, o Kauno 
gubernijoje leista naudoti tik kaip pagalbinę 
kalbą pirmaisiais metais. Uždrausta visa 
spauda lietuvių kalba (lotyniškais rašmeni-
mis), išskyrus kirilica parašytas maldakny-
ges ir elementorius. Tačiau per 40 spaudos 
draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji 
spauda augo, nepaisant jokių persekiojimų 
ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pa-
stangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, 
spausdintas rusiškomis raidėmis. Supratęs, 
jog kova su lietuvybe niekada nebus laimė-
ta,  1904 m. gegužės 7-ąją caras Nikolajus II 
paskelbė lietuviško žodžio laisvę. Pats faktas, 
kad maža tauta apgynė savo nevaržomo 
žodžio teises prieš didžiulį milžiną, kad 
gavo teisę viešai spausdinti savo knygas ir 
laikraščius, labai palengvino kovą dėl kitų 
jos teisių, palengvino sąlygas toliau ugdyti 
tautišką piliečių savimonę. Netrukus visoje 
Lietuvoje buvo pradėtos steigti švietimo 
draugijos: „Saulė“ – Kaune, „Žiburio“ – Sei-
nuose. Šios draugijos veikė Vakarų bei 
Pietų Lietuvoje. Tačiau Rytų Lietuva tokios 
draugijos neturėjo, todėl, pritarus dr. J. Basa-
navičiui, A. Smetonai, D. Malinauskui, kun. 
V. Mironui, A. Petruliui ir kitiems, nuspręsta, 
kad mokykloms steigti ir švietimo darbui 
plėtoti reikalinga švietimo draugija. Taip 
gimė „Rytas“. Pagrindiniai draugijos tikslai 
buvo mokyklinis ir popamokinis jaunimo ir 
suaugusiųjų švietimas, švietimo darbuotojų 
rengimas, lietuviškų mokyklų organizavimas 
ir išlaikymas. Lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“ nuo jos įsteigimo dienos veikė 25 
metus – iki 1938 m. vasario 28 d. 

Šimtmetis ir santvarka kita, 
o švietimo problemos 

Rytų Lietuvoje – tos pačios

1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę. 
Pietryčių Lietuva irgi pakilo – tėvų prašymu 
buvo pradėtos steigti naujos mokyklos, kurio-
se mokoma lietuvių kalba, mėginta atsiskirti 
nuo dominuojančių lenkų ir rusų mokyklų. 
Vis dėlto Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose 
rinkimus į savivaldybes laimėjusi Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija (LLRA) „grįžo prie se-
niai išmintų takų – švietimo organizavimas 
lietuvių kalba strigo, visomis išgalėmis imtasi 
įvairiausių priemonių, idant lietuviškos kla-
sės išnyktų nuo žemės paviršiaus. Taip atėjo 
laikas „Ryto“ draugijai“, – prisimena buvęs 
ilgametis garsios Vilniaus rajono Marijam-
polio mokyklos direktorius, atkurtos „Ryto“ 
draugijos pirmininkas Algimantas Masai-
tis. – Tačiau prieš tai buvo ir yra, suprantama, 
„Vilnijos“ draugija, esu jos valdybos narys. 
Mano kuruojama sritis – švietimas. Aš esu 
toks žmogus – man reikia ne mitinguoti ar 
streikuoti, o dirbti“, – prisipažįsta lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas. 

Su buvusiu Marijampolio vidurinės 
mokyklos direktoriumi susitikome lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ Švietimo raidos 
centre-muziejuje, labai simboliškai įsikūrusia-
me pačioje pirmojoje lietuviškoje mokykloje 
Rytų Lietuvoje – Marijampolyje. Algimantas 
Masaitis – vienas iš tų ilgamečių šio krašto 
mokyklos vadovų, bene daugiausiai dėl tauti-
nio ugdymo Rytų Lietuvoje nuveikęs žmogus. 
Nepaprastai įdomu bendrauti su šiuo šiltu, 
itin apsišvietusiu ir labai labai daug įdomių 

ir beveik neviešintų faktų žinančiu pedagogu. 
Pats A. Masaitis kuklus, mieliau kalba apie 
Pietryčių Lietuvą, ypač – apie Marijampolio 
mokyklą ir vaikus iš „įvairiausių Vilnijos bei 
Gudijos užkampių“, kurie nepaprastai troško 
mokytis lietuviškai ne tik giliu sovietmečiu, 
bet ir dabar, jau Nepriklausomos Lietuvos 
laikais. Kita kalba, kodėl rytinėje  Lietuvos 
valstybės dalyje gyvenantys jos piliečiai norė-
tų savo vaikus leisti į lietuvių kalba dėstomas 
klases, tačiau tai daryti bijo...

Vienintelė lietuviška mokykla 
Rytų Lietuvoje

Kelis dešimtmečius Marijampolio vidu-
rinė mokykla buvo vienintelė šiame krašte, 
kurioje buvo mokyta lietuviškai. Atskiros 
knygos nusipelno A. Masaičio prisiminimai 
apie tai, kaip pradinė mokykla tapo vidurine. 
1960 m. į Marijampolį A. Masaitis atvyko dirb-
ti matematikos ir braižybos mokytoju. Vėliau 
buvo paskirtas direktoriumi. „Mokslo Lietu-
vos“ žurnale J. Endriukaitis taip atsiliepia apie 
A. Masaitį: „Jis sugebėjo suburti sunkiam, 
atsidavusiam darbui pedagogus, beveik pusę 
amžiaus vadovavo mokyklai, statė naują gra-
žų mokyklos korpusą, rinko moksleivius. Bet 
svarbiausia – jis sugebėjo sugyventi su vietos 
žmonėmis, įgijo jų pasitikėjimą, juos patraukė. 
Jis nesakė skambių kalbų, neagitavo, bet ra-
miai, įtikinamai kalbėjosi su žmonėmis, jiems 
patarinėjo, rodė šviesą tunelio gale… Vietiniai 
žmonės jo vis labiau klausė, juo tikėjo. A. Ma-
saičio darbas ir veikla turėtų būti pavyzdžiu 
kitiems, kurie šiame krašte dar dirbs. Žinoma, 
tokių atsidavusių mokytojų, švietėjų Vilnijoje 
yra ir daugiau. Jų dėka atgijo Bezdonys, Die-
veniškės, Šalčininkai, Trakų Vokė, Turgeliai, 
Lavoriškės ir kitos gyvenvietės.“ 

Kokie kryžiaus keliai buvo nueiti ir kokie 
dar laukia šio sudėtingo krašto? Norom ne-
norom galvoji apie tai, jog kaip ir prieš šim-
tmetį, taip ir dabar švietimo draugija „Rytas“ 
reikalinga lyg tyro oro gurkšnis. Apie „Ryto“ 
draugijos veiklą papasakosime kiek vėliau, 
grįžtame prie lietuvybės židinio ir tų veiklos 
būdų, kokiais jis buvo kurstomas (gerąja 
prasme). A. Masaitis pabrėžia, jog daugiau 
nei pusę amžiaus išdirbęs vienoje mokykloje 
Marijampolyje niekada neskirstė žmonių 
pagal tautybes. Savo mokinius gynė kiek 
įstengdamas – nuo milicijos, vagių, blogų tėvų 
ir ne ką geresnių kaimynų. „Jeigu mokinukas 
atvykdavo į mokyklą, man būdavo šventė, 
niekada nė minties nekildavo paklausti, 
kokios jis tautybės. Visi lygūs. Į Marijampolį 
nuolat važiavo iš Baltarusijos ir kitų Lietuvos 
vietų, iš keturių aplinkinių rajonų ir daugelio 
apylinkių. Ramiai dirbdami ir taikiai sugyven-
dami pasiekėme, kad Marijampolio mokykla 
įgijo labai gerą vardą. Visi moksleiviai norėjo 
mokytis, apie 70 proc. mūsų mokyklą baigusių 
vaikų sugebėdavo įgyti aukštąjį mokslą.“ Ir ką 

gi galima apie tai pasakyti? Tik džiaugtis. Beje, 
reikia priminti ir tokį dalyką – dar sovietiniais 
metais Marijampolio mokykla garsėjo visoje 
Tarybų Sąjungoje, ji, kaip pavyzdinė, buvo 
rodoma visiems aukštiems Maskvos šulams, į 
ją ne sykį važiavo televizijos filmavimo grupės 
ir kūrė filmus. Beje, niekam nė kiek netrukdė 
tai, jog ji buvo lietuviška. Priešingai, ji buvo 
pavyzdys kitoms mokykloms. 

„Galiu pasakyti, kad beveik 300 mokslei-
vių, į mūsų mokyklą atvykusių iš Baltarusi-
jos, ją baigė. Jie dirba Lietuvoje, ir tai mūsų 
laimėjimas. Lietuviškos salos Baltarusijoje 
nutautinamos ir jeigu jie nebūtų mokęsi 
Lietuvoje, tai būtų mokęsi Minske...“, – sako 
A. Masaitis. – Tokį subtilų tautinių santykių 
klausimą turime vertinti labai ramiai ir išmin-
tingai. O kalbant apie Lietuvą, tai jei lenkų 
vadukai išsišoka, tai mes, kaip pagrindinės 
nacijos Lietuvoje atstovai, turime elgtis oriai, 
į išsišokimus turime reaguoti ramiai, nesikarš-
čiuodami. Dėl valstybės ir ramybės kartais 
reikėtų ir nutylėti kai kurias savo nuoskaudas. 
Jeigu norime stiprinti savo valstybę, privalo-
me elgtis ramiai ir išmintingai.“

Nepamainomas XXI a. 
Rytų Lietuvos lietuviškų 

mokyklų ramstis 

Nesigirdama ir nesigarsindama dirba 
2004 m. atkurta švietimo draugija „Rytas“. 
Sumų, išleistų pedagogų konferencijoms 
ir suvažiavimams, edukacinėms-pažinti-
nėms ekskursijoms ne tik po Lietuvą, bet ir 
užsienio šalis, moksleivių menų šventėms, 
knygų, enciklopedijų, žemėlapių lietuviš-
koms mokykloms pirkti, nevardinsime. Kaip 
visuomet, A. Masaitis atsako, kad ne pinigai 
svarbu, nors jų, aišku, visuomet trūksta, 
o dėmesys lietuviškoms salelėms. Tačiau 
mes užsiminsime apie tai, kas težinoma tik 
tiems, kas aukoja „Ryto“ draugijai, ir tiems, 
kas gauna tą paramą. 

Dažniausiai kiekvieną mėnesį A. Masai-
čio vadovaujami tautiškai nusiteikę kultūri-
ninkai, menininkai, mokslininkai išvyksta 
į lietuviškas salas Vilnijoje, skiepydami 
„Tėviškės pažinimo“ pamokas. Be jokio 
atlyginimo savo laisvalaikį, talentą skiria 
birbynininkas Antanas Jonušas, politinis ka-
linys Stasys Stungurys, muzikantas Vaclovas 
Jaras, mokytoja Asta Drėgūnienė, Mykolo 
Romerio universiteto prof. Rita Bieliauskie-
nė, fotomenininkas Vytautas Ilevičius, poetė, 
laikraščio ,,Lietuvių godos“ vyr. redaktorė 
Marija Šaknienė, dainininkai ir etnospecia-
listai – Lietuvos edukologijos universiteto 
prof. Antanas Kiveris ir doc. dr. Egidijus 
Mažintas, III, IV, V Lietuvos Vyriausybės 
narys, buvęs miškų ūkio ministras Rimas 
Klimas ir kt. Per draugijos veiklos metus 
aplankytos Eišiškių Stanislovo Rapolionio, 

Rudaminos „Ryto“, Riešės, Juodšilių „Šilo“ 
gimnazijos, Paberžės „Verdenės“, Maišiaga-
los Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, 
Eitminiškių, Šalčininkų r. Baltosios Vokės 
,,Šilo“ vidurinės mokyklos. 

Vieša paslaptis, kad Pietryčių Lietuvoje, 
Vilniaus ir Šalčininkų rajono savivaldy-
bėse nesistengiama didinti ikimokyklinio 
ugdymo prieinamumo valstybine kalba, o 
ypač – kaimo vietovėse. Tai sukelia didelį 
tėvų nepasitenkinimą, nes priemiestiniuose 
rajonuose yra daug jaunų šeimų, kurių atža-
los negali patekti į darželius. Šiuo klausimu 
„Ryto“ švietimo draugijos valdyba aktyviai 
dirbo su vyriausybinėmis ir nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, idant esama padėtis 
pasikeistų. Pasak A. Masaičio, padėtis lėtai, 
bet gerėja.

Bet grįžkime prie tylios, tačiau realios 
pagalbos reikalų. Pietryčių Lietuvoje, ku-
riai vadovauja LLRA, mokinio krepšelio 
lėšos paskirstomos nevienodai. Daug metų 
lietuvių kalba veikiančioms mokykloms 
mokinio krepšelio lėšos buvo mažinamos 
15 proc., mokyklos nevienodai aprūpinamos 
mokymo priemonėmis, įvairia technika, ne-
sirūpinama mokyklų statyba ir jų remontu. 
Tai matydama ir žinodama, „Ryto“ švietimo 
draugija skiria lėšų maitinimui ir materialinę 
pagalbą sunkiau besiverčiantiems mokslei-
viams, pirmokams rugsėjo pirmąją išdalina 
kuprines su pagrindinėmis mokymo prie-
monėmis, skiria kalėdines dovanėles ikimo-
kyklinukams, priešmokyklinukams ir pra-
dinukams. Už keliasdešimt tūkstančių litų 
nupirkta 93 komplektai vaikiškos literatūros 
bibliotekoms, iš viso – net 1860 egzemplio-
rių. O kur dar dešimtys nepaprastai brangiai 
kainuojančių tautinių kostiumų mergaitėms 
ir berniukams! Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ 
gimnazijoje ketvirtus metus iš eilės rengiama 
lietuviškų mokyklų menų šventė „Vilniaus 
Jovarai“. Nepamiršti ir Pietryčių Lietuvos 
pedagogai – skelbiami konkursai Metų 
Mokytojo premijoms gauti. 

Buvusioje mokyklos klasėje įsikūręs 
Švietimo raidos muziejus

Lietuvių švietimo raidos muziejus įsikūręs buvusioje, dabar plytomis apmūrytoje,
 pirmoje lietuviškoje Marijampolio mokykloje

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas 
A. Masaitis prie akmens, įamžinančio „Ryto“ 

draugijos šimtmetį. Paminklinio akmens 
autorius – Kristupas Vilutis

Nukelta į 9 p.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“
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Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vėliava, posėdžiai
Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

„Vorutoje“ jau buvo rašyta apie Lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ šimtmetį, 
dar tebepublikuojama medžiaga apie 
pirmąjį šios draugijos pirmininką dr. Joną 
Steponavičių. Lietuvos nacionaliniame 
muziejuje atidarytoje parodoje kabėjo graži 
„Ryto“ draugijos vėliava. Kam ir kada kilo 
mintis įsigyti būtent tokią vėliavą? Atsakyti 
į šį klausimą iš dalies padės LMAVB „Ryto“ 
draugijos fonde saugoma medžiaga, t. y.  
F – 67 – 264/1. 

1918 m. gegužės 29 d. posėdyje, vyku-
siame Didžiojoje gatvėje 30 – 2, protokole, 
kurį pildė dr. kun. Mečislovas Reinys (1884 
02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08), 
įrašyta: Nutarta įsitaisyti „Ryto“ vėliavą. Ji turi 
būti raudona su baltu parašu „Lietuvos švietimo 
draugija „Rytas“. Ant vėliavos nupiešta saulė su 
spinduliai ir knyga. Vėliavos pagaminimu pa-
vesta rūpintis kan. Juozapui Kuktai. Tuo metu 
posėdyje dalyvavo pirmininkas Aleksandras 
Stulginskis, vicepirmininkas kan. Juozapas 
Kukta ir nariai: dr. Jonas Basanavičius, My-
kolas Biržiška, kun. Krištupas Čibiras ir dr. 
kun. Mečislovas Reinys. Taigi minėti šeši 
asmenys buvo savos vėliavos iniciatoriai, 
nusprendę, kokia ji turėtų būti.

1918 m. rugpjūčio 30 d. vykusiame posė-
dyje, kuris vyko taip pat Didžiojoje gatvėje, 
kan. J. Kukta pranešė, kad jau baigiama siūti 
ir siuvinėti „Ryto“ vėliava. Šis posėdis labai 
svarbus ir tuo, kad A. Stulginskis atsisakė 
„Ryto“ pirmininko pareigų ir šioms parei-
goms buvo išrinktas dr. kun. M. Reinys. An-
trą kartą išrinktas pirmininku, šias pareigas 
ėjo nuo 1918 m. rugpjūčio 30 d. iki 1922 m. 
birželio 19 d., kol pakviestas dirbti Lietuvos 
universitete, išvyko į Kauną. Primintina, 
kad pirmąsyk lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininku M. Reinys buvo rinktas 
1915 11 08–1916 12 13. 

Posėdžių protokolai: Nr. 19 (1915 m. 

Prie lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vė-
liavos konferencijos organizatoriai (iš kairės): 

Visų Šventųjų bažnyčios klebonas kun. Vytautas 
Rapalis, atkurtos „Ryto“ draugijos pirmininkas 

Algimantas Masaitis ir Šv. Mikalojaus bažny-
čios vikaras dr. kun. Mindaugas Ragaišis

lapkričio 5 d.) dr. kun. M. Reinio dar rašy-
tas rusų kalba, kiti protokolai – jau lietuvių 
kalba, tvarkingai surašyti M. Reinio. Juose 
užfiksuotos posėdžių vietos:  

Lietuvių komiteto butas (Didžioji gatvė Nr. 
30 – 2) posėdžių data 1915 m. lapkričio 8 d. 
(protokolas Nr. 20); 1917 m. lapkričio 20 d. 
(Nr. 30), 1918 m. vasario 5 d. (Nr. 31), 1918 m. 
gegužės 29 d. (Nr. 33), 1918 m. rugpjūčio 
30 d. (Nr. 34), 1918 m. lapkričio 23 d. (Nr. 35), 
1919 m. sausio 5 d. (Nr. 37), 1919 m. lapkričio 
29 d. (Nr. 39).

Kan. Juozo Kuktos butas prie Visų Šventųjų 
bažnyčios: 1915 m. gruodžio 22 d (protokolas 
Nr.  22), 1916 m. gegužės 10 d. (Nr. 23).

Parapijos salėje prie Šv. Mikalojaus bažny-
čios: 1916 m. gegužės 21 d. (Nr. 24); 1917 m. 
birželio 7 d. (Nr. 29), 1918 m. vasario 23 d. 
(Nr. 32).

Žavalinės gatvė Nr. 54 – 1: 1916 m. gegužės 
30 d. (Nr. 25), 1916 m. rugsėjo 12 d. (Nr. 26), 
1916 m. gruodžio 13 d. (Nr. 27), 1917 m. 
gegužės 27 d. (Nr. 28 – šį protokolą rašė ne 
dr. kun. M. Reinys).

Didžioji Pohulainka Nr. 14 – 17: 1918 m. 
lapkričio 26 d. (Nr. 36).

Šv. Jurgio gatvė Nr. 38 (I vyrų gimnazija): 
1919 m. rugsėjo 12 d. (Nr. 38), 1920 m. ba-
landžio 28 d. (Nr. 40).

Ad. Mickevičiaus gatvė Nr. 38 (Lietuvių gim-
nazijos butas): 1920 m. birželio 12 d. (Nr. 41).

Lietuvių gimnazijos butas prie Šv. Jurgio 
prospekto Nr. 38: 1920 m. spalio 5 d. (Nr. 42), 
1921 m. sausio 14 d. (Nr. 43), 1921 m. kovo 
2 d. (Nr. 44), 1921 m. birželio 11 d. (Nr. 45).

Vytauto Didžiojo gimnazijos bute (Šv. Pily-
po gatvė Nr. 12): 1921 m. gruodžio 16 d. (Nr. 
46), 1922 m. birželio 11 d. (Nr. 48).

Dr. Jono Basanavičiaus bute (prie Gimnazi-
jos skersgatvio Nr. 4): 1922 m. balandžio 9 d. 
(Nr. 47), 1922 m. birželio 19 d. (Nr. 49).

1922 m. birželio 19 d. įvykęs lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ valdybos posėdis 
buvo paskutinis, kuriam pirmininkavo būsi-
masis Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas 
Reinys, savo detaliu gebėjimu protokoluoti 
palikęs „Ryto“ istorijai žinią, liudijančią apie 
sudėtingas sąlygas šios lietuviškos organi-
zacijos veikimui Vilnijos krašte. Benamė 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“ centro 
valdybos posėdžiams 1915–1922 m., kaip de-
talizuota straipsnyje, rinkosi įvairiose vieto-
se. Šie idealistai – „Ryto“ draugijos vadovai 
ir nariai – neieškojo patogumų, nereikalavo 
kokių nors privilegijų, nemitingavo, kaip 
jiems blogai, o kantriai ir atkakliai dirbo, 
liudydami Dievo meilę artimui, puoselė-
dami ir skleisdami lietuvybės išsaugojimo 
būtinybę kaip svarbiausią pagrindą tautos 
išlikimui. 

Nuotr. iš asmeninio autorės archyvo

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

Muziejus laikraštyje Nr. 11 (272)
Žemaičių krikštui  –  600 metų

Vienas svarbiausių Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių – Vytauto ir Jogailos – spren-
dimų buvo integruoti Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę į Vakarų Europos kultūrą 
1387 m. krikštijant Lietuvą pagal Romos 
katalikų apeigas. Prof. A. Bumblauskas 
teigia, jog žemaičių krikštas yra svarbus 
visai Europos istorijai, kuri glaudžiai su-
sijusi su krikščionybės istorija. Po 1410 
m. pergalės prieš kryžiuočius Žalgirio 
mūšyje, Žemaitija buvo pagrindinė Lie-
tuvos valdovo Vytauto Didžiojo konfl ikto 
su Ordinu priežastis. Žemaičių krikštas 
pradėtas 1413 m., o baigtas 1417-aisiais 
Medininkuose (dab. Varniuose) įsteigiant 
Žemaičių vyskupystę, kuri Senajame že-
myne yra vienintelė, įsteigta ne popie-
žiaus, o Konstanco Visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo. Didelį įspūdį bažnyčios su-
sirinkimo tėvams padarė 1415 m. vėlyvą 
rudenį atvykusi žemaičių delegacija. Į 
susirinkimą ją įvedęs Poznanės vyskupas 
A. Laskažas (Andrzej Łaskarz, 1362-1426) 
katedroje pasakė jaudinantį pamokslą. Be 
kita ko, jis dėstė: „Ateina į Bažnyčią ir len-
kiasi jai Lietuvos ir Žemaitijos pagonys, 
atversti į krikščionių tikėjimą ne grasini-
mais ir prievarta, bet savo valia ir Lenkijos 

karaliaus bei Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Vytauto nuopelnų dėka... Argi galima 
bus teigti, kad po apaštalų kas nors buvo 
tiek nuveikęs krikščionybės labui kaip tie 
du kunigaikščiai?“ Žemaičių vyskupystės 
įsteigimas betarpiškai siejasi ir su Trakų 
miestu – LDK bažnyčios ir valstybės vei-
kėjas, nuo 1397 m. Vilniaus kanauninkas, 
nuo 1408 m. Sieno (Italija) universiteto 
rektorius Motiejus Trakiškis (1370-1453) 
Trakuose konsekruotas pirmuoju Žemai-
čių vyskupu. Motiejus Trakiškis mokėjo 
lietuviškai ir žemaitiškai. Kronikininkas 
J. Dlugošas (1415-1480) teigia, kad jis 
buvęs Livonijos vokietis. Iš Žemaitijos 
išvyko vyskupauti į Vilnių. Jo portretas 
pavaizduotas ant 2013 m. pirmojo išleisto 
ir Trakų istorijos muziejaus rinkiniuose 
saugomo Lietuvos pašto ženklo. Portreto 
fonas – V. Tetmajerio freskos „Lietuvos 
krikštas“ (Sosnovecas, Lenkija) fragmen-
tas. Ženklo nominalas – 2,45 lito, dailinin-
kas – M. Gribauskas. Ženklas perforuotas, 
spausdintas ant kreidinio popieriaus, dy-
dis 30 x 36mm.

Dar viena muziejaus rinkiniuose sau-
goma istorinė bei meninė vertybė, įam-
žinanti Žemaitijos istoriją, įsigyta 2012 

metais. Tai – linoraižinys, sukurtas žy-
maus, Lietuvoje gimusio grafi ko Žibunto 
Mikšio (g. 1923).  Dailininkas meno pa-
grindų įgijo Kauno Jėzuitų gimnazijoje 
pas skulptorių A. Janulį. 1944 m. emi-
gravo į Vokietiją. 1946-1949 m. studijavo 
tapybą ir teatro kostiumą Niurnbergo ir 
Štutgarto dailės akademijose, 1947-1949 
m. mokėsi režisūros K. Gensicheno dra-
mos mokykloje. Vėliau kelerius metus 
gyveno JAV.   1962 m. apsigyveno Pary-
žiuje. Sukūrė daugiau nei 100 ekslibrisų, 
miniatiūrų, vinječių. Ž. Mikšys kuria li-

noraižinius, ofortus, litografi jas. Jo mėgs-
tami siužetai: žmonių veidai, natiur-
mortai, fi gūrinės ir šrift ų kompozicijos, 
mitiniai ir teatro personažai, senamiesčių 
vaizdai. Nuo 1965 m. dalyvauja parodo-
se užsienyje, nuo 1974 m. – Lietuvoje. 
Muziejuje saugomame linoraižinyje vaiz-
duojamas Žemaitijos herbas, su po juo 
esančiu lotynišku užrašu „SAMOGITIA“ 
(liet. Žemaitija). Grafi kos kūrinio dydis 
430 x 434 mm. Pavaizduotas herbas šiek 
tiek skiriasi nuo mums dabar įprasto, nes 
kurtas 1954 m. Dr. E. Rimša teigia, kad 
istorinėje literatūroje Žemaitijos arba 
Žemaitijos Kunigaikštystės herbo klausi-
mas nepakankamai ištyrinėtas. Ypač ne-
aiškus jo atsiradimo laikas ir kilmė. Nuo 
XVI a. Žemaitijos herbe beveik visada 
vaizduojama raudoname, karūna vaini-
kuotame, skyde juoda ant užpakalinių 
kojų stovinti meška su balta grandine ant 
kaklo. Remiantis istorine ir ikonografi -
ne medžiaga, mažojo ir didžiojo herbų 
etalonus padarė dail. Algis Kliševičius. 

Juos Lietuvos he-
raldikos komisija 
aprobavo 1994 m. 
liepos 21 d. 

Muziejaus rin-
kiniuose saugoma ir daugiau eksponatų, 
vienaip ar kitaip susijusių su žemaičių 
krikšto datos paminėjimu, pavyzdžiui, 
Vytauto Kašubos (1915-1997) sukurti si-
dabro ir bronzos medaliai, skirti Lietuvos 
christianizacijos jubiliejui, kuriuose ties 
Vytauto Didžiojo portretu – žemaičių 
krikšto data „1413“.

Dabarties istorikai sutaria, jog žemai-
čių krikštas sudarė sąlygas lietuvių tautai 
susivienyti vieno tikėjimo pagrindu (tai to 
meto Europoje buvo be galo svarbu) ir su-
kūrė prielaidas lietuvių tautos, kaip vien-
tiso kultūrinio, politinio subjekto, raidai. 
Tai leido lietuviams ir žemaičiams perimti 
katalikiškosios Europos kultūros, ekono-
mikos laimėjimus ir įsilieti į tuometinę 
Europos tautų aplinką. Menininkai tai su-
vokdami bei interpretuodami yra sukūrę 
meno objektų, patenkančių ir į muziejus.

Istorijos skyriaus vedėja
Alvyga Zmejevskienė

Lino raižinys. SAMOGITIA. Lietuva, 1954 m.
Dail. Ž. Mikšys. V. Neliubino nuotr.

Li iži SAMOGITIA Li t 1954

Pašto ženklas, skirtas 
Žemaitijos krikštui. 

Vilnius, 2013 m.
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Bokalas, puoštas 33 monetomis
Bokalas, kaip indas alui ar vynui ger-

ti, atsirado maždaug XVI a. vokiškoje 
kalbinėje erdvėje. Vokiečių kalboje yra 
bemaž 20 skirtingų žodžių šiam indui 
vadinti. Bokalai išskirtiniai savo savita 
forma – cilindrinio ar kūginio korpuso, 
dažniausiai su rankena, kartais su dang-
čiu, turinčiu specialią rankenėlę rankos 
nykščiui. Tokia bokalo forma beveik ne-
pakitusi išliko visus 500 metų, tik XVI 
a. bokalas buvo aukštesnis ir siauresnis, 
nuo XVII a. pab. – žemesnis ir platesnis. 
XVIII a. Skandinavijos šalyse ir Baltijos 
valstybėse labiausiai vertinti sidabro bo-
kalai su rutulinėmis kojelėmis ir tvirta 
masyvia rankena. Bokalų gamyba tapo 
ir meno bei amatų sritimi. Bokalai buvo 
gaminami iš įvairių medžiagų: molio, 
medžio, stiklo, fajanso, porceliano, alavo, 
sidabro; dekoruoti subtilia drožyba, relje-
fi niais vaizdais, graviravimu, emalio tapy-
ba, monetomis. Klasicistinės taikomosios 
dailės „antikinių“ fi rmų bokalai nebuvo 
labai vertinami, kol XIX a. pab. sidabri-
niai ar sidabruoto metalo bokalai imti 
naudoti kaip garbės dovanos. Vokietijos 
XIX a. visuomeniniam gyvenimui būdin-

gos įvairios miestiečių sąjungos – šaulių, 
medžioklių, karo veteranų, gimnastų, 
keliautojų, dainininkų, rašytojų, net isto-
rijos mėgėjų ir įvairenybių kolekcininkų. 
Tokių sąjungų narių sanbūriai vykdavo 
pagal sudėtingą ceremonialą, nusižiūrėtą 
iš cechų gildijų, masonų ar rozenkrei-
cerių. Būtinas renginio, kur buvo ne tik 
bendraujama, bet ir linksminamasi, atri-
butas buvo bokalas. Sąjungos tvarkdarys 
ragindavo pasivaišinti, o po to pasakyti 
kalbą susirinkimo dienotvarkės tema. 

2012 m. Trakų istorijos muziejaus 
rinkinius papildė sidabrinis bokalas. 
Dirbinys auksuotu korpusu ir dangčiu, 
225 mm aukščio, jo dugno skersmuo – 
126 mm, sveria 1080 g. Bokalas kūginis, 
žemu profi liuotu pagrindu ir kupoliniu 
dangčiu. Dirbinys dekoruotas 33 Vokie-
tijos monetinės Konvencijos (1857-1871) 
laikotarpio taleriais. Dugne įmontuotas 
Austrijos imperijos 1864 m. taleris, dang-
čio kupole įmontuoti 4 proginiai Bavari-
jos, Prūsijos, Saksonijos ir Viurtenbergo 
taleriai, skirti pergalei 1870-1871 m. kare 
prieš Prancūziją, reversais į išorę. Korpu-
se išdėstyti 28 įvairių Vokietijos kraštų – 

Anhalto, Badeno, Bavarijos, Braunšveigo, 
Frankfurto, Hanoverio, Heseno, Liune-
burgo, Meklenburgo Štrelico, Meklenbur-
go Šverino, Nasau, Oldenburgo, Prūsijos, 
Reuso, Saksonijos, Saksonijos Altenbur-
go, Saksonijos Kobargo Gotos, Sakso-
nijos Meningeno, Saksonijos Veimaro, 
Šaumburgo Lipės, Švarcburgo Rudolšta-
to, Švarcburgo Sondershauzeno, Valdeko 
Pyrmonto, Viurtenbergo – konvencinio 

laikotarpio taleriai. Visos monetos kor-
puse aversais į išorę. Tarp monetų, kor-
puso ir kupolo sienelėje, graviruotas au-
galinis simetrinis ornamentas. Dirbinio 
meninė stilistinė maniera artima klasiciz-
mui – aiškios, raiškios formos, simetrinis 
graviravimas. Pagrindo šone, ties ranke-
na yra sidabro įspaudai: „SY&WAGNER 
BERLIN“ ir praba „750“. Sidabro įspaudai 
liudija, jog bokalas pagamintas ilgą auk-
sakalystės veiklos istoriją skaičiuojančioje 
įmonėje, kurią dar 1819 m. įkūrė Johanas 
Hoszaueris (Johann George Hossauer, 
1794-1874). 1822 m. Berlyne vykusioje 
parodoje meniški šios fi rmos dirbiniai 
buvo apdovanoti aukso medaliu. 1826 
m. J. Hoszaueris gavo Prūsijos karaliaus 
Frydricho Vilhelmo III (1770-1840) pri-
vilegiją vadintis Jo Didenybės juvelyru 
– kaip svarbiausias to meto Berlyno auk-
sakalys J. Hoszaueris gaudavo daug užsa-
kymų iš Karališkųjų rūmų. J. Hoszaueris 
neturėjo vyriškos lyties įpėdinių, todėl 
1858 m. atsistatydino ir 1859 m. fi rmą 
perleido savo darbuotojui bei mokiniui 
Emiliui Vagneriui (Emil August Albert 
Wagner) ir pirkliui Francua Sy (François 

Louis Jeremie Sy). 
J. Hoszauerio fi rma 
pakeitė pavadini-
mą į „Sy&Wagner“ 
ir tokiu pavadinimu veikė iki 1933 metų. 
Nuo 1934 m. ši įmonė vadinasi „Vereinig-
te Juweliere GmbH“.

Trakų istorijos muziejus turi įspūdin-
gą juvelyrinių dirbinių, dekoruotų mo-
netomis ir medaliais, rinkinį. 2000 m. 
muziejuje buvo surengta paroda „Mo-
netos ir medaliai juvelyrikoje ir buityje“. 
Paroda sulaukė didelio pasisekimo, 2003 
m. išleistas jai skirtas, gausiai iliustruotas 
katalogas. Vėliau su gerokai pagausėjusiu 
rinkiniu supažindinti ir užsienio muziejų 
lankytojai – kolekcija 2011 m. eksponuo-
ta Lenkijoje, Malborko pilyje – muziejuje. 
Parodos rengėjai išleido išsamų katalogą 
„Srebra monetami inkrustowane“. Ka-
talogo tekstas pateiktas trimis – lenkų, 
lietuvių ir anglų kalbomis, yra išsamios 
Malborko pilies – muziejaus direktoriaus 
M. Miežvinskio bei Trakų istorijos mu-
ziejaus direktoriaus V. Poviliūno įžangos.

Muziejininkas Saulius Zalys

Bokalas, puoštas 33 monetomis. Vokietija, XIX a. I p. 
V. Neliubino nuotr.
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Dr. kun. Jonas Steponavičius – 
kovotojas dėl lietuvybės Vilnijos krašte

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius 

1914 m. liepą iš gubernijos raštinės 
„Ryto“ valdybai pranešta, kad nereikalinga 
Vilniuje įsteigti antrąją skaityklą153, tačiau 
Labanore ir Semeliškėse leidžiama atidaryti 
knygynus-skaityklas154. 

Nors J. Steponavičius dėl susidariusių 
sąlygų: klebono pareigos toli nuo Vil-
niaus – Semeliškėse, sudėtingas atvykimas 
į Vilnių – 1915 m., kovo 11 d. vykusiame 
valdybos posėdyje įteikė atsistatydinimo 
pirmininkauti (nuo 1915 m. vasario 26 d.) 
raštą, tačiau valdybos prašymu sutiko eiti 
šias pareigas iki visuotinio susirinkimo155. 
Šiame posėdyje kalbėta ir apie kanceliarinių 
dokumentų – įvairių susirašinėjimų – su-
tvarkymą. Šį darbą pasisiūlė atlikti J. Kai-
riūkštis.

1915 m. balandžio 7 d. „Ryto“ draugijos 
visuotinis susirinkimas vyko Šv. Mikalojaus 
parapijos salėje. Pranešta apie dr. kun. J. 
Steponavičiaus atsistatydinimą. Pasak vice-
pirmininko Juozo Kairiūkščio, per ataskaitinius 
metus draugijos veikla nepakilo iki Įstatuose nu-
matytų perspektyvų. Tokį liūdną reiškinį galima 
paaiškinti kad draugijos pirmininkas ne Vilniu-
je156. Tačiau pasidžiaugta, kad atidaryti du 
nauji „Ryto“ draugijos skyriai: Molėtuose ir 
Giedraičiuose, tad veikia 39 draugijos skyriai. 
Be to, devyniose vietose jau gautas leidimas 
atidaryti bibliotekas-skaityklas. 

Nepaisant dr. kun. J. Steponavičiaus atsis-
tatydinimo rašto, jis vėl išrinktas pirmininku 
(vietoj išvykusių valdybos narių į valdybą 
buvo išrinkti kun. P. Kraujalis, dr. kun. M. 
Reinys, kun. Vincentas Zajančkauskas, kan-
didatu – dekanas K. Maliukevičius). Buvo 
išrinkta kunigų komisija (J. Kukta, K. Maliu-
kevičius, Kajetonas Čepanas 1872–1900–1922 
04 05), įgaliota prašyti Vilniaus vyskupijos 
ordinarą, atkelti dr. kun. J. Steponavičių iš 
Semeliškių į Vilnių157. Be to, buvo numatytos 
algos „Ryto“ draugijos pirmininkui – 600 
rub., sekretoriui – 400 rub.

Tačiau jau pirmajame atnaujintos „Ryto“ 
valdybos posėdyje (1915 m. balandžio 14 d.) 
išaiškėjo, kad J. Steponavičius, kaip karo ka-
pelionas, važiuoja į Kaukazą158. Tai paskutinis 
„Ryto“ valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 
dr. kun. J. Steponavičius, ne tik be atlyginimo 
vadovaudamas „Ryto“ draugijai, bet ir atlik-
damas sekretoriaus pareigas. 

Dr. kun. J. Steponavičius dar prieš iš-
vykdamas į Kaukazą gauna raštą iš Vilniaus 
gubernijos liaudies mokyklų direktoriaus, 
kūrime pranešama, kad 1914 m. gruodžio 
20 d. Patariamasis susirinkimas išklausė 
direktoriaus pateiktos medžiagos dėl „Ryto“ 
prašymų: 6 vienklasių pradžios mokyklų ir 
dviejų rašto suaugusiems mokyklų. Ir nu-
sprendė leisti atidaryti pradžios mokyklas 
Kirdeikiuose, Rypajcuose, Gilučiuose, Ta-
kniškiuose, Peliūncuose (gal tai Pastrėvys) 
ir Šešuoliuose. Suaugusiųjų rašto mokyklų 
atidarymą nuspręsta atidėti159.

Pirmininko pareigas sutikęs eiti J. Kai-
riūkštis dirbo daugiau pusmetį (1915 04 
14–1915 11 08), tada pirmininko pareigas 
perėmė dr. kun. M. Reinys160.

Vien per 1913–1915 m. buvo įsteigta 
per 120 lietuviškų mokyklų Vilnijos krašte. 
Per gana trumpą laiką dr. J. Steponavičiaus 
pastangomis įsteigti net 62 „Ryto“ draugijos 

skyriai. Tam padėjo kunigo parengti, išspaus-
dinti ir išplatinti kreipimosi lapeliai161. 

Pirmininkas dr. kun. J. Steponavičius, 
būdamas Semeliškės Šv. Lauryno parapijos 
klebonas, prisidėjo prie įsikūrusios „Ryto“ 
draugijos skyriaus veiklos stiprinimo, tą 
liudija ir jau minėta valdybos išskirta mate-
rialinė 125 rub. pagalba.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ – vi-
suomeninė Lietuvos švietimo organizacija, 
steigusi mokyklas ir vadovavusi švietimui 
lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje, 
veikusi 1913–1938 m., trumpam atkurta  
1939–1940 m.162 Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę „Ryto“ draugijos veikla atkurta 2004 
m. balandžio 3 d. (pirmininkas Algimantas 
Masaitis).

Teigtina, kad dr. kun. J. Steponavičiaus 
pirmieji politinės veiklos pradmenys forma-
vosi ne tik darbuojantis „Ryto“ draugijoje, 
bet ir kuriant „Lietuvių bendrovę“. Kartu su 
Adomu Prūsu, Alponsu Moravskiu, Domu 
Šidlausku, A. Vosyliumi, P. Mičiuliu, dr. A. 
Domaševičiumi kun. dr. J. Steponavičius 
kreipėsi į lietuvius, norinčius gauti darbo, ir 
asmenis, ieškančius darbininkų, aiškindami 
apie „Lietuvių bendrovės“ tikslus ir užda-
vinius163.

Iš Vilniaus, kaip minėta, kun. J. Steponavi-
čius buvo paskirtas klebonu į Semeliškės Šv. 
Lauryno parapiją (Kaišiadorių dekanatas). 
Čia, kaip rašo kun. J. Čepėnas, jis pasižymėjo 
kaip geras ūkininkas: beveik visą bažnyčios 
beneficijos žemę jis užsodino vaismedžiais, 
taip buvo matęs Vokietijoje.

Pirmasis pasaulinis karas ir pokaris
Per Pirmąjį pasaulinį karą dr. kun. J. Ste-

ponavičius buvo paskirtas Kaukazo armijos 
kapelionu (1915–1918)164. Aktyviai reiškėsi 
Tbilisio lietuvių gyvenime, lenkų bažnyčioje 
aukodavo Mišias lietuviams, sakė pamokslus, 
pranešdavo apie įvykius Lietuvoje. Jo turinin-
gus ir patriotiškus pamokslus akcentavo savo 
knygoje Stasys Raštikis (1896 09 13–1985 05 
03). Pasak P. Matekūno, kunigas dr. J. Stepona-
vičius Kaukazo fronte dalyvavo net pirmosiose ko-
vos linijose, suteikdamas religinius patarnavimus 
ne tik sužeistiems lietuvių kariams, bet ir lenkams 
bei kitiems, kurie į jį kreipėsi. Jis visiems buvo 
paslaugus, nuoširdus, džiaugėsi, galėdamas jiems 
sunkią valandą padėti, palengvinti kančias. Fizines 
kančias ir jam teko pergyventi, nes ir jis pats buvo 
sužeistas, gydomas kaip ir visi kariai165. 

1916 m. gruodžio 8 d. mirė dr. kun. Jono 
tėvas Ignatijaus Steponavičius (1847–1916)166. 
Abu tėvai palaidoti Daugailių parapijos ka-
pinėse.

Grįžęs į Lietuvą vėl klebonavo Semeliš-
kėse, įsitraukė į politinę veiklą. 

Dr. kun. J. Steponavičius organizavo sa-
vivaldybes Kaišiadorių apskrityje. Lenkams 
siekiant okupuoti Lietuvą, kunigas kaip 
partizanas įsijungė į Lietuvos gynėjų gretas. 
Kartu su minėtu vikaru kun. Jonu Sadūnu su-
organizavo 50 vyrų partizanų būrį, kovojusį 
prieš lenkus. 1920 m. kun. J. Steponavičius 
buvo lenkų suimtas, išvežtas į Gardiną ir čia 
kalintas167. 

1922 m. į Semeliškes Šv. Lauryno para-
piją klebonu buvo paskirtas kun. Juozapas 
Kraujalis (1881 11 01–1904 11 28–1943 07 19) 
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dirbęs iki 1927 m. Iš čia buvo iškeltas klebonu 
į Pivašiūnus ir paskirtas Alytaus dekanu.

Kunigas J. Steponavičius – politikas
Grįžęs iš Gardino itin ėmė domėtis politi-

ka, priklausė Krikščionių demokratų partijai 
(jau apie 1919 m. dr. kun. J. Steponavičius 
tapo LKDP nariu, šios partijos Centro komi-
teto nariu), greitai iškilo kaip vienas aktyvių 
veikėjų. Su propagandinėmis kalbomis va-
žinėjo po Lietuvos miestelius agituodamas 
balsuoti už Krikščionių demokratų partijos 
atstovus, numatytus į Seimą. Kaip Krikščio-
nių demokratų partijos atstovas jis ir pats 
išrenkamas į Seimą.

Nuo 1921 m. vasario 4 d.168 iki 1922 m. 
lapkričio 13 d. Steigiamojo, vėliau Pirmojo 
(1922 11 13–1923 03 13), Antrojo (1923 06 
05–1926 06 02)  ir Trečiojo (1926 06 02–1927 
04 12) Seimų krikščionių demokratų par-
tijos atstovas, Trečiajame Seime antrasis 
vicepirmininkas. Be to, nuo 1922 m. jis buvo 
Seimo finansų ir ekonomikos komisijų pir-
mininkas, Konstitucijos ir Krašto apsaugos 
komisijų narys169, pasirašė  daugelį svarbių 
interpeliacijų Lietuvos Vyriausybei. Seime 
iš viso buvo 5 metus 11 mėnesių ir 15 d. 
(Švietimo ministerijos 1927 m. Įsakymas 
Nr. 276)170.

153 [Autorius nenurodytas]. Vilniaus kronika // Viltis. 
1914. Liepos 18 (31). Nr. 158. P. 2.

154 [Autorius nenurodytas]. Vilniaus kronika // Viltis. 
1914. Liepos 19 (rugpjūčio 1). Nr. 159. P. 3.

155 1915 m. kovo 11 d. posėdžio protokolas Nr. 12 // 
LMAVB RS F 67 – 264 /1. L. 33 a. p. – 34.

156 1915 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolas Nr. 
12 // LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 35.

157 1915 m. balandžio 7 d. posėdžio protokolas Nr. 12 
// LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 35 a. p.–136.

158 1915 m. balandžio 14 d. posėdžio protokolas Nr. 
15 // LMAVB RS F 67 – 264/1. L. 36–a. p.

159 1915 m. balandžio 10 d. raštas Nr. 2797 // LMAVB 
RS F 67 – 51/1. L. 1.

160 1916 12 13 d. valdybos posėdyje vietoj atsistaty-
dinusio dr. kun. M. Reinio, „Ryto“ draugijos pirmininko 
pareigas pusantrų metų ėjo Aleksandras Stulginskis 
(1916 12 13–1918 05 30), atsistatydinus A. Stulginskiui, 
pirmininko pareigų vėl ėmėsi M. Reinys (1918 05 30–1922 
06 19). Po ketverių metų darbo, M. Reiniui išvykstant 
į Kauną, „Ryto“ draugijos pirmininku buvo išrinktas 
kun. P. Kraujalis, dirbęs iki mirties (1922 06 19–1933 08 
14). Kun. Kristupas Čibiras (1888 12 14–1914–1942 03 24) 
draugijos pirmininku buvo 1933–1938 m. – iki pirmojo 
draugijos uždarymo...

161 Gerbiamasis Tamsta! Jau gal visus Vilniaus gubernijos 
kampus aplėkė linksma žinelė, kad Lietuvos švietimo draugija 
„Rytas“ – patvirtinta (Įstatus žiūr. „Vilties“ Nr. 10). Dabar 
mums pasilieka tik stvertis kuo greičiausia darbo, kad prapla-

Marijampolio vaikai

Savo knygoje „Marijampolio vaikai“ (Vil-
nius: Homo liber, 2007) A. Masaitis prisimena, 
kaip lenkų autonomininkai ne vieną kartą jam 
metę kaltinimus: „Ko tas žemaitis atsigrūdo į 
Vilniaus kraštą mūsų vaikų žaloti?“ Turime 
nuliūdinti pagiežos pilnus kaltintojus – A. 

Naujas lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ šimtmetis
Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Masaitis yra tikras Pietryčių Lietuvos vaikas, 
gimęs ir iki penkerių metų augęs Trakų ra-
jone, Daniliškių kaime. Ir tik vėliau politinių 
aplinkybių verčiama A. Masaičio šeima turėjo 
pasitraukti į Veliuoną. Likimas sudėliojo taip, 
jog po universiteto baigimo jis vėl atsidūrė 
gimtajame krašte. Ir nebeišvyko... Vertėtų 
perskaityti žinomo pedagogo, matematikos 
mokytojo prisiminimų knygą „Marijampolio 

vaikai“. Tai tikra, sukrečianti sakmė apie 
Vilnijos krašto istorijos puslapius, apie tai, 
kaip jame buvo palaikoma lietuvybė, nuolat 
budinama mūsų jaunuomenės dvasia. Apie 
Marijampolio vidurinės mokyklos misiją, 
jos mokytojų ir mokinių ištikimybę tautos 
interesams byloja ilgamečio direktoriaus, mo-
kyklos pedagogų, moksleivių ir visų, kuriems 
rūpėjo ir rūpi šio krašto lemtis, prisiminimai, 

liudijimai bei leidinyje publikuojami autentiški 
dokumentai. Krinta į širdį šio iškilaus pedago-
go, visuomenės veikėjo, lietuvybės puoselėtojo 
tvirtumas ir diplomatija sunkiausiais lietuviš-
kai mokyklai laikais. Jo nuostata neskirstyti 
vaikų ir suaugusiųjų pagal tautybę, be nuty-
lėjimo vadinti Lietuvos piliečiais yra gerbtina 
ir laikytina pavyzdžiu visiems. 

Autorės nuotr.

Atkelta iš 7 p.

Tęsinys kitame numeryje

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

tinus „Ryto“ veikimą Vilniaus gubernijoje, steigiant kur tik 
galima šios draugijos skyrius.  

Paaiškinimai:
1) Norint atidaryti „Ryto“ skyrius, reikia, kad ne mažiau 

kaip 10 žmonių parašytų apie tai prašymą į Centralę „Ryto“ 
valdybą. Po šiuo prašymu turi pasirašyti ne mažiau kaip 10 
žmonių. Prie prašymo reikia dar pridėti 10 rub. Prašymasa 
su pinigais privalo būti išsiųstas šiuo adresu: „Правленiе 
общества  „Ритасъ“, Благовещенская ул. д. 4, при костеле 
св. Духа. г. Вильно“;

2) Centralė valdyba, gavus prašymą įsteigti draugijos sky-
rius, praneša apie skyriaus atidarymą Vilniaus gubernatoriui. 
Naujai įsteigtam gi skyriui siunčiam pranešimą apie skyriaus 
steigimą ir „Ryto“ draugijos įstatus ir kanceliarijos knygas, 
apmokamas paties skyriaus;

3) Naujai užtvirtintas skyrius, norėdamas įsteigti  ar tai 
skaityklą ar skaitymo ir rašymo mokyklą ar vienaklasę arba net 
dviklesę liaudies mokyklą, privalo apie tai pranešti centralei 
„Ryto“ valdybai.

Valdyba gi kreipiasi į vyriausybę, su prašymu leisti naujai 
atidarytam „Ryto“ skyriui steigti ar tai skaityklą, ar skaitymo 
mokyklą ir t. t.

Kada leidimas jau gautas, Centralė „Ryto“ Valdyba 
praneša apie tai naujai įsisteigusiam skyriui, pasiųsdami jam 
kartu reikalingų nurodymų, paaiškinimų ir t.t.

Su pagarba „Ryto“ pirmininkas kun. dr. J. Steponavičius.  
Žr.: LMAVB RS F 67 – 264/3. L. 41.

162 Paskutinis draugijos posėdis įvyko 1940 m. liepos 6 d. 
(Protokolas Nr. 281) žr.: LMAVB RS. F 67 – 264/5. L. 48–49.

163 Lietuviams, kurie nori gauti darbo, žinotina // 
Viltis. 1913. Kovo 31 (balandžio 13). P. 2; Lietuvos žinios. 
1913. Balandžio 13 (26). P. 7.

164 Dr. R. Laukaitytė mini, kad dr. kun. J. Steponavi-
čius 1914 m. balandžio mėnesį buvo paskirtas Kaukazo 
armijos kapelionu ir pareigas ėjo 4 metus.

165 Zarasų krašto švietėjas kunigas dr. Jonas Stepo-
navičius // Indrašius V. Aukštaitijos šviesuliai. Vilnius. 
1999. P. 149.

166 Indrašius V. Antalieptės kraštas. III dalis. Miestelio 
ir vietovių istorinės apybraižos. Vilnius: Lietuvos nepri-
klausomųjų rašytojų sąjunga. 2010. P. 651.

167 [Autorius nenurodytas]. Steponavičius Jonas // 
Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. Vilnius: 
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 18.  2007. 
T. 7. P. 116.

168  Į Steigiamąjį Seimą pateko vėliau. Žr.: Laukaitytė 
R. Steponavičius Jonas // Lietuvos Steigiamojo Seimo 
(1920–1922 metų) narių biografinis žodynas / Sudarytojai 
dr. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. Vilnius: Vil-
niaus pedagoginio universiteto leidykla. 2006. P. 363.

169 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 11 a. p.
170 LCVA. F. 391. Ap. 7. B. 5221. L. 3 a. p.

Kun. Jono Steponavičiaus tarnybos lapas

Kun. Jono Steponavičiaus gyvenimo aprašymas

LVCA nuotr.  Dokumentai publikuojami 
spaudoje pirmą kartą
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Dėl karių ir civilių gyvybės
Algimantas JAZDAUSKAS, Vilnius

Raudonojo Kryžiaus ligoninė
(1919 01 31–1920 05 11)

1918 m. gruodžio pabaigoje Ministras 
Pirmininkas Mykolas Sleževičius kreipėsi į 
Lietuvos piliečius kviesdamas ginti Tėvynę. 
Puolė bolševikai. Raudonojo Kryžiaus drau-
gijos (RKD) Vyriausioji valdyba, nors dar ne-
turėjo oficialiai patvirtinto statuto (jį Ministrų 
kabinetas patvirtino 1919 m. vasario 10 d.), 
negalėjo nepaisyti iškilusio pavojaus ir ėmė 
veikti. Jau antrąją dieną po steigiamojo susi-
rinkimo, t. y. 1919 m. sausio 14 d.,  draugijos 
pirmininkas R. Šliūpas šaukia pirmąjį posėdį. 
Svarbiausias darbotvarkės klausimas – ligo-
ninės, esančios Vilhelmo g. 7 (vėliau Laisvės 
alėja), kurią 1908 m. įsteigė rusų Raudonasis 
Kryžius (RK), atkūrimas. Išeidami iš Lietuvos 
vokiečiai ją gerokai nusiaubė, išvogė inven-
torių. Nutarta atidaryti nors 60 lovų ligoninę, 
kurioje būtų gydomi mūsų kariuomenės 
kariai. Vakare po steigiamojo susirinkimo su-
daryta 5 asmenų komisija (į ją įėjo R. Šliūpas, 
inžinierius B. Šližys, pirmasis ligoninės direk-
torius J. Brundza, ligoninės ūkvedys ir būsi-
masis Vyr. valdybos narys J. Valentinavičius 
bei technikas Savinskis) apžiūrėjo pastatą ir 
nustatė, jog jo remontui reikia 8 tūkst. markių, 
o įrangai daugiau kaip 100 tūkst. Dabar gi, 
pirmajame posėdyje, ligoninės reikalai buvo 
aptarti smulkiau. Pasikeista nuomonėmis, 
kiek reikėtų medicinos personalo, pagalbinių 
darbuotojų. 5000 markių lyg ir turėtų pakakti 
2 arkliams, vežimams ir rogėms įsigyti, reikia 
50 pūdų (pūdas – 16 kg ) šieno, 10 pūdų avižų, 
3000 markių malkoms. Nemažai pinigų reikia 
ligonių aprangai, virtuvės inventoriui. 

Iš kur viskam gauti lėšų? Vyr. valdybos 
narys J. Makauskas paprašytas visomis 
kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų, žydų) 
parengti atsišaukimą į Lietuvos gyventojus, 
pasistengti, kad jį išspausdintų laikraščiai, 
jis būtų išklijuotas gatvėse, kaimuose. 
Atsišaukime rašoma:

Kauno mieste š. m. sausio 12 d. įsisteigė 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugiją, kurios 
tikslas kovos metu pirmučiausiai teikti pagalbą 
sužeistiesiems karžygiams. 

Kaune steigiama RK ligoninė. Vokiečiai 
pasitraukdami paliko bemaž tuščias šalto mūro 
sienas. Reikia vaistų, baltinių, paklodžių, drobu-
lių, šienikų, įpilų, užvalkalų, rankšluosčių, milų 
ploščiams gaminti. Visų daiktų sunku gauti, o 
pagalba reikalinga tuojaus. 

Lietuvos pilietės: motinos ir sesutės! Jūsų 
jautrios širdys atjaus, o dosni ranka neapleis su-
žeistųjų sūnų ir brolių. Tad padėkite kas kuo galite. 
Aukokite ar perduokite reikalingos medžiagos ligo-
nių – karžygių skausmams palengvinti. Neškite į 
apskričių komitetus audinių baltiniams ir kitiems 
reikalingiems daiktams gaminti. Kiekvieno piliečio 
ir kiekvienos pilietės priedermė gelbėti mūsų kar-
žygių gyvybė ir palenginti jų skaismai. 

Raudonojo Kryžiaus centras. (Čia ir kitur 
citatų kalba mažai taisyta – A. J.). 

Lietuvos gyventojai atsiliepė į RKD ragi-
nimą. Vyr. valdybos narės J. Damijonaitienė 
ir L. Raupienė ypač pasidarbavo rinkdamos 
medžiagas ir organizuodamos baltinių, pata-
lynės siuvimą. Jos, taip pat kitos RK savanorės 
(Račkauskienė, Macevičienė, Valavičiūtė ir 
kt.) buvo pasidalinusios Kauną rajonais ir 
belsdavosi į turtingesnių žmonių namus. 
Kun. K. Šaulys, būsimasis Nepriklausomybės 
Akto signataras, „šefavo“ kunigų seminariją, 
bažnyčias. 

Tačiau greit suprasta, jog aukų kelias 
ilgas ir negarantuotas. Ministrų kabinetui 
įteikiant tvirtinti draugijos statutą, kartu 
paprašyta asignuoti lėšų Kauno RK ligoninei. 
Sausio 23 d. Ministrų kabinetas skyrė 147 980 
markių. Per savaitę palatos buvo patvarkytos. 
Šiek tiek surasta įrangos ir sausio 31 d. 60 lovų 
ligoninė pradėjo veikti. Vėliau ji buvo išplėsta 
iki 120 lovų. Šis tas nubyrėjo, kai 1919 m. 
vasario 12 d. vidaus reikalų ministro J. Vileišio 
įsakymu Nr. 244 juridiškai buvo sustabdytas 
Rusijos RK veikimas ir jos buvusios gydymo 
įstaigos su visa manta perėjo į Lietuvos RK 
globą bei valdymą. Rusijos RK darbuotojai, 
kurie nebuvo Lietuvos piliečiais, paskelbti 
internuotais. Jiems suteikta galimybė dirbti, 
jeigu pasižadės būti ištikimi Lietuvos RK. 

Kitame Vyr. valdybos posėdyje LRKD sutiko 
perimti rusų RK turtą. 

Pirmuoju ligoninės vyresniuoju gydytoju 
(direktoriumi) buvo paskirtas dr. Jonas 
Brundza. Iš pradžių dirbo vienas, bet sparčiai 
didėjant ligonių skaičiui (kovo 22 d. jų 
jau buvo 90), jam ėmė talkinti jaunesnysis 
chirurgas dr. Matas Mickus, kurį pakeitė 
ordinatorius J. Trey, o jį dr. Benjaminas 
Petrovas. Jiems padėjo 5 gailestingosios 
seserys ir kelios sanitarės. Iš viso ligoninėje 
dirbo 41 žmogus. 

Vargų pakako. Kadangi čia buvo gydomi 
kariškiai, Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) ne visada spėdavo aprūpinti maisto 
produktais, sumokėti už kareivių išlaikymą ir 
gydymą (buvo nustatytas 20 markių dydžio 
paros mokestis už kiekvieną ligonį). Dėl to 
ligoninė atsidurdavo kritinėse situacijose. 
Antai 1919 m. gegužės 15 d. J. Brundza laiške 
RK Vyr. valdybai skundėsi, kad laiku negavo 
lėšų ligonių išlaikymui ir tarnautojų algoms, 
jog dvi dienas nebuvo duonos, malkų liko 
dviem dienom. Daugybė raštų dėl tiekimo 
sutrikimų buvo parašyta Krašto apsaugos bei 
Darbo ir socialinės apsaugos ministerijoms. 
Daramą tvarką sunku buvo palaikyti ir todėl, 
kad dažnai keitėsi ūkvedžiai (prievaizdos). 
RK Vyr. valdyba savo posėdžiuose pirmaisiais 
mėnesiais ligoninės reikalus svarstė kas kelios 
dienos. Be medicininių dalykų iškildavo 
materialinio aprūpinimo (skalbyklos, kuro, 
transporto ir kt.), finansavimo rūpesčiai, 
apskritai draugijos statusas valstybėje. 

Nepaisant įvairių nesklandumų (dėl sun-
kios krašto būklės), ligonių priežiūra buvo 
gera, ir daugelis jų vėl grįžo į frontą. Iš viso 
per tą laikotarpį čia gydėsi daugiau kaip 2200 
sužeistų ir sergančių karių. Viena ligonio die-
na RK atsiėjo 19 auksinų (be labdaros). 1920 m. 
pirmoje pusėje, nebevykstant aktyviems karo 
veiksmams, kariškių ligonių nuolat mažėjo. 
Iš KAM Sanitarijos skyriaus buvo gautas 
pranešimas, kad į ligoninę kariškiai daugiau 
nebus siunčiami. Todėl gegužės 11 d. RK 
Vyr. valdybos posėdyje nuspręsta ligoninę, 
skirtą kariams, uždaryti ir atidaryti ligoninę 
civiliams. 

Kauno 2-oji Raudonojo 
Kryžiaus ligoninė

(1919 02 20–1919 11 19)

 Kauno RK ligoninė netenkino visų fronto 
poreikių. Armijoje buvo daug ligonių, sergan-
čių užkrečiamomis ligomis (1919 m. Lietuvos 
kariuomenėje nuo žaizdų mirė 4 proc. karių, 
o nuo užkrečiamųjų ligų 2,5 proc.). Be to, iš 
Vokietijos ir Rusijos grįžo daugybė belaisvių 
ir tremtinių, kurie skleidė šiltinę, dizenteriją, 
kitas greitai limpančias ligas. Epidemijoms 
sulaikyti gyvybiškai buvo reikalinga dar viena 
RK ligoninė. 

Sausio 25 d. Ministrų kabinetas leido 
Vidaus reikalų ministerijai antrosios RK 
ligoninės „įtaisymui ir išlaikymui“ skirti 
50 270 markių. Ligoninė turėjo būti įrengta 
per mėnesį. 1919 m. vasario 20 d. Kaune 
buvusios karmelitų ligoninės patalpose 
(ten kurį laiką buvo rusų belaisvių ligoninė) 
ėmė veikti 200 lovų gydymo įstaiga. Vyr. 
gydytoju buvo paskirtas dr. E. Draugelis, 
jaunesniaisiais – dr. N. Michailovas ir me-
dicinos V kurso studentas Jackūnas. Dirbo 
5 gailestingosios sesutės. Aptarnaujantį 
personalą (sanitarai, slaugės,  darbininkai) 
sudarė 23 žmonės. 

Gerų darbo sąlygų intensyviai gydyti 
ligonius, užsikrėtusius šiltine, dizenterija, 
gripu, nei valdžia, užsiėmusi karu, nei jauna 
ir neturtinga RK organizacija neturėjo, juolab 
reikalingų priemonių. Lietuvos RK buvo 
susisiekęs su Tarptautiniu RK komitetu, 
prašydamas atsiųsti kelis dezinfekcinius 
aparatus, jų valdymo specialistus, taip pat 
skalbinių, tačiau paramos nesulaukė, matyt, 
dėl to, kad LRKD dar nebuvo šios tarptautinės 
organizacijos narė. Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė 1919 m.

Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninės gydytojai ir gailestingosios seserys. 
Centre sėdi ligoninės direktorius Pranas Mažylis

Sanitarinis traukinys iš fronto į Kauną atvežė sužeistus lietuvių karius

Tame pačiame ligoninės pastate buvo 
įkurdintas tremtinių ir belaisvių maitinimo 
punktas. Ne visi jie tame punkte galėjo sutilp-
ti, todėl skverbėsi į ligoninės patalpas ir trukdė 
jai normaliai dirbti. E. Draugelis ne kartą rašė 
prašymus Vyr. valdybai, kad iškeltų punktą. 
Deja, laisvų patalpų tuomet Kaune nebuvo, 
todėl teko kentėti nepatogumus. 

2-oji RK ligoninė gyvavo 9 mėnesius. Per 
tą laikotarpį čia gydėsi 1278 ligoniai: kariai, 
belaisviai, tremtiniai. Vieno ligonio diena RK 
atsiėjo 15,5 auksino (markės). Paskui ligoninė 
buvo perduota karo žinybai, kuriai labai rei-
kėjo pastato karo ligoninei.

 
***

1920 m. prie RK draugijos Kaune buvo 
sudarytas Moterų komitetas. Į jį įėjo valstybės 

veikėjų žmonos, aktyvios visuomeninkės 
humanitarės: Julija Čepulytė-Draugelienė, 
Salomėja Nasvytienė, Berta Galvanaus-
kienė, Veronika Šernienė, Stanislava Ski-
pitienė, Iva Mackevičiūtė-Šaulienė, Sofija 
Smetonienė, Ona Stulginskienė, Liudmila 
Šliūpienė (Jono Šliūpo žmona), Marija 
Merkienė, Julija Damijonaitienė, Hypatija 
Yčienė, Mažylytė, Jadvyga Tūbelienė ir kt. 
Komiteto narės ligoninėse lankė sužeistus 
karius,vienišus civilius ligonius, švenčių 
progomis dalijo dovanas. Kalėdų proga 
neaplenkė ir lenkų belaisvių. Ligonių lan-
kymo reikmėms Moterų komitetas išleido 
85 tūkst. auksinų – beveik visos lėšos buvo 
asmeniškai paaukotos. 

Tęsinys kitame numeryje

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus istorija
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Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 100-mečiui

Lietuvių švietimo draugijų steigimas ir 
veiklos pradžia 1906–1915 m.*

Doc. dr. Vida PUKIENĖ, Lietuvos edukologijos universitetas, Vilnius

Augant klausytojų skaičiui iniciatyvus 
ir energingas draugijos pirmininkas kun. 
Konstantinas Olšauskas sumanė pastatyti 
pastatą (Saulės rūmus), kuriame tilptų visos 
Kaune įsteigtos draugijos mokyklos, veiktų 
bendrabutis. 1913 m. atvėrė duris Saulės 
rūmai. Tai buvo pirmasis lietuvių visuomenės 
iniciatyva ir lėšomis pastatytas pastatas ne 
tik Kaune, bet ir visoje Lietuvoje. Jis tapo 
lietuvybės žadinimo bei tautinio katalikiško 
ugdymo centru.

1909 m. „Saulės“ draugijai pavyko gauti 
leidimą buhalterijos kursams, kuriuose buvo 
ruošiami parduotuvių, kooperatinių įstaigų 
darbuotojai. Deja, tik su sąlyga, kad visi da-
lykai bus dėstomi rusų kalba.

„Žiburio“ draugija buvo sumaniusi steigti 
žemės ūkio mokyklą, tačiau dėl lėšų stokos bei 
nepalankaus carinės administracijos požiūrio, 
mokykla nebuvo įsteigta.

„Ryto“ draugija 1913 ir 1914 m. bandė 
gauti Vilniaus švietimo apygardos globėjo 
leidimą pedagoginiams kursas, tačiau vel-
tui. Tik vokiečių okupacijos metais (1915) 
buvo pradėti „Ryto“ draugijos pedagoginiai 
kursai.

Svarbus darbas, apimantis didesnę lietu-
vių visuomenės dalį, ypač kaimo gyventojų, 
buvo bibliotekų ir skaityklų steigimas. Savo 
veiklos pradžioje draugijų skyriai pirmiausia 
rūpinosi bibliotekų ir skaityklų atidarymu, 
nes jos reikalavo mažiau  finasinių investici-
jų, o ir bibliotekininką surasti buvo lengviau 
nei mokytoją. Daugiausia bibliotekų įsteigė 
„Žiburio“ draugija, per 1907–19011 m. net 53 
bibliotekas24.„Ryto“ draugija 1913–1915 m. 
pradžioje įsteigė 13 bibliotekų ir skaityklų. 
Draugijos organizavo lietuviškus vakarus, 
vaidinimus, chorus. Ši veikla buvo vienintelė 
tautinė kultūrinė programa Lietuvos kaimo 
žmonėms. 

Lietuvių švietimo draugijų, įsteigtų po 
spaudos draudimo panaikinimo, veikla reikš-
minga tuo, jog davė pradžią tautinės švietimo 
sistemos formavimuisi. Ji  apėmė visas svar-
biausias švietimo sistemos grandis: pradinį, 
vidurinį ir specialųjį mokymą (taip pat ir 
mokytojų rengimą). Draugijų įsteigtose mo-
kyklose reikšėsi svarbiausi tautinės mokyklos 
bruožai: dirbo lietuviai mokytojai, dėstoma 
lietuvių kalba, mokiniai supažindinami su 
savo tautos kultūra, istorija, geografija, die-
giama katalikiška moralė ir dora.

Nors visų tipų mokyklų mokymo planus 
ir dalykų programas tvirtino carinės admi-
nistracijos valdininkai, dėstymo turiniui 
turėjo įtakos dirbusių pedagogų erudicija, 
tautinis susipratimas, meilė gimtajai kalbai. 
Moksleivių ugdymui buvo taikomi naujausi 
krikščioniškosios pedagogikos pasiekimai. 

Draugijoms vadovavo ir dirbo mokytojais 
žmonės, daug nusipelnę lietuvių švietimui ir 
kultūrai. Tai dvasininkai – Motiejus Gustaitis, 

Justinas Staugaitis, Konstantinas Olšauskas, 
Juozas Tumas-Vaižgantas, pedagogai – 
Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana), Sofija 
Kymantaitė-Čiulionienė, Tomas Ferdinandas 
Žilinskas, Jonas Vokietaitis ir kt.

Išvados

1. XX a. pradžioje Rusijos nacionalinė 
politika lietuvių tautos atžvilgiu pasikeitė dėl 
carinės vyriausybės nuolaidų legalizuojant 
lietuvybę ir 1905 m. revoliucijos privertusios 
carą Nikolajų II paskelbti manifestą, 
deklaravusį demokratinės piliečių teises ir 
laisves. Naudojimasis jomis buvo ribojamas, 
priimant laikinuosius įstatymus. Nors šie 
įstatymai ribojo piliečių teises, sušvelnėjusi 
Rusijos nacionalinė politika lietuvių tautos 
atžvilgiu sudarė galimybes steigti lietuvių 
švietimo draugijas bei kitas organizacijas. 
1906–1912 m. buvo įsteigtos katalikiškos 
lietuvių švietimo draugijos „Saulė“, „Žiburys“ 
ir „Rytas“ bei liberaliosios krypties inteligentų 
vadovaujamos „Šviesa“ ir „Vilniaus aušra“ . 

2. Draugijos savo veiklą vykdė per 
vietos skyrius rėmėjų lėšomis, negaudamos 
jokios valdžios paramos. Joms teko dirbti 
sudėtingomis sąlygomis, nes dėl 1905–1907 
m. revoliucijos lietuviškose gubernijose buvo 
įvedama karo padėtis, griežtinama vietinės 
administracijos kontrolė. Tai lėmė, kad 
1908 m. liberaliosios krypties draugijos buvo 
uždarytos. Palankiau carinė administracija 
žiūrėjo į katalikų dvasininkų vadovaujamas 
draugijas, nors ir joms ne visada sekėsi gauti 
reikiamus leidimus, o 1910 m. „Saulės“ ir 
„Žiburio“ draugijas mėginta  uždaryti. 

Vida Pukienė

3.  Daugiausia pradinių mokyklų 
įsteigė „Saulės“ draugija ir maždaug tris 
kartus mažiau „Žiburio“ draugija, nes 
Suvalkų gubernijoje didžioji dauguma 
pradinių mokyklų mokytojų buvo lietuviai 
ir beveik visi dalykai dėstomi gimtąja 
kalba. Vidurinę mokyklą – Marijampolės 
mergaičių progimnaziją – įsteigė „Žiburio“ 
draugija, o svarbiausią specialiąją mokyklą – 
pedagoginius kursus Kaune – „Saulės“ 
draugija. Akcentuotina, kad šios draugijos 
didelį dėmesį skyrė mergaičių mokymui. 
Per trumpą 1913–1915 m. laikotarpį „Ryto“ 
draugija įsteigė 7 pradines mokyklas, o 
vokiečiams okupavus Vilnių pradėjo veikti 
ir pedagoginiai kursai.

4. Lietuvių švietimo draugijos – tai tauti-
nio judėjimo XX a. pradžioje sudėtinė dalis. 
Draugijos įkūrė pirmąsias lietuviškas pradi-
nes ir vidurines mokyklas šalia veikusių rusiš-
kų mokyklų, sistemingai rusinusių jaunimą, 
davė pradžią nacionalinių pedagogų kadrų 
rengimui. Jų mokyklose reiškėsi svarbiausi 
tautinės mokyklos buožai, padėję pagrindus 
Pirmosios Lietuvos Respublikos švietimo 
sistemai. Draugijų bibliotekos skatino šviestis 
vyresnio amžiaus, kaimo gyventojus.

24 Pukienė V. Lietuvių švietimo draugijos XX 
amžiaus pradžioje (1906–1915 metais), Vilnius: 
A. Varno individualioji įmonė, 1994, p. 44.

*Pranešimas skaitytas lietuvių švietimo draugi-
jos „Rytas“ 100-mečiui skirtoje 

konferencijoje 2013 m. sausio 31 d. Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje

Tęsinys. Pradžia Nr. 5

Pabaiga

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos evangelikų liuteronų 
lietuvių raštijos veikėjų ir kiti jubiliejai 2013 m. Balandis

1703 04 04 Karaliaučiuje mirė Bernardas 
Zandenas, vyskupas, talkinęs S. Bitneriui 
verčiant NT, parašė du katekizmus. Kuni-
gavo, profesoriavo Karaliaučiaus univer-
sitete. 

Gimė 1636 10 04 Įsrutyje.
2008 04 06 dovanotų vargonų, atvežtų 

iš Mőlln parapijos (Šiaurės Elbės Bažnyčia, 
Vokietija), pašventinimas Klaipėdos ev. 
liuteronų bažnyčioje.

1973 04 08 Šilutėje įšventintas kunigu 
diakonu ilgametis diakonas Jonas Okas 
(g. 1918 03 06 Ridikiškėje, Tauragės aps.). 
1978 08 13 ten pat pakeliamas pilnateisiu 
kunigu. Aptarnavo Šilutės ir Skirsnemunės 
(Žvyrių) par. 

Mirė 2011 06 01 Tauragėje.
1978 04 09 Tauragėje gimė Min-

daugas Kairys, 1998 09 27 Tauragės ev. 
liuteronų Martyno Mažvydo bažnyčioje 
buvo įvestas diakono tarnystei, 1999 03 21 

buvo ordinuotas kunigu diakonu Jurbarko, 
Skirsnemunės, Smalininkų ir Vilkyškių ev. 
liuteronų parapijose. 2009 m. suteiktas sida-
brinis tarnybinis kryžius.

1978 04 13 pasirodė Lietuvos TSR 
evangelikų bažnyčios kalendorius 1978 
metams.

1908 04 14 Cintjoniškiuose (dabar Šilutė) 
mirė Martynas Šernius, vertėjas, spaustuvi-
ninkas ir leidėjas. Dirbo spaustuvėse Tilžėje 
ir Klaipėdoje. Išspausdino lietuviškų knygų 
ir kalendorių, leido „Lietuvišką ceitungą“, 
išvertė didaktinės vokiečių prozos. 

Gimė 1849 11 10 Voveriškiuose (Prie-
kulės vlsč.).

1938 04 15 Begėdžiuose (Kebelių vlsč., 
Klaipėdos aps.) gimė Eva Erika Labutytė 
(Vanagienė), žymi Lietuvos grafikė, drama-
tiško Maž. Lietuvos paveldo įprasmintoja. 

Mirė 2003 09 18 Vilniuje, palaidota Plikių 
kapinėse (Klaipėdos r.).

1613 04 17 Priekulėje mirė ev. liuteronų 
kunigas Frydrichas Masalskis, vienas iš 
J. Bretkūno Biblijos vertimo koreguotojų. 

Gimė apie 1558 m. Lietuvoje.
1993 04 17 Klaipėdoje mirė kun. Kurtas 

Moras, 1978 05 09 Tauragėje įšventintas 
kunigu diakonu. Palaidotas Anaičių kapi-
nėse. 

Gimė 1936 11 27 Laukžemiuose (Trušelių 
vlsč., Klaipėdos aps.).

2008 04 19 Plikių ev. liuteronų bažnyčioje 
diakono tarnystėn įvestas teologijos 
bakalauras Andrius Stakelis, gimęs 1980 
05 21 Versmininkuose (Šilutės r.).

1833 04 23 Šaipiuose (Kretingalės vlsč., 
Klaipėdos aps.) gimė Jonas Pipiras, religinės 
literatūros rengėjas. Studijavo Karaliaučiaus 
universitete, kunigavo Nidoje, Tauragėje, 
Klaipėdoje. Išleido keletą liuteroniškų 
giesmynų, lietuvių kalbos vadovėlį (1899), 
parašė pamokslų knygą „Mišios“ (1913). 

Mirė 1912 03 29 Klaipėdoje, palaidotas 
Skaisgiriuose (Pakalnės aps.).

1978 04 23 Heidelberge (Vokietija) 
mirė Ernestas, Ernstas (Rimtis) Martynas 
Kavolis, vyresn. mokytojas, m-los vedėjas, 
vertėjas. 

Gimė 1922 01 06 Stonaičiuose (Saugų 
vlsč., Šilutės aps.).

2003 04 25 Tauragėje staiga mirė LELB 
vyskupas (išrinktas 1995 07 29, konsekruo-
tas 1995 10 31) Jonas Viktoras Kalvanas 
jaunesnysis (Tauragėje įšventintas kunigu 
diakonu 1984 04 29, o kunigu – 1990 07 29), 
palaidotas Joniškės kapinėse šalia tėvo vys-
kupo J. V. Kalvano. 

Gimė 1948 08 02 Tauragėje.
1983 04 28 pasirodė Lietuvos evangelikų 

bažnyčios kalendorius 1983 metams. 

Parengė Birutė ŽEMAITAITYTĖ,
Algirdas ŽEMAITAITIS, Vilnius

Metus jau vaikščioji dausų keliais
Pro memoria

Jelena GARLIAUSKIENĖ, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijos narė, Vilnius
Praeitą žiemą (2012-02-26) išėjo Ana-

pilin Lietuvos ir Rusijos rašytojų sąjungos 
narys, poetas, Vilniaus rajono lietuvių kal-
bos mokytojas ekspertas Albertas Skyrelis. 
Š. m. vasario 24 d. velionio brolio Vytauto 
ir brolienės Vandos kvietimu nuvykome į 
metines šv. Mišias, kurios vyko Adutiškio 
bažnyčioje. Pagerbti Poeto, pasimelsti už 
Mirusiojo sielą atvyko nemažai žmonių: 
vaikystės draugai, kaimynai, literatai, 
mokiniai ir giminės. Aplankėme jaukias, 
berželiais apaugusias Puotiškės kaimo 
kapinaites, kur poetas ilsisi. Po maldų prie 

Alberto Skyrelio ir jo mamos Kunigundos 
kapas Puotiškės kaimo kapinaitėse

Poeto kapo skambėjo posmai. Jie buvo 
skirti mūsų mylimam plunksnos meistrui, 
nuoširdžiam žmogui. Skambėjo ir paties 
autoriaus eilėraščiai – motinai ir gimtajam 
kraštui.

Ant Tavo kapo snaigės šoka,
Plevena žvakė uždegta...
Tylu, ramu ir kiek liūdnoka...
Ir ji išnykti pasmerkta...
Šį eilėraštį sukūrė Alberto žemietė Zofija 

Virganavičienė-Subačiūtė. Poetas redagavo 
dvi jos knygeles, trečios nespėjo.

Ant Alberto Skyrelio kapo stovi gražus 

juodojo marmuro atverstos knygos formos 
paminklas. Albertas ilsisi šalia mylimos 
mamytės Kunigundos. Vietiniai žmonės pa-
sakojo, kad ji turėjo talentą – kūrė melodijas 
savo sūnaus eilėraščiams ir juos dainuoda-
vo Puotiškės kaimo kultūros namų scenoje. 
Alberto tėvas palaidotas Jakelių kapinėse. 
Aplankėme ir tėvo Dionyzo Skyrelio kapą. 
Tėvas vienintelis šeimoje dirbo „Lino“ fa-
brike, todėl Albertas turėjo lėšų studijuoti.

Metus jau vaikščioji dausų keliais, my-
limas mūsų Poete. Šiandien iš dausų matai, 
kad ir po metų nelikai pamirštas. 
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Rytų Lietuvos mokyklų mokytojai

Po daugelio metų į Dieveniškių 
kraštą sugrįžę mokytojai

Birutės Dombraitės-Usonienės knygos „Dieveniškių krašto mokyklose. Iš mano
 atsiminimų 1946–1955“ pristatymas Poškonių pagrindinėje mokykloje

Š. m. kovo 8 d. Šalčininkų r. Poškonių 
pagrindinėje mokykloje įvyko Birutės 
Dombraitės-Usonienės knygos „Dieveniš-
kių krašto mokyklose. Iš mano atsiminimų 
1946–1955“1 pristatymas.  Savo prisimini-
mais apie gyvenimą ir darbą Dieveniškių 
krašte su dabartiniais mokytojais ir moki-
niais dalijosi buvę mokytojai – septynerius 
metus čia dirbusi knygos autorė Birutė 
Dombraitė-Usonienė, Malvina Chmieliaus-
kaitė-Miškinienė ir Vytautas Vansavičius. 
Pristatyme dalyvavo Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos vyr. speci-
alistas Vidmantas Vansavičius, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministeri-
jos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas, lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas 
Masaitis, Dieveniškių parapijos klebonas 
Domas Valančauskas ir kiti. Renginys pra-
dėtas Poškonių pagrindinės mokyklos mo-
kinių pasirodymu, susirinkusiuosius pa-
sveikino Poškonių pagrindinės mokyklos 
direktorė Birutė Žybortienė. Ji pasidžiaugė, 
kad pokariu čia dirbę mokytojai – istorijos 
liudytojai ir dabar padeda lavinti, ugdyti 
jaunąją kartą, skatina neužmiršti savo 
gimtosios kalbos ir istorijos.

Apie pokario laikotarpį, knygelės lei-
dybą kalbėjo lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkas A. Masaitis: „Šiandien 
tokia šventė, kai kalbėsim apie laikotarpį, 
kai visų šių mokinukų tėvelių dar nebuvo 
šiame pasaulyje. Mums, vyresniems, atro-
do, tai buvo neseniai. Štai į šias žemes, kur 
po karo keli kaimai buvo visiškai sudeginti, 
sulyginti su žeme, atvyko jauna mokytoja, 
vėliau čia tapusi direktore. Gyvenimas 
taip susiklostė, kad nuo 1955 m. ji dau-
gelį metų dirbo pedagoginį darbą Kaune, 
tačiau būdama garbaus amžiaus ėmė ir 
užrašė savo prisiminimus apie Dieveniškių 
kraštą. Taigi ir ši knygutė dabar yra svarbi 
ne vien dėl to, kas vyko mokyklose poka-
riu, ji svarbi trim aspektais. Pirmiausia, 
joje labai gražiai aprašoma, kas dėjosi to 
meto Vilniuje, aukštosiose mokyklose ir 
visoje Lietuvoje. Tai liudijimas, parašytas 
labai gražia lietuvių kalba, apie tą sunkų 
pokario, antrosios bolševikų okupacijos 
laikotarpį. Rašoma ir apie jaunos merginos 
gyvenimą šiame krašte. Knygelė svarbi ir 
etnografiniu aspektu. Knygoje paminėtos 
mokyklos, kurių čia buvo daug, daug jaunų 
mokytojų buvo, mokiniai mokėsi gimtąja 
lietuvių kalba – kaip gražiai klegėjo tie visi 
lietuviški kaimeliai! Čia aprašyti ir gražūs 
Jūsų kaimai, tie seni saugomi pastatai 
labai reikšmingi architektūriniu požiūriu. 
Į mano rankas pakliuvęs rankraštis stebi-
no – buvo labai gražiai, labai tvarkingai 
parašytas, mintis labai aiški. Aš iš karto 
supratau, kad būtų didelis nusikaltimas 
prisiminimų neišspausdinti.“

Knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė 
pasidalijo pastebėjimais apie knygos ren-
gimą ir leidybą.

Susirinkusiuosius su nueitu gyvenimo 
keliu ir Dieveniškių kraštu 1948–1955 m. 
supažindino  knygos autorė Birutė Dom-
braitė-Usonienė: „Čia dirbau prieš 60 
metų ir nemaniau, kad teks po tiek metų 
atsistoti prieš tų mokinių, kuriuos mokėme, 
anūkus. Šios knygos iniciatoriai – lietuvių 
švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Al-
gimantas Masaitis ir Švietimo ministerijos 
vyr. specialistas Vidmantas Vansavičius. 
Kai rašiau, nemaniau, kad atsiminimai 
bus išspausdinti, gal būčiau kiek plačiau 
parašiusi. 

O dabar kaip aš pakliuvau į Dieveniš-
kes. Aš esu iš šiaurinės Lietuvos, gimiau 
ūkininkų šeimoje, kuri pagal turimus 
hektarus tuo metu jau priklausė vadina-
mai buožių kategorijai. Baigiau vidurinę 
Linkuvoje, tai buvo labai sena gimnazija, 
įkurta 1918 m., atkūrus Lietuvos Nepri-
klausomybę. Praėjo tarpukaris, Smetonos 

valdymo laikotarpis, pirmoji sovietų oku-
pacija, vokiečių valdymo metas, antroji 
sovietų okupacija. Nuo 1933 m. pradinės 
mokyklos buvo šešių skyrių, šešis skyrius 
ir baigiau, vėliau sekė aštuonios gimnazi-
jos klasės, tačiau viena klasė vis kažkaip 
dingdavo, keičiantis valdžioms, keitėsi 
tvarka – mokiausi trylika metų. Vadinamoji 
smetoniška gimnazija buvo ganėtinai kie-
ta. Baigiau gimnaziją 1946 m., tačiau tada 
jau buvo sunku įstoti į aukštąją mokyklą 
dėl socialinės padėties. Aš svajojau apie 
agronomiją, laikiau egzaminus Kaune, 
Žemės ūkio akademijoje. Išlaikiau gerai, 
bet kitą dieną priimtųjų sąraše manęs 
nebuvo. Buvo žiūrima į charakteristikas, 
o jose nerašė, kokie mokinio sugebėjimai 
ar polinkiai, bet svarbu buvo tėvų padėtis, 
žemės hektarų skaičius. Charakteristiką 
pasirašydavo partorgai, komsorgai ir pan. 
Kai nebuvau priimta į Žemės ūkio akade-
miją, važiavau į Vilnių, toks jau tas jaunų 
žmonių mąstymas – jei užsispyrei, tikrai 
turi kažkur įstoti. Ketinau stoti į Gamtos 
fakultetą Vilniaus universitete, o paskui 
baigus kokį kursą grįžti atgal į Kauną, į 
akademiją. Nieko panašaus. Tas pats buvo 
ir Vilniuje. Ir dar man trukdė tai, kad aš 
jau buvau išlaikiusi egzaminus Kaune, 
buvo matyti, kad aš nepriimta. Kalbėjomės 
su Mandatų komisija, egzaminai nebuvo 
svarbūs. Mes ne taip bijojom tų egzaminų, 
kiek bijojom tos komisijos, nes nežinojom, 
ko galėjo paklausti. Nors ir žinodavom, 
kad buvo renkamos žinios iš valsčių, bet 
tuos tėvų valdytos žemės hektarus mes 
paprastai sumažindavom. Manęs staiga 
komisija – didžiulis stalas, orūs dėdės 
sėdi – ir klausia: „Kiek Jūsų tėvai laiko 
karvių, kiek arklių?“ Labai nedrąsi buvau, 
tačiau pasakiau: „Tai jau čia žinot...“ Taip 
ir pasibaigė apklausa, nebuvau priimta. 
Grįžau namo, dirbau vienus metus moky-
toja Joniškio valsčiuje, tuo laiku mokytojų 
trūko – buvo ir išvežtų daug. Tačiau vis 
tiek svajojau apie Vilnių ir mokymąsi to-
liau. Vilniuje buvo Pedagoginis institutas, 
kuris nesurinkdavo kontingento – tai buvo 
nauja mokykla, tad nepopuliari. Įstojau 
į Pedagoginį institutą, į Svetimų kalbų 
fakultetą, tada taip vadinosi, į vokiečių 
kalbos specialybę. Mokytojų darbu labai 
nesižavėjau, bet paskui dirbau labai noriai 
ir sėkmingai. 1948 m. buvo labai gausūs 
trėmimai į Sibirą, mano tėvai gegužę buvo 
ištremti, o aš likau Vilniuje. Baigusi pirmąjį 
kursą vasarą aplankiau namus, kaimynus, 
šie duodavo tai duonos, tai lašinių gabalą, 
tai kelis rublius ir vėl grįžau į Pedagoginį 
institutą. Bijojau likti Vilniuje, kankino bai-
mė, nežinia, todėl spalio mėnesį su drauge 
Danute nuėjome į Švietimo ministeriją, 
kreipėmės į vedėją, į inspektorių Umbrasą, 
kuris, pasirodo, buvo dirbęs Dieveniš-
kėse. Mus iš karto paskyrė mokytojomis 
Dieveniškių valsčiuje. Aš gavau Kaziulių 
mokyklos pavadinimą ir pareigas – vedėjos 
ar mokytojos. Kai čia atvykau, reikėjo suolų 
ir patalpų, tad kreipiausi į kaimo įgaliotinį 
Joną Butrimą. Jis sušaukė žmones, iš dviejų 
kaimų susirinko, nes visi norėjo mokytis – 
ir vaikai, ir tėvai. Mokyklai išnuomojo pir-

kią, o aš apsigyvenau šiek tiek tolėliau pas 
kaimynus. Tokia buvo pradžia. Po 1918 m. 
Nepriklausomybės atgavimo Dieveniškės  
priklausė Vilniaus kraštui, o jis buvo oku-
puotas lenkų. Lietuviškos mokyklos buvo 
uždarinėjamos ir kuriamos lenkiškos, bet 
žmonės čia kalbėjo tik lietuviškai, Kaziulių, 
Skraičionių žmonės – visi kalbėjo lietuviš-
kai ir pasakojo, kad Dieveniškių turguje 
apie 1920–1930 m. niekas nekalbėjo „po 
prostu“. <...> 

Kaziuliai buvo labai lietuviškas kaimas, 
ten ir „po prostu“ nelabai kalbėjo. 1933 m. 
ten dar veikė lietuviška skaitykla. Kai at-
važiavau, tai mokinių būdavo vienas kom-
plektas – 25 mokiniai. Tokiuose kaimuose 
kaip Kaziuliai, Žižmai, Jurgelionys buvo 
apie 50 vaikų, t. y. du komplektai, dirbdavo 
vienas arba du mokytojai. Visi labai norėjo 
mokytis, prašyti ar versti nereikėjo. Vėliau 
mane perkėlė į Poškonis. Iš pradžių, buvau 
paskirta direktoriaus pavaduotoja, paskui 
direktore. Prasidėjo kolūkių organizavi-
mas, o tada mokytojai būdavo atsakingi 
už rinkimus, kolūkio sukūrimą, pavasario 
sėją, rudens derliaus nuėmimą... Bet kas 
atvažiavęs visuomet ateidavo į tą mokyklą, 
ne į šitą, o į tą senąją ir teiraudavosi: „O 
kaip pas Jus einasi – ką sėjat, ką pjaunat?“ 
Kai dabar pagalvoju, tai buvo kvailystė, juk 
tas žmogus, kuris amžių dirbo, žino, kada 
tą bulvę sodinti. Bet ne... Reikia tai parašyti 
sienlaikraštyje. 

Kiekviena mokykla turėjo rajone ins-
truktorių iš partijos komiteto, jie atvažiuo-
davo, kaip ir draugaudavom. Šiame krašte 
nebuvo pirčių, žmonės maudydavosi 

medinėse geldose, taip buvo įprasta. Ne-
vaikščiojo žmonės nešvarūs, jie maudėsi, 
bet, aišku, pirtis yra daug patogiau. Sugal-
vojom, kad reikia tą pirtį pastatyti. Rąstus 
atvežė žmogus iš Lastaučikų, jis sako: 
„Mokytoja, bus malkų!“ Aš supratau: „Ką 
tu, mergele, čia pastatysi tą pirtį, kad čia 
kolūkis nepastato, o tu čia!“ Čia buvo ne-
priimta, kad moteris dirbtų vadovaujamą 
darbą. Taip ir užvirė. „Na, palauk, – galvo-
ju, – seni, aš parodysiu tau malkas.“ O tam 
seniui kažin ar buvo keturiasdešimt, bet 
žinot, kai pats vos yra dvidešimtį persiritęs, 
tai visi, kuriems daugiau kaip trisdešimt, 
atrodo jau seniai, o jau aštuoniasdešimt 
– tai jau Jėzus Marija. Sutarėm su ūkvedžiu 
ir tą pirtį pastatėm rudeniui. Pirmas blynas 
buvo prisvilęs – tas sargas gal nemokėjo 
iškūrenti, mes, mokytojai, išsiprausėm, aš 
įėjau į priemenėlę ir nukritau visu ūgiu, 
bet atsigavau. Vadinasi, smalkių priėjo 
per daug. Baisus dalykas buvo kolūkių 
kūrimas, labai sunkus laikotarpis, kai 
žmogus privalėjo atsisakyti per amžius 
turėtos nuosavybės, gyvulių. 1948–1949 m. 
jau visoje Lietuvoje turbūt kolūkių buvo, o 
čia ir 1951 m. dar nebuvo. Galiausiai buvo 
sudaryta agresyvesnių valdininkų iš rajono 
brigada, aišku, ir vietiniai mokytojai turėjo 
padėti tuos kolūkius kurti. <....> 

1Birutė Dombraitė-Usonienė, Dieveniškių krašto 
mokyklose. Iš mano atsiminimų 1946–1955, Trakai: 
Voruta, 2013. 

Vorutos inform.
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Dieveniškių krašte prieš daug metų dirbę 
mokytojai. Iš kairės: Malvina Chmieliauskaitė-

Miškinienė, knygos autorė Birutė Dombraitė-
Usonienė, Vytautas Vansavičius

Knygos pristatymo dalyviai

Poškonių pagrindinės mokyklos mokiniai parodė meninę programą – deklamavo eiles, dainavo 
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Iš Baltarusijos istorijos

Aleksandras Astramovičius – 
kunigas, poetas, švietėjas

Vytautas ŽEIMANTAS, Baltarusijos rašytojų sąjungos narys, Vilnius
Nuo Vilniaus 

iki Kamčiatkos

Vilnietis, žinomas baltarusių švietėjas ir 
kunigas Adomas Stankevičius po kunigo ir 
poeto Aleksandro Astramovičiaus mirties 
apie jį parašė: „Nešė jis tiesos spindulį, 
baltarusių tautinio supratimo šviesą. Ir gyvu 
žodžiu, ir per gimtąją knygą, laikraštį. (...) 
Jis tikras idealistas, kankinys už gimtąją 
idėją.“

Gimė A. Astramovičius 1878 m. lapkričio 
26 d. Vilniaus gubernijoje Ašmenos paviete 
Navasodų kaime valstiečių šeimoje. Mokėsi 
Alšėnų pradinėje, vėliau Ašmenos pavieto 
mokykloje, kurią baigė 1892 m. Dirbo tėvų 
ūkyje, tačiau valstiečiu būti nesiruošė, sava-
rankiškai išmoko prancūzų kalbą, ruošėsi 
kunigystei.

A. Astramovičius atvažiuoja į Vilnių, 
pradeda tarnauti vienam kunigui, tikėdama-
sis, kad šis paruoš jį stoti į Vilniaus kunigų 
seminariją. Tarnauja kelerius metus, tačiau 
veltui, nes lenkas kunigas, pajutęs jaunuolio 
tvirtą baltarusišką nusistatymą, užsiima 
intrigomis, įkalba seminarijos vadovybę 
nepriimti jo mokytis.

„Vilniuje ,  kuris  buvo natūralus 
katalikybės centras, A. Astramovičiui 
nepavyko įstoti į kunigų seminariją. Jis 
buvo tautiškai susipratęs ir tai badė akis 
tuometinei dvasininkijos valdžiai, kuri 
buvo nusiteikusi prieš baltarusius“, – teigė 
istorikas dr. J. Garbinskis 1999 m. Miunchene 
ir Minske išleistoje knygoje „Baltarusių 
religiniai veikėjai XX amžiuje“ („Беларускія 
рэлігійныя дзеячы XX ст.“).

1903 m. ir 1904 m. jis nesėkmingai bando 
stoti į Vilniaus kunigų seminariją. Per tokią 
„globą“ praleidęs veltui kelerius metus, 
jaunuolis patenka į carinę kariuomenę. 
Tarnauja trejus metus, tampa puskarinin-
kiu, tačiau ryžto tapti kunigu nepraranda. 
1905 m. jis vyksta į Peterburgą, ten mokosi, 
išlaiko egzaminus vaistininko specialybei 
gauti. Tuo pačiu metu išmoksta ir lotynų 
kalbą. Jau turint 27 metus, jam pavyksta 
įstoti į Sankt Peterburgo dvasinę seminariją, 
kuri iš Vilniaus į Rusijos imperijos sostinę 
buvo perkelta 1842 m. Caro tikslas čia buvo 
akivaizdus – iš maištaujančio Vilniaus per-
kelti dvasinę akademiją arčiau centro, kur 
būtų galima stipriau kontroliuoti jos veiklą. 
Be to, caro valdžia joje stabdė lenkų įtaką. 
Tad akademijoje buvo gerokai daugiau 
tautinio pakantumo. Čia įvairiu laiku dėstė 
lietuviai dvasininkai: Motiejus Valančius, 
Jurgis Matulaitis, Kazimieras Jaunius, Ado-
mas Jakštas, Jonas Totoraitis, Maironis ir 
kt. Bažnytinę muziką dėstė kompozitorius 
Česlovas Sasnauskas. Akademijoje studijavo 
nemažai lietuvių: A. Baranauskas, P. Bučys, 
Maironis, V. Mykolaitis-Putinas, K. Olšaus-
kas ir kt. Mokėsi joje ir baltarusių, vokiečių, 
kitų tautybių jaunuolių.

Klierikai baltarusiai buvo susijungę į 
gana aktyvų baltarusių ratelį, kurio dvasi-
nis įkvėpėjas buvo profesorius Bronislovas 
Ėpitach-Šypila, ilgus metus dėstęs šioje 
seminarijoje. Tautiečių ratelyje A. Astra-
movičius veikia aktyviai, su įkvėpimu. Su-
sipažįsta ir susidraugauja su jaunuoju poetu 
Janka Kupala, būsimuoju baltarusių klasiku. 
Pats pradeda kurti eilėraščius, siųsti juos į 
Vilniaus baltarusiškus laikraščius. Ir vėl su-
laukia lenkų dvasininkų pasipriešinimo. Jam 
trukdoma studijuoti, net bandoma neprileis-
ti prie įšventinimo į kunigus. Bet Peterburge 
lenkai turėjo mažesnę įtaką negu Vilniuje. 
1910 m. A. Astramovičius tampa kunigu, 
tačiau jo laukia dar vienas išbandymas – jis 
skiriamas dirbti į... Kamčiatką. Tolimesnės 
nuo baltarusiškų parapijų vietos jau nebuvo 
galima rasti. 

Baltarusių kalbą – 
į bažnyčią, į mokyklą

Tik po metų jam pavyksta atvykti į tėvy-

nę. Jis iš karto bažnyčioje pradeda kalbėti 
baltarusiškai, siekia įteisinti savo gimtąją 
kalbą bažnyčioje, dvasiniame gyvenime. 
Ir, savaime aišku, susilaukia priešiškos 
reakcijos. Jis dažnai perkeliamas iš parapijos 
į parapiją. Tarnauja dažniausia mažuose 
bažnytėlėse, tačiau nepalūžta. Tęsia balta-
rusišką švietėjišką veiklą. Ir tarp švietėjų 
tampa vienas iš ryškiausių.

Ba l tarus ių  šv ie tė jas  i r  kunigas 
A. Stankevičius Vilniuje 1929 m. išleistoje 
monografijoje „Gimtoji kalba šventovėse“ 
(„Rodna ja  mowa u  swia tyniach“) 
A. Astramovičių mini vieną iš pirmųjų: 
„ ХХ amžiuje jau sutinkame sąmoningų 
kunigų-baltarusių, ištikimų Bažnyčios ir 
savo tautos sūnų, tokių kaip Fr. Budzka, 
A .  Ast ramovič ius ,  K .  S tepovič ius , 
Z. Jakucis, F. Abrantovičius, V. Hadliauskis, 
V. Šutovičius, P. Tatarinovičius, A. Sikora, 
J. Rėšalis, I. Tarasėvičius ir daug kitų.“

Čia reiktų pasakyti, kad baltarusių, kaip 
ir lietuvių, tautinis atgimimas prasidėjo 
praktiškai tuo pačiu laiku ir vyko panašiai – 
prieš rusinimo ir lenkinimo politiką. Kova už 
tautą visų pirma reiškė kovą už savą kalbą, 
jos išsaugojimą. Šiame pasipriešinime mūsų 
kaimynai turėjo savos specifikos. Lietuvių 
kalbos dėl jos savitumo ir išskirtinumo nega-
lėjo savintis nei lenkai, nei rusai. Baltarusių 
kalbą, atvirkščiai, savinosi ir rusai, ir lenkai, 
be to, ir vieni, ir kiti teigė, kad baltarusių 
kalbos iš viso nėra. Vieniems tai buvo rusų 
kalbos tarmė, kitiems – lenkų kalbos tarmė. 
Čia aktyviai buvo naudojama ir religija. 
Baltarusiai katalikai buvo laikomi lenkais, 
taip juos registruodavo ir prieš karą Lenki-
jos vykdomuose gyventojų surašymuose, o 
baltarusiai stačiatikiai carinėje Rusijoje buvo 
laikomi rusais. Taip rusai siekė visiškai su-
naikinti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK) paveldą. Tuo pačiu užsiėmė ir lenkai, 
kai okupavo Vilniaus kraštą.

Nuo nepriklausomybės iki 
čekistų kalėjimo

A. Astramovičius, kaip ir kiti pažangūs 
baltarusiai kunigai, supranta, kad siekiant 
realiai pasipriešinti nutautinimo politikai 
reikia vienytis. Jis įstoja į Baltarusių kunigų 
sąjungą, 1917 m. dalyvauja Baltarusių 
katalikų dvasininkų suvažiavime Minske. Be 
A. Astramovičiaus į organizacinį komitetą 
ruošti baltarusių kunigų suvažiavimą 
Minske įėjo kunigai: A.Stankevičius, 
L. Chviečka, V. Hadliauskis, F. Budžka 
ir A. Cikota. Suvažiavimas vyko dvi 
dienas, buvo karštai diskutuojama dėl 
Baltarusijos ateities. Viršų paėmė saikingesni 
kunigai. Katalikų kunigų suvažiavimas 
priėmė rezoliuciją, reikalaujančią tik 
plačios Baltarusijos autonomijos Rusijos 
Demokratinėje Federacinėje Respublikoje. 
Buvo pareikalauta pradėti mokyklose mokyti 
baltarusių kalba, laipsniškai pradėti vartoti 
baltarusių kalbą bažnyčiose. Buvo kreiptasi 
į metropolitą, kad Peterburgo dvasinėje 
seminarijoje ir Mogiliovo seminarijoje, 
tuomet veikusioje Peterburge, būtų mokoma 
baltarusių kalbos ir Baltarusijos istorijos, 
kad baltarusių kunigai, dirbantys Žitomiro 
ir kitose diecezijose, būtų pervedami 
dirbti į Baltarusiją. Buvo nutarta sušaukti 
Mogiliove greitu laiku visuotiną baltarusių 
katalikų dvasininkų suvažiavimą ir taip pat 
visuotiną Baltarusijos kunigų suvažiavimą. 
Suvažiavime buvo nutarta pradėti Peterburge 
leisti laikraštį „Bačkauščyna“ („Tėviškė“). 

A. Astramovičiui autonomijos buvo per 
maža, jis nuoširdžiai palaikė idėją sukurti 
nepriklausomą Baltarusijos valstybę. Tad jis 
aktyviai padėjo kurti Baltarusių krikščionių 
demokratų partiją, kuri siekė nepriklauso-
mybės. Jis dalyvavo Baltarusijos centrinės 
rados veikloje. Rada 1917 m. gruodžio 
5 d. Minske surengė visuotiną baltarusių 
suvažiavimą. Jame krikščionis demokratus 
atstovavo kunigai: A. Astramovičius, J. Ver-
sockis, A. Krepskis ir kt., taip pat ir buvęs 

Vilniaus laikraščio „Bielarus“ redaktorius, 
baltarusių rašytojas Antonas Levickis, pasi-
rašydavęs slapyvardžiu Jadvigin Š. 1918 m. 
Minske buvo paskelbta Baltarusijos Liaudies 
Respublikos (BLR) nepriklausomybė. Rados 
sudarytos Vyriausybės raginimu A. Astra-
movičius steigė vietinius BLR valdžios orga-
nus pavietuose, kūrė didesniuose kaimuose 
baltarusiškas mokyklas. 

Deja, Rados siekius sukurti nepriklausomą 
Baltarusiją sužlugdė Minską užėmusi 
Sovietų Rusijos kariuomenė. Kai dalį 
Baltarusijos okupavo bolševikai, jis už savo 
aktyvią nacionalinę, švietėjišką ir religinę 
veiklą papuolė į naują nemalonę. 1920 m. 
A. Astramovičius buvo suimtas, kalėjo 
Vitebsko gubernijos čekistų kalėjime.

Ziazulia – 
baltarusiška gegutė

A. Astramovičius jau studijuodamas 
Peterburge užmezgė atrimus ryšius su 
Vilniuje ėjusiu baltarusišku laikraščiu „Naša 
niva“, pasirašydavo slapyvardžiu Andrejus 
Ziazulia (ziazulia baltarusiškai – gegutė). 
Pirmąjį eilėraštį „Merginos daina“ („Песьня 
дзяўчаці“) A. Ziazulia paskelbė šiame 
laikraštyje 1909 m. Jo publikacijos išsiskyrė 
nacionaline dvasia ir politiniu aštrumu, jos 
žadino baltarusių tautinę sąmonę, skiepijo 
pasipriešinimą lenkinimo ir rusinimo 
tendencijoms. Jis bendravo su tuo metu 
Vilniuje veikusiais baltarusių rašytojais 
J. Kupala, J. Kolasu, Z. Veras ir kt.

Jis buvo vienas iš aktyviausių baltarusių 
katalikams skirto savaitraščio „Bielarus“ 
steigėjų. Daug šiam laikraščiui rašė, rėmė jo 
leidimą ir finansiškai. „Bielarus“ pradėjo eiti 
Vilniuje 1913 m. ir ėjo iki 1915 m., kai miestą 
užėmė vokiečiai.

Savo eilėraščius skelbė ir kituose bal-
tarusiškuose periodiniuose laidiniuose – 
„Biełarus“, „Krynica“, „Volnaja Belarus“, 
„Świetač“, „Beloruskaja rada“, „Beloruskae 
zycce“.

Vilniuje 1913 m. išleido poezijos rinkinį 
lotyniškomis raidėmis „Iš gimtojo kiemo“ 
(„Z rodnaha zahonu“). Antrą kartą ši knyga 
buvo išleista Vilniuje 1931 m. 1923 m. 
Vilniuje išleidžia eiliuotą pasakojimą 
„Alionos vestuvės“ („Alenčyna wiasielle“). 
Peterburge 1917 m. išleido savo poemą 
„Tiesos žodžiai apie baltarusių kalbą 
ir dalią“ („Слова праўды аб  мове і долі 
беларуса“).

Kaimuose rinko baltarusių liaudies dai-
nas, kurias kartu su Antonu Grinevičiumi 
dėjo į dvitomį rinkinį „Baltarusių dainos 
su gaidomis“ („Беларускія песні з нотамі“), 
išleistą Peterburge 1912 m.

Suprasdamas, kad gimtąja kalba trūksta 
pažintinės, švietėjiškos literatūros, jis tokio po-
būdžio literatūrą vertė į baltarusių kalbą. 1911 

m. Vilniuje išėjo A. Ziazulės versta S. Vitkevi-
čiaus knyga „Dėdė badas“ („Дзядзька голад“), 
vėliau – Malinovskio „Kaip turtėja čekų vals-
tiečiai“ („Як багацеють чэскiе селяне“).

Prikeliamas iš užmaršties

Paskutiniai A. Astramovičiaus metai 
pridengti paslapties skraiste. 1920 m. čekistai 
jį išleidžia iš Vitebsko kalėjimo. Jis pradeda 
kunigauti bolševikų užimtoje teritorijoje, 
Siano bažnytkaimyje, esančiame netoli 
Oršos. Tačiau 1921 m. sausio 17 d. miršta. 
Miršta sulaukęs tik 43 metų ir iki tol stebinęs 
aplinkinius įgimta fizine jėga. Mirė staiga ir 
iki šiol niekas nežino, kokia liga jis susirgo. 
Ir apskritai, ar jis sirgo? Bolševikams labai 
nepalankus kunigas buvo tyliai palaidotas 
bažnytkaimio kapinaitėse. O ateistinės pro-
pagandos skleidėjai pasistengė, kad jis būtų 
kuo greičiau pamirštas.

Tik Baltarusijai tapus nepriklausomai 
valstybei ir Bažnyčiai vėl užėmus deramą 
vietą, buvo prisimintas ir kunigas, poetas, 
švietėjas A. Astramovičius. Apie jį ir jo kū-
rybą pasirodo pirmosios studijos, jis patenka 
į naujas Baltarusijos enciklopedijas.

O žinomas baltarusių literatūrologas dak-
taras Uladzimiras Konanas savo straipsnyje 
„Andrejus Ziazulia: katalikiška filosofija ir 
švietėjiška veikla“, skelbtame žurnale „Naša 
vera“ (2001 m. Nr. 4), A. Ziazulės kūryboje 
net rado paralelių su Kristijonu Donelaičiu: 
„Sekdamas lietuvių nacionalinės literatūros 
pradininku K. Donelaičiu, autoriumi epinės 
poemos „Metai“, A. Ziazulia lyriniame cikle 
„Baltarusių gamta“ („Беларуская прырода“) 
apdainuoja kiekvieno mėnesio vertybes, 
baltarusiško pavasario, vasaros, rudens ir žie-
mos, gimtosios sodybos, gimtojo lauko, gim-
tinės merginų ir gimtosios dainos grožį.“

1993 m. Minske buvo pakartotinai iš-
leistas (faksimilinis) A. Ziazulės vilnietiškas 
eilėraščių rinkinys „Iš gimtojo kiemo“. 

2003 m., kai buvo pažymėtos A. Astra-
movičiaus 125-osios gimimo metinės, ant jo 
kapo pastatė paminklą, bažnyčioje aukojo 
šv. Mišias, Siano kraštotyros muziejuje su-
rengė jam skirtą parodą.

Dalis jo rankraščių saugoma Vilniuje, 
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
bibliotekoje. Jie dar laukia savų tyrėjų. Lie-
tuvos skaitytojui A. Astramovičius-Ziazulia 
plačiau pristatomas pirmą kartą. Mums 
reikia žinoti ir kitų tautybių žymius žmones, 
kurie dirbo ir gyveno šalia mūsų.

Nuotr. iš autoriaus archyvo

Kunigas ir poetas 
Aleksandras Astramovičius-Ziazulia

1923 m. Vilniuje išleidžiamas A. Ziazulės 
eiliuotas pasakojimas „Alionos vestuvės“ 

(„Alenčyna wiasielle“)
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Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970) – 
visuomenininkas, blaškomas politinių vėjų

Prof. dr. Juozas SKIRIUS, Vilnius

Reikia pastebėti, kad paminėti siūlymai 
dėl išeivijos buvo tautininkų Vyriausybių 
palaipsniui įgyvendinami. A. Voldemaras 
neužmiršo K. Račkausko ir jį paskyrė Lie-
tuvos konsulu Pietų Afrikoje (1929–1932), 
kur nemažai gyveno išeivių, ypač žydų, 
iš Lietuvos. Buvo tikimasi sulaukti jų ka-
pitalų investicijų Lietuvoje. Karoliui teko 
Keiptauno mieste įkurti pirmąjį Lietuvos 
konsulatą Afrikoje. Čia prasidėjo naujos 
jo bėdos. Nepavykus pritraukti į Lietuvą 
afrikietiškų pinigų ir paaiškėjus, kad kon-
sulatas tenai nereikalingas ir nuostolingas, 
Vyriausybė davė nurodymą konsulatą 
uždaryti, grįžti į Kauną ir parvežti likusius 
pinigus, skirtus reprezentacijai ir kitiems 
konsulato reikalams. V. Račkauskas grįžo 
be pinigų. Teisinosi, kad kelionėje jį apvo-
gė (nuostolis siekė apie 50 tūkstančių litų). 
Kauno valdžia tuo nepatikėjo ir iškėlė 
jam bylą dėl valstybės pinigų išeikvoji-
mo. Teismas jį nuteisė trejiems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. V. Račkauskas 
prašė, kad Vyriausiasis Tribunolas bausmę 
panaikintų, bet prašymas buvo atmestas. 
Bausmę galėjo dovanoti tik prezidentas 
Antanas Smetona. Bet kažkodėl Račkaus-
kas tokios malonės iš Smetonos neprašė, 
bet kreipėsi į JAV lietuvius maldauda-
mas, kad šie siųstų A. Smetonai peticijas 
ir prašytų dovanoti jam bausmę. Reikia 
pasakyti, kad teismas gana ilgą laiką 
užsitęsė – net trys teismų instancijos šią 
bylą svarstė, visos trys jo pasiteisinimus 
išklausė ir visos trys pripažino jį kaltu13. 
Prof. T. Venclova, prisimindamas artimųjų 

pasakojimus, sakė, kad Karolio antroji 
žmona anglė buvo labai išlaidi ir vyras 
niekaip negalėjo atsispirti jos norams. 
Tad yra tikimybė, kad buvo priverstas 
„pasiskolinti“ valdiškų pinigų. Pasitrau-
kęs iš diplomatinės tarnybos 1933–1940 
m. dirbu žiniasklaidininku Kaune, daug 
vertė iš užsienio kalbų (iš viso išvertė per 
80 įvairios apimties veikalų – tai vienas 
iš produktyviausių vertėjų), nuo 1938 m. 
leido periodinį leidinį Iliustruotas pasaulis. 
Bandė save poezijos ir prozos srityse. Lie-
tuvai atgavus Vilnių, Karolis ir šioje srityje 
mėgina save realizuoti. Jis dalyvauja orga-
nizacijos Vilniaus rakto sąjunga ir bando ja 
pasinaudoti. Per savo draugą amerikietį 
A. S. Strimaitį, kuris JAV lietuvių vardu 
kreiptųsi į Lietuvos valdžią, kad V. Rač-
kauskas būtų siunčiamas į JAV rinkti 
aukų vilniečiams. (Matyt, ieškojo būdų, 
kaip pasitraukti iš Lietuvos nuo teismų). 
Tai sužinojęs Lietuvos generalinis konsu-
las Niujorke Jonas Budrys tuojau parašė 
slaptą laišką Užsienio reikalų ministerijai: 
„Nepažįstų arčiau p. Račkausko. Atrodo, 
kad tai gerų norų, bet silpnos valios žmo-
gus. Čia lietuviuose girdėti įvairių nuo-
monių. Bet jis buvo nelemtos Atstatymo 
bendrovės veikėju, o vėliau tos piniginės 
bylos Kaune; tai, atrodo, iš anksto ne 
tik palaidos amerikiečių tarpe bet kokį 
pasisekimą aukų rinkimui, bet ir bendrai 
gali pakenkti visame darbe. Atsargumas 
reikalauja, kad jis ne tik nebūtų siunčiamas 
Amerikon, su bet kokia misija, bet kad 
jis ir nefigūruotų niekur net Kaune prie 

labdaringų organizacijų, nes Amerikoje 
negali žinoti, ar jis turi kokį priėjimą prie 
pinigų, ar ne. Užtektų tik sužinoti, kad jis 
yra Vilniaus kraštui Remti komitete, kad 
čia pakirstų aukų rinkimą“14.

Nuo kalėjimo jį išgelbėjo 1940 m. pa-
sikeitusi situacija Lietuvoje: bolševikinė 
okupacija ir tarybų valdžios įvedimas. 
Naują santvarką Lietuvoje Karolis, visiškai 
suprantama, kad sutiko šiltai ir pasuko su 
ja bendradarbiauti (tarp iškilių inteligentų 
tokių buvo ne vienas15). Nauja valdžia į jį 
pažiūrėjo kaip į „Smetoninės diktatūros“ 
auką ir kaip į artimą Antano Venclovos ir 
Petro Cvirkos giminaitį. Tais pačiais me-
tais įsidarbino Kauno centrinės bibliotekos 
direktoriaus pavaduotoju ir iki 1948 m. 
ten darbavosi. Vokiečių okupacijos metais 
išgelbėjo daug bibliotekoje saugomų leidi-
nių nuo sunaikinimo. Nepageidaujamus 
nacių valdžiai autorių leidinius Karolio 
nurodymu bibliotekos darbuotojai išim-
davo iš fondų, bet padėdavo rūsyje ir taip 
„užmiršdavo“ iki vokiečių pasitraukimo iš 
Lietuvos (iš prof. T. Venclovos prisimini-
mų). Pats T. Venclova prisiminė, kad karo 
metais jis gyveno K. Račkausko šeimoje, 
nes tėvas Antanas buvo pasitraukęs į TSRS 
gilumą, o motina buvo keletą mėnesių už-
daryta į nacių kalėjimą. Tuo metu Karolis, 
turėdamas daugiau laiko, užsiėmė ma-
žuoju Tomu mokydamas jį anglų kalbos, 
pasakodamas apie kitus kraštus.

1948 m. jam buvo pavestas organizuoti 
P. Cvirkos memorialinis muziejus, kurio 
direktoriumi išdirbo iki 1969 m. Mirus 

poetei Salomėjai Nėriai, jis kartu su A. Ven-
clova pirmieji pradėjo rūpintis poetės 
palikimu: 1946 m. Kaune surengė pirmąją 
parodą – Salomėja Nėris gyvenime ir kūrybo-
je, o 1955 m. sudarė fotoalbumą Salomėja 
Nėris: 1904–1945. Be to, 1953 m. parengė 
albumą apie Petrą Cvirką. 1957 m. išleido 
savo kūrybos rinktinę. Tais pačiais metais 
K. Račkauskui-Vairui buvo suteiktas Lie-
tuvos TSR nusipelniusio kultūros veikėjo 
vardas16. Tai pakankamai retas atvejis, kai 
buvęs aktyvus „buržuazinės Lietuvos“ vei-
kėjas taip tarybų valdžios pamaloninamas. 
Savo išties spalvingą gyvenimą užbaigė 
1970 m. balandžio 3 d. Kaune. 

Prof. T. Venclova juokaudamas pa-
žymėjo, kad jo senelio brolis „buvo 
avantiūristas, kaip ir visa mūsų giminė 
ir savotiškai aš pats“. Palikti K. Račkaus-
kui-Vairui pėdsakai ne tik kultūros, bet ir 
politinės bei visuomeninės veiklos srityse 
laukia dar savo tyrinėtojų, kurie atskleis ne 
vieną unikalų ir reikšmingą faktą, užpil-
dantį ir patikslinantį mūsų tautos istorijos 
vingiuose vis dar egzistuojančias baltąsias 
dėmes ir iškylančius klaustukus.

13 Michelsonas S. Lietuvių išeivija Amerikoje (1868–
1961). S.Boston, 1961, p. 390.

14 1940 02 13 J.Budrio konfidencialus raštas URM 
Politikos ir Administracijos departamento direktoriui 
(nuorašas). Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, 
ap. 1, b. 13, l. 264.

15 Tamošaitis M. Didysis apakimas. Lietuvių rašytojų kai-
rėjimas 4-ajame XX a. dešimtmetyje. Vilnius, 2010,  223 p.

16  Račkauskas Karolis. Lietuviškoji tarybinė enciklope-
dija. Vilnius, 1982, p. 284–285.
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Užgesę žiburiai
Prieš 85 metus gimė Antanas Martinionis, karininkų žurnalo „Kardas“ atkūrėjas ir leidėjas

Jonas RIMKEVIČIUS, Vilnius

1989 m. lapkričio 18 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvos atsargos karininkų sąjungos (LAKS) 
steigiamoji konferencija. Tai buvo visų kartų 
karininkų – tarpukario ir sovietines karo 
mokyklas baigusių dimisijos ir atsargos 
karininkų – sueiga. Tuomet ir priimtas 
sprendimas atgaivinti tarpukario metais ėjusį 
karininkų žurnalą „Kardas“. 

Dar besirengiant LAKS iniciatyvinės 
grupės suvažiavimui Antanui Martinioniui 
kilo idėja išleisti specialų „Kardo“ numerį 
įvykiui pažymėti. Būsimasis leidėjas ir vyr. 
redaktorius pats jį sumaketavo ir apipavidalino. 
Taigi, suvažiavimo išvakarėse dienos šviesą 
500 egz. tiražu išvydo laikraščio formato 
4 p. nenumeruotas leidinys, pavadinimu 
„Kardas“. Praėjus 10 mėnesių pasirodė jau 
32 p. didelio formato LAKS žurnalas, kurio 
numeris buvo 338-asis (nuo įkūrimo pradžios). 
Jį išspausdino Kauno spaustuvė „Spindulys“ 
7500 egz. tiražu.

„Kardas“ atgimė sunkiomis ekonomi-
nėmis sąlygomis, tačiau leidėjams į pagalbą 
atėjo išeivijoje gyvenantys buvę kariai, vi-
suomenės veikėjai. Lietuvių karių veteranų 
sąjungos (LKVS) „Ramovė“ centro valdyba 
(jos pirmininkas – dm. mjr. E. Vengianskas) 
nuolat rūpinosi žurnalo leidybos ir kitais rei-
kalais. Taip pat paramą teikė Čikagos LKVS 
„Ramovė“ (skyriaus pirmininkas – J. Mikulis), 

rėmėjai iš Kanados, JAV, Australijos Adelaidės 
lietuvių namai ir Melburno lietuvių bibliote-
kos. „Kardu“ rūpintasi ir Lietuvoje. Žurnalo 
leidybą parėmė Tremtinių draugija, po kurio 
laiko ir Krašto apsaugos departamentas skyrė 
daugiau kaip 1000 rublių. 

Spaudos reikšmė visuomenei yra ypatin-
ga ir dėl jos verta aukotis, prisimenant, kaip 
knygnešiai kentė kalėjimuose, šalo Sibire, o kai 
kurie už laisvesnę mintį buvo tremiami į kator-
gą dešimčiai ir daugiau metų ar net paaukoję 
gyvybę. Spaudos žadinamas mūsų tautietis 
sėmėsi drąsos atgaivinti Lietuvos nepriklau-
somybę. Taigi ir LAKS leidinys turėjo tapti 
priemone šiems tikslams įgyvendinti. Mūsų 
neveiklumas naudingas tiems, kurie griežda-
mi dantimis tebepuoselėja viltį susigrąžinti 
raudonojo teroro laikus. Negalime nepastebėti 
to fakto, kad šiandien mūsų valstybė neįvertin-
dama spaudos reikšmės pralaimi informacinį 
karą su destrukcinėmis jėgomis.

Kariuomenė yra viena iš priemonių tautos 
idealams įtvirtinti. Tai turi būti suprantama 
ir Lietuvos kariuomenei, jos vadovybei. Siek-
damas stiprinti ryšius tarp kariuomenės ir vi-
suomenės „Kardas“ aktyviai sekė pastarosios 
balsą, laukė jos paramos. 

Brangi ir gerbtina mums istorinė atmintis. 
Okupacijos metais daug prarasta, nugriauti ir 
sunaikinti kariniai istoriniai paminklai, apie 
jų atstatymą buvo rašoma šiame žurnale. 
Nebuvo pamirštas ir karių kapų tvarkymas 
bei priežiūra. „Karde“ buvo skelbiamos svar-
biausios datos, kurios siejamos su Lietuvos 
kariuomene ir jos visų laikų kariais. 

„Mes manome, jog gyvenimas iškels 
ir tokių klausimų, kuriuos šiandien sunku 
numatyti. Kartu su Krašto apsaugos depar-
tamento darbuotojais, LAKS centro valdyba 
ir karininkais stengsimės atsiliepti į visus 
aktualiausius klausimus. Tuo pačiu plačiąją 
visuomenę maloniai prašome mums padėti 
laiškais, sumanymais, pasiūlymais, ne vien 
būti griežtais teisėjais mūsų naujagimiui „Kar-

dui“, – pirmajame atkurto žurnalo numeryje 
rašė vyriausiasis redaktorius A. Martinionis.

A. Martinionis dirbo drauge su kitais 
redaktoriais, kurie keitėsi, tačiau pats „Kardo“ 
vyriausiasis redaktorius laikėsi tarsi uola visus 
dešimt metų, iki pat mirties. Leisti žurnalo 
pirmuosius numerius padėjo redaktoriai 
J. Valiukas, R. Tirilis, vėliau juos pakeitė 
S. Valaitis, P. Baldišius ir kiti. Koja kojon su 
vyriausiuoju redaktoriumi žengė ir meninio 
apipavidalinimo bei maketavimo dailininkas 
V. Jauniškis – jis taip pat dirbo nuo pirmojo iki 
paskutinio numerio.

Pirmajame „Kardo“ numeryje išspausdinti 
dm. gen. štabo plk. ltn. A.Malijonio, brig. gen. 
J. Juodišiaus sūnaus P. Juodišiaus, Lietuvos 
technikos muziejaus direktoriaus A. Gamziuko, 
V. Statkaus ir kitų straipsniai, taip pat – div. gen. 
S. Raštikio, brg. gen. P. Plechavičiaus, plk. ltn. 
J. Listopadskio straipsniai, buvusio Lietuvos 
užsienio reikalų ministro J. Urbšio medžiaga.

Atkurtas žurnalas pasklido po mūsų res-
publiką ir pasaulį, tačiau jo kelias skaitytojo 
link buvo nelengvas: dar sovietiniu kvapu 
dvelkiantys spaudos kioskai nenorėjo priimti 
atgaivinto žurnalo ir pateikti jo skaityto-
jams viešai. Tuo metu sovietinės ideologijos 
traumuotiems piliečiams buvo nemalonu, 
kad atvirai rašoma apie tarpukario Lietuvos 
kariuomenę, bolševikų terorą, šviesiausių 
Lietuvos žmonių genocidą, tačiau vakarykštė 
diena nepajėgė užspausti patriotinio žodžio, 
drąsios minties.

Nuo 1989 m. lapkričio 18 d. iki 1999 m. bir-
želio išėjo 57 „Kardo“ numeriai. A. Martinionis 
pasiaukojamu darbu ir asmeninėmis lėšomis 
daug prisidėjo prie šio žurnalo leidybos. 

Jo tikslas buvo vienas – atkurti istorinę 
tiesą apie tarpukario Lietuvos kariuomenę, 
jos vadus, karius ir tragišką jų likimą. Kartu 
su žurnalu „Kardo“ redakcija išleido daugiau 
kaip 60 įvairios tematikos atvirlaiškių, specialių 
vokų, susietų su Lietuvos istorinėmis datomis, 
viekartinį leidinį „Sukilėlis“, skirtą Birželio 

sukilimui Kaune paminėti. A. Martinionio 
iniciatyva taip pat organizuotas sovietinės 
Rusijos represuotų karininkų ir karių 
sąskrydis Kaune. Vietinės rinktinės karių 
suvažiavimui prie „Kardo“ redakcijos buvo 
įkurtas Lietuvos vietinės rinktinės (LVR) 
karių štabas (viršininkas J. Misiūnas). Buvo 
rengiamasi sutvarkyti žuvusių LVR karių 
kapus, pastatyti paminklus.

Per A. Martinionio vadovavimo „Kardui“ 
metus surinkta daug buvusių karių sukilėlių 
prisiminimų, nuotraukų, dokumentų. Išleista 
beveik 40 knygų istorine tematika, kurių ir 
šiandien ieško universitetuose istoriją stu-
dijuojantys studentai ir kiti Lietuvos istorija 
besidomintys žmonės. Tai svarbus mūsų 
kariuomenės istorijos paveldas ateinančioms 
kartoms, kurio pamiršti ar sunaikinti niekam 
nevalia. Deja, nuo 2006 m. Lietuvoje karinės 
žiniasklaidos prenumeratos Tautai neliko. 

Už nuveiktus darbus Lietuvos valstybei ir 
jos visuomenei 1998 m. vasario 10 d. dekretu 
dm. mjr. A. Martinionis apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžiumi. Mirė A. Martinionis 
kaip karys kovos lauke 2000 m. gruodžio 
14 d. nenutraukęs savo darbo iki paskutinio 
atodūsio. Buvo pašarvotas Vilniaus karininkų 
ramovėje ir su visa karine pagarba palaidotas 
Viršuliškių kapinėse.

Jis buvo vienas iš legendinių lietuvių, be-
galinio darbštumo, besąlygiško atsidavimo už-
sibrėžtiems tikslams pavyzdys. A. Martinionis 
neatsiejamai suaugęs su Lietuvos Atgimimu, 
Sąjūdžiu, istorija. Jo atliktų darbų liepsna ir 
šiandien telkia žmones, kuriems rūpi Lietuvių 
tautos ateitis šiandieniniame pasaulyje.

Jonas Rimkevičius – Aukščiausiosios 
Tarybos (AT) gynėjas, savanoris, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjungos (LKKSS) narys, 
žurnalo ,,Kardas” buvęs rėmėjas, neetatinis 
korespondentas nuo 1990 m.

Antanas Martinionis
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Mokyklų gyvenimas

Lietuviškus žodžius į širdį susidėsiu...
Irina GIMŽŪNIENĖ, Šalčininkų r. Turgelių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Jolanta LAZDAUSKIENĖ, istorijos mokytoja metodininkė

Š. m. kovo 8 d., penktadienį, Šalčininkų r. 
Turgelių vidurinėje mokykloje buvo minima 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena.

Pradžioje nuskambėjo kiekvienam 
lietuviui iki skausmo brangus Lietuvos 
himnas. Vėliau buvo sugiedotas Turgelių 

Mokinių pasirodymas visus susirinkusius ne tik nukėlė į Barboros Radvilaitės laikus, 
bet ir džiugino šiuolaikiška poezija

vidurinės mokyklos himnas, kurį sukūrė 
šioje mokykloje dirbusi lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė Bronislava Dau-
norienė.

Po mokyklos direktorės Aušros Vove-
rienės sveikinimo žodžio, turėjome puikią 
galimybę trumpam mintimis nusikelti 
į renesanso epochą. Penktos klasės mo-
kiniai, vadovaujami istorijos mokytojos 
metodininkės Jolantos Lazdauskienės, 
pristatė sceną iš Barboros Radvilaitės 
gyvavimo laikų. Čia matėme didingąją 
Barborą (Ievą Voverytę), besisielojančią 
dėl Lietuvos likimo, ir kilnųjį karalių Žy-
gimantą Augustą (Robertą Jarmolkovičių). 
Galėjome pasidžiaugti renesansiniu šių 
dviejų herojų šokiu.

Šią sceną paįvairino šiuolaikiška poe-
zija. Penktos klasės mokinės skaitė Justino 
Marcinkevičiaus ir Turgelių vidurinės 
mokyklos lietuvių kalbos mokytojos Irinos 
Gimžūnienės eiles. Kitų klasių mokiniai iš 
degančių žvakių sudėjo simbolinį aukurą, 

kuris įprasmino mūsų visų degančias vil-
tis, siekius ir meilę Tėvynei.

Neapsieita ir be patriotinių dainų. 
Dalyviai ir į minėjimą susirinkę mokiniai, 
mokytojai dainavo Justino Martinkevi-
čiaus dainomis virtusią lyriką. Tai dainos 
„Laisvė“ ir „Tėvyne, dainų ir artojų“.

Prisimindami dramą „Mažvydas“, pa-
sirodymo pabaigoje visi darniai dar kartą 
mokėmės tarti kiekvienam lietuviui šventą 
žodį LIE-TU-VA.

Minėjimą vainikavo visų klasių ben-
dras darbas. Mokyklos kieme mokiniai 
geltona, žalia ir raudona spalvomis dažė 
sniege iškastą žodį LIETUVA. Taigi, neį-
prastai ir originaliai trys lietuviškos spal-
vos sumirgėjo baltame sniego fone.

Ir nelieka abejonių, kad mūsų moky-
klos mokiniai šias tris spalvas širdyse neš 
visą savo gyvenimą. Neš taip, kaip nešama 
Meilė, Tikėjimas ir Viltis... 

Robert Višnevskij nuotr.

Lietuvos rašytojai, žurnalistai, leidėjai

Rašytojui, žurnalistui ir leidėjui Donatui Čepukui – 80
Laima TUBELYTĖ-KRIUKELIENĖ, Utena

Donato Čepuko sukaktuvinį kūrybos vakarą prisiminus

„Dar padange be perstojo plaukia 
padriki tamsūs debesys, bet jau atsinauji-
nimo laukusios gamtos gyvastis pažadinta 
ir alsuoja ankstyvo pavasario oru, juda, 
keičia senus apdarus – rengiasi žaliu 
rūbu…” (D. Čepukas „Sielos akys“).

Pavasariškai saulėtą š. m. kovo 9 d. 
Zarasų rajono Dusetų kultūros centre 
vyko sukaktuvinis rašytojo, žurnalisto, 
Dusetų krašto garbės piliečio, „Utenio“ 
laikraščio vyr. redaktoriaus Donato 
Čepuko kūrybos vakaras. Renginio metu 
pristatyta naujausia D. Čepuko knyga 
„Vaivorykštės apsilankymas“ (Vilnius, 
2013). Pagerbti D. Čepuką susirinko 
daug jo kūrybos gerbėjų, bendraminčių, 
pažįstamų bei garbių svečių. Į sukaktuvinį 
kūrybos vakarą atvyko LR Seimo nariai: 
Algimantas Dumbrava, Agnė Bilotaitė, 
Andrius Kubilius ir Arvydas Anušauskas. 
Nuoširdžiai jubiliatą sveikino ir gėlių 
įteikė Seimo narys A. Kubilius. Sveikinimo 
žodžius tarė Zarasų rajono meras Arnoldas 
Abramavičius, vicemerė Stasė Goštautienė, 
administracijos direktorius Vytautas 
Sekonas, Dusetų parapijos klebonas 
kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, 
Antazavės klebonas Stasys Tamulionis, 
Dusetų seniūnijos seniūnas Saulius Kėblys 
ir kt. Kūrybos vakaras prasidėjo filmo 
„Kurti ir dovanoti“ peržiūra. Filmą sukūrė 
Dusetų K. Būgos gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojos Vanda Normantienė ir Dainora 
Biliūnaitė. Ekrane buvo rodomos visų 
D. Čepuko išleistų novelių iliustracijos, 
sukurtos šio straipsnio autorės Laimos 
Tubelytės-Kriukelienės. Kiekviena knyga 
buvo apibūdinta trumpais, bet įtaigiais ir 
prasmingais žodžiais, atskleidžiančiais 
kiekvieno kūrinio prasmę ir pagrindinę 
mintį. Tekstus skaitė Dusetų K. Būgos 
gimnazijos vienuoliktokas Augustinas 
Šukys ir dvyliktokė Jurgita Bernotaitė. 
Ekrane taip pat buvo vaizdžiai parodytos 
ir apibūdintos keturios D. Čepuko 
publicistikos knygos. Jas autorius parašė 
po kelionių į užsienį, kai lydėjo Prezidentą 
Valdą Adamkų jo vizitų metu. 

Maloniai kūrybos vakarą nuskaidrino 
D. Čepuko anūko Roberto Čepuko atlieka-
mas muzikinis kūrinys. Žodis, melodija ir 
vaizdas lydėjo visą sukaktuvinį kūrybos 
vakarą. Muzikinius kūrinius taip pat atli-
ko Lietuvos muzikos akademijos studen-
tai bei Dusetų kultūros centro etnografinis 
ansamblis, vadovaujamas Sigitos Gudo-
nienės. Tačiau susirinkusieji į jubiliejinį 

kūrybos vakarą labiausiai laukė D. Čepu-
ko žodžio. Rašytojas svečiams pasakojo 
savo spalvingą, įvairiais potyriais išmar-
gintą kūrybos ir savęs ieškojimo istoriją. 
Rašytojas, nestokodamas šmaikštumo, 
pasakojo apie pirmuosius literatūrinius 
bandymus bei įvairius ir įdomius atsiti-
kimus gyvenime. Nuo gyvenimo epizodų 
sustojant prie kūrybos buvo apžvelgtas 
įvairiaspalvis rašytojo gyvenimo kelias 
bei dalintasi prisiminimais apie gyvenime 
sutiktus žmones. Žmonių, turėjusių įtakos 
jo kūrybai, sutikta gyvenimo kelyje ne-
mažai: tai ir žmona Genovaitė, jaunystės 
draugai, poetai, rašytojai, visuomenės 
veikėjai, dailininkai…

Kūrybos vakaro vedėja poetė Meilė 
Kudarauskaitė skaitė ištraukas iš D. Čepu-
ko knygų. Pasiklausyti novelisto kūrybos 
ir jį pasveikinti susirinkusiems žmonėms 
vakaras neprailgo. Kūrybiniuose vieške-
liuose bevaikščiodamas D. Čepukas visa-
da sugrįžta į Dusetų apylinkes, į gimtąjį 
Antažiegės kaimą (Zarasų r.). Mintys ir 
jausmai, prisimenant savo artimuosius ir 
jaunystės draugus, matyt, yra taip giliai 
įsmigę į rašytojo širdį, kad neišvengiamai 
žodžiais išsilieja popieriaus lapuose. Jei aš 
rašytojo D. Čepuko paklausčiau, kas jam 
yra tėviškė, manau, išgirsčiau atsakant 
panašiai, kaip perskaičiau šio autoriaus 
mažajame romane „Atpirkimas“. Ma-
žajame romane rašoma: „<…> čia labai 
malonu jausti pasitraukiančio rudens ir 
artėjančios žiemos vėsą, kiekvieną vėlyvą 
rudenį besikartojantį su šaltu sidabro ar 
mėlynės blizgesiu metų kaitos aroma-
tą…” Jei D. Čepuko pasiteiraučiau, kodėl 
jam taip reikalinga kūryba, atsakymą 
bandyčiau interpretuoti ištrauka iš no-
velės „Po trimis topoliais“: „Gal kūriau 
kitokią gyvenimo istoriją iš savo norų ir 
lūkesčių…“  Dievaži, galiu klysti, bet juk 
kartais taip žavu pabandyti atspėti kito 
žmogaus mintis…

Nesu aš literatūrologė ar literatūros 
kritikė. Esu tik rašytojo D. Čepuko kūry-
bos gerbėja, bet, skaitydama šio autoriaus 
noveles, jaučiu, jog sielos gilumoje šis 
žmogus yra rašytojas, išpažįstantis pama-
tines gyvenimiškas vertybes. Drįstu teigti, 
jog šiam rašytojui nėra tas pats, kokia 
šiandien išaušo diena, nėra tas pats, apie 
ką valandėlę šnekėjo su senu pažįstamu, 
ir labai svarbu, kokią gyvenimo išmintį ir 
tiesą pasės artimų žmonių, bendražygių 
širdyse ir atmintyje. Tad savaime su-

prantama, iš kur ir kodėl novelėje „Sielos 
akys“ atsiranda būtent tokie šimtą kartų 
autoriaus apsvarstyti ir pamatuoti žo-
džiai: „Sielos akys už šviesiausią regėjimą 
galingesnės, jos giliau skverbiasi į viską, 
ką tik nūnai atneša atmintis. Nesvarbu, 
kad tai žadina liūdesį ir širdį ima graužti 
nepaaiškinamas ilgesys to, kas buvo…”  
Šie rašytojo žodžiai – ne kas kita, o tikrų 
tikriausia gyvenimo išmintis. Tai gyve-
nimo tiesa ir tikrovė, kuri jaudina, žavi, 
o kartais nepakeliamai slegia ir kankina. 
Net nepajutau, kaip pradėjau mąstyti min-
timis, inspiruotomis D. Čepuko kūrybos. 
Belieka pripažinti, jog šioji kūryba – pa-
veiki. D. Čepuko novelėse galima atrasti 
atsakymus į pačius sudėtingiausius būties 
klausimus. Sunku likti abejingam tai žmo-
gaus kūrybai, kurioje iškyla žmogiškumo, 
meilės, kaltės ar skriaudos motyvai. Tai 
gyvenimo spalvos, kurios vienaip ar ki-
taip nušviečia kiekvieno mirtingojo būtį. 
Negalima likti abejingam, skaitant kūrinį, 
kuriame didžiausias dėmesys skiriamas 
žmogui, jo dvasiniams išgyvenimams. 
Ir tai aš kalbu apie rašytojo D. Čepuko 
kūrybą. Perskaityta šio autoriaus novelė 
galinga jėga atveria vartus į savasties ir 
gyvenimo prasmės paieškas. Autoriaus iš-
sakytos mintys dar ilgą laiką gyvena kartu 
su skaitytoju… Manau, skaitytojai sutiks 
su manimi, jog šio novelisto žodžiuose 

kiekvienas gali surasti save, savo jausmus 
ir išgyvenimus bei giliau pažvelgti į savo 
sielos gelmes. Ar gali kas nors būti pras-
mingiau? Susimąstykime…

Grįžtu į sukaktuvinį D. Čepuko kū-
rybos vakarą. Antroji vakaro dalis. Svei-
kinimai ir linkėjimai. Religijos istorikei 
dr. Aldonai Vasiliauskienei teko garbė 
perskaityti Panevėžio vyskupo Jono 
Kaunecko padėką – palaiminmą, skirtą 
rašytojui D. Čepukui. Nuotaikinga daina 
vakaro kaltininką pasveikino dusetiškės 
dainininkės Janina Kaškauskienė ir Jefro-
sinija Partinauskienė. Sveikinimo žodžius 
tarė Dusetų bendruomenės pirmininko 
pavaduotoja Danutė Topalskienė su ben-
druomenės atstovais, Dusetų K. Būgos 
gimnazijos direktorius Gintautas Kuzma 
kartu su mokytojomis Vanda Normantie-
ne ir Dainora Biliūnaite bei daugelis kitų 
į sukaktuvinį kūrybos vakarą  atvykusių 
D. Čepuko kūrybos gerbėjų, pažįstamų, 
giminaičių, bendradarbių…

Kovo 9-osios vakarą sveikinimo žo-
džius klausantis rašytojas buvo šmaikštus, 
linksmas ir žavus. Pasibaigus sveikini-
mams, visiems skaitytojams, kūrybos 
gerbėjams padėką išreiškė ir jubiliatas. 

Stiprios sveikatos ir neblėstančios kū-
rybinės energijos, gerbiamas Rašytojau!

Alvydo Stausko nuotr.

Donatas Čepukas (antras iš kairės) kartu su LR Seimo nariais ir renginio svečiais
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prašome pasinaudoti savo teise paaukoti mūsų įstaigai iki 2 proc. pajamų mokesčio sumos pagal 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
Įmonės rekvizitai:
Viešoji įstaiga „Vorutos“ fondas.
Adresas: Trakai, Naujoji g. 16 LT-21111
Įmonės kodas: 181392738.
Prašymus (FR0512) prašome siųsti el. paštu: vmi@vmi.lt arba laišku į Valstybinės mokesčių inspekci-

jos skyrių pagal gyvenamąją vietą bei galima nuvykti į VMI pagal gyvenamąją vietą ir prašymą pateikti 
vietoje.

„Vorutos“ redakcija

Skelbimai, reklama

Užs. Nr. 510

Karališka prabanga – svarbiausioms  Jūsų šventėms

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

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

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

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

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs 

kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turisti-

nėms grupėms ir jų gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo 

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

talapio“ gaminimo pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibi-

ninė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų 

šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

Vorutos 
prenumeratorių dėmesiui

Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta 
prenumerata 2013 metams.

Prenumeratos kaina (indeksas 0135)

1 mėn. 3,32 Lt
3 mėn. 9,95 Lt

6 mėn. 19,89 Lt

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

1 mėn. 3,10 Lt
3 mėn. 9,28 Lt

6 mėn. 18,55 Lt

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

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

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

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

www.post.lt.

Voruta 
parduodama 

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

Mieli skaitytojai,
sveikiname šv. Velykų proga! Kaip yra sakęs 

popiežius Benediktas XVI, Velykos – tai metas 
atleisti, metas dorybingumui ir tiesai. Tad linkime, 
kad širdyse neliktų vietos pykčiui, santarvės, ramy-
bės, pavasariškos energijos, veržlumo, nedūžtančių 
vilčių ir, žinoma, gražių margučių.

Redakcija

Velykos – viena svarbiausių žemdirbių 
kalendoriaus švenčių. Velykų šventinis 
ciklas prasideda savaitę prieš – Verbų se-
kmadienį – ir baigiasi tik kitą sekmadienį po 
Velykų. Šventės apeigoms būdingi tie patys 
papročiai kaip ir archajiškų žemdirbių šven-
čių ritualams. Čia aptiksime šventinio laiko 
akcentavimą, skatinusį vienokį ir draudusį 
kitokį žmogaus elgesį. Tinkamos apeigos 
tariamai turėjo garantuoti sėkmę ateityje, o 
netinkamas elgesys galėjo užtraukti nelaimę. 
Velykose aptiksime laistimąsi vandeniu, su-
pimąsi sūpuoklėmis, iškilmingas ir gausias 
vaišes, asmeninės laimės ir ūkinės sėkmės 
būrimus. Itin archajišką semantiką turintis 
kiaušinių marginimas į Velykų šventę galėjo 
ateiti iš Jurginių, kur toks paprotys taip pat 
buvo žinomas. Velykos ir Jurginės švenčia-

Velykų 
tradicijos

mos panašiu laiku, kartais abiejų švenčių 
data sutampa. Žiemos kalendorinių švenčių 
persirengėlių pulko vaikštynėms artimas 
Dzūkijos lalauninkų kiaušiniavimas. O Pietų 
Žemaitijoje kiaušiniaudavo tikras persiren-
gėlių būrys. Daugelyje Lietuvos bažnyčių 
žinotas paprotys Velykų naktį persirengti 
Kristaus karstą saugančiais „romėnų“ 
kareiviais ir neigiamą įvaizdį turinčiais 
„žydais“. Pastarieji išvaizda ir veiksmais 
nedaug skyrėsi nuo tuo pačiu vardu vadin-
tų Užgavėnių personažų. „Silkės vilkimo“ 
paprotyje galima įžvelgti trinkos (blukio) 
tampymo atgarsius.

„Tradicijos. Iliustruota Lietuvos 
enciklopedija“, red. Janina Jašinskienė, 

Kaunas: Šviesa, 2005, p. 32–33

Lenkijos lietuvių portalo punskas.pl 
adresas pakeistas į punskas.lt 

Nuo šiol Lenkijos lietuvių portalas 
www.punskas.pl yra perkeltas į Lietuvą, 
todėl pasikeitė jo adresas, dabar jis yra 
www.punskas.lt.

„Pasinaudodami bičiuliškų Lietuvos 
portalų paslaugomis norime atsiprašyti 
punskas.pl portalo skaitytojų, kad mūsų 
teikiama informacija keletą dienų yra jiems 
nepasiekiama.

Lenkijos lietuvių portalas punskas.
pl eilinį kartą tapo užblokuotas. Dėl nesi-
liaujančių vandališkų programišių (vad. 
hakerių) išpuolių nusprendėme jį perkelti į 
Lietuvą. Jis jau veikia kitu – www.punskas.
lt adresu“, – skelbia punskas.pl portalo 
redakcija.

www.punskas.lt
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