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Pranešimas, skaitytas 2017 m. lapkričio 
17 d. mitinge Vyčio paminklui Lukiškių 
aikštėje, Vilniuje, apginti.

 Susirinkome čia, kad apgintume Vytį. 
Kad centrinėje sostinės aikštėje stovėtų mūsų 
valstybės simbolis, per amžius telkęs lietu-
vių Tautą ir įkvėpęs pergalėms. Vytis – ant 
lekiančio žirgo skriejantis raitelis, kuris yra 
svarbiausias mūsų didžios istorijos dalyvis. 
Jis privalo amžiams tapti amžinosios Lietu-
vos sostinės esminiu akcentu. Tokia Tautos 
valia: suprantama ir neginčytina.

Vyčio paminklo konkursą paskelbė ir 
įvykdė entuziastai. Tai pavyzdys, rodantis, 
kaip sąmoninga visuomenės dalis, niekieno 
neverčiama, gali imtis prasmingų iniciatyvų, 
telktis ir savo darbą skirti kaip dovaną Lietu-
vos Nepriklausomybės šimtmečiui. 

Manėme, kad Vilniaus visuomenininkai 
įkvėps Nepriklausomybės šimtmečio iniciaty-
voms visą Lietuvą. Tačiau įvyko visai kitaip. 
Blogiausia yra tai, kad mūsų valstybė, užuot 
atlikusi savo priedermę ir skatinusi patriotiš-
kas, altruistines ir prasmingas visuomenės 
iniciatyvas, jas vilkina ar net žlugdo. Ar nepa-
galvojama, kad Vytis ir esame mes, piliečiai, 
vis dar bandantys tikėti savo valstybe? 

Vyčio paminklo istorija rodo valdžios 
pareigūnų nesusivokimą, bandymą improvi-
zuoti ar demonstruoti galias. Nesuprantant 
ir nematant istorizmo ir mados skersvėjų ka-
kofonijos beprasmiškumo. Siunčiama žinia 
visuomenei, kad valstybei nebereikia mūsų 
indėlio, patriotizmo, pasiaukojimo. 

Negalime tylėti dėl bandymo sumen-
kinti lietuvių kalbos statusą, tai susiję. Tai 
Lietuvos pamatas, ant kurio prieš šimtmetį 
atsikūrė ir mūsų tautinė valstybė. Negar-
bingas, o ir netoliaregiškas noras į oficialius 

asmenvardžių įrašus įtraukti nelietuviškas 
raides. Tai kažkas panašaus, jei mūsų him-
ne atsirastų nelietuviškas priedainis. Ar tai 
nepanašu į priesaikos laužymą? 

Turime prisiimti atsakomybę ir mes, 
kurie daugelį metų laukėme tinkamos val-
džios, rinkdami tuos pačius veidus, tylėjome. 
Grėsmės valstybei būna ne tik išorėje, dažnai 
užsimaskavusios – ir viduje. Beribis asmens 
laisvės iškėlimas virš bendro gėrio, tarsi taip 
ir turėtų būti, tautinių ir tradicinių vertybių 
devalvavimas, iš esmės išsitautinimas, veda 
prie pačios valstybės susinaikinimo. 

Mes, Lietuvos piliečiai, giname Vyčio teisę į 
reprezentacinės sostinės aikštės erdvę. Paradok-
salu. Piliečiai gina kiekvienam artimą Vytį prieš 
valdininkus. Vyčio monumento gimimas – tarsi 
viršūnė ledkalnio, po kuriuo slepiasi Lietuva. 

Dažnai veidmainingos politikos įkaitė. Vyčio 
gynimas mums aiškiai parodo, kad turime būti 
budrūs ir susitelkę. Nenoriu nieko smerkti, noriu, 
kad susiprastume, skatinu mylėti ir puoselėti tai, 
kas brangiausia. Kad vėl neprarastume.

Turiu vilties ir tikiu, kad mums pavyks. 
Būkime įžvalgūs, neapsigaukime. Būkime 
drąsūs, negi ir daugiau kaip po šimto metų, 
pasak Vinco Kudirkos, „lietuvį inteligentą 
pažinsi iš kinkų drebėjimo“. Globalizmo 
persmelktame šiandienos pasaulyje atli-
kime savo pareigą apginti mūsų savastį. 
Pirmiausia vertinkime politikų ir pareigūnų 
gebėjimą kurti Amžiną Lietuvą.

Tikiu, kad laimėsime. Apginsime Vytį 
pagrindinėje reprezentacinėje Vilniaus 
aikštėje. Kviečiu Sąjūdžiui. Tikslas kilnus ir 
prasmingas – Sava Lietuva. 

Apginkime Vytį
Gintaras KAROSAS, piliečių asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ pirmininkas

Lapkričio 8 d. Vilniaus rajono Lavoriškių gimnazijoje buvo atidengtas 
atminimo akmuo iškiliai Vilnijos krašto asmenybei Aliui Vidūnui.

Rytų Lietuvos mokyklos

Lavoriškių gimnazijoje atidengtas 
atminimo akmuo iškiliam Vilnijos 

krašto patriotui Aliui Vidūnui
Aušra VIRVIČIENĖ, Lavoriškės, Vilniaus r.

Vokietijos Federacinės Respublikos
Prezidentas

Berlynas, 2017 m. spalio mėn.

Ponui
Prof. dr. Vytautui Landsbergiui
Buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui
Traidenio 34
08116 Vilnius
Lietuva

Gerb. p. profesoriau Landsbergi,
Nuoširdžiai sveikinu Jus 85-ojo gimtadienio proga 

ir linkiu Jums džiaugsmo ir laimės kupinos dienos 
šeimos apsuptyje.

Jūsų gyvenimas atspindi permainingą XX-ojo am-
žiaus Lietuvos istoriją. Jums einant valstybės vadovo 
pareigas [als Staatspräsident] 1990–1992 m., Jūsų 
šalis atgavo nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 
Ir Jūsų apdairūs veiksmai lėmė, kad tas išsivadavimo 
procesas didžiąja dalimi buvo taikus.

Vėliau eidamas Seimo Pirmininko ir Europos 
Parlamento nario pareigas Jūs atkakliai pabrėžėte  
XX a. komunistinių diktatūrų nusikaltimus.

Linkiu Jums sveikatos, laimės ir neblėstančios 
energijos.

Jūsų
/pasirašė/
Frank-Walter StEINmEIER

Vokietijos Federacinė Respublika
Federalinė Kanclerė

Berlynas, 2017 m. spalio 18 d.

Jo Ekscelencijai
Buvusiam Lietuvos Respublikos Prezidentui
Ponui profesoriui 
dr. Vytautui Landsbergiui
Traidenio 34
08116 Vilnius
Lietuva

Gerb. p. profesoriau Landsbergi,
Nuoširdžiai sveikinu Jus su 85-uoju 

gimtadieniu.
Pasinaudodama šia garbinga proga, 

noriu išreikšti Jums pagarbą dėl Jūsų 
gyvenimo nuopelnų, ypač dėl reikš-
mingo Jūsų indėlio Lietuvai atgaunant 
nepriklausomybę ir aktyvios Jūsų veik-
los einant Europos Parlamento nario 
pareigas.

Linkiu Jums viso ko geriausio, visų 
pirma – sveikatos ir geros kloties asme-
niniame gyvenime.

Su draugiškais linkėjimais
/pasirašė/
Angela mERKEL

Vokietija sveikino 
Vytautą Landsbergį

Neseniai sutikęs savo 85-ąjį gimtadienį, 
Vytautas Landsbergis gavo gražių sveikinimų 

iš įvairių šalių ir asmenų. Tarp jų – 
Vokietijos Federacinės Respublikos vadovai.
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Užsitęsusios XVII a. nelaimės nesibaigė 
ir XVIII a. pradžioje. Nuo kryžiaus karų epo-
chos Europą niokojusios maro epidemijos 
Baltijos pakrantėse dar plykstelėjo XVII a. 
pabaigoje – XVIII a. pradžioje. Tuomet 
nusiaubusi daug kraštų, ši baisi liga vėliau 
ilgam pasislėpė, gal dar laukdama savo 
valandos. 

Tie dešimtmečiai liūdnai garsėjo neder-
lingais metais ir badmečiais, veikiausiai nu-
galavusiais daugelį Mažosios Lietuvos žmo-
nių, padėjusiais įsisiautėti baisiajai 1709 – 
1711 m. besitęsusiai Didžiojo maro epidemi-
jai. Vėliau pastebėta, kad daugiausiai aukų 
būta tankiau užstatytose gyvenvietėse, kur 
ligos sukėlėjai per užkrėstas žiurkes ir kitus 
parazitus lengviau nukeliaudavo pas kai-
mynus. Veikiausiai taip buvo ir nemažoje 
Vilkyškių gyvenvietėje, daugiau galimybių 
išgyventi tuomet būta nuošaliuose viensė-
džiuose.

Praūžus epidemijai, kai kur išdrįsta rinkti 
dėl maro mirusiųjų palaikus ir juos laidoti. 
Baisėjantis ta žiauria liga, išmirusiųjų gy-
ventojų sodybos neretai degintos. Apleistose 
vietovėse būta ir savaiminių gaisrų, kurių 
nebebuvo kam gesinti. Taip krašte nebeliko 
daugelio žmonių, jų tėvų ir protėvių statytų 
trobesių ir sodybų. Tais šimtmečiais Mažo-
joje Lietuvoje (kaip ir gretimuose kraštuose) 
tebevyravo mediniai trobesiai su šiaudiniais 
stogais, tad nelaimių metu iš nemažų gyven-
viečių ar stambių sodybų dažnai telikdavo 
degėsiai. 

Nukentėjusiu kraštu nuo 1720 m. užsi-
ėmė ir Prūsijos valdžia. Siųstos komisijos, 
kurios skaičiavo nuostolius ir dar išlikusius 
gyventojus. Buvo sudarinėjami vietovių 
žemėlapiai, rengiami jų apgyvendinimo 
planai. Vadinamuoju Atkūrimo laikotarpiu 
sumanyta kliautis kolonistais iš Vakarų, 
siūlant jiems įvairias lengvatas ir nemažus 
ištuštėjusios žemės sklypus. Vėliau išgarsin-
tas vadinamųjų zalcburgiečių atsikėlimas į 
Prūsijos (protestantiškos valstybės) valdas. 
Po 1730 m. iš Zalcburgo (dabartinė Austri-
ja) teko trauktis tūkstančiams atkakliausių 
protestantų, neatsisakiusių savų pažiūrų. 
Šiandieninius tyrėjus tebestebina senuose 
dokumentuose užfiksuotų religinių konflik-
tų detalės. Antai, katalikiškosios Zalcburgo 
arkivyskupijos valdytojai, esą auklėdami jų 
valdose likusius nepaklusnius protestantus, 
atiminėdavo iš jų „pagadintus“ vaikus ir 
siųsdavo juos parduoti Turkijos imperijos 
vergų turguose. Manoma, kad iš to pel-
ningo verslo gautos nemažos lėšos galop 
atitekdavo dvasininkų sugyventinėms ir jų 
nesantuokiniams vaikams. Taip paauklėti 
Zalcburgo protestantai galop leidosi į tolimą 
kelionę Baltijos jūros link.

Tie laikai neretai vadinami Didžiąja vo-

Vilkyškių praeitis ir Mažosios Lietuvos paveldo 
naikinimas (III)

Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

kiškąja kolonizacija, nurodomi tūkstantiniai 
persikėlėlių kiekiai, kalbama apie anuome-
tinį Mažosios Lietuvos žlugimą. Kaip buvo 
iš tikrųjų?

Susipažinus su įvairiais dokumentais, 
nesunku pastebėti, kad nemažai to meto 
kolonistų iš Vakarų galop apsistodavo krašto 
miestuose, dvarų sodybose ir pan., nesiverž-
dami įsikurti nuošaliose lietuvininkų krašto 
vietovėse. Veikiausiai „pražuvę“ lietuvinin-
kai netruko atgyti. XVIII a. ir vėlesniuose 
dokumentuose aptinkame daug lietuviškų 
ir baltiškų asmenvardžių, liudijančių, kad 
Mažoji Lietuva gyvavo ir toliau, nors ir 
patyrusi reikšmingų netekčių.

Įdomu, kad krašto lietuvininkai ir toliau 
diktavo savo madas. Antai, iš Alpių priekal-
nių atsikraustę zalcburgiečiai čia nerado nei 
lengvai apdirbamo akmens, nei stogų den-
gimui tinkamo skalūno plokščių klodų, nei 
pačių kalnų, kur jie būtų galėję užsiimti sau 
įprastais verslais. Atvykėliai ir jų palikuonys 
galop ėmė statydintis medinius ir kitokius 
trobesius pagal lietuvininkų pastatų pavyz-
džius. Iš senųjų vietos gyventojų mokytasi 
dirbti žemę, auginti gyvulius, išgyventi at-
šiaurią žiemą ir potvynius. Gyvenant tarp 
lietuvininkų, išmokta vietos žmonių kalba, 
netruko rastis ir mišrių šeimų. Be abejo, būta 
visokių atvejų – vieni atvykėliai „išponėjo“, 
tapdami įtakingesniais valdžios tarnautojais, 
verslininkais ar kitokiais, bet būta ir nema-
žai paprastų žmonelių, nesipuikuodavusių 
prieš vietos žmones. Pravertė ir kai kurios 
atvežtinės žinios – atvykėliai mokėjo gaminti 
fermentinius sūrius, dailiai apdirbti medieną 
ir kt. Taip Mažoji Lietuva palaipsniui kito, 
kartu tebelikdama baltišku kraštu. 

Tenka priminti, kad XVIII a. sienos tarp 
valstybių tebebuvo „skylėtos“, norintys ne-
sunkiai nukeliaudavo vienur ar kitur. Taip 
iš silpstančios Abiejų Tautų Respublikos 

(ATR) į Prūsijos valdas vis atkeliaudavo 
lietuvių, neretai pasinaudodavusių kokiomis 
sumaištimis ir pan. Būta ir kėlimosi kita 
kryptimi – atskiri žmonės ar ištisos šeimos 
persikeldavo į ATR (anuomet vadintos 
tiesiog „Lenkija“) valdas, ten tapdami malū-
nininkais, kalviais ir kt. Taip per šimtmečius 
klostėsi Paprūsė – keliolikos ar kelių dešim-
čių kilometrų pločio pasienio ruožas, kur 
apsigyveno tūkstančiai išeivių iš Prūsijos, 
išlaikiusių savo liuteronišką tikėjimą ir daug 
savitų papročių. Daugelio giminių atstovai 
gyvendavo abipus sienos, kartais iš to ir 
pasipelnydami, su savaisiais tvarkydami 
pelningus reikalus gretimoje valstybėje.

Sklaidant Vilkyškių istorijos puslapius, 
nepamirština ir netolima Tauragė, į kurią 
nuo seno iš Ragainės vedė vieškelis. Dar 
1567 m. ten įsteigta liuteronų parapija, o 
XVI a. pabaigoje Tauragę su apylinkėmis 
įsigijo Prūsijos veikėjai. Po įvairių peripetijų 
1688–1793 m. Tauragė vėl priklausė Prūsijai 
(kartu likdama ir ATR dalimi). Tiesa, su-
menkus Ragainės reikšmei ir iškilus Tilžei, 
vis dažniau į Tauragės apylinkes iš Prūsijos 
valdų keliauta ne per Vilkyškius, o per Pik-
tupėnus iš Tilžės.

Nedaug kam žinomame, gal apie 1724 m. 
sudarytame apylinkių plane atspindėtos ir 
užsitęsusios sumaišties pasekmės (žr. pav.). 
Toje gan sąlyginėje schemoje Vilkyškiai 
nebevaizduoti kaip didelė ir kompaktiška 
gyvenvietė. Tuomet buvusios gyvenvietės 
vietoje parodyta tik bažnyčia ir karčema. Nuo 
ten nedideli keliukai vedė į Vilkyškių aplin-
koje atsiradusius atokesnius viensėdžius 
(sodybas ar jų grupes).

Ką rodo tuometinis planas? Galima spėti, 
kad užsitęsusių karų ir nelaimių laikais 
ankstesnė Vilkyškių gyvenvietė labai suny-
ko, kad nemažai praeityje buvusių sodybų 
ir trobesių buvo sudeginta ar suniokota. Po 
visokių sumaiščių lengviau atsikurdavo 
bažnyčia ar vietinė karčema, sulaukdavusios 
apylinkėse išlikusių gyvųjų apsilankymų.

Naujuose aplinkiniuose viensėdžiuose 
galėjo kurtis atvykę kolonistai, vengę apsi-
stoti nuo maro mirusių ar išžudytų žmonių 
sodybų liekanose. Taip veikiausiai kūrėsi 
naujoviški Vilkyškiai – atkuriant dalį gy-
venvietės branduolio sodybų, naujakuriams 
susirandant patogesnes vietas savo atokes-
niems viensėdžiams. 

1724 m. plane teberodytas senasis vieš-
kelis, iš Ragainės vedęs į Tauragę ir tolyn į 
Žemaitiją (anuometinę LDK). 

Reikia pripažinti, kad XVI–XVIII a. 
Vilkyškiai nebuvo reikšminga ir žinoma 
gyvenvietė. Aptiktuose anų laikų dokumen-
tuose kur kas dažniau minėtas netolimas 
Piktupėnų bažnytkaimis, stovėjęs netoli 
sparčiai augusios Tilžės, prie keliuko iš 

Tilžės į Tauragę. Tam naujajam centrui vis 
labiau stelbiant senąją Ragainę, nuošalėje 
liko ir kuklūs Vilkyškiai, dar patyrę daugybę 
visokių netekčių.

Būta ir kitokių nuostolių. Antai, XVIII a. 
viduryje vietinio valsčiaus centras veikė 
gretimame Opstainio kaime, kur atsirado 
reikiamos įstaigos, kur lankydavosi apylin-
kių žmonės, tvarkę savo reikalus.

Kuklų Vilkyškių statusą parodo ir tenykš-
čio dvarelio likimas. Sunkiaisiais 1708 m. 
jis buvo parduotas kitam savininkui, vėliau 
vėl ir vėl perpardavinėtas už kuklią kelių 
šimtų talerių sumą (reikšmingi apylinkių 
dvarai anuomet kainavę tūkstančius).

XVIII a. viduryje susilaukta vėl naujos 
katastrofos, priminusios prieš šimtmetį 
vykusį totorių antpuolį. 1757 m. į kraštą 
įsiveržė Rusijos kariuomenė, nusiaubusi ir 
Vilkyškius, apiplėšusi ir sudeginusi daug 
sodybų ir trobesių. Užkariautojai tada sma-
ginosi ant laužo svilindami Vilkyškių kuni-
gą. Anuometinei okupacijai užsitęsus keletą 
metų, Vilkyškiai vėl atkūrinėti – eilinį kartą 
atstatant bažnyčią ir kitus nukentėjusius 
statinius. Gal kai kas galėjo piktdžiugiauti – 
Rusijos kariškiai tada visai sunaikinę kon-
kurentą – gretimą Opstainio kaimą, ten su-
deginę valsčiaus būstinę ir tenykščio dvaro 
trobesius. Taip eilinį kartą gyvenimas tose 
apylinkėse pradėtas beveik iš naujo – išlikę 
žmonės vėl dėjo daug pastangų, atkūrinėda-
mi savas suniokotas sodybas, atstatinėdami 
bendruomenės ir kitus trobesius.

Būtų galima sakyti, kad nuo XV a. toje 
vietovėje buvę net keli nevienodi Vilkyškiai – 
po eilinių nelaimių ten būdavo kuriama jau 
kiek kitokia gyvenvietė, žuvusių ar pasitrau-
kusių gyventojų vietoje įsikurdavo jau kiti 
žmonės su savais papročiais ir nuostatomis. 
Toks beveik begalinis atsikūrinėjimas ne-
skatino gyvenvietės klestėjimo – visas jėgas 
tekdavo skirti ne pastoviam turto kaupimui 
ir sėkmingai Vilkyškių plėtrai, o bandymams 
išgyventi, vėl susikuriant kokį prieglobstį ir 
galimybes prasimaitinti.

Nuošaliai gyvenvietei teko laukti naujų 
galimybių: ramesnių laikų, Vilkyškiams 
palankių krašto valdžios sprendimų ir pan. 
Toks laimingesnis laikotarpis buvo XVIII a. 
pabaiga, leidusi atsikvėpti krašto žmonėms 
ir plėtotis gyvenvietėms.
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Schemiškame 1724 m. žemėlapyje vaizduoti 
aplink Vilkyškius išsimėtę naujesni viensėdžiai, 

senojo bažnytkaimio vietoje likusi bažnyčia ir 
karčema
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Valteris Didžys – Tilžės akto signataras, 
visuomenės veikėjas, gydytojas

Dievas, sukurdamas Lietuvą, į dalis jos nedalijo… (Adomas Jakštas)

Liudvika BURZDŽIUVIENĖ, Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė

Prie naujai supilto kapo stovi (iš kairės): kunigas M. Kairys, Pagėgių savivaldybės meras
V. Komskis, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus vyr. rinkinių saugotoja L. Vasiliauskaitė, 

nežinoma moteris, V. Didžio dukra Eva Aras-Didžys, marti Dalia Didžienė, sūnus Martynas 
Didžys ir vaikaitis Tomas Aras, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė 

L. Burzdžiuvienė, kanklininkė E. Ralienė

Pradžia Nr. 10 (840)

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui 
(1945 m. gegužės 8 d.), dauguma į Vakarų 
Europą patekusių lietuvių pabėgėlių atsi-
dūrė Vokietijoje. Jų tolesnis likimas pakibo 
ore, nes jie atsisakė grįžti į Sovietų Sąjungos 
okupuotą tėvynę. Lietuviai, kaip ir bėgliai iš 
kitų kraštų, buvo apgyvendinti 113 stovyklų, 
kur jie galėjo 1945–1950 metais gana kom-
paktiškai gyventi, kol prasidėjusi emigracija 
juos išsklaidė po visą pasaulį. Pabėgėliais 
rūpinosi Vakarų sąjungininkai ir Jungtinių 
tautų organizacijos UNRRA, vėliau IRO. Šie 
apsiėmė karo audrų išrautus iš savo gimtinių 
asmenis (DP – displaced persons – išvietintieji 
asmenys) laikinai globoti (t. y. juos aprūpinti 
maistu, apranga bei pastoge) ir suteikti jiems 
pagalbą grįžtant į savo namus arba ieškant 
naujų juos priglaudžiančių kraštų. Paskutinė 
mūsų gyvenvietė Vokietijoje buvo Brauvelerio 
(Brauweiller) miestelis, prie Kelno (Kőln). Ir čia 
tėtis dirbo ligoninėje savo profesijoje, o gyvenome 
vėl pas vokiečius. Berods 1949 metais mudu su 
martynu čia pradėjome lankyti vokišką pradžios 
mokyklą, bet lankėme tik pusmetį, nes tais pačiais 
metais išvykome į Australiją. Puikiai kalbėjome 
vokiškai, bet gerai atsimenu, kaip tėtis sudraus-
davo, jeigu išgirsdavo mus kalbant vokiškai na-
muose. Sakė, kad ant gatvės galime kalbėti kokia 
tik norime kalba, bet namuose – tik lietuviškai. 
(Iš Ievos Aras-Didžytės atsiminimų).

Didžių šeima, Valteris Didžys, Liudvika 
Didžienė, Martynas Didžys ir Eva Didžytė, 
1949 m. rugsėjo 22 d. iš Neapolio (Italija) iš-
plaukė į Australiją. Laivas „Fairsea“ Melbur-
no uostą pasiekė beveik po mėnesio kelionės – 
1949 m. spalio 19 dieną. 1949 metais daugu-
ma „dypukų“ (Displaced Persons – išvietintieji 

Dr. Valteris Didžys savo privačioje klinikoje Klaipėdoje, Turgaus g. 1, 
kurią 1939 m. hitlerininkai konfiskavo

asmenys) pradėjo išemigruoti į kitas šalis. tėvas 
buvo beveik linkęs važiuoti į Persiją, nes ten jam 
pasiūlė gydytojo darbą. Į Ameriką negalėjo, nes 
neturėjo garantoriaus. Buvo ir galvota apie Ko-
lumbiją ir Venecuelą. Pagaliau gavo leidimą vykti 
į Australiją. Iš dalies viliojo tą mintis – žemynas 
apsuptas jūra, galimybė buriuoti, gal net nuplauk-
ti į Antarktiką. teko vėl viską supakuoti į porą 
didelių lagaminų ir iškeliauti į nežinią. traukiniu 
važiavome iš Seedorfo per visą Italiją iki Neapolio. 
tėčiui buvo pasiūlytas gydytojo darbas ant laivo 
„Fairsea“, todėl jau už poros dienų iš Bagnolio 
uosto tuo laivu išplaukėme į Australiją. Ant laivo 
tėtis nešiojo jūrišką daktaro uniformą ir gaudavo 
sėdėti prie kapitono stalo. Jis nesusirgo jūros liga, 
bet didelė dauguma keleivių per visas šešias savai-
tes ją kentėjo. 1949 m. spalio 19 d. išlipome iš laivo 
melburno uoste, kur stovėjo raudonas traukinys 
mus nuvežti į Bonegilos migrantų lagerį. (Iš Ievos 
Aras-Didžytės atsiminimų).

Valteris Didžys (pirmas iš dešinės) Bitėnuose. Iš kairės: Pagėgių 
progimnazijos direktorius Liudvikas Tonas, Adomas Brakas, Jokūbas 

Stikliorius su V. Didžio dukra Rūta ir Elzė Jankutė. XX a. 3 deš.

Amerikoje gyvenusių mažlietuvių kvietimu dr. Valteris Didžys (sėdi centre)  apie 1961–1965 (?) 
metus lankėsi Čikagoje 

Sūnus Martynas Didžys, dukra Ieva Didžys, dr. Valteris Didžys ir žmona Liudvika Didžienė prie 
savo namų, 1962 m. rugpjūtis, Altona 

Pradėti gyvenimą Australijoje buvo 
nepaprastai sunku, nes pagal Australijos 
įstatymus užsieniečių gydytojų kvalifikacija 
nebuvo pripažįstama. Teko dirbti sunkius 
pagalbinius darbus, kol 1957 m. užsienio 
gydytojams buvo suteikta galimybė po vienų 
metų studijų laikyti baigiamuosius medi-
cinos egzaminus. 1959 m. Valteris Didžys 
sėkmingai išlaikė egzaminus, gaudamas 
leidimą Australijoje praktikuoti mediciną. 
Pamenu savo vaikystę, kieme galėdavome kalbėti 
bet kuria kalba, o vos peržengę namų slenkstį 
privalėjome bendrauti tik lietuviškai. mama 
Australijos pilietybės taip ir neįgijo, visą gyve-
nimą gyveno su Lietuvos Respublikos pasu, nors 
šis dokumentas nuo karo pabaigos nebegaliojo. 
tačiau jai tai netrukdė gauti pensiją. mums 
Lietuva buvo vienintelė tėvynė. Net Australijoje 
sulaukęs pacientų, kurių pavardės bylojo juos 
kilus iš mažosios Lietuvos, tėvas reikalaudavo 
kalbėti lietuviškai, o ne vokiškai. Galiausiai juk 
jis taip gerai buvo išmokęs lietuvių kalbą, kad 
mokytojavo ir Klaipėdos Vytauto Didžiojo gim-
nazijoje. Didžių namuose dažnai buvo minimos 
Erdmono Simonaičio, Adomo Brako, martyno 
Purvino, Jurgio Plonaičio, Jokūbo Stiklioriaus 
pavardės. Su jais ar jų šeimų nariais V. Didžys 
susirašinėdavo laiškais, aptarinėdavo mažosios 
Lietuvos reikalus ir stengėsi visais įmanomais 
būdais kelti mažosios Lietuvos klausimą. (Iš 
Ievos Aras-Didžytės atsiminimų).

Šeima, apsigyvenusi Altonoje (Melburno 
metropolinė teritorija), vėl aktyviai įsijungė 
į lietuvišką veiklą. Valteris Didžys buvo 
Melburno lietuvių klubo garbės narys, su 
kitais įsteigė Mažosios Lietuvos bičiulių 
draugiją, kuri veikė iki 1952 m., dosniai 
rėmė Lietuvių namų Melburne statybą, 
aktyviai reiškėsi bendruomenės gyvenime. 

Mirė Valteris Didžys 1977 m. spalio 21 d. 
Melburne, Australijoje. Valterio Didžio vai-
kų Ievos Aras, Martyno Didžio ir Pagėgių 
savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus 
pastangomis 2013 m. rugsėjo 7 d. urnos 
su Valterio Didžio ir jo žmonos Liudvikos 
Didžienės palaikais perkeltos į Bitėnų ka-
pines. Valterio Didžio duktė Ieva Aras po 
tėvų perlaidojimo Bitėnų kapinėse Martyno 
Jankaus muziejaus darbuotojams žadėjo, kad 
kai tik leis galimybės, ji būtinai perduos mu-
ziejui tėvo išsaugotą asmeninę ir tarnybinę 
korespondenciją. Pažadą ji tesėjo – muziejui 
perduota virš kelių šimtų eksponatų. Laiškai, 
fotografijos, atvirukai siųsti Valteriui Didžiui 
iš tolimiausių pasaulio kraštų... O tema vis 
ta pati – Lietuva ir lietuvybės išsaugojimas. 
Gauta korespondencija datuojama nuo 1949 
iki 1977 m. „Didžiai gerbiamas pone dakta-
re“ – tokiu kreipiniu prasideda ko ne visi 
teisininko Jono Stiklioriaus, rašytojos Ievos 
Simonaitytės, teisininko, istoriko Martyno 
Brako, inžinieriaus Anso Glažės, kunigo, 
pedagogo Frico Skėrio, enciklopedininko, 
anglisto Viliaus Pėteraičio, pedagogo, vi-
suomenės veikėjo Martyno Purvino ir kitų 
įžymių mažlietuvių laiškai Valteriui Didžiui. 
Belieka tik stebėtis, kaip visa ši koresponden-
cija, liudijanti tragišką mažlietuvių likimą, 
aplenkdama karus, vandenynus, badą ir 
nepriteklius, buvo išsaugota, o dabar priei-
nama mums visiems. 

Nuotr. iš Pagėgių savivaldybės m. Jankaus 
muziejaus fondų

Šaltinis – „Rambynas“, Nr. 2 (12), 2017 m. 
spalis, p. 27–30.

Pabaiga
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Kiekvieną rudenį Karaliaučiaus krašto 
lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigi-
tas Šamborskis sukviečia krašte dirbančius 
lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojus, 
lietuviškų ansamblių vadovus į konferenci-
ją. Šių metų konferencijos tema – „Lietuvy-
bė Prūsijoje: nuo Mažvydo iki Vydūno“, ji 
skirta Reformacijos 500-ųjų metų jubiliejui. 
Konferencija vyko Vilkaviškio rajone.

Papietavę kavinėje „Aukso ragas“, atvyko-
me į Paežerių dvarą, turintį architektūrinę ir 
istorinę reikšmę. Rūmai statyti XVIII a. pabai-
goje, priklausė kelioms dvarininkų šeimoms, 
įkurtas 12 ha parkas. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą dvarą įsigijo Vasario 16-osios akto signa-
taras bankininkas Jonas Vailokaitis. Dabar 
dvare įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus ir 
Suvalkijos regioninis kultūros centras.

Konferencijos pradžioje skambėjo Albino 
Batavičiaus pučiamo rago garsai ir Vilniaus 
mokytojų namų folkloro ansamblio „Tyklė“ 
giesmė iš Mažvydo „Katekizmo“. Sigitas 
Šamborskis į konferencijos dalyvius kreipėsi 
kraštiečio poeto Kazio Bradūno eilėmis.

Vilkaviškio rajono savivaldybės meras 
Algirdas Neiberka sveikino susirinkusius, 
sakydamas, kad jų rajone lietuvybės šaknys. 
Ši žemė išaugino Joną Basanavičių ir Vincą 
Kudirką, kvietė būti lietuviškai susitelkusius, 
pasidžiaugė, kad rajonas bendradarbiauja su 
Karaliaučiaus kraštu. Meras pasveikino bend-
ruomenės pirmininką S. Šamborskį 50-ojo 
jubiliejaus proga, dėkojo už lietuvybės puo-
selėjimą ir kilnius darbus. Sukaktuvininką 
sveikino dvaro rūmų šeimininkai ir daugybė 
kitų renginio dalyvių, jie išsakė daug šiltų 
padėkos žodžių ir linkėjimų.

Sveikino Lietuvos Respublikos generali-
nio konsulato Karaliaučiuje vicekonsulė Ali-
na Budrauskaitė ir pasidžiaugė, kad krašte 
entuziastų dėka puoselėjama lietuvybė.

Dr. Martynas Purvinas skaitė pranešimą 
tema „Reformacijos postūmis Mažosios Lie-
tuvos susiklostyme“. Dr. Martynas Purvinas 
ir Marija Purvinienė – 2013 m. Valstybinės 
Jono Basanavičiaus premijos laureatai. Dr. 
M. Purvinas išleido dešimt knygų: „Mažo-
sios Lietuvos tradicinė kaimo architektūra“, 
„Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“, 
„Mažosios Lietuvos kaimų istorinė raida“, 
„Mažosios Lietuvos kapinės ir antkapiai“ 
(kartu su Marija Purviniene), „Mažosios 
Lietuvos panemuniais ir pamariais“ ir kt. 
Tai enciklopedininkas, kultūros paveldo 
tyrinėtojas, liaudies architektūros žinovas, 
daugybės straipsnių ir nuotraukų autorius.

Dr. M. Purvinas sakė, kad Reformacija – 
religinis, kultūrinis ir visuomeninis judė-
jimas, kurio metu sukurta pasaulietinė 
Prūsijos kunigaikštystė. XVI a. paskutinis 
Kryžiuočių ordino magistras Albrechtas 
bendradarbiavo su Martynu Liuteriu ir 
perėjo į liuteronų tikėjimą. Albrechto dėka 
atsirado Martyno Mažvydo „Katekizmas“. 

Mažoji Lietuva

Reformacijos jubiliejui skirta konferencija

Nors buvo sunkių laikų, XVIII a. pr. siautėjo 
maras, lietuvybė neišnyko. Tas kraštas davė 
Lietuvai raštiją.

I. Kanto Baltijos universiteto lietuvių kal-
bos dėstytoja Violeta Lopetienė kalbėjo apie 
Rytų Prūsijos Reformacijos veikėjų atminimo 
įamžinimą Karaliaučiaus krašte, demonstravo 
jų nuotraukas. Karaliaučiaus miesto katedroje 
yra Albertinos universiteto profesorių lenta, 
akmuo, žymintis Albertinos universiteto vietą 
(pastatas neišliko). Albertina – Karaliaučiaus 
universiteto lotyniškas pavadinimas, kilęs 
iš jo steigėjo Albrechto vardo. Universitetas 
veikė 1544–1945 m. Albrechtas daug padarė, 
kad Karaliaučiaus universitetas taptų raštijos 
židiniu, lituanistikos ir prūsistikos centru. 
Pirmieji jo profesoriai buvo iš Didžiosios 
Lietuvos pasitraukę Abraomas Kulvietis ir 
Stanislovas Rapolionis, žymiausi absolventai 
– Danielius Kleinas, Matas Pretorijus, Pilypas 
Ruigys, Martynas Mažvydas, Kristijonas 
Donelaitis ir kt.

Stalupėnuose (Nesterove) yra K. Do-
nelaičio vardo biblioteka, atminimo lenta  
M. Mažvydui, V. Orvydo kurtas paminklas 
K. Donelaičiui Lazdynėliuose, Tolminkiemio 
muziejus, 2005 m. pastatytas paminklas Ka-
raliaučiuje Liudvikui Rėzai ir kt.

S. Šamborskio pranešimo tema – „Re-
formacija ir tautiškumas Prūsijoje. Mano 
protėvių patirtis“. Pranešėjas paminėjo itin 
svarbius jubiliejus: prieš 100 metų Kiršuose 
gimė žymus poetas Kazys Bradūnas. Prieš 
400 m. įsteigta Alvito parapija (ją įsteigė 
karalius Zigmantas Vaza ir kunigaikštienė 
Ona Radvilienė). Prieš 470 m. išspausdinta 
pirmoji lietuviška knyga – M. Mažvydo „Ka-
tekizmas“. Kitais metais – Vydūno 150-osios 
gimimo metinės ir Tilžės akto šimtmetis.

S. Šamborskio giminės istorija glaudžiai 
susijusi su Prūsų Lietuva. Protėviai iš tėčio 
pusės kilę iš Įsruties (Černiachovsko) aps-
krities, jiems priklausė Žvejonės dvaras, 
kur buvo auginami trakėnų veislės žirgai. 
Šeimos herbe pavaizduota žirgo galva, 

medžioklės atributai ir stilizuotas kryžius. 
Net penkios jo giminės kartos susijusios su 
Paežerių dvaru.

Bendruomenės pirmininkas prisiminė 
lietuviškų draugijų kūrimą, kalbėjo apie 
lietuvišką veiklą Karaliaučiaus krašte ir 
problemas.

Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) 
kultūros centro muziejaus saugotoja Elena 
Rupeikienė kalbėjo apie Vilkaviškio kraš-
to žmones – nepriklausomybės šauklius, 
knygnešius, kurie gabeno knygas į Didžiąją 
Lietuvą. Reformacijos idėjos pasiekė ir 
Vilkaviškio kraštą, jis įvardijamas kaip 
nepriklausomybės lopšys. Iš to krašto kilo 
daug šviesių asmenybių: Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka, Donatas Malinauskas, Jonas 
Vailokaitis. Visi jie dirbo savo tautos labui.

Gintaras Skamaročius, K. Donelaičio 
draugijos pirmininkas, padėkojo už pakvie-
timą ir įdomų renginį, pasveikino sukaktu-
vininką, pristatė žurnalą „Donelaičio žemė“, 
kalbėjo apie planuojamus renginius.

Apžiūrėjome Paežerių dvare įsikūrusį 
Vilkaviškio krašto muziejų, susipažinome 
su jo eksponatais.

Reformacijos jubiliejui skirta plati ir 
įvairi koncertinė programa. Konferencijos 
metu ne kartą skambėjo Vilniaus mokytojų 
namų folkloro ansamblio „Tyklė“ (vad. 
Vitalija Brazaitienė) įvairių laikų dainos ir 
giesmės.

Koncertavo Kauno mišrusis choras „Ka-
mertonas“ (vad. Kęstutis Jakeliūnas), vienas 
geriausių Lietuvos chorų, Pasaulio chorų 
festivalio laureatas, Kauno Juozo Naujalio 
muzikos gimnazijos jaunimo styginių kvar-
tetas „Mozaika“ (vad. Ilona Klusaitė), Gailė 
Austėja Šamborskytė, Groningeno Hanze 
universiteto Princo Klauso konservatorijos 
studentė, akomponuojant Tadui Rubiui iš 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos.

Koncertavo ir Karaliaučiaus krašto 
kolektyvai: Karaliaučiaus miesto L. Rėzos 
lietuvių kultūros draugijos ansambliai 

„Penki vaikee“ ir „Gabija“ (vad. Algirdas 
Karmilavičius), Asakavičių šeimos ansam-
blis iš Pilkalnio (Dobrovolsko, vad. Jonas 
Asakavičius), Tilžės (Sovetsko) ir Ragainės 
(Nemano) ansamblis „Birutė“ (vad. Kazimie-
ras Kavolis), Tilžės ansamblis „Tilzita“ (vad. 
Vladas Petrovas). Savo programą atliko 
Kauno folkloro klubas „Liktužė“ (vad. Jūratė 
Svidinskienė), daugybę kartų koncertavęs 
Karaliaučiaus krašte ir įvairiuose renginiuo-
se Lietuvoje.

Karalkrėslio kaimo turizmo sodyboje 
vyko nuotaikinga šventinė vakaronė, skam-
bėjo poetės Rūtos Daujotaitės-Leonovos 
eilės, skirtos S. Šamborskiui.

Kitą dieną dalyvavome edukacinėje pro-
gramoje Ožkabaliuose, kur yra Jono Basanavi-
čiaus sodyba – muziejus. Muziejus Bartninkų 
seniūnijoje veikia nuo 1989 m. Šioje sodyboje 
J. Basanavičius gimė, čia prabėgo jo vaikystė. 
Buvo pasodintas Tautinio atgimimo ąžuo-
lynas. Muziejus – tai atstatytas gyvenamasis 
namas, tvartas, rūsys ir kiti pastatai. 40 ha plote 
pasodinta daugiau kaip 8 tūkst. medžių. Klau-
sėmės gidės pasakojimo apie lietuvių tautos 
patriarcho gyvenimą ir veiklą, žiūrėjome filmą, 
apžiūrėjome muziejaus eksponatus.

Lankėmės Vinkšnupiuose, kur išlikusi 
raudonų plytų dvaro sodyba, buvome 
totorių kapinėse. Jų paminkliniuose akme-
nyse yra net XVII a. įrašų. Dvaras ir kapinės 
primena lankytojams apie totorių bendruo-
menę, gyvenusią Lietuvoje nuo XVII a. ir 
dar anksčiau.

Papietavę Kybartų kavinėje „Robeda“, 
pabendravę, pasidaliję konferencijos įspū-
džiais, išvykome namo.

Dėkojame konferencijos organizatoriui 
S. Šamborskiui už tokį įdomų renginį. Daug 
pamatėme, sužinojome, išgirdome, pabuvo-
jome muziejuose, įdomiai praleidome laiką, 
susipažinome su Vilkaviškio kraštu. Taip 
pat dėkojame rėmėjams ir visiems, prisidė-
jusiems prie šio renginio.

Autorės nuotr.

Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Kraupiško (Uljanovo) vidurinės mokyklos mokytoja

Konferencijos metu jubiliejaus proga pasveikintas Karaliaučiaus krašto 
lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis (pirmas iš dešinės)

Pasirodė Algirdo Karmilavičiaus vadovaujami Karaliaučiaus miesto  
L. Rėzos lietuvių kultūros draugijos ansambliai „Penki vaikee“ ir „Gabija“
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Lietuvos vietinės rinktinės istorija

Lietuvos vietinės rinktinės vado 1944 m. 
kovo 30 d. įsakymu 303-iojo bataliono vadu 
nuo kovo 20 d. buvo paskirtas gen. št. plk. 
ltn. Jonas Šepetys1. Bataliono pašto dėžutės 
numeris buvo 11. Trakų mieste taip pat buvo 
įsteigta Vietinės rinktinės komendantūra, jos 
telefono numeris buvo 36, pašto dėžutės nu-
meris 72. Batalionas buvo formuojamas 1944 m. 
kovo mėnesį Marijampolėje. Į batalioną sto-
jo savanoriai iš įvairių Lietuvos regionų ir 
apskričių (Marijampolės, Šakių, Kretingos). 
Batalionas prisiekė Marijampolėje3. 1944 m. 
balandžio 15 d. batalionas traukiniu išvyko į 
Trakus ir ten dislokavosi iki LVR likvidavimo4. 
Todėl šiame straipsnyje 303-iąjį LVR batalioną 
vadinsime Trakų batalionu. 

LVR batalionų siuntimas į Rytų Lietuvą 
kovai su lenkų ir sovietų partizanais buvo 
senai subrendęs ir, galbūt, jau pavėluotas 
reikalas. 1944 m. pavasarį Vilniaus apygardos 
kaimiškose vietovėse vis labiau ėmė įsigalėti 
Armijos Krajovos (toliau – AK) partizanų bū-
riai. AK tikslas buvo atkurti Lenkijos valstybę 
su prieškarinėmis rytinėmis sienomis (taip pat 
ir su Vilniaus kraštu Lenkijos valstybės sudė-
tyje). Lenkų partizanai beveik nesislapstydami 
apsistodavo kaimuose, imdavo iš gyventojų 
maisto produktus, užpuldavo mažesnius vo-
kiečių ir lietuvių policijos dalinius ir atsparos 
punktus, netrukus ėmė užpuldinėti valsčių 
centrus bei naikinti vietines (lietuviškas) val-
džios įstaigas ir terorizuoti jų pareigūnus. 1944 
m. pavasarį Vilniaus krašte jau veikė keliolika 
AK brigadų. Viena pirmųjų buvo sukurta AK 
3-ioji brigada. Dar iki Trakų puolimo ji buvo 
užėmusi Turgelius (1943 m. gruodžio 28 d.), 
Šumską (1944 m. sausio 26 d.), Mickūnus (1944 
m. kovo 11 d.) ir Graužiškes (1944 m. kovo 13 
d.). 1944 m. kovo mėn. 3-ioje brigadoje buvo 
apie 200 partizanų5. 1944 m. kovo pabaigoje 
AK 3-oji brigada persikėlė į Rūdninkų girią, 
į AK 7-osios brigados veikimo rajoną. Susi-
tikusios abi AK brigados nutarė bendromis 
jėgomis pulti Trakus. Vienas svarbiausių AK 
puolimo tikslų buvo apiplėšti maisto prekių 
parduotuves ir apsirūpinti maisto produktais 
prieš artėjančias Velykas (jos turėjo būti po 
savaitės)6. Trakai tuomet buvo apskrities cen-
tras, jame pagal 1942 m. Lietuvos generalinės 
srities gyventojų surašymą, gyveno 2 391 
gyventojas, nemaža dalis kalbėjo lenkiškai7. 
Mieste buvo įsikūrusios įvairios vokiečių bei 
lietuvių administracijos įstaigos ir policija. Nei 
vokiečių, nei lietuvių karinių dalinių Trakuose 
tuomet nebuvo. Mieste dislokavosi 25 vyrų 
lietuvių rezervinės policijos būrys, be to, čia 
tarnavo keli lietuvių viešosios ir saugumo 
policijos pareigūnai. Artimiausias stipresnis 
vokiečių (pagal kitus šaltinius latvių) garni-
zonas tuomet dislokavosi 7 km nuo Trakų 
nutolusiame Lentvaryje. AK brigados (visa 
3-ioji brigada ir vienas 7-osios brigados būrys, 
iš viso apie 300 partizanų) puolimą pradėjo 
naktį iš 1944 m. kovo 29-os į 30-ą dieną apie 23 
val. Trakų ežerai dar buvo užšalę ir partizanai 

Lietuvos vietinės rinktinės 303-iasis 
(Trakų) batalionas

be vargo galėjo įsiveržti į miestą. Iš rytų pusės 
puolė Wladyslawo Markowskio – „Džumba“ 
vadovaujamas būrys, iš vakarų pusės nuo 
Totoriškių ežero žygiavo Romualdo Rajso – 
„Bury“ vadovaujama kuopa. AK puolimas 
buvo gerai suplanuotas. Dar iki puolimo su 
vietinių lenkų pogrindžio narių pagalba buvo 
išžvalgytas miestas, numatyti užimti objektai, 
puolančių akovcų vedliais turėjo būti Trakuo-
se gyvenantys lenkai. Puolimas turėjo vykti 
miesto centro kryptimi. Lenkų partizanai prieš 
puolimą nukirpo telefono laidus, kad policija 
ir kitos įstaigos negalėtų pasikviesti į pagalbą 
stambesnių pajėgų. Puolimo signalu turėjo 
būti minos susprogdinimas prie rezervinės 
policijos būstinės. Sprogimo metu buvo kon-
tūzytas rezervinės policijos būrio vadas Mar-
tynas Rinkevičius. Jis dar bandė gintis, tačiau 
akovcų buvo nukautas. Puolančiųjų veiksmus 
apsunkino šaltis, dėl sustingusių tepalų buvo 
sunku šaudyti iš automatinių ginklų. Akov-
cai nuginklavo policiją, sunaikino įstaigų 
dokumentus, apiplėšė taupomąją kasą (vok. 
Sparkasse) bei „Lietūkio“ sandėlius ir išsivedė 
Trakų apylinkės kriminalinių bylų tardytoją 
Cezarį Zibalą. Užėmę areštinę ir nušovę patru-
liuojantį policininką Aleksą Špoką (po mirties 
vokiečių jis buvo apdovanotas Ženklu už 
drąsą ir nuopelnus Rytų tautų gyventojams – 
A. B. pastaba), akovcai išlaisvino apie 40 ten 
laikomų suimtųjų, kurie turėjo būti išvežti 
darbams į Vokietiją. Grupė akovcų įsiveržė į 
miesto burmistro butą apskrities savivaldybės 
pastate, atėmė iš jo pistoletus ir pareikalavo 
parodyti įstaigos dokumentų saugojimo vietą. 
Lenkų partizanai šautuvų buožėmis sudaužė 
įstaigos baldus ir surastus dokumentus čia pat 
sudegino krosnyje. Įsiveržę į banko pastatą, 
akovcai rado užrakintą metalinį seifą. Banko 
sargas lenkas nurodė partizanams kasininkės 
(pas ją buvo seifo raktas) butą. Atėmę iš ka-
sininkės lietuvės seifų raktus, viename seife 
akovcai surado du bulvinius maišus, prikimš-
tus gražiai supakuotų ostmarkių (iš viso apie 
200 tūkstančių)8. Vokiečių saugumo policijos 
pranešime rašoma, kad Trakus puolė apie 
300 „lenkų banditų“, o kautynės tarp lenkų 
partizanų ir lietuvių policininkų truko nuo 
23.30 iki 3.30 val. Lietuvių policininkai buvo 
nuginkluoti ir nurengti. Žuvo lietuvių poli-
cijos būrio vadas ir septyni lenkų partizanai 
(pastaroji informacija, tikriausiai yra netiksli – 
A. B. pastaba)9. Jokia pagalba besiginantiems 
policininkams iš šalies neatvyko ir lenkų par-
tizanai netrukdomi ir nepersekiojami galėjo 
pasitraukti. Tik apie 10 val. ryto į Trakus at-
važiavo trys vokiečių šarvuočiai su kareiviais, 
tačiau jie jau buvo nereikalingi10. AK puolimo 
liudininku buvo tuomet Trakuose advokatu 
dirbęs Antanas Patackas. Šį įvykį jis aprašė 
„Vorutos“ laikraštyje: [...] Kovo vidury vieną 
naktį trakus užpuolė lenkų „baltieji“ partizanai. 
Šeimininkavo visą naktį. Išplėšė maisto produktų 
parduotuvę. mėgino užimti vokiečių įstaigą, bet 
tie buvo gerai ginkluoti ir neįsileido. taip pat 
jiems nepavyko užimti lietuvių saugumo būstinės 
ir komendantūros. Partizanai ėjo per butus, grobė 

vertingesnius daiktus, bet žmonių nekliudė. tik su-
radę trakų tardytoją kriminalinėms byloms Zibalą 
(vardo neprisimenu), jį išsivedė. Zibalas negrįžo. Po 
mėnesio jis buvo rastas netolimame miške žiauriai 
nužudytas, jo galvos kiaušas buvo perskeltas.

Kodėl buvo nužudytas Zibalas, tardytojas kri-
minalinėms byloms? „Baltųjų“ tarpe buvo Juodis 
(gryna lietuviška pavardė!). Juodis už kriminalinius 
nusikaltimus buvo sulaikytas. Jį tardė Zibalas. Po to 
Juodžiui pavyko pabėgti pas „baltuosius“...

Į mano butą „baltieji“ nebuvo užėję. Kaip 
naujas trakų gyventojas, dar niekam nebuvau 
kritęs į akį. [...]11. Taigi, LVR batalionų siun-
timas į Vilniją turėjo tikslą nutrauktų lenkų 
ir sovietų partizanų siautėjimą šiame krašte, 
apsaugoti vietinę administraciją ir civilius 
gyventojus, ypatingai lietuvių tautybės, nuo 
jiems gręsiančio ir vis labiau stiprėjančio 
partizanų teroro. 

303-iojo LVR bataliono persikėlimas iš 
Marijampolės į Trakus vyko gana komplikuo-
tai. Ši situacija buvo aprašyta Vietinės rinktinės 
vado 1944 m. balandžio 17 d. įsakyme Nr. 5: 
[...] Nakties metu atvykus į Lentvario gelež. stotį, 
Bn vadas stoties budėtojo buvo painformuotas, kad 
jam įsakyta traukinį siųsti į Vilnių.

Bn vadas, susirišęs su Vilniaus gelež. stoties 
pareigūnais ir geležinkelio stoties komendantūra 
sužinojo, būk paskyrimo įsakymas esąs pakeistas 
ir Bn turi vykti į Salas. tokį įsakymo pakeitimą 
šie pareigūnai būk esą gavę iš Geležinkelių 
transporto Viršininko Rygoje ir kad šio įsakymo 
pakeitimą turįs žinoti VR Vadas. 

Norėdamas patikrinti ar paskyrimo įsakymas 
tikrai yra pakeistas, Bn Vadas telefonu skambino 
į Kauną, norėdamas susirišti su VR Vadu ar 
Štabo Viršininku, tačiau Kauno tfn. centrinės 
telefoninėms nežinant šių viršininkų butų tlf. 
Nr. Nr., susirišti nepavyko.

Geležinkelio pareigūnams primygtinai reika-
laujant ir darant net spaudimą per Bn vok. ryšio 
karininką, kad sąstatas būtų paleistas į Vilnių, Bn 
Vadas gen. št. plk. ltn. Šepetys, geležinkeliečių 
intonacijomis nepatikėjo ir davė įsakymą žmones 
iš traukinio išlaipinti.

Prašvitus, kaip buvo numatyta, Bn žygio 
tvarka išvyko į trakus, o po nekurio laiko atvyko į 
trakus ir batalioną vežęs traukinys su Bn turtu.

303 Bn Vadui gen. št. plk. ltn. Šepečiui už 
tai, kad energingai, griežtai ir tiksliai vykdė 
mano įsakymą, neaiškiose ir sunkiose aplinkybėse 
nesidavė suklaidinamas įsakymus pakeisti 
nekompetentingų asmenų, tarnybos vardu re-
iškiu padėką.

Gen. št. plk. ltn. Šepečio pasielgimas vykdant 
tarnybos pareigas turi būti pavyzdžiu ir kitiems 
VR dalinių vadams [kalba ir rašyba netaisyta – 
A. B. pastaba].12 Taigi, šis įvykis liudija, jog 
jau pačioje LVR dalinių veiklos pradžioje 
iškildavo nesutarimų tarp LVR vadovybės 
ir įvairaus rango vokiečių pareigūnų.

Panašiai kaip ir Vilniuje, į Trakus atvykęs 
LVR batalionas iškilmingai buvo sutiktas 
vietos valdžios ir lietuvių visuomenės. 1944 
m. balandžio 23 d. virš pilies bokštų trečią 
kartą nuo 1940 m. vasario 16 d. buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė. Šios iškilmės buvo aprašy-
tos „Kario“ laikraštyje: [...] Šiais metais per 
Jurgines trakų miestas, kad ir blogam orui esant, 
vėl džiūgavo keldamas į padanges savo mylimą 
trispalvį simbolį. Jau prieš iškilmes su orkestru į 

pilies kiemą (dabar miesto iškilmių aikštė) įžygiavo 
Lietuvos vietinės rinktinės dalinys. Atvykus p. 
Vilniaus apygardos komisarui Wulfui, apygardos 
tarėjui p. Kalendrai ir trakų apskrities viršinin-
kui p. Chmieliauskui, dalinio vadas atraportavo. 
Ponas Apygardos komisaras lietuviškuoju „sveiki, 
vyrai“ pasveikino ryžtingus rinktinės kovotojus. 
Vieningas ir skambus „sveiks tamsta“ nuaidėjo 
pilių griuvėsiais. (Čia svečius ir karius lietuvaitės 
apdovanojo gėlėmis).

Ponas apygardos komisaras pirmasis kreipėsi 
į dalinio vadą ir jo karius, pavesdamas jiems sau-
goti šiame krašte tvarką ir suteikti gyventojams 
saugumą nuo bolševikinių banditų.

Ponas apskrities viršininkas, kreipdamasis į 
karius ir visuomenę, šios dienos proga pareiškė, 
kad ši vėliava iškeliama ne kaip užkariautojų, 
bet kaip taiką ir ramybę mylinčios tautos, tro-
kštančios šventoje savo žemėje ramiai dirbti, 
ženklas.

Vokiečių ir lietuvių tautos himnus grojant ir 
kariams ginklu gerbiant, Aukų kalne, stipraus va-
kario vėjo plazdenamos, pakilo vokiečių ir lietuvių 
vėliavos. Po to apygardos komisaras kreipėsi į dali-
nio vadą plk. Š., prašydamas ištikimai ir garbingai 
saugoti šias vėliavas, kurios simbolizuoja vieningą 
vokiečių ir lietuvių tautų kovą.

„Vėliavas perimu apsaugai“, – buvo pa-
skutiniai vado žodžiai. Karių veidai spindėjo 
džiaugsmu ir jėga. Pirmosios sargybos dalinio 
vado įsakymu išdidžiai žygiavo į Aukų kalną.

Per penkerius metus trečią kartą lietuviško-
sios ginklo pajėgos iškėlė tautinę vėliavą virš 
trakų pilies bokštų. Vietinės rinktinės vyrai čia 
atėjo suteikti ramybės miesto gyventojams ir 
sutramdyti banditizmo. [...].13

Kai kurie 303-iojo bataliono pada-
liniai dislokavosi Onuškyje, Lentvary-
je ir Rūdiškėse. Kariai buvo ginkluoti 
prancūziškais šautuvais, kulkosvaidžiais ir 
rusiškomis granatomis14. 

LVR Vilniaus komendantūros 1944 m. 
balandžio 22 d. įsakymu į 303-iąjį batalioną 
Trakuose tarnauti buvo paskirtas leitenan-
tas Juozas Kavaliauskas, gyvenę Vilniuje 
Jogailos g. 16-4. Po penkių dienų (1944 m. 
balandžio 27 d.) į Trakų batalioną buvo 
paskirti šie karininkai: leitenantai Evaristas 
Žiemelis, Jonas Žusinas, Adolfas Maciūnas, 
jaunesnieji leitenantai Antanas Mažeika ir 
Jonas Moskalenka15. 

Dr. Arūnas BUBNYS, Vilnius

LVR 303 Bn_
E1 Mikuliszki 02_

Kovoje su LVR Mūrinėje Ašmenoje (Ašmenėlėje) žuvusių AK narių laidotuvės Mikuliškėse, 
1944 m. gegužės 14–15 d.

Vokiečių policijos ir SS 16-asis pulkas  
Trakuose 1944 m.
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LVR 303-iojo bataliono vadas gen. št. plk. ltn. 
Jonas Šepetys
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Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas Algimantas Masaitis „Vorutai“ 
sakė, kad neatsitiktinai buvo nuspręsta 
atminimo akmenį, skirtą Aliui Vidūnui, 
atidengti būtent lapkričio 8 d. Tądien 
šiam nenuilstančiam politikui, didžiuliam 
Pietryčių Lietuvos mylėtojui, visuomenės 
veikėjui, buvusiam Vilniaus miesto merui, 
Vilniaus apskrities viršininkui, tvirtos va-
lios ir kilnios širdies žmogui būtų sukakę 
83-eji metai… Eina aštunti metai, kai Alio 
Vidūno nebėra tarp mūsų. Artimieji ir buvę 
bendražygiai prisimena, kad net ir sunkiai 
sirgdamas, prieš pat išėjimą, jis skubėjo 
aplankyti Vilniaus krašto mokyklų, norėjo 
savomis akimis pamatyti, kokia yra pa-
dėtisiš tiesų. Šalčininkų ir Vilniaus krašto 
mokyklos yra Aliaus Vidūno pasiaukojamo 
ir kantraus darbo vaisiai, tai pabrėžia visi 
jį pažinoję.

„Tai – didis tautos sūnus. Pietryčių Lie-
tuvoje, atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 

Alis Vidūnas buvo vienas šio krašto moky-
klų steigėjų. Šiandien, pradėję bemaž nuo 
nulio, mes turime beveik 20 gimnazijų ir tai 
– neabejotinai Alio Vidūno nuopelnas.“ – 
sakė Algimantas Masaitis

Algimantas Masaitis prisiminė, kai 
2004-ųjų pavasarį atkūrus lietuvių švietimo 
draugiją „Rytas“ Alis Vidūnas ne kartą mi-
nėjo, kad jo tėveliai buvo mokytojai, todėl 
jis būtinai turi būti „Ryto“ draugijos nariu. 
„Tokiu jis ir buvo, tačiau atsitiko taip, kad 
man taip ir neteko jam įteikti draugijos 
nario pažymėjimo. Todėl labai norėčiau 
čia, Lavoriškių gimnazijoje, prie atminimo 
akmens, įteikti šį pažymėjimą Alio Vidūno 
žmonai Gražinai“, – laikydamas rankoje 
pirmu numeriu pažymėtą Alio Vidūno 
lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pa-
žymėjimą, paprašė draugijos pirmininkas 
Algimantas Masaitis.

Atminimo paminklą atidengė 3-ios kla-
sės Lavoriškių gimnazijos gimnazistai. Alis 
Vidūnas išliks ne tik artimųjų atmintyje, 

bet ir granitiniuose knygos puslapiuose, 
kuriuose įrašyta: „Aliui Vidūnui atminti. Pi-
etryčių Lietuvos mokyklų steigėjui. 2017.“

Atminimo paminklą Aliui Vidūnui su-
kūrė jo sūnaus Vyčio draugas, skulptorius 
Kęstutis Musteikis, pašventino – Lavoriškių 
parapijos klebonas kunigas Pavelas Paliulis.

Iškilmingame atminimo akmens atiden-
gimo renginyje dalyvavo Lavoriškių gim-
nazijos direktorė Ramunė Katinauskienė, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus 
vedėjas Jonas Vasiliauskas, Vytauto Lands-
bergio fondo pirmininkė Gražina Ručytė-
Landsbergienė, šviesaus atminimo Alio 
Vidūno žmona Gražina Vidūnienė, sūnus 
Vytis Vidūnas, lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, 
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas, Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direkto-
rius Vidmantas Žilius, doc. dr. Gediminas 
Kazėnas, Švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vyriausia-

Lavoriškių gimnazijoje atidengtas atminimo akmuo iškiliam 
Vilnijos krašto patriotui Aliui Vidūnui

Atkelta iš 1 p.

Rytų Lietuvos mokyklos

Lietuvos vietinės rinktinės istorija

Lietuvos vietinės rinktinės 
303-iasis (Trakų) batalionas

303-iasis batalionas kartu su LVR 305-
uoju, 306-uoju ir 309-uoju batalionais 1944 m. 
balandžio pabaigoje sujungtas į LVR Vilniaus 
pėstininkų pulką. 303-iojo bataliono vadas  
J. Šepetys buvo paskirtas Vilniaus pulko vadu, 
atleidžiant jį iš bataliono vado pareigų16.

Trakuose 303-iojo bataliono kariai sau-
gojo geležinkelio stotį, karinius sandėlius ir 
kalėjimą (areštinę)17. Yra žinoma, kad Trakuose 
dislokuotai 2-ajai bataliono kuopai vadovavo 
kpt. Konstantinas Skirgaila (?)18.

1944 m. balandžio mėn. bataliono 3-iosios 
kuopos kariai vykdė operaciją Rūdiškių val-
sčiuje ir susikovė su sovietiniais partizanais. 
Mūšio metu žuvo septyni partizanai ir trys 
plechavičiukai. Dar du LVR kariai buvo 
sužeisti19.

Kai vokiečiai pradėjo nuginkluoti LVR ka-
rius, 1944 m. gegužės 16 d. Trakuose dislokuoti 
bataliono kariai suspėjo su ginklais pasitraukti 
ir nepateko vokiečiams į nelaisvę. Vienas 

tokių pasitraukusių buvo ir Petras Prapuole-
nis (gim. 1922), kuris sugrįžo į savo gimtinę 
Žvirgždaičių valsčiuje20. Dalį bataliono karių 
vokiečiams pavyko suimti ir išsiųsti į Vokietiją. 
Tarp tokių atsidūrė ir Lentvaryje tarnavęs An-
tanas Žmuidinas (gim. 1920) iš Marijampolės. 
Jis kartu su kitais plechavičiukais buvo iš-
vežtas į Bonos miestą. Iš čia patekusių LVR 
karių buvo suformuotas statybos batalionas, 
kurio nariai atstatinėjo bombardavimų metu 
sugriautas gamyklas ir kitus pastatus. Karo 
pabaigoje, dalis šio bataliono karių pateko į 
amerikiečių nelaisvę21. 

16 VR vado 1944 04 28 d. įsakymas Nr. 9, LCVA, f. R-1234, ap. 1, b. 
4, l. 18.
17 P. Prapuolenio 1944 09 01 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, 45269/3, l. 12 a. p. 
18 V. Zarankos 1944 12 19 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 39287/3, l. 25.
19 B. Jankausko 1944 08 16 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, b. 45528/3, l. 9.
20 P. Prapuolenio 1944 09 01 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 
58, 45269/3, l. 12 a. p. 
21 A. Žmuidino 1946 03 20 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, 
b. 45730/3, l. 11–12.

Mobiliojo ryšio lyderė „Tele2“ pri-
pažinta skaidriausia įmone Lietuvoje. 
Tai atskleidė „Transparency Inter-
national“ Lietuvos skyriaus atliktas 
tyrimas. „Tele2“ – vienintelė įmonė 
iš visų pretendentų, surinkusi 100 iš 
100 galimų balų. 

„Tai yra gera žinia ne tik mums, bet ir 
mūsų klientams. Tai reiškia, kad klientai 
gali mumis pasitikėti – juk skaidrumas svar-
bus visose veiklos srityse“, – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

„Tele2“ požiūris į skaidrumą lemia ir 
aiškią, visiems klientams suprantamą kai-
nodarą, aktualius pasiūlymus bei kokybišką 
klientų aptarnavimą.

„Skaidri kainodara, aktualūs pasiūly-
mai leidžia mūsų klientams kontroliuoti 
savo išlaidas – jie visada žino, kiek ir už ką 

mokės. Tai – ypač svarbu siekiant neper-
mokėti“, – pabrėžė P. Masiulis.

„Tele2“ siūlo ne tik vienas geriausių pas-
laugų kainų Lietuvoje, bet ir inovatyviausius 
sprendimus tiek verslo, tiek ir privatiems 
klientams. Už šiuolaikiškus telekomunikacijų 
sprendimus metų pradžioje „Tele2“ pelnė dar 
vieną, „Verslo žinių“ skiriamą „Technologijų 
sektoriaus lyderio“ apdovanojimą.

Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duo-
menimis, greitasis „Tele2“ 4G mobilusis in-
ternetas pasiekiamas 99% šalies teritorijos. 
Dėl to ypač išpopuliarėjo siūloma „Namų 
interneto“ paslauga bei iki 90 proc. augo 4G 
tinkle naršančių klientų skaičius.

„Tele2“ užima 41,2% Lietuvos mobiliojo 
ryšio rinkos. Per praėjusius metus įmonė 
sumokėjo 5,59 mln. Eur pelno mokesčio ir 
patenka į daugiausiai pelno mokesčio su-
mokėjusių įmonių dešimtuką Lietuvoje.

„Tele2“ – skaidriausia įmonė 
Lietuvoje

Reklama

Prenumeratos kaina 
(indeksas 0135)

1 mėn. 1,02 €
3 mėn. 3,06 €
6 mėn. 6,12 €

12 mėn. 12,24 €

Vorutos prenumeratorių dėmesiui
Lietuvos paštuose priimama laikraščio Voruta prenumerata 2018 metams.

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, tinklalapyje www.post.lt.

Prenumeratos kaina pensininkams, neįgaliesiems, 
moksleiviams, studentams, mokytojams (indeksas 0136)

1 mėn. 0,77 €
3 mėn. 2,30 €
6 mėn. 4,59 €
12 mėn. 9,18 €
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Algimantas Masaitis (dešinėje) Gražinai Vidūnienei įteikė lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
nario pažymėjimą Koncertuoja Lavoriškių gimnazijos moksleiviai

Akmuo Aliui Vidūnui atminti

sis specialistas Vidmantas Vansavičius ir 
kiti Alį Vidūną pažinoję, su juo bendravę 
žmonės.

Autorės nuotr.
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Vasario 16-osios akto signataras Donatas Malinauskas

Apie Filomeną Mariją Malinauskaitę, 
1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
signataro Donato Malinausko seserį, šian-
dien žinoma nedaug. Ji savo laisvės pojūčiu 
primena Žorž Sand (1804–1876), galbūt tuo, 
kad dėvėjo vyriškus rūbus, gal tuo, kad 
buvo pypkorė. Filomena Marija Malinaus-
kaitė vaikų neturėjo ir tarpukario anketose 
nurodydavo, kad yra netekėjusi. Matyt, 
šie išskirtiniai bruožai leido jai patekti į jos 
ratui nebūdingas sueigas. Norint pažadinti 
Lietuvą, reikėjo bendrauti su tauta. Bendravo 
su tauta kunigas J. Ambraziejus1 (Ambra-
zevičius), Donatas Malinauskas, jo sesuo 
Filomena. Tos veiklos atgarsių būta visokių. 
Anot kunigo Vlado Mirono: „Lenkiškoji 
seminarijos opinija šitaip charakterizavo 
šį sąjūdį: masonas Malinauskas pasikinkė 
litvomaną Ambrazevičių ir varo masonišką 
darbą. Apsisiūdinęs raudonais šniūrais, imi-
tuodamas aukštą rusų valdininką, Malinaus-
kas vaikščioja po suteneres ir kiemsargius ir 
įrašinėja visus į masonus. Lietuviai žinojo 
seminarijoje šių žmonių veikimą ir gardžiai 
pasijuokdavo iš tokių plepalų.“2

Alinos Michalinos Remigijos ir Mykolo 
Pankratijaus Malinauskų šeimoje augo trys 
vaikai: Donatas Juozas, Filomena Marija, Jad-
vyga Teresė. Filomena Malinauskaitė gimė 
Rusijoje3 1859 m. sausio 8 (21) d.4, pakrikštyta 
Lietuvoje. Krikšto tėvas – mamos pusbrolis 
kunigaikštis Vytautas Kęstutis Gediminas. 
Anot A. Gintnerio, kunigaikščių Kęstučių-
Gediminų kilmės dokumentai tarpukariu 
buvo saugomi Alovės dvare pas dvarininkę 
ponią Skaržinskienę.5 Filomena Malinaus-
kaitė pakrikštyta Bukauciškių I dvare, netoli 
Daugų.6 Iki šiol nei Filomenos Malinauskai-
tės, nei jos brolio Donato Malinausko krikšto 
metrikai nerasti. 1898 m. gruodžio 9 (22) d. 
mirus kunigaikščiui Vytautui Kęstučiui-
Gediminui, Filomena Marija Malinauskaitė 
iš Vilniaus gubernatoriaus parūpino leidimą 
palaidoti jį Alovės bažnyčios rūsyje. Ma-
linauskaitė autobiografijoje, rašytoje apie 
1935 m., pasakoja: „Nuo pat vaikystės buvau 
auklėjama tėvų namuose lietuviškoj dva-
sioj. Mano motina kilusi iš lietuvių [tekste 
„bajorų“ užbraukta autorės] kunigaikščių 
Kęstučių-Gediminų. Tėvas laikė save lietu-
viu ir gimė Lietuvoje, Kauno gubernijoje. 
Prie rusų caro kaipo katalikas buvo paskirtas 
Rusijoj ir tarnavo kariuomenėje pulkininku. 
Bet mums šeimoj buvo pasakyta, kad esam 
lietuviai.“7 Tėvas Mykolas Pankratijus Ma-
linauskas mirė Vilniuje 1872 m. sausio 4 d., 
kai Filomenai tebuvo 13-ika metų. Arturas 
Čiras straipsnyje „Knygnešių rėmėja, trem-
tinė Filomena Malinauskaitė (1859–1941)“8 
yra neteisingai nurodęs Filomenos tėvo 
mirties datą. Autorių supainiojo 1883 m. 
Alinos Malinauskienės turto perėmimo 
byla. Be to, Filomena Malinauskaitė buvo 
ne tik knygnešių rėmėja, bet ir knygnešė. 
Kur Filomena baigė mokslus, nėra žinoma. 

Knygnešė Filomena Malinauskaitė
Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Kunigo Nikodemo Švogžlio-Milžino atsi-
minimuose esama užuominų, kad mokėsi 
užsienyje. Savo biografijoje Filomena Marija 
Malinauskaitė rašo: „Kai užaugom, pradė-
jom darbuotis savo Tėvynei. Ir taip [a]nasis 
mano darbas buvo surinkti tam tikrą skaičių 
lietuvių, kurie moka kalbėti lietuviškai. 
Juos suregistruoti ateidavo Jonas Vileišis 
ir dabartinis daktaras Alekna. Abudu dar 
buvo studentai.“9 

Jurgis Alekna (1873–1952) studijuoti į 
Maskvą išvyko 1893 m., neturėdamas ryšių 
su lietuvių tautiniu atgimimu. Tačiau 1912 m. 
„Lietuvos žiniose“, prisimindamas tautinį 
atgimimą Vilniuje, rašė: „Jau besant man 
Maskvoje ir susipažinus su lietuvių judėjimu, 
Vilniuje apie 1895 m. tveriasi karštų Lietuvos 
mylėtojų burelis iš pirmiau sulenkėjusių 
lietuvių tarpo: Domaševičiaus, Nonevičiaus, 
Malinauskio, Stankevičiaus, kurie ir varo 
rimtai lietuvybės klausimą, bekovodami su 
lenkų, o labjausia su sulenkėjusių lietuvių 
atkaklybe.“10 Dr. Jurgis Alekna tik dar kartą 
patvirtina rašytojos Onos Pleirytės-Puidie-
nės teiginį, kad tautinį atgimimą Vilniuje 
pradėjo lenkakalbiai bajorai lietuviai, 
tik pradžia buvo 1893 m., o ne 1895 m. Ne 
išimtis buvo ir Andrius Domaševičius, jis 
taip pat nemokėjo lietuviškai, nes savo kil-
me priskirtinas Liaudos bajorams, jų gimtoji 
kalba buvo lenkų, jis mokėsi Šiauliuose, rusų 
gimnazijoje. 1896 m. Andrius Domaševičius 
ir Alfonsas Moravskis Lietuvos socialdemo-
kratų partijos programą parengė ne lietuvių, 
o lenkų kalba11. Lietuviškai kalbėjo bajorai, 
valdę palivarkus ir dvarus, bendravę su 
valstiečiais. Prie tokių priskirtinas Donatas 
Malinauskas ir jo seserys. Nėra abejonių, 
kad kalbos kokybė priklausė nuo daugybės 
faktorių ir pirmiausia nuo Lietuvos regiono. 
Tenka apgailestauti, kad ant sovietinės pro-
pagandos ir apgaulės meškerės pakibo mūsų 
istorikai. Filomenos Marijos Malinauskaitės 
aktyvią kovą už lietuvybę liudija jos para-

šas po lietuvių skundais Vilniaus vyskupui  
S. Zvierovičiui. Šie dokumentai niekur nebu-
vo publikuoti ir neįvardyti visi juos pasirašę 
asmenys. Tarp pasirašiusių Vilniaus inteli-
gentų – Donato Malinausko ir kt. – yra ir ku-
nigaikštis Kazimieras Kęstutis-Gediminas12. 
Ar buvo Filomenos Marijos Malinauskaitės 
parašas po 1896 m. lietuvių prašymu vysku-
pui L. Zdanovičiui, neaišku, nes šio prašymo 
su maždaug 300-ais lietuvių parašų iki šiol 
nepavyksta surasti. Filomena Marija savo 
biografijoje pasakoja: „Aš samdydavau butą, 
kuriame susirinkdavo mano patrauktieji lie-
tuviai. Ir, kai kunigas Ambrazevičius pamatė 
mano veiklą lietuvių tautai, pakvietė mane 
paskleisti jo parvežtas lietuviškas knygas 
tarp lietuvių. Aš ir mano brolis lankydavom 
butus. Tiems, kurie padėdavo išnešioti tas 
knygas, teikdavom jiems veltui ir maistą, o 
kunigas [Ja]gėla juos dar mokydavo“13. „Lie-
tuvių komiteto“, o kartu ir Filomenos Marijos 
veikla greitai buvo pastebėta caro tarnybų. 
Tai patvirtina 1899 m. spalio 17 d. ir 1900 m. 
kovo 14 d. Vilniaus gubernijos žandarų val-
dybos Vilniaus apskričiai pranešimai. Įdomu, 
kad pagrindinio lietuvių būrelio, vadinamo 
Lietuvių komitetu, iniciatoriaus Donato Ma-
linausko žandarai nesusekė ir laikė vadu kun. 
Ambraziejų. Žandarų agentai žinojo komiteto 
sudėtį: A. Domaševičius, E. Nonevičius, namo 
savininkas Buivydas14, dvarininkas D. Ma-
linauskas, jo sesuo Filomena Malinauskaitė 
(komiteto kasininkė ir bibliotekininkė), gydy-
tojas A. Vileišis, jo brolis advokatas J. Vileišis, 
„kažkoks“ P. Matulionis15... Lietuvių komite-
to, tautos kitaip praminto Dvylika Apaštalų, 
sudėtyje buvo daug bajorų. Sena Onuškio 
apylinkių bajorų Buivydų giminė nepelnytai 
užmiršta, o Vlado Buivydo16, Gubiškių dvaro 
ekonomo antkapis Vytautavos kapinėse bai-
gia sugriūti. Buivydo dalyvavimas Dvylikos 
Apaštalų sudėtyje dar kartą patvirtina, kad 
Donatas Malinauskas slaptąją organizaciją 
būrė iš savo aplinkos bajorų.

Kaip buvo gabenamos knygos

Apie Filomenos Malinauskaitės kaip 
knygnešės veiklą yra rašęs Jonas Vileišis17, 
kanauninkas J. Kukta teigė, kad ji „žinoma 
kaipo lietuvė iš jos orientacijos ir darbų“18, būta 
ir Liudo Giros paliudijimų19, kad ji pasekusi 
brolio Donato Malinausko pėdomis. Filomena 
Malinauskaitė nurodo, kad knygas gaudavo 
iš Tilžės20. Kaip jas atgabendavo, nėra aišku. 
Savo bute ji buvo įsteigusi sandėlį, knygas 
dalijo knygnešiams iš įvairių Lietuvos kraštų, 
turėjusiems kunigo Ambraziejaus liudijimus, 
kad galima jiems duoti. Į Onuškio, Alovės ir 
Daugų apylinkes knygas veždavo pati. Platino 
knygas ir Vilniuje21. Jonas Vileišis, nuo 1898 m. 
gyvenęs Vilniuje, yra nurodęs, kad geresnės 
slėptuvės knygoms kaip pas Filomeną Ma-
linauskaitę neradęs, ji ir pati „tai šen, tai ten 
nešiojo lietuviškas knygas ir tat tęsėsi keletą 
metų“22, o tai, kad tėvas buvęs caro armijos 
pulkininkas, buvo gera priedanga. 1937 m. 
balandžio 7 d. rašte ministeriui pirmininkui 
Juozui Tūbeliui Filomena Malinauskaitė nu-
rodė, kad yra sumokėjusi 2 000 rublių baudos 
caro valdžiai už slapto knygų sandėlio buvimą 
Vilniuje jos bute23.

1 Juozapas Ambraziejus (Ambrozevičius, Ambrazevičius)  (1855 02 
19–1915 06 14).
2 Stakauskas J., Naujieji nacionalizmai ir katalikų bažnyčia Lietuvoje, Aidai 
mmiii, 2003, p. 277.
3 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), f. 1787, ap. 
1, b. 91, l. 31.
4 Valstybės pensijų įstaigai Pareiškimas.// LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 91, 
l. 179; Kitur nurodoma , kad gimė 1859 sausio 5 d. Valstybės pensijų 
įstaigai Pareiškimas.// LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 91, l. 182. 
5 Gintneris A., Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskio bibliotekos 
Rankraščių skyrius (toliau LMAVB RS), f. 12, S. v. 3078, l. 70.
6 Gintneris A., Filomena Malinauskaitė.// Lietuvos mokslų akademi-
jos Vrublevskio bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau LMAVB RS), f. 
12, S. v. 3078, l. 70; Įžymiosios Lietuvos moterys: XIX a. antroji pusė–XX a. 
pirmoji pusė, parengė Dalia Marcinkevičienė, Vilniaus universiteto 
leidykla, 1997, p. 94–97.
7 Gyvenimo aprašymas Filomenos Malinauskaitės. //LCVA, f. 1787, 
ap. 1, b. 91, l. 31.
8 Prieiga per internetą –  <http://gintarinesvajone.lt/2014/11/10/
knygnesiu-remeja-tremtine-filomena-malinauskaite-1859-1941/>.
9 Gyvenimo aprašymas Filomenos Malinauskaitės. // LCVA, f. 1787, 
ap. 1, b. 91, l. 31.
10 Alekna J., „Atminimai netolimos praeities Vilniaus gyvenimo“,  
D-ras Al... // Lietuvos žinios, 1912 03 23 (04 05), Nr. 36–37, p. 3–6.
11 Jurginis J., Gydytojas Andrius Domaševičius: Laikas ir amžininkai, 
Gairės, 2017, Vilnius, p. 53.
12 Vilniaus lietuvių prašymas vyskupui S. Zvierovičiui 1898 11 06 
LMAVB RS, f. 318, b. 22183, l. 1–2.
13 Gyvenimo aprašymas Filomenos Malinauskaitės. //LCVA, f. 1787, 
ap. 1, b. 91, l. 31.
14 Onuškio apylinkėse gyvenusių bajorų Buivydų genealogija nėra 
žinoma.
15 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau LVIA), f. 419, ap. 4, 
b. 7, l. 9–10; Jankauskas V., „Vienas iš „Dvylikos apaštalų“ Povilas 
Matulionis Vilniuje (1894–1910)“// Kupiškis, 2010, Nr. 8, p. 35– 46; 
Merkys V., tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918, Versus 
Aureus, 2006, p. 435.
16 Apie 1938 metus Vladas Buivydas tapo Komaravos dvaro savi-
ninku.
17 Jono Vileišio Liūdyjimas 1935 05 28.// LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 
91, l. 22.
18 Kanauninko J.Kuktos Liudymas 1935 03 27.//LCVA, f. 1787, ap. 
1, b. 91, l. 12.
19 Prieiga per internetą –  < http://gintarinesvajone.lt/2014/11/10/
knygnesiu-remeja-tremtine-filomena-malinauskaite-1859-1941/>.
20 Pasidarbavusiems Lietuvos atgimimui veteranams Pensijų nustaty-
mo reikalu Žinių lapas .//LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 91, p. 7.
21 Kaluškevičius B., Misius K., Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 
1864–1904., Vilnius, 2004, p. 285.
22 Jono Vileišio Liūdyjimas 1935 05 28.// LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 
91, l. 22
23  Jo Ekscelencijai Ponui ministrui pirmininkui 1937 04 07.// LCVA, 
f. 1787, ap. 1, b. 91, l. 155.
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Rytų Lietuvos mokyklos

Auksiniu rudenio taku šių metų spalio 
20 dienos vaiskų rytą į Šalčininkų r. Tur-
gelių ,,Aistuvos“ gimnaziją skubėjo ne tik 
mokiniai, bet ir svečiai iš įvairių Lietuvos 
vietų. Ir kaip neskubėsi, juk šiandien Turge-
lių ,,Aistuvos“ gimnazijoje didelė šventė – 
gimnazijos bendruomenė švenčia 25-erių 
metų jubiliejų! 

Jau iš tolo visus pasitiko šventiškai pa-
puošta gimnazija, kurios slenkstį peržengęs 
jautiesi lyg būtum stebuklingame sode, pil-
name raudonskruosčių obuolių. Atvykusius 
svečius maloniai ir svetingai sutiko gimna-
zijos direktorė A. Voverienė, besišypsantys 
mokytojai ir mokiniai. Jie svečius pakvietė 
pabendrauti, sušilti prie kavos puodelio. 

10-ą valandą visi susirinko į papuoštą 
mokyklos salę. Šventės pradžioje iškilmin-
gai nuskambėjo Lietuvos Respublikos ir 
Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos himnai. 
Po to gimnazijos direktorė A. Voverienė 
šiltai ir nuoširdžiai visus pasveikino šventės 
proga, trumpai pristatė mokyklos istoriją, 
pasidžiaugė mokyklos bendruomenės pa-
siekimais, padėkojo visiems, mokytojams 
ir darbuotojams įteikė padėkos raštus už 
nuoširdų darbą.

Pasveikinti gimnazijos bendruomenės 
atvyko gausus būrys svečių: Lietuvos Res-
publikos Seimo Švietimo ir mokslo ko-
miteto pirmininko E. Jovaišos padėjėja  
N. Balčiūnienė, Švietimo ir mokslo minis-
terijos Regioninių mokyklų skyriaus vedė-
jas J. Vasiliauskas ir vedėjo pavaduotojas  
M. Griškevičius, Šalčininkų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotoja J. Sinkevič, Šalčininkų 
rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjos pavaduotojas sportui V. Kočan, lietu-
vių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas  
A. Masaitis, Cingų labdaros fondo pirmininkas 
J. Endriukaitis, Turgelių seniūnijos seniūnas  
V. Jurgelevič, gimnazijos rėmėjai iš Kauno G. Žu-
kauskas ir A. Petrukevičius, mokyklos steigėjas  
A. Eigirdas, Dieveniškių verslo ir techno-
logijų mokyklos direktorė I. Šedienė, Šalči-
ninkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 
direktorius V. Žilius, Kalesninkų Mykolo 
Rudzio pagrindinės mokyklos direktorė 
R. Aukščionienė, Butrimonių pagrindinės 
mokyklos direktorė V. Žutautienė, Vilniaus 
„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos direktorė  
O. Jurgilienė, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovs-
kio gimnazijos mokytojos D. Jelmakaitė ir  
A. Lozovska, Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos 
XIII ir XIV laidų buvę mokiniai.

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijai 25-eri!
Marijona GERVELIENĖ, Šalčininkų r. Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Svečiai pasveikino, pasidžiaugė gražia 
gimnazija, puikiais pasiekimais, palinkėjo ge-
riausios kloties ir įteikė atminimo dovanas. 

Buvo įteikti Švietimo ir mokslo ministe-
rijos apdovanojimai mokytojoms už ilgametį 
nuoširdų pedagoginį darbą: A. Paliuškevi-
čienei, R. Midverienei, L. Unuček ir priešmo-
kyklinio ugdymo pedagogei S. Gušča. 

Didelio visų dėmesio sulaukė meninė 
programa, kurią parengė R. Midverienė,  
I. Gimžūnienė ir L. Zinkevičienė. Programoje 
dalyvavo gausus būrys mokinių ir mokytojų.
Vedėjas sekė pasaką apie Aistuvos šalį, kurioje 
augo didelis sodas. Tame sode apsigyveno 
povelė su povučiais... Sekamą pasaką iliustra-
vo ekrane rodomos užfiksuotos akimirkos iš 
,,Aistuvos“ gimnazijos gyvenimo. Pasakojimo 
intarpuose mokiniai ir mokytojos šoko ir dai-
navo. Karštų aplodismentų susilaukė šokis 
,,Obelėlė“. Visiems patiko ikimokyklinukų 
ir priešmokyklinukų atliekama daina ,,Kiek 
darbų“. Sužavėjo ir akordeonu grojusi Marta 
Tyškevič, 1–4 klasių mokinių atliekama daina 
„Pasaka“, vyresnių klasių mokinių dainuojama 

daina ,,Pasakų šalis“. Smagiai nuteikė šokiai 
,,Folksiuita“, ,,Gransveras“. Programą užbaigė 
bendra daina ,,Mūsų dienos kaip šventė“. 

Šventės pabaigoje į salę buvo įvežtas 
didelis šventinis tortas.

Svečiai buvo pakviesti apžiūrėti mokyk-
lą, pasivaišinti prie bendro vaišių stalo.

Visi su pakilia, džiugia nuotaika ilgai 
šurmuliavo mokykloje, dalijosi įspūdžiais, 
kurie neišdildomi liks kiekvieno atminty. 

Kad 25-mečio jubiliejaus šventė būtų 
įspūdinga ir įsimintina, daug išmonės ir 
darbo įdėjo mokytojai: R. Midverienė, L. Zin-
kevičienė, I. Gimžūnienė, D. Bartasevičienė, 
D. Bralkovskaja, A. Lingė. 

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams: VšĮ 
,,Kretingos maistas“, Cingų fondui, garso 
režisieriui G. Stakučiui, Vilniaus ,,Žemy-
nos“ progimnazijos muzikos mokytojai U. 
Paliukaitytei, teatro ir kino aktoriui V. Mar-
tinaičiui, aktoriui R. Giedraičiui.

Nuotr. iš turgelių „Aistuvos“ gimnazijos 
archyvo

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga, su-
būrusi šio regiono mokytojus, dirbančius 
lietuvių ir kitomis kalbomis ugdomose 
švietimo įstaigose, organizuoja mokytojų 
švietimą, skatina kultūrinį bei istorinį 
Lietuvos pažinimą, dažnai rengia įvairius 
renginius, organizuoja pažintines bei edu-
kacines išvykas.

Smagu, jog šių metų spalio 7 d. Rytų 
Lietuvos mokytojų sąjunga pakvietė istorijos 
ir kitų dalykų mokytojus dalyvauti edukaci-
nėje programoje ,,Geriau pažinkime Lietuvos 
istoriją“. Visi išvykos dalyviai nekantravo 
pamatyti Pakruojo dvarą ir tapti Gyvojo 
muziejaus dalyviais.

Susipažinę su dvariškio gyvenimo dienot-
varke, pasijautėme, tarsi gyventume XIX a. 
Supratome, kad Pakruojo dvaro praeitis tapo 
realybe – mes, kaip pilnateisiai dvariškiai, net 
prisiekę, vykdėme visus tijūno nurodymus, 
leidome dvarišką dieną. Tijūnas gerai organi-
zavo dvariškių darbus: kūlimą, mali-mą, skal-
bimą. Visi nekantravome sulaukti iš kelionių 
grįžtančio barono. O jo keliauta daug. Visa, 
kas ūkyje to meto Europoje buvo pažangu, 
baronas per Rygą atsiveždavo į Pakruojo 
dvarą. Gyvenimas virė lyg prieš šimtą metų: 
Tado Blindos meilė baronaitei, šio razbaininko 
viešas plakimas, ristūnų azartiškos varžybos, 
pietūs Baltojoje pokylių menėje, koncertas. 

Įžengę į išpuoselėtus dvaro rūmus at-
kreipėme dėmesį, kaip rūpestingai, išmaniai 

Projektas ,,Geriau pažinkime Lietuvos istoriją“
Ona AVIŽINIENĖ, Vilniaus r. Mickūnų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos narė

buvo kuriama rūmų apdaila, o dvarinin-
kaitė, pasakojusi apie baronų gyvenimą, 
atrodė kaip tikra 1896-ųjų m. kilminga 
dama. Sužinojome, jog dvare lankėsi ir net 
septynerius metus gyveno bei dirbo garsus 
to meto parfumeris Žako, sukūręs ir šiandien 
maloniai svaiginantį kvapų pasaulį.

Koks gi dvaras be alaus? Apie alaus ga-
mybą, stiprumą ir gėrimo kultūrą šmaikščiai 
pasakojo aludaris Žaldokas, savo pasakoji-

mą paįvairindamas akordeono melodijomis, 
dainomis, nuotaikingais pasakojimais.

Visi norintys apsilankė kalvėje, keldami 
kūjį, bandė savo rankos stiprumą. Pirkioje 
stebėjo, kaip kaimo krosnyje kepama duona, 
kaip liejamos žvakės, siuvami rūbai.

Kadangi mūsų edukacinė išvyka sie-
jama su Mokytojo diena, tai barono svei-
kinimo žodžiai mokytojams mūsų širdis 
tarsi balzamu patepė ir paskatino švęsti 

dvariškai! Sakoma, kad iš kelionių žmonės 
negrįžta tokie patys. Tikra tiesa – parva-
žiavome iš Pakruojo dvaro, didžiausios 
Lietuvoje iki šių laikų išlikusios vokiečių 
valdytos dvaro sodybos, kur restauruoti 
26 sodybos pastatai ir XIX a. dvasia, pra-
turtėję, supratę, kaip svarbu pažinti savojo 
krašto istoriją, gerbti bei tausoti anuomet 
gyvenusių žmonių palikimą, ir, aišku, 
pamąstyti, o kaip aš, XXI a. žmogus, kuriu 
savo, savo šeimos, giminės, Lietuvos istori-
ją. Ką įdomaus, nepamirštamo sukuriame 
mes šiandien, ar apie tai bus įdomu XXIII 
ir kitų amžių žmonėms? 

Tiems, kurie dar nebuvo Gyvajame 
muziejuje, kur šimtametė istorija mūsų 
akyse virsta realybe, vertėtų apsilankyti ir 
pasijusti dvaro dvariškiu. Juk, kaip sako or-
ganizatoriai: ,,Būti dvariškiu – tai Jūsų orus 
apsisprendimas saugoti, gerbti ir puoselėti 
dvarišką kultūrą, būti dvariško gyvenimo 
dalimi.“

Už nepakartojamą ir įsimintiną edukaci-
nę išvyką dėkojame mūsų energingosioms 
organizatorėms: Rytų Lietuvos mokytojų 
sąjungos pirmininkei Danguolei Sabienei 
bei Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos orga-
nizacinio skyriaus vadovei Aldonai Kodytei. 
Ačiū, kad skatinate kolegas pažinti, pamilti 
ir vertinti gimtąjį kraštą.

Autorės nuotr.

Giedamas Lietuvos Respublikos himnas

25-mečio jubiliejaus šventės akimirka

Edukacinės programos „Geriaus pažinkime Lietuvos istoriją“ dalyviai Pakruojo dvare
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Rudenį Vilniaus r. Eitminiškių gimna-
zijoje lyg žemuogių karolius ant smilgos 
veriame prisiminimus apie vasarą lankytas 
vietas ir patirtus nuotykius. Įsimintina 
buvo ne tik prabėgusi vasara, bet ir praėję 
mokslo metai. Ryškesni prisiminimai iš 
„Erasmus+“ projekto „Save our Resour-
ces“ renginių „Biokuras. Žemdirbystė“, 
„Kultūriniai ištekliai. Gamta“, susitikimo 
su projekto partneriais Eitminiškių gim-
nazijoje bei išvykos į Italiją. 

„Erasmus+“ projektas „Save our Resour-
ces“ praplečia ne tik mokinių žinias, bet ir 
ugdymo erdvę. Šio projekto dėmesys skir-
tas šviesti ir ugdyti mokinius apie gamtos 
išteklių saugojimą, tad ne kartą teko palikti 
mokyklinį suolą, apsiauti guminius batus ir 
išeiti į mišką ar įbristi į upelį, patyrinėti tai, 
kas yra šalia. Tik pažinę šalia gimnazijos 
tekantį upelį, žaliuojantį mišką ar kultūrinius 
objektus, mokiniai labiau pamilo savo kraštą 
ir suprato, kokios turtingos Eitminiškių 
apylinkės. Tą patvirtino renginio „Biokuras. 
Žemdirbystė“ metu mokinių sukurtos ekolo-
giško verslo vizijos nuo ekologiškų ūkių iki 
meditacijos centrų. Džiugu, kai jauni žmonės 
mato perspektyvų savame krašte.

Mokyklos bendruomenė turėjo puikią 
progą ir atvykusiems „Erasmus+“ projekto 
„Save our Resources“ partneriams pristatyti, 
kas Eitminiškių apylinkėse ir visoje Lietuvoje 
gražiausia bei parodyti, kaip mes visa tai 
saugome. Svečiai iš Vokietijos, Rumunijos, 
Ispanijos ir Italijos diskutavo apie gamtos 
resursų saugojimo galimybes, aplankė 
Anykščius, Vilnių, Kauną, stebėjo, kaip 
Lietuvoje gaminamas biokuras, vaišinosi 
nacionaliniais patiekalais, kepė šakotį ir duo-
ną. Išvykdami svečiai išsivežė prisiminimų 
apie lietuvišką šaltį, baltus miškus ir šiltą 
Eitminiškių gimnazijos bendruomenę.

Erasmus+ projektas – puiki patirtis gimnazijai
Kristina STUČIENĖ, Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja,
Svetlana SČASTNAJA, projekto koordinatorė

Išlydėjus svečius, kilo klausimas: ar 
svečius sužavėjusi turtinga Lietuvos gamta 
yra švari? Kovo mėnesio pabaigoje mokytoja 
Daiva Olechovič kartu su mokiniais renginio 
„Kultūriniai ištekliai. Gamta“ metu atliko 
tiriamąjį darbą, kuriame siekta išsiaiškinti, 
kokia žemė, vanduo ir oras Eitminiškių 
apylinkėse bei kokiomis daržovėmis mai-
tinamės. Po atliktų tyrimų paaiškėjo, kad 
Eitminiškių apylinkėse oro tarša nedinelė, 
žemės ir vandens pH neperžengia normos, 
tačiau vanduo ir daržovės užterštos nitratais, 
kurie gali skatinti susirgimą vėžinėmis ligo-
mis. Rezultatai parodė, kodėl reikia saugoti 
gamtos išteklius. 

Ne tik gamtą svarbu išsaugoti. Svarbu 
nepamiršti ir Lietuvos kultūros, tradicijų. 
Renginyje Eitminiškių gimnazijos mokiniai 
prisiminė, kokias tradicijas, patiekalus, le-

gendas ir mitus yra paveldėję iš savo senelių. 
Tarsi lobio skrynion surinkome receptus, pa-
ruošėme garsiausių Lietuvos legendų prista-
tymus bei klausimus apie mūsų kraštą. Šiuo 
lobiu norėjome pasidalyti su „Erasmus+“ 
projekto partneriais iš užsienio.

Gera prisiminti, kaip Eitminiškių gim-
nazijos ir Lietuvos ambasadoriai, keturi 
mokiniai ir dvi mokytojos, į lagaminus 
supakavę Lietuvos lobį – kultūrinius ištek-
lius ir gamtos tyrimus – 2016 m. balandžio 
pradžioje išvyko į „Erasmus+“ projekto 
„Save our Resources“ partnerių susitikimą 
Italijoje, Bario mieste. Eitminiškių gimnazijos 
bendruomenė išlydėjo Anną Rodionovą, 
Edviną Kaloną, Indrę Bužinskaitę, Agniešką 
Sinkevič ir mokytojas Svetlaną Sčastnają 
ir Dovilę Blažytę-Vanagienę. Nors kelionė 
buvo varginanti, pirmieji įspūdžiai ištirpdė 

nuovargį. „Pamačius Bario miestą, pirmasis 
įspūdis pribloškė“, – dalijosi Agnieška Sinke-
vič. Pakalbinta apie savaitę Italijoje, mokinė 
Anna Radionova tarsi karolius pabėrė gau-
sias veiklas: „Pirmas tris dienas susitikimai 
vyko Bari miesto universitete. Pirmadienį 
buvo aptariama projekto veikla, pristatomi 
paruošti filmukai apie jų šalies gamtą, viską 
užbaigė koncertas iš geriausių itališkų operų 
ištraukų. Antrąją dieną vyko meno, filosofi-
jos, chemijos, skaitmeninio švietimo, tarp-
tautinio folkloro edukacinės dirbtuvės. Šią 
dieną labiausiai patiko žaidimas, sukurtas iš 
kiekvienos šalies pateiktų klausimų. Trečiąją 
dieną vyko uždarymas: aptarėme rezulta-
tus, susitikimo organizatoriai padėkojo už 
dalyvavimą. Ketvirtadienį vykome aplan-
kyti Margherita di Savoia druskos laukų ir 
laboratorijos. Vėliau apžiūrėjome šalia jūros 
esančią katedrą, Svebian pilį ir paragavome 
garsiausių itališkų ledų. Penktadienį mes, 
lietuviai, praleidome Romoje.“ Grįžusius 
mokinius ir mokytojus pasitiko šiltas pava-
saris. Išklausę įspūdžių apie kelionę į Italiją, 
jautėmės tarsi keliavę kartu.

Įspūdžių karoliai dar nebaigti verti. 
Laukia dar vieneri metai su „Erasmus+“ 
projektu. Tik gerai pažinę savo kraštą ir kitas 
šalis, galime palyginti ir džiaugtis Antano 
Baranausko žodžiais: „Kur tik žiūri, vis 
gražu: žalia, liekna, gryna! / Kur tik uostai, 
vis miela: giria nosį trina!“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos 
Komisijai, „Erasmus+“ programos, kurią Lie-
tuvoje administruoja Švietimo mainų paramos 
fondas, lėšomis. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus 
požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsa-
kinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos 
naudojimą. 

Dovilės Blažytės-Vanagienės nuotr.

Projekto dalyviai prie mokinių namų darbų-piešinių, kurių tema „Gamta“

Pilietiškumo projektas „Augu Lietuvai“ 
Virginija BALČIUVIENĖ, Vilniaus r. Riešės gimnazijos Priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja,
Agnė PUJANAUSKIENĖ, Vilniaus r. Riešės gimnazijos Pagrindinį ir pradinį ugdymą organizuojančio skyriaus vedėja 

2017 m. lapkričio 9 d. Vilniaus r. Riešės 
gimnazija kartu su Vilniaus automechani-
kos ir verslo mokykla sukvietė savo moki-
nius, gimnazijos mažuosius ugdytinius bei 
Bukiškio kaimo bendruomenę į gimnazijos 
pilietiškumo ugdymo tęstinio projekto 
„Augu Lietuvai“ renginį, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

Renginio metu Riešės gimnazijos Bukiš-
kio progimnazijos skyriaus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, 
mokiniai, Riešės gimnazijos gimnazistai, 
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos 
moksleiviai bei svečiai buvo kviečiami so-
dinti tulpes, kurios pavasarį pražys Lietuvos 
trispalve.

Šventėje sveikinimo žodžius tarė Vil-
niaus automechanikos ir verslo mokyklos 
direktorė Elena Pelakauskienė. Kviesdama 
skirti visus gražius darbus išskirtinei šalies 

valstybingumo datai paminėti sveikinimo 
žodžius sakė ir pirmuosius tulpių daigelius 
pasodino Riešės gimnazijos direktorė Lina 
Miliuvienė su gimnazijos ugdytiniais. 

Tulpių sodinimą puošė koncertinė pro-
grama, kurioje dalyvavo Riešės gimnazijos 
Bukiškio progimnazijos skyriaus ugdytiniai, 
Riešės gimnazijos gimnazistų tautinių šokių 
kolektyvas „Sūkurėlis“, Vilniaus automecha-
nikos ir verslo mokyklos mokiniai.  

Džiaugiamės, kad šia gražia mokyklų 
bendryste, jų nuoširdžiu siekiu sutelkti 
bendruomenę švęsti atkurtos Lietuvos 
šimtmečio jubiliejų, pasidžiaugė Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas 
Vasiliauskas, Avižienių seniūnijos seniūnas 
Michail Bortkevič.

Agnės Pujanauskienės nuotr.

Riešės gimnazijos Bukiškio progimnazijos ugdytiniai

Iš kairės: Virginija Balčiuvienė, Riešės gimnazijos Priešmokyklinį ir ikimokyklinį ugdymą organi-
zuojančio skyriaus vedėja, Lina Miliuvienė, Riešės gimnazijos direktorė, Jonas Vasiliauskas, Švie-

timo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas, Avižienių seniūnijos seniūnas 
Michail Bortkevič ir Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos direktorė Elena Pelakauskienė
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Krikšto laikas

Istorijoje įprasta laikyti, kad krikšto data 
yra toji, kada krikštijasi genties ar šalies 
valdovas.

Dėl Lietuvos krikšto datos esama keleto 
nuomonių – tų datų nurodomos net trys: 
1009, 1251 ir 1387 m. (LI 2012, 26, 29, 40, Kvi-
klys 1985, 29). Pridėjus dar Vytauto vykdytą 
atgautosios Žemaitijos krikštą 1413 m., datų 
būtų jau keturios.

Latvijos atvejis keblesnis – Latvija resp. 
šiaurės baltai iki vokiečių ekspansijos nebu-
vo suvienyti ir savo valdovo neturėjo. XII 
a. gale šiaurės baltų ir finų (lyvių) žemėse 
pasirodę vokiečiai misionieriai orientavosi 
į atskirų bendruomenių ar genčių krikštą, 
bet jis nebuvęs sėkmingas. XIII a. pradžioje 
krikštas tapo karo pretekstu (1202 m. krikš-
čionybei platinti Rytų Baltijoje buvo įkurtas 
Kalavijuočių ordinas); vokiečių karas su 
šiaurės baltais ir finais truko beveik iki to 
amžiaus pabaigos – 1290 m.1 Nugalėtieji 
baltai ir finai, per karus netekę diduomenės, 
nebuvo nei masiškai krikštijami, nei kryp-
tingai krikščioninami iki pat Reformacijos 
(XVI a.). Tačiau latvių istoriografijoje krikšto 
data priimta laikyti pirmosios bažnyčios 
pastatymo ir vyskupystės įkūrimo datą. 
Tokia vyskupystė buvo įkurta 1184 m. lyvių 
gyvenamojoje Ikškilėje (28 km į pietryčius 
nuo Rygos), o po metų buvo apkrikštyti 
pirmieji lyviai mainais į pažadą pastatyti 
jiems mūro pilį gintis nuo lietuvių (HLK I, 6). 
Dėl panašių priežasčių neaiški ir prūsų 
bei Prūsijos lietuvių krikšto data. Pirmasis 
mėginimas pakrikštyti prūsus buvo 997 m., – 
jį Pagudėje mėginęs atlikti vyskupas Adal-
bertas buvo prūsų nužudytas netoli Drusens 
uosto Vyslos deltos rytinėje pusėje2. 

Pačių latvių, tiksliau, šiaurės baltų krikš-
tijimas vykęs lėtai, priešokiais, supriešinant 
apkrikštytąsias gentis ar net jų dalis su dar 
nekrikštytomis, pavyzdžiui, kuršius su 
kuršiais, žiemgalius su žiemgaliais. 1207 m. 
pirmieji pradėti katalikiškai krikštyti sėliai 
ir Talavos latgaliai, nors pastarieji prieš tai 
buvę apkrikštyti Pskovo stačiatikių3 (HLK 
XI, 6–7).

Sprendžiant iš keliautojų ir kronikinin-
kų liudijimų, taip pat iš XV a. pradžioje 
išleistų potvarkių matyti, kad krikščionybė 
buvo mažai palietusi Latvijos kaimo gy-
ventojus – jie tebesilaikė ankstesnės tiky-
bos ir garbino savo dievybes šventosiose 
giraitėse (Šterns 1997, 53). 1422 m. Valkos 
landtago išleistame teisyne buvo prisakyta, 
jog kiekvienas žemvaldys, „turintis paval-
džių nevokiečių, privalo žiūrėti, kad nevo-
kiečiai savo vaikus pakrikštytų per mėnesį 
nuo jų gimimo. Taip pat niekas negali su-
silaikyti nuo krikšto ar jį nuplauti“4, grasi-
nant už tai mirties bausme. 1428 m. Rygos 
bažnyčios konsiliumo statute vėl kalbama 
apie latvių krikštijimą. Krikštas turįs vykti 
labai iškilmingai, o kunigas turįs išmokyti 
šios apeigos tiek tėvą, tiek motiną, kad šie 
galėtų ateityje patys pakrikštyti kūdikį, 
matydami, jog jam gresia mirtis. Tėvams 
krikštyti leista sava kalba, kunigas krikšto 
tekstą pasakydavęs lotyniškai (Šterns 1991, 
60). Statutas reglamentavo ir kitas apeigas: 
konfirmacijos, vestuvių bei laidotuvių. 
Nesilaikantiems bažnytinių apeigų buvo 
numatytos baudos.

Lietuvos krikštas
 

Pirmasis nesėkmingas Lietuvos krikštas 
esą įvykęs 1009 m., pasibaigęs krikšto ini-
ciatoriaus misionieriaus Brunono mirtimi. 
Kvedlinburgo analuose aprašytąją Boleslovo 
Narsiojo siųstojo Brunono Bonifacijaus mi-
siją kai kurie Lietuvos istorikai lokalizuoja 
Lietuvoje, o analuose minimą Netimerą, 
kuris Brunono triukų paveiktas sutiko ap-
sikrikštyti, vadina Lietuvos „karaliumi“ 
(Bumblauskas 2005, 18). Brunoną su 18 jo 
palydovų esą nužudęs kitas lietuvis – Ne-
timero brolis Zebedenas. Ši kriminalinė in-
terpretacija, deja, platinama ir užsieniečiams 
išverstoje Lietuvos istorijos santraukoje (LI 
2012, 26).

Brunono misijos lokalizavimas Lie-
tuvoje motyvuojamas tuo, jog tų laikų 
metraštininkai esą neskyrę Prūsijos nuo 
Lietuvos, o vėlesni metraščiai, pvz., XII 

a. Magdeburgo analai, aprašę Brunono 
misiją, mini ją Lietuvoje, ne Prūsijoje (Bum-
blauskas 2005 16). Iš tikrųjų Kvedlinburgo 
analuose minima vieta „Rusios ir Lietuvos 
pasienyje“ nereiškia, jog Brunonas buvo 
Lietuvą pasiekęs. Pagaliau ir paties misi-
onieriaus tikslas buvo pamėginti dar sykį 
tai, kas nepavyko jo pirmtakui Adalbertui – 
pakrikštyti Lenkijai gretimus prūsus. 
Netimero ir Zebedeno vardus kalbininkai 
laiko jotvingių, ne lietuvių kilmės, nes var-
dų dėmenys artimi vakarų baltų (prūsų) 
leksikai ir jų asmenvardynui5 (Zinkevi-
čius 2000, 14, Zinkevičius 2009, 124–125,). 
Žūties vieta šaltiniuose nurodoma prie 
Alstros upės, kurios vardas gretinamas su 
Aitra (slavų Jatra), Molčadės dešiniuoju 
intaku Nemuno aukštupyje (Zinkevičius 
2009, 124). Vadinasi, įvykiai vykę jotvingių 
žemėje, Dainavoje, į pietus nuo Lietuvos, o 
Netimeras galėjęs būti vienas iš jotvingių 
sritinių valdovų. Netgi pagal anų laikų 
praktiką nebūdavo keliaujama per nekrikš-
tytų pagonių žemes (jotvingiai tebebuvo 
pagonys) krikštyti už jų esančių kitų pa-
gonių (šiuo atveju – lietuvių). Prūsai irgi 
pradėti krikštyti nuo Kulmo ir Pamedės, 
t. y. nuo arčiausiai krikščioniškų žemių 
esančių sričių, Šiaurės Baltijoje krikštas ties 
Dauguvos žiotimis ir jos žemupiu pradėtas 
nuo ten gyvenusių lyvių – net šalies pava-
dinimui (Livland, Livonia) pasirinktas lyvių 
etnonimas, nes su jais vokiečiai susidūrė 
pirmiausia.

Tikrasis Lietuvos krikštas įvyko 1251 m., 
krikštijantis Mindaugui. Jo krikštas atėjo iš 
vokiškosios Livonijos, iš Rygos, ir to krikšto 
užsilikusių pėdsakų esama dabartiniame 
lietuvių maldyne. Kad pirmieji krikščioniški 
tekstai galėjo būti išversti iš vokiečių kalbos, 
dar XX a. viduryje pastebėjo kai kurie lietu-
vių išeivijos atstovai – A. Mažiulis, P. Rabi-
kauskas ir kt. (žr. Norvilaitė 2003). Išsamiai 
šį klausimą ištyrė prof. Zigmas Zinkevičius, 
atkreipęs dėmesį į tai, jog žegnonės pradžia 
lietuvių, latvių ir prūsų kalbose turi bendrą 
bruožą – joje minimas žodis Dievas: Vardan 
Dievo tėvo...; Dieva tēva /.../ vārdā; prūsiškoji 
žegnonė, suprantama, išliko tik raštiška 
forma: en Emnen Deiwas ſteſſe tawas ... (III ka-
tekizmas, p. 107, 109; 1296). Nei lotyniškojoje 
(In nomine Patris...), nei lenkiškoje (W imię 
Ojca...) ar rusiškoje (Во имя Отца...) žegnonė-
je žodžio Dievas nėra, vadinasi, lietuviškoji, 
latviškoji ir prūsiškoji verstos ne iš šių kalbų. 
Pasirodo, taip XIII a. žegnodavęsi vokiečiai, 
tokią žegnonę išlaikę iš arijonų tradicijos7, 
tad iš vokiečių kalbos ji buvo išversta į baltų 
kalbas – į latvių ir prūsų – todėl, kad šias tau-
tas vokiečiai krikštijo tiesiogiai, jas pavergę, 
o į lietuvių kalbą – Mindaugo krikšto metu 
(Zinkevičius 2000, 26-30).

Kai kurių per mindauginį krikštą atlik-
to vertimo fragmentų užsilikę ir maldose. 
Pavyzdžiui, „Angelo pasveikinime“ frazės 
tu pagirta tarp moterų žodis pagirta tiesiogiai 
išverstas iš lotynų benedicta ‘gerai pasakyta’; 
lenkų poteriuose vartojamas žodis bło-
gosławiona ‘palaiminta’ (Zinkevičius 2000, 
34–35). Visa tai rodo, kad pirmieji poteriai į 
lietuvių kalbą buvo išversti irgi iš vokiečių 
ar lotynų kalbos mindauginio krikšto (1251) 
metu ir iki jogailinio krikšto (1387) įsitvirtino 
kaip tradicija, kurios nelaužė vėlesnis krikšto 
pakartojimas. Arijoniškos kilmės baltiškoji 
žegnonė buvo aprobuota popiežiaus nepai-
sant to, kad patys arijonai laikyti eretikais.

1387 m. įvyko dar vienas Lietuvos 
krikštas, vykdant Jogailos įsipareigojimus 
Krėvos akte (1385) mainais į Lenkijos sos-
tą. Po mindauginio krikšto krikščionybės 
(katalikybės) plitimas Lietuvoje stagnavo – 
periferijoje ji platinama nebuvo. Įtakos tam 
turėjo Mindaugo mirtis (1263) ir po jos buvu-
si valdžios suirutė. Konfesiniu (ir kalbiniu) 
požiūriu LDK nebuvo unitarinė – tuo ji 
skyrėsi nuo kaimynų – Livonijos, Maskvos 
kunigaikštystės ir Lenkijos8. Rytinę Lietu-
vos dalį sudarė stačiatikiškos slavų žemės, 
tad Lietuva ir iki abiejų savo krikštų buvo 
pusiau krikščioniška, tačiau stačiatikybė 
nebuvo orientuota į Vakarų Europą ir net 
konfrontavo su Europoje paplitusia katali-
kybe; tos konfrontacijos būta abipusės. Be to, 
stačiatikybė Lietuvos elitui buvo vasalinių 
ar aneksuotųjų sričių religija, o Maskvos 
religinė įtaka joms tik stiprino pagoniškojo 

Lietuvos elito atsparumą stačiatikybei, todėl 
jos plitimas sustojo ties etnine lietuvių riba – 
Polocko-Minsko-Gardino linija (Zinkevi-
čius 2000, 13). Žinoma, Lietuvos valstybės 
sritiniai kunigaikščiai slaviškosiose žemėse 
apsikrikštydavo; iki XV a. vidurio net apie 
50 Lietuvos kunigaikščių rytinėse žemėse 
buvo priėmę stačiatikystę (Zinkevičius 2000, 
12). Tačiau abu katalikiški Lietuvos krikštai 
(1251 ir 1387) rodo, kad Lietuvos valdovai 
rinkosi Vakarų civilizaciją ir vakarietišką 
orientaciją. Stačiatikių Lietuvos slavų niekas 
neperkrikštijo – jie kaip iki tol buvo stačiati-
kiai (nuo 988 m.), taip ir liko. 

Jogailinis krikštas (tiksliau – krikšto 
atnaujinimas) buvo kur kas platesnis už 
mindauginį. Pats Jogaila prieš metus (1386) 
jau buvo apsikrikštijęs ir tapęs Lenkijos 
karaliumi. Lietuvoje jis fundavo Vilniaus 
katedrą bei 7 bažnyčias periferijoje, Aukš-
taitijoje, iš jų, beje, toliausia į rytus buvo 
Obolcų bažnyčia (ir parapija) – tarp Vitebsko 
ir Oršos. Bažnyčios buvo statomos išimtinai 
naujakrikštams lietuviams, nes stačiatikiai 
Lietuvos slavai (rusėnai) jau kelis šimtme-
čius turėjo cerkves, o kitokių katalikų, išsky-
rus pakrikštytuosius lietuvius, periferijoje 
nebuvo. Vadinasi, XIV a. ir vėliau statytos 
katalikų bažnyčios Lietuvos rytuose liudija 
buvusį lietuvių arealą.

Visi trys krikšto atvejai kai kurių istori-
kų diferencijuojami taip: Netimero krikštas 
buvęs pirmasis krikštas Lietuvoje (iš tikrųjų 
jotvingių žemėje), Mindaugo krikštas buvęs 
Lietuvos valdovo krikštas, o jogailinis – 
Lietuvos krikštas (Bumblauskas 2005, 18). 
Manyčiau, kad Lietuvos krikštu derėtų 
laikyti mindauginį, nes ir kitose šalyse, apsi-
krikštijus valdovui bei jo aplinkai, periferija 
dar likdavusi nekrikštyta. Pavyzdžiui, lenkų 
kunigaikščio Mieško Pirmojo krikšto data 
(966) laikoma Lenkijos krikšto metais9, nors, 
tarkim, vyskupas Adalbertas pakeliui į prū-
sų Pagudę 997 m. dar masiškai pakrikštijo 
Gdansko lenkus, o ir lenkų atsimetimo nuo 
krikšto būta ne vieno (Rutkauskienė 2016, 
13). Būta ten ir pagonių maištų; paskutinis 
jų buvo 1037 m. (Davies 2002, 336). Skan-
dinavijos šalių krikštas irgi siejamas su jų 
valdovų pirmuoju krikštu (Lägerkvists 2002, 
22), nors į šalies gilumą krikščionybė ten 
skverbėsi irgi lėtai.

Jogailinio krikšto metu ir po jo vyko 
parodomasis ankstesniojo tikėjimo apraiškų 
naikinimas: gesinama šventoji ugnis, kapo-
jami žalčiai, kertamos šventgirės, ąžuolai ir 
pan. Šito darbo aktyviai ėmėsi iš Lenkijos at-
vežti kunigai ir vienuoliai, nes savos gausios 
katalikų dvasininkijos lietuviai, suprantama, 
dar neturėjo. Kilmingieji buvo pakrikštyti 
Vilniuje individualiai, pašlaksčius juos van-
deniu, nekilmingiesiems karalius pažadėjo 
marškinius ir vilnonius drabužius, todėl 
norinčių krikštytis susidarė ištisi būriai, 
ir juos krikštijo masiškai, įbridusius į upę. 
Būta tokių, kurie norėjo krikštytis ne kartą, 
kad vėl gautų žadėtuosius drabužius (LI 
2012, 42).

Interpretuojant mindauginį ir jogailinį 
krikštą, pasitaiko teiginių, jog mindau-
giniam krikštui Lietuvos diduomenė 
nepritarė dėl antivokiškų nuostatų, bet ne-
sipriešino, kai valdovas (Jogaila) pasirinko 
lenkiškąjį krikšto variantą (Gudavičius 
2007, 94). Taip teigti būtų prasminga tik 
tuo atveju, jei abu krikštai būtų vykę tuo 
pačiu metu ir krikštijęsis būtų tas pats 
valdovas. Dabar gi abu krikštus skiria 
136 metai, krikštijosi skirtingi valdovai 
ir skirtingomis sąlygomis. Mindaugui 
mainais į krikštą nebuvo siūloma tapti 
Livonijos karaliumi, o valstybės žemių 
dovanojimas už krikštą ir netrukus už 
karūną vargu ar puošė patį krikšto foną. 
Jogailai krikštas buvo viena iš sąlygų gauti 
Lenkijos sostą. Be to, per daugiau nei 100 
metų ir Lietuvos diduomenės nuostatos 
evoliucionavo krikščionybės naudai, suvo-
kiant, kad tai būsiąs vienas iš pagrindinių 
pretekstų reikalauti nutraukti užsitęsusius 
ir alinančius kryžiaus karus prieš Lietuvą, 
ypač suintensyvėjusius po prūsų ir šiaurės 
baltų pavergimo. Neprieštarauta net dėl 
valstybės statuso pažeminimo iki vasali-
teto10. Tad vokiškojo ir lenkiškojo krikšto 
supriešinimas prasmės neturi, nes abiem 
atvejais krikštas tvirtintas popiežiaus, 

Livonijos ir Lenkijos vyskupų siuzereno. 
Be to, ir Gediminas, ir Algirdas su Kęstu-
čiu dėl krikšto derėjosi su vokiečiais, ne 
su lenkais. Vytautas 1383 m. pirmą kartą 
krikštijosi irgi vokiečių krašte, Prūsijos 
Tepliavoje, kur gavo Vygando vardą11. 
Lenkiškasis krikštas buvo pasirinktas tik 
dėl to, kad Jogailai susiklostė palankesnės 
sąlygos – Lenkijai skubiai prireikė kara-
liaus, o kviesti į sostą Jadvygos sužadėtinį 
Vilhelmą lenkai jau bijojo dėl galimos 
vokiečių įtakos didėjimo.

Po kelerių metų (1403) popiežius iš tiesų 
uždraudė kryžiuočiams kariauti su Lietuva 
(LI 2012, 42).

Valdovo krikštas – politinis aktas

Vokiečiams prikišti galima ne tai, 
kad jie baltus vertė KRIKŠTYTIS, o tai, 
kad VERTĖ krikštytis12. Baltai ir lyviai su 
estais XIII a. Europoje buvo vieninteliai 
nekrikščionys. Krikščionybė buvo Europą 
vienijanti religija; būti krikščioniu reiškė 
priklausyti tuometinei Europos sąjungai, 
bendrai krikščioniškosios Europos kultū-
rai, integruotis į ją. Kiekvienos religijos 
vienas iš pozityvių bruožų yra visuomenės 
konsolidacija. Jei arabams Europoje būtų 
pavykę išplatinti ir įtvirtinti islamą13, Euro-
pą vienijanti religija būtų tapęs islamas, o 
vienintelis ir tikriausias dievas būtų buvęs 
Alachas, ne Jahvė su Kristumi. Tad krikštas 
buvo neišvengiamas ne todėl, kad krikščio-
nybė būtų pranašesnė už baltų religiją ar 
už bet kurią kitą pasaulio religiją. Baltams 
krikštas buvo neišvengiamas, norint įveikti 
politinę izoliaciją, panaikinti krikščionių 
agresijos pretekstą ir pilna teise bendrauti 
su tuometine Europa, kurios civilizacija 
tęsėsi nebe pagoniškosios antikos, o krikš-
čionybės pagrindu. Kiekvienos valstybės 
valdovas, pirmasis priėmęs krikštą, savo 
poelgį grindė vienokiu ar kitokiu asmeni-
niu pretekstu. Mindaugui tai buvo kelias 
išardyti pavojingai Tautvilos-Vykinto-Da-
nilos koalicijai ir likti kaimynų pripažintu 
Lietuvos valdovu. Jogailai tai buvo sąlyga 
vesti Jadvygą ir tapti Lenkijos karaliumi. 
Tačiau už tų pretekstų slypėjo priežastis: 
nelikti izoliuotam nuo Europos, nebūti 
svetimkūniu Europoje ir nebūti agresijos 
taikiniu. Agresijos, kurios pateisinimas 
buvo to svetimkūnio šalinimas iš kon-
fesiškai suvienytos Europos, kuri buvo 
suvokiama kaip vientisas politinis dari-
nys, imituojantis buvusią Romos imperiją 
(Davies 2002, 304). Kad nutrauktų agresiją, 
buvo pasišovę krikštytis ir Vytenis, ir 
Gediminas (Jurginis 1987, 118), panašias 
krikšto sąlygas, tik su teritorinėmis pre-
tenzijomis, buvo pareiškę ir Algirdas su 
Kęstučiu (HVK 90-91)14. Tad valdovo resp. 
valstybės krikštas anuometinėje Europoje 
pirmiausia buvo politinis aktas.

Grįžkim prie pirmojo „jeigu“ modelio. 
Jeigu būtų susikūrusios prūsų ir latvių vals-
tybės, jų valdovai anksčiau ar vėliau būtų 
krikštijęsi patys ir krikštiję tautą. Tuometi-
nėje konfesiškai agresyvioje Europoje buvo 
patogiau gyventi būnant krikščioniu.

Vadinasi, vokiečių vykdytas baltų 
„krikščioninimas“, arba smurtinis krikštas, 
nutraukė natūralią baltų genčių valstybin-
gumo raidą ir diskreditavo pačią krikščio-
nybę. Kad kryžiuočių smurtinis elgesys 
diskredituoja patį Kristaus tikėjimą, XIII 
a. gale ir XIV a. ne kartą yra pabrėžę Li-
vonijos arkivyskupai ir Rygos magistratas 
skunduose popiežiui (Švābe 1939, 5-9)15. 
Ordino brolių smurtavimu ir sutarčių ne-
silaikymu yra skundęsis ir Gediminas – tai 
jam buvęs pretekstas neigiamai traktuoti 
pačią krikščionybę ir atsiimti anksčiau 
duotą pažadą krikštytis (GL 2003, 218, 
228). Kad krikščionybė buvusi tik priedan-
ga naujoms žemėms grobti, puikiai rodo 
XIII a. pradžioje kilęs livoniečio vyskupo 
Alberto ginčas su Danijos karaliumi dėl 
pretenzijų į danų užimtą ir krikštytą Šiau-
rės Estiją (ginčą Albertas tąsyk pralaimėjo) 
(HLK, XXIV, 2). Du šimtus metų puldinėję 
Žemaitiją ir protarpiais ją valdę, livoniečiai 
joje nepastatė nė vienos bažnyčios. 

Baltų krikštas ir krikščionėjimas
Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Kaunas

tęsinys kitame numeryje
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Iš Lietuvos architektūros istorijos

Pradžia Nr. 8 (838)

Paskutinieji architekto, jo šeimos 
narių gyvenimo metai Strebeikių 

dvarelyje ir svetur

Tikėtina, kad architekto V. Michnevičiaus 
Strebeikių dvaras, esantis apie 5 km nuo Žei-
mių miestelio, galėjo būti pastatytas XIX a. 
pirmoje pusėje ar viduryje. Iš pradžių Strebei-
kiuose gyveno Vaclovo Michnevičiaus motina 
Aleksandra su vyru Dominyku, jam mirus, 
nuo 1875 m. ji gyveno su velionio broliu 
Juliumi Michnevičiumi. Strebeikiai Vaclovo 
nuosavybe tapo vėliau, prieš Pirmąjį pasau-
linį karą. Manoma, kad motina Aleksandra, 
nepatenkinta sūnaus vedybomis su vokiete 
Karolina, savo dvarelį buvo užrašiusi brolio 
Kazimiero sūnui Andriui Svolkeniui. Kai 
šis viską nuskurdino, architektas nesunkiai 
atpirko savo giminaičio „rezidenciją“ ir grie-
bėsi pertvarkos. 1918 m., grįžęs iš tarnybos 
caro armijoje, čia ir įsikūrė, bet ūkininkauti 
nemėgo. Su šeima apsistojęs Strebeikiuose 
(Jonavos rajone) rekonstravo savo dvarelį. 
Medinį dvaro namą architektas buvo atnau-
jinęs stilizuodamas tradicines formas. Dirb-
damas Kaune, Plentų valdyboje, vyresniuoju 
inžinieriumi, V. Michnevičius nuomojosi butą 
Ožeškienės gatvėje, o šventadieniais savo 
neištaiginga karieta grįždavo į Strebeikius, 
kuriuos tada tvarkė nepraktiška ir lietuviškai 
nešnekanti žmona Karolina. 

Apsigyvenęs Strebeikiuose, beveik iki 
pat 1940 m. vertėsi laisva architekto prak-
tika. 1936 m. Vaclovas, būdamas 70 metų, 
išėjo į pensiją, nes susilpnėjo sveikata, jis 
blogai girdėjo. Savo ūkiu Strebeikiuose  
V. Michnevičius nelabai domėjosi. Jis grįž-
davo iš miesto labiau pailsėti negu prižiūrėti 
ūkio. Samdydamas darbininkus, pasak vieti-
nių žmonių, didelės atrankos nedarydavo, bet 
pirmenybę teikdavo lenkiškai kalbantiems. V. 
Michnevičius prabangos nemėgo, į svečius 
nevažinėjo, drabužius siūdavosi pas kaimo 
siuvėjus. Buvo labai darbštus, griežtas ir reik-
lus, neišpuikęs, teisingas. Lietuviškai kalbėjo 
prastai, save laikė lenku, tačiau nepritarė kitų 
dvarininkų sulenkėjimui. 

Paskutiniuosius metus architektas gy-
veno skurdžiai. Michnevičių šeima kraupiai 
nukentėjo atėjus tarybų valdžiai. Sūnus 

Kazimieras 1941 m. spėjo pasitraukti į 
Lenkiją. Po karo Michnevičių šeima buvo 
išblaškyta, žmona, duktė Irena su šeima 
ištremtos į Krasnojarsko kraštą. V. Mich-
nevičius per stebuklą tremties išvengė 
dėl tarnybos Plentų ministerijoje. 1946 m. 
Michnevičių namuose įkūrus Strebeikių pra-
dinę mokyklą, gausybė architekto brėžinių, 
rankraščių, pastatų fotografijų, architekto 
kauptų visą gyvenimą, buvo enkavedistų 
sudeginta. Kai kas iš Michnevičių dvarelio 
vertybių ir dviejų tūkstančių knygų biblioteka 
pateko į Žeimių bažnyčią. 

Architektas mirė 1947 m. Karsto, sukalto 
iš neobliuotų lentų, nė nenešė bažnyčion. Lai-
dojo paskubomis, nors ir Žeimių bažnyčios 
šventoriuje. Galima spėlioti, kad tokį valdžios 
nurodymą buvo gavęs anų laikų Žeimių 
klebonas kun. J. Gėgžna. Žeimių parapijos 
knygoje išlikęs įrašas: „1947 m. sausio 14 d. 
Strebeikių kaime dėl senatvės mirė Vaclovas 
Michnevičius. Aprūpintas sakramentais. 
Vedęs. 85 metų amžiaus. Inžinierius.“ Iš 
tikrųjų jam buvo 81-eri metai. Šventoriuje 
palaidoti ilsisi Vaclovo giminaičiai: Kazimie-
ras Svolkenis (1833–1908) (Vaclovo mamos 
brolis) ir Kazimiero sūnus Andrius Svolkenis 
(1877–1926). 

Tremtyje Krasnojarske 1948 m. mirė archi-
tekto žmona Karolina Michnevičienė (Feige). 
Duktė Irena 1956 m. iš tremties grįžo ne į Lie-
tuvą, bet į Lenkiją. Lenkijoje apsigyvenusių 
Michnevičių gretos po truputį retėjo. 1967 m. 
mirė Irenos vyras Marijonas Michnevičius, 
vėliau, 1984 m., mirė Vaclovo duktė Irena, 
būdama 83-ejų metų, 1985 m. mirė jos brolis 
Kazimieras. Praėjus 20-iai metų po Irenos 
Michnevičienės netekties, mirė jos sūnus 
Liudvikas, o po kelerių metų mirė ir antrasis 
sūnus Kazimieras (2007 m.). 

V. Michnevičiaus palikuonims išvykus į 
Lenkiją, Strebeikių dvarelio sodyba (Michne-
vičių bajorkiemis) po truputį nyko. Strebeikių 
dvaras buvo išgriautas 1975–1980 m., šiuo 
metu dvarvietėje nėra likę pastatų. Dabar 
liko tik senų medžių paliudijimai ir 2002 m. 
buvusios dvarvietės vietoje pastatytas 
Žeimiuose gyvenančio tautodailininko  
A. Narkevičiaus sukurtas atminimo koplyts-
tulpis. Gerai, kad tokių žmonių dėka dar 
nepamirštas, neišnykęs, neužžėlęs kelias, 
takas į architekto sodybą, kurią jis laikė savo 
tėviške ir gimtine ir kurią senatvėje pasirgęs 
paliko prieš 70 metų.

Vaclovo Michnevičiaus kūrybinės 
veiklos įvertinimas Žeimiuose

Pažymėsime, kad Žeimių kunigas a. a. 
Eugenijus Jakubauskas (1907–1995) pirma-
sis Žeimiuose susidomėjo šios bažnyčios 
projektuotoju. Jis pradėjo rinkti medžiagą 
apie architektą ir 1975 m. parengė darbą „In-
žinieriaus, architekto Vaclovo Michnevičiaus 
biografija“. Kunigo rūpesčiu Žeimių bažny-
čios šventoriuje buvo pastatytas paminklas 
architektui. Lietuvai atgavus Nepriklauso-

mybę, Jonavos krašto ir 
Žeimių miestelio visuome-
nė susidomėjo šio žymaus 
inžinieriaus, architekto  
V. Michnevičiaus kūrybi-
ne veikla. Žeimių krašto-
tyrininkai pradėjo rink-
ti medžiagą apie iškilųjį 
kraštietį ir ilgus metus 
puoselėjo viltį tinkamai 
įamžinti garsiojo bažnyčių 
statytojo atminimą. Žeimių 
vidurinės mokyklos moky-
toja Vincė Stasė Pranienė 
rinko medžiagą ir parengė 
kraštotyrinį darbą, prista-
tantį Vaclovą Michnevičių.  
1997 m. ji suorganizavo 
konferenciją, skirtą archi-
tekto gimimo 135-osioms 
metinėms paminėti (pagal 
neteisingą gimimo datą). 

Po 1997 m. V. Michnevičiaus 135-ųjų gimi-
mo metinių sukakties minėjimo atsirado dar 
vienas entuziastas. Tai Artūras Narkevičius, 
kuris pradėjo aktyviai domėtis architekto  
V. Michnevičiaus gyvenimu ir kūryba, ėmėsi 
darbų, siekiančių išsaugoti garbaus architekto 
atminimą. Jis rinko senų žmonių atsiminimus 
apie šį kraštietį, nustatė tą vietą, kur stovėjo 
V. Michnevičiaus dvarelis. 

Šiandieną apie architekto gimtinę, buvusį 
Strebeikių dvarelį, sunku kalbėti – ten vieni-
ša, neliko dvaro sodybos likučių. Architekto 
gimtinė – brangi vieta Žeimių miestelio pa-
rapijiečiams. 2002 metais įvykusio tradicinio 
seniūnijos renginio metu buvo pašventintas 
tautodailininko A. Narkevičiaus išdrožtas 
stogastulpis, skirtas Strebeikių dvarvietei 
ir architekto V. Michnevičiaus gimtinės 
atminimui įamžinti. Tų pačių metų rudenį 
Žeimiuose architekto Vaclovo Michnevičiaus 
vardu buvo pavadinta gatvė. 

Architekto gyvenimu, jo kūryba domėjosi 
ir kiti kraštiečiai. Tai buvęs Lietuvos technikos 
bibliotekos direktorius Kazimieras Mackevi-
čius. Jis 1957 m. pradėjo lankyti buvusią Stre-
beikių pradinę mokyklą, įsikūrusią architekto 
V. Michnevičiaus namuose. Jo straipsnyje 
„Architektą, inžinierių V. Michnevičių prisi-
menant“ randame labai įdomios medžiagos 
apie šį kūrėją. Marius Glinskas – Lietuvos 
žurnalistas, poetas, gimęs 1950 m. Strebei-
kiuose, daug bendravęs su A. Narkevičiumi, 
šiam architektui paskyrė straipsnį „Atminimo 
vitražas bažnyčių statytojui“. 

Įvairiuose leidiniuose, periodinėje spau-
doje, publikuotuose straipsniuose yra nuro-
doma neteisinga V. Michnevičiaus gimimo 
data – 1862 m. Šie gimimo metai yra užfik-
suoti ir Žeimių bažnyčios mirimų knygoje, 
todėl buvo iškalti ir ant paminklo, pastatyto 
Žeimių bažnyčios šventoriuje, kur ilsisi ar-
chitekto palaikai. Iš tikrųjų jis gimė 1866 m. 
Tai sužinome iš menotyrininkės prof. Nijo-
lės Lukšionytės-Tolvaišienės tyrinėjimų ir 
kraštiečių klubo „Žeimių ainiai“ pirmininko 
Artūro Narkevičiaus sukauptos archyvinės 
medžiagos. N. Lukšionytė-Tolvaišienė, 
susipažinusi su Sankt Peterburgo archyve 
saugoma architekto asmens byla, tyrinėjo ar-
chitekto projektuotas bažnyčias ir nagrinėjo jo 
gyvenimo bei kūrybos faktus. A. Narkevičius 
Lietuvos centriniame valstybės archyve sau-
gomoje Vaitkuškio (dabar Pašilės) bažnyčios 
gimimo metrikų registravimo knygoje rado 
įrašą, patvirtinantį, kad V. Michnevičius gimė 
1866 m. spalio 15 d. (spalio 23 d. pagal senąjį 
kalendorių) Vaitkuškio dvare (Pašilės dvare). 
Šis A. Narkevičiaus atradimas mus įtikina, 
nes Michnevičiai palaikė gerus ryšius su savo 
tolimais giminėmis Kosakovskiais – žeimiečių 
grafų atšaka, valdžiusia Vaitkuškio dvarą. 
Yra ir kita versija – galbūt Pašilės Šv. Barbo-
ros bažnyčioje V. Michnevičių tik krikštijo. 
Sugrįžkime į Vaitkuškio dvarą. 

Rašytiniuose šaltiniuose atrandame, kad 
Vaitkuškio dvarui priklausančioje teritorijoje 
1789 metais pastatyta Pašilės Šv. Barboros 

bažnyčia, tuomet buvusi prie šilo – iš to ir 
kilo Pašilės pavadinimas. Tuomet šis dvaras 
buvo nutolęs nuo Ukmergės į pietus apie 4 
km. Iki šių dienų išlikę keli Vaitkuškio dvaro 
laikotarpio statiniai: rūmų bokštas, arklidžių 
griuvėsiai, vartų fragmentai, tvarto griu-
vėsiai, daržinė, rūsiai. Pašilės Šv. Barboros 
bažnyčia dabar atsidūrė Ukmergėje, Pašilės 
mikrorajone. Vis dėlto architektas savo gimi-
mo vietai neteikė per daug reikšmės ir savo 
tėviške visad laikė Strebeikius. Ilgą laiką buvo 
manyta, kad V. Michnevičius gimė Strebeikių 
dvarelyje (Jonavos rajone, Žeimių seniūnijo-
je). Iš Svolkenio dvarelio greta Strebeikių yra 
kilusi jo mama Aleksandra Svolkenytė-Mich-
nevičienė. Būsimasis architektas vaikystėje 
čia praleisdavo visas vasaras, o gyvenimo 
pabaigoje apsigyveno Strebeikiuose, kur 
ir mirė. Malonu, kad architekto atminimas 
rūpi ne vien entuziastams. 2006 m. Jonavos 
rajono savivaldybės vyriausiosios specialistės 
paminklosaugai Gražinos Mrazauskienės rū-
pesčiu ir pastangomis buvo išleistas leidinys 
„Išsaugokime kultūros paveldą“, kuriame 
publikuojamas Žeimių vidurinės mokyklos 
kraštotyrininkų darbas „Strebeikių dvarelis“. 
Žeimių seniūnas Faustas Pilipavičius rūpi-
nosi, kad Žeimių parke (priešais bažnyčią) 
iškiltų architekto V. Michnevičiaus biustas. 
Jonavos rajono savivaldybės taryba skyrė 
pinigų kilniam tikslui įgyvendinti. Buvo 
norima tai padaryti 2006-aisiais, minint 
Žeimių bažnyčios 100-metį. Jonavos rajono 
visuomenė, Žeimių parapijiečiai, švęsdami 
bažnyčios jubiliejų, galėjo džiaugtis, kad šie 
metai sutapo ir su šios bažnyčios projek-
tuotojo, architekto Vaclovo Michnevičiaus 
140-ųjų gimimo metinių sukaktimi. Tačiau 
šį sumanymą, t. y. pastatyti V. Michnevičiaus 
biustą, sutrukdė biusto autoriaus, kraštiečio 
skulptoriaus prof. Konstantino Bogdano 
liga. Į pagalbą buvo pakviesti profesoriaus 
mokinys Kęstutis Krasauskas ir žeimietis tau-
todailininkas Artūras Narkevičius. 2007 m. 
gimtuosiuose Žeimiuose iškilo architekto, 
bažnyčių statytojo, pastačiusio ir Žeimių 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, V. 
Michnevičiaus paminklinis biustas. Aplink 
biustą stovėję žmonės klausėsi gražių kalbų, 
gyveno atminimu apie šį architektą. Taip 
buvo žmonių pareikšta pagarba šiam kūrėjui. 
Šio biusto autoriai: Konstantinas Bogdanas, 
Kęstutis Krasauskas, Artūras Narkevičius, 
architektas Julius Zonys. 2007 m. Jonavos 
rajono savivaldybės vyriausioji specialistė 
paminklosaugai Gražina Mrazauskienė 
paruošė lankstinuką „Architekto Vaclovo 
Michnevičiaus (1866–1947) sakralinio paveldo 
kelias“ ir suorganizavo ekskursiją architekto 
V. Michnevičiaus keliais. Jos metu buvo 

Vaclovas Michnevičius – vienas žymiausių 
XIX a. pabaigos ir XX a. pirmos pusės 

Lietuvos inžinierių, architektų
Tomas DUKSA, Vilnius

Nukelta į 12 p.

V. Michnevičius Strebeikių dvarelyje su šeimos nariais ir kaimynais. 
Nuotr. iš Artūro Narkevičiaus archyvo

Vidžių Švč. Trejybės bažnyčios pagrindinis 
fasadas

Derečino Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dan-
gų bažnyčios pagrindinis fasadas
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aplankytos Žeimių, Gegužinės, Kietaviškių, 
Vievio, Žiežmarių bažnyčios, Kauno kunigų 
seminarija ir Kauno musulmonų mečetė. 

Pasididžiavimo pažadintas imu vertinti 
Jonavos ir Žeimių žmonių entuziazmą, jų 
kraštotyrinę veiklą, populiarinant architekto 
nuveiktus darbus. Žaviuosi jų veikla, jų ben-
drais siekiais, tų ryžtingų žmonių tikėjimu, 
kad kažkada pasirodys knyga, skirta šiam 
kūrėjui. Ją žadėjo parašyti Nijolė Lukšiony-
tė-Tolvaišienė, bet jai mirus ši idėja užgeso. 
Reikėtų iš kraštiečių išskirti Žeimių tautodai-
lininką, Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės 
kraštotyrininką, konkurso „Lietuvos kaimo 
spindulys 2007“, „Kaimo amatų meistro“ no-
minacijos laureatą, Jonavos krašto muziejaus 
restauratorių, kraštiečių klubo „Žeimių ainiai“ 
įkūrėją ir pirmininką Artūrą Narkevičių, kuris 
turi surinkęs daug įvairios medžiagos, nuo-
traukų apie šį architektą ir norėtų su būsimu 
knygos autoriumi bendradarbiauti. Jis 2015 m. 
pakvietė iš JAV į Žeimius architekto Vaclovo 
Michnevičiaus vaikaitį Mareką Vaclovą Mich-
nevičių ir provaikaitį Mikalojų Joną Michnevi-
čių. Architekto vaikaitis ir provaikaitis aplankė 
senelio kapą, nusifotografavo Žeimių parke 
prie V. Michnevičiaus biusto, pabuvojo Stre-
beikių dvarelio vietoje prie tautodailininko A. 
Narkevičiaus sukurto atminimo koplytstulpio. 
Kraštiečių klubas „Žeimių ainiai“ išleido keletą 
atvirukų, susijusių su architektu. Viename 
jų pavaizduotas V. Michnevičius, anų dienų 
liudininkas, iš paukščio skrydžio žvelgiantis į 
savo rankų kūrinį – Žeimių bažnyčią, į mies-
telio panoramą. Artūras Narkevičius Kauno 
archyve surado Vaclovo Michnevičiaus parašu 
patvirtintą vėjinio malūno projektą, kuris buvo 

skirtas gretimo kaimo kaimynui Žeimių vals-
čiuje. Tautodailininko mintyse artimiausioje 
ateityje atrasti dailininką, turintį pašto ženklų 
projektų kūrimo patirtį, kuris sukurtų pašto 
ženklą, skirtą šio architekto įamžinimui. Šie-
met, praėjus dešimtmečiui – gražiam jubiliejui, 
nuo šio reikšmingo skulptoriaus prof. Kons-
tantino Bogdano ir kitų bendraautorių kūrinio 
pastatymo Žeimiuose, Lietuvos architektų 
visuomenė, Jonavos krašto žmonės, Žeimių 
gyventojai džiaugiasi miestelio parke priešais 
bažnyčią pastatytu monumentu V. Michnevi-
čiui. Žeimių miestelio parapijiečiai, 

2016 m. švęsdami Žeimių bažnyčios 110-
ies metų jubiliejų, mintimis buvo kartu su šios 
bažnyčios projekto autoriumi, jos statytoju ar-
chitektu V. Michnevičiumi. Žeimių miestelyje 
viskas darnu – ir gatvės, tarp jų V. Michnevi-
čiaus vardo gatvė, ir parkas su paminkliniu 
biustu architektui, ir priešais biustą jo statyta 
bažnyčia, ir Jonavos rajono garbės piliečio 
Konstantino Bogdano skveras su paminkliniu 
akmeniu tarsi vieni į kitus įsiterpia. 2016-ieji – 
jubiliejiniai dviejų žymių kraštiečių metai. 
Vasario mėnesį gimtuosiuose Žeimiuose vyko 
renginiai, skirti K. Bogdano 90-osioms gimimo 
metinėms. Vasario pradžioje Jonavos viešosios 
bibliotekos Žeimių filialas pakvietė visus pri-
siminti skulptoriaus specialybę. 2016 m. – tai 
graži žymaus inžinieriaus, architekto, bažny-
čių, moderno stiliaus pastatų statytojo V. Mich-
nevičiaus 150-ųjų gimimo metinių sukaktis. 
Tenka apgailestauti, kad V. Michnevičiaus 150 
metų gimimo jubiliejaus nesulaukė skulptorius 
prof. Konstantinas Bogdanas (1926–2011) ir šio 
architekto kūrybos žymi tyrinėtoja prof. Nijolė 
Lukšionytė-Tolvaišienė (1954–2014). Be Jona-
vos krašto šviesių žmonių įnašo ir pastangų 
mums būtų sunku susidaryti išsamų vaizdą 
apie šį profesionalų, nenuilstantį architektą. 
Man norisi pasakyti: per visą savo gyvenimą 
jis atliko daug prasmingų darbų, buvo didis 
kūrėjas, ieškotojas, skendintis įvairių pastatų, 
bažnyčių įgyvendintų ir neįgyvendintų pro-
jektų vizijose; jo užmojus, menininko sielą, 
žmogišką galią galima pajausti pažvelgus į jo 
sukurtą architektūros šedevrą – Gervėčių Švč. 
Trejybės bažnyčią, kurios didybė ir ją supanti 
aplinka palieka kiekvienam neišdildomą 
įspūdį ir žavi mus ne ką mažiau negu Šv. 
Onos bažnyčia Vilniuje; architekto kultūrinis 
palikimas – tai reikšmingi istoriniai paminklai, 
puošiantys Lietuvą ir Gudiją. 

Vilniaus architektų atminimo 
įamžinimas

Kiekvienas Lietuvos valstybės istorinis 
periodas paliko ryškų pėdsaką šalies kul-
tūriniame pavelde. Straipsnyje išskyrėme 
Vaclovą Michnevičių kaip vieną žymiausių 
XIX a. pabaigos ir XX a. pirmos pusės Lietu-
vos inžinierių, architektų. Greita laiko tėkmė 
artina mus prie valstybės atkūrimo šimtmečio 
jubiliejaus, prie naujai atgimstančios Lietuvos 
įspūdingos nacionalinės šventės. Manau, šiai 
šventei ruošiasi Jonavos rajono visuomenė, 
Žeimių miestelio bendruomenė, vėl prisimin-
dama šio krašto žymų inžinierių, architektą 
V. Michnevičių. 

Artėjant šiam istoriniam momentui, ta 
proga Vilniuje būtų tikslinga pagerbti vieną 
žymiausių Lietuvos inžinierių, architektų V. 

Michnevičių, kurio suprojektuoti pastatai 
puošia mūsų sostinę, bet ne tik jį. Taip pat 
reikėtų, kad ant Vilniaus miesto vertingiausių 
architektūros pastatų būtų nurodytos ir kitų 
kūrusių šiuos objektus architektų pavardės. 
Pasižvalgykime po Vilnių, iki šiol to nėra pa-
daryta. V. Michnevičiaus ir kitų to meto žymių 
Vilniaus architektų mes nerandame sostinės 
metraštininko, Vilniaus praeities tyrinėtojo, 
rašytojo A. R. Čaplinsko 2011 m. žinyne „Vil-
niaus atminimo knyga. Mieste įamžintos as-
menybės“. Šioje knygoje pateikiamos Vilniaus 
viešose erdvėse (gatvėse, pastatų fasaduose) 
pagerbtų asmenybių biografijos ir jų nuopelnai 
Vilniui ir Lietuvai. Kaip žinome, architektūros 
profesionalai, urbanistai, menotyrininkai du 
V. Michnevičiaus unikalius pastatus Vilniuje: 
Turgaus halę ir Lenkų teatrą (dabar Rusų 
dramos teatras) – įtraukė į ryškiausių architek-
tūriniu požiūriu Vilniaus istorizmo ir moderno 
visuomeninių pastatų, statytų XIX a. pabaigoje, 
XX a. pradžioje, dešimtuką. Turgaus halė – 
strateginė Vilniaus vieta, į kurią kasdieną 
traukia vilniečiai, miesto svečiai. Tai, kad šis 
kultūros paminklas yra išskirtinis, iliustruoja 
2016 m. spaudoje pasirodžiusi knyga „Halė. 
Vilniaus turgaus istorija“, skirta šio pastato 
110 metų sukakčiai. Būtų gerai, kad Vilniaus 
savivaldybė valstybės atkūrimo šimtmečio 
jubiliejaus proga, pasitelkusi Lietuvos archi-
tektų sąjungos Vilniaus skyriaus specialistus, 
Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir 
atminimo lentų komisiją, pagerbtų architekto 
Vaclovo Michnevičiaus atminimą Turgaus ha-
lėje ir architektų Vaclovo Michnevičiaus, Alek-
sandro Parčevskio atminimą Rusų dramos tea-
tre, įrengdama šių pastatų fasaduose atminimo 
(įamžinimo) lentas, fiksuodama jose, kad šių 
kultūros paveldo pastatų projektų autoriai 
buvo paminėti architektai. Reikia priminti dar 
vieną svarbų istorinį faktą, kad Lenkų teatre 
1917 m. rugsėjo 18–22 d. vyko Jono Basana-
vičiaus vadovaujama Lietuvių konferencija, 
numačiusi nepriklausomos Lietuvos valstybės 
sukūrimą, Steigiamojo Seimo sušaukimą, įkū-
rusi 20 asmenų – žinomų visuomenės veikėjų 
– Lietuvos Tarybą. Tą patį reikėtų pasakyti ir 
apie Lietuvos nacionalinės filharmonijos pas-
tatą. Šie rūmai buvo svarbūs XX a. pradžios 
tautinio atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo istorijoje (1900–1918). 
Reikia pažymėti, kad Miesto salės rūmai tapo 
svarbiu tautos atgimimo judėjimo židiniu, 
juose 1905 m. gruodžio 4–5 d. buvo sušauktas 
Didysis Vilniaus Seimas. Suvažiavimą organi-
zavo 15 žmonių komitetas, vadovaujamas Jono 
Basanavičiaus. Suvažiavime buvo apibrėžtos 
tautinės lietuvių raidos perspektyvos. Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos pastato centrinio fa-
sado atminimo (įamžinimo) lentoje turėtų būti 
įvardyti du Vilniaus architektai: K. Korojedovas 
ir V. Michnevičius, nusipelnę šiam istoriniam 
architektūriniam paminklui. Manome, jog 
šiuodu Vilniaus architektus pagerbti Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos pastato centriniame 
fasade tikslinga dar ir todėl, kad valstybės 
atkūrimo šimtmečio jubiliejaus proga dr. Jono 
Basanavičiaus atminimą numatoma įamžinti 
istorinėje sostinės erdvėje – aikštėje prie Lietu-
vos nacionalinės filharmonijos. Senamiestis yra 
vertingiausia Vilniaus istorijos, urbanistikos ir 
architektūros palikimo dalis, todėl šių žymių ar-
chitektų atminimo (įamžinimo) lentų įrengimas 
minėtų pastatų fasaduose suteiktų papildomos 
informacijos vilniečiams ir sostinės svečiams 
apie Vilniaus istorinį centrą – UNESCO pasau-
lio paveldo objektą. Šia kultūrine iniciatyva 
norime paskatinti labiau domėtis Vilniaus 
istorija, jo unikaliais architektūros paminklais, 
todėl turime įamžinti šių kūrėjų, puošusių 
daugiau nei prieš šimtmetį Lietuvos sostinę, 
atminimą, kad laikas neištrintų jų darbų iš mūsų 
atminties. Kalbėdami apie praeitį, klausiame 
savęs, ar šie kūrėjai nenueis į užmarštį, ar bus 
susitelkta jų pagerbti? Nepraleiskime progos 
įamžinti inžinierių, architektą V. Michnevičių 
ir kitus žymius architektus ne tik Vilniuje, bet 
ir kituose Lietuvos miestuose, miesteliuose. 
Tam tikslui turėtumėme ryžtingai susitelkti ir 
šį siekį įgyvendinti.
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mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų 

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“;
• Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė;
• Autoparduotuvių „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje;
• Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams; 
• Kibinų pristatymas į namus;

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – 
Sausių k. , 

LT-21401 Trakų r. 
(Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 

tel./faks.  +370 5 243 2444,
mob. tel. 

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

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT-21104 
Trakai, tel./faks. +370 5 

285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 
el. p. senoji@kibinas.lt

Prie Vaclovo Michnevičiaus kapo Žeimių baž-
nyčios šventoriuje 2015 m. Kairėje architekto 
provaikaitis Mikalojus Jonas Michnevičius ir 

vaikaitis Marekas Vaclovas Michnevičius iš 
JAV. Nuotr. iš Artūro Narkevičiaus archyvo

Buvusio Strebeikių dvarelio vietoje prie A. Nar-
kevičiaus sukurto atminimo koplytstulpio 2015 m. 

Kairėje architekto V. Michnevičiaus provaikatis 
Mikalojus Jonas Michnevičius, centre Artūras 

Narkevičius ir Marekas Vaclovas Michnevičius. 
Nuotr. iš Artūro Narkevičiaus archyvo
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Mokykla kiekvieno žmogaus gyvenime 
yra vienas svarbiausių prisiminimų, kurie 
ne tik ilgai išlieka atmintyje, bet ir turi dva-
sinę išraišką: mūsų mintis, žodžius, protą. 

O nuo ko viskas prasidėjo? Rytų išmintis 
byloja, kad tūkstančio mylių kelionė prasi-
deda mažais žingsneliais... 1992 m. rugsėjo 
1 d. Šalčininkų rajono savivaldybė atidarė 
Kalesninkuose lietuvišką pradinę mokyklą, 
kurioje mokytojauti pradėjo Renata Aukš-
čionienė. Pirmieji mokiniai buvo Janina 
Autukaitė ir Darius Andriukonis. Laikas 
bėgo... 1997 m. Vilniaus apskrities viršinin-
ko administracija atidarė 5 klasę. Mokykla 
buvo reorganizuota iš pradinės į pagrindinę. 
2013 m. mokyklai suteiktas kunigo Mykolo 
Rudzio vardas. 

25-ojo jubiliejaus šventė prasidėjo šven-
tomis Mišiomis Kalesninkų Švč. Mergelės 
Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje. 
Po šv. Mišių svečiai, mokytojai, mokiniai 
bei jų tėvai susirinko į mokyklos Aktų salę. 
Jubiliejaus proga sveikino gausus būrys 
svečių: Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 
skyriaus vedėjo pavaduotojas daktaras Me-
čislavas Griškevičius ir vyriausioji specialistė 
Liudmila Petrauskienė, Tautinių mažumų 

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės 
mokyklos 25-erių metų jubiliejus

Ne tik romų kalba pasisveikinti, bet 
ir pakalbėti lietuviškai mokėsi kai kurie 
Vilniaus romai.

Kai kurie... Tai lietuvių kalbos kursus 
Tautinių bendrijų namuose pagal projektą 
„Dirbkime kartu su romais – naujos darbo 
galimybės ir iššūkiai“ lankę romai. 

Pradėta nuo prisistatymo, žinių apie 
Lietuvą, lietuvių kalbą, romus Lietuvoje bei 
pasaulyje ir baigta daug sudėtingesnėmis 
temomis: „Sportas“, ,,Mokslas“, „Menas ir 
kultūra“. 

96 valandos… Per tiek laiko visko ne-
išmoksi, tačiau gali bendrauti temomis: 
„Susipažinkime“, „Asmens tapatybė“, 
„Šeima“, „Sveikata ir higiena“, „Pastatai ir 
namai“, „Darbas“, „Prekyba, pirkiniai, kai-
nos“, „ Buitinės paslaugos“, „Laisvalaikis. 
Šventės“ ir kt.

Užsiėmimus lydėjo ne tik pokalbiai, 
papildant klausytojų turimą leksikos fondą. 
Jis, reikia pasakyti, skurdus, o ko ir norėti: 
juk jų bendravimo lauke – romų ir rusų (šią 
jie moka!) kalbos. 

Kiekvienas užsiėmimas – praktiniame 
fone. Antai, tema „Šeima“ leido pabuvoti 
menamoje šeimoje (didaktinis žaidimas). 
Iki šiol negirdėti žodžiai – anūkas (-ė), 
(vaikaitis(-ė), seserėnas, sūnėnas, pusbrolis, 
pusseserė, prosenelis (-ė) ir pan. – įsiliejo į 

kursantų pasąmonę. Didaktinis žaidimas 
„Pas gydytoją“ leis laisviau jaustis gydytojo 
kabinete. Kartu išmokta išsikviesti greitąją 
pagalbą. 

Einant temą „Prekyba“, klausytojai 
sužinojo daugiau prekių pavadinimų, o 
žaidžiant žaidimą „Maisto prekių parduo-
tuvėje“, sužinota nemažai naujų prekių 
įvardijimų, pagrečiui – aptarti elementarūs 
skaitvardžio vartojimo atvejai.

Pasakytina, kad užsiėmimai nebuvo gra-
matizuojami. Ji, gramatika, savaime įsiliejo į 
bendrą pokalbių kontekstą. 

Itin įdomiai vyko užsiėmimas tema 
„Romai“. Jam pravesti buvo pasitelkta 
A.Pakalkienės ir šių eilučių autoriaus 
kompaktinė plokštelė „Pakeliui į mokyklą“ 
(Romų visuomenės centras, 2005), skirta 
suaugusiesiems mokyti. Vaizdai nukėlė į 
šiaurės Indiją, iš kur romai judėjo ir Lietu-
vos link. Kibitka (toks romų vežimas) keliu 
atriedėjo iki Lietuvos, pakeliui išbarstęs juos 
ir kitose šalyse. 

Gyvą užsiėmimų žodį lydėjo išvykos. 
Ekskursija po Vilniaus senamiestį, pasirodo, 
jiems prastokai žinomą, o einant temą „Ke-
lionės. Transportas“ lankytasi „Geležinkelių 
muziejuje“. Visur po kruopelytę pildėsi 
naujų žodžių kraitelė.

Džiugu, kad kursantai galės parašyti 
savo gyvenimo aprašymą (CV), biografi-

Š. m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono Dau-
gailių kapinės priglaudė Sedos kautynių 
dalyvio Algirdo Mečislovo Čepėno palaikus. 
Algirdas Mečislovas Čepėnas mirė 2017 m. 
rugpjūčio 13 d. Čikagoje, eidamas 94-uosius 
metus. 

Algirdas gimė Velaikių kaime, Zarasų ra-
jone. Baigė Salų žemės ūkio mokyklą, ruošėsi 
ūkininkauti, tačiau artėjanti Raudonoji armija 
pakeitė jo planus – teko kuo toliau trauktis nuo 
armijos „išvaduotojos“...

1944 m. liepos 8 d. trys broliai – Algirdas, jo 
vyresnis brolis Pranas ir jaunesnis Vytautas – 
patraukė Žemaitijos link. Gimtinėje liko tėvai 
ir dar du mažesni broliai – Juozas ir Povilas. 
Jiems dar negrėsė šaukimas į sovietų kariuo-
menę. 

Gausus būrys Aukštaitijos vyrų pasiekė 
Plinkšių dvarą. Taip broliai Čepėnai įsitraukė 
į kuriamą Tėvynės apsaugos rinktinę. Buvo 
paskirti į pirmojo pulko antrąją kuopą, ėjo 
karinius apmokymus. 

Prieš lemiamas Sedos kautynes spalio 2 d. 
broliai Algirdas Mečislovas ir Vytautas Čepė-
nai pulko vado majoro Alfonso Urbono įsaky-
mu perkeliami į kuriamą artilerijos grupę. 

Po Sedos kautynių brolių keliai išsiskyrė. 
Vyriausias brolis Pranas Čepėnas žuvo 1945 m. 
sausio 16 d. prie Tilžės. Algirdas ir Vytautas 
pateko į vokiečių kariuomenės pagalbinius 
dalinius. Jie kasė apkasus prie Dancigo.

Rusams apsupus miestą, broliams pavyko 
evakuotis į Helos pusiasalį, iš ten pateko į 
Kopenhagą.

Lietuvoje likę tėvai buvo ištremti į Irkutsko 
sritį. Iš Sibiro jie sugrįžo 1956 m. Jaunėliams 
sūnums tremties pavyko išvengti. 

Po karo Algirdas Čepėnas gyveno įvairio-
se pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. 1949 m. 
emigravo į JAV. Dirbo Čikagos fabrikuose, po 
kelerių metų kartu su draugais atidarė maisto 
prekių parduotuvę. Šeimos Algirdas nesukūrė. 
Visą iš parduotuvės gaunamą pelną ir visą 
savo laisvalaikį aukojo lietuvybės reikalams. 
Rėmė Bendrą Amerikos lietuvių fondą (BALF), 
giminaičio Broniaus Kviklio leidžiamus veika-
lus „Mūsų Lietuva“ ir „Lietuvos bažnyčios“. 
Siuntė didelę paramą į Lietuvą. Dalyvavo 
įvairių lietuviškų organizacijų veikloje.

Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios 
altarista Juozas Čepėnas 1994 m., minint Sedos 
kautynių 50-metį, pašventino Sedos kautynėse 
kritusiųjų brolišką kapą. Paminklinėje lentoje 
įrašytas ir jo vyriausias brolis Pranas Čepėnas. 
Šiemet šis kunigas taip pat pašventino iš Ame-
rikos atkeliavusią urną su brolio Algirdo Me-
čislovo palaikais. Ji nuleista į garsios Čepėnų 
giminės šeimos kapą Daugailių kapinėse. 

Kiek dar likę gyvų Sedos kautynių dalyvių, 
praėjus 73-iems metams?..

Albertas RUGINIS

ją, prašymą priimti į darbą, prašymą dėl 
atostogų, prašymą priimti vaiką į mokyklą, 
kvietimą į gimtadienį, vestuves, skelbimą ką 
nors perkant ar parduodant... 

Pridurtina, kad kursų lankytojai gebėjo 
derinti darbą ir mokymąsi, o tai rodo, kad 
norima išmokti kalbos, kuri skamba jų gy-
venamojoje šalyje. 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis 
skyriaus vedėja Rasa Paliukienė, to paties 
skyriaus vyriausiosios specialistės: Aušra 

Šokaitienė ir Irma Rabcevičienė, Lietuvos 
kariuomenės Karo prievolės ir komplektavi-
mo tarnybos Vilniaus regioninio karo prie-
volės ir komplektavimo skyriaus Šalčininkų 
poskyrio viršininkas Eimantas Tamulynas, 
Valkininkų urėdijos Versekos girininkijos 
girininkas Marius Menčinskas bei jo pava-
duotojas Stasys Skamarakas, Rytų Lietuvos 
mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė 
Sabienė, ilgametė mūsų mokyklos globėja Al-
dona Kodytė, buvęs Vilnijos draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius, 
Butrimonių pagrindinės mokyklos direktorė 
Vilija Žutautienė. Dieveniškių technologijų 
ir verslo mokyklos direktorė Ilona Šedienė, 
Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos direktorė 
Aušra Voverienė, Šalčininkų Lietuvos tūks-
tantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas 
Žilius, „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos di-
rektorė Ona Jurgilienė, Kalesninkų seniūnijos 
seniūnė Danuta Vilbik, parapijos klebonas 
Tadas Švedavičius.

Šilti palinkėjimai, apkabinimai ir dovanų 
teikimas papildė nuotaikingą ir spalvingą 
mūsų mokinių koncertą.

Jurgitos Belevičiūtės nuotr.

Tautinės mažumos Lietuvoje

Rytų Lietuvos mokyklos

Romai mokosi gražiausios – lietuvių – kalbos
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Elvyra BERNATOVIČIENĖ, Šalčininkų r. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos 
lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Iš ko mokytasi? Mokyti padėjo kva-
lifikuotai parengtas V. Stumbrienės ir A. 
Kaškelevičienės vadovėlis „Nė dienos be lie-
tuvių kalbos“ (deja, norintiems jį įsigyti, viltis 
prarasta, nes nei viename knygyne jo nėra, 
o, pasak Vilniaus universiteto Lituanistinių 
studijų katedros darbuotojų, jų kreipimasis į 
Švietimo ir mokslo ministeriją dėl pakartoti-
nio leidimo, neišgirstas), J. Pribušauskaitės – 
„Kaip sekasi“, M. Ramonienės, L. Vilkienės – 
„Po truputį“, lietuvių–rusų, rusų–lietuvių kal-
bų žodynai, A. Pakalkienės ir A. Kairio kom-
paktinės plokštelės „Popietė su lietuvių kalba“, 
„Pakeliui į mokyklą“, medžiaga, parengta šių 
eilučių autoriaus. Be abejo, mokymui pasitelk-
ta ne viena lietuvių autorių daina.

Tiesa, 96-ių valandų išmokti lietuvių 
kalbą, vieną seniausių indoeuropiečių 
prokalbės kalbų, mažoka. Bet... Geriau tiek, 
negu nieko. 

Kursų vadovas dėkoja VšĮ Romų visuo-
menės centro direktorei Svetlanai Novopols-
kajai, Europos socialinio fondo agentūros 
atstovei Dianai Rušėnaitei, Lietuvos vaikų 
fondo direktorei Romualdai Navikaitei, 
Lietuvos romų bendruomenės pirmininkui 
Ištvanui Kvik, tarpininkui Michailui Kvik 
už nuolatinį rūpinimąsi lietuvių kalbos 
kursais.

Autoriaus nuotr.

Atsisveikiname su 
dar vienu Sedos 

kautynių dalyviu...

Šventės svečiai. Pirmoje eilėje (iš kairės) – Danguolė Sabienė, dr. Mečislavas Griškevičius, 
Liudmila Petrauskienė, Stasys Skamarakas, Marius Menčinskas, Eimantas Tamulynas ir Renata 

Aukščionienė

Smagi šventės akimirka

Užsiėmimų dalyvis rašo: „Laba diena“
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„Kelio“ ir „Vilniaus rytojaus“ konfiskavimai. 
Julius Navikas

Vytautas Valentinas ČESNULIS, Vilnius

Pabaiga
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Korespondencijoje iš Kaniūkų „Geguži-
nė“ pranešama, kad kaime gyvenusi užda-
rytos lietuvių skaityklos vedėja V. Steckaitė. 
„Negeri žmonės tol nerimo, kol ji priversta 
buvo išsikraustyti iš mūsų sodžiaus.“ Apsi-
gyveno Pačebutų vienkiemy. „Ir čia ją pasiekė 
pikti žmonės. Birželio 2 d. jai buvo surašytas 
protokolas neva už nelegalų vaikų mokymą.“ 
Gegužės 30 d. Liubartų ir Kaniūkų jaunimas 
padarė bendrą ekskursiją į Pačebutus, ap-
lankė Steckaitę. „Prie upės, gražioje vietoje, 
jaunimas dainavo, žaidė ir šoko. Jų dainų 
pasiklausyti ir žaidimų pasižiūrėti atėjo daug 
tėvų ir net senelių. Visi žavėjosi gražiomis 
mūsų dainomis ir vis prašė daugiau dainuoti. 
Mūsų dainos daug kam išspaudė net ašaras 
iš akių.“

Straipsnelyje apie užrašus bažnyčiose sa-
koma, jog Kauno spaudoje iškeltas klausimas 
dėl lenkiškų parašų Lietuvos bažnyčiose, o 
tokių parašų net vienų lietuvių gyvenamų pa-
rapijų bažnyčiose yra nemaža. „Tuos parašus 
dėjo kadaise klebonavę lietuviškose parapijo-
se lenkai kunigai. Įdomu, kad daug lenkiškų 
parašų yra ir Kauno katedroje.“ „Straipsnių 
autoriai dienraščiuose siūlo lenkiškus parašus 
pakeisti lietuviškais.“ 

J. Naviką rugpjūčio 11 d. tardė Vilniaus m. 
policijos Tardymo skyriaus budėtojas  
A. Frydenštalis. Tardomasis aiškino, kad 
laikraštį pasirašinėja tik už 60 zl užmokes-
tį, būdamas 83 metų, fizinio darbo dirbti 
negali ir, neturėdamas pragyvenimo šalti-
nio, sutinka vadintis redaktoriumi. Tačiau 
Apyg. teismo prokuratūra rugpjūčio 19 
d. nutarė J. Naviko teisminį persekioji-
mą nutraukti, laikraščio numerio tiražą 
konfiskuoti, apie ką pranešti ir Vilniaus 
m. storastijai. Konfiskavus Nr. 46, buvo 
išleistas Nr. 46a.

1937 m. liepos 8 d. Vilniaus m. storasta 
pranešė Apyg. teismo prokurorui, jog kon-
fiskavęs „Viln. rytojaus“ birželio 18 d. Nr. 
47 su priedu vaikams „Aušrelė“, Nr. 25 ir 
prašė konfiskavimą patvirtinti. Konfiskavęs 
dėl vaikų žurnaliuko. Prokuroras liepos 15 
d. konfiskavimą patvirtino. „Viln. rytojaus“ 
tiražas neišplatintas, o „Aušrelės“ 210 egz. 
spėta išplatinti. „Aušrelė“ konfiskuota dėl 
eilėraštukų „Kai užaugsime“ (aut. Nemunė-
lis) ir „Ten tėvynė...“ (aut. P. M. Vieversėlis). 
Storastos rašte sakoma, kad „eilėraštis „Kai 
užaugsime“ savo turiniu ragina vaduoti 
tėvynę ir kovoti su priešu, o sugretinę su ei-
lėraščiu „Ten tėvynė...“, kuriame kalbama, 
kad tėvynė yra Lietuva, matome, jog juose 
atsispindi tikrieji tikslai, kuriems kviečia 
„Vilniui vaduoti sąjunga“, šiuo atveju atsi-
imti trečdalį lenkų „okupuotos Lietuvos“ ir 
kovoti su didžiausiu priešu – lenku“ (LCVA, 
f. 129, ap. 2, b. 59). 

 Byloje cituojamos „blogiausios“ eilėraš-
tukų eilutės. Iš „Kai užaugsime“:

Į karužę josim,
Priešus iškaposim,
Tėviškėlę brangią
Savo išvaduosim.
Iš „Ten tėvynė...“:
Čia yra mano tėvynė,
Čia šalelė Lietuvos.
Lenkų valdžios dėmesio susilaukė ir 

„Viln. rytojaus“ Nr. 47 str. „Jūs ilsėkitės, o 
mes dirbsime“. Tai kreipimasis į inteligen-
tus, kad jie platintų lietuvių spaudą ir viešai 
daugiau vartotų gimtąją lietuvių kalbą. 
Abiejų leidinių apžvalgas ir eilėraščius bylai 
vertęs Vilniaus m. storastijos valdininkas  
K. Eimontas (Ejmont).

Kaltinamasis aktas J. Navikui surašytas 
rugsėjo 25 d. Ats. redaktorius apkaltintas 
pagal BK 154 ir 170 str. Pažymėta, kad kaltina-
masis pagal BK 170 str. jau du kartus baustas 

areštu ir pinigine pabauda – 1935 ir 1936 m. 
Matyt, turėti galvoje du teismo procesai: 1) kai 
Varnionių miesto teismas 1935 m. vasario 22 d.  
J. Naviką nuteisė 2 savaitėm arešto ir 200 zl 
pabauda (Varnionys dabar priklauso Balta-
rusijos Astravo rajonui), 2) byla Vilniaus m. 
teisme 1936 m. birželio 5 d. – 1 savaitė arešto 
ir 200 zl pabauda. Byla dėl 1937 m. birželio 
18 d. abiejų leidinių Vilniaus apyg. teisme 
nagrinėta lapkričio 24 d. Kaltinamąjį gynė 
adv. A. Juknevičius. J. Navikas teisinosi, kad 
jis, kalvis pagal profesiją, dėl paralyžiaus 
dirbti negali, sakė, kad redaktoriumi tapęs 
patarus marčiai, kuri yra lietuvių mokytoja, 
leidinius pasirašinėja tik dėl pinigų, yra mažai 
raštingas, ranka rašytų raštų skaityti nemo-
ka... Teismo nuosprendis: neįrodžius kaltės, 
J. Naviką išteisinti, teismo išlaidas padengti 
valstybės sąskaita. Po „Viln. rytojaus“ Nr. 47 
išėjo Nr. 47a.

Konfiskuotas „Viln. rytojaus“ 1937 m. 
liepos 6 d. Nr. 52 už kronikos žinią „Interviu“. 
Deja, tiksliau nežinome, kas joje rašyta, nes 
laikraščio numerio nepavyko rasti; valdžiai 
tikrai nepatikę žodžiai „administracinė lini-
ja“. Išleistas Nr. 52a su balta dėme.

„Viln. rytojaus“ 1937 m. rugpjūčio 3 d. 
Nr. 60 konfiskuotas už vedamąjį str. „Ozono 
laikraščių kregždės“ (Ozonas – Obóz Zjednoc-
zenia Narodowego – pulkininko Adamo Kaco 
suorganizuota lenkų tautinio susivienijimo 
partija). Straipsnyje atsiliepta į laikraščių „Ku-
rier Poranny“ (Varšuva) ir „Kurier Wileński“ 
priešišką nusistatymą lietuvių atžvilgiu, 
rašinius apie tariamą lenkų nutautinimą 
Lietuvoje ir „puikią“ lietuvių švietimo būklę 
Vilniaus krašte. Redakcija rugsėjo 10 d. gavo 
Apyg. teismo pranešimą, kad konfiskavimas 
patvirtintas, o laikraščio byla bus svarstoma 
Vilniaus m. teisme.

Storasta T. Velioveiskis areštavo ir „Viln. 
rytojaus“ 1937 m. rugsėjo 7 d. Nr. 70 už kores-
pondenciją iš Vasiūnų (Ignalinos r. Vosiūnų) 
„Nedavė leidimo vaikų katechizacijai ir k.“ 
Atseit, joje buvo klaidingų žinių apie tai, 
kad Tverečiaus valsčiaus sekretorius vertė 
lietuvių pavardes taisyti į lenkiškas (rugsėjo 
14 d. Švenčionyse turėjo būti svarstoma Vo-
siūnų klebono B. Budrecko byla už tariamą 
pavardžių lietuvinimą metrikų knygose). 
Pasak storastos, „Vilniaus rytojus“ yra buv. 
Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto organas, 
„daugelį metų sąmoningai ir sistemingai pu-
blikuojantis informacijas ir medžiagas, kurių 
turinys kertasi su Baudžiamuoju kodeksu.“ 
Tai įrodo faktas, kad 1935 m. laikraštis buvo 
konfiskuotas 8 kartus, 1936 m. – 11 kartų, 
o 1937 m. jau 12 kartų. „Laikraščio tiražų 
sulaikymai neturėjo įtakos nei jo politinės 
pakraipos kaitai, nei darbo metodams, kas 
rodo, jog ligšioliniai konfiskavimai neduoda 
reikiamų pasekmių ir visiškai neturi įtakos 
laikraščio nusikalstamos veiklos sustabdy-
mui.“ „Viln. rytojus“ propaguoja agresyvius 
Vilniui vaduoti sąjungos šūkius ir stengiasi 
paneigti Lenkijos šiaurės rytų teritorijos vals-
tybinės priklausomybės teisėtumą. Vilniaus 
išvadavimo idėjas laikraštis platina ne tik tarp 
suaugusiųjų, bet ir tarp mokyklinio jaunimo 
bei mažamečių vaikų (pvz., 1937 m. birželio 
18 d. „Aušrelės“ Nr. 47 eilėraštis „Eisim į ka-
ružę...“, tiksliau – „Aušrelės“ Nr. 25 eil. „Kai 
užaugsime“). Vietoj pavadinimo „Lenkijos ir 
Lietuvos siena“ nuolat vartojamas terminas 
„administracinė linija“. Lietuviai raginami 
boikotuoti valdiškas lenkų mokyklas, žmonės 
kurstomi prieš kunigus lenkus. Ir t. t., ir t. t. 
(LCVA, f. 131, ap. 5, b. 1026). 

„Viln. rytojaus“ 1937 m. rugsėjo 14 d. Nr. 
72 konfiskuotas už str. „Tikyba lietuviškai“ 
(aut. A. R.) ir už „Politikos apžvalgos“ dalį. 
Pasak straipsnio, dalis lietuvių vaikų tiky-
bos mokosi nelietuviškai. „Būkime atviri: 
daugelis mūsų tėvų nevertina, kaip reikiant, 
lietuvių kalbos, jie net turėdami mokykloje 
lietuvių kalba tikybą, užrašo ar bent leidžia 
vaikus į nelietuviškas pamokas.“ Tėvai 
raginami vaikus tikybos mokyti lietuviškai, 
ne lenkiškai. „Blaivus vertinimas gyvenimo 
veiksnių ir patirties aiškiai rodo, kad laimėti 
šiandien galima tik einant iš apačios, tvirti-
nant pagrindus. Laukti atmainų iš viršaus 
būtų naivumo ženklas.“ Tarp tėvų „turime 
perlaužti šį mums nelemtą paprotį iš knygos 
draudimo laikų, kad lietuvis meldžiasi ir 

gieda nelietuviškai.“ „Politikos apžvalgoje“ 
užkliuvusi pastaba apie Ozoną: „... Ozono 
veiklumas pagyvėjo po vadinamojo politinio 
ūkininkų streiko Lenkijos pietuose, kada krito 
34 užmuštų ir 41 sužeistų.“ Išėjo laikraščio Nr. 
72a be „ydingų“ tekstų. 

Vilniaus m. storasta T. Velioveiskis arešta-
vo „Viln. rytojaus“ 1937 m. rugsėjo 21 d. Nr. 
74 pirmiausia už termino „administracinė 
linija“ vartojimą laikraštyje. Storasta primi-
nė, kad už tų žodžių pavartojimą žinutėje 
„Interviu“ jau buvo areštuotas liepos 6 d. Nr. 
52, o Apyg. teismas rugpjūčio 5 d. tą areštą 
patvirtinęs (LCVA, f. 131, ap. 5, b. 1028).

Nr. 74 valdžios sargų priešiškumo susi-
laukė du rašinėliai: korespondencija iš Va-
rėnos „Baigia ardyti geležinkelio liniją“ (aut. 
Žiežuliavotis) ir informacija „Nesutarimai 
prie administracinės linijos“. Žiežuliavočio 
slapyvardžiu pasirašinėjo Petras Bronius 
Česnulevičius ir Bronius Leonavičius. Ko-
respondencijoje rašoma, jog pradėta ardyti 
geležinkelio linija iš Varėnos į Alytų. Patiltėse 
prie Beržupio ir Derėžnyčios upelių gulėjo 
dideli tašyti akmenys. „Dabar tie akmens 
sunaudojami marš. J. Pilsudskio vardo stato-
mos mokyklos pamatams. Mokyklą padeda 
statyti vietos ir apylinkės gyventojai šarvarko 
sąskaiton (šarvarkai – darbo prievolė taisyti 
kelius) ir be to dar ten dirba tie, kurie laikomi 
Varėnos areštinėje.“

Informacijoje apie adm. liniją pateikta 
leidinio „Biuletyn Kowieński“ žinia, jog 
rugpjūčio 30 d. Suvalkų rajone kilę nesuta-
rimų tarp dviejų valstybių. Galadusio ežero 
Beviršių saloje administracinės linijos gairės 
buvo perkeltos už 80 metrų į Lietuvos terito-
riją. Betikrinant liniją lenkų kareiviai suėmė 
lietuvių policininką Vl. Stankevičių. Suvalkų 
storasta rugsėjo 14 d. nesutikęs policininko 
grąžinti Lietuvai, nes jis neva esąs lenkų 
teismo žinioje.

„Viln. rytojaus“ Nr. 74 dar yra informacija 
„Lietuvių byla Varėnos teisme“ – byla už 
jaunimo šokius Rudnioje per Švč. Panelės 
Angelinės atlaidus rugpjūčio 2 d. Varėnos 
miesto teismas rugsėjo 17 d. teisė septynis 
asmenis neva už pasipriešinimą policijai.  
V. Matuiza nuteistas 6 mėn. kalėjimo ir lai-
kytas Lukiškėse. Mokytojai Pr. Barcys ir Pr. 
Stasionis, pastarojo žmona J. Stasionienė, stu-
dentas D. Kavaliauskas ir A. Butrimas nuteisti 
po 3 mėn. kalėjimo. A. Vaitonis išteisintas. 
Informacija pakartota laikraščio rugsėjo 24 d. 
Nr. 75. Konfiskavus Nr. 74, išleistas Nr. 74a. 

„Viln. rytojaus“ 1937 m. rugsėjo 28 d. Nr. 
76 okupantų valdžiai užkliuvęs straipsnis 
„Ką rašo kiti. Dvarininko Tomo Zano ora-
cijos Švenčionyse“. T. Zanas kalbėjęs Ozono 
narių suvažiavime Švenčionyse rugsėjo 22 d. 
Cituojamas laikraščio „Kurier Wileński“ Nr. 
263. Savo kalboje dvarininkas užsiminęs apie 
lietuvius. „Negaliu nepaliesti labai svarbaus 
klausimo – mūsų sugyvenimo su lietuviais, 
nes to nepalietęs ne viską pasakyčiau. Nuo 
Krėvos iki Horodlės unijų istorijos likimas 
sujungė juos (lietuvius) su mumis (lenkais) 
ir šiandien sunku pasakyti, kurie šio krašto 
gyventojai yra lenkų kilmės, o kurie lietuvių. 
Žalgiryje ir Didžiajame lauke (?) [jie] bendrai 
liejo kraują dėl Erelio ir Vyčio gerovės.“ 
Tačiau pastarieji metai jų santykiuose atvėrė 
bedugnę. „Todėl tiesiame brolišką ranką 
lietuviams – Lenkijos piliečiams ir tikiu, kad 
mūsų ranka nebus atstumta.“ 

Prie šių veidmainiškų žodžių „Viln. ry-
tojus“ priminęs savo Nr. 75 rašinį „Įsakyta 
nugriauti lietuvių liaudies namai“. Mat 
Švenčionių apskr. valdžia nutarusi nugriauti 
Švenčionėliuose klebono A. Jakavonio ir iš 
tos parapijos kilusio kun. K. Pukėno rūpesčiu 
pastatytus namus. Juos 1934 m. rugpjūčio  
12 d. šventino tuometinis Švenčionių dekanas 
D. Gailiušas, dalyvavo Švenčionėlių miesto 
burmistras, lietuviškų draugijų atstovai, 
vietos bei apylinkių parapijų klebonai ir kt. 
Lietuvių liaudies namai pavesti Šv. Kazimiero 
draugijai. Juose buvo lietuviška skaitykla, 
rengti vakarai, eglutės ir kt. Paskutiniu laiku 
namuose gyveno buv. skaityklos vedėjo  
J. Dilio šeima ir dvi neturtingos tretininkės. 

Iš „Viln. rytojaus“ 1937 m. 12-kos konfis-
kavimų iki rugsėjo 7 d. Nr. 70 Apyg. teismas 
9-nis patvirtino. Pagaliau šio teismo proku-
roras spalio 15 d. pasiūlė laikraštį uždaryti, 

nors keli numeriai dar išėjo, tačiau 4 iš jų buvo 
konfiskuoti (iš viso 1937 m. konfiskuota 16 
numerių). Vilniaus m. storastos pareigas ėjęs 
J. Černichovskis lapkričio 13 d. prašė Apyg. 
teismo prokuroro patvirtinti „Viln. ryto-
jaus“ spalio 22 d. Nr. 83 areštą dėl straipsnio 
„Ką rašo kiti. Apie žmonių gyvenimą prie 
administracinės linijos“. Laikraščio numerį, 
remdamasis BK 170 ir 154 str., areštavęs todėl, 
kad valstybinė siena tarp Lenkijos ir Lietu-
vos, pasak laikraščio, yra tik administracinė 
linija. „Viln. rytojus“ iš laikraščio „Dziennik 
Wileński“ Nr. 285 straipsnio persispausdinęs 
tas ištraukas, kuriose kalbama „apie neigiamą 
Lenkijos valdžios įtaką Vilniaus krašto ūkiui 
ir tas, kuriose giriami Lietuvos valdžios veiks-
mai“. „Dz. Wil.“ straipsnyje „administracinės 
linijos“ nėra (LCVA, f. 131, ap. 5, b. 1029).

„Viln. rytojaus“ straipsnyje rašoma, kad 
Lietuvoje palengvinti mokesčiai, ūkininkams 
trobesiams statyti duodama medžio lengva-
tinėmis išsimokėjimo sąlygomis, nemokamai 
dalijami veisliniai paršeliai ir avys bei kt.  
„... Žodžiu, daroma visa, kas tik gali sudaryti 
medžiaginę gerovę ir žmones pririšti prie Lie-
tuvos.“ Kitaip yra šiapus administracinės lini-
jos (Pabradės apylinkėse): „Didžiausias čia yra 
blogumas pasienio apribojimai, suvaržymai.“ 
Įvestas pasienio įstatymas kai kur labai kenks-
mingas, nereikalingas, „ir Lietuvos valdžia 
lenkų gyventojų nepasitenkinimą išnaudoja“. 
Išleistas Nr. 83a su baltu plotu. Spalio 26 d. 
išėjęs „Viln. rytojaus“ Nr. 84 buvo paskutinis. 
Tačiau teismo procesai dėl laikraščio tęsėsi. 

Vilniaus apyg. teismo viceprokuroras  
A. Marcinkovskis (marcinkowski) 1938 m. 
sausio 21 d. pasirašė J. Naviko kaltinamąjį 
aktą pagal BK 170 str. už „nusikaltimus“ 
„Viln. rytojaus“ 1937 m. 72, 74 ir 76 nume-
riuose. Bylos BPK 16 ir 26 str. pagrindu 
perduotos Vilniaus m. teismui. Vasario 15 d. 
bylas svarstęs teismas jas atidėjo. Sausio 31 d. 
viceprokuroras dar pasirašė kaltinamąjį 
aktą pagal tą patį BK 170 straipsnį ir dėl 
Nr. 83. Nagrinėjimui susiplakė bylos net už 
keturis laikraščio numerius. BPK 3 ir 581 str. 
pagrindu teismas (teisėjas J. Dmochovskis = 
Dmochowski) kovo 3 d. nutarė jas nutraukti, 
nes sprendžiant iš Vilniaus Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčios klebono pateiktų metrikų,  
J. Navikas vasario 13 d. numirė; teismo išlai-
dos priimtos valstybės iždan.

Julius Navikas pasirašinėjo ir „Vilniaus 
rytojaus“ nemokamo priedo ūkininkams 
„Mūsų artojas“, ėjusio 1930–1937 m., atsa-
kinguoju redaktoriumi. Šis laikraštis išeidavo 
kartu su „Viln. artojumi“. Rašęs specifinėmis 
žemės ūkio temomis ir nelietęs aštresnių 
politinių klausimų, „Mūsų artojas“ lenkų 
valdžios, atrodo, išskirtinai nė karto nebuvo 
konfiskuotas, tačiau areštavus „Viln. rytojų“, 
toks pat likimas ištikdavo ir su juo išėjusį 
„Mūsų artoją“. 

„Vilniaus rytojų“ uždarius, J. Navikas 
buvo pasiryžęs daryti žygių, kad laikraščio 
draudimas būtų atšauktas. Bet jau nebeįsten-
gė. „Senatvė ir ilgojo amžiaus našta privertė 
gultis į lovą, iš kurios jau ir nebeatsikėlė. Po 
trijų mėnesių sunkios ligos užmerkė akis“, – 
sakoma vienkartinio „Kelio“ nekrologe. Mirė 
Julius Navikas 1938 m. vasario 13 d., būdamas 
beveik 84-erių metų. Palaidotas Vilniaus Šv. 
Petro ir Povilo (Saulės) kapinėse. Apie jo mirtį 
ir laidotuves pranešė ne tik Vilniaus, bet ir 
Neprikl. Lietuvos spauda. Vietoj „Vilniaus 
rytojaus“ paskui išėjo pluoštas vienkartinių 
leidinių, o nuo 1938 m. balandžio 29 d. pra-
dėtas leisti laikraštis „Aidas“.

J. Navikas – savotiškas rekordininkas. Nė 
vienas kitas asmuo XX a. tarpukario Vilniuje 
tiek metų nepasirašinėjo kokio nors lietuvių 
laikraščio redaktoriumi, laikraštis nepatyrė 
tiek konfiskavimų, o redaktorius tiek tąsymų 
po teismus. 

„Aušrelės“ vinjetė

„Mūsų artojo“ vinjetė 
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Lietuvos archeologijos istorija 

Petro Tarasenkos (1892–1962) – kariškio, 
istoriko archeologo, muziejininko, rašytojo 
ankstyvasis gyvenimo laikotarpis iki 1915 
metų yra palyginti mažai nagrinėtas ir 
aprašytas. Trūksta istorinių šaltinių, išlikę 
tik fragmentiški liudininkų prisiminimai. 
Pats P. Tarasenka apie savo artimus gimi-
nes, vaikystės ir jaunystės laikotarpį savo 
prisiminimuose užsiminė gana skurdžiai, 
nors šis laikotarpis ir Rytų Aukštaitijos 
kraštas visą gyvenimą jam išliko brangus 
ir artimas, o jo aplinka ir žmonės formavo 
jį kaip asmenybę.

Šaknys – Karališkiai

Petro Tarasenkos gimtinė – Karališkių 
kaimas Balninkų valsčiuje, Ukmergės aps-
krityje. Šiandien tai Anykščių savivaldybės 
Kurklių seniūnijai priklausantis kaimas, 
besiribojantis su Molėtų ir Ukmergės savi-
valdybių žemėmis ir prigludęs prie Karališ-
kių ežero. Karališkių kaimas nuo senų laikų 
priklausė Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
valdoms kaip ir kiti aplinkiniai Balninkų 
kaimai. Karališkių kaimo pavadinimas 
siejamas su gyventojų privilegijomis: ten 
gyveno karališkieji valstiečiai, baudžiavos 
laikais nėję lažo. 

Ieškant P. Tarasenkos kilmės šaknų, bū-
tina paminėti Karališkių sentikių bendruo-
menę, su kurios istorija susiję jo protėviai. 
Tai viena įdomesnių ir retesnių Lietuvos 
teritorijoje egzistavusių sentikių bendruo-
menių, praėjusi ilgą transformacijos kelią iš 
sentikystės į vientikystę ir iš vientikystės į 
stačiatikybę. 

Į Karališkius ir jo apylinkes pirmieji sen-
tikiai atsikėlė XVIII a. viduryje. Pagrindinia-
me sentikių istoriniame rašytiniame šaltinyje 
„Degučių metraštyje“ įrašyta: „... šiais 1742 
metais Lietuvoje Karališkių kaime maldos 
namai įkurti, Gudiškių vienuolyno dvasios 
tėvo Naumo Saveljevičiaus palaiminti.“

Jei 1765 m. minimos tik šešios rusų sody-
bos, tai po 1782–1784 m. Pabaisko dekanato 
parapijų vizitacijos pažymima, kad Balnin-
kų parapijos Karališkių kaime gyvena 335 
bogomolai (taip šiame dokumente įvardyti 
sentikiai). 

Vienas ryškiausių Karališkių bendruo-
menės įvykių – 1813 m. tame pačiame „De-
gučių metraštyje“ užfiksuotas ir aprašytas 
Rusijos caro Aleksandro I apsilankymas, 
keliaujant iš Paryžiaus į Sankt Peterburgą 
senuoju keliu pro Karališkius. Metraštyje 
rašoma: „Jam esant dviejų šūvių atstumu 
Karališkių gyventojai ir kiti, tiek vyrai, tiek 
moterys, pasipuošę šventiniais drabužiais, 
carą pasitiko ir carui „Ura“ šaukė. Vėliau 
nuėjo caras į maldos namus, kur meldėsi ir 
gavo dvasios tėvo Nazarijaus Jakovlevičiaus 
palaiminimą.“

1869–1872 m. religinės reformos metu 
Karališkių sentikių bendruomenėje įvyko 
transformacija – sentikių bendruomenė 
palaipsniui tapo vientikiais. Tai palietė ir  
P. Tarasenkos protėvius. 

Kada tiksliai į Karališkius ir jų apylinkes 
atsikėlė jo protėviai, sunku pasakyti, bet ti-
krai daug anksčiau nei XIX a. viduryje. Viena 
aišku, kad protėviai buvo sentikiai. Paties  
P. Tarasenkos ir jo giminaičių prisimini-
muose minimos Rytų Ukrainos apylinkės, 
iš kurių po religinių neramumų į Lietuvos 
teritoriją persikeldavo ištisi kaimai.

1873 m. spalio 29 d. P. Tarasenkos senelis 
iš gretimo Merečiškių kaimo, priklausančio 
dabartinei Anykščių savivaldybės Kurklių 
seniūnijai, vedė Mariją Jevgenevną. Jų san-
tuoką Karališkių maldos namuose įformino 
vientikių šventikas Vasilijus Darendovas, 
dalyvaujant jo padėjėjui (greičiausiai zakris-
tijonui) Ivanui Andrijanovui.

1874 m. rugpjūčio 19 d. gimė Natalija Zu-
brickaja, P. Tarasenkos motina, kuri rugsėjo 
7 d. pakrikštyta toje pačioje cerkvėje. Vėliau 
Zubrickių šeimoje gimė dar dvi mergaitės – 
Praskovija ir Ksenija. Tačiau gimdydama 
Kseniją mirė jų motina, Tarasenkos senelė, 
kuri palaidota Karališkių kapinėse. Jauniau-
sią iš seserų priglaudė giminaitis – Karališkių 
maldos namų šventikas (V. Darendovas ar 
I. Andrijanovas). Vyriausiajai iš seserų – aš-
tuoniolikmetei Natalijai pasipiršo to paties 
amžiaus jaunuolis Feodulas Tarasovas, Mak-
simo sūnus, iš netolimo Miškiniškių kaimo 

(dabar – Anykščių savivaldybės Skiemonių 
seniūnija), gimęs Pumpėnų valsčiuje (dabar – 
Pasvalio savivaldybė).

1893 m. sausio 20 d. jau minėtas vien-
tikių šventikas V. Darendovas Karališkių 
maldos namuose įformino F. Tarasovo ir N. 
Zubrickajos santuoką. Kraičio jaunoji gavo 
nedidelį žemės sklypą prie pat cerkvės. 
Įrašas cerkvės knygoje liudija, kad 1893 m. 
gruodžio 18 d. jauniesiems Tarasovams 
gimė sūnus Piotras, kurį 1894 m. sausio 2 d. 
Karališkių cerkvėje pašventino minėtasis 
dvasios tėvas V. Darendovas. Bažnytiniame 
įraše naujagimis ir jo tėvai įvardijami stačia-
tikiais. Kūdikio krikšto tėvai buvo Jeremijus 
Danilovičius Zubrickis ir jo žmona Marfa 
Zubrickaja (Andrijanova) – greičiausiai 
giminaičiai. Ši data vėliau buvo pamiršta, 
ir P. Tarasenka visą gyvenimą laikė save 
gimusiu 1892 m. gruodžio 19 d.

Pagal Karališkių cerkvės įrašus, esančius 
Lietuvos valstybės istorijos archyve, Kara-
liškių kaimo kapinėse 1898 m. rugsėjo 9 d. 
palaidota Jefrosija Jegorovna Zubrickaja. 
Tai tikriausiai Petro Tarasenkos prosenelė iš 
motinos pusės ir vyriausia žinoma jo artima 
giminaitė. 1910 m. tose pačiose kapinėse 
palaidota 70-metė Ksenija Klementjevna 
Tarasova, gimusi Pumpėnų valsčiuje, – tai 
greičiausiai Petro Tarasenkos senelė iš tėvo 
pusės. 

Kada ir kodėl Petro Tarasovo pavardė 
pakeista į Tarasenkos, nėra aišku. Kauno 
apskrities archyve saugomuose Alantos pra-
džios mokyklos dokumentuose pažymėta, 
kad 1905 m. vasario 20 d. pradžios mokyklos 
baigimo pažymėjimas buvo įteiktas moki-
niui Tarasenko Piotrui Feodulovičiui – pagal 
metrikus Tarasovui. Kai 1912 m. į Alantos 
pradžios mokyklą jis atvyko dirbti mokyto-
ju, oficialiuose Kauno gubernijos mokytojų 
sąrašuose yra jau Tarasenkos pavardė, nors 
dauguma jo artimųjų (tėvas, brolis, brolio 
vaikai) turėjo Tarasovų pavardes.

Karališkių kaime gyveno daugiausia 
rusų tautybės gyventojai, kurie vertėsi žem-
dirbyste, žvejyba ir dailidės amatu. Tačiau iš 
nederlingos, paežerėse išsimėčiusios žemės 
pragyventi buvo labai sunku. XIX a. pabaigo-
je–XX a. pradžioje carinėje Rusijoje priėmus 
alkoholio monopolio įstatymą, miestuose ir 
miesteliuose kūrėsi degtinės monopoliai su 
visa tam reikalinga infrastruktūra: gamyba, 
transportavimu ir prekyba. Daugelis Kara-
liškių kaimo gyventojų įsitraukė į šį verslą ir 
dažniausiai užsiiminėjo degtinės pervežimu. 
Su degtinės monopolio atidarymu Alantoje 
susietas tolesnis Tarasovų šeimos likimas. 
Petro Tarasenkos tėvas F. Tarasovas, gana 
mokytas žmogus, įsidarbino Alantos deg-
tinės monopolyje ir apie 1902 m. su šeima 
persikėlė į Alantą (tuo metu – Owanta). 

Vaikystės metai Alantoje

Alantoje Tarasovai iš vietinio gyventojo 
Vladislovo Drazdausko išsinuomojo dalį 
namo netoli tuo metu statomos naujos 
bažnyčios. Kitoje namo pusėje gyveno pats 

savininkas. Apie 1907 m. jis tą namo dalį 
pardavė buvusiam Alantos bažnyčios var-
gonininkui Florijonui Targonskui, su kurio 
šeima Tarasovai palaikė gerus santykius,  
F. Targonskas turėjo įtakos būsimojo archeo-
logo ir rašytojo pasaulėžiūrai. P. Tarasenkos 
šeima šiuose namuose gyveno iki 1914 m. 
rudens, kai Petras buvo mobilizuotas į ca-
rinę armiją kovoti fronte, o jo šeima – tėvas 
Feodulas, motina Natalija, seserys Katerina, 
Valentina ir brolis Anatolijus – evakavosi į 
Rusijos gilumą.

Tėvas F. Tarasovas Alantoje dirbo degti-
nės monopolio, kurio pastatas buvo pietinėje 
miestelio pakalnėje, vedėju.

1902 m. P. Tarasenka pradėjo lankyti 
Alantos valdišką dviklasę pradžios moky-
klą, kuri buvo pastatyta 1884 m. Petrui dar 
tebesimokant ar truputį vėliau, medinis 
mokyklos pastatas ir šalia esanti karčema 
sudegė, o mokykla buvo laikinai perkelta į 
bažnyčios špitolės patalpas.

Mokyklos vedėjas (mokytojas) tuo metu 
buvo Jakovas Možeiko, Tarasovų šeimos 
bičiulis, vienos iš dukrų krikšto tėvas. 

1905-ieji metai į palyginti ramų Alantos 
gyvenimą atnešė sumaišties: miestelyje vienas 
po kito vyko prieš carinę valdžią nukreipti 
mitingai, kuriuos organizavo vietiniai ir aps-
krities socialdemokratai. Šie įvykiai tiesiogiai 
palietė ir P. Tarasenkos šeimą: maištautojai 
nuniokojo degtinės monopolio patalpas, 
išdaužė langus, sunaikino prekes.

Vadovaudamas degtinės monopoliui, 
F. Tarasovas sugebėjo išlaikyti savo gausią 
šeimą, išleisti vaikus į mokslą. Jis buvo ger-
biamas žmogus Alantoje. 1911 m. Alantoje 
steigiant Vartotojų kooperatyvą, F. Taraso-
vas buvo vienas iš jo steigėjų ir kandidatų į 
pirmininkus greta tokių žymių žmonių kaip 
varpininkas daktaras J. Gaidys-Gaidama-
vičius, dvarininkas K. Kozioll-Pochlevskis. 
Tai rodo Alantos bažnyčios archyve surasti 
dokumentai. F. Tarasovas alantiškių prisimi-
nimuose išliko kaip šviesus, gerai lietuviškai 
kalbantis, gerų patarimų vietiniams gyven-
tojams negailintis, niekada neatsisakantis 
padėti žmogus.

Nedaug išliko atsiminimų apie P. Ta-
rasenkos motiną Nataliją. Tai buvo tyli, 
pamaldi, vaikų priežiūra ir auklėjimu besi-
rūpinanti moteris, per didžiąsias religines 
šventes su šeima aplankanti Karališkių 
maldos namus, kapines, kur palaidoti 
artimieji, gimines, kurių tuo metu ten dar 
daug gyveno.

1905 m. P. Tarasenka baigė pradžios 
mokyklą ir, kaip jis pats rašys savo biogra-
fijoje, dirbo raštininku Alantos valsčiuje. 
Greičiausiai paauglys dirbo raštininko 
pagalbininku, nes oficialiame to laikotar-
pio Alantos valsčiaus valdininkų sąraše jo 
pavardės nėra. Vėliau savo atsiminimuose 
P. Tarasenka prisimins, kad parašęs vieną 
raštą lietuviškai ir iš raštininko pareigų už 
tai buvęs atleistas. Nors tuo metu jau buvo 
jaučiamas liberalesnis carinės valdžios po-
žiūris į lietuvių kalbą ir kultūrinį judėjimą, 
carinio režimo cenzūrą dar pajausdavo ir 
eiliniai gyventojai, ir valdininkėliai, ir kai 
kada lietuviai viršaičiai. Pavyzdžiui, už tai, 
kad mokykloje nebuvo stačiatikių ikonos, 
vietos viršaitis Umbrasas „buvo pasodintas 
į daboklę ant penkių dienų“, – taip rašė to 
meto laikraštis „Vienybė“ Šiuo gyvenimo 
laikotarpiu P. Tarasenka sutiko du žmones, 
kurie vėliau meiliai minimi atsiminimuose 
arba tapę jo ,,Užburtų lobių“ kūrinio herojų 
prototipais, – tai senelis Yla ir piemuo Pili-
monas.

Keli kilometrai nuo Alantos, pakeliui 
į gimtuosius Karališkius, senose mažytė-
se Laičių kaimo kapinaitėse išlikęs kapo 
kauburėlis, ant kurio apie 1960 m. gimi-
naičių pastatytas paminklas su užrašu: 
„Užburtų lobių pasakotojas Kazimieras 
Yla 1850–1930.“ Seni Petro Tarasenkos 
bičiuliai iš Pasuojės kaimo – Ona ir Jurgis 
Siminkevičiai, 1956 m. gavę dovanų ką tik 
išleistą knygą „Užburti lobiai“, padėkos 
laiške Petrui Tarasenkai rašė: „Ylos sūnus 
sužinojęs atėjo paskaityti, reikia, sako, mano 
anūkams įsigyti tokie raštai.“ Greičiau-
siai tai Kazimiero Ylos sūnus Vacys Yla, 
tuo metu gyvenęs Jaurų kaime. Senuose 
prisiminimuose minima, kad Ylos, buvę 
baudžiauninkai, gyveno ir ėjo lažą netoli 
dabartinio dvaro, tačiau vėliau patekę pono 
Tadeušo Pac-Pamarnecko nemalonėn ir 
buvo nutremti į Jaurų pelkyną.

Daug sunkiau atskleisti piemens Pi-
limono asmenybę, tačiau tikriausiai jis 
irgi išties egzistavo. Greičiausiai su juo 
P. Tarasenko susipažino besimokyda-
mas Anykščių pradžios mokykloje. Savo 
biografijoje jis rašė: „Kai dar mokiausi 
pradinėje mokykloje ir iš vienos mokyklos 
teko pereiti į kitą ir gyventi bendrabutyje, 
tuomet susipažinau su Pilimonu, kuris 
mokėsi vienoje klasėje.“ 

Užburtų lobių beieškant
Iš Petro tarasenkos ankstyvojo biografijos laikotarpio

tęsinys kitame numeryje

Gintautas ŠEIKIS, Molėtų r., Alanta

Mokytojas  P. Tarasenka  Alantoje 1913 m. Iš 
Natalijos Tarasenkaitės asmeninio archyvo

Karališkių Švenčiausios Dievo Motinos Globos cerkvė, 1957 m. nuotr. 
Iš  Kęstučio Rimo asmeninio archyvo

Įrašas Karališkių cerkvės bažnytinėje knygoje apie Petro Tarasenkos  gimimą ir krikštą. 
Iš Lietuvos valstybės istorijos archyvo, f. 605, ap. 20, b. 553
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Visos prekių ženklo teisės 
saugomos
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Kitas numeris išeis 2017 m. gruodžio 30 d.

Pro memoria

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą 
Lietuvos valstybės kūrėjai – Vasario 16-osios akto signatarai.

VšĮ ,,Pagėgių krašto 
turizmo informacijos 

centras“
Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, LT-99254 

Pagėgių sav.
Mob. tel. +370 656 18551

El. paštas ticpagegiai@gmail.com

2017 m. spalio 26 d., eidama 103-iuosius metus, 
Kaune mirė Birutė Verkelytė-Fedaravičienė.

Birutė gimė 1915 m. kovo 4 d. Švenčionyse. Būtina 
prisiminti sudėtingą ir įvykių kupiną jos gyvenimą: meilę 
savo kraštui, jo žmonėms, jų papročiams, tradicijoms ir 
kalbai. Tikriausiai, visa tai ji paveldėjo iš savo tėvų ir 
giminių. Jos senelis Pranas Verkelis lietuviškos spaudos 
draudimo laikais buvo knygnešys, o tėvas – kaimo „da-
raktorius“, kuris, tapęs carinės armijos rekrūtu, 1918 m. 
už lietuvių karių organizavimą grįžti į Lietuvą ir kartu 
slaptų dokumentų gabenimą Lietuvai bolševikų buvo 
pagautas ir sušaudytas. Aktyvūs lietuvybės skleidėjai ir 
puoselėtojai buvo Birutės mama, tetos ir dėdės.

Lenkams okupavus Pietryčių Lietuvą, buvo vykdoma arši lietuvių 
diskriminacija ir nutautinimas. Birutė Verkelytė, mokydamasi Vilniaus 
Vytauto Didžiojo lietuviškoje gimnazijoje, vėliau Aukštojoje politinių 
mokslų mokykloje prie Rytų Europos mokslinio tiriamojo instituto, 
aktyviai įsitraukė į įvairias lietuvybę puoselėjančias visuomenines 
organizacijas: Vilniaus „Gedimino“ skautų draugovę, Šv. Kazimiero 
draugiją, meno pažinimo „Mildos“ kuopą, dalyvavo net keliuose 
lietuviškuose choruose. Drauge su kitais lietuviais studentais keliau-
davo per kaimus, dainuodavo lietuviškas liaudies dainas, dalydavo 
lietuviškas maldaknyges ir spaudą.

Už šią veiklą ne kartą okupacinės valdžios buvo nubausta pinigi-
nėmis baudomis ir areštu.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, lenkų okupuotame Vilniuje 
1939 m. buvo atidarytas Lietuvos generalinis konsulatas, į kurį dirbti 
buvo pakviesta Birutė Verkelytė. Drauge su konsulu Antanu Trimaku, 
nepaisydami lietuviams padarytų skriaudų, daug padėjo Lenkijos pabė-
gėliams, išduodami tranzitines vizas per Lietuvą į kitas šalis. Išduodami 
vizas, jie išgelbėjo ir tūkstančius žydų. Apie Birutės Verkelytės darbą 
Generaliniame konsulate ir to meto įvykius Vilniuje 2010 m. sukurtas 
dokumentinis filmas „Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje 1939 
metais“ (filmo autoriai Gražina Mareckaitė, Juozas Sabo1is ir kt.). 

2010 m. lapkričio 24 d. atkurtos nepriklausomos Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos 20-mečio proga Birutė Verkelytė-Fedaravičienė 
buvo apdovanota medaliu „Už nuopelnus Lietuvos diplomatinėje 
tarnyboje“.

1940 m., SSRS okupavus Lietuvą ir prasidėjus suėmimams, suži-
nojusi, kad yra ieškoma, Birutė išvyko į Kauną ir ištekėjo už gydytojo 
Petro Fedaravičiaus. Karo metais, gyvendama Kaune, kartu su vyru, 
nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai, vadovaudamiesi žmoniš-
kumo principu gelbėjo žydų tautybės žmones nuo nacių genocido. Už 
tai išgelbėtųjų giminaičiai pasistengė, kad už nuopelnus Lietuvių tautai 
ir Valstybei, vadovaujantis LR pasipriešinimo 1940–1990 metų okupa-
cijoms dalyvių teisinio statuso įstatymu, žydų gelbėtoja Birutė Verke-
lytė-Fedaravičienė būtų pripažinta Neginkluoto pasipriešinimo (rezis-
tencijos) dalyve ir 1914 m. rugsėjo 15 d. jai būtų išduotas Laisvės kovų 
dalyvio pažymėjimas. Už žydų tautybės žmonių gelbėjimą 2003 m.  
ji buvo apdovanota „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“.

Sovietų okupacijos metais Birutė Verkelytė-Fedaravičienė drauge 
su prof. Tadu Ivanausku ir kitais patriotiškai nusiteikusiais bendražy-
giais daug padarė, kad neužgestų lietuvybė Gervėčių ir Pelesos krašte 
bei kitose lietuvių gyvenamose vietose, po sienų perstūmimo atsidū-
rusiose Baltarusijos teritorijoje. Didelis jos nuopelnas buvo skatinti 
vietinius žmones nesitaikstyti su jų bei jų vaikų rusinimo apraiškomis, 
reikalauti, kad čia būtų atidarytos lietuviškos mokyklos, o bažnyčiose 
vyktų pamaldos ir lietuvių kalba. Prof. Tado Ivanausko ir Birutės 

milžiniškų pastangų dėka Gervėčių vidurinėje, Girių 
septynmetėje ir Pelesos vidurinėje mokyklose buvo įvestos 
lietuvių kalbos pamokos. Jos iniciatyva vietiniai žmonės 
gavo ne tik lietuvišką spaudą, bet buvo pasirūpinta, kad 
jų vaikai turėtų galimybę mokytis Lietuvoje. Atvykusį į 
Lietuvą jaunimą reikėdavo įtaisyti į Lietuvos vidurines ir 
aukštąsias mokyklas, rūpintis jų mokymusi ir gyvenimu. 
Visa tai buvo Birutės rūpestis. Savo patirtimi ir asmeniniu 
pavyzdžiu ji palaikė mokytojus ir vietinius lietuvius, kartu 
organizavo renginius, puoselėjančius lietuviškas tradicijas, 
meilę savo kalbai ir kraštui. Šiame krašte esančioms mo-
kykloms ji parūpindavo vadovėlių, o bibliotekų lentynas 
papildydavo įvairiomis lietuviškomis knygomis. Šios 

knygos vėliau pasklisdavo kaimuose ir miesteliuose.
Lietuvos atgimimo laikotarpiu bei atkūrus Nepriklausomybę 

Birutė aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. 1989 m. ji įsteigė „Vilnijos“ 
draugijos Kauno skyrių, kurio veikla buvo nukreipta Šalčininkų rajone 
gyvenančių lietuvių ir besikuriančių lietuviškų mokyklų kuravimui. 
Jos iniciatyva buvo atkurtos Lietuvai pagražinti ir Knygnešių draugijos 
bei Lietuvos skautų sąjunga. Birutės ir kitų Knygnešių draugijos narių 
rūpesčiu prie Kauno istorijos muziejaus atstatyta Knygnešių sienelė 
ir taip įamžintas knygnešių atminimas. Jos pastangomis, talkinant 
miesto valdžiai, 1994 m. buvo paminėtas Spaudos draudimo 130-
ies metų ir Spaudos atgavimo 90-ies metų sukaktys. Ta proga buvo 
atidengti sovietmečiu nugriauti paminklai, o Petrašiūnų kapinėse 
pastatytas koplytstulpis leidinio „Knygnešys“ sudarytojui Petrui 
Ruseckui atminti.

Birutė priklausė ir Vilniečių ainių klubui, kurio pagrindiniai tikslai – 
skatinti vilniečius domėtis savo krašto praeitimi ir dabartimi, organi-
zuoti įvairius švietėjiškus renginius, reikšmingų sukakčių paminėjimus. 
Už šią veiklą 2010 m. Birutė Verkelytė-Fedaravičienė buvo apdovanota 
pirmo laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

Dirbdama Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Birutė 
Verkelytė-Fedaravičienė parengė albumą „M. K. Čiurlionis. Paveikslai. 
Eskizai. Mintys“. Ši 1997 m. pasirodžiusi knyga yra išversta į daugelį 
užsienio kalbų ir populiarina genialaus lietuvių menininko kūrybą 
visame pasaulyje.

Būdama jau garbingo amžiaus Birutė Verkelytė-Fedaravičienė 
turėjo puikią atmintį ir unikalią intuiciją. Jos mąstymas buvo įžval-
gus, o gyvenimiški pastebėjimai – tikslūs, racionalūs ir pamokantys. 
Ji dažnai sielojosi dėl Lietuvą kamuojančių skaudulių. Jos nuomone, 
Lietuvos politikams ir valdžios vyrams trūksta valstybinio mąstymo 
ir pasišventimo dirbti Lietuvai bei jos piliečiams. Ją jaudino tai, kad 
Lietuvoje silpnai ugdomas jauno žmogaus patriotiškumas ir pilietiš-
kumas. Bet ji buvo giliai tikinti katalikė, todėl tikėjo, kad Dievas padės 
Lietuvai ir jos žmonėms nepalūžti ir atsitiesti.

Birutės Verkelytės-Fedaravičienės prasmingas gyvenimas ir veikla 
buvo tarsi aukojimas Lietuvai. 

100-ųjų gimimo metų jubiliejaus proga Birutę Verkelytę-Fedara-
vičienę kaip ilgametę aktyvią Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
siekio ir Pietryčių Lietuvos regiono istorijos puoselėtoją LR Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė 2015 m. kovo 4 d. apdovanojo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, o Kauno miesto 
savivaldybės meras Andrius Kupčinskas įteikė Kauno miesto burmis-
tro Jono Vileišio žalvarinį medalį už pilietiškumą, nuopelnus Lietuvai 
ir Kauno miestui.

Su liūdesiu „Vilnijos“ draugija

Birutė VERKELyTė-FEDARAVIčIENė
(1915 03 04–2017 10 26)

Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen.,
LT-99265 Pagėgių sav. 

Muziejaus darbo laikas:
Antradienis–Penktadienis 8.30–17.00 val.

Šeštadienis 8.30–16.00 val.
El. paštas m.jankausmuz@gmail.com

Tel. +370 441 42736 
Mob. tel. +370 656 15021

Martyno Jankaus 
muziejus

Rambyno regioninio 
parko direkcija 

ir Lankytojų centras
Nemuno g. 4, Bitėnai, LT-99265, Pagėgių sav.

Parko direkcija dirba I–IV 8.00–17.00 val., 
V 8.00–15.45 val.

Tel. +370 441 40640, 
el. paštas info@rambynoparkas.lt

Rambyno regioninio parko Lankytojų centras 
Gegužės–rugsėjo mėn. dirba II–VI 8.00–17.00 val., 

V 8.00–15.45 val., 
kitais mėn. – įprastą darbo savaitę.

Tel. +370 441 42778, mob. tel. +370 614 10285, 
el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt


