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Valdovo titulatūros klausimas

Senasis lietuviškas valdovo pavadinimas 
buvo viešpat(i)s – tokia jo reikšmė pasiekė ir 
lietuvių raštijos laikus, net XIX a., plg.: Krezus, 
Lydijos viešpats, turėjo vienturtį sūnelį nebylį (S. 
Daukantas). ‘Valdovo’ reikšme vartotas ir 
tebevartojamas lietuviškuose Biblijos verti-
muose: [...] mūsų viešpats Dovydas apie tai net 
nežino (1 Kar 1, 11), nors dažnai eina ir žodžio 
karalius pažyminiu: Amžinai tegyvuoja mano 
viešpats karalius Dovydas! (1 Kar 1, 31). K. Sir-
vydo žodyne (XVII–XVIII a.) žodžiu viešpats 
aiškinamas lenkų žodis pan, lotynų dominus, 
dominator, moteriškosios giminės žodžiu 
viešpati – lenk. pani, lot. domina, hera, mater 
familias, o žodžiu viešpatystė / valdžia – lenk. 
panowanie, lot. dominatio, dominium, imperium, 
potestas (1642 m. leidimas, p. 283). 

Žodis viešpats yra sudurtinis: šaknis 
vieš- kildinama iš išnykusio daiktavardžio 
*viešis ‘svečias’ (plg. viešnia; latviai turi 
išlaikę sveiką porą: viesis, viešņa). Iš žodžio 
*viešis kildinamas būdvardis viešas, -a, o 
pati šaknis kildinama iš ide. daiktavardžio 
*u ̯eik’- ‘kaimas’. Žodis pats, -i dabartinėje 
kalboje turi dvi reikšmes: 1. ‘sutuoktinis, 
-ė; namų šeimininkas, -ė’; 2. ‘toks įvardis’. 
Semantiškai šis žodis siejamas su sąvoka 
galia, jėga, plg. lot. potis ‘galingas; galintis, 
pajėgus’, potens ‘galiūnas’, tocharų A pats 
‘vyras’, senovės indų pati- ‘ponas, vyras’. 
Pirminė, rekonstruotoji reikšmė galėjusi būti 
‘genties vadas’.

Lietuvos valstybingumo pobūdžiai 
ir jų interpretacijos

Prof. habil. dr. Alvydas BUTKUS, Kaunas

Krikščionybės laikais viešpačiu pradėtas 
vadinti ir biblinis Jahvė bei Kristus. Tokia 
sąvokos ‘ponas, valdovas’ ir ją reiškiančio 
žodžio transformacija buvo įvykusi ir kitose 
kalbose, kur krikščionybės laikais tuo žodžiu 
pradėtas vadinti ir dangiškas šeimininkas, 
plg. lot. dominus 1. ‘šeimininkas, savininkas; 

ponas’; 2. ‘valdovas’; 3. ‘krikščionių dievas, 
viešpats’; anglų lord 1. ‘lordas, senjoras 
(feodalas), didikas’; 2. ‘krikščionių dievas, 
viešpats’; rusų господин 1. ‘šeimininkas’; 
2. ‘ponas’; 3. ‘valdovas, viešpats’; ir господь 
‘krikščionių dievas, viešpats’. Latvių kalbos 
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XVIII a. alegorija, vaizduojanti Lenkijos I padalijimą 1772 m.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ (pir-
mininkas Algimantas Masaitis) Šalčininkų 
r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazi-
joje jau aštuonerius metus kasmet įteikia 
premiją už Pietryčių Lietuvos kultūros ir 
švietimo sklaidą lietuvybę puoselėjančiam 
asmeniui. Šiemet premija skirta žurnalistui, 

rašytojui Vytautui Valentinui Česnuliui, 
kuris dešimtmetį publikuoja savo straipsnius 
nacionaliniame Lietuvos istorijos laikraštyje 
„Voruta“, yra dvylikos knygų, iš kurių ketu-
rias išleido VšĮ „Vorutos“ fondas1, autorius ir 
bendraautoris.

Stanislovo Rapolionio premija 
įteikta žurnalistui 

Vytautui Valentinui Česnuliui
Malonūs kolegos!

Pradedu nuo atsiprašymo, kad kalbėsiu 
jau paliestomis rimtomis temomis. Ne tomis 
viliojančiomis „sakė – pasakė“, kas ką ir kaip 
pasakė, pakalbėjo ir apkalbėjo privačiuose, o 
prireikus viešinamuose laiškuose. 

Atleiskite, yra rimtų temų. Prieš keletą 
dienų apie Lietuvą ir Europą, apie mūsų euro-
pietiškumą gerai parašė partijos pirmininkas, 
ir aš jam visai pritariu. Svarstome tuos daly-
kus ir šiandien, galų gale turėsim turiningą 
ideologinį tapatybinį suvažiavimą.

Ir žmogui, ir tautai, ir organizacijai pra-
vartu sykiais pažvelgti į save ir susimąstyti: 
kas aš? Kur aš? Kam aš? Pamėginkim.

Lietuva ir / ar Europa – ne visai teisinga 
optika. Nesame du skirtingi civilizaciniai 
subjektai, juolab nesame egzistenciniai var-
žovai. Gyvensime arba išnyksime kartu.

Lietuva Europoje (ne Eurazijoje – tą gal 
jau pasirinkome) – teisingesnė optika, ir iš 
čia tolesnis klausimas. Kokioje Europoje? 
Kokioje ir esame, ir bevelytume būti. 

Žinoma, ne tokioje, kurią vairuos Vla-
dimiras Vladimirovičius. Jums leidžiant, 
aš to dar tikiuosi, nors Vokietijos ministras 
užvakar skambėjo kaip Kremliaus ruporas. 
Tokie buvo makaronai – lapša – apie grynai 
ekonominį „Nord Stream“.

Tobulinkime demokratijų 
Sąjungą

Prof. Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų partijos suvažiavimo Vilniuje metu, 2018 m. gegužės 12 d.

Konceptininkai nūnai svaidosi per visą 
žemyną sunkiais, abejonių kankinamais de-
mokratinių bendrijų lemties kamuoliais.

Ar tu už federalinę Europą, ar už nacio-
nalinių valstybių – tėvynių Europą? Abi turi 
pliusų, tad ir minusų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas 

Landsbergis

S. Rapolionio premijos įteikimo šventės dalyviai Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazijoje 
2018 m. gegužės 11 d. Iš kairės: M. Vyskupaitis, I. Stadalnykaitė, D. Česnulienė, laureatas 

V. V. Česnulis, Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos direktorė D. Zuzo, lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkas A. Masaitis, J. Gumbrevičienė, dr. G. Kazėnas, J. Vasiliauskas, J. Novopaši-

nienė, L. Bandalevičė, A. Arlauskienė ir V. Dailidka. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.
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Šiandien primirštas ūkininkas iš Mažosios 
Lietuvos mūsų šalies šimtmečio metais pami-
nėtinas kaip savo krašto visuomenės veikėjas, 
pabuvęs ir prieškarinės Lietuvos Respublikos 
Valstybės Tarybos tikruoju nariu.

Piečiau Katyčių įsikūręs Kekersų kaimas 
dar XIX a. pradžioje garsėjo savais sakytojais – 
surinkimininkų vadovais. Savo iškalbingumu 
pasižymėdavo iš ten kilę Strėkių giminės 
vyrai.

XVIII a. Mažojoje Lietuvoje besiformavęs 
surinkimininkų religinis judėjimas išpopuliarėjo 
kaip savita liaudiška alternatyva oficialaus 
gyvenimo negerovėms Prūsijoje. Tenykštė 
Evangelikų liuteronų Bažnyčia per kelis šimt-
mečius buvo tapusi biurokratizuota valstybine 
institucija, dažniau besirūpinusia valdžios 
nurodymų vykdymu, o ne eilinių žmogelių 
kasdieniais reikalais. Neoficialias „namų 
pamaldas“ laikydavę surinkimininkai bandė 
tiesiogiai kreiptis į patį Viešpatį Dievą. Iškalba 
ir organizaciniais gebėjimais išsiskirdavę jų 
vadovai – sakytojai – pamokslaudavo vietos 
žmonėms, jiems suprantama kalba ir būdais 
aiškindami Dievo žodį, primindami kasdienio 
gyvenimo negeroves. Surinkimai nebuvo koks 
revoliucingas politinis ir socialinis judėjimas, 
kvietęs kovoti prieš esamą santvarką. Beveik 
visada ten apsiribota dvasiniais dalykais, 
kalbėta apie žmonių moralę, bandyta vertinti 
netinkamus poelgius ir pan. Dažniau ten bur-
davosi gyvenimo pokyčių bauginami žmonės, 
mielai minėję „senus gerus laikus“, buvusias 
puikias protėvių tradicijas ir pan. Krašte besi-
darbavę lietuvininkai sakytojai vokietėjančioje 
Mažojoje Lietuvoje ragino saugoti savo protė-
vių lietuvišką kalbą ir jų senuosius papročius. 
Tokioje aplinkoje augo ir Jurgis Strėkys, vėliau 
pats įsiliejęs į surinkimininkų judėjimą.

Lietuvininko vaikystės metais Kekersuose 
gyveno tam tikras privilegijas turėję laisvųjų 
paveldėtojų ar laisvųjų šatulininkų statusą 
išlaikę valstiečiai. Tada 100 kaimiečių valdė 
apie 130 ha žemės, laikė nemažai gyvulių. 
Kaimo vaikai lankė netolimą Skersviečių mo-
kyklą, kurios mokytojui būdavo surenkamas 
reikiamas užmokestis.

Gal didesnėje šeimoje augęs Jurgis netapo 
tėvų ūkio paveldėtoju. Kaip ir daug kitų krašto 
jaunuolių, jis turėjo sau susirasti naują ūkį, kuria-
me būtų galėjęs tapti savarankišku ūkininku – 
savo likimo šeimininku. XIX a. II pusėje tai ne-
buvo sunku – savo ūkius parduodavo nusenę, 
į miestus ar Vakarus išvykstantys kaimiečiai, 
iš varžytinių pardavinėti subankrutavę kai-
mų ūkiai. J. Strėkiui pavyko įsikurti netoli 
nuo gimtinės – Jakštelių kaime, greta Vyžių 
bažnytkaimio.

XIX a. pabaigoje Jakštelių kaime gyveno 
285 žmonės. 50 ūkių ten valdė 363 ha vidu-
tiniškos žemės – lygių priemolingų dirvų. 
Veikiausiai vidutiniu ar smulkesniu ūkininku 
ten tapo ir J. Strėkys, negalėjęs iš to žymiau pra-
sigyventi. Raštingu žmogumi buvęs kaimiečių 
sūnus gal negalėjo siekti didesnių mokslo 
aukštumų, daugiau ką apie gyvenimą suži-
nodavo iš kaimiečių kalbų ar užsukdavusių 
sakytojų pamokslų.

Iš surinkimininkų dinastijos kilęs ir pats 
įvairiais gabumais apdovanotas lietuvininkas 
negalėjo atsidėti vien savo ūkio reikalams, vis 
dažniau jis įsitraukdavo į visuomenės gyveni-
mą. Antai, 1891 m. sudarant krašto gyventojų 
komitetą (šis turėjo parengti naują peticiją dėl 
lietuvių kalbos išsaugojimo ir surinkti palai-
kančiųjų parašus), į jį pateko ir „Jurgis Strėkis 
iš Jagštelių“. Po ta išsamia peticija surinkus 
beveik 20 tūkst. parašų, ji buvo persiųsta Prū-
sijos ministrui.

Nesulaukus atsakymo iš valdžios, 1895 m. 
sudarytas komitetas kitai peticijai rengti, 
kurio nariais be kitų vėl tapo J. Strėkys ir gal 
jo giminė Jonas Strėkys iš Kekersų. Tą peticiją 
savo parašais palaikė 27 765 lietuvininkai 
(dažniausiai šeimų galvos, atstovavę gal šimta-
tūkstantiniam senųjų gyventojų būriui). Ją į 
patį Berlyną vežė lietuvininkų deputacija (tarp 
šešių jos narių buvo ir J. Strėkys). Pastarajam 
Prūsijos ministras vėliau atsiuntęs raštišką 
atsakymą (gal labiau biurokratinio atsirašinė-
jimo pavyzdį).

1900 m. rengiant naują peticiją valdžiai dėl 
lietuvių kalbos vartojimo mokyklose, vienu 
iš dviejų Šilutės apskrities atstovų peticijos 
rengimo komitete vėl tapo J. Strėkys. Anuomet 
tas itin veiklus vyras tapo ir vienu iš pirmųjų 
„Birutės“ draugijos narių, taip įsiliedamas į 
lietuvininkų kultūrinį sąjūdį.

Paskelbus, kad 1900 m. Paryžiuje vyks 
pasaulinė paroda, lietuvių išeiviai sumanė 
joje pristatyti ir Lietuvą, kaip senos tradicinės 
kultūros okupuotą kraštą, kurio gyventojams 
draudžiamas jiems įprastas raštas ir kitkas. 
Įvairiose šalyse atsidūrę lietuvių šviesuoliai 

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Jurgis Strėkys (1861–1938)
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

ėmėsi rūpintis lietuviška ekspozicija toje pa-
rodoje, kuri būtų surengta pagal pačių lietuvių 
(o ne pagal Rusijos ir Prūsijos valdžių) suma-
nymus. Pažymėtina, kad prie to „projekto“ 
svariai prisidėjo ir Mažoji Lietuva, sudariusi 
savą komitetą, parūpinusi daug dalykų ir t. t. 
Teigta, kad būtent tas Tilžėje veikęs komitetas 
ir jo talkininkai padėjo surinkti daugumą eks-
ponatų. To komiteto nariais buvo M. Jankus, 
J. Strėkys ir J. Vanagaitis, tad aprašomasis 
lietuvininkas anuomet prisidėjo prie vieno 
iš garsiausių lietuviškų žygių, priminusių 
Lietuvos vardą pasauliui.

Dar vienas svarbus J. Strėkio veiklos baras 
buvo dalyvavimas rinkiminėje kovoje, lietuvi-
ninkams renkant atstovus į Prūsijos karalystės 
(nuo 1871 m. ir į Vokietijos imperijos) valdžios 
institucijas. Primintina, kad tokie rinkimai 
pradėti 1848 m., priėmus naują Prūsijos konsti-
tuciją (Rusijos okupuotoje Didžiojoje Lietuvoje 
iki 1861 m. tebeveikė baudžiavinė santvarka, 
renkama imperijos Dūma toje valstybėje atsi-
rado tik XX a. pradžioje). Mažojoje Lietuvoje 
dar XIX a. vykdavo įvairūs rinkimai – atskirai 
į Prūsijos landtagą (lietuvininkų vadintą ka-
ralystės seimu), atskirai į Vokietijos imperijos 
reichstagą (vadintą ciesorystės seimu).

Nelengvai perkandant renkamosios-atsto-
vaujamosios demokratijos pradžiamokslį, ne-
sulaukiant išrinktųjų atstovų paramos lietuvy-
bei, 1890 m. sumanyta kurti pačių lietuvininkų 
rinkimų draugijas, galinčias atrinkti ir paremti 
tinkamus kandidatus. 1892 m. Lietuvių rin-
kimo draugija įsikūrė Tilžėje, 1895 m. Šilutės 
apskrityje. Pastarosios draugijos ilgamečiu 
pirmininku tapo aktyvusis J. Strėkys.

Rinkiminių kovų įkarštis, įvairių jėgų ir 
veikėjų poveikiai, savos ambicijos ir kitkas 
anuomet aštriai skaldė lietuvininkus ir jų švie-
suomenę. Dėl atskirų kandidatų, jų rinkiminių 
programų ir pačių rinkimų draugijų veiklos 
kildavo įvairiausių konfliktų, dėl kurių vėliau 
kaltintas ir J. Strėkys. Gal jis neretai vadovavosi 
vien savo kaimiška nuojauta, nebandydamas į 
tuometinę padėtį pažvelgti plačiau. Gal įtakin-
gu vadovu pasijutęs energingasis lietuvininkas 
nenorėdavo, kad kas jam nurodinėtų, taip lyg 
žemindamas ambicingo žmogaus autoritetą. 
Antai, 1905 m. J. Strėkys tvirtinęs, kad kiekvie-
na rinkimų draugija turi veikti atskirai („už 
save“), nesiderindama prie kitų. Pasisakant 
prieš lietuvininkų politinės veiklos centraliza-
vimą gal vengta ir galimų konkurentų – aukš-
tesniais vadovais galėję tapti labiau išsilavinę 
ir dar veiklesni žmonės. Savo postą saugojęs J. 
Strėkys turėjo ir didesnių politinių ambicijų – 
ne kartą galvojo ir apie savo kandidatūros 
iškėlimą rinkimuose, nors jam priekaištauta, 
kad neturi savo pažiūrų, aiškaus ir tvirto 
nusistatymo. 1911 m. jis keltas lietuvininkų 
kandidatu rinkimuose į Vokietijos parlamentą, 
tačiau geresnių rezultatų nepasiekė.

J. Strėkys ir vėliau neliko nuošalyje. 1919 m. 
pradžioje atgaivinus Prūsų lietuvių susivieni-
jimą, jis tapo tos organizacijos valdybos nariu. 
Toliau svarstant lietuviškų žemių suvienijimo 
galimybę, 1919 m. gruodžio pabaigoje ta or-
ganizacija nutarė pasiųsti tris savo atstovus 
(V. Gaigalaitį, J. Strėkį ir K. Lekšą) į Lietuvos 
Respublikos Valstybės Tarybą. 1920 m. vasario 
16 d. „ūkininku“ pristatytas J. Strėkys kartu su 
M. Jankumi ir K. Lekšu dalyvavo kaip svečiai 
Kaune vykusiame iškilmingame Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime.

1920 m. vasario 20 d. iniciatyvos ėmėsi 
Prūsų lietuvių tautos taryba, pareikalavusi 
„Nemuno“ (Klaipėdos) kraštą sujungti su 
Lietuvos Respublika ir pasiuntusi savo atsto-
vus į laikinąją Lietuvos atstovybę – Valstybės 

Tarybą. Tų metų kovo 20 d. iškilmingame 
posėdyje Lietuvos Valstybės Taryba savo tik-
raisiais nariais paskelbė keturis lietuvininkų 
atstovus – tarp jų ir J. Strėkį. Jau nemenko am-
žiaus sulaukęs lietuvininkas tuomet pasiekė 
savo veiklos aukštumas – būdamas žinomas 
veikėjas Mažojoje Lietuvoje, jis tapo ir oficialiu 
LR svarbiausios politinės institucijos nariu. 
Dabar galima pastebėti ir kitas anuometinio 
gyvenimo puses – dar tik atsikurianti Lietuvos 
Respublika žengė vos pirmuosius netvirtus 
savo žingsnius, o dažniau deklaracijas kūrę 
lietuvininkų veikėjai Mažojoje Lietuvoje 
neturėjo realios valdžios ir patikimų svertų 
lietuvybei apginti. 

To laiko įvykius leidinyje „Kovo 20 diena“ 
gana išsamiai aprašė LR Valstybės Tarybos 
(LRVT) narys ir sekretorius Jokūbas Šernas. 
Siekiant užmegzti su Prūsų lietuvių tautos 
taryba artimesnius santykius, LRVT 1920 
m. vasario 10 d. jį pasiuntė į Klaipėdą, iš 
kur vasario 16 d. su M. Jankumi, J. Strėkiu ir  
K. Lekšu atvykta į iškilmingą posėdį Kaune. 
Tada lietuvininkai, dar sumanę pasitarti su 
Prūsų Lietuvos tautos taryba, vasario 19 d. 
grįžo į Klaipėdą kartu su J. Šernu ir užsienio 
reikalų viceministru P. Klimu. Būta nuotykių – 
specialusis LR traukinys iš Mažeikių nebuvo 
įleistas i Klaipėdos kraštą. Persėdę į tenykštį 
traukinį, visi pasiekė uostamiestį ir suspėjo į 
Tautos tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo 
Adomas Brakas. Ten svarstytos sąlygos, ku-
riomis Mažoji Lietuva galėtų prisiglausti prie 
Didžiosios Lietuvos, po to vienbalsiai priimta 
atitinkama rezoliucija (nedalyvaujant opozi-
cijos atstovams).

Vasario 21 d. Mažosios Lietuvos taryba 
viešai paskelbė, kad „Mažoji Lietuva sutrau-
kianti su Vokiečiais visus ryšius ir Tautos valia 
susijungianti su savo broliais, su Didžiąja Lie-
tuva“. Taip lietuvininkų veikėjai sekė Vasario 
16-osios akto signatarų pavyzdžiu.

Ta deklaracija buvo paskelbta ir 1920 m. 
kovo 20 d. 48-ajame LRVT posėdyje Kauno 
rotušės salėje, dalyvaujant LR Prezidentui  
A. Smetonai, LRVT nariams, ministrams, 
Žemaičių vyskupui Pranciškui Karevičiui, 
Santarvės valstybių atstovams ir kitiems. 
Prieš posėdį aikštėje susirinko daug žmonių, 
Prezidentui ir Mažosios Lietuvos atstovams 
pagerbti išsirikiavo pirmojo pulko raitelių 
garbės sargyba su orkestru. Buvo atvykę vyres-
nieji karininkai ir vyriausiasis LR kariuomenės 
vadas generolas Žukauskas.

Iškilmingą LRVT XV-osios sesijos posėdį 
atidarė tarybos primininkas Stasys Šilingas, 
pasiūlęs į tarybą kooptuoti Mažosios Lietuvos 
atstovus. Tam sprendimui priimti reikėjo 22 
balsų, už kooptavimą balsavo 29 LRVT nariai. 
LRVT sekretorius J. Šernas perskaitė Prūsų 
lietuvių tautos tarybos 1920 m. vasario 21 d. 
aktą, pasirašytą tos tarybos generalinio sekre-
toriaus E. Simonaičio. Po to kalbėjo Prezidentas  
A. Smetona, pasakęs: „Ši diena yra nepaprastai 
didinga Lietuvos valstybei ir lietuvių tautai...“, 
pasveikinęs naujus LRVT narius.

Naujasis LRVT narys J. Strėkys perskai-
tė Mažosios Lietuvos atstovų (J. Strėkio,  
M. Jankaus ir K. Lekšo) deklaraciją dėl pasiry-
žimo bendrai pasidarbuoti su visais Lietuvos 
atstovais. LRVT pirmininkas S. Šilingas savo 
išsamioje kalboje priminė Prūsų Lietuvos 
praeities momentus ir tuometinę padėtį, pa-
baigoje tardamas „Valio Mažajai ir Didžiajai 
Lietuvoms sujungtoms į vieną nepriklauso-
mą Lietuvos Valstybę!“ M. Jankus kalbėjo 
apie ilgaamžį krašto vokietinimą ir lietuvi-
ninkų pagalbą Didžiosios Lietuvos raštijai.  
J. Strėkys priminė gretimų kraštų konfesinius 

skirtingumus, išreiškė viltį, kad dėl to nebus 
nesantaikos. K. Lekšas poetiškai kalbėjo apie 
Mažosios Lietuvos praeitį, apie būsimo bendro 
gyvenimo kartu su Didžiąja Lietuvą lūkesčius, 
pabaigoje pasveikindamas „nepriklausomą, 
suvienytą Lietuvą“. LR ministras pirmininkas 
Ernestas Galvanauskas kalbėjo apie būtinybę 
realiai sujungti Mažąją ir Didžiąją Lietuvas, 
pabrėžė, kad tas sujungimas neturi pasibaigti 
vien jo paskelbimu, bet jis turintis „tuojau 
reikštis darbe“. 

Uždarius iškilmingąjį LRVT posėdį, „Met-
ropolio“ viešbučio salėse dalyviams buvo 
surengta iškilminga vakarienė, kurios metu 
vėl sakytos sveikinimo kalbos (tada kalbėjo 
E. Galvanauskas, J. Strėkys, P. Mašiotas, 
vyskupas P. Karevičius, Prancūzijos atstovas 
Cohende ir kiti).

Būta savotiškų diplomatinių kazusų. An-
tai, Prancūzijos atstovas pasveikino Mažosios 
ir Didžiosios Lietuvos susijungimą, dar įgel-
damas Pirmąjį pasaulinį karą pralaimėjusiai 
Vokietijai, nors Klaipėdos kraštą iš tiesų kon-
troliavusi Prancūzijos kariuomenė visai nesi-
ruošė iš ten pasitraukti. Gal kada nors sąžiningi 
ir kruopštūs tyrėjai pajėgs išsiaiškinti visus to 
renginio užkulisius, išstudijuodami ne vien 
LR, bet ir kitų pasaulio valstybių archyvus, 
aptikdami anuometinės užkulisinės politinės 
ir diplomatinės kovos dėl Mažosios Lietuvos 
likimo pėdsakus.

Sudėtingi procesai vyko ir Mažojoje Lietu-
voje, kur kryžiavosi įvairiausi interesai, veikė 
skirtingos jėgos. Pavyzdžiui, nuo 1920 m. 
pradžios atskyrus Klaipėdos kraštą nuo Vo-
kietijos valstybės ir jį pradėjus kontroliuoti 
Prancūzijos atstovams, krašto geležinkelius 
toliau valdė Vokietijos įstaiga Karaliaučiuje, 
priimdavusi kai kam naudingus sprendimus. 
Tuometinės lietuvininkų veikėjų deklaracijos 
susilaukė piktų atgarsių, jos taip ir nepradėtos 
realiai įgyvendinti.

Žlugus bandymams vien deklaracijomis 
pakeisti Mažosios Lietuvos likimą, sumanius 
bent Klaipėdos kraštą užimti jėga, naujuose 
žygiuose dalyvavo ir lietuvininkų veikėjai. 
1922 m. gruodžio 22 d. Klaipėdoje vykusiame 
Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komiteto pirmajame posėdyje dalyvavęs  
J. Strėkys buvo išrinktas to komiteto vicepirmi-
ninku. Jo pavardė ir pareigos buvo nurodyta 
griežtame to komiteto atsišaukime, 1923 m. 
sausio 9 d. paskelbtame komiteto manifeste dėl 
valdžios perėmimo Klaipėdos krašte. Teigta, 
kad tą manifestą pasirašęs jis pats, tačiau sausio 
14 d. to parašo J. Strėkys viešai atsižadėjo.

Galima spėti, kad dėl savo veiklos 1919–
1920 m. daug priekaištų susilaukęs J. Strėkys 
buvo užsipultas ir 1923 m. pradžioje. Gal 
veikiamas savo aplinkos ir kitų, lietuvininkas 
susvyravo, palikdamas radikaliau nusitei-
kusius savo bendražygius. Tuomet sparčiai 
besirutuliojant Klaipėdos įvykiams, J. Strėkio 
svyravimai teliko ne itin svarbus istorijos 
epizodas.

Atrodo, kad senstantis lietuvininkas po to 
vengė raiškesnės politinės veiklos, daugiau 
jėgų skirdamas nuo vaikystės įprastiems su-
rinkimams, pamokslaudamas kaip iškalbingas 
sakytojas. Senatvės sulaukęs J. Strėkys mirė 
taip ir nepatyręs nacistinės Vokietijos anšliuso, 
pabėgėlio dalios, sovietinės kariuomenės bei 
ateivių siautėjimo Mažojoje Lietuvoje.

Tą teko patirti jo giminei, tėviškei ir 
lietuvininko namais tapusiems Jakšteliams. 
Antai, sovietinės okupacijos laikais kuriant 
pavyzdinį Juknaičių sovchozą (į kurį buvo 
vežamos delegacijos iš Afrikos šalių ir kitų 
pasaulio valstybių, tikintis juos nustebinti so-
vietinės santvarkos tariamais pasiekimais), 
ten formuoti milžiniški laukų masyvai, 
tinkami aviacijai ir galingiausioms žemės 
ūkio mašinoms. Tokiame lauke atsidūrusias 
Jakštelių kapines tuometinė valdžia įsakė 
likviduoti. Iškirtus ten augusius medžius, 
išvežus antkapinius paminklus ir kitką, 
kapinių plotas buvo suartas. Pasipylė me-
chanizatorių skundai – jie ištisomis dienomis 
turėję gaišti, iš savo agregatų krapštydami 
išraustus palaidotųjų palaikus, žmonių 
kaulais buvo nuklotas visas laukas. Valdžia 
atrado „saliamonišką“ sprendimą – pasiųsti 
ekskavatoriai išrausė gilią duobę, į kurią bul-
dozeriai sustūmė Jakštelių senųjų gyventojų 
palaikus. Gal toje gimtosios žemės gelmėje 
tebeglūdi ir išniekinti J. Strėkio palaikai, 
Mažosios Lietuvos veikėjo taip ir nepavykus 
išstumti iš jo tėvynės.
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Lietuviškuoju paveldu rūpinamasi ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Labai svarbi 
pavienių mecenatų iniciatyva, bet itin reikš-
mingas institucijų darbas. Išlieka didelis 
rūpestis, kad pas pavienius asmenis esantys 
lobiai patektų į archyvų, centrų, tokių kaip 
vienas didžiausių užsienyje Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centras, rankas. 

Trumpai – istorija

Centras įsikūręs didžiuliame pastate, ant 
kurio fasadinės sienos – Vytis. Nors pastatas 
dar nebuvo užbaigtas, 1957 m. jame buvo ati-
darytas Jaunimo centras. Svarbu akcentuoti, 
kad nuo pat pradžių jam vadovavo tėvai jėzu-
itai. 1960 m. kieme buvo pastatytas paminklas 
žuvusiesiems už Tėvynę pagerbti1. Vėliau 
buvo įkurta Čiurlionio meno galerija. Dabar 
centro pastate veikia sekmadieninė Čikagos 
lituanistinė mokykla, vienąkart per mėnesį 
Jėzuitų koplyčioje laikomos šv. Mišios. 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras 
įkurtas 1981 m. Čikagoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Tai – didžiausias lituanistinis archy-
vas, taip pat knygų leidėjas, esantis už Lietu-
vos ribų. Prie centro įsteigimo prisidėjo daug 
įžymių asmenybių: Adolfas Damušis, Jonas 
Dainauskas, Česlovas Grincevičius, Vaclovas 
Gutauskas, Bronius Kviklys, Arūnas Liulevi-
čius, Jonas Račkauskas, Robertas Vitas, kt. Tai 
tarptautiniu mastu aukštai vertinama įstaiga. 
Centrui vadovauja Taryba, kurios pirminin-
kas – dr. Robertas Vitas, vicepirmininkas – 
dr. Augustinas Idzelis, Valdybos pirmininkė – 
Kristina Lapienytė, jie visi nenuilstamai rūpi-
nasi įstaiga. 

Centre taip pat dirba Juozas Bendikas, 
archeologė dr. Indrė Antanaitytė-Jacobs. Ji, 
literatūros kritiko, poeto, publicisto Algirdo 
Tito Antanaičio (1927–2003) dukra, tvarko 
tėčio archyvinius dokumentus, saugomus 
centre. Savanoriškai šioje ne pelno siekiančioje 
įstaigoje dirba Enata Skrupskelytė, atidžiai 
kataloguodama knygas. Taip pat Gediminas 
Indreika.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras – 
didžiausias lietuviškojo paveldo užsienyje 
saugotojas. Centras kaupia, renka, sistemina 
lietuvių kultūros, literatūros, istorijos me-
džiagą: knygas, dokumentus, meno vertybes, 
rankraščius, relikvijas, kt. spaudą moksliniams 
tyrimams. Įstaiga taip pat leidžia knygas lie-
tuvių ir anglų kalbomis. Yra išleidusi daugiau 
kaip 50 mokslo knygų. Viena svarbiausių 
knygų – JAV istoriko Viljamo Urbano (Wil-
liam Urban) angliška knyga „Tannenberg and 
After“, 2004 m. išversta į lietuvių kalbą – „Žal-
giris ir kas po jo: Lietuva, Lenkija ir vokiečių 
ordinas – nemirtingumo beieškant“. Ji sulaukė 
pasaulinio pripažinimo: įtraukta tarp trisde-
šimties geriausių pasaulyje istorinių knygų, 
išleistų 2001 m., sąrašą. V. Urbano knygoje 
analizuojama Vidurio Rytų Europos XVI a. 
pabaigos–XV a. istorija.

Centras per metus ilgesniam laikui priima 
2–3 stažuotojus iš Amerikos ar Lietuvos, kitų 
Europos šalių. O tyrėjų trumpesniam laikui 
sulaukiama beveik kas savaitę.

Įstaigos padaliniai

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras jun-
gia lietuvių išeivių mokslo bei kultūros institu-
cijas. Centrą sudaro dvylika didelių padalinių: 

Pasaulio lietuvių archyvas, J. Žilevičiaus ir  
J. Kreivėno Lietuvių muzikologijos archyvas 
(saugomi genialaus kompozitoriaus Mika-
lojaus Konstantino Čiurlionio gaidų origina-
lai!), Jono Dainausko biblioteka ir archyvas,  
Dr. Tomo Remeikio politinių mokslų biblio-
teka, Dr. Stasio Budrio lietuvių fotoarchyvas 
(vienas svarbiausių jo įkūrėjų – fotografas 
Algimantas Kezys), Vaizdinių ir garsinių prie-
monių skyrius, Laisvės kovų muziejus, Lie-
tuvių medicinos muziejus ir archyvas, Meno 
archyvas (unikalūs Mstislavo Dobužinskio 
ir Viktoro Petravičiaus paveikslai), Lietuvių 
genocido tyrimo centras, Ramovėnų laisvės 
kovų muziejus, Lietuvių muziejus.

Didžiausią Pasaulio lietuvių archyvo pa-
dalinį sudaro Periodikos katalogas, kuriame 
saugomas seniausias laikraščio „Keleivis“ 
egzempliorius, datuojamas 1860 m. Tai vie-
nas gausiausių lietuviškų periodinių leidinių 
katalogas pasaulyje. Jame galima rasti senų 
laikraščių, žurnalų ar atskirų kai kurių leidi-
nių numerių, kurie yra jau tapę bibliografine 
retenybe ir sunku juos rasti Lietuvos, užsienio 
bibliotekose ar archyvuose. Periodikos katalo-
ge sukaupta daugiau kaip 2 300 pavadinimų 
lietuviškos periodikos leidinių rinkinių. 

Pasaulio lietuvių archyve taip pat saugomi 
Organizacijų fondai, pavyzdžiui, itin gausus ir 
įdomus Lietuvių rašytojų draugijos archyvas. 
Neišsemiami Personalijų fondai, Rankraščių 
fondai, Švietimo fondai ir Kartografijos fondai. 
Pasaulio lietuvių fondo archyve yra Lituanis-
tinė biblioteka, kurioje saugoma 115 tūkst. 
sukataloguotų knygų, prieinamų internetu. 
Tačiau dar 20 tūkst. knygų nėra sukatalo-
guotos. Besidominčius religiniu ir sakraliniu 
menu sudomins Religinės literatūros ir mi-
šiolų fondas. Į jį pateko uždarytų lietuviškų 
parapijų išleistos ir naudotos knygos, religinė 
literatūra.

DP Vokietijos archyvai – vienas gau-
siausių Pasaulio lietuvių archyvo skyrių su 
dokumentų, nuotraukų ir asmeninių daiktų 
rinkiniu. Šiuo fondu itin domimasi, nes 
DP Vokietijos gyvenimas dar nėra galutinai 
ištirtas. Šių dienų mokslininkai, menininkai, 
naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis, 
turi galimybių atlikti novatoriškus DP stovy-
klų tyrimus, pavyzdžiui, rekonstruodami, kaip 
dabartiniai buvę DP stovyklų pastatai atrodė 
1944–1950 m. Krista Svalbonas, lietuviškų ir 
latviškų šaknų turinti JAV menininkė, su vyru 
Lars rinko medžiagą apie Vokietijos DP stovy-
klas Lituanistikos tyrimo ir studijų centro ar-
chyvuose, taip pat Latvijos archyvuose. 2016 m. 
vasarą nuvyko į Vokietiją, atliko tyrimus, 
rekonstruodami vienuolikoje stovyklų (Es-
slingen, Würzburg, Hanau, Augsburg, Fischbach, 
Eichstatt, Kempten, Bayreuth, Seligenstadt, Hers-
bruck, Memmingen) buvusių DP pastatus. 

Toli sklindančios idėjos

Džiugina tai, kad Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras – dinamiška įstaiga, kurioje 
kasdien kunkuliuoja gyvenimas. Kiekvieną 
dieną į centro duris pasibeldžia lankytojų su 
reta knyga ar kitokiu vertingu nešuliu. Kasdien 
siuntinių tarnybos atgabena seną vertingą me-
džiagą: laikraščius, žurnalus, kita. Vieną karštą 
vasaros dieną (tuo metu stažavausi centre) 
lankėsi dailininkas dr. Audrius V. Plioplys. 
Neurochirurgas, nešinas didžiulio formato se-
nomis Vokietijos DP laikų fotografijomis, įstai-

gai siūlė rengti jo dėdės jėzuitų kunigo Vaclovo 
Gutausko (1913–2003) parodą. Fotografijas  
A. Plioplys buvo atsirinkęs Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centre. 

Ši paroda, pavadinta „Gutauskas, Elskus, 
Kezys“, 2017 m. lapkritį–gruodį buvo ekspo-
nuota minėtoje Čiurlionio meno galerijoje. 
(Kaip tik vasarą ši galerija buvo remontuojama. 
Kasryt skubėdama į centrą, stebėjau vis labiau 
bąlančias sienas.) Dabar ši paroda „Gutauskas, 
Elskus, Kezys“ atkeliavo į Lietuvą: sausio 31 d. 
Lietuvių išeivijos instituto ir Prezidento Valdo 
Adamkaus bibliotekos-muziejaus iniciatyva 
buvo pristatyta šioje bibliotekoje-muziejuje. 
Fotografijos, darytos 1949 m. DP Lindeberge, 
Vokietijoje. Jose užfiksuotos rekolekcijos, ku-
rias vesdavo kunigas V. Gutauskas, kuriose 
dalyvaudavo ir rašytojai, menininkai, visi 
norintieji.

Parodoje taip pat eksponuojamose dai-
lininko, vitražisto, tapytojo Albino Elskaus 
(1926–2007) ir Algimanto Kezio (1928–2015) fo-
tografijose įamžintas V. Gutausko gyvenimas 
Čikagoje. Ši paroda jau keliauja po Lietuvą.

Arvydas Reneckis, režisierius, dokumen-
tinių filmų autorius, Amerikos lietuvių televi-
zijos, ALTV (Čikagoje, JAV) įkūrėjas, vadovas, 
Lituanistikos tyrimų ir studijų centre renka 
medžiagą naujam filmui „Amerikos lietuvių 
istorija“. Būsimas filmas, kurį remia Lietuvių 
fondas ir Lietuvos kultūros taryba, pasakos 
apie Amerikos lietuvius, jų indėlį atsikurian-
čiai Lietuvos valstybei. Vasarį A. Reneckis 
lankėsi Lietuvoje. Rinko medžiagą Klaipėdos 
universitete esančioje dr. K. Pemkaus biblio-
tekoje ir archyve, Signatarų namuose, VDU 
Lietuvių išeivijos institute, Martyno Mažvy-
do bibliotekoje, kt. Filmą globoja šis centras. 
A. Reneckis yra sukūręs filmus apie žymius 
išeivių lietuvius, kaip antai: Viktorą Petravičių 
(„Viktoras Petravičius“, kartu su A. Keziu, 
1990), Juozą Girnių („Juozas Girnius“, 1992), 
Adolfą Damušį (1991), Marių Katiliškį („Ma-
rius Katiliškis – iš prisiminimų“, 1997), Stasį 
Lozoraitį („Vilties Prezidentas“, su Vytautu 
V. Landsbergiu, 2009), Kazį Bradūną („Kazys 
Bradūnas“, kartu su A. Keziu, 1992), kt.

Centro ateitis

Lituanistikos tyrimo ir studijų centras turi 
sukaupęs milžiniškus lietuviškojo paveldo 
lobius. Šiuo metu ir Lietuvoje susirūpinta, 
kad per mažai dėmesio ir finansinės paramos 
skiriama lietuvių paveldui užsienyje saugoti. 
Juk daugelis panašių įstaigų užsienyje išlai-
komos privačių mecenatų ar Lietuvių fondo. 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras siekia, 
kad daugybė rankraštinių dokumentų būtų 
suskaitmeninta ir prieinama visiems besido-
mintiems. Iki šiol kartais atsitikdavo taip, kad 
Lietuvoje leidžiamose knygose, pavyzdžiui, 
„Jonas Aistis. Laiškai 1929–1973“ (2004), stinga 
medžiagos, šiuo atveju – laiškų, saugomų Litu-
anistikos tyrimo ir studijų centre, užsienyje. 

Pasigirsta siūlymų, galbūt būtų tikslinga 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrą perkelti 
į Lietuvą. Centrui atstovavęs Lietuvoje nese-
niai besilankęs A. Reneckis teigia: „Jei jis bus 
pajudintas, tai yra, jei iš jo bus išvežtas ten 
keletą dešimtmečių kauptas paveldas, mes nu-
pjausime šaką, ant kurios sėdime“, – sakė JAV 
lietuvis2. Valdybos pirmininkės K. Lapienytės 
nuomone, svarbu, kad ir išeivijoje gyvenantys 
žmonės galėtų akivaizdžiai matyti savo pirm-
takų veiklos pėdsakus. Tai – stipri motyvacija 
lietuviškoms šaknims išlaikyti. Reikia daugiau 
rūpintis, kad archyvai Čikagoje galėtų būti 
lengviau pasiekiami tyrėjams Lietuvoje. 

1 Kun. Juozas Vaišnys, SJ, „Keturi jaunimo centro raidos tarpsniai“, in: 
Laiškai lietuviams. Prieiga per internetą –  <http://laiskailietuviams.
lt/index.php/1998m-2-vasaris/8551-keturi-jaunimo-centro-raidos-
tarpsniai>.
2 „Valstybingumo erdvėje diskutuota apie lietuvių paveldą užsienyje“, 
in: Lituani(sti)ka. Prieiga per internetą – <http://blog.lnb.lt/lituanis-
tika/2018/01/29/valstybingumo-erdveje-diskutuota-apie-lietuviu-
pavelda-uzsienyje/>.

Lietuvių išeivijos istorija

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre – 
milžiniški lietuviško paveldo lobiai

Dr. Laimutė ADOMAVIČIENĖ, literatūrologė, Vilnius

LTSC valdybos nariai (iš kairės): dr. Augustinas Idzelis, Kristina Lapienytė, dr. Robertas Vitas. 
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Lietuvos vietinės rinktinės (LVR) vado 
1944 m. kovo 30 d. įsakymu 305-ojo bataliono 
vadu nuo 1944 m. kovo 15 d. buvo paskir-
tas kapitonas Benediktas Kaletka1. 305-asis 
batalionas kartu su LVR 304-uoju batalionu 
buvo formuojamas Suvalkų Kalvarijoje (Ma-
rijampolės apskr.). Bataliono pašto dėžutės 
numeris buvo 802. Į batalioną stojo savanoriai 
iš įvairių Lietuvos apskričių. Batalionas buvo 
suformuotas 1944 m. balandžio mėnesį3. 305-
asis batalionas buvo priskirtas LVR Vilniaus 
pėstininkų pulkui (vadas gen. št. plk. ltn. Jo-
nas Šlepetys)4. LVR vado 1944 m. balandžio 
28 d. įsakymu nauju 305-ojo bataliono vadu 
paskirtas kpt. Jonas Osinas5. Nėra tiksliai 
žinoma, ar kpt. J. Osinas suspėjo perimti ba-
taliono vado pareigas iki LVR likvidavimo, 
greičiausiai, bataliono vadu iki pat pabaigos 
išliko kpt. B. Kaletka.

1944 m. balandžio viduryje 305-asis 
batalionas buvo išsiųstas į Eišiškių apskritį. 
Šio bataliono žygį į paskirties vietą aprašė 
„Kario“ laikraštis: Šeštadienį, balandžio 15 d., 
17.30 val., į paskyrimo vietą atvyko naujas 
Lietuvos vietinės rinktinės vyrų batalionas. Šis 
batalionas balandžio 13 d. vietos visuomenės 
iškilmingai išlydėtas iš Suvalkų Kalvarijos. Pro 
Kauną-Lentvarį balandžio 14 d. vakare atvyko į 
Varėną II. Čia pernakvojęs, šeštadienio ankstyvą 
rytą išžygiavo į paskyrimo vietas. 

Iš Varėnos II iki paskyrimo vietos 31 kilo-
metrą batalionas atvyko žygio tvarka kautynių 
parengtyje. Žygis per miškus buvo lydimas 
pavojų, nes čia siautėja įvairaus plauko banditai, 
tačiau batalionui pavyko išvengti visų galimų 
netikėtumų ir laimingai pasiekti savo paskyrimo 
vietas. 

Paskyrimo vietoje batalioną pakilia nuotaika 
sutiko visa lietuviškoji visuomenė. Prieš miestą 
pastatytus vartus puošė žali vainikai, Gedimino 
stulpai ir plevėsavo vėliavos. Virš vartų mūsų 
karius sveikino užrašas: „Garbė tėvynės gynė-
jams!“ Prie vartų bataliono vadas K. sutiktas su 
duona ir druska.

Vietos lietuvių visuomenės vardu batalioną 
pasveikino valsčiaus viršaitis J. Taraila. Jis savo 
trumpoje kalboje išreiškė visą tą džiaugsmą, kuris 
viešpatavo lietuvių širdyse sulaukus savo kariuo-
menės, ir palinkėjo batalionui sėkmingai budėti 
šio kampo lietuviškos žemės sargyboje.

Batalionas mieste jau įsikūrė.6 
Batalionas gavo užduotį saugoti kelius ir 

tiltus, kovoti su lenkų ir sovietų partizanais. 
Bataliono štabas su viena kuopa ir pionierių 
būriu apsistojo Eišiškėse, kitos bataliono 
kuopos buvo paskirstytos po Eišiškių aps-
krities valsčius7. Buvusio bataliono kario 
Petro Stanionio (g. 1926) liudijimu, Eišiškėse 
bataliono kariai saugojo miestelį nuo galimų 
partizanų užpuolimų, mokėsi rikiuotės ir 
kitų karinių dalykų bei dalyvavo operacijose 
prieš partizanus. P. Stanionio kuopa buvo du 
kartus išvykusi šukuoti miškų, bet partizanų 
nesutiko8. Dalis bataliono karių, tarp jų ir 
Bronius Adomavičius, apsistojo Tetėnų kai-
me. Lenkų partizanai prie Eišiškių žiauriai 
nužudė B. Adomavičiaus pusbrolį Vladą 
Adomavičių, prismeigdami jį durtuvu prie 
medžio. B. Adomavičius parvežė nužudyto 
pusbrolio kūną ir palaidojo jį Rumšiškių 
kapinėse9. Kitas bataliono karys Albinas 
Randakevičius papasakojo apie bataliono ka-
rių kautynes su AK kovotojais („akovcais“): 
Eišiškėse sargybą ėjome ant gryno lauko, buvo 
nesaugu. Vieną naktį į miestą įsiveržė „akovcai“, 
keturis iš jų pačiupome. Nusprendėme pastatyti 

Lietuvos vietinės rinktinės 
305-asis batalionas
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bunkerius, bet seniūnas nedavė darbininkų, pa-
sakęs, neva jo žmonės neklauso. Tada pasiuntė 
dvylika karių ir šešis policininkus  su seniūnu, 
kad jie paragintų darbininkus. Prie Dailidžių kai-
mo mus apsupo ir apšaudė AK dalinys. Turėjome 
4 kulkosvaidžius. Gynėmės apie 4 valandas, kol 
pristigome šovinių. Žuvo seniūnas, 4 policininkai 
ir 3 plechavičiukai, vienas sunkiai sužeistas mirė 
nuo žaizdų. Kiti patekome į lenkų nelaisvę. Mus 
nuvedė į štabą. Jų vadas mus kamantinėjo, kas 
mes esame ir ko atėjome. Atsakėme, kad atėjome 
Vilniaus krašto vaduoti. Lenkai nieko mums 
nedarė, net davė pavalgyti ir „samagono“ išgerti, 
nes keli „akovcai“ buvo patekę į mūsų nelaisvę. 
Mus paleido. Gavau naują uniformą ir stovėjau 
garbės sargyboje prie žuvusiųjų. Buvo atėjęs 
kunigas. Giminės žuvusius atsiėmė, išskyrus 
vieną, jį palaidojome Eišiškėse. [...]10. Šis įvykis 
atsispindi ir Vietinės rinktinės dokumentuo-
se. Vietinės rinktinės vado 1944 m. gegužės 
3 d. rašte pranešama apie 305-ojo bataliono 
susidūrimą su lenkų partizanais 1944 m. ba-
landžio 29 d. (kituose šaltiniuose nurodoma 
balandžio 28 d. data – A. B. pastaba). Rašoma, 
kad Eišiškėse dislokuotas batalionas davė 
apsaugą policijai, kuri verbavo žmones darbams 
į Vokietiją. Vieną tokią apsaugos grupę iš 17 VR 
karių ir 6 policininkų kaime Vilkonce (6 km į š. 
rytus nuo Eišiškės (Vilkonys – past. A. B.)) tą 
pat dieną 12 val. apsupo lenkų banditai, kurių 
buvo apie 150. Susirėmimo rezultate mūsiškių 
buvo nukauti 3 ir 3 sunkiai sužeisti. Visi kiti 
pateko į banditų nelaisvę. Kitą dieną mūsų vyrai 
iš nelaisvės grįžo, bet be rūbų ir ginklų.

Šis atsitikimas yra liūdnas, bet pamokantis, 
nes ryškiai parodo, kokių galima susilaukti rezul-
tatų, kada Bataliono Vadovybė vykdo jai nenuma-
tytus uždavinius. VR dalinių dalyvavimas darbo 
jėgų verbavimo akcijoje yra neleistinas ir ateity 
kaltus vadus dėl panašaus VR karių panaudojimo 
griežtai bausiu.

Primenu, kad VR uždavinys yra kova su 
banditizmu. Reikalauju, kad VR Štabo direktyva 
Nr. 1 būtų išaiškinta visiems karininkams ir, 
kad ji visų būtų griežtai vykdoma11. „Kario“ 
laikraštyje buvo pranešta, kad kautynėse su 
„banditais“ žuvo pirmasis LVR karys – jau-
nesnysis puskarininkis Jonas Kliučinskas. 
Labai tikėtina, kad jis tarnavo 305-ajame 
batalione. „Karys“ taip aprašė J. Kliučinsko 
žūtį: [...] Pirmosios kautynės tarp VR dalinių ir 
banditų įvyko balandžio 28 d. Tą dieną vienas 

VR padalinys susikovė su banditų gauja, kurią 
sudarė apie 60 žmonių. Per kautynes gauja buvo 
išblaškyta; 18 banditų nukauti. Šiose kautynėse 
krito pirmoji VR dalinių auka: puldamas banditų 
užimtą vietovę žuvo j. pusk. Jonas Kliučinskas, 
savo garbinga mirtimi pašvęsdamas Vietinės 
Rinktinės žygius, kurie, kaip jau rodo šie sė-
kmingi pirmieji veiksmai, neabejotinai prives 
prie galutinio tamsiųjų gaivalų sutramdymo. 
Kautynėse kritęs j. pusk. Jonas Kliučinskas buvo 
kilęs iš Pabarių km., Lazdijų vls., gimęs 1917 m. 
gruodžio 26 d. [...]12. Vilniuje leidžiamo 
„Naujosios Lietuvos“ laikraščio 1944 m. 
gegužės 5 d. numeryje buvo paskelbta žinia 
apie „kovoje su banditais“ žuvusius LVR N 
bataliono keturis karius. Be to, dar paminė-
ta, kad kartu su plechavičiukais žuvo trys 
Eišiškių policijos nuovados policininkai. 
Labai tikėtina, kad čia rašoma būtent apie 
305-ojo bataliono žuvusius karius: Vladą 
Adamavičių, Juozą Bielską, Petrą Klimetį ir 
Petrą Zaleską13. 

Kai bataliono vadas B. Kaletka iš LVR 
štabo 1944 m. gegužės 15 d. gavo pranešimą, 
kad vokiečiai pradėjo likviduoti LVR, jis nu-
sprendė išvesti savo batalioną iš dislokacijos 
vietos ir karius mažomis grupėmis paleisti 
namo14. Vermachto 221-osios apsaugos 
divizijos pranešimu, 1944 m. gegužės 16 d. 
vakare LVR 305-ojo bataliono štabas ir viena 
kuopa, sudeginę dešimt namų ir devynias 
daržines iš Eišiškių pasitraukė Varėnos 
kryptimi. Kartu su batalionu iš Eišiškių 
pasitraukė dalis lietuvių policininkų ir 
civilinės administracijos darbuotojų. Kitos 
dvi 305-ojo bataliono kuopos tos pačios 
gegužės 16 d. vakarą pasitraukė iš Tetėnų 
Valkininkų kryptimi15. Bataliono vadui kpt. 
B. Kaletkai pavyko be nuostolių išvesti savo 
karius iš dislokacijos vietų, neleisti jų suimti 
vokiečių daliniams ir išvežti į Vokietiją. Pats 
B. Kaletka pasislėpė pas pažįstamą karinin-
ką kpt. Feliksą Kvartūną Utenos apskrities 
Kvoselių kaime16. Bataliono kariai grupėmis 
ir individualiai su ginklais ir amunicija su-
grįžo į savo gimtines. Nors LVR likvidavimo 
metu batalionas nuostolių nepatyrė, tačiau 
kai kurie kariai dingo be žinios. Eugenijus 
Masalskas (g. 1926) iš Alytaus į LVR įstojo 
1944 m. kovo 28 d. Bataliono pasitraukimo 
iš Eišiškių metu E. Masalskas su dar dviem 
alytiškiais miškais patraukė namų link. No-

rėdami pavalgyti užsuko pas vieną ūkininką, 
kuris davė jiems pavalgyti, bet išsiuntė kitą 
asmenį pas vokiečius pranešti apie pas jį 
atėjusius plechavičiukus. Vokiečiai atvyko ir 
tris bataliono karius sulaikė (1944 m. gegužės 
18 d.). Sulaikytieji buvo pristatyti į Vilnių, o 
iš ten turėjo būti pervežti į Kauno VI fortą. 
E. Masalsko šeimos nariai bandė jo ieškoti, 
bet nerado ir nieko nesužinojo apie tolesnį 
jo likimą17. 

Dalis bataliono karių vėliau išėjo kovoti 
prieš sovietinius okupantus su LVR gautais 
ginklais. Buvęs 305-ojo bataliono karys Ka-
zys Jakaitis tardymo metu papasakojo, kad 
vieną gegužės dieną jų būrio vadas sukvietė 
savo karius ir įsakė visiems su ginklais 
pasiruošti žygiui. Tos pačios dienos vakare 
būrys išžygiavo iš savo dislokacijos vietos 
ir peržengė buvusią Lietuvos–Lenkijos de-
markacinę liniją. Sustojus miške, būrio vadas 
pranešė, kad gen. P. Plechavičiaus štabas 
vokiečių suimtas ir dabar LVR kariai gali 
eiti, kur nori. Būrio kariai užkūrė nedidelį 
laužą ir sudegino savo dokumentus. Po to 
nedidelėmis grupelėmis išsiskirstė. K. Jakai-
tis su prancūzišku karabinu sugrįžo į savo 
gimtinę Panevėžio apskrityje18. 1946 m. pava-
sarį K. Jakaitis įstojo į Lampeo vadovaujamą 
partizanų būrį, kuriame kovojo iki 1946 m. 
spalio mėnesio, turėjo slapyvardį Valstietis. 
Tais pačiais metais K. Jakaitis legalizavosi, 
bet ir toliau palaikė ryšius su partizanais, 
teikė jiems žvalgybinę informaciją. Už tai jis 
MGB buvo suimtas ir 1952 m. sausio 12 d. 
karo tribunolo nuteistas 25-erius metus kalėti 
lageriuose (vėliau bausmė buvo sumažinta 
iki 10-ies metų)19. Buvęs 305-ojo bataliono 
karys Jonas Indriūnas iš Užpalių valsčiaus 
iš LVR pasitraukė su prancūzišku šautuvu 
ir dvidešimčia kovinių šovinių. Sugrįžęs į 
gimtąjį kaimą, šautuvą su šoviniais užkasė 
žemėje šalia daržinės. Vėliau šautuvą ati-
davė pažįstamam lietuvių partizanui Jonui 
Juodelei20. 

1  A. Martinionis, Vietinė rinktinė, Vilnius, 1998, p. 56; B. Kaletka 
(1894–1945) – 1943 m. balandžio 15 d. įstojo į slaptą antinacinę 
„Kęstučio“ organizaciją ir 8 mėnesius buvo šios organizacijos 
Utenos būrio vadu. 1944 m. kovo 15 d. paskirtas LVR 305-ojo 
bataliono vadu. Po LVR likvidavimo slapstėsi, vėliau įsitraukė 
į antisovietinį pasipriešinimą, 1945 m. kovo mėn. tapo „Tigro“ 
partizanų rinktinės vadu. 1945 m. liepos 11 d. suimtas. Tardymo 
metu bandė nusižudyti, iššokdamas pro langą. 1945 m. rugsėjo  
13 d. mirė LSSR NKGB vidaus kalėjimo Vilniuje 56-oje kameroje.
2 Ten pat, p. 79.
3 B. Kaletkos 1945 m. liepos 10 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 2875/3, l. 18.
4 Vietinės rinktinės vado įsakymas Nr. 9 (1944 m. balandžio 28 d.), 
LCVA, f. R-1234, ap. 1, b. 4, l. 18.
5 Ten pat.
6 Karys, 1944, Nr. 16.
7 B. Kaletkos 1945 m. liepos 10 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 2875/3, l. 18.
8 P. Stanionio 1947 m. rugpjūčio 5 d. tardymo protokolas, LYA f. 
K-1, ap. 58, b. 8293/3, l. 80–81.
9 S. Gvildys, „Kariai lanko kovų vietas“, in: Lietuvos aidas, 1999 m. 
rugsėjo 1 d., nr. 170. 
10 S. Gvildys, „Kariai lanko kovų vietas“, in: Lietuvos aidas, 1999 
m. rugsėjo 1 d., nr. 170.
11 Vietinės rinktinės vado 1944 m. gegužės 3 d. raštas Nr. 260, LCVA, 
f. R-1234, ap. 1, b. 4, l. 42. 
12 Cit. iš A. Martinionis, Vietinė rinktinė, p. 320. 
13 Naujoji Lietuva, 1944 m. gegužės 5 d., Nr. 106 (877).
14 B. Kaletkos 1945 m. liepos 10 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 2875/3, l. 18. 
15 221-os Vermachto apsaugos divizijos 1944 m. gegužės 16 d. 
pranešimas Vermachto Baltarusijos srities vadui, LCVA, f. R-613, 
ap. 1, b. 45, l. 114.
16 B. Kaletkos 1945 m. liepos 10 d. tardymo protokolas, LYA, f. K-1, 
ap. 58, b. 2875/3, l. 18. 
17 A. Martinionis, Vietinė rinktinė, p. 531.
18 K. Jakaičio 1951 m. rugpjūčio 24 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 58, b. 23532/3, l. 52 a. p. 
19 1955 m. balandžio 21 d. išvada K. Jakaičio ir kt. baudžiamojoje 
byloje, LYA, ap. 58, b. 23532/3, l. 329–330.
20 J. Indriūno 1945 m. birželio 14 d. tardymo protokolas, LYA, f. 
K-1, ap. 59, b. 49746/3, l. 3.

Pataisymas

Pateikiame „Vorutos“, 2018 m. balandžio 28 d., Nr. 4 (846), p. 6, straipsnyje „Generolas 
Antonijus Grudzinskis“ pateikto susitikimo aprašymo lenkų kalba vertimą:

Pirmą kartą sutikome Generolą, kai mus, uždarytus traukiny, po 3 savaičių išleido iš vagono į 
aikštę Slavgorode ir liepė padėkoti, kad mus išgelbėjo nuo vokiečio – ten pamatėme Generolą Stomą 
ir iš jo lūpų išgirdome baikštų klausimą: „... ir Ponios čia?“ Vakare sukrovė mus į sunkvežimius – 
masė žmonių, daug daiktų, labai ankšta – ir važiavome visą naktį į Barnaulą. Tai buvo košmariška 
naktis, skaudėjo kaulus, tirpo kojos, reikėjo stipriai laikytis, kad neiškristumėme. [...] Privažiuojant 
Markovką kitame sunkvežimyje pastebėjau Generolą, važiavo įsikibęs sunkvežimio gale, akis laikė 
pakeltas į dangų, akys pilnos ašarų. Tada priėmiau tvirtą sprendimą sprendimas būti kartu su 
juo. Ir taip laimingai susiklostė, kad išsiuntė mus ir p. Vitoldą į tą pačią 5-tą fermą. 

Vertė Jolita Karčevska-Rus
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Pradžia Nr. 3 (845)

Pasibaigus darbo dienai čia plūstelėjo gal 
kokie 500–600 žmonių. Ne taip, kaip Vilniuje, 
kur į Sąjūdžio mitingus renkasi tūkstančiai. 
Tik kai kur matėsi virš minios iškelti lozun-
gai, ir plevėsavo keliolika Rusijos valstybinių 
vėliavų. Sprendžiant pagal apsirengimą 
daugiausia buvo inteligentijos atstovų, stu-
dentų ir žilstelėjusių pensininkų. Neabejoju, 
kad tame mitinguotojų būryje sukiojosi ir 
specialiųjų tarnybų agentai, persirengę mili-
cininkai ir jų pagalbininkai – vadinami liau-
dies draugovininkais. Budriai sekė visą eigą, 
filmavo, fotografavo. Dėl šventos ramybės, 
kad, reikalui esant, sulaikius aktyviuosius 
galėtų vaizdais įrodyti jų „kaltę“.

Kalbėtojų buvo daug, norinčių kalbėti – 
dar daugiau. Mitingas vyko karštai, kai-
tindamas susirinkusiųjų aistras, lydimas 
audringų plojimų, pritarimo šūksnių. 
„Toliau plaukti pasroviui komanduojant 
vienai, niekur ir niekada neklystančiai par-
tijai, nepasirengę!“, „Žmonių nusivylimas ir 
pyktis gali peraugti į griežtesnes akcijas!“, 
„Vienas su aukštai sėdinčių žmonių brolija 
negali visko nuspręsti už daugumą!“, „Tai 
ne demokratija!“, „Kodėl valdžia nepasitiki 
savo piliečiais? Kodėl jų bijo?“. Tokie žodžiai 
toli vilnijo per garsiakalbius. Mitinguotojai 
reikalavo susirinkimų, spontaniškų mitingų, 
streikų laisvės, piktinosi valdžios piktnau-
džiavimu socialinio teisingumo santykiuose 
tarp valdžios ir žmonių, asmenybės skur-
dinimu, mėginimu nuo liaudies atsiriboti 
įvairiomis teisinėmis priemonėmis.

Iš kompartijos CK Politbiuro, Gynybos 
ministerijos, Generalinės prokuratūros 
reikalauta aiškaus oficialaus atsakymo apie 
žudynes Tbilisyje, Baku, Rostove, viešai 
paskelbiant jų organizatorių ir dalyvių 
pavardes, šiuos kruvinuosius šaulius visu 
griežtumu teisti.

Tarp mitingo reikalavimų – įvesti paga-
liau deramą tvarką kariuomenės daliniuose, 
užkertant kelią „dedovščinos“ išpuoliams, 
už jų pasirinkimą bausti jaunesniuosius va-
dus ir tiesiogiai atsakingus karininkus.

Tokie masiniai protesto mitingai pa-
prastai nebuvo rodomi nei per Centrinę 
televiziją, nei nušviečiami per Maskvos ir 
Visasąjunginį radiją. Su aiškia potekste: 
nereikia skleisti namų šiukšlių, tuo labiau 
reportažais apie visokius judėjimus, demo-
kratija užkrėsti kitus.

Bruzdėjo, nerimo, protestavo, reikalavo 
ne tik Rusija, bet ir Užkaukazė, Vidurinė Azi-
ja ir, žinoma, Baltijos šalys. Demonstracijos, 
protestai, reiškiantys pretenzijas valdžiai, 
darėsi vis drąsesni ir sąmojingesni, į aikštes, 
gatves išeidavo tūkstantinės minios žmonių. 
Protestavo žmogaus teisių gynėjai, Krymo 
totoriai, norintys sugrįžti į Krymą, kurį 
prievarta paliko prieš kelis dešimtmečius; 
žydai, reikalaujantys juos išleisti į Izraelį, 
karių motinos, ginančios savo sūnus nuo 
„dedovščinos“; plito akcijos už politinių 
kalinių paleidimą. Aktyviausius tokių pro-
testų renginių organizatorius ir dalyvius 
dažnai sulaikydavo, teisdavo, sodindavo, 
išleisdavo. Bet jie ir toliau nelikdavo nuošaly 
nuo mitingų, demonstracijų, peticijų rašymo, 
valdžios ir kompartijos veiksmų kritikos.

Tą karštą metą Maskvoje dirbau daug ir 
įtemptai, keldavausi šeštą, miegoti eidavau 
prieš dvyliktą. Maitindavausi prabėgomis 
tai viešbučio bufetuose, tai pakelės užkan-
dinėse ar Ostankino telecentro, liaudies ūkio 
pasiekimų parodos valgyklose. Kas dieną 
telefonu iš viešbučio ir Ostankino radijo 
aparatinės telefono laidais perduodavau į 
Vilnių po tris ar keturias medžiagas: infor-
macijas, interviu, reportažus. Kaip vėliau, 
jau grįžęs į Vilnių, sužinojau, kad visos mano 
Maskvoje darytos medžiagos komiteto ir 
redakcijos vadovų buvo vertinamos gerai, 
pasiekė eterį. Tik kartais negailestingai, 
neapgalvotai iškarpytos ir sudarkytos. Čia 
labiausiai pasistengdavo vyriausiojo redak-
toriaus pavaduotoja Liongina Zaleckaitė, 
kuri dažnai aparatinėje murmėdavo ir piktai 
replikuodavo: „Ką čia tas Mikšys paisto, ką 
stengiasi klausytojams įpiršti?“ Tai lietė dau-
giausia kritiškas mintis, pastebėjimus apie 
Liaudies deputatų suvažiavimą, kompartiją, 
maskviečių protestus, aplinką prie viešbučio 
ir Raudonojoje aikštėje su būriais saugumie-
čių. O ir kai kurie interviu su žmonių aštriais, 

atvirais pasisakymais (taip pat ir liaudies 
deputatų) Lionginai labai nepatikdavo ir 
buvo brokuojami.

Kaip ir dera kietai, įsitikinusiai komunis-
tei, tikinčiai kompartijos politikos neklysta-
mumu, sovietų valdžios geranoriškumu, 
liaudies masių išsišokimais.

Ir vis dėlto gaila, kad tų maskvietiškų 
mano reportažų, interviu fonotekos len-
tynose neliko, buvo išmagnetinti ir taip 
negrįžtamai išgaravo. O šiandien jie galėtų 
daug ką įdomaus ir reikšmingo priminti apie 
tą triukšmingą, neramų lauktų ir nesulauktų 
permainų laikotarpį.

Vieną pavakarę mane, kaip žurnalis-
tą, netikėtai pasikvietė Krymo totoriai. 
Judėjimo už Krymo totorių sugrąžinimą 
į Krymą iniciatoriai, aktyvistai viešbutyje 
„Maskva“ deputatų suvažiavimo dienomis 
buvo išsinuomavę apartamentus, tapusius 
jų neoficialia atstovybe, biuru. Be jaunų 
dailiai apsirengusių vyrukų, čia būriavosi 
ir grupelė vyresnio amžiaus, gerokai žils-
telėjusių žmonių, tikriausiai buvusių fron-
tininkų, nes jų švarkų atlapuose blizgėjo 
koviniai ordinai ir medaliai, valstybiniai 
apdovanojimai. Mane pasodino prie stalo, 
nukrauto storais, kietais odiniais viršeliais 
įrištais albumais, kaip kokiame muziejuje. 
Šeimininkai paaiškino, kad tai visa ilga ir 
skausminga Krymo totorių gyvenimo isto-
rija, surašyta kaligrafišku braižu rusiškai. 
Šimtai retų, iškalbingų nuotraukų, buvusių 
tremtinių ir jų palikuonių Vidurinėje Azijoje 
liudijimai, prisiminimai, laikraščių iškarpos, 
peticijų aukščiausiai sovietų valdžiai kopijos, 
lankstinukai rusų, ukrainiečių, anglų, vokie-
čių kalbomis ir t. t. Chronologiškai surašytos 
tragiško tautinio likimo svarbiausios datos, 
skaičiai. Prijungiant Krymą prie Rusijos 
1783 m. jame gyveno apie 4 mln. vietinių 
totorių, 1917 m. vietiniai totoriai čia sudarė 
jau tik 120 tūkst. 1941 m. Kryme gyveno 560 
tūkst. totorių. Nuo 1941 iki 1942 m. į sovietų 
kariuomenę mobilizuota 137 tūkst. totorių 
vyrų, iš jų frontuose žuvo 57 tūkst. 1944 m. 
gegužės mėn. įvykusioje totorių deportacijos 
akcijoje dalyvavo 32 tūkst. NKVD kariškių. 
Į Vidurinę Aziją ištrėmė 200 tūkst. totorių, 
iš kurių 187 tūkst. žuvo (oficialiais duome-
nimis – 80 tūkst.). 1956 m. Vidurinės Azijos 
totoriams tremties režimas panaikintas, bet 
sugrįžti į Krymą jiems uždrausta.

Interviu Lietuvos radijui šiuos skaičius 
ir faktus minėjo iniciatyvinės grupės koor-
dinatorius Džamilis Tuksanavas.

– Gal mūsų nevilties šauksmo balsą 
pagaliau išgirs ir supras Kremliaus viršū-
nėse? Gal Liaudies deputatų suvažiavimas 
atkreips dėmesį, sudarant sąlygas totoriams 
sugrįžti į Krymą, paliktą prieš kelis dešim-
tmečius? – susijaudinęs kalbėjo D. Tuksano-
vas. – Iki šiol, kiek rašėme, kur kreipėmės, 
net tūkstančius parašų surinkome, nei AT 
Prezidiumo Pirmininkas Lukjanovas, nei 
Premjeras Ryžkovas, nei CK vadovai nieko 
konkretaus mums neatsakė, maitindami 
tik tuščiais pažadais ir biurokratiniu at-
sirašinėjimu. Norėtume savo lūkesčius ir 
reikalavimus išsakyti deputatų suvažiavimo 
tribūnoje, bet tokios malonės vargu ar su-
lauksime. Rankų nenuleisime, netylėsime, o 
toliau kovosime dėl savo žmoniškųjų teisių, 
dėl totorių tautos patikimesnės ateities. Juk 
teisybė vieną kartą turėtų nugalėti... Retai, 
bet žurnalistinėje praktikoje kartais būna ir 
taip, kad pašnekovas vos ne pats prašosi prie 
mikrofono, nereikia nei prašyti, nei tartis, 
nei įkalbinėti. Panašiai man nutiko Mas-
kvoje. Gerai pažįstamas vilnietis rašytojas 
Grigorijus Kanovičius, sutiktas viešbutyje 
prieš eilinį suvažiavimo posėdį, paklausė, 
ar norėčiau užkalbinti akademiką A. Sacha-
rovą. Pasirodo, šalia jo stovintis vidutinio 
ūgio, liesokas, akiniuotas vyriškis, vilkintis 
tvarkingą, kuklią eilutę ir buvo akademikas. 
G. Kanovičius mane pristatė mokslininkui, 
vienas kitam paspaudėme rankas. Nežinau, 
kas galėtų atsisakyti tokio išskirtinio interviu 
su garsiu mokslininku, įžymiu visuomenės 
veikėju, nenuilstamu žmogaus teisių, lais-
vių, demokratijos gynėju, visaip valdžios 
persekiojamu, politinę tremtį patyrusiu 
žmogumi? Tai buvo man didelė staigmena, 
iš pradžių net ir sutrikau, bet greit susitvar-
džiau ir jau ramiai įjungiau magnetofoną, 
nors klausimams apgalvoti ir nebuvo laiko. 
Apsidžiaugiau, prisiminęs akademiko vardą 
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Paklaustas, kaip galima vertinti Liaudies 

deputatų suvažiavimą, ar jis kaip nors nauja 
kryptimi pakeis šalies gyvenimą ir žmonių 
santykius su valdžia, A. Sacharovas nesku-
bėdamas pasakojo. 

– Jūs matote, kokia euforija Maskvoje 
liejasi per kraštus. Liaudis tikisi, laukia 
veiksmingų, gerų permainų šalies politinia-
me, ekonominiame, socialiniame gyvenime, 
trokšta dvasinės laisvės, garantuotų žmo-
gaus teisių, necenzūruotų radijo ir televizijos 
laidų, periodinių leidinių. Nori turėti nuo-
latinį darbą, gerai apmokamą darbą, šiltą, 
patogų būstą, galimybę laisvai keliauti po 
užsienio šalis, nebijoti būti apkaltintais ir 
nuteistais už dalyvavimą demonstracijoje, 
mitinge, streike. Tačiau mums, deja, iki to 
dar toli. Kremliaus suvažiavimų rūmuose 
truputėlį pasikeitė dekoracijos, atsirado 
naujo pavadinimo lentelė. O viskas vyksta 
taip, kaip ir anksčiau, pagal Kremliaus šulų 
komandą ir norus. Valdžia laikosi tvirtai 
įsikabinusi į savo visagalių postų kėdes.

– Iš suvažiavimo tribūnos lyg vanduo 
liejasi tos pačios lozunginės kalbos. Kaip 
sunkiai suvažiavime man teko skintis kelią 
dėl žodžio suteikimo, o kalbant vis nutrauki-
nėjo, replikavo, šaipėsi pirmiausia ne kas ki-
tas, o pats aukščiausias – Gorbačiovas. Vietoj 
to, kad viešai atsiprašytų už man padarytą 
didelę moralinę ir fizinę skriaudą, ištremiant 
į Gorkį, tai imta ne grasinti nauja tremtimi, 
gąsdinti kitokiomis prievartos priemonėmis. 
Aukščiausiajai valdžiai nepatinka, kai žeri 
tiesą į akis, jai teisybės nereikia, nori, kad 
visi šoktų ir dainuotų tik pagal jos pučiamą 
dūdelę. Žmogus savo asmeninės nuomonės, 
savo kitokių įsitikinimų negali turėti, jei jie 
prieštarauja dabartinei ideologijai.

Andrejus Dmitrijevičius labai pakiliai 
kalbėjo apie Lietuvą, jos delegatus šiame 
suvažiavime:

– Lietuviai šaunuoliai, tikri drąsuoliai! 
Kur tai matyta, kad tokia nedidukė šalis 
garsiai ir drąsiai visam pasauliui pareikštų: 
„norim laisvės, norim gyventi ir tvarkytis 
savarankiškai, be jokios Sovietų Sąjungos. 
Daug prisikentėjom nuo raudonųjų komi-
sarų, mūsų kantrybė išseko“.

– Ir čia, Suvažiavimų rūmuose, Lietuvos 
delegacija elgiasi drąsiai, oriai, protingai, 
tvirtai laikosi savo principų. Tai tikrai įkve-
piantis pavyzdys. Norėtųsi, kad Lietuvos 
Sąjūdis ir Rusijos demokratai arčiau ben-
drautų, vieningai siektų užsibrėžtų tikslų. 
Turime vieni kitus palaikyti. 

Kaip žinia, Lietuvoje Sąjūdžio kandi-
datai laimėjo Liaudies deputatų rinkimus, 
gaudami 31-ą iš 42-jų Lietuvai skirtų man-
datų. Likusieji 11-ika atiteko komunistams. 
Estijoje ir Latvijoje šiuos rinkimus irgi 
laimėjo „Liaudies frontai“. Tai buvo didelė 
ir vieninga jėga, turinti didelį savų  piliečių 
pritarimą, ieškant kelių nepriklausomybei 
atgauti, siekti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
savarankiškumo.

Liaudies deputatų suvažiavime Maskvo-
je prasideda aštri polemika, verda aistros 
dėl slaptų Molotovo–Ribentropo pakto 
protokolų. Tribūnoje kalbėjęs LKP CK pir-
masis sekretorius A. Brazauskas pareiškė, 

kad būtina paskelbti ir pasmerkti šį gėdingą 
suokalbininkų dokumentą. M. Gorbačiovas, 
neturėdamas jokios kitokios išeities, stipriai 
faktų priremtas prie sienos, vis kartoja tą 
patį: nėra jokio pakto originalo. Pagaliau 
Baltijos valstybių vardu Estijos deputatai 
siūlo sudaryti komisiją tiems slaptiems pro-
tokolams išaiškinti: labai nenoriai komisijos 
sudarymui pritaria ir M. Gorbačiovas.

O į Maskvą iš Vilniaus, Rygos, Talino 
skrieja tūkstančiai telegramų, kuriose žmo-
nės reikalauja anuliuoti Molotovo–Riben-
tropo slaptus protokolus, reiškia nuoširdų 
pritarimą Baltijos šalių atstovų veiksmams 
suvažiavime, giria juos už tvirtumą, nuose-
klumą, ginant savo šalių tikrojo valstybin-
gumo reikalus.

Liaudies deputatai – Lietuvos sąjūdiečiai 
sutelktai, aktyviai ir kryptingai darbavosi ir 
po dienos posėdžių Kremliaus suvažiavimų 
rūmuose. Kiekvieną pavakarę rinkdavosi į 
jiems viešbutyje skirtą nedidelę salytę ben-
drai aptarti įvykusio posėdžio eigos, numa-
tyti delegacijos narių rytdienos veiksmus, 
galimus oficialius pareiškimus, gal ir kai 
kuriuos demaršus, žodžiu, visą laikysenos 
taktiką. Kartais tokiuose neformaliuose su-
sirinkimuose dalyvaudavo Estijos ir Latvijos 
Liaudies frontų lyderiai. Su jais irgi buvo 
aptariamos bendros pozicijos svarbiausiais 
klausimais, svarstomais ir svarstytinais Liau-
dies deputatų suvažiavimo posėdžiuose, 
taip pat balsuojant už priimamus nutarimus, 
rezoliucijas.

Per tas dešimt suvažiavimo Maskvoje 
dienų kas rytą ar popietę prie mikrofono 
bendravau vis su naujais, įdomiais ir garbin-
gais žmonėmis, kurie kalbėdavo atvirai ir tie-
siai, taip, kaip yra, nė kiek nesibaimindami, 
drąsiai ir kritiškai vertindami suvažiavimo 
darbą ir jam „diriguojančius“ asmenis, neno-
rinčius pripažinti, kad iš visų pusių Sovietų 
Sąjungoje jau pučia nauji vėjai. Manau, kad 
ir Lietuvos radijo klausytojams įsimintini, 
įdomūs, naudingi savo informacija buvo 
Maskvos interviu su akademiku E. Vilku, 
prof. K. Antanavičiumi, kompozitoriumi 
J. Juzeliūnu, B. Kuzmicku, N. Medvedevu, 
R. Ozolu, K. Motieka, M. Stakvilevičiumi, 
E. Zingeriu, Z. Vaišvila ir daugeliu kitų. 
Noriai savo mintimis dalijosi A. Brazauskas, 
V. Beriozovas, kiti nedidelio būrelio čia 
dalyvaujantys Lietuvos komunistai, nors jų 
požiūris į vykstančius ir galimus vidaus po-
litikos procesus ir visoje Sovietų Sąjungoje, 
ir Lietuvoje buvo labai prieštaringas, gal net 
artimesnis Kremliaus politikai. Tai dar kartą 
patvirtino, kad pertvarka, naujovės sunkiai 
skinasi kelią į kai kurių sustabarėjusių pažiū-
rų protus ir širdis. Pasak jų, Lietuvos depu-
tatų-sąjūdiečių suvažiavime demonstruoti 
demaršai, protestai, įvairūs neracionalūs 
pareiškimai buvo tik tušti išsišokimai, labai 
kenkiantys Lietuvai. 1990 m. kovo pirmoje 
pusėje Maskvoje prasidėjo neeilinis Liaudies 
deputatų suvažiavimas. M. Gorbačiovas 
labai sunerimęs ir susinervinęs, kad jame 
nesimato Lietuvos atstovų. Šitaip Lietuva 
atsisveikino su Sovietų Sąjungos valdymo 
struktūromis, nutraukė bet kokius politinius 
ryšius su Kremliumi.

Pabaiga
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Vietoj įžangos

Zofijos ir Donato Malinauskų iš Jankovi-
cų dvaro vienturtė dukra Marija su savo iš-
rinktuoju Viktoru Stomma susituokė 1935 m. 
lapkričio 23 d., septintą valandą vakaro 
Kaune, Šv. Mykolo bažnyčioje1. Jaunuosius 
sutuokė kunigas Vladas Mironas. Apeigos 
vyko lenkų kalba dukros noru. Kvietimus 
į vestuves išsaugojo Donato Malinausko 
vaikaitis Tadas Stomma ir Jogalinos (lenk. 
Johalin) dvaro savininko dukra Marytė Vnu-
kauskaitė-Žaromskienė, nes tarp kitų svečių 
į vestuves buvo pakviesti ir Jogalinos dvaro 
savininkai Vnukauskai. Važiuojant keliu nuo 
Aukštadvario, Stakliškių link, maždaug ties 
piliakalniu, pramintu Napoleono kepure 
(Lepelionių piliakalnis), kairėje kelio pusėje 
matosi šimtamečiais medžiais apaugęs sena-
sis Jogalinos dvaras.

Apie Trakų pavieto dvarininkus

Ant Jogalinos dvaro gyvenamojo namo 
pamatinio akmens iškalti inicialai K. R. (Ka-
likstas Rossochackis) ir namo statybos metai – 
1860. Jogalinos palivarką ir dar du pali-
varkus: Kvietinę ir Seniavą, priklausiusius 
Lelionių dvarui, XIX a. pradžioje įsigijo Ro-
ssochackių giminė. Lelionių dvaras jau nuo 
XVI a. priklausė Alytaus ekonomijai ir buvo 
vadinamas Lelionių raktu. Rossochackių gi-
minė, turėjusi herbą Prus III, minima Trakų 
vaivadijoje nuo XVII a. Česlovas Malevskis 
nurodo, kad Kalikstas Rossochackis buvo 
vedęs Rožę Domeikaitę (Róża Domejko).

Bajorai Rossochackiai

Apie Trakų pavietų dvarininkus žinoma 
nedaug. Nesudaryti net XIX–XX a. pradžios 
buvusių dvarų žemėlapiai bei bajorų tarnybi-
niai sąrašai, nors tam informacijos netrūksta. 
Šiandien nėra net pilno Trakų pavieto XIX a. 
vėliavininkų sąrašo, nes jis parodytų tikrąjį 
tautos genocido mastą. Dauguma Trakų pa-
vieto vėliavininkų, teisėjų ir kt. giminių yra 
sunaikintos fiziškai, dvasiškai palaužtos ir 
užmirštos. Tokiai pamirštai giminei reikėtų 
priskirti ir Rossochackių giminę, kurios at-
stovai turėjo reikšmingas pareigas Trakų pa-
vieto tarnyboje. Iš garsesnių giminės atstovų 
paminėtinas Kalikstas Rossochackis, sūnus 
Juozo, dirbęs Trakų pavieto teisėju 1830 m.2. 
Be Kaliksto Rossochackio, aukštas pareigas 
Trakų pavieto tarnyboje XIX a. pradžioje 
turėjo ir kiti Rossochackiai: 1805 m. Antoni-
jus Rossochackis, kolegijos regentas3, buvo 
Trakų pavieto iždininkas, kiek vėliau – 1812, 
1821, 1823, 1825, 1826, 1827, 1829 metais – 
minimas kaip Trakų pavieto žemės teismo 
teisėjas4, 1805 m. Aleksandras Rossochackis, 
sūnus Jono, dirbo Vyriausiojo teismo antra-
jame teismų departamente (заседателем)5. 
1807, 1808, 1812, 1813 m. Jonas Rossochackis 
minimas Vyriausiojo teismo laikinajame de-
partamente6, Jonas Rossochackis, sūnus Alek-
sandro, minimas 1815 m. Vyriausiojo teismo 
laikiname departamente, o 1826, 1829 m. 
laikinojo civilinių bylų departamento direk-
torius7, Aleksandras Rossochackis minimas 
1832, 1833 m. kaip Trakų pavieto teisėjas8, 
kuriame teismo pirmininku buvo Leonardas 
Gediminas, 1830 m. žinynai mini ir Trakų pa-
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vieto pakamarį Antonijų Rossochackį9, sūnų 
Aleksandro. 1823 m. Juozas Rossochackis 
minimas kaip Trakų pavieto Žemės teismo 
teisėjas. 1831 m. Rusijos imperijos valdininkų 
žinyne minimas Trakų pavieto teismo teisė-
jas Martynas Rossochackis10 ir 1834 m. Trakų 
pavieto teismo teisėjas Martynas Rossochac-
kis, sūnus Juozo11. Koks giminystės ryšys 
jungė minėtus Rossochackius, šiandien dar 
nėra žinoma. Sovietų valdžios tikslas buvo 
istorinės atminties naikinimas. Baimė buvo 
pasiekusi neregėtą mastą, tėvai bijojo pasa-
koti vaikams apie jų senelius, prosenelius ir 
taip toliau. Deja, ir nepriklausomoje Lietu-
voje yra akivaizdžių faktų, kai piliečiai yra 
persekiojami dėl istorinės atminties gaivini-
mo, ypač jei tai sietina su buvusių komunistų 
neteisėtai užvaldytu turtu. Represijose prieš 
istorinės atminties gaivinimą gan vieningai 
dalyvauja Lietuvos valstybės prievartos 
institucijos. Nors stojant į Europos Sąjungą 
buvo įsipareigota sugrąžinti turtą teisėtiems 
savininkams, to neįvyko ir piktybiškai neno-
rima vykdyti, nes turtą išsidalijo komunistai 

ir jų ainiai. Neteisėtai įgyto svetimo turto 
apsaugą garantuoja bauginimas ir represijos 
prieš teisėtus savininkus. Represijų išdavoje 
Lietuvos piliečiai nutraukia savo ir taip tra-
pius ryšius su praeitimi, jų niekas nebelaiko 
Lietuvoje, didėja emigracija. Rossochackiai 
XIX a. turėjo dvarus prie Vilniaus ir namus 
Vilniuje. Antanas Rossochackis su žmona 
Karolina turėjo du sūnus: Felicijaną Kalikstą 
ir Algirdą Aleksandrą, bei keturias dukras: 
Mariją Jadvygą, Antaniną Juzefą, Juliją Rožę 
ir Vandą Karoliną.

Bajorai Čižai

Viena iš keturių paminėtų Rossachackių 
dukterų Marija, gim. 1870 m., ištekėjo už Va-
clovo Čižo (Waclaw Czyż). Gyveno Vilniuje, kur 
Vaclovas su broliais Eduardu ir Henriku Čižais 
nuo 1875 m. turėjo fotoateljė. Turėjo ir dvarą 
Lelionyse, netoli Stakliškių (dab. Prienų r.). 
Marija Rossochacka-Čižienė mirė 1963 m., 
iki mirties buvo prižiūrima giminaičio, savo 
sesers vaikaičio Stanislovo Vnukovskio. Pa-

laidota Stakliškių kapinėse. Čižai turėjo vieną 
sūnų, Marijoną, jis mirė apie 1938 m., palaido-
tas ten pat. 1940 m. Lelionių dvarui priklausė 
120,36 ha žemės‚ laikinam naudojimui buvu-
siai savininkei Marijai Čižienei paliko 10 ha11. 
Lelionių dvaras dabar privatizuotas (kalbama, 
kad už simbolinę kainą – 1 litą), jame įsikūręs 
Stakliškių seniūnas. 

1 Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia
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Христова 1813 : [В 2-х ч.]. - СПб. : Имп. Академия наук, 1813. Ме-
сяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской 
империи на лето от Рождества Христова 1813 : [В 2-х ч.]. - СПб. : 
Имп. Академия наук, 1813. стр. 444.
7 Месяцеслов с росписью чиновных особ  или общий штат Российской 
империи на лето от Рождества Христова 1826 : [В 2-х ч.]. - 
СПб. : Имп. Академия наук, 1826. Часть 2. стр. 415.; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на 
лето от Рождества Христова 1828 : [В 2-х ч.]. - СПб. : Имп. Академия 
наук, 1828. Часть 2. стр. 454.
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Академия наук, 1832. Часть 2. стр. 360.
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Tęsinys kitame numeryje

Jogalinos dvaro gyvenamasis pastatas. Viktoro Jenciaus nuotr.

Jogalinos dvaro gyvenamojo namo pamatinia-
me akmenyje iškalti inicialai ir namo statybos 

metai. Viktoro Jenciaus nuotr.

Dailininkė Jadvyga Bobiatynska-Vnukauskienė. 
Nuotr. iš Marytės Vnukauskaitės-Žaromskienės 

asmeninio archyvo

Kvietimai į Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko dukters Marijos ir Viktoro Stom-
mos vestuves. Vestuvės įvyko 1935 m. lapkričio 23 d. Kvietimai saugomi Marytės Vnukauskaitės-

Žaromskienės asmeniniame archyve

Nežinomos bažnyčios vidiniai skliautai, paveiks-
las, XX a. 1 deš., dail. Jadvyga Bobiatynska-Vnu-

kauskienė. Pav. iš šeimos asmeninio archyvo

Upelis, paveikslas, , XX a. 2 deš., dail. Jadvyga 
Bobiatynska-Vnukauskienė. Pav. iš Natalijos 

Vnukauskaitės-Jančiauskienės asmeninio 
archyvo

Nežinomo namo kiemas Vilniuje, paveikslas, 
XX a. 1 deš., dail. Jadvyga Bobiatynska-Vnu-

kauskienė. Pav. iš Marytės Vnukauskaitės-Ža-
romskienės asmeninio archyvo
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XVIII a. antros pusės Gardino kultūrinį 
gyvenimą reikšmingai įtakojo miesto seniū-
no, karališkųjų ekonomijų administratoriaus 
Antano Tyzenhauzo (1733–1785) įsteigta 
spaustuvė, pradėjusi veikti 1774 m. (praėjus 
vos keliems mėnesiams po karališkosios 
privilegijos steigti spaustuvę suteikimo). 
A. Tyzenhauzas1 iš anksto pasirūpino, 
kad būtų išlieti spaustuvės spaudmenys ir 
darbui paruošta dešimties žmonių grupė. 
Yra duomenų, kad vos atvykęs į Gardiną 
būsimasis seniūnas iš Vilniaus perkėlė dalį 
jėzuitų spaustuvės įrenginių. 

Karališkoje privilegijoje buvo nuoroda, 
pažyminti, kad Gardino spaustuvė gali 
spausdinti tik lenkiškus elementorius ir 
religinę literatūrą2, tačiau publikuoti tekstai 
buvo itin įvairūs: oficialūs juridiniai doku-
mentai, Gardino seimuose sakytos kalbos, 
įvairios brošiūros, tuo metu itin populiarių 
A. Tyzenhauzo teatro, baleto repertuarai. 
Pasirodė ir skirtingos tematikos knygų: 
Jano Borzęckio Zbiór historyi Egipskiej i Kar-
tagińskiej (Egipto ir Kartaginos istorijos rinki-
nys, 1776), nežinomo autoriaus Prezent dla 
żon z przydatkiem niektorych reflexyi (Dovana 
žmonoms su kai kuriais apmąstymais, 1776), 
George‘o Berkeley‘aus Informacya a cnotach 
y skutkach wody żywiczney (Informacija apie 
sakų vandens vertybes ir naudą, 1781), Jeano 
Emmanuelio Giliberto Flora lituanica (Lietu-
vos flora, 1781 m. ir kt.), nemažai publikuota 
grožinės literatūros vertimų iš prancūzų3 
(Molière‘o, Voltaire‘o) į lenkų kalbą bei ori-
ginalių lenkiškų kūrinių (Ignaco Krasickio, 
Konstancjos Benisławskos). Taigi reikala-
vimo spausdinti vien religinius tekstus bei 
elementorius nebuvo paisoma. Kai kurių 
tyrinėtojų4 atliktais paskaičiavimais, per 
XVIII a. 7–8 dešimtmečius pasaulietinio 
turinio leidinių Gardine buvo išspausdinta 
daugiau nei pusė (peržvelgus tuo pat metu 
Lenkijoje pasirodžiusius tekstus, taip pat 
matyti, kad pasaulietinė literatūra ima 
stelbti konfesinio pobūdžio raštus). Sunku 
nustatyti tikslų skaičių aptariamu laikotar-
piu Gardino spaustuvėje išleistų leidinių5, 
kadangi nemažą jų dalį sudarė įvairios 
diplomatinės notos, replikos, įmokų kvitai, 
skelbimai – nesutariama, ar juos priskirti 
prie spaustuvėje leistų knygų, pamokslų 
bei kalbų, ar vertinti kaip kitokio pobūdžio 
leidinius ir skaičiuoti skyrium.

Atsižvelgiant į Gardino spaustuvėje leis-
tų spaudinių išliekamąją vertę, juos galima 
būtų suskirstyti į tris stambesnes grupes: 
knygas (originalus lenkų kalba ir vertimus), 
kalbas ir pamokslus, periodinius leidinius. 
Anksčiau išsamesnių tyrimų akiratin ne-
patekę spaudiniai ne tik fiksuoja XVIII a. 
visuomenės gyvenimo ir jos kultūros at-
spindžius, bet ir suteikia galimybę nūdienos 
tyrėjui reflektuoti praeities stebėtojo poziciją, 
jo sąmonėje susiformavusius stereotipus, 
Apšvietos amžiaus koreguojamus ar net iš 
esmės keičiamus požiūrius ir įsitikinimus. 
Toliau ir aptarsime šias tris pagrindines 
Gardino leidinių grupes.

XVIII a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje ir Lenkijos Karalystėje pasirodžiusi 
skirtingo pobūdžio literatūra dažnai trak-
tuota kaip senų literatūrinių pavyzdžių 
(daugiausia prancūzų) sekimo ir kopijavimo 
apraiška. Perdirbinių ir adaptacijų nevengė 
net ir tokie žinomi to meto autoriai kaip 
dramaturgas Franciszekas Bohomolecas 
(1720–1784), savo moralistinėse pjesėse 
varijavęs Molière‘o komedijų siužetus, ar sa-
tyrikas Franciszekas Zabłockis (1754–1821), 
kopijavęs prancūzų švietėjo Deniso Didro, 
Figaro vedybų autoriaus Pierre‘o Augustino 
Carono de Beaumarchaiso (liet. Bomaršė, 
1732–1799) dramos kūrinius.6 Iš atliktų 
bibliografinių tyrimų7 matyti, kad Gardino 
spaustuvėje verstinių knygų buvo išleista 
daugiau nei originalų. Iš pastarųjų popu-
liariausi buvo karaliaus Stanislovo Augusto 
favorito, poezijos ir prozos kūrinių autoriaus 
I. Krasickio (1735–1801) herojinės poemos 
parodija Monachomachia albo wojna mnichów 
(Monachomachija arba vienuolių karas, 1778), 
žmogiškąsias ydas išjuokiančios Satyry 
(Satyros, 1779), religinių eilėraščių autorės 
K. Benisławskos (1747–1806) Pieśni sobie 
śpiewane (Dainos dainuotos sau, 1778; 1776 m. 
buvo išleistos Vilniuje), Gardino mokyklų 
moksleivių įvairiomis progomis (Stanislovo 
Augusto vardinių, gimimo dienos, jo apsi-

lankymo Gardine, A. Tyzenhauzo vardinių 
ir pan.) rašytos eilės, anoniminė literatūra: 
dokumentinio pobūdžio pasakojimas apie 
valstiečių baleto trupės pasirodymus Ty-
zenhauzo įkurtame teatre Balet wieśniacki na 
theatrum Tyzenhauza, podskarbego W.X.Lit… 
w Grodnie (Valstiečių baletas LDK iždininko 
Tyzenhauzo teatre Gardine, 1778), kelis kartus 
perleistas pamokymų jaunoms žmonoms 
rinkinys Prezent dla żon z przydatkiem niek-
torych reflexyi (Dovana žmonoms su kai kuriais 
apmąstymais, 1776, 1778, 1780). 

Išsamiau derėtų aptarti nežinomo au-
toriaus knygelę Prezent dla żon. Ji išsiskiria 
tiek pasakotojo balsu (mes, t. y. vyrai), tiek 
tematika, taip pat yra vienas iš charakterin-
giausių XVIII a. tekstų, kalbančių apie to 
meto pasaulėžiūrą, įsitikinimus, vertybes. 

Bendriausi Apšvietos diskurso bruožai – 
vyriškumas ir racionalumas, adresatai – 
dažniausiai vyrai, moterys tik tuomet, kai 
siekiama jas pamokyti, įteigti vyriškos raci-
jos motyvuotus elgsenos modelius. Prezent 
dla żon kalbantysis pasakoja vyrų giminės 
vardu. Atpažįstamos prancūzų filosofų, 
enciklopedistų mintys, jų vyriški įsitikinimai, 
aiškiai disonavę su vis svarbesnes pozicijas 
užėmusia moterų veikla: filosofinių, literatū-
rinių salonų steigimu, mokslinių ir grožinių 
knygų vertimais (Voltaire‘o širdies draugė 
Émilie du Châtelet (1706–1749) į prancūzų 
kalbą išverčia Isaaco Newtono Principia 
Mathematica) bei leidyba (prancūzų astro-
nomė ir matematikė, Prancūzijos mokslų 
akademijos narė Nicole-Reine Lepaute 
(1723–1788) parašo mokslinį traktatą Table 
des longueurs de pendules, poezijos, prozos ir 
dramos kūrinius pradeda publikuoti anglų 
rašytoja Charlotte Lennox (1730–1804)), 
įvairių menų puoselėjimu (ryškiausias būtų 
vaško skulptūrų autorės ir vaško muziejaus 
Londone įkūrėjos Annos Marijos Tussaud 
(1761–1850) pavyzdys). Vyriškame XVIII a. 
diskurse subjektas visuomet vyras, objektas 
– irgi vyras, retsykiais moteris. Moteris pa-
prastai traktuojama kaip kitos (ne vyriškos) 
pusės atstovė, apie ją dažniausiai kalbama 
daugiskaitos pirmuoju asmeniu mes, siekiant 
pademonstruoti jos gebėjimų, pašaukimo, 
moralės, vertybių nepriekaištingą pažinimą. 
Panašūs siekiniai funkcionuoja ir anonimi-
nėje Gardino spaustuvės leistoje knygelėje 
Prezent dla żon. Savitai modeliuojant XVIII a. 
anatomų ir filosofų populiarintą mintį apie 
moterį kaip netobulą vyrą ar vyro „kitą“8, 
taip pat pavyzdžiu imant Šventąjį Raštą, 
teigiantį nuo pat žmonijos pradžios egzis-
tuojančius hierarchinius patriarchalinius 
santykius, neabejojama, kad moteris vyrui 
(ir ne atvirkščiai) visuomet privalo paklusti. 
Norint sukurti darnią šeimą, būtina subor-
dinacija, nieko nesiskirianti nuo tos, kuri 
veikia bet kurioje visuomeninėje, politinėje 
organizacijoje:

Negalimas dalykas, kad koks susirinkimas ga-
lėtų be pavaldumo vykti. Ten, kur kiekvienas nori 
vadovauti, nebelieka noro paklusti, ir iš to nieko 
kito, išskyrus sumaištį ir pragaištingą pasileidimą, 
negali būti. Kada žmonės, neturintys vieni į kitus 
jokių teisių, geidžia susituokti ir sudaryti bendrą 
sąjungą, jie privalo susitarti, kuris iš jų bus viršes-
nis, kitaip sakant, vadovas; to reikia tam, kad jų 
reikalai sėkmingai klostytųsi.9

[...]
Dėl viso to yra atsakingos moterys, turinčios 

taip kurti santykius, kad vadovaujama būtų tik 
vienos pusės, o pagarba eitų iš abiejų. [...] Neabe-
jojant tokia tiesa, reikia pasakyti, kad dėl darnos 
reikalingas vadovavimas daugiau priklauso 
vyrams nei jų žmonoms. Taigi privalu gerbti ir 
paisyti, kam gamta tą viršenybę priskyrė, ir ką 
Dievo įstatymai dėl to reikalo byloja. (p. 6).

Beveik trys knygelės lapai skirti įrodinė-
jimams, kad moterys ir vyrai esą genetiškai 
užprogramuoti atlikti skirtingus vaidmenis, 
kad natūrali tvarka priklauso nuo lyčių 
hierarchijos, kurioje nuo seniausių laikų do-
minuoja vyrai. Pasitelkiant to meto filosofų 
švietėjų Johno Locke‘o (1632–1704), Jeano-
Jacqueso Rousseau (1712–1778) nuostatas bei 
gamtos ir visuomenės dėsnių interpretacijas, 
daroma išvada, kad moterys visais atžvil-
giais yra silpnesnės už vyrus:

Taigi būtina išaiškinti, ar gamta moterims 
suteikė tas pačias, kaip ir vyrams, kūno ir proto 

galias; to reikia, kad tinkamai būtų atlikti laukian-
tys darbai. Reikalas aiškus – vyriškų užduočių 
moterims neįvykdyt. Jei taip, tuomet kam gi jas 
derėtų paskirti, jei ne vyrams, pačios gamtos 
apdovanotiems galia juos atlikti?.. Vadinasi, 
galima daryti teisingą išvadą – veltui neeikvojant 
moteriškų gebėjimų, vyriškas pareigas priskirti 
vyrų viršenybei. (p. 8).

Apie moterų fizinį silpnumą kalba ir žy-
mus to meto prancūzų švietėjas Voltaire‘as 
(1694–1778). 1764 m. išleistoje enciklopedinio 
pobūdžio studijoje Dictionnaire philosophique 
(Filosofinis žodynas) jis rašo:

Dažni moteris varginantys negalavimai, 
atsirandantys dėl pasitaikančio jų engimo, seki-
nančio nėštumo, būtinybės žindyti ir be atokvėpio 
prižiūrėti vaikus, taip pat jų kūno gležnumas daro 
jas netinkamas alinantiems karams ir nuožmiems 
mūšiams. Tiesa, kaip jau pastebėjome, beveik 
visais laikais ir visose šalyse būta moterų, kurias 
gamta apdovanojo ypatinga jėga bei drąsa ir ku-
rios grūmėsi su vyrais ir dirbo sunkiausius darbus; 
betgi tokie pavyzdžiai yra reti.10

Solidarizuodamasis su racionaliai mąs-
tančia vyrija (ją atpažįstame iš numanomo 
veiksnio mes), panašiai reflektuoja ir Prezent 
dla żon autorius:

Pripažinkime, kad atsirastų labai daug mote-
rų, už kurias vyrai tiek kūno, tiek proto galiomis, 
tiek įvairiomis prigimtinėmis savybėmis būtų 
silpnesni; tačiau nei kada buvo, nei gali būti toks 
didžiulis stiprių moterų skaičius, kuris galėtų mus 
įtikinti, kad gamta tai lyčiai viršenybę prieš vyrus 
būtų norėjusi suteikti. (p. 9).

Moteris privalo ugdyti tokias vertybes, 
kurios skatintų nepriekaištingai atlikti žmo-
nos, motinos, namų šeimininkės vaidmenis. 
Su šeimos židinio saugojimu nesusijusi 
veikla netoleruojama ne tik vyro, bet ir 
visuomenės:

Kai kurios moterys elgiasi netinkamai, siek-
damos gero išsilavinimo ar pavyzdingų mokslo 
žinių. Išsimokslinimas, tegul ir pats geriausias, 
tikrai nepadeda įvykdyti tų, taip reikalingų ir 
visuomenės pagarbą pelnančių pareigų. (p. 9).

Gardine leistoje knygelėje yra kai ku-
rių panašumų su anglų filosofo J. Locke‘o 
veikaluose plėtotais samprotavimais apie 
moters padėtį šeimoje ir visuomenėje.  
J. Locke‘as pirmasis iš Apšvietos filosofų 
ėmė kritikuoti patriarchalinės teisės ir 
valdžios pamatus11. Skirtingai nei patriar-
chalinės teorijos šalininkai12, jis manė, kad 
moterys turi tas pačias prigimtines teises 
kaip ir vyrai. Savo traktatuose J. Locke‘as 
aiškino, kad tėvų autoritetas vaikams nėra 
pagrįstas jokiais prigimtais hierarchiniais 
santykiais, tad abu tėvai traktuotini vie-
nodai. Moderniai anglų filosofo galvota ir 
apie moterų švietimą: jis buvo įsitikinęs, 
kad nėra esminių skirtumų tarp berniukų 
ir mergaičių protinių gebėjimų, filosofo 
manymu, protas yra belytis. J. Locke‘as 
sustiprino moters autoritetą šeimoje, ak-
tualizuodamas motinos svarbą auginant 
ir auklėjant vaikus. Būtent Apšvietos 
amžiuje motinos ir vaiko ryšys įgijo iki tol 
ignoruotą vertę. Motinystė tapo vienintele 
sritimi, kurioje moteris be didelių pastangų 
nurungdavo nuolat pirmaujantį vyrą. Štai 
Voltaire‘as, akcentuodamas motinystės 
svarbą, tvirtino, kad įvairių tautybių mo-
terys nugyvena daug ilgesnį gyvenimą nei 
vyrai. Pasak prancūzų mąstytojo, šitaip pati 
gamta atsilygina moterų giminei už kantry-
bę ir vargą gimdant ir auklėjant vaikus13. 
Amžius, skelbęs ateizmo pasaulėžiūrą, 
propagavęs dechristianizacijos žygius, ima 
sakralizuoti motinos kultą. Švietėjiškame 
XVIII a. vyrų diskurse tėvystės sąvoka (kiek 
ji susijusi su vaikų ruošimu savarankiškam 
gyvenimui) praranda savo svabą. Vaikų 
auginimas ir auklėjimas tampa išskirtine 
motinystės prerogatyva. 

Gardino spaustuvės išleista knyga Pre-
zent dla żon moterims taip pat rekomenduo-
ja puoselėti motiniškus ir šeimininkavimo 
gebėjimus, o J. Locke‘o pripažintą laisvę 
lavintis, siekti mokslo atmeta. Apskritai  
J. Locke‘o samprotavimai apie moterį kaip 
laisvą pilietę to meto visuomenei buvo ne 

tik nauji, bet ir sunkiai suvokiami: nelen-
gva buvo įsivaizduoti, kaip tenkindamasi 
ribotomis teisėmis ir pareigomis, negalėda-
ma ištrūkti iš privataus šeimos gyvenimo, 
moteris galėjo būti laisva. Panašūs klausi-
mai žmonoms skirtoje patarimų knygoje 
nekeliami. Iš anksto numaldant galimas 
dvejones, kelis sykius pakartojama, kad 
geriausiai pritaikyti savo protinius gebė-
jimus moteris gali (ir privalo) atlikdama 
tradicinį žmonos ir motinos vaidmenį. Pre-
zent dla żon autorius perima patriarchalines 
J. Locke‘o nuostatas (nors jis ir propagavo 
modernios visuomenės modelį, tačiau 
šeimoje pirmenybę teikė patriarchaliniams 
santykiams), aiškindamas istoriškai ir 
grįsdamas tvarkos poreikiu:

Kai kurios tautos kadaise ne tik nepripažino 
moterų lygių vyrams, betgi dar neskyrė jų nuo 
vergų ir tarnų. [...] Pasirodo, kad visų laikų pa-
pročiai ne itin nuolaidžiauja moterims, priešingai, 
jie liepia, kad jos visiškai paklustų savo vyrų 
valdžiai. (p. 12)

Ir J. Locke‘o samprotavimai:

Tačiau vyras ir žmona, kad ir turėdami vieną 
bendrą rūpestį, vis dėlto skiriasi mąstymo būdu, 
todėl neišvengiamai kartais skiriasi ir valia. O 
kadangi būtina, kad kas nors turėtų galutinį 
sprendimą (t. y. vadovautų), tai pagal prigimtį 
vadovauja vyras kaip gabesnis ir stipresnis.14

 

1  Gardino spaustuvės istorijoje, be steigėjo A. Tyzenhauzo, 
svarbi ir kita, deramo XVIII a. tyrėjų dėmesio nesulaukusi figūra – 
poetas, Gardino dominikonų gimnazijos filosofijos mokytojas, 
vėliau jos rektorius, Gardino spaustuvės prefektas (nuo 1781 m.), 
buvęs Abiejų Tautų Respublikos karaliaus Stanislovo Augusto 
nuodėmklausys Tadas Jurevičius (~1740–1806, Vaclovas Biržiška 
mėgindamas nustatyti T. Jurevičiaus gimimo datą, remiasi 1793 
m. vizitacijos aktu, kuriame teigiama, kad T. Jurevičius turįs 53 
metus (žr. Vaclovas Biržiška, Senųjų lietuvių rašytojų, rašiusių prieš 
1865 m., biografijos, bibliografijos ir biobibliografijos, t. 2: XVIII–XIX 
amžiai, Chicago, 1963, p. 147). Spėjama, kad po A. Tyzenhauzo 
atstatydinimo iš Gardino seniūno pareigų spaustuvės priežiūra 
buvo patikėta T. Jurevičiui (paskutiniaisiais XVIII a. metais jis buvo 
paskirtas ir visų Gardino srityje spausdinamų leidinių cenzoriumi). 
Tikėtina, kad mokytojaudamas vienoje mokykloje su A. Tyzenhau-
zo sekretoriumi Mykolu Bogušu (1746–1820), žinomas Gardino 
dvasininkas T. Jurevičius bendravo ir su pačiu Gardino seniūnu. 
Neradus amžininkų liudijimų, galima tik spėlioti – draugyste ar 
priešiškumu buvo grįsti judviejų ryšiai. Skirtingas prielaidas inspi-
ruoja tyrėjų (pvz., to paties V. Biržiškos) užfiksuoti duomenys apie 
T. Jurevičiaus rašytus, tačiau nei Gardino, nei Vilniaus spaustuvės 
neišspausdintus poetinius tekstus. Kai kurie XVIII a. antros pusės 
LDK nežinomų autorių rašyti eilėraščiai priskiriami eksjėzuitui  
T. Jurevičiui (pvz., V. Biržiška Bogušo studijoje O początkach narodu 
i języka litewskiego publikuotus anoniminius lietuviškus eilėraščius 
priskiria kunigui T. Jurevičiui), tačiau jo autorystė tėra spėjama, 
paties poeto pasirašytų kūrinių nei publikuotuose, nei rankrašti-
niuose šaltiniuose kol kas nėra rasta. 

2 Ирина Викторовна Починская, Старообрядческое 
книгопечатание XVIII–первой четверти XIX веков, Екатеринбург: 
УрО РАН, 1994, p. 43.

3 Daugiausia versta iš prancūzų kalbos, nes ja parašyti tekstai 
buvo prieinamiausi. Kaip nurodo Czesłowas Miłoszas Lenkų lite-
ratūros istorijoje, Europa tapo „be galo kosmopolitiška dėl naujos 
universalios prancūzų kalbos, kuri pakeitė lotynų kalbą“ (Czesław 
Miłosz, Lenkų literatūros istorija, iš anglų k. vertė Kornelijus Platelis, 
Vilnius: Baltos lankos, 1996, p. 179).

4 Гродно: Исторический очерк, 2-е изд., Минск: Госиздат. 
БССР, 1964, p. 22–25.

5 Estreicherio bibliografijoje nurodyta, jog 1775–1783 Gar-
dino spaustuvėje buvo išleisti 38 leidiniai (žr. Karol Estreicher, 
Bibliografia polska, Kraków: Czcionkami Drukarni Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, t. 9, 1888, p. 428–517), tačiau į sąrašą nėra įtrauktos 
kai kurios kalbos, notos, peticijos, vadinamieji „skraidantys“ raštai 
(pranešimai, skelbimai, įvairios brošiūros). 

6 Czesław Miłosz, op. cit., p. 172, p. 186.
7 Белоруссия в печати XVIII столетия. Библиографический 

указателъ на иностранных языках, составителъ М Василевская, 
Минск, 1985; Karol Estreicher, op. cit.

8 Apšvietos amžiaus filosofų svarstymai apie moterį, jos 
padėtį šeimoje ir visuomenėje nuodugniai aptarti žymios XX a. 
prancūzų mąstytojos, feminizmo teoretikės Simone de Beauvoir 
(1908–1986) knygoje Antroji lytis. Autorė analizuoja moters kitoniš-
kumą, mitus, paverčiančius ją objektu, įtvirtinančius jos menkumą 
ir pasyvumą santykiuose su vyru (žr. Simone de Beauvoir, Antroji 
lytis, iš prancūzų k. vertė Violeta Tauragienė ir Diana Bučiūtė, 
Vilnius: Margi raštai, 2010). 

9 Prezent dla żon z przydatkiem niektórych reflexyi, w Grodnie w 
Drukarni J. K. Mosci, 1780, p. 3 (toliau puslapiai nurodomi šalia 
cituojamo teksto). 

10 Voltaire, „Women. Physical and Moral“, A Philosophical 
Dictionary, in: http://ebooks.adelaide.edu.au/v/voltaire/dictio-
nary/chapter481.html#chapter481, žiūrėta 2018 01 21.

11 Džonas Lokas, Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį 
ir tikslą (Antras traktatas apie valdžią), iš anglų k. vertė Algirdas 
Degutis, Vilnius: Mintis, 1992, p. 46–152.

12 Pavyzdžiui, anglų politikos teoretikas, vienas iš žinomiau-
sių patriarchalinės teorijos kūrėjų Robertas Filmeris (1588–1653) 
svarbiausiame savo darbe Patriarcha, or the Natural Power of Kings 
(1680) politinę valdžią kildina iš tėvo valdžios ir teigia, kad visi 
procesai, kurie vyksta šeimoje, yra politiniai. Vyrą jis laiko visa-
valdžiu patriarchu, kuriam privalo paklusti ir žmona, ir vaikai 
(žr. Sir Robert Filmer, Patriarcha, or the Natural Power of Kings. 
Prieiga per internetą – <http://oll.libertyfund.org/?option=com_
staticxt&staticfile=show.php%3Ftitle=221&Itemid=27>, žiūrėta 
2018 02 15.

13 Voltaire, op. cit.
14 Džonas Lokas, op. cit., p. 73.
15 Jean Jacques Rousseau, Emile or on Education. Prieiga per 

internetą – <http://www.archive.org/details/RousseausemileO-
rOnEducationbloom.htm>, žiūrėta 2018 03 14.
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didis lietuvis.“ Džiugu, kad kasmet susirenkame 
čia, šioje nuostabioje Jūsų gimnazijoje, kuri ir 
nešioja to didžiojo lietuvio vardą – Stanislovo 
Rapolionio gimnazija. 

Visuomet ši Stanislovo Rapolionio atminimo 
pagerbimo, o drauge ir premijos įteikimo, šventė 
vyksta paskutinę savaitės darbo dieną, penktadie-
nį, kuris arčiausiai S. Rapolionio mirties datos. 
Tiksli jo gimimo diena nežinoma.

Taip jau susiklostė, kad atsirado galimybė 
įsteigti premiją, kuria kasmet būtų apdovano-
jama iškiliausia Pietryčių Lietuvos asmenybė. 
Šiandien bus įteikta jau 14-oji tokia premija, o 
šiame pastate 8-oji, aštuntus metus čia susiren-
kame. [...] 

Remdamiesi premijos skyrimo nuostatais, 
premiją už nuopelnus Pietryčių Lietuvos kraš-
tui skiriame rašytojui, žurnalistui, mokytojui 
ar kitam veikėjui, tačiau dažniausiai ji atitenka 
žurnalistams. Šiandieną bus apdovanotas taip 
pat žurnalistas, rašytojas. Mano duomenimis, jis 
yra netgi dvylikos knygų autorius. Tris knygas 
norėčiau ypač išskirti, ne jose pateikta ir gana 
išsami „Ryto“ draugijos ir jos mokyklų istorija. 
Prisiminkime, juk prieš karą beveik kiekviename 
kaimelyje veikė „Ryto“ draugijos pradinė moky-
kla. Šis žurnalistas daug dėmesio skiria minėtai 
istorijai, o „Rytas“ didžiuojasi tokiais rašytojais, 
žurnalistais ir stengiasi įvertinti jų triūsą.

Šiandien pasikalbėsime ir apie S. Rapolionį, 
ir apie minėtą žurnalistą, tas tris mane ypač su-
dominusias jo knygas. Viena iš jų – „Kalesninkų 
parapijos atgimimas“3. Kalesninkų parapijoje 
daug metų dirbo garsus kunigas, švietėjas, 
„Ryto“ draugijos narys ir reorganizatorius 
Mykolas Rudzis. Šio kunigo vardu ir pavadinta 
Kalesninkų mokykla. Tai puiki knyga, tikiu, kad 
ją turite bibliotekoje ir būtinai perskaitysite. Kita 
taip pat įdomi knyga – „Kanauninkas Klemen-
sas Maliukevičius“4. Jis „Ryto“ draugijai labai 
brangus, nes yra draugijos signataras. 1913 m. 
sausio 31 d. Vilniuje, Visų Šventųjų bažnyčios 
klebonijoje, įvyko posėdis, kurio metu įsteigta 
„Ryto“ draugija, o jame vienas iš šešių daly-
vavusių vyrų buvo Klemensas Maliukevičius. 
Šiuos šešis vyrus vadiname signatarais. Tai tikrai 
garbūs asmenys: dr. Jonas Basanavičius, Antanas 
Smetona, Liudas Gira, kunigai Vladas Mironas, 
Alfonsas Petrulis, Klemensas Maliukevičius – 

trys pasauliečiai ir trys kunigai. Šią knygą išties 
verta perskaityti jaunajai kartai, nes ji susijusi 
su šio krašto istorija. Skaitydami neabejotinai 
surasite paminėtų, aprašytų pažįstamų vietovių. 
Mane sudomino ir paskutinė jau išleista, bet ti-
kiu, kad nepaskutinė šio autoriaus knyga – „Tarp 
ežerų ir girių“5. Joje aprašyta Girežerio kaimo 
istorija ir net įdėtas „Ryto“ draugijos įsteigtos 
šio kaimo mokyklos istorijai skirtas skyrelis. Tai 
ir dokumentai, ir puikios istorijos. 

Štai toks trumpas mano pasakojimas apie tai, 
kodėl mus sudomino šis žurnalistas, rašytojas ir 
buvo pasirašytas 2018 m. gegužės 8 d. nutarimas 
Nr. 1 Stanislovo Rapolionio premiją skirti žurna-
listui, rašytojui Vytautui Valentinui Česnuliui 
už Pietryčių Lietuvos kultūros ir švietimo sklai-
dą. Kviečiu Vytautą Valentiną Česnulį atsiimti 
raštą ir Vytauto Landsbergio fondo dovanėlę, o 
Jus, gerbiami gimnazistai, kviečiu perskaityti 
šio rašytojo knygas ir sužinoti daugiau apie sau 
artimą ir mielą kraštą.

Garsiais plojimais palydėjus A. Masaičio 
žodžius, renginį vedusiai S. Rapolionio gim-
nazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui 
Eglei Kiriuškinienei paprašius, laureatas 
Vytautas Valentinas Česnulis taip pat tarė 
žodį:

Kas aš toks? Gimęs tai jau seniai, prieš 82-ejus 
metus, dabartiniame Varėnos r., o tada Vilniaus-
Trakų apskr. Varėnos vlsč., Merkio upės kairiojo 
kranto paupyje. Merkiu kaip tik tada ėjo demarka-
cinė linija tarp Lietuvos ir Lenkijos. Mano gimta-
sis Moliadugnio kaimelis minimas netgi žinomoje 
1920 m. Suvalkų sutartyje. Pagal tą sutartį tas 
mano Moliadugnis su Varėnos geležinkelio stotimi 
turėjo likti Lenkijai, tačiau ilgainiui viskas keitėsi, 
keitėsi laikai, o lenkų valdžioje mes ir likome. Taigi 
man Pietryčių Lietuvos gyvenimas, istorija jau 
nuo seno žinoma, iš vaikystės prisimenu tėvų pa-
sakojimus apie tai, kas ten dėjosi. Mokiausi trejus 
metus savo gimtajame sodžiuje, nes čia buvo likęs 
gražus lenkų pasienio kordono pastatas, kuriame 
1939 m. pabaigoje įsteigta mokykla. Paskui baigiau 
I Varėnos vidurinę mokyklą, Vilniaus universite-
tą, žurnalistikos studijas. 

Rašyti apie Pietryčių Lietuvą pradėjau anksti, 
tai buvo kelios recenzijos respublikinei spaudai ir 
Varėnos rajono laikraščiui apie knygas, kuriose 
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2018 m. gegužės 11 d. (penktadienį) į Sta-
nislovo Rapolionio premijos įteikimo šventę 
Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazijoje atvykusius Danutę ir Vytautą 
Valentiną Česnulius, VšĮ „Vorutos“ fondo 
atstovus šiltai sutiko gimnazijos direktorė 
Danuta Zuzo ir kolektyvas. Svečiams buvo 
priminta gimnazijos istorija, papasakota ir 
apie nūdienos tikslus, uždavinius, pasieki-
mus, kasdienybę.

Švietimo lietuvių kalba Eišiškėse šaknys 
glūdi netgi XV a. – žinoma, kad 1423 m. 
Eišiškėse buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, 
o prie jos veikė ir mokykla, kurioje Dievo 
žodžio buvo mokoma lietuvių kalba. Ilgai-
niui lietuvių kalba buvo išstumta, moky-
kloje imta mokyti rusų ir lenkų kalbomis ir 
tik 1956 m., mokinių tėvams reikalaujant, 
buvo atidarytos lietuviškos klasės. 1992 m. 
rugsėjo 1 d. atkurtai lietuviškai mokyklai 
po vienerių metų buvo suteiktas lietuviškos 
raštijos pradininko Stanislovo Rapolionio 
vardas, tai taip yra ir viena pirmųjų gimna-
zija tapusių mokyklų Šalčininkų rajone – šis 
statusas jai suteiktas 2006 m. gruodžio 26 d. 
Kiek anksčiau gimnazijomis tapo Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio vidurinė mokykla 
(2005) ir Šalčininkų Jano Sniadeckio vidurinė 
mokykla (2005), tuo pat metu – Eišiškių 1-oji 
vidurinė mokykla (2006 m. gruodžio 22 d.). 
Šiuo metu gimnaziją lanko 331 mokinys, juos 
moko 44-ių pedagogų kolektyvas. 

Svečiai buvo palydėti į mokyklos muzie-
jų, kurio ekspoziciją pristatė 1992–2002 m. 
mokyklai vadovavęs Rytų Lietuvoje garsus 
pedagogas, vienas pirmųjų S. Rapolionio 
premijos laureatų Vytautas Dailidka. Nu-
stebino eksponatų įvairovė, netikėta buvo 
pamatyti lietuviškais raštais margintas lo-
vatieses, Adelės Verseckienės padovanotas 
audimo stakles, iš kartos į kartą perduoda-
mą Moliadugnyje (Varėnos r.) gyvenusios  
V. Dailidkos motinos verpimo ratelį, prose-
nelio ir senelio noragus. Visus nudžiugino ir 
lentynoje šalia senų vertingų, netgi spaudos 
draudimo metais išleistų knygų besipui-
kuojanti šių metų S. Rapolionio premijos 
laureato V. V. Česnulio knyga „Kalesninkų 
parapijos atgimimas“ (2013). Keletas stendų 
muziejuje skirti šios premijos įteikimo iškil-
mių akimirkoms. Direktorei paprašius, V. 
V. Česnulis paliko linkėjimus ir autografą 
muziejuje saugomoje gimnazijos garbių 
svečių knygoje. 

Pažintis su gimnazija tęsėsi šviesioje, 
erdvioje bibliotekoje su patogia skaitykla. 
Ant karpiniais dekoruotos bibliotekos sienos 
mirga šį tą ir apie gimnazijos bendruomenę 
pasakantis įrašas didelėmis raidėmis: „Čia 
gyvena Meilė, Laimė, Juokas, Svajonės 
ir Mes.“ Tarsi antrindama šiam įrašui, 
direktorė priminė gimnazijoje puoselėja-
mas vertybes: toleranciją, pagarbą, meilę, 
pareigingumą, sąžiningumą sau ir kitiems, 
bendradarbiavimą. Šios vertybės – atramos 
taškai sklandžiam mokytojų ir mokinių ben-
dravimui, žengiant kartais ir ne itin paprastu 
pažinimo keliu.

Artėjant premijos įteikimo valandai, 
gimnazijos aktų salėje rinkosi ir kiti svečiai: 
atvyko lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 

pirmininkas Algimantas Masaitis, 2016 m. S. 
Rapolionio premijos laureatė rašytoja, žur-
nalistė, gidė Aurelija Arlauskienė, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas 
Vasiliauskas, Mykolo Romerio universiteto 
Politikos mokslų instituto direktorius, do-
centas dr. Gediminas Kazėnas, verslininkas 
Mindaugas Vyskupaitis, Vilniaus r. Juodšilių 
„Šilo“ gimnazijos Ugdymą organizuojančio 
skyriaus vedėja Jolanta Novopašinienė ir 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja meto-
dininkė Jolanta Gumbrevičienė. Prasidėjus 
renginiui, suskambo mokinių balsai – jie 
atliko gimnazijos himną, nuteikusį rimčiai ir 
susitelkimui. Ne mažiau iškilminga dalis – 
direktorės D. Zuzo sveikinimas. Ji sakė, kad 
gimnazijai didžiulė garbė organizuoti šias 
iškilmes, dalijosi džiaugsmu, kad jau tapo 
tradicija įteikti premiją būtent čia, bronzinio 
S. Rapolionio biusto puošiamoje salėje, tai 
jau aštuntas kartas. Pirmąkart premija buvo 
įteikta 2007 m. gegužės 11 d. per pirmąjį Rytų 
Lietuvos mokinių menų festivalį „Rytų Lie-
tuvos žiedas“ Vilniuje, „Siemens“ arenoje, 
2008 m. ceremonija vyko Vilniaus kongresų 
rūmuose, o nuo 2011 m. kasmet gegužę 
šiuo tikslu susitinkama Eišiškių Stanislovo 
Rapolionio gimnazijoje.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ Rytų 
ir Pietryčių Lietuvoje skatina švietėjišką, 
literatūrinę, šio krašto istorijos tyrimų lauką 
turtinančią, lietuvybę puoselėjančią kultūros 
sklaidos veiklą, organizuodama konkursus 
S. Rapolionio ir Pietryčių Lietuvos metų 
mokytojo vardo premijoms gauti. Kaip teigė 
draugijos pirmininkas A. Masaitis, Pietryčių 
Lietuvos inteligentų siūlymui steigti S. Ra-
polionio premiją pritarė tuometinis Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o šį pa-
naikinus, premijų steigėjo funkcijas perėmė 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“. Pirmo-
sios premijos buvo įteiktos 2007 m. Vytautui 
Dailidkai ir dr. Algirdui Kavaliauskui, po 
vienerių metų, 2008 m., – Viktorijai Lapėnie-
nei, Antanui Karmonui ir Algimantui Ma-
saičiui, 2009 m. – Jonui Bajorūnui, 2011 m. – 
Juozui Vercinkevičiui, 2012 m. – Valentui 
Šiaudiniui, 2013 m. – Antanui Lesiui, 2014 m. – 
dr. Aldonai Vasiliauskienei, 2015 – m. prof. 
Gražinai Landsbergienei, 2016 m. – Aurelijai 
Arlauskienei, o 2017 m. premija skirta žur-
nalistei, poetei Marijai Šaknienei2. 

Šiųmetinės premijos įteikimo šventės 
dalyvius stebino, džiugino, abejingų ne-
paliko Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos 
lietuvių kalbos mokytojos metodininkės 
Laimos Bandalevičės ir muzikos mokytojos 
metodininkės Jadvygos Sinkevič paruošta 
literatūrinė-muzikinė kompozicija „Vaikai 
po lelijomis“, kurią atliko 5–8 klasių ir I 
gimnazinės klasės mokiniai.

Po meninės programos svarų, visų 
lauktą žodį tarė lietuvių švietimo draugijos 
„Rytas“ pirmininkas A. Masaitis ir paskelbė 
laureatą:

Atrodo, taip neseniai, lygiai prieš metus, 
mes čia buvome susirinkę, tokią pat gražią dieną, 
gegužį. Štai vėl susirinkome pagerbti to didžiojo 
lietuvio, kuris prieš daugelį metų gegužės 13 
d. iškeliavo iš šio pasaulio, atminimo. Ne šiaip 
lietuvio. ...Ir ant jo antkapio užrašyta: „Čia guli 

Stanislovo Rapolionio premija įteikta žurnalistui 
Vytautui Valentinui Česnuliui

Atkelta iš 1 p.

Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų L. Bandalevičės ir J. Sinkevič, 
šventei paruošė literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Vaikai po lelijomis“. Autorės nuotr.

Šalčininkų rajone, už 3 km nuo Eišiškių, esanti Gornostajiškių dvaro sodyba. Nuotraukoje – 
svarbiausias dvaro pastatas. Autorės nuotr.

S. Rapolionio premijos įteikimo šventės dalyviai aplankė S. Rapolioniui skirtą paminklą Gornostajiškių 
dvaro sodyboje. Iš kairės: V. Dailidka, A. Arlauskienė, J. Vercinkevičius, A. Masaitis, V. V. Česnulis, 

M. Vyskupaitis, J. Vasiliauskas, D. Česnulienė, dr. Gediminas Kazėnas. Autorės nuotr.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“
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Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 5 (38) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. gegužė 

Rytų Lietuvos mokyklos

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga nebe pirmus metus laimi Tautinių mažumų 
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų konkursų 
projektus. Šį kartą laimėjo Valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas projektas 
„Du ąžuolai nepriklausomybės ąžuolyne“.

Projektą pradėjome vykdyti, prisijungdami prie skelbtos akcijos „Uždek žvakutę 
ant savanorio kapo“. Vasario 16-ąją su grupe mokytojų lankėmės Rasų kapinėse ir už-
degėme žvakutes ant savanorių kapų. Po to kartu su Tautinių mažumų departamentu 
ir Trakų švietimo centru organizavome konferenciją „Šiuolaikinės visuomenės iššūkiai 
ir ugdymo tobulinimo galimybės“.

Gegužės mėnesio viduryje kartu su didele grupe mūsų asociacijos narių pa-
gerbėme Jono Basanavičiaus ir kitų žymių Lietuvos asmenybių atminimą Rasų 
kapinėse, padėdami ant jų kapų po gėlės žiedą ir uždegdami po žvakutę. Iki 
vasaros dar vyksime į edukacinę kelionę po Vilkaviškio kraštą. Aplankysime 
Jono Basanavičiaus gimtinę ir vietas, susijusias su Vincu Kudirka. Jų atminimą 
taip pat pagerbsime.

Kitus projekte numatytus darbus tęsime jau rudenį.

Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos informacija

Pavasaris įvairiomis spalvomis puošia 
žemę ir mūsų dienas, įkvepia gražiems, 
prasmingiems ir linksmiems darbams. Jau 
septintąjį pavasarį Šalčininkų r. Eišiškių 
Stanislovo Rapolionio gimnazijos aktų 
salėje vyko tradicinis Šalčininkų rajono 
mokyklų pradinių klasių mokinių meninio 
skaitymo konkursas „Vaikystės spalvos“. 
Tai bene vienas gražiausių ir spalvingiau-
sių mūsų gimnazijos renginių.

Balandžio 26 d. vykusiame konkurse 
„Vaikystės spalvos“ dalyvavo gausus būrys 
pradinukų iš trylikos Šalčininkų rajono mo-
kyklų: Jano Sniadeckio, Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio, „Santarvės“, Eišiškių Stanis-
lovo Rapolionio, Eišiškių, Butrimonių Anos 
Krepštul, Jašiūnų „Aušros“, Baltosios Vokės 
Elizos Ožeškovos, Kalesninkų Liudviko Nar-
buto, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio 
gimnazijų, Jašiūnų, Pabarės, Butrimonių 
pagrindinių mokyklų. 

Konkurso „Vaikystės spalvos“ tikslai – 
skatinti pradinių klasių mokinius domėtis 
vaikų literatūra, puoselėti meilę gimtajam 
kraštui, kalbai, prasmingai paminint Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Mažieji 
skaitovai atmintinai skaitė po du pasirinktų 
žanrų kūrinius. Tema – vaikystė.

Vertinimo komisijai teko paplušėti pa-
skelbiant geriausiuosius. Tarp 1 kl. mokinių 
I-ąją vietą užėmė Darija Mysina, Baltosios 
Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos pir-
maklasė (mokyt. Č. Orlovska, J. Mackevič), 
II-ąją vietą – Joana Pristavko, Šalčininkų 
„Santarvės“ gimnazijos 1 kl. mokinė (mo-
kyt. O. Martinkevič), III-ioji vieta teko 
Pabarės pagrindinės mokyklos pirmaklasei 
Darijai Kurmel (mokyt. G. Liubkevič, I. 
Brazovskaja). Tarp 2 kl. mokinių I-oji vieta 
teko Liepai Česokaitei, Eišiškių Stanislo-

vo Rapolionio gimnazijos 2 kl. mokinei 
(mokyt. D. Andruškevičienė), II-oji vieta – 
Raimondui Adamovič, Šalčininkų Lietu-
vos tūkstantmečio gimnazijos antraklasiui 
(mokyt. E. Dzvinelienė), III-ioji vieta – Elzai 
Loktikaitei, Jašiūnų pagrindinės mokyklos 
antraklasei (mokyt. R. Kavaliauskienė). I-ąją 
vietą tarp 3 kl. mokinių užėmė Gabrielė Ker-
šytė, Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimna-
zijos 3b kl. mokinė (mokyt. V. Voronovič), 
II-ąja vieta pasidalijo Julius Kratkovskis, 
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimna-
zijos trečiaklasis (mokyt. J. Ališauskienė) 
ir Dominika Petrauskaitė, Eišiškių gim-
nazijos trečiaklasė (mokyt. S. Valiukienė,  
G. Paškevič), o III-ioji vieta teko Gintarei 
Jurčiukonytei, Eišiškių gimnazijos trečiakla-
sei (mokyt. J. Lavrukaitienė, G. Paškevič). 
Tarp ketvirtaklasių I-ąja vieta pasidalijo 
Goda Kiriuškinaitė, Eišiškių Stanislovo Ra-
polionio gimnazijos 4b kl. mokinė (mokyt. 
E. Leveckienė) ir Julija Celestyna Turovska, 
Eišiškių gimnazijos 4b kl. mokinė (mokyt. 
K. Černiak, J. Miškinis). II-ąją vietą užėmė 
Eišiškių gimnazijos ketvirtaklasė Melita 
Titko (mokyt. K. Černiak, J. Miškinis), 
o III-iąją – Olivija Narkevič, Kalesninkų 
Liudviko Narbuto gimnazijos 4 kl. mokinė 
(mokyt. I. Verbickienė).

Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai 
apdovanoti Eišiškių Stanislovo Rapolionio 
gimnazijos padėkos raštais. Kiekvienam 
pradinukui padovanojome po knygą. 

Už puikią nuotaiką dėkojame mūsų 
gimnazijos jaunučių chorui „Dainelė“ (vad. 
L. Rozmyslovičienė), už sudėtingą darbą – 
vertinimo komisijai. Už pagalbą ir finansinę para-
mą organizuojant konkursą nuoširdžiai dėkojame 
Šalčininkų r. savivaldybės administracijos Švieti-
mo ir sporto skyriui bei ūkininkui G. Zuzo. 

Danutos Zuzo nuotr.

meninio skaitymo konkursas 
„Vaikystės spalvos 2018“

Eglė KIRIUŠKINIENĖ, Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo  
Rapolionio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2018 m. gegužės 15 d. į Paluknio „Me-
deinos“ gimnaziją sugužėjo būrelis svečių 
iš kitų rajono mokyklų. Vyko rajoninis 
9–10 kl. mokinių istorijos konkursas, ku-
riuo siekta įprasminti Valstybės atkūrimo 
100-metį. Idėja dar pernai kilo Aukštad-
vario gimnazijos mokytojams, kurie ir 
organizavo pirmąjį konkursą.

„Medeinos“ gimnazijoje vyko antrasis 
konkursas, į kurį atvyko komandos iš pen-
kių Trakų rajono gimnazijų (Aukštadvario, 
Trakų, Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario 
M. Šimelionio ir Rūdiškių). Svečius pir-
miausia pasveikino gimnazijos direkto-
rius Vytautas Gustas, keletą dainų atliko 
gimnazijos merginų vokalinis ansamblis, 
vadovaujamas muzikos mokytojos Jovitos 
Dovsevičiūtės. Prasidedant viktorinai, 

burtų keliu buvo sudarytos komandos, 
kurioms susipažinti tarpusavyje padėjo 
III gimnazinės klasės mokinės Gabrielės 
Lėliūtės organizuotas užsiėmimas. 

Viktorinos metu komandoms teko at-
sakyti į 25 istorinius klausimus. Sėkmingai 
įveikusios šį etapą, komandos buvo apdo-
vanotos padėkos raštais ir po kuklių vaišių 
išvyko susipažinti su Valstybės sienos ap-
saugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerijos aviacijos baze, 
esančia netoli Paluknio.

Štai taip gegužės 15-ąją, Steigiamojo 
Seimo susirinkimo dieną, dar kartą pa-
minėjome Lietuvos Valstybės atkūrimo 
100-metį. Juk būtent 1920 m. gegužės 15 d. 
teisiškai pripažinta mūsų valstybė. Tikimės, 
kad rajoninės 9–10 kl. mokinių viktorinos 
rengimo tradicija neišnyks.

Rajoninis istorijos 
konkursas Valstybės 
atkūrimo 100-mečiui 

įprasminti
Dainius KUCHANAUSKAS, Trakų r. Paluknio „Medeinos“  
gimnazijos istorijos mokytojas

Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga

Šalčininkų r. Eišiškių S. Rapolionio gimnazijoje vykusio tradicinio Šalčininkų r. mokyklų pradinių 
klasių mokinių meninio skaitymo konkurso „Vaikystės spalvos“ dalyviai, 2018 m. balandžio 26 d.

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijoje vykusio rajoninio 9–10 klasių mokinių istorijos kon-
kurso dalyviai, 2018 m. gegužės 15 d.

Projektas „du ąžuolai nepriklausomybės 
ąžuolyne“ įsibėgėja

4 kl. mokinė Goda Kiriuškinaitė1 kl. mokinė Joana Pristavko 
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Vasario 16-osios akto signatarai

Jurgio Šaulio žvilgsniai: mažoji Lietuva
Dainora KANIAVIENĖ, Palanga

Pradžia Nr. 4 (846)

Turbūt būtų keista, kad tokios J. Šaulio 
išvados ir pasakojimai apie kraštą, kuriame 
pastarasis negyvena, tačiau retsykiais tik 
nuvažiuojąs, nesulauktų vietos kultūros elito 
dėmesio. Netruko į jo laiškus oponuoti Ma-
žosios Lietuvos politikos ir visuomenės vei-
kėjas, laikraštininkas ir lietuvybės skleidėjas 
Jonas Vanagaitis. Pradėjęs energingu užrašu, 
kad straipsnyje yra stačiai neteisinga žinia, 
J. Vanagaitis J. Šaulį pataiso tik dėl draugijų 
skirtumo, tuo atverdamas šiandienos skai-
tytojams, kaip veikė lietuvių susibūrimo 
draugijos, kokius įstatus turėjo17. Į tai Jurgis 
Šaulys netruko sureaguoti, pasitaisydamas, 
kad tikrai vertėjo draugiją įvardyti taip, kaip 
vietiniai ją vadina, o Vanagaičiui vertėtų 
labiau įsiskaityti į publikaciją nesikarščia-
vus, nes žodžiai turintys reikšmes ir jis jas 
priskyręs ne visai adekvačiai tam, ką norėjęs 
pasakyti18. 

Nors įvykis ir nemalonus, bet panašu, 
kad tai sukėlė tik dar didesnį ūpą būti ati-
džiam ir kreipti dėmesį į kalbą. Vienas iš to-
kių jo darbų yra pagalba Vydūnui tvarkant jo 
korektūras ir pagelbėjant kalbos klausimais 
rašant trilogiją „Amžina ugnis“, kuri išleista 
1913 m. Jų bendradarbiavimas kalbiniais 
klausimas yra likęs laiškuose, kuriuos tyri-
nėjo profesorė Roma Bončkutė bei E. Tičkutė. 
Aštuoniasdešimt aštuoni likę laiškai atvėrė 
ne tik dviejų iškilių vyrų bendradarbiavimą, 
bet ir atskleidė daug duomenų apie Vydūno 
gyvenimą, asmenybę, kūrybą19. Susirašinė-
ta ir su kitais iškiliais Mažosios Lietuvos 
veikėjais, pavyzdžiui, Viliumi Gaigalaičiu, 
kunigu, teologijos daktaru, aktyviu ir vi-
suomenišku Mažosios Lietuvos veikėju. 
Tiek laiškai J. Šauliui, tiek J. Šaulio laiškai 
yra atskiras ir turtingas XX a. pirmos pusės 
gyvenimo veidrodis, parodantis šiandien tų 
dienų aktualijas, rūpesčius bei asmenybes iš 
kur kas arčiau.

Po J. Vanagaičio patikslinimo tylos 
nebuvo. Publicistas toliau tęsė darbus ir 
rengė žinias. Tik šįkart jis jas pavadino kiek 
aptakiau – „iš Prūsų Lietuvos“, nors iš esmės 
vėlgi buvo tęsiami pasakojimai apie krašto 
gyvenseną. Tik panašu, kad kuo toliau, tuo 
labiau jie literatūriškėjo: daugėjo metaforų, 
vaizdingų pasakymų ir nuomonių, emocijų 
bei eptitetų. Bet jis nepamiršo to, kas jam 
visada buvo svarbu: visuomenės telkimas 
bendriems reikalams. Tad nieko nuostabaus, 
kad paskutinė, jau beveik jo gyvenamą laiką 
atitinkanti žinutė buvo susijusi su „Birutės“ 
draugija20, kurią įkūrė Martynas Jankus, 
vienas iš „Varpo“ administratorių ir leidėjų, 
paskatintas Jurgio Zauerveino straipsnio, 
kuris įkvėpė ir Joną Basanavičių įkurti „Auš-
rą“, tačiau finansiškai paremtas Jono Šliūpo. 
Draugija rūpinosi, kaip stabdyti ištautinimo 
procesą, todėl ėmė leisti reikiamas knygas, 
rengti susitikimus, kur didelio pasisekimo 
sulaukdavo G. Zauerveino kalbos, rengė 
šventes, kurių chorui neilgam vadovavo 
Vydūnas, 1899 m. „Birutėje“ debiutavęs 
kaip dramaturgas ir režisierius su pastatymu 
„Pasiilgimas veldėtojo“. Po šio pastatymo 
Vydūnas atsitraukė nuo birutininkų ir pra-
dėjo atskirą kelią su Tilžės lietuvių giedotojų 

draugija, kuriai rašė įvairias pjeses, pastaty-
mus, giesmes. Prof. R. Bončkutė sako, kad  
J. Šaulys Vilhelmo Storostos-Vydūno 
kūrinius redagavo iki pat 1914 m.21. Tarp 
konsultantų lietuvių kalbos klausimais jis 
nurodomas tik knygų „Amžina ugnis“22, 
„Prabočių šešėliai“23 įvaduose, tačiau yra 
žinoma, kad būtent J. Šaulio globojamas 
Vydūnas rašė lietuvių kalbos vadovėlį, leido 
daugelį savo knygų, kurias pastarasis reda-
gavo. Tiesa, Tilžės lietuvių giedotojų drau-
gija, su Vydūnu priešakyje, pradėjusi savo 
kelią su „Birute“, atsiskyrusi, tapo didžiule 
konkurente ir į savo pasirodymus pritrauk-
davo daug teatro, vaidinimų mėgėjų. Taigi, 
rašydamas apie „Birutės“ draugiją, Jurgis 
Šaulys galėjo remtis savo draugo Vydūno 
pastebėjimais ir patirtimi. Jis buvo glaudžiai 
susijęs su šia organizacija pradžioje kaip 
bendradarbis, vėliau – konkurentas. Vis tik 
svarbiausias klausimas visų buvo vienodas – 
lietuviškumo stiprinimas, sklaida per kny-
gas, kultūrą, žiniasklaidą, tik kelius jie matė 
skirtingus.

Darsyk prie šios tautos reikalų, neskai-
tant, kad nuolat laiškais bendradarbiavo 
su Vydūnu, jis sugrįžo tik 1907 m. gruodį. 
Straipsnį jau pasirašė savo pamėgtu sla-
pyvardžiu – Bekampis. Temos tos pačios 
ir sąsajos su ankstesniais aiškiai juntamas, 
o ir redakcijai, matyti iš prierašo, pasiža-
dėjo vėl sistemingai siųsti žinias. Tačiau 
bepasirodė vos keli straipsniai, kuriuose, 
taikydamas įgyjamas Šveicarijoje žinias, 
analizavo įstatymus, reformas ir žmo-
nių padėtį tame sūkuryje. Tai nebebuvo 
tokie atpasakojamieji su šviečiamąja in-
tencija straipsniai, kokie buvo laiškai iš 
Ragainės. Bet ir J. Šaulys 1907–1908 m. 
jau nebebuvo su 1905 m. patirtimis. Paties 
rašoma publicistika, mokslai plėtė jaunojo 
žurnalisto akiratį, todėl daugiausia dėmesio 
pradėta skirti einamiesiems reikalams, ne 
istoriniams. Paskutinis straipsnis, skirtas 
Prūsų Lietuvai, buvo rinkimų reformos 
analizė, pasirodžiusi 1915 m. „Lietuvos 
žiniose“24. Bet verta pasakyti, kad J. Šaulio 
dėmesys apskritai nukrypo nuo kultūrinių 
aspektų: vis dažniau jis rašė apie politiką, 
ekonomiką. Pakinta ir pasakojimo tipas: 
visa galva metasi į analitinės žurnalistikos 
vandenis, užnugaryje palikęs visus emocijos 
pliūpsnius, sušukimus ir aikčiojimą, jis kri-
tikuoja, polemizuoja, provokuoja ir skatina 
diskusiją. Pavadinimai taip pat trumpėjo, 
šauktukų juose beveik nebeliko.

Darsyk tik konkrečiai jau į Klaipėdą 
atsigręžė sudėtingu momentu. Po 1923 m. 
sukilimo jis buvo paskirtas kuruoti „Klai-
pėdos žinias“, „Memel Zeitung“, „Lietuvos 
keleivį“. Bet į Klaipėdą tuomet jis atvažiavo 
jau ne tik kaip turintis didelį žurnalistinės 
patirties bagažą, pabuvojęs ir didžiųjų lei-
dinių, tokių kaip „Varpas“, „Ūkininkas“, 
„Lietuvos žinios“, redaktoriumi, bet ir kaip 
žymus visuomenės ir politikos veikėjas. Jo 
darbų sąraše buvo ir finansininko parei-
gos Vilniaus žemės banke, ir dalyvavimas 
įvairiose tarptautinėse konferencijose, ir 
pasitarimuose dėl Lietuvos atsikūrimo gali-
mybės, dalyvavimas Lietuvių politikos cen-
tro veikloje, atstovavimas Lietuvai 1916 m. 

Lozanos lietuvių II konferencijoje. Jis buvo 
pirmasis 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių 
konferencijoje Vilniuje išrinktas į Lietuvos 
tarybą, tapęs jos generaliniu sekretoriumi 
ir pirmuoju vicepirmininku bei, svarbiausia, 
vienas iš tų, kuris pasirašė Lietuvos Nepri-
klausomybės Aktą iškart po to 1918–1923 m. 
dirbęs Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. 
Jis tapo pirmuoju Lietuvos valstybės nepa-
prastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru 
Vokietijoje, Šveicarijoje bei Italijoje. Būtent 
po Italijos grįžo į Klaipėdą kuruoti situacijos 
spaudoje: sukurti reikiamo žinių branduolio, 
tapsiančio tiltu tarp dviejų Lietuvų.

1923 m. po Klaipėdos sukilimo Klaipėdos 
kraštui prisijungus prie Lietuvos, pasirodė 
nemažai naujų laikraščių ir savaitraščių, 
tačiau tarp jų ilgaamžių buvo nedaug. 
1924–1926 m. ėjo dienraštis „Klaipėdos 
žinios“, 1924 m. savaitraštis „Klaipėdos sar-
gas“, 1924–1925 m. – dvisavaitinis laikraštis 
„Pajūrio sargas“, 1925–1926 m. – mėnesinis 
laikraštis lietuvių ir vokiečių k. „Valstybinis 
valdininkas“, 1926 m. savaitraštis „Klaipė-
dos krašto žodis“, 1926–1927 m. – politikos, 
ekonomikos ir literatūros laikraštis „Klai-
pėdos garsas“. Vedamajame J. Šaulys iškart 
nurodė numanomas kryptis bei tai, kad su 
dienraščiu pasižadėjo bendradarbiauti daug 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos veikėjų ir 
literatų, kurie rašys lotyniškomis raidėmis 
ir literatūrine kalba apie Klaipėdos, Žemai-
čių ir visos Lietuvos reikalus, taip Klaipėdą 
susiedami su viso krašto aktualijomis ir pri-
skirdami ją bendrajai krašto ūkio, politikos, 
ekonomikos, kultūros erdvei. Redaktoriaus 
prakalboje nurodo, kad laukia sudėtingas 
ir daug takto reikalaujantis darbas, nes 
kraštus tevienija kalba ir papročiai, o kul-
tūra, gyvensena, ūkis, supratimas seniai 
yra skirtingi. Jurgis Šaulys supranta, kad 
integracijai reikalingas abipusis sąžiningas 
darbas, kad nors ir Lietuva atkurta, tačiau 
dar laukia ilgas kelias, kol ji bus sukurta 
taip, kad joje bus gera visiems. Taigi, tiek 
Klaipėdos kraštą tenka integruoti į Lietuvą, 
tiek Lietuvą priartinti prie Klaipėdos. 

Pirmajame numeryje skirta daug dė-
mesio krašto žinioms. Tradiciškai yra ir 
pasaulio bei Lietuvos naujienų. Daug dė-
mesio skiriama meno ir kultūros kronikai, 
kitų laikraščių naujienų santrumpoms. 
Antrajame numeryje, matyti, jau ir Vydūno 
publikacija apie šalies gerovę, daug statis-
tikos žinių apie uosto veiklą, o iš kitų šalių 
žinios, apsibrėžiamos iki trijų eilučių, tampa 
trumposiomis žinutėmis. Daug dėmesio 
skiriama grožinio teksto vertimui iš anglų 
kalbos, knygų pristatymui, bibliografijai. 
Skaitytojams pristatyta šiandien jau klasiki-
niu tapusio mokslinės fantastikos Herberto 
Džordžo Velso (Herbert George Wells) romano 
„Pasaulių karas“ ištrauka. Trečiasis nume-
ris jau kur kas labiau specializuotas negu 
pirmieji du. J. Šaulys atsigręžia konkrečiai 
į tą auditoriją, kuriai rašo, tad daug žinių 
apie Klaipėdą, Mažąją Lietuvą, Vokietiją ir 
Lietuvą, o ir spausdinama vokiečių rašytojų 
kūryba, pavyzdžiui, Henriko Heinės poezi-
ja, pirmą kartą prakalbama apie Neringos 
specifiką pavadinant ją „Šiaurės sacharos 
vardu“, bibliografijoje aptariamos krašto 
reiškinius atspindinčios knygos. 

Praėjus metams, pirmajame sausio 
numeryje apgailestaujama, kad sunkiai 
sekasi įgyvendinti tikslus. Įvardydamas 
grėsmes, atskleidžia tikrąją krašto padėtį. 
Pradinio entuziazmo nebematyti: krašte 
justi didžiulis susiskaldymas ir įtampa. 
Iš laikraščio turinio matyti, kad J. Šaulys 
deda daug pastangų kultūroms sujungti 
ir įtvirtinti: puslapiuose sušmėžuoja Vy-
dūno straipsniai, kalbama apie jo kūrybą, 
iškilesniųjų, pavyzdžiui, profesoriaus Jono 
Jablonskio, jubiliejus, Kipro Petrausko 
kelią operoje taip pat galima aptikti Laz-
dynų Pelėdos kūrybos bei vietinių autorių 
eilėraščių. 

Trečius metus pradėdamas, Jurgis Šaulys 
daug kalba apie viltį ir laukimą. Tik des-
peracijos jau kur kas mažiau: redaktorius 
bando pakylėti dvasią užbaigdamas: „Ir čia 
norisi palinkėti, kad naujais metais ir visoje 
ateityje daugiau būtų pabojama ta gaivi, 
vaisinga, pozityvi dvasia, kuri pučia lietuvių 
tautai iš Rambyno slėnio, iš mūsų gerbiamo 
Vydūno. Ne tik tai, ką jo raštai reiškia mūsų 

tautai, yra čia svarbiausia, bet ir patsai faktas, 
kad gyvena tarp mūsų Genijus, o mes jo lyg 
nepažįstame, kad žengia tarp mūsų aiškaus 
kelio Vadas, o tauta išsisklaidžiusi nesuran-
da vienijančio obalsio. Tegu susiras šį obalsį 
bent šiais Naujais Metais! To turinys gali būti 
tik: už tautos dvasinį išsivadavimą!“25

Tačiau ne tik į Vydūno mintis ir asmenybę 
atsiremia Jurgis Šaulys. Tarp iškiliųjų ir galimų 
dvasinių atramų pamini ir Joną Vanagaitį. Visgi 
jau tų pačių 1926 m. liepą „Klaipėdos žiniose“ 
išspausdino atsisveikinimo žodį, teigdami, 
kad leidinys taps „Lietuvos keleivio“ dalimi. 
Nurodyta ir senoji redakcija, kurią sudarė: J. 
Šaulys, žurnalistas, redaktorius, vienas iš fel-
jetonų pradininkų – Juozas Pronskus, „Dievų 
miško“ autorius B. Sruoga, visuomenininkas 
Jonas Pajaujis, mokėjęs keturiolika kalbų 
žurnalistas, redaktorius, diplomatas Antanas 
Alfredas Dėdelė, V. Gailius, vieno iš Klaipėdos 
mėnraščio „Pajūrio sargas“, ėjusio 1924–1925 m. 
gotikiniu šriftu, bet lietuvių kalba redaktorius 
E. J. Jakužaitis. Bendradarbiavo daug rašytojų: 
Vydūnas, S. Stikliorius, A. Baltris, Kvetonis, 
A. B. Klaipėdiškis, A. Jakštas, J. Jablonskis, 
A. Vireliūnas, F. Kirša, V. K. Račkauskas,  
V. Bičiūnas, J. Tumas Vaižgantas, P. Ta-
rasenka, Tarulis, Lazdynų Pelėda, A. Gri-
cius, A. Rucevičius, J. Urbšys, Butkų Juzė,  
V. Gorskis ir kiti, siuntę žinias iš visos Lietuvos. 
Visas šis gausus bendradarbių būrys kūrė 
„Klaipėdos žinių“ veidą. Baigęs redaktoriaus 
pareigas, Jurgis Šaulys išvyko iš Klaipėdos ir 
tęsė diplomatines tarnybas. Iš kitų redakcijos 
kolektyvo narių, matyti, būta žurnalistų, kurie 
toliau tęsė savo veiklą žiniasklaidoje, iš kelių ra-
šytojų išaugo tai, ką šiandien priskiriame lietuvių 
literatūros kanono klasikai. Panašu, kad Jurgis 
Šaulys gebėjo atsirinkti. Laikraštis, išeinantis kas-
dien, išskyrus sekmadienius ir šventes, penktą 
valandą vakaro, užsidarė. Ir redakcija, įsikūrusi 
Turgaus gatvės 48/49 name, ištuštėjo. Pro įėjimą 
iš Trager gatvės niekas nebevaikščiojo.

17 Vanagaitis Jonas. 1905. Atydžiai perskaitęs patilpusio pereitais. 
Vilniaus žinios, sausio 16, (nr. 10), p. 3.
 18 L. Raudonis. [Šaulys Jurgis]. 1905. Dėlei p. J. Vanagaičio paaiš-
kinimo. Vilniaus žinios. Sau. 18, (nr. 15), p. 4.
19 Roma Bončkutė, Edita Tičkutė. Vydūno laiškai (1904–1929 m.) 
Jurgiui Šauliui Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus 
fonde. // Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: tarptau-
tinė mokslinė-praktinė konferencija: programa ir konferencijos 
medžiaga. 2012.
 20 L. Raudonis. [Šaulys Jurgis]. 1905. V. Iš Prūsų Lietuvos. („Birū-
tos“ draugovė). Vilniaus žinios. Vas. 16, (nr. 44), p. 3.
 21 Bončkutė R. 2013. Sofijos Pšibiliauskienės (Lazdynų Pelėdos), 
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Vilhelmo Storosto (Vydūno) laiškai 
Klaipėdos universiteto bibliotekos Kazio Pemkaus fonde. // 
Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje. Vilnius, 
p. 425–472.
22 Amžina ugnis, drama, 1913 m.
23 Prabočių šešėliai, drama, 1908 m.
24 J. Bkp. [Šaulys Jurgis]. 1915. Prūsų rinkimų sistemos reforma. 
Lietuvos žinios. Rugpj. 2 (15), p. 1.
25 1926 Klaipėdos žinios. Sau. 1, nr. 1 (578) p. 1.
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germanizmas kungs taip pat vartojamas ir 
‘pono’, ir ‘dievo, viešpaties’ reikšme. Panašią 
transformaciją lietuvių kalboje patyrė polo-
nizmas ponas – religiniuose tekstuose jis tapo 
žodžio viešpats sinonimu, plg. ponas Dievas (iš 
lenkų pan Bóg) šalia viešpats Dievas.

Be žodžio viešpats, valdovo reikšme 
lietuvių kalboje vėliau imta vartoti ir trys 
skoliniai: ciesorius, karalius ir kunigas / 
kunigaikštis.

Ciesorius. Garsaus romėnų imperato-
riaus Julijaus Cezario (Iulius Cæsar) pavardę 
mėgo prie savo asmenvardžio prisidėti vė-
lesni imperatoriai, kol pavardė Cezaris virto 
bendriniu valdovo titulu. Rusai jį sutraukė į 
царь ‘caras’, bet turi ir кесарь ‘ciesorius’, tiesa, 
ne saviems valdovams vadinti; vokiečiai 
buvo net išlaikę ankstesnį, senoviškesnį 
tarimą – Kaiser ‘kaizeris’ (æ anksčiau buvo 
tariamas [ai]). 

Lietuvių bendrinėje kalboje titulatūra 
ciesorius neįsitvirtino.

Kunigas. Skolinys iš vokiečių aukštaičių 
kunig ‘karalius; kilmingasis’. Tos pat kilmės 
yra dabartinis švedų žodis kung ‘karalius’, 
vokiečių König ‘t. p.’, anglų king ‘t. p.’. Pasak 
K. Būgos, lietuviai žodį kunig galėjo gauti 
apie 1200 m., kai jį taip tarė vokiečiai; apie 
tą laiką jis turėjo patekti ir į prūsų kalbą, plg. 
pr. konagis ‘karalius’ (Būga, RR, II, 91). Latvių 
kungs ‘ponas’ galėjo būti pasiskolintas iš 
švedų kalbos per kuršių kalbą (todėl išlikęs 
dvigarsis un) (Karulis 1992, I, 443–444). 

Senesnė germaniška spėjama forma 
buvusi *kunja ‘gentis’, o iš jos – *kuning < 
*kuningaz ‘vyras iš kilmingos genties’. Iš čia 
ir estų / suomių kuningas ‘karalius’. Slavų 
kalbose žodis buvo sutrauktas į rus. князь 
‘kunigaikštis’, lenk. książę ‘kunigaikštis’, 
ksiądz ‘dvasininkas, kunigas’ (Sabaliauskas, 
1990, 260).

Po jogailinio krikšto kunigu lietuvių kal-
boje imta vadinti ne valdovą, o dvasininką. 
Tam įtaką padarė minėtųjų lenkiškų žodžių 
książę ir ksiądz panašumas. Todėl valdovui 
reikšti žodis buvo modifikuotas priesaga 
-aikštis.

Ši rekonstrukcija ir fonetinis žodžių 
panašumas lietuvius pseudokalbininkus 
provokuoja kildinti žodį kunigas iš lietuviško 
būdvardžio kūningas – esą visi kunigai buvę 
stambios kompleksijos, kūningi, todėl jie 
taip buvę pavadinti. Tai dar vienas liaudies 
etimologijos pavyzdys, kuri mirgėte mirga 
nuo panašaus pobūdžio asociacijų. (Tarkim, 
Panevėžio vardas esą kilęs iš frazės panie 
vėžys, Kuršėnų – iš kur šienas, Palangos – po 
langu, regionas – iš regėti ir t. t.).

Karalius. Žodis atėjo iš germanų, iš 
vokiečių aukštaičių Karal / Karl. Tai fran-
kų valdovo Karolio Didžiojo (lot. Carolus 
Magnus; valdė 768–814 m.) vardas. Mano-
ma, kad lietuvių kalbon jau kaip bendrinis 
daiktavardis pateko per rusėnų kalbą, plg. 
brus. кароль (Sabaliauskas, 1990, 231). Toks 
reiškinys, kai asmenvardis virsta bendri-
niu žodžiu, nėra retas (dėl titulatūros plg. 
ciesoriaus, caro atvejį) – net šiais laikais yra 
vartojami terminai, kilę iš literatūros per-
sonažų asmenvardžių (alfonsas, bernardinai, 
chamas, chuliganas, donkichotas, donžuanas, 
lovelasas, marijonai, tadas blinda) ar išradėjų, 
verslininkų bei jų šeimos narių, mitologinių 
būtybių vardų (gerbera, omas, voltas, brau-
ningas, mauzeris, koltas, parkeris, marionetė, 
mersedesas, moneta, vagnorkė...).

Kai kurių pseudokalbininkų bandymai 
žodį karalius kildinti iš žodžio karas yra gryna 
liaudies etimologija, neturinti jokio pagrindo 
ir paremta tik skambesio panašumu. Žodžio 
karas senesnė forma yra karias, fiksuota mūsų 
XVI–XVII a. raštuose (tai rodo iš jo kilę 
vediniai kariauti, kariuomenė, dar plg. latvių 
kaŗš), o priesagos -alius vediniai daromi ne 
iš daiktavardžių, bet iš veiksmažodžių ir 
turi menkinamąją reikšmę, pvz., miegalius, 
snaudalius, skundalius.

Reikšmių kaita

Atsiradus kalboje dviem artimos ar tapa-
čios reikšmės skoliniams – karaliui ir kunigui, 
natūraliai imta diferencijuoti jų reikšmes. 

Žodis karalius išlaikė pirminę ‘šalies val-
dovo’ reikšmę ir atitiko lotynų rex, vokiečių 
König, anglų king ‘karalius’, rusų царь ‘ca-
ras’; žodis kunigas > kunigaikštis ėmė reikšti 
srities valdovą, taip pat karo vadą ir atitiko 
lotynų žodį dux. Kunigaikščio titulas atitinka 
kitų šalių hercogo ar kniaziaus titulą. 

Atitinkamai vartojamos ir karalystės bei 
kunigaikštystės resp. hercogystės sąvokos. 
Karalystė yra ‘karaliaus valdomas kraštas, 
valstybė’, o kunigaikštystė yra tik ‘kuni-
gaikščio valdomas plotas’ (LKŽ). Vadinasi, 
kunigaikštystė yra kurios nors valstybės 
dalis. Ji gali būti daugiau ar mažiau priklau-
soma nuo karaliaus, tačiau kunigaikštystės 
valdovas teisiškai yra karaliaus vasalas. 
Prūsijos kunigaikštystė 1525 m. susikūrė 
kaip Lenkijos karalystės vasalė, likvidavus 
Prūsijos kryžiuočių ordiną ir paskutiniajam 
ordino magistrui Albrechtui Brandenburgie-
čiui tapus pirmuoju Prūsijos kunigaikščiu 
Žygimanto Senojo vasalo teisėmis. Panašiu 
keliu 1561 m. atsirado Kuršo–Žiemgalos 
kunigaikštystė, kurios pirmasis kunigaikš-
tis, buvęs paskutinysis Livonijos ordino 
magistras Gotardas Ketleris gavo ją valdyti 
kaip Žygimanto Augusto vasalas. Kuršo ku-
nigaikštystė, kitaip nei Prūsija, taip ir netapo 
karalyste, nes vasalitetas išliko iki pat 1795 m., 
t. y. iki Lenkijos galutinio padalijimo. Prūsija 
tapo karalyste 1701 m., kai atsikratė Lenkijos 
vasalystės. Nebūdama katalikiška, Prūsija 
tapo karalyste be popiežiaus valios ar pri-
pažinimo. To paties amžiaus pabaigoje ji 
dalyvavo savo buvusios siuzerenės Lenkijos 
dalybose.

Lietuvos karalystė ir kunigaikštystė

Lietuvos istoriografijoje vyrauja požiūris, 
kad Lietuva visą laiką – nuo XIII iki XVIII a. – 
buvo Didžioji Kunigaikštystė (LDK). Vie-
nintelis dešimtmetis (1253–1263), kai ji esą 
buvusi karalystė, yra Mindaugo valdymo 
periodas, kai jis buvo karūnuotas ir popie-
žiaus pripažintas karaliumi. Iki tol jis esą 
buvęs tik didysis kunigaikštis, Lietuvos kiti 
valdovai irgi buvę tik didieji kunigaikščiai, o 
valstybė – didžioji kunigaikštystė. Pagrindi-
nis argumentas – tie valdovai nebuvo krikš-
tyti ir karūnuoti. Tad vienintelis Lietuvos 
karalius esą buvęs Mindaugas.

Dar vienas postulatas, kuris, mano 
manymu, prieštarauja aukščiau minėtajam: 
Lietuva visą laiką buvo savarankiška vals-
tybė, net ir tada, kai ji politiškai susipynė 
su Lenkija.

Pastaruoju metu šis požiūris yra užgin-
čijamas. Argumentai yra tokie:

1. Popiežiaus karūna tik leisdavo karaliui 
ir jo valstybei įstoti į tuometinę katalikišką 
Europos sąjungą, tačiau ji nekeitė valdovo 
statuso šalies viduje ir nekeitė šalies statuso 
kaimynių atžvilgiu. Keitė tik požiūrį į šalį. 
Manyti, kad krikštas ir popiežius iš nekrikš-
čionio kunigaikščio padarydavo krikščionį 
karalių, yra klaidinga, nes buvo ir krikštytų 
kunigaikščių, tačiau jie ir likdavo kunigaikš-
čiais, jei būdavo aukštesnio valdovo vasalai. 
Jei nekrikščionis karalius nėra kieno nors 
vasalas, jis ir yra karalius, ne kunigaikštis, 
nes kunigaikščio ir karaliaus sąvokos kore-
liuoja kaip vasalo ir siuzereno, pavaldinio 
ir valdytojo. Prūsijos kunigaikštis (krikščio-
nis!), kol Prūsija buvo Lenkijos vasalė, buvo 
viso labo kunigaikštis. Ta pati subordinacija 
buvo ir Kuršo kunigaikščio arba hercogo. 
Irgi krikščionis, bet ne karalius, nes buvo 
Lietuvos (nuo 1569 m. – ATR) vasalas. 

2. Reikia paisyti ne popiežiaus nuostatos, 
o valstybės sandaros ir suvereniteto. Nuo 
Mindaugo laikų (XIII a. pirmoji pusė) iki Jo-
gailos karūnavimo Lenkijos karaliumi (1386) 
Lietuva buvo suvienyta nepriklausoma 
valstybė, ir jos valdovai nebuvo kokios nors 
kitos šalies vasalai. Europos šalys į Lietuvą 
žiūrėjo kaip į karalystę.

3. Šalies pavadinimas kronikose buvo 

Lietuva (Let(h)onia, Letowia, Littowen / Letto-
wen, Lithuania), jos valdovai vadinti karaliais. 
Pavyzdžiui, Livonijos eiliuotojoje kronikoje 
(XIII a. antroji pusė) Mindaugas Lietuvos 
karaliumi vadintas ir iki krikšto: „(tartis dėl 
krikšto) „su Mindaugu, lietuvių karaliumi“ 
([...] zu Mindowen / dem kunige von Littowen; 
LEK 3493–3494); H. Vartbergės kronikoje 
(XIV a.): „1329 m. lietuvių karalius [...]“ 
(Anno 1329 rex Letwinorum) (HVK, 74); „lietu-
vių karalių Algirdo ir Kęstučio brolis“ (frater 
Algarden ac Keinstuthen, regnum Letwinorum) 
(HVK, 86); „karaliaus Kęstučio sūnus“ (filius 
regis Keinstut) (HVK, 95).

4. Save karaliais titulavę ir patys Lietuvos 
valdovai. Pavyzdžiui, Gediminas 1323 m. 
sutartyje su Livonijos miestiečiais savo titu-
latūrą pateikęs taip: „Lietuvių ir daugelio 
rusų karalius (rex) ir žiemgalių kunigaikštis 
(dux).“ Tokią jo titulatūrą pripažinę ir livo-
niečiai, tiek sutarties partneriai, tiek priešai 
(Ordinas). Istorikas R. Petrauskas teigia, kad 
„Tikras karalius yra ne tas, kuris juo vadina-
si, o tas, kuris tokiu aiškiai ir oficialiai kon-
krečioje politinėje sistemoje pripažįstamas. 
Svarbu suvokti, kad Lietuva XIV a. nebuvo 
karalystė to meto svetimšalių akimis, nes 
tokia karalystė galėjo būti tik krikščioniška“ 
(Petrauskas, 2013). 

Vis dėlto toks teiginys disonuoja su pa-
čiais istoriniais faktais. Politinėje sistemoje 
Gediminas, pavyzdžiui, buvo pripažįstamas 
karaliumi. Jo, hierarcho, funkcijos buvo ka-
rališkos, ne kaip kunigaikščio, kurios nors 
kitos valstybės karaliaus vasalo. 

Vadovaudamiesi tuo, pavyzdžiui, skan-
dinavų istorikai karaliais vadina savo iki-
krikščioniškų laikų valdovus, netgi sritinius, 
nepaisydami, kaip jų valdos atrodė „to meto 
svetimšalių akimis“.

5. Lietuvos valdovų, o ir pačios valstybės 
statusas ryškiai pakito po Krėvos akto (1385), 
kuriuo Jogaila sutiko vesti Lenkijos princesę 
Jadvygą, tačiau su primestomis sąlygomis, 
tarp kurių buvo įsipareigojimas katalikiškai 
krikštyti Lietuvą bei prijungti (applicare) ją 
prie Lenkijos karalystės. Sujungti Lietuvos 
ir Lenkijos jėgas prieš Prūsijos (Lietuvoje dar 
ir prieš Livonijos) kryžiuočių grėsmę tikrai 
reikėjo, bet nebūtinai tokia brangia kaina – 
Lietuvos suvereniteto sąskaita.

Tad šis žingsnis, kitaip nei mindauginis 
krikštas ir Mindaugo karūnacija, nužemi-
no Lietuvos valstybę iki kunigaikštystės 
(hercogystės) – Jogaila tapo tik Lenkijos, o 
ne Lenkijos ir Lietuvos karaliumi. Lietuvai 
administruoti buvo skirtas karaliaus vieti-
ninkas. Toks ir buvo didžiojo kunigaikščio 
Vytauto statusas – Vytautas buvo tik Lenki-
jos karaliaus Jogailos vasalas. 

Nenuostabu, kad ir sąvoka Magnus Du-
catus Lithuaniae Europoje pasirodė tik XV a. 
pradžioje, t. y. tada, kai Lietuva iš tikrųjų jau 
buvo tapusi hercogyste.

6. Natūralu, kad, nugalėjus Prūsijos or-
diną ir pašalinus grėsmę, Vytautas 1429 m. 
nusprendė karūnuotis, kad išsivaduotų iš 
vasalystės, o Lietuvai sugrąžintų buvusį 
karalystės statusą. Natūralu buvo ir tai, 
kad šiems bandymams aktyviai priešinosi 
Lenkijos diduomenė – jos iniciatyva buvo net 
apiplėšta delegacija, gabenusi per Lenkiją į 
Lietuvą karūnavimo dokumentus. Antrąjį 
mėginimą karūnuotis nutraukusi Vytauto 
mirtis 1430 m.

7. Paskutinis Lietuvos žingsnis žemyn, 
prarandant net buvusį kunigaikštystės 
suverenitetą, buvo Liublino unija (1569), 
pasirašyta, galima sakyti, beveik prievarta, 
nes Lietuvai žūtbūt reikėjo sąjungininkės 
sunkiame Livonijos kare su Maskva. Ir nors 
suvienytoji valstybė vadinosi Abiejų Tautų 
Respublika (Rzeczpospolita Obojga Narodów), 
ilgainiui ji tapo Lenkijos Respublika su viso-
mis jai priklausančiomis nelenkų žemėmis. 
Beveik visą tą laiką Lietuvos diduomenės 
sluoksniuose būta antiunijinių nuostatų ir 
turėtosios nepriklausomybės ilgesio.

8. Saviguoda, kad Lietuva buvo savaran-
kiška – turėjo savo įstatymus, atskirą iždą, 
pinigus, kariuomenę ir t. t. – nekompensuoja 
prarasto ankstesnio valstybingumo. Visos 
kitos kunigaikštystės irgi visa tai turėjo, o 
Prūsijos ir Kuršo kunigaikštystės buvo netgi 
savarankiškesnės už Lietuvą: jos pasirinko 
protestantišką konfesiją (vadinasi, Lenkijos 
bažnyčia ir kunigai ten įtakos neturėjo), Kur-
šo kunigaikštystė XVII a. pasistatė laivyną ir 
įsigijo kolonijų (Tobagą ir Gambijos žiotis), 
Prūsijos kunigaikštystė sustiprėjo tiek, kad, 
kaip minėta, ėmė siekti nepriklausomybės 
ir XVIII a. pradžioje ją pasiekė, tapusi ka-
ralyste.

9. Lenkijos karalių titulatūroje Lietuva 
tradiciškai minėta drauge su kitomis pri-
jungtomis žemėmis, niekaip ypatingiau jos 
neišskiriant.

Reikia pridurti, kad 1791 m. gegužės 3 d. 
konstitucija buvo likviduota ATR ir de iure 
paskelbta Lenkijos Respublika (Rzeczpospo-
lita Polska), kuri de facto jau egzistavo pasku-
tiniaisiais šimtmečiais iki tol. 

Šiuolaikinė Lenkija save laiko trečiąja 
respublika, o šiuolaikinė Lietuva save – 
antrąja, tarsi pritardama požiūriui, kad 
1569–1795 m. Lietuva buvo ne respublika, o 
Lenkijos Respublikos sudėtinė dalis. 

Kitų šalių istoriografijoje vyrauja, mano 
nuomone, teisingas požiūris, kad 1772–
1793–1795 m. vyko ne ATR, o Lenkijos pa-
dalijimai, ką liudija ir tų laikų dokumentai 
bei iliustracijos.

Išvados
1. Lietuvos valstybingumą galima su-

skirstyti į keturis periodus:
1.1. Lietuvos karalystė (~1236–1385);
1.2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 

(1385–1569);
1.3. Abiejų Tautų Respublika arba Len-

kijos Respublika (1569–1795);
1.4. Lietuvos Respublika (1918–1940, 

1990–).
2. Remiantis tuo, kas pasakyta, neturėtų 

stebinti, kodėl Lenkija 1918–1920 m. visai 
nesiskaitė su faktu, kad Lietuva yra ne-
priklausoma valstybė, bet traktavo ją kaip 
buvusios Lenkijos teritorijos dalį, kurią 
siekė ir geruoju, ir piktuoju prijungti prie 
atkuriamos Lenkijos valstybės su 1772 m. 
ribomis. Pasak lenkų istoriko K. Buchovskio, 
į lietuvius (taip pat ir į gudus bei latvius) 
tuometinė Lenkija žiūrėjo arogantiškai, kaip 
į atsilikusias, valstybingumui nesubrendu-
sias, todėl savos valstybės nevertas valstie-
čių tautas, o mėginimai priešintis Lenkijos 
ekspansijai laikyti šių tautų brandumo stoka 
(Buchowski, 2012, 183, 217).

Tad 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Ne-
priklausomybės Aktas faktiškai įgyvendino 
kunigaikščių Vytauto, Švitrigailos, Radvilų 
ir kitų diduomenės atstovų siekius atkurti 
buvusią Lietuvos nepriklausomybę ir vals-
tybingumą. Kartu pripažinta, kad buvimas 
Lenkijos karalystės sudėtyje buvo priversti-
nė klaida, kurią šis aktas ištaisė.
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Straipsnis parengtas pagal 2018 m. balandžio 
26 d. Daugpilio universitete skaitytą pranešimą 
šio universiteto Garbės daktaro vardo suteikimo 
autoriui proga.

Lietuvos valstybingumo pobūdžiai ir jų 
interpretacijos
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Prisimindami tą tautos išsivadavimo 
kelią, kuriuo kilome savo Tėvynėje ir dėl 
savo Tėvynės prieš 30 metų, mes šiandien 
kažkodėl svarstome, ar nereikia mums 
ieškoti kažin kokių naujų kelių, iš esmės – 
naujo Sąjūdžio. O iš tiesų tai tuomet jis 
buvo, dabar yra ir privalo būti vienas ir 
tas pats – Vasario 16-osios Sąjūdis. Lietu-
viui jis niekuomet nesibaigia: nei ateityje, 
kuri mus pasitinka vis naujais pavojais 
ir galimybėmis, nei praeityje, kuri nuo 
itin senų laikų gyvena su mumis kartu, 
teikdama daug patirties ir įkvėpimo, ska-
tindama pasišvęsti bendrajam labui.

Lygiai prieš šimtą metų mūsų senelių 
karta ant protėvių pečių atvedė į šią naują, 
šiuolaikinės lietuvių valstybės kūrimo, 
sakyčiau, lemiamą istorinę takoskyrą, kuri 
kiekvienam brandžiam lietuviui suteikia 
reikšmingiausią gairę aiškiai apsispręsti, 
ką gi jis pagaliau renkasi – ar Lietuvos 
pražūtį, kuri seka paskui kiekvieną vienišą 
neviltį, pakrikimą, abejingumą, tiktai tuščių 
patogumų ieškojimą, ar sąmoningą, veiklų 
gyvenimą Lietuvai.

Šiandien ir mes, jau tapę ar tapdami prieš 
30 metų atgimusios Lietuvos, atvedusios į 
Kovo 11-ąją, seneliais, galime tvirtai paliu-
dyti, kad laisvosios Lietuvos kelias niekada 
nebuvo nutrūkęs, nepaisant okupacijų ir 
tautos naikinimo. Kaipgi jis staiga nutrūktų 
dabar? Skirtingoms kartoms tenka skirtingi 
iššūkiai ir skirtingos istorinės aplinkybės, 
tačiau atsakomybės ir pasirinkimo našta 
išlieka visuomet ta pati. 

Prieš 30 metų, kai gyvenome mums prie-
varta primestoje, gūdžioje ir negailestingoje 
sovietų sistemoje, susidarė proga remtis kla-
sikinės demokratijos principais. Formaliai 
paskelbtoms, esą konstitucinėms, sovietų 
teisėms tuomet ėmėmės grąžinti tikrąjį jų 
turinį vietoje apsimestinio. Jei viešumas, tai 
tikras viešumas arba informacijos laisvė.

Jei demokratija, tai tikri laisvi rinkimai, 
tautos valia. Jei suverenitetas, tai pamati-
nis tautos suverenumas ir ne šiaip kokios, 
bet Lietuvos valstybės nepriklausomybė. 
Tačiau kas išties atstatė tikrąją sąvokų 
reikšmę? Kas tuomet sutelkė pasitikėjimą 
ir dvasios vienybę? Tik ryžtingas daugelio 
lietuvių žygis į tiesą, netrukus atvedęs į 
principinį sovietinės aneksijos neteisėtumo 
pripažinimą. 

Nors ir sunkiomis sąlygomis, dar 
okupacinei kariuomenei nepasitraukus 
iš Lietuvos, Sąjūdžio deleguoti, tautos iš-
rinkti parlamentarai ėmėsi nepriklausomos 
valstybės institucijų ir teisinės sistemos 
kūrimo darbo.

Daugeliu atvejų buvo pasinaudota buta-
forinėmis sovietų kvazivalstybės struktūro-
mis. Objektyvios ir subjektyvios priežastys 
lėmė, kad atkurtoje Lietuvos Respublikoje, 
deja, prasitęsė ir sovietinės respublikos 
šleifas.

Visgi sovietinis elitas į valdžią grįžo jau 
ant tautos referendumu priimtos Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos pamato. Ne visi 
jo atstovai ir ne iš karto susitaikė su nauja 
politine ir teisine tikrove. Kita vertus, tuo-
met nepriklausomos valstybės revizija jau 
nebebuvo įmanoma, nebeturėjo prasmės 
ir net nebegalėjo būti naudinga. Kaip tik 
grupinės ir asmeninės naudos motyvas juk 
greitai iškilo į pirmą vietą. 

Deja, net ir po to, kai pokomunistinės 
jėgos pralaimėjo 1996 m. Seimo rinkimuose, 
iš šios nomenklatūrinio elito pelkės ir atitin-
kamų valstybės valdymo tradicijų Lietuvai 
jau nebepavyko išbristi (neretai stebimės 
estų pasiekimais, bet juk kai mes, anksčiau 

ėję Europos permainų priešakyje, patys 
sumurkdėme save į šią pelkę, estai padarė 
Baltijos tigro šuolį).

Nors mūsų valstybės teisėkūra pasuko 
ligotu keliu, konstituciniai valstybės pamatai 
ne vien iš baimės, bet ir iš nesumeluoto pri-
pažinimo dar nebuvo klibinami ir nepradėjo 
virsti fikcija. Koks šleivas bebūtų Konsti-
tucinio teismo įstatymas, kurį tada priėmė 
Seimas, bet šis teismas pradžioje nuoširdžiai 
veikė ir veikė Konstitucijos, jos vertybių 
labui, gerbdamas Tautą, kaip valstybės su-
vereną ir valstybinės valdžios šaltinį.

1994 m. sprendime teismas nurodė, kad 
jokios komisijos ir net Seimas negali stabdyti 
tiesioginės piliečių teisėkūros iniciatyvų. Po 
dvidešimties metų Konstitucinis teismas jau 
išaiškino, kad VRK turi teisę neregistruoti 
piliečių referendumo iniciatyvinės grupės, 
jei manytų, kad piliečių iniciatyva esą gali 
prieštarauti Konstitucijai, ir net paaiškino, 
kad referendumas dėl lito esą prieštarautų 
„konstituciniam aktui“ dėl narystės Europos 
Sąjungoje.

Beje, šis aktas buvo priimtas ne referen-
dumu, bet tyliai tyliai 2004 m. liepos 13 d. 
Seime, jau keturiolikai mėnesių praėjus po 
stojimo į ES referendumo. Taigi, Konstituci-
jos 150 straipsnyje nurodytas priedas ir tikri 
ar menami įsipareigojimai Europos Sąjungai 
teismo sprendimu buvo iškelti aukščiau už 
Lietuvos Konstitucijos pirmąjį skirsnį, kuris 
juk gali būti keičiamas tik referendumu. Taip 
pat aukščiau ir už jos pirmą straipsnį, nuro-
dantį, kad Lietuva yra nepriklausoma demo-
kratinė respublika, kurį juk galima keisti tik 
trimis ketvirtadaliais visų aktyvią rinkimų 
teisę turinčių piliečių balsų. Ir tiktai vienas 
teisėjas Egidijus Šileikis paprieštaravo, kad 
ratifikuoti sutartiniai įsipareigojimai, nors ir 
turėdami pirmenybę prieš Lietuvos įstaty-
mus, neturi jokios pirmenybės ar viršenybės 
prieš pačią Lietuvos Konstituciją.

Tai, kas valstybės atkūrimo laikotarpiu 
buvo pamatinė konstitucinės doktrinos 
nuostata, dabar, neteisėto išvalstybinimo 
laikotarpiu, tapo tik atskirąja teisėjo nuo-
mone. Tad Konstitucinis teismas įvykdė 
konstitucinį perversmą – pamynė tautos 
priimtą Konstituciją. Konstitucija tapo 150 
straipsnyje nurodyto vieno iš priedų prie-
dėliu (Lietuva tapo vienintele ES valstybe 
nare, kuri „Europos teisę“ iškėlė aukščiau už 
savo Konstituciją. Esame slenkančio eurofede-
ralizmo pionieriai). Kaip tai galėjo atsitikti ir 
kodėl taip atsitiko? Čia dar derėtų priminti ir 

„Konstituciją Europai“, kurią Seimas tuomet 
pionieriškai ratifikavo vienu ypu, tik dviem 
savaitėms praslinkus po to, kai prezidentas 
R. Paksas ją pasirašė. Nors Prancūzijos ir 
Nyderlandų referendumai šį federalizaci-
jos kelią atmetė, tačiau ir tose šalyse, kaip 
ir Lietuvoje, nepaisant šalių piliečių valios 
ir šalių konstitucijų, parlamentuose buvo 
ratifikuota Lisabonos sutartis, į kurią juk 
buvo įtrauktos pagrindinės nuostatos, kurios 
atmestos referendumuose.

Štai ir atvykome į išsvajotąjį laisvąjį 
pasaulį! Vos spėjome atvykti, o jį tuoj ėmė 
iš mūsų vogti. Susidūrėme su eurobiurokratų 
valdžia ar vadinamu demokratijos deficitu, 
kai iš tiesų netgi ir atstovaujamosios demo-
kratijos principai drauge su valstybių narių 
suverenumu yra palaipsniui stumiami į 
antrą planą. 

Tik neseniai ėmėme atpažinti, kad vyrau-
janti liberalizmo ideologija jau nebėra klasi-
kinis Vakarų liberalizmas, o neomarksistine 
pasaulėžiūra atmieštas naujojo pasaulio 
ir naujojo žmogaus socialinės inžinerijos 
projektas, įgyvendinamas iš viršaus, o ne iš 
apačios, ne laisva valia. Taigi, visiškai ne pa-
gal klasikinius liberaliosios demokratijos 
principus. Dabar pagrindinis instrumentas – 
jau ne tiesioginė prievarta, kaip sovietijoje, 
bet pinigai, galios struktūrų apmokamos 
komunikacijos vajai, palaipsniui valstybių 
demokratines institucijas verčiant bepras-
miais kevalais, o labai svarbią žmogaus teisių 
puoselėjimo misiją išverčiant į jos karikatūrą 
su vienintele gėjų tema (griaunant tradicinę 
visuomenę, jos vertybes, gi „europinei liau-
džiai“ instaliuojant naujas, pažangesnes). 
Vienas iš tokios apmokamos viešosios ko-
munikacijos pavyzdžių – tai tie 20 milijonų 
litų, kurie piliečių labui buvo išleisti vykdant 
euro įvedimo procedūrą.

Šios įsivyravusios ideologijos ir naujo 
viešojo administravimo metodo kulmina-
ciją neseniai stebėjome Vokietijoje, kurios 
kanclerė, net nepasiklaususi Bundestago, 
sulaužydama Šengeno sutartį, taigi, net ir tą 
vadinamąją europinę teisę, pakvietė į Vokie-
tiją nekontroliuojamai atvykti vadinamuo-
sius pabėgėlius iš Azijos ir Afrikos. Po viso 
šito ją ir vėl išrinko, o ji netgi suorganizavo 
naują valdančiąją koaliciją. Tiesiog demokra-
tijos šventė! Netgi didesnė nei Lietuvoje. O 
juk šis veiksmas buvo tiesiogiai nukreiptas 
ne tik prieš Vokietijos ir kitų Europos šalių 
nacionalinius, taip pat ir saugumo interesus, 
bet ir prieš tautinės valstybės pamatus. 

Kur čia Šarlio de Golio Europos kaip tė-
vynių Europos vizija? Tokios vizijos nebėra. 
Tai kas mėginama daryti po Europos vėliava, 
labai dažnai tampa tiesiog antieuropa. Tėvy-
nes mėginama sunaikinti.

Mums, kaip pafrontės valstybei, didžiulį 
pavojų kelia ypač tai, kad rytinis kaimynas 
sistemingai ir gudriai išnaudoja ES ydas, 
netgi pateikia save kaip europinių vertybių 
gynėją. Bet tai, kad jo propagandiniai ru-
porai kartais pasako tiesą, šio mūsų rytinio 
kaimyno niekaip nepaverčia tiesos ir gėrio 
imperija. Atvirkščiai. Jis tuo tampa tik dar 
pavojingesnis. Didėja Lietuvos piliečių pasi-
metimas, jie vis labiau dezorientuojami.

Visgi didžiausias pavojus slypi mūsų 
šalies viduje, kai valstybės valdymas didele 
dalimi tapo neveiksmingas (prieš dvidešimt 
metų jis tarsi įstrigo). Dažnai užduodamas 
klausimas, kaip čia yra, kad valdžia, jos 
pareigūnai ir institucijos niekaip neprade-
da spręsti gyvybiškai svarbių dalykų – jau 
dvylika metų vyksta spartus tautos išsi-
vaikščiojimas, nykstame, piliečių atskirtis 
ir neviltis tik auga, o jokios aiškios politinės 
valios neatsiranda. 

Kaip ji gali atsirasti, jei mūsų valstybės 
institucijos vis didesne dalimi vėl tampa bu-
taforija? Jos tiesiog nėra tam skirtos. O mūsų 
politinė klasė ir politinė sistema jau gamina 
tokią viešąją politiką, kurioje paprastai net 
nebėra jokio ryšio su iš tikrųjų siekiamais 
uždaviniais, su kokiais nors piliečių ir tautos 
gyvenimo kokybės rodikliais. Nebėra ir jokio 
viešo pokalbio apie mėginimą imtis tikrųjų 
tautos rūpesčių. Tiesa, dar pasitaiko vienas 
kitas judesys, padedantis sudaryti kažkokią 
prasmę turinčio proceso įspūdį.

Todėl labai pritariu prof. Vytauto Radž-
vilo ne sykį kartotai minčiai, kad čia jau nėra 
kokių nors kovų tarp partijų reikalas. Bėdos 
slypi jau gerokai giliau. Liga labai įsisenėjo. 
O dėl ateinančių istorinių permainų, turėda-
mi nusilpnintą valstybę, mes galime patekti 
į dar žymiai didesnį pavojų. Beje, grėsmės 
Lietuvos ateičiai jau seniai akivaizdžios ir 
dabar. 

Turėdamas gydytojo išsilavinimą, jaučiu 
pareigą neapsiriboti vien tiktai diagnoze, 
bet pasiūlyti ir receptus. Pritariu čia, šiame 
Sąjūdžio minėjime pasakytoms mintims, 
kad vienintelė priemonė, kuri dar gali pa-
dėti mūsų politinės sistemos žvaigždutėms 
atsitokėti, – tai daugiatūkstantiniai viešų 
protestų veiksmai, kaip buvo Sąjūdžio pa-
kilimo metu. 

Siūlau prisiminti neseniai viešai aptartą 
idėją, kad tautinės Kovo 11-osios eitynės 
turėtų tapti šimtatūkstantinėmis naciona-
linėmis eitynėmis. Jos niekada ir nebuvo 
vien tautininkų eitynės. Šūkį „Lietuva – 
lietuviams, lietuviai – Lietuvai“ reikėtų 
išversti į labai konkrečių, raštiškai išdėstytų 
reikalavimų kalbą, kad būtų suprantama, 
kad Lietuvos valstybę siekiama sugrąžinti 
pirmiausia jos pagrindinei tautai. Bet šio 
Tautos žygio rengimo grupę reikia sudaryti 
jau dabar, tam sutelkus sutariančias visuo-
menines grupes ir forumus jau dabar, o ne 
tada, kai vėl ateis vasaris ar kovas.

Būtina sudaryti ne tik labai aiškių politi-
nių reikalavimų programą, bet ir nuoseklų 
bendrų veiksmų planą ir drauge imtis pačių 
veiksmų, kad kitų metų valstybės ir nepri-
klausomybės šventės jau taptų šių mūsų 
bendrų pastangų aukščiausia išraiška.

Kaip išversti tautininkų šūkį.

Straipsnis parašytas pagal kalbą, pasakytą 
2018 m. balandžio 3 d. Lietuvos mokslų akademi-
jos salėje, minint Lietuvos Respublikos Sąjūdį.

Lietuvos Sąjūdžio istorija

Ar bus tautos žygis?
Gintaras SONGAILA, Vilnius

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis susirinkimas Lietuvos mokslų akademijos salėje 
1988 m. birželio 3 d. Jono Česnavičiaus nuotr.

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

Pataisymas

„Vorutos“, 2018 m. balandžio 28 d., Nr. 4 (846), p. 14, straipsnyje „Lai-
kraščio „Vilniaus aidas“ areštai“ pateiktos nuotraukos aprašyme nurodyta 
netinkama data. Remiantis 2018 m. gegužės 1 d. redakcijos gautu M. Čibiro 
dukros Birutės Biekšienės laišku, šis posėdis galėjo vykti 1934–1939 m.

Atsiprašome autoriaus ir skaitytojų.
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Lietuvos istorija

Lietuvos istorijos veikaluose /4, 5, 6, 
7, 8, 9, 12, 14, 15, 19/, užsieniečių knygose 
/16, 17/ ir populiariuose mūsų autorių 
straipsnuose /2, 3/ aprašinėjami XIII a. vykę 
Saulės, Skuodo, Durbės ir vėlyvesni mūšiai 
prieš kalavijuočius bei jų sąjungininkus. Ka-
lavijuočių ordinas vokiečių vyskupo Alberto 
buvo įkurtas 1202 metais /11/, o pirmasis 
didesnio dėmesio sulaukęs kalavijuočių 
žygis į Lietuvą minimas 1236 metais vykęs 
Saulės mūšis. Pirmaisiais dešimtmečiais ka-
lavijuočiai stengėsi įsitvirtinti lyvių, kuršių, 
žiemgalių, estų žemėse, užsitikrinti saugumą 
nuo Polocko ir Pskovo slavų. Tačiau ir tuo 
laikotarpiu, neapsieita be susidūrimų Lietu-
voje ir Žemaitijoje.

Bene pirmasis kalavijuočių žygis į Lietu-
vą vyko 1207 ar 1208 m. Teodoras Narbutas 
/14/ nurodė 1207 metais kalavijuočių žygiui 
vadovavusį Danielių. Livonijos kronikoje 
/11/ teigiana, kad žygis 1208 m. pradėtas 
žemgalių iniciatyva, pastariesiems primyg-
tinai prašant. Anot Simono Daukanto /6/ 
vokiečiai: „nuleido Vesteriui į talką mel-
džionis, kursai, sukėlęs savo karėjus, traukė 
su visa kariauna į Žemaičius“. Prieš mūšį 
žiemgaliai išsigandę pranašysčių ir siūlę 
trauktis neprasidėjus mūšiui. Kalavijuočiai 
nesutikę taip negarbingai elgtis. Prasidėjus 
mūšiui, žiemgaliai pabėgę, kalavijuočiai 
buvę sumušti; tik nedaugeliui pavykę grįžti 
į Rygą. 

Keistą poziciją, aprašydamas tą žygį, už-
ėmė Edvardas Gudavičius /7/. Jam, matyt, 
buvo svarbu įrodyti, kad šis mūšis vykęs ne 
Šiaulių apylinkėse /7/, o labiau Rytų Lietu-
vos link. Vienur jis lyg ir abejodamas teigia: 
„tikėtina, kad 1208 m. vokiečiai ir žemgaliai 
bandę pulti Upytę, bet vokiečiai iš šių žemių 
pabėgo“, o kitur jau be jokių abejonių rašo: 
„Tais pačiais 1208 m. lietuviams pavyko 
atremti žiemgalių ir rygiečių žygį į Upytę“ 
/8/. Galima tik spėti, kad E. Gudavičius 
nežinojo ar sąmoningai pamiršo, jog apra-
šuomoju laikmečiu visas šiaurinis dabartinės 
Lietuvos kraštas nuo Kauno Nerimi pro 
Jonavą, beveik tiesia linija Daugpilio link 

priklausė Žemaitijai /10/. Tad visi to meto 
kalavijuočių žygiai ryčiau Kuršo ir piečiau 
Žiemgalos pirmiausiai palietė Žemaičių 
žemę. 

Netiesiogiai prieš Lietuvą buvo nukreip-
tas ir kalavijuočių 1209 m. žygis į Gercikos 
(Jersikos) pilį, kurios valdovas Visvaldis 
buvo vedęs garsaus Žemaičių kunigaikš-
čio Dangeručio dukterį /11/. Kryžiuočiai, 
puldami iš pasalų, užvaldę pilį ir suėmę 
Visvaldžio žmoną su vaikais.

Albertas Vijūkas-Kojelavičius minėjo, 
kad Livonijos vokiečiai, užkariavę latvius, 
1218 m. „ėmė grasinti Žemaitijai; tą kartą 
jie buvo sėkmingai atremti Mantvilos bei jo 
sūnaus Vykinto“ /19/. Neminima, kur vyko 
susidūrimas, nenurodomos ir konkretesnės 
susidūrimo pasėkmės.

Aprašomas faktas, kad kalavijuočiai 
suėmę iš Novgorodo po taikos pasirašymo 
grįžtantį Dangerutį /4, 11/, o po to apie 
1212 m. dar „įpuolę į antrapus Dauguvos, 
nuteriojo Žemaičių parubežių.“ /5/. 

Jurijus Lipovka rašo, kad „livonai 
(Livonijos kryžiuočiai) nužudė daugelį že-
maitių žemėje Galikauken (Telšių žemėje)“  
1220 m. /13/.

Dar minimas kalavijuočių mūšis su Ute-
nio vadovaujamais žemaičiais apie 1224 m., 
kurio metu žuvęs su kalavijuočiais buvęs 
arkivyskupas. Puolę kalavijuočiai; „Utenis, 
Žemaičių kunigaik., sukėlęs savo karėjus, ėjo 
prieš“ /6/. Tą mūšį su arkivyskupo žūtimi 
aprašė ir A. Vijūkas-Kojelavičius. Anot jo, 
tas mūšis vykęs 1225 m. /19/. 

1226–1229 m. vykę keletas mūšių tarp 
„Vesterio, žemgalių tėvūno“ bei jam tal-
kinusių Utenio vadovaujamų žemaičių ir 
Volkvino vadovaujamų kalavijuočių. Mūšiai 
vykę po „pagonių terionių livoniečių valdo-
se“, pasivijus grįžtančius su grobiu. Keletą 
kartų kalavijuočiams pavykę įveikti atsi-
traukiančiuosius ir atimti grobį /6/. Vienas 
toks mūšis vykęs ties Kandavos pilimi, kur 
„meldžionys perlaužė žemaičius, kurių 2 000 
joties paliko ir 1 500 žirgų teko pergalėtojams 
į nagą, noris nemaž tenai ir pačių meldžionių 

Užpalių mūšis – ankstyvo kalavijuočių 
veržimosi į Lietuvą liudytojas

Habil. dr. Benediktas JANKAUSKAS, Kaunas

galą gavo“ /6/. Tie mūšiai vykę kalavijuočių 
valdose Kurše ar Žiemgaloje, bet ne Lietuvos 
žemėje. Matyt, žemaičiai ir lietuviai budriai 
saugojo savo valdas. 

T. Narbutas, remdamasis Hiarnu 
(Hiärn) ir Voigtu (Voigt), rašė, kad 1226 m. 
„Užėjus žiemai, kai jūros sąsiauriai užša-
lo, vos tik vokiečių riteriams su visomis 
pajėgomis patraukus užkariauti tos salos 
(Ezelio salos, B. J.), Lietuvos kunigaikštis 
Rimgaudas, Šventaragio riteriškasis tėvas, 
surinkęs savo ir sąjungininkų pulkus, 
įsiveržė į Livoniją, kurios plačius plotus 
nudriokojo, daugel kaimų ir neturinčių 
tvirtovių miestelių sudegino. Galop spar-
čiai atsitraukę, lietuviai sutrugdė vokie-
čiams pavyti juos, grobiu nešinus“ /15/. 
Kalavijuočių magistras Folkvinas, grįžęs 
iš žygio į Ezelį, jau 1227 m. „įsiveržė į 
Žemgalą“, kur įvykęs mūšis „su jo laukusia 
kariauna, sudaryta tiek iš pagonių, tiek iš 
atsimetusių nuo krikščionybės ir grįžusių 
prie pagonybės.“ Vokiečiai mūšį laimėję, 
bet buvę priversti dėl savo pačių saugumo 
sparčiai trauktis už Dauguvos /15/. 

Dar T. Narbutas, remdamasis Livonijos 
kronikininko Alnpekės duomenimis, rašė, 
kad iš Padauguvio tvirtovės Ašeradės kala-
vijuočiai riteriai „kiekvieną žiemą, nutaikę 
progą, driokojo Lietuvos kraštus, rengė 
antpuolius ne tik į Žemgalą, bet ir toliau, 
atgalios visada sėkmingai grįždavo jiems 
žinomais keliais per girias.“ /15/. Todėl apie 
1230–1233 m. „Rytiniai žemgaliai, buvę Ves-
tardo valdžioje, tuo metu priklausė bendrai 

lygai, vadovaujamai didžiojo kunigaikščio 
Rimgaudo.“ /15/. 

1233 m. pradžioje, kryžiuočiams su jų 
vadu grafu Arnšteinu išvykus iš Livonijos, 
Vestardas sumanęs sugriauti Ašeradės tvir-
tovę, bet radęs ją gerai ginamą, pasitenkinęs 
aplinkinių gyvenviečių apiplėšimu. Ašera-
dės vadas Markvardas Burbakas „pavijo 
kartą nerūpestingai naktigultui pasirengu-
sius žemgalius ir pats pirmas juos užpuolė.“ 
Netikėtai užpultas Vestardas pagriebęs iš 
laužo degančią medžio pliauską ir tvojęs 
užpuolikui. Tik dėl to jam pavykę pasprukti 
ir užsidaryti pilaitėje /15/. S. Daukantas tą 
įvykį aprašė ties 1227 m. /6/.

Tais pačiais 1233 m. kalavijuočių vadas 
Folkvinas „panūdęs tuos antpuolius sutram-
dyti, nusprendė suduoti smūgį svarbiau-
sioms didžiojo kunigaikščio pajėgoms. Tam 
tikslui subūręs savo riterius, krikščionybėn 
atverstus latvius ir estus, persikėlė per Dau-
guvą vietovėje prie dabartinio Daugpilio ir 
per Žemgalos girias staiga atsirado Lietuvo-
je.“ /15/. Kalavijuočiai tiesiu keliu žygiavę 
link Ukmergės ir Kernavės. Rimgaudas su 
savo kariuomene vokiečius pasitikęs Alsen 
kaimo apylinkėse prie dabartinių Užpalių. 
„Lietuviai išsilaikė kovos lauke, nors neteko 
apie 2 tūkstančius savųjų; vokiečių nuosto-
liai turėjo būti didesni, jei nesirįždami brau-
tis pirmyn, atsitraukė ir kaip grobį išsivedė 
keletą arklių.“ /15/.

 Šeimyniškių piliakalnio (Utenos r., Užpalių sen.) prieigos. B. Jankausko nuotr.

Šeimyniškių piliakalnio aikštelė Degėsių pilkapis, Užpalių sen., Utenos r. Dviejų nuotraukų montažas

Ekspedicijos dalyviai su dabartiniais Daugilių palivarko savininkais prie jų sodybos 
(rekonstruotos buvusio palivarko klėties).

Iš kairės: Aldona Ivanauskienė, Genovaitė Jankauskienė, Danguolė Ramoškaitė-Kaladienė – 
palivarko paveldėtoja, Genovaitė Zubinienė, Virgilijus Kaladė – paveldėtojos vyras, ir Romualdas 

Zubinas

Tęsinys kitame numeryje
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1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas 
Lietuvos Nepriklausomybės aktas, tačiau 
nei realios valdžios, nei karinių dalinių 
Lietuva dar neturėjo. Spalio mėn. Lietuvos 
Valstybės Taryba slapta nuo vokiečių įsteigė 
Apsaugos komisiją, vadovaujamą Stasio 
Šilingo, kuri organizavo lietuvių karininkų 
grįžimą. Kiekvienoje iš 12-ikos Lietuvos 
sričių nutarta suorganizuoti savisaugos 
būrius. 1918 m. spalio 16 d. į Vilnių atvyko 
pirmieji eiliniai savanoriai – 11-ika vyrų, 
bet vokiečiai neleido jų apginkluoti. Visi 
jie buvo apgyvendinti Valstybės Tarybos 
rūmuose, vėliau vokiečiai perleido savano-
riams medines kareivines Šnipiškėse.

1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje, vadovau-
jant Vincui Grigaliūnui-Glovackiui, Lietuvos 
Tarybos pastato rūsyje imtas kurti 1-asis pės-
tininkų pulkas. Prie Valstybės Tarybos rūmų 
pastatyta savanorių sargyba. 1918 m. lapkri-
čio 23 d. premjeras A. Voldemaras pasirašė 
Apsaugos ministerijai įsakymą Nr. 1, kuriuo 
įkūrė Apsaugos Tarybą. Pulkininkas Jonas 
Galvydis-Bikauskas paskirtas 1-ojo pėstinin-
kų pulko vadu, o pulkininkas J. Kubilius štabo 
viršininku. Lapkričio 23-ioji dabar minima 
kaip oficiali Lietuvos kariuomenės diena.

1919 m. pradžioje Lietuvos padėtis buvo 
nepaprastai sunki. Raudonoji armija jau buvo 
okupavusi Lietuvos teritorijos dalį, vokiečių 
kariuomenė traukėsi be kovų ir iš viso jau 
kraustėsi iš Lietuvos, o Lietuvos savanorių 
kariuomenė buvo vos pradėta organizuoti. 
Tuo metu kariuomenėje jau buvo apie 100 
karininkų, valdininkų, gydytojų ir apie 50 
savanorių karių. Vokietija pažadėjo Lietuvos 
kariuomenei materialinę ir ginkluotės para-
mą. 1919 m. sausio pradžioje, prie Vilniaus 
artėjant bolševikams, Vyriausybė persikėlė 
į Kauną. Visoje Lietuvoje buvo pradėti or-
ganizuoti nauji daliniai. Iki kovo pradžios 
jau buvo apie 3 000 savanorių, o kovo 5 d. 
paskelbus pirmąją mobilizaciją, kariuomenės 
kūrimas labai paspartėjo.

Kaip pažymi Lietuvių enciklopedija, 1919–
1920 m. buvo Laisvės kovų metai. Tuo metu 
daugelyje vietų veikė partizanai, kurių 
būrius sudarė vietos gyventojai, daugiausia 
vadovaujami karininkų. Partizanai kovojo su 
bolševikais, bermontininkais ir lenkais, juos 
vėliau keitė kariai savanoriai.

Iki 1928 m. savanoriai (kariais savano-
riais buvo vadinami ginkluotose pajėgose 
savo noru tarnaujantys asmenys), Lietuvoje 
1918–1920 m. įstoję į Lietuvos kariuomenę 
arba į kitas ginkluotąsias formuotes, vadina-
mi savanoriais kūrėjais. Vėliau buvo patiks-
linta, kad savanoriai kūrėjai, 1918–1920 m. 
savanoriais įstoję į Lietuvos kariuomenę arba 
karininkų vadovaujamus Sedos–Mažeikių ir 
Joniškėlio partizanų batalionus, apdovanoti 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių me-
daliu (įsteigtu 1928 m. vasario 27 d.). Pirmasis 
užsiregistravęs karininkas buvo K. Škirpa, 
kareivis – S. Butkus.

1918 m. gruodžio 29 d. Ministras Pirmi-
ninkas Mykolas Sleževičius ir krašto apsaugos 
ministras Mykolas Velykis oficialiai pakvietė 
savanorius į Lietuvos kariuomenę. Atsišaukime 
„Lietuvos piliečiai“ keturiomis kalbomis (lie-
tuvių, lenkų, gudų ir žydų) kvietė stoti į krašto 
apsaugą, paskelbė stojimo sąlygas bei garanti-
jas: savanoriai bus aprūpinti žeme, šeimos kas 
mėnesį gaus 50 markių pašalpos. Į kariuomenę 
stoję savanoriai gaudavo kepurę, diržą, tautiškų 
spalvų trikampį ant kairės rankovės, po kelių 
dienų – ginklą, po kelių mėnesių – uniformą (iš 
pradžių dėvėjo savo drabužius). 

Paklausiau gido, istoriko Chaimo Barg-
mano, kodėl žydai stojo savanoriais ginti 
Lietuvos. Pagalvojęs atsakė, kad ne dėl 
žemės, o todėl, kad tai buvo susipratę lietu-
viai (žydai), savo gyvenimą identifikavę su 
Lietuva. Susidariusi nuomonė, kad daugelis 
lietuvių stojo į savanorius dėl žemės gavimo. 
Įtikimiausiai į klausimą atsako diktorius 
režisieriaus Gedimino Beržinio filme „Ber-
montininkai retrospektyvoje 2010“: „Vincas 
Kudirka išguldė juoda ant balto amžinąją 
tiesą. Tauta semiasi dvasios ir stiprybės iš 
praeities istorijos. Didvyrių atmintis žygdar-
biu. Vargu ar jauni žmonės iš vienkiemių ir 
kaimų prieš 20 metų žinojo himno žodžius. 
Tai yra užprogramuota pasąmonėje, genuose: 
ginti savo kraštą, savo tėvynę.“

Pirmosios kautynės su puolančia rusų 
kariuomene įvyko 1919 m. vasario 7–8 d. 
ties Kėdainiais. Vasario 8 d. kautynėse ties 
Taučiūnų kaimu žuvo kareivis savanoris 
Povilas Lukšys. Tai buvo pirmoji Lietuvos 
kareivių auka. 1919 m. vasario 12–13 d. 
įvyko kautynės ties Alytumi, kurį puolė 
gausios raudonarmiečių pajėgos. Kautynėse 
žuvo 1-ojo pėstininkų pulko vadas Antanas 
Juozapavičius. Tai buvo pirmoji Lietuvos 
kariuomenės karininkų auka. Tačiau bolše-
vikų puolimas buvo sustabdytas. Į pagalbą 
besiformuojančiai kariuomenei daugelyje 
vietų atėjo iš vietos gyventojų susiformavę 
partizanų būriai.

Lietuvos kariuomenei pradėjus kovas dėl 
šalies nepriklausomybės, iškilo pasižymėju-
sių karių apdovanojimo klausimas. Iki atitin-
kamo pasižymėjimo ženklo įsteigimo buvo 
numatyta nusipelniusius karius apdovanoti 
raudonais kaspinėliais su juodais pakraščiais, 
nešiojamais sagos kilpelėje. Vyriausiasis karo 
vadas generolas S. Žukauskas 1919 m. gegu-
žės 18 d. įpareigojo veikiančių karinių dalinių 
viršininkus pristatyti apdovanojimui mūšiuo-
se pasižymėjusius karininkus bei kareivius, o 
birželio 28–29 d. pats aplankė Panevėžio rink-
tinę ir įteikė pirmuosius kaspinėlius. 1919 m. 
liepos 30 d. Laikinoji Vyriausybė priėmė 
pirmąjį įstatymą dėl kryžiaus „Už Tėvynę“ 
įsteigimo. Prezidentas A. Smetona 1920 m. 
vasario 3 d. pasirašė įsakymą dėl Kryžiaus 
išvaizdos ir pavadinimo pakeitimo. Jame 
sakoma: „Laikinosios Vyriausybės nutarimu 
Lapkričio mėnesio 26 dienos 1919 metų pa-
keistąjį Kryžių „Už Tėvynę“ Kryžium paimto 

iš Raitelio skydo ir mano Lapkričio mėnesio 
30 dieną patvirtintąjį pavadinti „Vyties Kry-
žiumi“.“

Kryžius už kareivišką narsumą gavo ne 
tik lietuviai. Vyties kryžiumi buvo apdo-
vanojami ir žydų bei rusų kilmės Lietuvos 
kareiviai. Kaip rašo V. Kavaliauskas, Vyties 
kryžiumi buvo pažymėta 18-ika žydų kilmės 
savanorių. Vienas jų – puskarininkis Voltas 
Kaganas apdovanotas dviem Vyties kryžiais. 
Manoma, kad jis buvo sušaudytas 1941 m. 
holokausto metu. Reikia priminti, kad iš viso 
Lietuvos Nepriklausomybės karo didvyriais 
tapo apie 50 baltarusių.

1918–1923 m. ėjusiame almanache „Sky-
das“ (ats. redaktorius, ats. leit. M. M. Bregš-
teinas) yra nurodyti 19-ika Lietuvos kariuo-
menės žydų savanorių, taip pat 4-iais Vyties 
kryžiais apdovanoti žydai (Isaakas Sinkevi-
čius, Kanovičiaus Chaimo, Kagano Volfo ir 
Rozenbergo Igno). Net yra išvardyti žydai 
partizanai, kovoję už Lietuvos nepriklau-
somybę (Lifšicas Izaokas, Blochas Šolomas, 
Nechonskis Jodidio, Krinskis Azrielis, ir 
Nauchavičius Azrielis).

Daugelis savanorių iš kariuomenės išėjo 
1921 m., pasibaigus Nepriklausomybės ka-
rui. 1927 m. sausio 9 d. įsteigtos Savanorių 
sąjungos (vėliau – Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių sąjunga (LKKSS), pirmasis 
sąjungos valdybos pirmininkas J. Čaplikas, 
nariai galėjo būti visi savanoriai, apdovanoti 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių me-
daliu. Savanoriais kūrėjais buvo pripažinta 
daugiau kaip 12 000 asmenų.

Nepriklausomybės kovose (1918 m. 
pab.–1920 m.) šalia etninių lietuvių daly-
vavo ir kitų tautybių ir konfesijų Lietuvos 
piliečiai, įskaitant ir apie 3 000 žydų karių. 
Maždaug šeštadalis jų buvo savanoriai (apie 

500). Kiek jų žuvo Nepriklausomybės kovose, 
sunku tiksliai pasakyti. Vienais duomenimis, 
galvas dėl mūsų bendros valstybės laisvės 
padėjo 60, kitais – 73 žydai. Mažiausiai 19 
(kitais duomenimis – 23) žydų karių buvo 
apdovanoti aukščiausiu apdovanojimu – Vy-
ties kryžiumi. Du žydai (Mordchelis (Motelis) 
Leiba Kacas ir Abraomas (Echomas) Icikas 
Štramas (Štromas) Vyties Kryžiaus kavalie-
riai, žuvę kovose su lenkais, kovoję dėl „Var-
viškės respublikos (čia atskira tema), atgulė 
Alytaus žydų kapinėse. Jeigu dar ir šiandien 
pasakysime, kad Lietuvos nepriklausomybę 
gynė savanoriai žydai, daugelis lietuvių 
tuo nepatikės. Daug medžiagos apie karius 
savanorius ir žydus savanorius yra surinkęs 
Vilius Kavaliauskas ir išleidęs septynias 
knygas „Lietuvos karžygiai. Vyties Kryžiaus 
kavalieriai (1918–1940)“. 

Lietuvos kariuomenėje tarnavo devyni 
žydai karininkai. Šeši iš jų – Goldbergas, 
Gonionskis, Gotlybas, Gensas, Krisnianskis ir 
Mogilevskis – buvo Karo mokyklos pirmosios 
laidos auklėtiniai. Būtent šie žmonės tapo 
prieš 85-erius metus įkurto Lietuvos patrio-
tų susivienijimo – Žydų karių, dalyvavusių 
Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, 
sąjungos įkūrimo iniciatoriais.

Mintis įkurti Lietuvos žydų karių savano-
rių, dalyvavusių nepriklausomybės kovose, 
sąjungą kilo Joniškio žydų bendruomenės 
nariui Izaokui Šapiro (1895–1941). 1933 m. 
birželio 24 d. tokia sąjunga buvo įkurta 
(LŽKS). Pirmininku išrinktas Izaokas Šapiro. 
Sąjungos būstinė iš pradžių įsikūrė Joniškyje, 
o nuo 1934 m. – Kaune. 1934 m. LŽKS turėjo 
skyrius 33 vietovėse. Iš viso sąjunga turėjo 
daugiau nei 3 000 narių. Tarp jų buvo savano-

Lietuvos kariuomenės istorija

1918–1920 metų žydai savanoriai, kovoję 
už Lietuvos laisvę

Prof. dr. Aleksandras VITKUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys,
doc. dr. Raimundas KAMINSKAS, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas

Lietuvos žydų karių sąjungos atminimo lentos atidengimo ceremonija Kauno Senamiestyje,
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2016 m. lapkričio 23 d. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) ir Lietuvos Sąjūdžio Kauno 
tarybos organizuotas Kauno kapinėse ir Žaliakalnio žydų kapinėse palaidotų Lietuvos karių 

savanorių žydų ir Vyčio Kryžiaus ordino kavalierių pagerbimas

2017 m. lapkričio 23 d. Kauno Žaliakalnio žydų kapinėse pagerbtas Lietuvos Nepriklausomybės 
kovose 1919–1921 m. dalyvavusių Lietuvos karių savanorių žydų atminimas 
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Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji 
biblioteka, minėdama Lietuvos Valstybės 
atkūrimo bei Mažosios Lietuvos prisijungi-
mo prie Didžiosios Lietuvos akto pasirašy-
mo šimtmečius, kraštiečius ir miesto svečius 
kvietė turiningai praleisti vakarą.

Pirmojoje renginio dalyje pristatytos Til-
žės akto signataro Jono Vanagaičio vaikaičio 
Romo Šležo su žmona Birute Pagėgių savival-
dybės Vydūno viešajai bibliotekai dovanotos 
savo ir savo tėvų – kapitono Albino ir Onos 
Šležų bei jaunesniojo leitenanto Juozo ir 
Valerijos Vaičjurgių asmeninės bibliotekos-
rinkiniai. Pagėgių savivaldybės Vydūno 
viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašins-
kaitė-Jasevičienė džiaugėsi Romo Šležo ir jo 
žmonos Birutės sprendimu šį vertingą tėvų 
palikimą dovanoti būtent Pagėgių savivaldy-
bės Vydūno viešajai bibliotekai: „Bibliotekos 
bendruomenei ši svari dovana – nuostabi 
žinia ir didžiulė garbė. Ponai Šležai kruopščiai 
suruošė įspūdingą siuntą, skyrė lėšų, kaip jie 
patys sakė – auką, šio siuntinio pargabenimui 
laivu iš Amerikos, jo katalogavimui ir kitoms 
su rinkinio tvarkymu susijusioms išlaidoms. 
Taip 2017 m. rudenį biblioteką pasiekė 39 
dėžės nepaprastai vertingų daiktų – kny-
gų, periodikos leidinių, plokštelių.“ Milda 
Jašinskaitė-Jasevičienė dėkojo ir simbolinę 
dovaną įteikė nelengvus, daug specifinių 
žinių reikalaujančius rinkinių tvarkymo 
darbus atlikusiai šios srities profesionalei, 
buvusiai ilgametei bibliotekos direktorei Ele-
nai Stankevičienei. Analizuodama dovanotą 
biblioteką ir akcentuodama jos neabejotiną 
svarbą ne tik Pagėgiams, Mažajai Lietuvai, 
bet ir visai šaliai, Elena Stankevičienė prista-
tė savo parengtą, iš 167 puslapių sudarytą 
Romo ir Birutės Šležų (JAV) dovanoto knygų 
rinkinio (1 728 egzemplioriai) katalogą, citavo 
jaudinančias knygose esančias dedikacijas. 
Visi renginio dalyviai ir svečiai po renginio 
pakviesti apžiūrėti šias Pagėgių savivaldybės 
Vydūno viešosios bibliotekos Krašto raštijos 
fonde įkurtas asmenines bibliotekas.

Antrąją renginio dalį įprasmino garbingo 
svečio – architekto, 2016 m. Pagėgių krašto 
Garbės piliečio, Valstybinės Jono Basana-
vičiaus ir kitų premijų laureato, Lietuvos 
kultūros paveldo tyrėjo, senųjų kaimų, liau-
dies architektūros žinovo, enciklopedininko, 
publicisto, pedagogo, docento dr. Martyno 
Purvino knygos „Mažosios Lietuvos panemu-

niais ir pamariais. II knyga“ (2017) sutiktuvės. 
Drauge su autoriumi į Pagėgių savivaldybės 
Vydūno viešąją biblioteką atvyko bei knygą 
pristatė jo žmona architektė Marija Purvinienė 
bei leidėjo – VšĮ „Vorutos“ fondo – atstovai: 
knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė ir „Vo-
rutos“ laikraščio steigėjas, leidėjas, vyriausiasis 
redaktorius Juozas Vercinkevičius. Pastarasis 
pagėgiškius sveikino džiaugdamasis, kad 
kiekviena doc. dr. Martyno Purvino knyga 
apie skalvių žemę – Pagėgių kraštą yra di-
džiulė šventė. Naujausią mokslininko knygą 
išleidusios leidyklos vadovas už paramą šio 
leidinio leidybai dėkojo Pagėgių savivaldybės 
merui Virginijui Komskiui, administracijos 
direktorei Dainorai Butvydienei, Pagėgių sa-
vivaldybės tarybai ir Lietuvos kultūros tarybai. 
Pristatomas leidinys, kaip ir pirmoji šio ciklo 
knyga, skiriamas šviesiam valstybinio apdo-
vanojimo – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Riterio kryžiaus – laureatės (2011 m.), Pagėgių 
krašto Garbės pilietės (2013 m.) Evos Mildos 
Jankutės-Gerolos atminimui pagerbti.

Knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė 
skaitė doc. dr. Martyno Purvino knygos „Ma-
žosios Lietuvos panemuniais ir pamariais. II 
knyga“ sandarą ir turinį apžvelgiantį prane-
šimą, kuriame ypatinga svarba skirta leidinio 
informacinės vertės atskleidimui. 

Doc. dr. Martynas Purvinas pristatė 
leidinio kūrimo kelią, jame aprašomų gyven-

viečių svarbiausius istorinius 
momentus ir atviravo, kad jau 
yra ruošiama ir 3-ioji šio ciklo 
knyga. Architektė Marija Pur-
vinienė teigė, kad būnant doc. 
dr. Martyno Purvino gyvenimo bei profesinio 
kelio bendražyge, jai labai malonu drauge su 
sutuoktiniu įvairiuose Lietuvos bei užsienio 
valstybių archyvuose analizuoti topografinę 
ir kitokio pobūdžio istorinę medžiagą, da-
lyvauti ne tik leidinių rengimo veiklose, bet 
ir skaityti pranešimus įvairiose mokslinėse 
konferencijose. 

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus 
Komskis sveikino Mažosios Lietuvos tyrinėtojus 
doc. dr. Martyną ir Mariją Purvinus bei VšĮ „Vo-
rutos“ fondo atstovus pirmą kartą apsilankius 
bibliotekoje po to, kai šiai įstaigai buvo suteiktas 
garbingas Vydūno vardas ir, direktorės Mildos 
Jašinskaitės-Jasevičienės asmenyje, padovanojo 
bibliotekos bendruomenei 2010 m. Pagėgių 
krašto Garbės piliečio, Vydūno draugijos steigė-
jo, ilgamečio pirmininko, o šiuo metu – Garbės 
pirmininko doc. dr. Vaclovo Bagdonavičiaus 
ir literatūrologės prof. dr. Aušros Martišiūtės-
Linartienės monografijos „Vydūnas“ (2017) 
egzempliorių. Šį leidinį Pagėgių savivaldybės 
Vydūno viešosios bibliotekos vadovė, dėko-
dama už nepamirštamą vakarą Pagėgių krašto 
istorijos šviesoje, įteikė doc. dr. Martynui ir 
Marijai Purvinams. Simbolinėmis dovanomis 

pagerbtas VšĮ „Vorutos“ fondo vadovas, vy-
riausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius bei 
knygos redaktorė Irma Stadalnykaitė. Juozas 
Vercinkevičius Pagėgių savivaldybės Vydūno 
viešosios bibliotekos bendruomenę bei skaity-
tojus pradžiugino literatūrinėmis dovanomis – 
savo autorinėmis publicistikos knygomis „Laisvi 
su laisvais, lygūs su lygiais“ (2015) ir „Mūsų 
Trakų žemė“ (2017). 

Renginį muzikiniais garsais puošė Pagė-
gių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos 
akordeonisčių Kamilės Freitakaitės, Gabijos 
Krūminytės bei Andros Tumaitės ansamblis, 
vadovaujamas Onos Parnarauskienės.

Nuskambėjus paskutiniams akordeono 
akordams pagėgiškiai skubėjo įsigyti ne tik 
naujausią doc. dr. Martyno Purvino darbą 
„Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais. 
II knyga“, bet ir kitas autoriaus knygas, galinčias 
tiek puikiai papildyti asmenines namų bibliote-
kas, tiek reprezentuoti Pagėgių kraštą Lietuvoje 
ir užsienio šalyse. Vakaras prie krašto istorijos 
židinio palydėtas arbatos puodeliu, Marijos 
Purvinienės vaišėmis ir kitais saldėsiais.

Astos Andrulienės nuotr.

Knygos

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje 
pristatyta naujausia doc. dr. martyno Purvino knyga 

bei vertinga dovana iš JAV

1918–1920 metų žydai savanoriai, kovoję už Lietuvos laisvę
rių, savanorių kūrėjų ir Klaipėdos išvadavimo 
dalyvių. 20 žydų karžygių už pasižymėjimą 
kovose buvo apdovanoti Vyties Kryžiaus 
ordinu, buvo apdovanotų ir kitais meda-
liais, ordinais. Sąjunga įsipareigojo rūpintis 
narių tautiniais, kultūriniais ir ekonominiais 
reikalais: steigti skaityklas, knygynus, rengti 
paskaitų ir koncertų vakarus, nariams teikti 
medicininę ir juridinę pagalbą, ginti jų teises, 
skatinti lietuvių ir žydų kultūrinį bendra-
darbiavimą, ugdyti meilę Tėvynei, žydų vi-
suomenėje populiarinti Vilniaus ir užgrobtų 
Lietuvos žemių vadavimo idėją. Įstatai skelbė, 
kad organizacija yra nepartinė, o jos veikla 
apima visą Lietuvą. 1939 m. veikė 43 skyriai, 
kuriems priklausė 2 096 nariai. LŽKS turėjo 
savo vėliavą, ženklą, buvo parengusi unifor-
mos projektą. Sąjungos skyriai turėjo savo 
atributus, skyrių vėliavos būdavo iškilmingai 
įteikiamos jų švenčių metu. Nuo 1935 m. 
žydų karių, dalyvavusių Lietuvos atvadavi-
me, sąjunga lietuvių kalba leido savaitraštį 
„Apžvalga“. Kiekvienas numeris buvo 8–12 
puslapių apimties. Redakcija buvo įsikūrusi 
Kaune, A. Mapu gatvė Nr. 10, redaktoriumi 
buvo teisininkas S. Šilianskis. Pagrindinė jo 
tema buvo gerų lietuvių ir žydų santykių 
puoselėjimas, aktyvaus žydų dalyvavimo 
Lietuvos visuomeniniame gyvenime nušvie-
timas. Iki 1940 m. išėjo 223 numeriai.

Atskiri LŽKS skyriai buvo pakankamai 
dideli – štai Kauno skyriui priklausė 542 buvę 
kariai, iš kurių 68 – buvę savanoriai, 2 Klai-
pėdos išvadavimo dalyviai, 4 karininkai, 4 
karo gydytojai, 1 viršila, 36 puskarininkiai, 16 

grandinių. 182 žydų kariai dalyvavo kautynė-
se, 10 buvo sužeista. Vien Kaune apdovanoti 
medaliais 245 žydų kariai (6 – Vyties Kryžiais, 
26 – Savanorių medaliais).

Žuvę žydai, kovoję už Lietuvos laisvę, 
niekada nebuvo pamiršti. 

Dar Pirmosios Respublikos almanache 
„Skydas“ M. Evenšteinas straipsnyje „Jie 
žuvo!...“ pateikia savo pamąstymus ties 
paminkline lenta Kauno choralinėje sinago-
goje. Žydų tikybos įstatymai draudžia savo 
šventyklose – maldos namuose – iškabinti 
bet kokius paveikslus, užrašus, lentas, ne-
turinčius gilesnės tikybinės reikšmės. Tik 
išimtinais atvejais tai leidžiama daryti – jei tai 
turi šventyklos lankytojams priminti ką nors 
kilnaus, aukšto, švento, atkreipti jų dėmesį 
į itin didelį įvykį ir priversti bent minutėlei 
susikaupti. Kauno choralinėje sinagogoje 
per visą sieną yra pakabinta juoda lenta, ku-
rioje iškaltomis auksinėmis raidėmis įrašyti 
vardai žydų karių, padėjusių savo jaunas 
gyvybes ant Lietuvos laisvės aukuro. Tai 
gana ilgas sąrašas vardų – žydų tautybės 
jaunuolių, žuvusių kovos lauke dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės 1918–1922 m. laikotarpiu. 
Ir ši juoda paminklinė lenta nurodo, kur, 
kada ir kokiomis aplinkybėmis šie karžygiai 
atsisveikino su šiuo pasauliu, bekovodami su 
Lietuvos priešais. 

Kauno rajonas Lietuvos nepriklausomy-
bės 100 metų jubiliejų pasitinka pasipuošęs 
knygos formos paminkliniais suoleliais, 
skirtais Vyties Kryžiaus kavalieriams. 2015 m. 
pasirodė Viliaus Kavaliausko knyga „Pakau-
nės krašto karžygiai“ apie 1919–1920 m. sava-
norius. Knygoje – daugiau kaip 600 biografijų, 

beveik 100 Vyties Kryžiaus kavalierių istorijų 
ir prisiminimų, iliustruotų nuotraukomis.

Pasirodžius knygai, Kauno rajono meras 
Valerijus Makūnas ėmėsi dar vienos inicia-
tyvos – buvusių valsčių centruose įamžinti 
Vyties Kryžiaus kavalierių atminimą. Į talką 
jis pasikvietė skulptorių Danielių Sodeiką 
ir architektę Violetą Beigienę, kurie pasiūlė 
meninį sprendimą – atverstos knygos pamink-
linį suolelį. Suolelio funkciją turinčia pusiau 
atversta istorijos knyga. „Knygai suteiktos 
formos, proporcijos ir dydžiai artimi įprastam 
suoleliui. Prisėdę ant jo, mintimis nusikelsime 
į istorinius Lietuvos laisvės kovų laikus“, – 
sumanymą aiškino architektė.

Projekto finansavimo klausimą pavyko 
išspręsti pasitelkus pakaunės krašto žmonių 
patriotiškumą.

„Nesitikėjau, kad mano knyga per trumpą 
laiką persikūnys net į vienuolika paminklų“, – 
teigia Vilius Kavaliauskas, knygos „Pakaunės 
krašto karžygiai“ autorius, duodamas interviu 
laikraščiui „Lietuvos žinios“. Pirmasis pamink-
las jau netrukus atsiras Zapyškio seniūnijoje, an-
trasis – Raudondvaryje. Vėliau ir kitose Kauno 
rajono vietose – buvusiuose valsčių centruose. 
Iš viso numatyta pastatyti dvylika suolelių. 
Didesnis memorialas planuojamas Garliavoje 
besikuriančiame Kaimynystės parke.

Paminklų atidengimas pakaunės mieste-
liuose vyko visą pusmetį. Pirmas suoliukas 
pastatytas ir atidengtas 2015 m. balandžio 17 d. 
Raudondvaryje, dalyvaujant Ministrui Pirmi-
ninkui Algirdui Butkevičiui. Iš viso numatyta 
pastatyti dvylika suolelių. Simboliniai suoleliai 
atsirado šalia Ramučių kultūros centro bei Bab-
tų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, vėliau 

ir kitose Kauno rajono vietose – buvusiuose 
valsčių centruose. Net du suoliukai atsirado 
Garliavoje. „Vien Jonučių kapinėse palaidota 
daugiau didvyrių, nei jų buvo visoje Žemaiti-
joje“, – tvirtina V. Kavaliauskas.

Kaune, Žaliakalnio žydų kapinėse, yra 
palaidoti šie žuvę žydų kariai: Kokneris Sa-
muelis, Groževskis Calelis, Judelevičius Chai-
mas, Goldbergas Boruchas, Faimas Jokūbas, 
Bauman Dovydas, Levitas Bencelis

Savanoriai žydai irgi nepamiršti. 2016 m. 
lapkričio 23 d. Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjunga (LLKS) ir Lietuvos sąjūdžio Kauno 
taryba organizavo Lietuvos karių ir Vyčio 
Kryžiaus ordino (iki 1930 vadinta Vyties 
Kryžiaus ordinu – žr. Visuotinė lietuvių enciklo-
pedija) kavalierių pagerbimą Kauno kapinėse. 
Žaliakalnio žydų kapinėse pagerbti Lietuvos 
kariai žydai, kurie čia yra palaidoti.

2016 m. rugsėjo 16 d. 14.30 val. įvyko 
atminimo lentos, skirtos Lietuvos žydų karių 
sąjungai, atidengimo ceremonija Kauno Sena-
miestyje, prie pastato A. Mapu g. 18.

2017 m. lapkričio mėn. Kaune pagerbti 
Lietuvos kariai savanoriai žydai. „Pagerb-
kime ir Lietuvos karius savanorius žydus, 
kurie prisidėjo prie Lietuvos Nepriklauso-
mybės kovų 1919–1921 m.“, – šiais žodžiais 
kreipėsi Raimundas Kaminskas, šaulys, Lie-
tuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas, 
į susirinkusiuosius Kaune, Žaliakalnio žydų 
kapinėse, ir užrišo tautišką juostelę ant 8-ojo 
pėstininkų pulko eilinio Jakovo Faino kapo, 
kuris palaidotas 1921 m. balandžio 21 d.

Sonata VITKUTĖ, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininkė-Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Atkelta iš 14 p.

Knygos pristatymo Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje 
bibliotekoje dalyviai, 2018 m. balandžio 26 d. Pirmoje eilėje 
(iš kairės): E. Stankevičienė, M. Purvinienė, doc. dr. M. Pur-
vinas. Antroje eilėje (iš kairės): Pagėgių savivaldybės meras 

V. Komskis, Pagėgių savivaldybės bibliotekos direktorė M. 
Jašinskaitė-Jasevičienė, I. Stadalnykaitė ir J. Vercinkevičius

Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis, Pagėgių savivaldybės Vydūno 
viešosios bibliotekos direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė, buvusi šios bibliotekos 
direktorė Elena Stankevičienė ir Pagėgių savivaldybės tarybos narė Vida Gečienė 
(pirmoje eilėje iš kairės šešta) su renginyje dalyvavusiais kraštiečiais
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Kitas numeris išeis 2018 m. birželio 30 d.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto.

atsispindėjo Pietryčių Lietuvos gyvenimas arba 
tokių Varėnos krašto dainininkų kaip Rožė Saba-
liauskienė, Petras Zalanskas veikla ir gyvenimas. 
Knygų jau turbūt aš daugiau nei dešimt išleidęs, 
bet be tų, apie kurias kalbėjo p. A. Masaitis, 
paminėčiau pirmąją apie gimtąjį Moliadugnio 
sodžių – „Moliadugnis ir jo apylinkės“6, taip pat 
„Poringę apie Mergežerio sodžių“7. Šios knygos 
drauge su šiandien jau minėta knyga apie Gi-
režerio sodžių skirtos tos pačios mūsų seniūnijos 
kaimams, vietovėms, kuriose mano tėvai, protėviai 
nuo XVIII a. pabaigos buvo žinomi, gyveno. Va-
rėnos kraštui skirtos „Varėnai 150 metų“8, „Iš 
Varėnos II parapijos ir Vilniaus arkivyskupijos 
istorijos“9, „Senoji Varėna 600“10 (pastarosios esu 
bendraautoris), apie trumpai gyvavusius Varėnos 
šaulių būrius, II Varėnos ir Valkininkų geležinke-
lio stoties šaulių būrius, rašau knygoje „Varėnos 
krašto šauliai 1919–1940 metais“. Knygelėse apie 
Perlojos bažnyčias11 irgi šiek tiek liečiu Merkio 
kairįjį krantą. Jau dešimt metų bendradarbiauju 
su „Vorutos“ laikraščiu, dar net neskaičiavau, kiek 
aš jam, turbūt kelias dešimtis, visokių rašinių esu 
parašęs, o daugelis iš tų rašinių kaip tik ir liečia 
Vilniaus kraštą, Vilniaus lietuvių spaudą, leistą 
tarpukariu, mokyklas ir t. t. Tai tokie dalykai. 

Dėkoju premijos skyrimo komisijai, ger-
biamam p. A. Masaičiui ir visiems kitiems tos 
komisijos nariams už gražią dovaną, už mano 
kuklios veiklos įvertinimą.

Į gimnazijos bendruomenę, svečius,  
p. Danutę ir Vytautą Valentiną Česnulius 

kreipėsi 2011 m. S. Rapolionio premijos 
laureatas, nacionalinio Lietuvos istorijos laik-
raščio „Voruta“ steigėjas, leidėjas ir vyriau-
siasis redaktorius Juozas Vercinkevičius:

... Mums, žurnalistams ir „Vorutos“ lai-
kraščio bendradarbiams, autoriams, šiandien 
didelė šventė, nes yra pagerbtas ir įvertintas 
mūsų autorius, žurnalistas ir rašytojas Vytautas 
Valentinas Česnulis. Tai ne šiaip žurnalistas, tai 
1959 m. Vilniaus universiteto žurnalistų laidos 
atstovas (pirmoji laida – 1954 m.), likęs ištikimas 
žurnalistikai, daug rašęs ir parašęs. Džiaugiamės, 
kad beveik dešimtmetį jis bendrauja su „Vorutos“ 
laikraščiu ir savo energiją, laiką, pasiaukojimą 
skiria prieškario Vilniaus krašto istorijai ir savo 
gimtojo Varėnos krašto tyrinėjimui. 

V. V. Česnulis yra labai gerbiamas Varėnos 
žemėje, mums ne kartą teko būti jo kūrybos va-
karuose, tad labai džiugu, kad šiandien lietuvių 
švietimo draugija „Rytas“ įvertino jo darbą. 
Žinote, žurnalistai nėra mėgstami, vertinami, 
retai pagerbiami, jie tos spaudos bitės, kurios 
turi daug dirbti, sėdėti archyve. Vytauto Va-
lentino rašiniai ypatingi – jiems parašyti reikia 
gero lenkų, rusų, vokiečių kalbų išmanymo, jie 
atspindi kruopštų, atidų, nuoseklų, pasiaukojamą 
darbą archyvuose. Šis autorius mums atvėrė visą 
iki 1939 m. leistos lietuvių periodinės spaudos 
istoriją, kuri, iš esmės, buvo netyrinėta, pristatė 
lietuvių autorius, redaktorius. Visa tai sugulė 
„Vorutos“ puslapiuose ir bus prieinama tyrinė-
tojams, skaitytojams. Atskleidė ir daug „Ryto“ 
draugijos ir jos iki 1939 m. turėto lietuviškų 

mokyklų, skaityklų tinklo istorijos detalių apie 
draugijos milžinišką, tiesiog sunkiai įvertinamą 
darbą. [...]

Būtų galima dar daug ką pasakyti apie Vy-
tauto Valentino darbštumą, tikro dzūko darbštu-
mą. Jis yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, 
jos gerbiamas ir mylimas, aktyviai dalyvauja 
sąjungos veikloje, platina „Vorutos“ laikraštį ir 
rašo naujas knygas, tad tikimės, kad su juo dar 
ne kartą susitiksime. 

Po J. Vercinkevičiaus kalbėjusi 2016 m. 
S. Rapolionio premijos laureatė žurnalistė, 
rašytoja, gidė, Merkio aukštupio krašto 
bendruomenės pirmininkė Aurelija Arlaus-
kienė tarsi tesėjo A. Masaičio duotą pažadą 
papasakoti apie S. Rapolionį, tad pristatė 
išsamų pranešimą apie šį lietuviškos raštijos 
pradininką, paminėdama ir kitas iškilias 
Eišiškių krašto asmenybes, priminė su Gor-
nostajiškių dvaro sodyboje esančio S. Rapo-
lionio paminklu susijusias problemas (visą 
pranešimą ketinama spausdinti kituose „Vo-
rutos“ numeriuose – red. pastaba). Gimnazijos 
bendruomenei buvo smagu gauti A. Arlaus-
kienės sudarytą knygą „Jašiūnų dvaras – 
kultūros židinys“12.

Su dovanomis atvyko ir 2007 m. Stanis-
lovo Rapolionio premijos laureatas, pedago-
gas, dailininkas, poetas Vytautas Dailidka. 
Jis ne tik perskaitė savo eiles, priminė mūsų 
tautos šventenybes, kurias turi branginti 
ne vien Pietryčių Lietuvoje gyvenantys 
lietuviai, bet ir įteikė kruopščiai savo paties 

rankomis parengtus savilaidos leidinėlius.
Mokiniams ir mokytojams sugrįžus į 

pamokas, svečiai neskubėjo išsiskirstyti. 
Dar viena svarbi S. Rapolionio premijos 
įteikimo šventės dalis – aplankyti S. Rapo-
lioniui skirtą paminklą Gornostajiškių dvaro 
sodyboje.
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Dėkojame
Dėkojame visiems skaitytojams, skyrusiems 2017 m. sumo-

kėto gyventojų pajamų mokesčio dalį „Vorutos“ leidybai.
Redakcija

Dėkojame
Dėkojame Tautos fondui (JAV), skyrusiam 6 544,00 

USD paramą laikraščio priedo „Tėviškės aušra“ leidybai ir 
laikraščio prenumeratai.

RedakcijaPirmasis konceptas neva siūląs efektyvesnę, stipresnę 
sąrangą: daugiau centralizacijos, „daugiau Europos“! 
Girdim tuos šūkius ir jų entuziastus. Jėga, su kuria būtų 
labiau skaitomasi.

Antrasis konceptas patrauklesnis vietinei patriotinei 
tradicijai. Be to, suvereniai valdovų savivalės teisei. Įskaitant 
teisę į atsilikimą, į antrą ir trečią lygmenį. 

„Netempkit manęs prievarta į pažangą“, aš viešpatauju 
ir darau su savo žmonėmis savo žemėje, ką tik noriu. Tokia 
pavyzdinė dabartinės Rusijos raiška. Tėvynės karas joje tę-
siasi. Yra ko muštis. Visi, nepamiršę išsilaisvinimo kovų, tad 
ir Lietuva, turėtų būti linkę į šią XIX–XX a. tradiciją. Net jei ji 
būtų gudriai persukta – dabar jau „laisvintis iš Europos“.

Beje, mūsų „išvaduotojų iš Europos“, tiesiančių pagalbos 
ranką su „Iskanderais“, nepristigtume. Tik prisipažinkime 
suklydę, Lietuvos nepriklausomybininkai. Todėl, būdamas 
tradiciškai palankus tėvynių Europai, visad raginsiu įdėmiai 
stebėti, ar iš jos nekyšo senoji tironijų Europa. „Sieg heil!“

Pažvelkim vien į Lietuvos regionus. Ar negimsta šen 
ir ten vietinė tironija, ambicingai stojanti prieš aukštesnės 
valdžios tikrą ar įsivaizduotą hegemoniją. Čia būtų didžioji 
demokratijos mokykla, jeigu vietiniai feodalai apskritai linkę 
mokytis šio gero. Kam ta demokratija? – dažnam ši pažiūra 
atrodo kur kas paprasčiau. Viena valdžia, vienas laikraštis. 
Deja, tai Kremliaus konceptas.

Maža tesvarstoma, kad yra dar trečiasis ateities koncep-
tas. Jis ateina pats kaip šios dienos, kaip rytdienos tikrovė. 
Tai išmirštanti Europa. Ar ji išmirs demografiškai ir kultūriš-
kai pavienėmis šalimis, ar prieš tai susirinkusi bendrabuty – 
kur čia pamatinis skirtumas? Esmė yra noras arba nenoras 
gyventi. Ilgiau negu ligi pirmadienio.

Aiškiau pasakysiu taip: galime suputinėti savo tautų Eu-
ropoje po vieną, o galime urmu. Nuo Treptov-parko Berlyne 
iki Londongrado anapus griovio. Kakoj skirtum?

Būtų skirtumai, jei rinktumės europietiškumą, ne pu-
tiniškumą. Tokioj plotmėj suvereni demokratinė Europa 
turėtų prasmę. Ir mažesnės tautos, nevirstančios Trojos 
arkliais, turėtų prasmę. Vienybė prieš nedemokratinę išo-
rės galybių hegemoniją, branginant Europoje ir broliškoje 
krikščionybėje per 2 000 metų gimusią demokratiją.

Apie tokį Europos suverenumą verta ir galvoti, ir kalbėti. 
Žinoma, jeigu dar egzistuoja gyvenimo meilė ir valia gy-
venti. Ji buvo blykstelėjusi Lietuvoje kaip „Kubiliaus laikų“ 
baby-boomas, tik patys vengiame prisiminti. Diskutuojame 
apie vaiko pinigus, ne apie vaiko meilę. Priešingai, galime 

užmušti vaiką už tai, kad jis neaiškiai ištaria skaitmenis. 
Nors iš tikrųjų – už tai, kad jo tėvus ėda posovietinis be-
prasmizmas.

Pranciškus antai pasakė: nesileiskit į kalbas su velniu. Tą 
nuodėmę tolydžio darome, visa liberalioji plepių Europa. 
Tačiau ji dar nepamiršo dirbti. Vertinkim ir gerbkim savo 
europinę tėvynę. Jeigu priešas jau pasiekė to, kad mus gąs-
dina net žodis „Europa“, būkime eurotautininkais. Telkim 
Europos Sąjungą mūsų gyvybinei, net išlikimo, užduočiai: 
blokuoti ir atstumti Astravo šmėklą. Jei šiuo klausimu iš 
esmės jau apie 10 metų valstybiškai miegam, balsavom net 
už pabaisos finansavimą, tai visi lietuviški tautiniai drabu-
žėliai perspektyvoje virsta įkapėmis.

Kartoju: būkim eurotautininkais. Ir nesižavėkim savojo 
tautinio Seimo kolūkiu. 

Neseniai pasiūliau studijuoti feodalinę santvarką. Stu-
dijuokime ir kolūkinę. Ir kadaise visai naują tarybinį tautinį 
šokį: „Mūs kolūkio pirmininkas vidury ratelio.“ Natūralu, 
kad kolūkis negali balsuoti prieš faktinio pirmininko inte-
resus. Šis giriasi niekad neturėjęs interesų konflikto, nebent 
gausių atminties konfliktų. Bėda, kad visas Lietuvos Seimas 
sėdi savo priekaištingos reputacijos faktinio pirmininko 
interesų konflikte.

Tai pagrindinė priežastis, kodėl žemės nuosavybių jova-
las – nesvarstytinas! Jovalas mat skirtas jį srėbti. Bet amžinai 
taip nebus. Imkimės šios programinės užduoties.

Pasikeitus valdžiai šio to pasiekta, kai žalius, o senoj 
saulutėje raustančius valstiečius parėmė mūsų partija. Todėl 
reakcionieriai taip stengiasi, kad tik šios jėgos nesuartėtų.

Visa tai liečia mūsų mažytį lietuvišką Europos plotelį, 
kuriame privalome tvarkytis geriau.

Prisiminkime senąją eurosvajonę: taika ir bendradarbia-
vimas žmonių ir tautų gėrybei. Ne tautos turi išnykti, o jų 
kraugeriškumas. Jei kuris atsiversite mano naują knygelę 
„Teisė ir neteisė“, perskaitykite nors pirmąjį tekstą – apie 
Konstituciją visiems žmonėms. Kurie pasirinks žmonišku-
mą. Deja, žvėrėjančiame pasaulyje.

O mūsų, kaip politinės jėgos, pasirenkamas kelias – su 
Europa, galimai tobulėjančia ir stiprėjančia, tik ne susivai-
dijusia ir krinkančia. Todėl neprisidėkim prie pjautynių 
ir pakrikimo. Pasiklauskim tautiečių už griovio, ar juos 
labai žavi Jungtinės Karalystės separatiniai cirkai ir šūkiai: 
važiuokit namo! 

Tobulinkime demokratijų Sąjungą, kad neatsidurtume 
tarp laukinių.

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Tobulinkime demokratijų Sąjungą
Atkelta iš 1 p.

Padėka
Dėkoju Ignalinos rajono savivaldybės merui Henrikui Šiaudi-

niui, mero pavaduotojui Laimučiui Ragaišiui, Švietimo ir kultūros 
skyriaus vedėjai Gražinai Mackonienei, Linkmenų seniūnui Jonui 
Aleknai už paramą organizuojant ir vedant Pirmosios Lietuvos 
Respublikos (tarpukario) pasieniečių, saugojusių demarkacinę 
liniją su Lenkija, keturių kartų palikuonių susitikimą prie paminklo 
pasieniečiams „Jūs buvote, Jūs esate, Jūs būsite garbingi Lietuvos 
kariai“ 2018 m. gegužės 12 d. Linkmenyse.

Su didele pagarba dėkoju tarpukario Pasienio policijos Utenos 
baro pasieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, nuoširdžiai 
priėmusiems kvietimą dalyvauti šiame susitikime ir gausiai su 
draugais, giminėmis, šeimomis atvykusiems pagerbti tėvų, senelių, 
prosenelių atminimo, nusilenkti Jiems už garbingą tarnybą Tėvynei. 
Mūsų, keturių kartų palikuonių, dalyvavimas prie paminklo pasie-
niečiams Linkmenyse – naujas puslapis Lietuvos istorijoje. 

Nuoširdžiai dėkoju mano kartos Pirmosios Lietuvos Respublikos 
pasieniečių palikuonims, mano kartos vaikams ir vaikaičiams, kad 
išsaugojote tėvų, senelių, prosenelių atminimą, išsaugojote jų do-
kumentus, fotografijas ir kitus mūsų Valstybės reliktus. Mes kartu 
ateinančioms kartoms padovanojome Tėvynės garbingos praeities 
ženklą – dviejų dalių knygą „Parubežys ir parubežiniai“, kurios abi 
dalys iliustruotos, mieli pasieniečių palikuonys, Jūsų išsaugotomis 
relikvijomis apie tarpukario pademarklinijį, apie garbingą tėvų, 
senelių, prosenelių tarnybą Lietuvai. 

Ačiū Jums, ačiū manajai kartai, kad Lietuvos garbingos praeities 
atmintį perduodame ateinančioms kartoms.

Iškilmingai, patriotiškai nusiteikę tęskime Lietuvos Valstybės 
garbingo jubiliejaus LIETUVAI 100 minėjimą. 

Vardan tos Lietuvos!
Iki susitikimų.

Antanas ŽILĖNAS


