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2018 m. kovo 29-oji ir rugpjūčio 3-oji – 
datos, į Pagėgių krašto bibliotekininkystės 
istoriją nuo šiol įrašytos aukso raidėmis. 
Kovo 29-ąją Pagėgių savivaldybės tarybos 
nariai nutarė Pagėgių savivaldybės vie-
šajai bibliotekai suteikti Vydūno vardą, o 
rugpjūčio 3-ąją bibliotekos bendruomenė 
pakvietė savivaldybės vadovus, kolegas bib-
liotekininkus ir visus bibliotekos bičiulius, 
vydūniškojo dvasinio palikimo skleidėjus, 
puoselėtojus į iškilmingą Vydūno vardo 
suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai 
bibliotekai ceremoniją. Naująją, iškiliu Vy-
dūno vardu paženklintą Pagėgių savivaldy-
bės viešosios bibliotekos iškabą, bibliotekos 
direktorė Milda Jašinskaitė-Jasevičienė 
pakvietė atidengti Pagėgių savivaldybės 
merą Virginijų Komskį ir šios idėjos su-
manytoją, 2010 m. Pagėgių krašto garbės 
pilietį, Vydūno draugijos steigėją, ilgametį 
pirmininką, o šiuo metu garbės pirmininką, 
doc. dr. Vaclovą Bagdonavičių. Šią istorinę 
akimirką įprasmino Vydūno draugijos 
narių ir visų renginio dalyvių sugiedota 
Vydūno „Lietuvių giesmė“, tapusi šios 
draugijos himnu. Biblioteka šventės metu 
įgijo ir naują veidą – susirinkusiesiems 
pristatytas Lietuvos dailininkų sąjungos 
nario, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas“ 
vadovo, fotomenininko, tapybos plenerų 
organizatoriaus Sauliaus Kruopio iš Vil-
niaus tapytas ir Pagėgių savivaldybės mero 
Virginijaus Komskio bibliotekai dovanotas 

Mažoji Lietuva

Pagėgiuose – Vydūno viešoji biblioteka
Sonata NOGNIENĖ, Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininkė-
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Vydūno vardo suteikimo Pagėgių savivaldybės viešajai bibliotekai ceremonijos dalyviai – šios bi-
bliotekos darbuotojai ir svečiai, 2018 m. rugpjūčio 3 d. Sėdi (iš kairės): Vydūno draugijos pirmi-
ninkas T. Stanikas, bibliotekos direktorė M. Jašinskaitė-Jasevičienė, Vydūno draugijos steigėjas, 

Garbės pirmininkas, doc. dr. V. Bagdonavičius, daug metų bibliotekai vadovavusi E. Stankevičie-
nė, direktorės pavaduotoja R. Vaitkuvienė, prof. dr. A. Martišiūtė-Linartienė, Bibliografijos-infor-
macijos skyriaus vedėja A. Andrulienė. Stovi (iš kairės): Pagėgių sav. meras V. Komskis, Vilkyškių 
filialo bibliotekininkė L. Norbutienė, Klaipėdos apskr. viešosios I. Simonaitytės bibliotekos vyriau-

sioji metodininkė R. Milerienė, Šilgalių filialo bibliotekininkė T. Biliūnienė, Fondo organizavimo 
skyriaus vedėja J. Eidikaitienė, Stoniškių filialo bibliotekininkė Z. Genutienė, Klaipėdos miesto 

sav. viešosios bibliotekos direktorė B. Lauciuvienė ir jos pavaduotoja E. Koveckienė, Piktupėnų 
filialo bibliotekininkė N. Jogienė, Žukų filialo bibliotekininkė V. Kanovienė, bibliotekos metodi-

ninkė-Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja S. Nognienė, LR Seimo narys R. Juška, 
Natkiškių filialo bibliotekininkė D. Jonelienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja L. FetingienėNukelta į 2 p.

Liepos 14 d. Žalgirio pergalės parke buvo 
minimos 608-osios Žalgirio mūšio pergalės 
metinės. Prasidedant šventei ore pasirodė 
du lėktuvai, atskridę pasveikinti susirinku-
siųjų. Tai Karinių oro pajėgų eurokopteris ir 

Žalgirio mūšio 608-osios metinės

Į Žalgirio pergalės parką 
ugnį nešė jaunimas

Prof. dr. Aleksandras VITKUS, Lietuvos žurnalistų sąjungos 
narys

verslininko Paulius Staliūno pilotuojamas 
lėktuvas. Kaip pastebėjo renginio vedėja 
Alma Pauželienė, „Žalgirio pergalės parke 
susitiko praeitis ir dabartis“.

Šių metų liepos 20 d. „Misijos Sibiras“ 
dalyviai nuvyko į Kazachstaną. Nors su 
XX a. viduryje sovietų sistemos vykdytais 
trėmimais pirmiausia siejamas Sibiras, Ka-
zachstanas taip pat labai svarbi šių įvykių 
atminimo vieta. Kalinių gabenimas vagonuo-
se, sunkumai lageriuose, tardymai ir menka 
viltis giliai įsirėžę į ten buvusiųjų sąmonę. 
Žurnalistas Antanas Seikalis su žiauriu 
lagerių gyvenimu susipažino būdamas vos 
septyniolikos, pasak jo, tokie įvykiai visam 
laikui pakeičia žmonių gyvenimą. 

Antanas Seikalis 1950 m. Ypatingojo teis-
mo Maskvoje buvo nuteistas dešimčiai metų 
už antisovietinę veiklą, tiksliau už tai, kad 
šeimos namuose buvo įrengta partizanų slėp-
tuvė. „Slėptuvė buvo namuose, partizanai pas 
mus būdavo ne pastoviai, daugiausiai žiemą 
arba tuomet, kai serga. Čia slėpėsi artimi mūsų 
kaimo žmonės. Tie žmonės didvyriškai žuvo, 
tarp jų buvo ir partizanių merginų. Mano bro-
lis dabar taip pat pripažintas partizanu, tačiau 
jis miške niekada nebuvo, žinoma, yra lankęsis 
bunkeryje, bet tam, kad perduotų naujienas. 
Jis buvo puikus radijo specialistas – būdamas 
labai jaunas Sovietų Sąjungoje laimėjo radijo 
mėgėjų pirmąją premiją, tačiau ši premija buvo 
atimta. Taigi, pas mus namuose buvo gera 

Enrika GECAITĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto žurnalistikos studijų studentė

radijo aparatūra, tokioje senoje dėžėje, tačiau 
labai gera. Brolis pranešinėdavo naujienas 
partizanams, nes bunkeryje, kuris buvo prie 
pat keliuko, radijo nebuvo galima klausytis. 
Aš pats partizanams nešdavau šovinius“, –  
A. Seikalis prisiminė įvykius, už kuriuos abu 
su broliu buvo nuteisti. 

Antanas Seikalis. Enrikos Gecaitės nuotr.

Martynas Jankus Vydūnas
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Lietuvos istorijos knygos

Apgaulingoji „Lietuvos 
istorija paaugusiems“...

Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas
Pradžia Nr. 6 (848)

Eilinį kartą dėstant vis skirtingas tų pačių 
įvykių versijas, p. 266–268 visai tinkamai 
apibūdintas Kristijonas Donelaitis (jau kitaip 
nei nevykusiame pristatyme p. 216). Vėl 
galvosūkis vaikams – kurie iš tų teiginių 
klaidingi, o kurie teisingi?

Gerai, kad p. 269 minima Taravos Anikė. 
Deja, neskiriant vietos svarbiausiems Lie-
tuvos praeities įvykiams ir procesams, čia 
pažeriamos visos paskalos: kiek ta vokietė 
moteriškė turėjusi vyrų, kiek vaikų, kiek 
iš jų numirę ir pan. Tokie begaliniai tuščia-
žodžiavimai vargu, ar patrauks rimtesnius 
Lietuvos jaunuolius. Užtat nei vieno žodžio 
nepaskirta Martyno Mažvydo būstinei 
Ragainėje, ilgaamžei Mažosios Lietuvos 
sostinei Tilžei, kitoms lietuvininkų krašto 
įdomybėms ir lietuvybės veikėjams.

Baigiant Abiejų Tautų Respublikos 
(ATR) istoriją, vėl meluojama – esą „Per 
nesėkmingus XVIII amžiaus karus su Rusija 
ir Švedija valstybė nusilpo ir pateko galin-
gų kaimynų įtakon“ (p. 270). Tiek gyrus 
tą jungtinę valstybę, palaimingą Lenkijos 
vaidmenį, taip nieko ir nepasakyta apie 
svarbiausias ATR nuosmukio ir galutinio 
žlugimo priežastis. Jaunimui taip nieko 
ir nepaaiškinta: kodėl ne per seniai savo 
priešus nugalėdavusi ir valdas plėtusi LDK, 
galop nepajėgė net apsiginti; kodėl didžioji 
jungtinė valstybė tapo ne visagale imperija, 
o tik užkariautojų niekinta pastumdėle, 
nugyventu ir nuskurdusiu kraštu. Juk ir tais 
laikais, niokojant įvairiems užkariautojams, 
turtus sugebėjo krautis Flandrija (dabartinė 
Belgija), potvynių siaubiami Nyderlandai ir 
kitos Vakarų šalys.

Daug vietos skiriama faktiškai neveiku-
siai ATR Konstitucijai, dar išsamiai rašant 
apie įvykius Prancūzijoje, JAV ir kitur. Vėl 
tendencinga dėstymo mozaika – užuot 
kalbėjus apie ATR žlugimo svarbiausias 
priežastis, geriau paplepėkime apie tą vie-
nintelį įvykį, trumpu žybsniu nepajėgusį 
nuskaidrinti anuometinės padėties.

Tik užsimenama apie ATR svarbiausią 
tragediją – esą jos lietuviškos žemės XVIII a. 
pabaigoje visai natūraliai atitekusios Ru-
sijai. Šiandien rusiškame internete gausu 
pasipiktinimo – kažkas aptiko ten išleistą 
knygą, kurioje užsiminta apie anuometinę 
okupaciją – esą tai šmeižtas, esą tuomet len-
kai ir lietuviai patys tapo Rusijos imperijos 
pavaldiniais (kaip ir 1940 m.).

Reikia pagirti priedu tapusį 30 skyrelį 
„Trys iškylos į Vilnių“ (p. 284–297), kur visai 
smagiai aprašomos mūsų sostinės įdomybės 

(tiesa, vėl nepaliečiant esminių temų – 
Vilniaus lietuvėjimo ir lenkėjimo, buvusios 
plėtros ir netekčių). Deja, vėl pasigendama 
likusios Lietuvos – dabar jau pradedame 
suvokti, kad viską skiriant vieninteliam 
miestui (tegu ir sostinei) galop bus blogai 
visai šaliai. Šios knygos skaitytojai taip pat 
liks apgauti – jie daugiau ką naudingo suži-
nos apie Vilnių nei apie visą likusią Lietuvą. 
Deja, ir žinios apie sostinę neretai kartojasi 
atskiruose skyriuose. 

Trumpai paminėtini ir bendrieji knygos 
trūkumai. Nors šis veikalas vadintas „Lietu-
vos istorija“, nemaža jo dalis skirta visai ki-
tiems kraštams. Jau kalbėjau apie puslapius 
puošiančias spalvotas iliustracijas, kuriose 
pernelyg daug visai svetimų kraštų vaizdų. 
Tinka Lietuvą lyginti su kitais kraštais, jei pa-
grindinis dėmesys skiriamas mūsų kraštui, 
o ne kitiems. Antai, p. 210 paminėtos bene 
pirmosios Lietuvos katės. Deja, kelis kartus 
tiek puslapių ploto užima kačių atvaizdai 
iš Egipto ir Nyderlandų. Gal tingėta surasti 
kokį paveikslą iš lietuviškų žemių – panelė 
su kačiuku ar pan. Piktai juokaujama, kad 
ieškantiems žinių apie Lietuvos praeitį, atei-
tyje gal reikės studijuoti Egipto ir kitų šalių 
istorijas – gal ten neatsakingi autoriai ištisus 
puslapius skirs tolimai Lietuvai.

Labai nuvylė knygos žemėlapiai. Mažai 
informatyvios ir nepatrauklios schemos 
užima daug vietos, tačiau iš jų galima su-
žinoti visai nedaug. Vėl tenka prisiminti 
įspūdingus ir turiningus istorinius žemė-
lapius Vakarų leidiniuose, kuriuos galima 
studijuoti valandų valandas. Vargu, ar šios 
knygos neįdomūs žemėlapiai sužavės įman-
trių kompiuterinių žaidimų prisižiūrėjusius, 
internete nardančius Lietuvos jaunuolius.

Šiais laisvės ir demokratijos laikais lyg 
ir netiktų priekabiauti – esą tegul autoriai 
rašo taip, kaip nori, demonstruodami savo 
nemokšiškumą ir tendencingumą. Tačiau 
šios knygos leidybą iš mūsų šalies mokesčių 
mokėtojų lėšų dosniai finansavo Lietuvos 
kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros ta-
ryba. Leidinyje apdairiai nutylėti šios knygos 
lobistai, rašę jos rankraščiui rekomendacijas ir 
teigiamus atsiliepimus. Veikiausiai dauguma 
jų to veikalo net nepaskaitė – neva autorius 
savas žmogus, vis šneka per televizijas, kartu 
puotaujama ir t. t. Taip Lietuvoje lengvai byra 
valdiški pinigėliai įvairioms avantiūroms.

Tektų užjausti ir solidžią „Baltų lankų“ 
leidyklą. Ten irgi nepasirūpinta atidžiai per-
skaityti rankraštį, ištaisyti bent ryškiausias 
klaidas ir kvailystes.

Prie jau paminėtų pavyzdžių pridursiu 
dar vieną Bumblauskų „perliuką“: „Mū-

riniai pastatai Lietuvoje prigijo sunkiai... 
didelių patalpų nemokėta šildyti“ (p. 213). 
Išties graudu skaityti tokias nesąmones. Dar 
prieš tūkstančius metų mamutų medžiotojai 
tundroje išgyvendavo šildydamiesi prie 
laužų, susisukdami į žvėrių kailius – negi 
kokiais Mindaugo laikais lietuviai esą būtų 
mirtinai sušalę kokioje mūrinėje menėje, gal 
pamiršę visą protėvių patirtį.

Blogiausia, kad prisidengus spalvotais 
paveikslėliais ir labiau vykusiais puslapiais, 
Lietuvos jaunimui peršamos, kaip dabar 
sakoma, feikinės (melagingos) žinios – neva 
vienuolių ordinas – tai valstybė, dvaras – tai 
pastatas ir t. t. Gal oficialiosios Lietuvos 
Respublikos institucijos remia ir tokius, pa-
vyzdžiui, aritmetikos vadovėlius, kuriuose 
teigiama, kad 2 x 2 = 17. Užjaučiu sąžiningus 
istorijos mokytojus, kuriems teks piktai bar-
tis su kokiais užsispyrėliais, šaukiančiais: „o 
Bumblauskai rašė visai kitaip!“

Dar liūdniau, kad knygoje nenorėta 
sąžiningai apibūdinti ilgaamžių Lietuvos ir 
Lenkijos santykių. Nutylėti svarbiausieji jų 
momentai – ankstyvosios lietuvių ir lenkų 
kovos, Lenkijos kryžiuočiai, pirmieji susita-
rimai ir sandoriai, vėlesni įvairiapusiai ryšiai 
ir pan. Teigiant, kad Radvilos sulenkino 
Lietuvą, kad ten įsigalėjo lenkiškoji kultūra, 
niekaip nepaminima Mažoji Lietuva, kurios 
lietuvybės beveik nepalietė lenkiškos įtakos. 
Visoje knygoje vengiant skaičių ir aiškesnių 
duomenų, nutylėta, kad vadinamoji lenkiš-
koji Lietuvos kultūra apėmė tik nedidelį 
anuometinės visuomenės sluoksnelį. Ne-
norėta priminti, kad eiliniai mūsų krašto 
žmonės, dauguma kaimiečių ir kitų visai 
neskubėjo sulenkėti, iki pat 1918 m. išlai-
kydami lietuvių kalbą, protėvių papročius 
ir savąjį mentalitetą. Nepasakyta, kad tas 
giluminis savo etninės tapatybės pojūtis 
per šimtmečius išsaugojo pačią lietuvybę, 
kad dauguma lietuvių instinktyviai atsispir-
davo ilgaamžei polonizacijai, rusifikacijai, 
germanizacijai, nepuldami prisiglausti prie 
stipresnių kaimynų ir užkariautojų.

Liūdna, kad nenorėta Lietuvos jaunimui 
bent hipotetiškai paaiškinti svarbiausių da-
lykų – kodėl susiformavo ir iškilo Lietuva, 
kodėl neilgai švytėjusi LDK žlugo Abiejų 
Tautų Respublikos rėmuose ar spąstuose, 
kodėl lietuviškosios imperijos kūrėjai galop 
tapo Europos autsaideriais...

Būtų gerai, kad toji ydingoji knyga 
išnyktų it koks slogutis. Deja, pasklidę jos 
egzemplioriai dar ilgai nuodys tūkstančių 
lietuvių jaunuolių protus ir širdis.

Gal ateityje kokie sąžiningi žmonės 
imsis kurti išties patikimą ir jaunimui 

pritaikytą Lietuvos istorijos versiją. Tuo 
galėtų užsiimti ne vien vadinamieji ofici-
alieji istorikai (aptartoje knygoje gėdingai 
pademonstravę savo nemokšiškumą), bet 
ir tikrieji Lietuvos praeities mylėtojai. 
Gal koks talentingas dizaineris kada nors 
sukurs išties užburiantį veikalą – žaiža-
ruojantį išmone ir išmaningai pateikiamais 
tikrais (o ne feikiniais) faktais. Gal kas 
nepatingės apibūdinti lietuviškųjų žemių 
ūkinės istorijos, surinkdamas žinias apie 
kaimus ir miestus, skirtingų žmonių gyve-
nimą įvairiose epochose. Gal kada nors lie-
tuviškai tebekalbantys jaunuoliai, atsivertę 
tokį įdomų leidinį, galės sužinoti, kokie iš 
tikrųjų buvo lietuviai ir Lietuva prieš 500, 
1 000 ar 2 000 metų, kaip tada gyventa 
ir kovota dėl išlikimo ir ateities. Gal kas 
nors vaizdingai paaiškins, kada atsirado 
Lietuvos valstiečiai (kaip ir dvarininkai, 
baudžiauninkai, miestiečiai bei kiti), kuo 
jie skyrėsi nuo kitų šalių žmonių, kaip jie 
keitėsi per amžius, kaip gyveno (skurdžiau 
ar turtingiau nei kitur), atsakys ir į kitus 
jaunimui kylančius klausimus. Gaila, kad 
aptariamos knygos autoriai apsiribojo savo 
širdims mielesniais dalykais – didikų puo-
tomis, ryšiais su Lenkija, Vilniumi, Žalgirio 
mūšiu ir pan., kitką palikdami nežinioje.

Belieka apgailestauti, kad A. ir M. Bum-
blauskų rašinys pretenzingai pavadintas 
„Lietuvos istorija“, nors tai tėra padrikų 
žinių ir neretai klaidingų teiginių kratinys, 
kuriame nebandyta paaiškinti esminių mūsų 
šalies praeities momentų. Galėtume prisi-
minti, kad ir kuklius XVIII a. šviesuolius, 
kurie savo reikšmingus traktatus nepre-
tenzingai vadindavo šitaip – „Kai kurie pa-
stebėjimai apie...“, „Kelios pastabos dėl...“. 
Juokaujama, kad principingesnė leidykla šį 
veikalą būtų pavadinusi, pavyzdžiui, taip: 
„Pletkai, šposai ir kitokie pramanai apie 
Lietuvoje būtus ir nebūtus dalykus“, taip 
jauniesiems skaitytojams paaiškindama, 
kas jų iš tiesų laukia, atsivertus spalvingus 
knygos viršelius.

Tenka apgailestauti, kad „Baltų lankų“ 
leidykla šį rašinį leido kaip vadovėlį. Beliktų 
tikėtis, kad ydinga knyga nebus įteisinta 
ir netaps privaloma mokymo priemone 
Lietuvos mokyklose. Dar galima padejuoti, 
kad nemažas leidėjų darbas ir išleistos lėšos 
nepatenkino vilčių, kad taip ir nesulaukta 
sąžiningai ir kompetentingai parašyto vei-
kalo mūsų jaunimui, kuriam teks rinktis 
tarp nuobodžių tekstų ir viliojančios bei 
spalvingos apgaulės.

Pabaiga

paveikslas „Mūsų Vydūnas“. Savivaldybės 
vadovas teigė, kad Vydūno vardo suteiki-
mas – ne tik didžiulė garbė, bet ir svarbus 
įpareigojimas. Džiaugdamasis svarbiu visai 
savivaldybei žingsniu, meras bibliotekos 
bendruomenei įteikė rankų darbo Vydūno 
bibliotekos svečių knygą ir sakėsi tikintis, 
kad čia įsiamžins daug garbingų svečių.

Bibliotekos bendruomenę šia svarbia 
proga sveikino, gėlių žiedais ir įvairiomis 
literatūrinėmis dovanomis pagerbė gausybė 
svečių: LR Seimo narys Ričardas Juška ir jo 
padėjėja, Pagėgių savivaldybės tarybos narė 
Gražina Jankauskienė, Pagėgių savivaldybės 
administracijos direktorė Dainora Butvydie-
nė, Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos klebonas 
Kazys Žutautas, Europos Parlamento nario 
Bronio Ropės vardu – jo patarėja Jolanta 
Vaitiekienė, Tarybos narys Edgaras Kuturys, 
Klaipėdos regiono bibliotekų atstovai – Klai-
pėdos apskrities viešosios Ievos Simonaity-
tės bibliotekos vyriausioji metodininkė Rasa 
Milerienė, Klaipėdos miesto savivaldybės 
viešosios bibliotekos direktorė Bronislava 

Lauciuvienė ir jos pavaduotoja Eugenija 
Koveckienė, Jurbarko rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos vadovė Rasida Kali-
nauskienė, Tauragės rajono savivaldybės 
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja 
Sandra Lėkytė, Tauragės literatų klubo 
„Žingsniai“ vadovas Eugenijus Šaltis, ku-
ris perskaitė ir renginyje, deja, negalėjusio 
dalyvauti rašytojo, prof. habil. dr. Alfonso 
Eidinto sveikinimą, Lietuvai pagražinti 
draugijos Pagėgių skyriaus bei Pagėgių 
moterų bendrijos „Pagėgių vaivorykštė“ 
nariai, Pagėgių savivaldybės kultūros centro 
atstovai, bibliotekos skaitytojai ir kiti. 

Gražiausi padėkos žodžiai už įdirbį bi-
bliotekai žengiant Vydūno vardo suteikimo 
link skriejo buvusiai ilgametei bibliotekos 
vadovei Elenai Stankevičienei bei doc. dr. 
Vaclovui Bagdonavičiui, įvertinusiam biblio-
tekos pastangas nešti aukštai iškėlus Pagėgių 
krašto kultūros atminties ir Vydūno dvasinio 
palikimo puoselėjimo vėliavą. Doc. dr. Va-
clovas Bagdonavičius akcentavo esąs labai 
laimingas, nes visų vydūniečių ilgus metus 
puoselėta svajonė suteikti būtent Pagėgių sa-

vivaldybės viešajai bibliotekai Vydūno var-
dą buvo sėkmingai įgyvendinta, bei linkėjo, 
kad biblioteka visada eitų šiuo keliu bei savo 
darbais skleistų Vydūno idėjines vertybes. 
Šventės dalyviams muzikinį pasirodymą 
dovanojo Pagėgių savivaldybės kultūros 
centro folkloro ansamblis „Kamana“ (vad. 
Aksavera Mikšienė), atlikęs šviesaus atmi-
nimo krašto kultūros didžiavyrių – Vydūno 
bei Martyno Jankaus – sukurtas dainas.

Renginyje taip pat pristatyta monografija 
„Vydūnas“ (2017). Jos bendraautoriai doc. 
dr. Vaclovas Bagdonavičius bei literatūrolo-
gė prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė at-
skleidė pagrindinę knygos intenciją – pažinti 
Vydūną: per šio šviesuolio gyvenimą, filoso-
fiją, kūrybą, visuomeninę kultūrinę veiklą, 
jį supusią politinę bei socialinę aplinką. Šis 
leidinys, pasak autorių, yra tarsi kvietimas 
pažvelgti į Vydūno dvasią. Prof. dr. Aušra 
Martišiūtė-Linartienė išryškino Vydūno 
pedagoginės veiklos reikšmę, teigdama, 
kad šio mąstytojo mintys apie žmogaus 
asmenybės galią suteikė daug akstino iškilti 
daugeliui žymių Lietuvos kultūros veikėjų 
bei tokiems lietuvių kultūros korifėjams kaip 

Ieva Simonaitytė, Jonas Mekas ir kt. Vydūną 
mokslininkė įvardijo kaip visai tautai labai 
brangią ir vertingą, su Pagėgių kraštu ypa-
tingais ryšiais susijusią asmenybę. 

Renginį vainikavo Vydūno draugijos 
pirmininko Tomo Staniko pristatyta Vydūno 
draugijos inicijuotų ir įgyvendintų Vydūno 
metams pažymėti skirtų veiklų apžvalga. 
Draugijos pirmininkas, dovanodamas šios 
draugijos išleistus leidinius, linkėjo, kad 
biblioteka taptų Vydūno idėjų sklaidos 
židiniu.

Po bibliotekos vadovės M. Jašinskaitės-
Jasevičienės padėkos svečiams bibliotekoje 
nusidriekė ilga eilė norinčiųjų įsigyti ne tik 
renginio metu pristatytą leidinį, bet ir kitų 
Vydūno draugijos išleistų knygų bei čia pat 
gauti jų autorių ar sudarytojų autografus.

Šventės dalyviai ir svečiai buvo pakvies-
ti tęsti diskusijų apie Vydūną ir jo vardo 
padovanotą misiją bibliotekai prie kavos 
ar arbatos puodelio, skanaujant Pagėgių 
savivaldybės mero Virginijaus Komskio šia 
proga padovanotą tortą.

Ritos Vidraitės nuotr.

Mažoji Lietuva

Pagėgiuose – Vydūno viešoji biblioteka
Atkelta iš 1 p.
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Daug kur rašoma, kad nuo vaikystės 
tas pilsudskiukas pasižymėjo ypač dideliais 
gabumais aferoms, intrigoms. Tie jo gabumai 
išryškėję partiniame darbe, iškopus į lenkų 
socialistų partijos lyderius. Taip tas J. Pilsuds-
kis, artėjant Rusijos karui su Japonija, nuvyko 
net į Tokiją ir pasisiūlė japonams talkinti kare 
prieš rusus: suorganizuoti lenkų pulkus ir 
pulti rusus iš Vakarų, nuo Vyslos, o taip pat 
visoje Rusijoje rengti sabotažo, teroro akcijas, 
teikti informaciją apie rusų kariuomenę, 
kitaip sakant, būti ir japonų šnipu. Japonų 
žvalgybininkai gal ir būtų užkibę ant tos  
J. Pilsudskio meškerės, bet visa sumaišė kitas 
didis lenkų patriotas, tautininkas (endekas), 
jo konkurentas į Marios lovą Vilniuje (jį  
J. Pilsudskis išstūmė iš jos) E. Dmovskis. Jis, lyg 
nebūtų tikras lenkas, ėmė pliurpti japonams, 
kad J. Pilsudskis yra tik aferistas ir jo planas dėl 
lenkų mobilizacijos karui prieš rusus – tai tik 
noras išpešti daugiau pinigų (ir E. Dmovskis 
buvo atsibeldęs tuo pačiu tikslu – kad japonai 
finansuotų jo, endekų partiją). Tai japonams 
sukėlė abejonių ir jie atsisakė remti J. Pilsudskį 
kaip būsimos lenkų armijos vadą, bet davė 
bene 20 tūkst. dolerių avanso japonų šnipų 
darbui organizuoti ir už būsimą informaciją 
apie rusus. Tai tiems metams buvo didelė 
suma. Kiek japonai ir už kokius žadamus 
nuopelnus japonai sušelpė (ar iš viso sušelpė?) 
lenkų tautininkų vadą E. Dmovskį, nepasisekė 
aptikti duomenų.

J. Pilsudskiui mokytoju, atrodo, buvo ir 
„būsimasis tautų tėvas“ Stalinas, vadovavęs 
teroristų-plėšikų gaujai, siautusiai po visa 
Rusiją, kad aprūpintų save, Leniną, jo bolše-
vikus pinigais. Ir Lietuvoje J. Pilsudskis, kaip 
ir Rusijoje Stalinas, kad aprūpintų savo lenkų 
socialistų partiją lėšomis, iš patikimiausių jos 
narių buvo suorganizavęs nemažą ginkluotų 
teroristų gaują – „partijos maitintoją“. Vienas 
sėkmingiausių tos J. Pilsudskio teroristų-plėši-
kų gaujos žygdarbių – tai 1908 m. rugsėjo 28 d. 
pašto traukinio netoli Vilniaus (Bezdonių 
stotyje) užpuolimas ir pagrobimas iš jo arti 
200 tūkst. aukso rublių, vežtų iš Peterburgo 
Vilniaus tramvajaus statybai. Tai tais laikais 
buvo milžiniška suma. J. Pilsudskis, valdyda-
mas tokius pinigus, gan sėkmingai galėjo val-
dyti ir partijos narius. Bet kadangi Vilniuje ar 
Varšuvoje aktyviau veikti buvo pavojinga, jis 
su bendražygiais persikėlė į Austrijos valdomą 
Galiciją, kurios valdžia visai nekreipė dėmesio 
į lenkų veiklą. O J. Pilsudskis, kaip sako, nuo 
vaikystės save matęs tik kaip didelį karvedį, 
įtikino ir kitus savo partijos vadus organizuoti 
lenkų legionus, pats pasiskirdamas jų vadu.

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, J. 
Pilsudskis pasisiūlė su savo legionieriais talkin-
ti Vokietijos ir Austrijos okupacinei valdžiai. 
Tai jas nudžiugino ir 1916 m. lapkričio 5 d. 
Vokietijos ir Austrijos imperatoriai paskelbia 
Lenkijos karalystės atkūrimą, o vienu iš jos 
Regentų tarybos narių – J. Pilsudskį, paski-
riant jį, kaip lenkų legionų formuotoją, ir karo 
ministru. Laikui einant ir „lenkų legionams“ 
nevykstant į frontus nei prieš rusus, nei prieš 
prancūzus, imperatoriai – lenkų karalystės 
atkūrėjai, įžvelgė J. Pilsudskio sabotažą. Ir už 
tai jį pasiuntė į Marienburgo tvirtovę. Nors 
J. Pilsudskis apie tai prisimindavo ir jį dievi-
nantieji vadino ir vadina „kalinimu“, bet iš to 
meto dokumentų matyti, kad jam vokiečiai 
buvo išskyrę net trijų kambarių butą, virėją, 
leisdavo retkarčiais ir vienai kuriai iš žmonų 
pašildyti jį, „lenkų tautos kankinį“, lovoje. 
Bet tas „įkalinimas“ išėjo jam į naudą karui 
pasibaigus. Kai 1918 m. lapkričio pradžioje 
jis sugrįžo Varšuvon, pompastiškai čia buvo 
sutiktas kaip Lenkijos didvyris, kaip lenkų 
legionų kūrėjas, vadas ir, remiamas tų savo 
draugų legionierių, lapkričio 11 d. paskelbus 
Lenkijos nepriklausomybę, o pats save – Len-
kijos viršininku, o 1926 m. gegužės pradžioje, 
organizavęs su savo legionais valstybėje 
perversmą (žuvo apie 1 500 karių, pasiprieši-
nusių tam J. Pilsudskio sąmokslui), pasiskelbė 
Lenkijos diktatoriumi.

Kuo J. Pilsudskis kilo aukščiau partinėje ir 
valstybės valdžioje, tuo tai vis skaudžiau jautė 
ypač Rytų Lietuvos lietuviai, tuo daugėjo jo 
komisarų, prilendančių ir prie okupacinės vo-
kiečių valdžios ir įrodinėjančių jai, kad Lietuva 
nuo amžių – tik Lenkijos kraštas, kad lietuviai 
yra tie patys lenkai, tik kiek kitaip šnekantys; 
okupantai vokiečiai, atkūrę marionetinę Len-
kijos karalystę su J. Pilsudskiu valdžioje, daug 
kartų svarstė lenkų reikalavimus, kad jei ne 
visa Lietuva, tai bent Vilniaus kraštas būtų 
prijungtas prie tos jų karalystės. Su tokiais 
savo imperiniais reikalavimais lenkai plūdo 
ir į Berlyną, Vatikaną, kuriame tarp popiežių 

tarnų ypač buvo gausu lenkų, nepraleidusių 
popiežiui nė menkiausios teigiamos žinutės ir 
apie lietuvių katalikų engimą, lietuvių aukas 
dėl savo Nepriklausomybės (visa tai, matyti, 
lėmė, kad Vatikanas buvo viena iš paskutinių 
pasaulio valstybių, pripažinusių ir Lietuvos 
valstybingumą de jure (1924 m. pabaigoje).

Lietuvoje tik vokiečiams okupantams sua-
bejojus lenkų, kaip sąjungininkų, nuoširdumu, 
ir kai tą jų vaduką J. Pilsudskį uždarė minėtoje 
Marienburgo tvirtovėje, vokiečių okupacinė 
valdžia palankiau ėmė žiūrėti ir į lietuvių rei-
kalavimus atkurti valstybingumą, nepaisant ir 
Vilniaus bei jo krašto lenkų ir sulenkėjusiųjų 
melo ir skundų apie lietuvių tautos tariamas 
skriaudas lenkams. Jie, lenkai, dažniausiai 
būdavo ir didžiausiais trukdytojais lietuviams 
mėginant bet ką suorganizuoti. Jie, daug kur 
talkinant ir žydams, visaip trukdė, skundė 
vokiečiams, protestavo ir 1917 m. rugsėjo 
18–22 d. Vilniuje organizuojant Lietuvių kon-
ferenciją, kad išrinkus Lietuvos tarybą (vėliau – 
Lietuvos Valstybės Tarybą) ir įgaliojus ją 
skelbti nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atkūrimą. Lenkai ir žydai atsisakė dalyvauti 
toje konferencijoje, atsisakė skirti savo atstovus 
į tą Tarybą. Bet jei žydai po to, kai lietuvių 
Tauta atkūrė savo Nepriklausomybę ir tapo 
aišku, kad atsilaikys, o J. Pilsudskis ir jo gaujos 
ėmė grasinti žydams susidorojimu dėl teiktos 
paramos Raudonajai armijai, bolševikams, 
ėmė dalyvauti ir nepriklausomos Lietuvos 
valdžios struktūrose ir remti lietuvius sava-
norius, tai lenkai ir toliau liko nuožmiausiais 
ir atsikuriančios nepriklausomos Lietuvos 
priešais, niekada nepripažino ir Lietuvos 
valstybingumo de jure. 

Tarp didžiausių nepriklausomos Lietuvos 
priešų buvo tas lietuviškos kilmės šlėkta, 
Lenkijos viršininkas J. Pilsudskis, nenuils-
tamai skelbęs, kad nepriklausoma Lietuva 
yra vokiečių sąmokslo rezultatas (vėliau – 
bolševikinės Rusijos, jos vado Lenino). Liejo 
pyktį, nes, jo manymu, tik lietuvių tautos pasi-
priešinimas sutrukdė jam, Lenkijos viršininkui 
J. Pilsudskiui, atkurti tokią Lenkiją, kokia ji 
buvo iki padalijimų – nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros, t. y. Lenkiją su įjungta visa LDK (Lietu-
va, Gudija, Ukraina); atkūrus tokią Lenkiją jis 
planavo prisijungti ir kitas Baltijos šalis, o taip 
pat Rumuniją,Vengriją, Bulgariją, Čekoslova-
kiją – visą vadinamąją Rytų Europą. To plano 
apmatams pritarė daug Prancūzijos, Anglijos 
ir kitų imperinių valstybių vadų, planavusių, 
kad sukurta galinga Lenkija bus Vakarams 
užtvara nuo bolševikinės Rusijos. Pagal tuos 
pačius JAV, Prancūzijos, Anglijos planus 
Lietuva turėjo atitekti Lenkijai arba, jei priešin-
tųsi, būtų „grąžinta“ Rusijai, nuvertus Lenino 
bolševikų valdžią – rusų baltagvardiečių ir iš 
Vakarų „ekspedicinių armijų“ pagalba atkur-
tai Rusijai, tik kapitalistinei. Tad kai 1918 m. 
pabaigoje bolševikinės Rusijos kariuomenė 
įsiveržė į nepriklausomą Lietuvą ir artėjo prie 
sostinės Vilniaus, Lenkijos viršininkas ir jo 
vietiniai bernai atsisakė padėti Lietuvai ap-
siginti, jei Lietuva neįsijungia į Lenkiją. Pagal  
J. Pilsudskio planus tik jo legionai turėjo „išva-
duoti“ Vilnių, o po to prijungti ir visą Lietuvą, 
tariamai vykdant „vietinių žmonių“ valią. Ir 
tą planą mėgino įgyvendinti: kai 1919 m. pa-
vasarį Lietuvos savanoriai gan sėkmingai ėmė 
stumti bolševikų Raudonąją armiją iš šiaurinės 
Lietuvos, Vilnių ir jo kraštą puolė ir okupavo  
J. Pilsudskio legionai, bet jie nepadėjo lie-
tuviams įveikti raudonųjų okupantų ir tik 
laukė, kol lietuviai galutinai Raudonąją ar-
miją išstums už Dauguvos. Ir kai lietuviams 
tai pavyko, J. Pilsudskis davė nurodymą 
įvykdyti „atsarginį“ ėjimą: visoje Lietuvoje, o 
ypač gausioms slaptoms savo teroristų (POW) 
ginkluotoms gaujoms 1919 m. rugpjūčio an-
troje pusėje, sukilti „Lietuvos patriotų“ vardu 
ir, išvaikius, sunaikinus Laikinąją Lietuvos 
Vyriausybę, Prezidentą Antaną Smetoną, 
sudaryti iš lenkų ar jiems patikimų veikėjų 
Lietuvos valdžią, kuri ir paprašytų jo, Lenkijos 
viršininko, prisijungti Lietuvą, kaip neatskiria-
mą Lenkijos dalį. Sakoma, kad J. Pilsudskiui 
jau buvo surastas ir baltas eržilas, ant kurio 
jis su palyda planavo įjoti ir į „išvaduotą nuo 
lietuvių“ Laikinąją Lietuvos sostinę – Kauną. 
Tik nepasisekė šis planas: jaunutės Lietuvos 
žvalgyba išaiškino tą lenkų sąmokslą, surado 
jų ginklų sandėlius, suėmė bene 1 500 slaptai 
Lietuvoje veikusių lenkų teroristų, kurių ne-
mažą dalį vėliau ir nuteisė. 

Tuo metu atsikuriančią nepriklausomą 
Lietuvą turėjo užsmaugti ir Antantės vadų 
sumanymu Latvijoje iš vokiečių kareivių ir 
rusų baltagvardiečių sudaryta vadinamoji 
bermontininkų armija (štabas – Jelgavoje), 
turėjusi apie 50 tūkst. kareivių, apie 150 
lėktuvų, daug pabūklų ir kulkosvaidžių. Tą 

armiją Vakarų šalys rėmė, kad ji apsaugotų 
Baltijos valstybes nuo bolševikinės Rusijos, 
kurią tuomet puolė baltagvardiečiai, remia-
mi Anglijos, JAV, Prancūzijos „ekspedicinių 
korpusų“ (veržėsi jie į Rusiją iš Murmansko – 
anglų, prancūzų daliniai, iš Vladivostoko – 
JAV, iš pietų (Krymo, Kaukazo) ir kt.). Tame 
ansamblyje prieš bolševikinę Rusiją Antantės 
valstybių vadai Lenkijai ir jos viršininkui J. 
Pilsudskiui buvo numatę vieną svarbiausių 
vaidmenų: pulti Rusijos centrą ir sunaikinti 
bolševizmą jo lizde – Maskvoje. Bet visiems 
planams trukdė atsikūrusi ir pasiaukojamai 
besiginanti Lietuva, kuri, kaip minėta, turėjo 
būti arba prijungta prie Lenkijos, arba, įveikus 
Rusijos bolševikinę valdžią, įjungta į atskurtąją 
(kapitalistinę) Rusijos imperiją. Beje, Antantė 
Latvijos ir Estijos nepriklausomybių iš viso 
neplanavo. Įveikus bolševikus ir laimėjus 
baltagvardiečiams, jos turėjo būti „grąžintos“ 
į „motinėlės Rusijos kapitalistų glėbį“. Bet 
lietuviams savanoriams sutvatinus įsiveržu-
sią Raudonąją armiją, sužlugdžius Lenkijos 
viršininko J. Pilsudskio surengtą savo gaujų 
ginkluotą perversmą „Kauno Lietuvoje“, 
viltim dar kurį laiką buvo likę minėti bermon-
tininkai, kurie nuo 1919 m. vasaros pabaigos 
iš Latvijos ir ėmė veržtis Šiaulių, Radviliškio, 
Raseinių, Jurbarko kryptimis, kad susijungus 
su Vokietija ir atskyrus Žemaitiją nuo likusios 
Lietuvos, J. Pilsudskio gaujų okupuotos Rytų 
Lietuvos. Archyvuose yra užuominų, kad tas 
bermontininkų veržimasis buvęs suderintas 
su J. Pilsudskiu, su kuriuo ne kartą buvęs 
susitikęs ir tas bermontininkų gaujų vadas 
Pavelas Bermontas, daugeliu savybių pana-
šus į Lenkijos viršininką: taip pat be didesnio 
išsimokslinimo, bet labai inoringas, ambicin-
gas, nors kilęs iš rusų mužikų, bet visur save 
titulavęs kunigaikščiu, nors tebuvo užsitar-
navęs tik jaunesniojo leitenantėlio laipsnį, 
buvo prisisiuvęs pulkininko, o vėliau, kai kur 
rašoma, net generolo antpečius. Iš dalies ir J. 
Pilsudskis atkartojo Liublino unijos laikų len-
kų ponų ir hierarchų elgesį: ir jis, kai Lietuva 
kreipėsi pagalbos prieš bermontininkus, tas 
sulenkėjęs šlėktelė, atrėžė, kad parems Lietuvą, 
jeigu ji susijungs su Lenkija, jeigu nesiprie-
šins jo lenkų legionams užimti Kauno ir kitų 
Lietuvos vietovių, kad jas tariamai apgintų 
nuo bermontininkų. Bet lietuviai savanoriai 
daugelio savo aukų kaina lapkričio 21–22 d. 
mūšiuose prie Radviliškio ir Šiaulių įveikė ber-
montininkus ir iki gruodžio 15 d. juos išgrūdo 
iš Lietuvos į Vokietiją. Tačiau ir netekus savo 
dvasios draugo Bermonto, Lenkijos viršininkas  
J. Pilsudskis, skatinamas ir Antantės valstybių 
komisarų, toliau atkakliai rengėsi prisijungti 
ne tik Lietuvą, bet ir Gudiją, Ukrainą, Rusijos 
žemes, kad tariamai „išvadavus“ jas nuo 
bolševikų ir prijungus prie Lenkijos. Tų tikslų 
tuomet neslėpė ir pats Lenkijos viršininkas. 
Apie tai, apie jo būsimą invaziją į „rusų bol-
ševikų žemes“, nuo 1920 m. pradžios viltingai 
rašė ir JAV spauda. J. Pilsudskis pasiūlė prie 
to savo „bolševikinės Rusijos sunaikinimo“ ir 
Lenkijos imperijos sukūrimo žygio prisidėti ir 
Lietuvos Prezidentui A. Smetonai, Laikinajai 
Vyriausybei. Bet lenkų viršininkui atsisakius 
pripažinti Lietuvos valstybę de jure ir grąžinti 
jo gaujų okupuotą Vilnių ir kraštą, Lietuva 
pasiskelbė, kad J. Pilsudskio agresijoje prieš 
Sovietų Rusiją lieka neutrali. Prezidentas  
A. Smetona ir daugelis kitų lietuvių netikėjo, 
kad lenkai įveiktų bolševikų valdomą Rusiją, 
nes ji jau baigė sumušti baltagvardiečių armi-
jas, nors ir remiamas, sudarytas ir iš minėtų 
JAV, Anglijos, Prancūzijos „ekspedicinių 
korpusų“. Praktiškai Vakarams ir carinės – 
imperinės Rusijos gynėjams viltis bebuvo tik 
Lenkija ir jos didžiu karvedžiu besiskelbiantis 
J. Pilsudskis. Ir jis nesnaudė. 1920 m. kovo 
mėnesį J. Pilsudskio legionai palyginus lengvai 
užėmė Gudijos pietinius rajonus. Balandžio 20 
d. J. Pilsudskis pasirašė įsakymą nuo balandžio 
25 d. visu frontu veržtis į bolševikų valdomą 
Ukrainą. Kad Lenkija nebūtų įvardijama kaip 
agresorė, o „išvaduotoja“, prieš tai, balandžio 
22 d., J. Pilsudskis pasirašė Podolės Kamenece 
su raudonųjų sumuštos ukrainiečių armijos 
likučių atamanu Simonu Petliūra sutartį dėl 
Ukrainos ir Lenkijos sąjungos, už tai paža-
dėdamas tam atamanui būsimoje bendroje 
Lenkijos–Ukrainos valstybėje premjero postą. 
Taip Lenkijos viršininkas, tariamai lyg remia-
mas ir visos ukrainiečių tautos, leidosi toliau 
mušti bolševikų ir jų rėmėjų. Gegužės 6 d. jo 
pulkai užėmė Kijevą ir veržėsi toliau Maskvos 
pusėn. Anglijos, Prancūzijos, JAV ir kitų An-
tantės valstybių spaudoje pasirodė straipsnių 
apie greitą bolševikinės Rusijos žlugimą nuo 
lenkų smūgių, apie galimą Lenkijos sostinės 
perkėlimą į Maskvą ar Kijevą ir pan. Bet so-
vietinei Rusijai permetus kariuomenę iš kitų 

frontų į „lenkų frontą“ ir pavedus jam vado-
vauti jaunam bet labai talentingam karvedžiui  
M. Tuchačevskiui, J. Pilsudskio legionų verži-
masis buvo ne tik sustabdytas, bet jie imti vyti 
atgal, į Lenkiją. Liepos pradžioje Raudonoji 
armija priartėjo prie Varšuvos. Tai išgąsdino 
ne tik lenkus, bet ir jų rėmėjus – Prancūziją, 
Angliją, labai bijojusius raudonųjų rusų dar ir 
todėl, kad jie ėmė triūbyti, jog visas Europos 
valstybes sujungs į vieną, Lenino straipsniuose 
skelbtą Jungtinę Europos valstybę, valdomą 
proletariato ir jo „priešakinio būrio“ – komu-
nistų (bolševikų) partijos, jos vado Lenino. 
Vakarų spaudoje buvo net rašoma, kad Rusijos 
bolševikai siekia atkuri viduramžių Šventąją 
Romos imperiją, tik joje vietoje Biblijos būsią 
Markso, Engelso, na, žinoma, ir Lenino veika-
lai, o vietoje inkvizicijos – Felikso Dzeržinskio 
ypatingosios komisijos (KGB) baudėjai.

Iškilus tokiam Lenkijai ir gal Vakarų šalims 
pavojui, ypač Prancūzija, Anglija skubiai ėmė 
teikti „prieš pasaulinį komunizmą“ kovojan-
čiai Lenkijai visą reikiamą jos kariuomenei 
paramą, o į Kremlių siuntė notas, kad Sovietų 
Rusija nedelsdama nutrauktų savo agresiją 
„prieš taikingiausiąją pasaulyje“ Lenkiją. Ta-
čiau ir pats Raudonosios armijos vadas matė, 
kad jis toliau neįveiks stiprinamos Lenkijos 
kariuomenės, tuo labiau, kad pats nesulaukė 
pastiprinimo iš toli likusios Rusijos – trūko 
jau ir šaudmenų, maisto, vaistų ir kareivių. 
Visas tiekimas ir papildomi raudonarmiečių 
daliniai buvo nukreipiami į pietinius ar šiau-
rinius Rusijos rajonus, nors jiems tuo metu jau 
niekas negrėsė. Pagal kai kuriuos dokumen-
tus tai specialiai darė Stalinas, laikydamas  
M. Tuchačevskį didžiausiu savo konkurentu į 
Rusijos bolševikinės valdžios viršūnes, tad jis ir 
darė viską, kad sukompromituotų talentingąjį 
karvedį ir kaip karį, ir kaip politiką. Išeikvojus 
visus savo resursus puolimui ir nepapildant 
jų, o Anglijai, Prancūzijai sustiprinus lenkų 
legionus viskuo, kas reikalinga kontrapuoli-
mui, išbadėję ir beveik be šaudmenų Michailo 
Tuchačevskio raudonarmiečiai buvo priversti 
skubuotai trauktis, masiškai pasiduoti ne-
laisvėn. 

J. Pilsudskio invazija į Sovietų Rusiją buvo 
naudinga Lietuvai, nes Raudonoji armija išvijo 
okupacinius lenkų legionus iš Vilniaus ir dide-
lės Rytų Lietuvos dalies, o 1920 m. liepos 12 d. 
Lietuvai pasirašius Taikos sutartį su Sovietų 
Rusija (tokias sutartis jau anksčiau buvo pasi-
rašiusios Estija ir Latvija), ja pripažino Lietuvai 
beveik visas rytines ir pietines etnines lietuvių 
žemes ir tai buvo pirmasis nepriklausomo 
Lietuvos valstybingumo su sostine Vilniuje 
pripažinimas de jure. Bet M. Tuchačevskio 
Raudonajai armijai ėmus net bėgti iš Lenkijos, 
rupjūčio pabaigoje lenkų legionai vėl pasirodė 
prie pietinių Lietuvos sienų ir veržėsi toliau, 
nors Lietuva dar prieš karą, kaip sakyta, buvo 
pasiskelbusi neutralia ir raudonarmiečių jos 
teritorijoje nebuvo. Bet lenkai toliau puolė, 
pasauliui skelbdami, kad vaduoja ir Lietuvą 
nuo rusų Raudonosios armijos. Pietines sienas 
saugojo tik nedideli lietuvių karių daliniai, 
savanoriai, šauliai, todėl lenkai greitai užėmė 
Suvalkų, Seinų, Augustavo ir kitus Lietuvos 
rajonus.Vis dėlto stiprėjantis lietuvių pasi-
priešinimas privertė Lenkijos viršininką J. 
Pilsudskį sutikti su siūlymu pradėti derybas 
paliauboms. Ir galutinai jos tarp Lietuvos ir 
Lenkijos atstovų prasidėjo 1920 m. spalio 6 d. 
Suvalkuose. Derybose lenkai sutiko, kad Vil-
nius ir jo kraštas turi priklausyti tik Lietuvai, 
kaip ir kitos iki tol lenkų vėl okupuotos Pietry-
čių Lietuvos žemės. Tačiau lietuviai nežinojo, 
kad J. Pilsudskis jau buvo patvirtinęs planą, 
kaip prijungti Lenkijai ne tik Rytų, bet ir visą 
Lietuvą „demokratiniu būdu“: tariamai suki-
lusių „vietinių gyventojų“ reikalavimu.Tad 
kol Lenkijos viršininko J. Pilsudskio atstovai 
Suvalkuose vaidino derybas su lietuviais, jų 
viršininkas iš Balstogės davė paskutinius nu-
rodymus, pasirašinėjo įsakymus savo sėbrui 
Lucianui Želigovskiui, paskirtam vadovauti 
kariniams daliniams, sudarytiems tariamai 
iš Vilniaus ir jo krašto gyventojų, lyg „trokš-
tančių“ būti tik Lenkijos valdžioje. Tad lenkų 
reikalavimu, nors toji sutartis Suvalkuose 
buvo pasirašyta spalio 8 d., įsigalioti turėjo 
tik nuo spalio 10 d. Tad po tos sutarties pa-
sirašymo lenkų kariuomenė, vadovaujama  
L. Želigovskio, slapta ėmė plūsti į Lietuvą ir 
kitą dieną okupavo Vilnių, veržėsi toliau Lietu-
von.Tuo metu Lenkijos viršininkas ir jo sėbrai 
pasauliui skelbė, kad, girdi, nepaisant Lenkijos 
geros valios, nepaisant Suvalkuose pasirašytos 
sutarties, sukilę Lietuvos gyventojai nuvertė 
nekenčiamą Lietuvos valdžią ir reikalauja 
Lietuvą sujungti su „broliškąja Lenkija“.



2018 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 8 (850)� Voruta

Varėnos rajono savi-
valdybės viešojoje biblio-
tekoje parengta spaudi-
nių paroda, skirta žymių 
kraštiečių Petro Averkos 
ir kun. Prano Bieliaus-
ko gimimo sukaktims 
atminti.

Žurnalistui, literatui 
Petrai Averkai 2018 m. 
rugpjūčio 17 d. būtų su-
kakę 100 metų. P. Averka 
gimė 1918 m. rugpjūčio 
17 d. Musteikos kaime. 
Aktyvi jo visuomeninė 
veikla, straipsniai nemažai 
prisidėjo atkuriant ir stiprinant Lietuvos 
valstybę. Jis buvo ir Lietuvos laisvės ko-
votojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio narys, 
spausdino reikšmingus straipsnius „Voru-
toje“, „Lietuvos aide“, „Varpe“ ir daugelyje 
kitų leidinių. Džiugu, kad jo žmona Stasė 
Gaidytė-Averkienė, kilusi iš tos pačios pa-
rapijos, sėkmingai įvykdė savo paskutinį 
įsipareigojimą ir padėjo „,Vorutos“ leidyklai 
išleisti svarbiausių jo straipsnių rinkinį. 

Parodoje pristatoma trumpa P. Averkos 
biografija, jo žmonos parašyta ir išleista kny-
ga apie P. Averką ir jo gyvenimą – „Vilnius 
buvo svajonė“ (2010). Šioje knygoje spaus-
dinami iškiliausi P. Averkos publicistiniai 
straipsniai. Jų per savo gyvenimą P. Averka 
yra parašęs kelis šimtus. P. Averkos rankraš-
čių archyve liko keletas nepublikuotų lite-
ratūrinių bandymų. Šioje knygoje išspaus-

dintos novelės „Tos akys“ ir 
esė „Barzda“. Parodoje taip pat 
ir Stasės Gaidytės-Averkienės 
knyga „Daina Tėvynei Lietuvai“ 
(2012). Knygoje išspausdinti 
geriausi geologės S. Gaidytės-
Averkienės ir jos vyro P. Aver-
kos publicistiniai straipsniai, 
skelbti Lietuvos periodiniuose 
leidiniuose. Pagrindinė jų tema – 
Vilniaus krašto lietuvių atgimi-
mas ir priešinimasis poloniza-
cijai. Taip pat publikuojamos 
Averkų bendražygių mintys 
apie šių dviejų Vilnijos krašto 
kultūrai daug nusipelniusių 
žmonių gyvenimą. Gausiai 

spausdinamos nuotraukos primins skaity-
tojui gražiausias S. Gaidytės-Averkienės ir  
P. Averkos veiklos bei laisvalaikio akimirkas. 
P. Averka mirė 2004 m.

Kun. Pranui Bieliauskui – 135. Kunigas 
Pranas Bieliauskas gimė 1883 m. rugpjūčio 
23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime. Kuni-
gas P. Bieliauskas užima labai svarbią vietą 
tarp Dzūkijos krašto tautosakos rinkėjų. 
1915–1957 m. Vilniaus krašte rinko tautosaką 
ir etnografinę medžiagą, užrašė apie 3 000 
dainų su melodijomis, pasakų, smulkiosios 
tautosakos, rinko numizmatinę medžiagą. 
1936 m. sudarė ir išleido rinkinį „Varguolių 
dainos“, kuriame paskelbtos 125 dainos, 
užrašytos iš Vilniaus krašto lietuvių. 1933 m. 
kovo-gegužės mėn. – laikinasis Varėnos kle-
bonas. 1949–1956 m. – Valkininkų bažnyčios 
klebonas.

Parodoje – kunigo 120-ųjų gimimo 
metinių proga išleista jo knyga „Valki-
ninkų bažnyčia ir vienuolynas“ (Trakai: 
Voruta, 2004), kuri nėra vien Valkininkų 
parapijos bažnyčios ir vienuolyno isto-
rija nuo seniausių laikų. Šioje knygoje 
skelbiama gana daug dokumentų, kurie 
bus naudingi besidomintiems ir visos 
Lietuvos istorija. Eksponuojama 2009 m. 
„Vorutos“ leidyklos atskira knyga iš-
leistas kun. Prano Bieliausko „Vilniaus 
dienoraštis. 1915–1919“. 2012 m. pasiro-
dė tolesnis dienoraščio tęsinys – knyga 
„Dienoraštis. 1920–1957“ (Vilnius: Homo 
liber, 2012). Kun. P. Bieliausko dienoraštis 
yra neįkainuojamos vertės istorinis doku-
mentas, apimantis didelį istorijos tarpsnį – 
lenkų, sovietinę ir vokiečių okupacijas. 
Jame vaizduojama plati Vilniaus ir Vilniaus 
krašto visuomeninio ir kultūrinio gyveni-
mo panorama, glaustai užrašyta nepagra-
žinta kasdienybė, darbai, žmonių kalbos 
ir kt. Aprašomas darbas 1949–1957 m. 
Valkininkų parapijoje.

Parodoje eksponuojama ir 2013 m. iš-
leista knyga „Iš Slabados kaimo – į Vilniaus 
katedrą. Kun. Prano Bieliausko užrašai 
1883–1911 m.“ (Trakai: Voruta, 2013). Tai 
kun. P. Bieliausko 1945 m. gruodžio 31 d. 
baigti rašyti prisiminimai, skaitytojui išsa-
miai ir vaizdžiai atskliedžiantys jo vaikystės 
ir jaunystės gyvenimo tarpsnį nuo 1883 
iki 1911 m. Parodojoje pateiktas segtuvas, 
kuriame surinkti straipsniai apie kun.  
P. Bieliausko gyvenimą ir veiklą. Kun. P. 
Bieliauskas mirė 1957 m.

Sukaktys
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Petras Averka, 1994 m. Juozo 
Vercinkevičiaus nuotr.

Valkininkų bažnyčioje esantis kun. Prano Bie-
liausko portretas, dail. Vladas Drėma, 1936 m. 

(Juozo Vercinkevičiaus nuotr.). Kaip rašo 
Gražina Drėmaitė, kun. Kristupas Čibiras „kaip 
asmeninę dovaną Vladui užsakė kun. Bieliausko 

portretą pastarojo kunigavimo jubiliejui pažy-
mėti“. Išsamiau – „Voruta“, Nr. 1 (715), 

2011 m. sausio 7 d., p. 3.

Vytenio ir Junonos Almonai-
čių knyga „Pietų Medininkai“ – 
tai išsamus kelionių vadovas po 
istorinio Medininkų krašto (vals-
čiaus) pietinę dalį, dabartinio 
Šilalės rajono Laukuvos apylin-
kes. Pirmą kartą knyga išleista 
2013 m., tačiau iki 2017-ųjų visas 
1 500 egzempliorių tiražas buvo 
išplatintas. Todėl 2018-ųjų liepą 
pasirodė antrasis, atnaujintas ir 
papildytas, leidimas. Knygą išlei-
do VšĮ „Keliautojo žinynas“.

Leidinio įvade trumpai apta-
riama Laukuvos apylinkių gamta ir svar-
biausi praeities bruožai. Pagrindinėje dalyje 
aprašytos 32 gyvenamosios vietovės, prista-
tomi ten esantys gamtos, istorijos ir kultūros 
paminklai: Pjaunios pelkė, Laumenų ąžuo-
las ir skroblynas, Aukštagirės mitologinis 
akmuo, Medvėgalio ir Dievyčio kalnai, 
Treigių, Burbiškių ir Bilionių piliakalniai, 
Karūžiškės alkakalnis, Sietuvų ir Reistrų 
kūlgrindos, Laukuvos ir Požerės bažnyčios 
bei kapinės, 1863 m. sukilėlių kapai Rieš-
ketuose, Laisvės kovotojus primenantys 
paminklai Dvarviečiuose, Vabaluose, Gul-
bėse ir kitur. Svarbiausios 55-ios lankytinos 

vietos pažymėtos priešlapiuo-
se pateikiamuose žemėlapiuose  
(M 1:76 000). Leidinį iliustruoja 205 
nuotraukos, schemos, piešiniai, 
žemėlapių fragmentai. Žinynas 
skiriamas kultūrinio pažintinio tu-
rizmo mėgėjams, taip pat visiems, 
besidomintiems Lietuvos istorija, 
gamtos ir kultūros paveldu. 

Palyginus su pirmuoju leidimu, 
antrajame matome daug naujienų: 
pristatyti 2016–2017 m. vykusių ar-
cheologinių tyrinėjimų Medvėgalio 
ir Bilionių piliakalniuose rezultatai, 
aprašyti per pastaruosius kele-

rius metus pastatyti paminklai: mitologui 
Norbertui Vėliui, archeologui Liudvikui 
Kšivickiui, Padievyčio dvare gimusiems 
Tallat-Kelpšų giminės žmonėms, partizanų 
vadui Vladui Montvydui-Žemaičiui. Gero-
kai papildyta Laukuvos kapinių schema.

Knyga skaitytojams pristatyta liepos 21 d. 
per XII-ąjį Medvėgalio menų festivalį. Rengi-
nys vyko neįprastoje vietoje, dviejų piliakal-
nių papėdėje. Pasisakiusieji labai teigiamai 
vertino naująjį leidinį ir linkėjo autoriams 
bei leidėjams didelės sėkmės.

„Vorutos“ informacija

Knygos

Ant Medvėgalio pristatyta 
knyga „Pietų Medininkai“ Gervėčiuose – lietuviško etninio regiono 

Baltarusijoje centre – gegužės 26 d., karštą 
sekmadienį, vyko Švenčiausiosios Trejybės 
atlaidai. Tai viena didžiausių ir prasmingiau-
sių Gervėčių krašto švenčių, į kurią atvyksta 
artimiausių ir tolimiausių apylinkių žmonės, 
gyvenantys Baltarusijoje ar pasklidę po įvai-
rias pasaulio šalis. Iš čia kilę žmonės gyvena 
Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, JAV, Kanadoje 
ir kt. Ši žemė išaugino daug iškilių asmenų, 
prisidėjusių prie lietuvių kultūros, kalbos 
puoselėjimo. Prisimename, kad Miciūnuose 
gimė vyskupas Julijonas Steponavičius, kuris 
būdamas jaunas kunigas 1936 m. liepos 5 d. 
laikė pirmąsias savo šv. Mišias Gervėčių 
bažnyčioje. Gėliūnuose gimė kunigas Bronius 
Laurinavičius, savo gyvenimą skyręs žmonių 
dvasinėms vertybėms žadinti, jis – atviras 
bažnyčios reikalų gynėjas, besąlygiškai 
mylėjęs Tėvynę. 1981 m. jis buvo kagėbistų 
nužudytas Vilniuje.

Tą dieną į Gervėčius atvyko Lietuvos 
mokslų akademijos choro, vadovaujamo Ju-
ditos Taučaitės (chormeisterė-koncertmeisterė 
yra Greta Gustaitė), grupė. Šis choras Gervė-
čiuose lankosi ne pirmą kartą. Choro tarybos 
pirmininkas Vilius Maslauskas prisimena, 
kad ne kiekvienais metais buvo leidžiama 
giedoti bažnyčioje lietuviškai. Leidimą giedoti 
reikėdavo derinti su apskritimi, dažnai raštai 
keliaudavo ir į Minską. O dabar kyla grėsmė 
dėl bendravimo su čia gyvenančiais žmonė-
mis, dėl statomos atominės elektrinės. Yra pa-
vojus, kad aplinkinės vietovės bus paskelbtos 
ypatingo saugumo zona, o tuomet akivaizdžiai 
pasunkės susisiekimas, jei išvis bus įmanomas. 
Jų choras jaučia lyg įsipareigojimą palaikyti čia 
gyvenančių tautiečių dvasią, traukia bažnyčios 
grožis, žmonių bendravimas.

Kiekvieną, kas atvyksta i Gervėčius, 
nustebina bažnyčios grožis. Pripažįstama, 
kad ši neogotikinė bažnyčia, išlaikoma pa-
rapijiečių, yra viena gražiausių bažnyčių ne 
tik Baltarusijoje. Ją reikia pačiam pamatyti 
ir pačiam išgirsti joje skambančias giesmes 
ir choralus.

Atskirą žodį reikėtų tarti apie bažnyčios 
šventorių ir teritoriją už jo. Viskas skendi 
gėlynuose, išpuoselėta reta augmenija, rymo 
prasmingi mediniai koplytstulpiai. O viso to 
grožio pradininkas, įkvėpėjas ir įprasmintojas 
buvo klebonas Leonidas Nestiukas. Kaip sako 
gervėtiškiai, iki jo atvykimo į parapiją aplinką 
buvo užkariavę Sosnovskio barščiai. Šio kuni-
go energija, sumanumas ir išmanumas, grožio 

supratimas patraukė ir parapijiečius. Tai, ką 
matome dabar, yra kunigo ir parapijiečių 
ilgo triūso vaisius. Jis turėjo daugybę planų, 
o vienas iš artimiausių žemiškų darbų buvo 
įkurti Gervėčių parką. Deja, jis savo žemišką 
kelionę baigė prieš metus, baigdamas aukoti 
šv. Mišias.

Sekmadienį buvo aukojamos dvejos šv. 
Mišios. Pirmosios vyko lietuvių kalba. Jas au-
kojo klebonas Elijas Anatolijus Markauskas.

Sumos šv. Mišių aukoti atvyko Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Jis 
čia lankėsi pirmą kartą. Vėliau paklaustas, kokį 
įspūdį padarė bažnyčia, arkivyskupas sakė, kad 
tai šedevras ir žmonės puikūs. Šv. Mišiose taip 
pat dalyvavo Gardino vyskupas Aleksandras 
Kaškevičius, Pelesos kunigas Leonas Vladišius, 
Elijas Anatolijus Markauskas, stačiatikių šven-
tikai. Šv. Mišios buvo aukojamos lotynų kalba, 
o Šventojo Rašto skaitiniai skaitomi baltarusių, 
lenkų, lietuvių kalbomis.

Po iškilmingų šv. Mišių vyko eucharistinė 
procesija ir buvo pašventintos vyskupo J. Ste-
ponavičiaus, kun. B. Laurinavičiaus atminimo 
lentos, įamžintos bažnyčioje, ir kun. Leonido 
Nestiuko antkapio paminklas šventoriuje.

Pasibaigus šventų apeigų ceremonijoms, 
aukojusieji šv. Mišias dėkojo parapijiečiams 
už gerus darbus ir Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas G. Grušas pakvietė tikinčiuo-
sius sutikti popiežių Pranciškų Vilniuje ir 
Kaune.

Parapijiečiai taip pat padėkojo garbin-
giems svečiams už atvykimą, palaiminimą. 
Gervėčių krašto lietuvių bendruomenės 
vardu kalbėjo Ramutė Kuckaitė, „Gervėčių“ 
klubo pirmininkas Alfonsas Augulis.

O kokie atlaidai be kermošiaus? Mieste-
lyje buvo nusidriekęs turgus su riestainiais, 
saldainiais, rankdarbiais, medžio ir metalo 
dirbiniais.

Šventės ateina ir praeina, bet širdyje lie-
ka šviesus džiugesys, susitikus su artimais 
žmonėmis, tautiečiais, aplankius brangias, 
jaunystę menančias vietas ir čia, Baltarusijoje, 
lietuvių etninėse žemėse, amžinam poilsiui 
atgulusius tautiečius. Ir šį kartą į Gervėčius 
buvo atvykęs gausus „Gervėčių“ klubo, su-
sibūrusio Vilniuje, narių būrys.

Marytė Urbonavičiūtė, gimusi Giriose, 
ir Marytė Valienė iš Mockų sako, kad, kur 
bebūtum, gimtosios žemės trauka išlieka 
visam laikui. Tad ir viliamasi, kad Gervėčių 
krašte dar ilgai girdėsime lietuvišką šneką, 
dainą, giesmę.

Lietuvių etninės žemės

Švč. Trejybės atlaidai Gervėčiuose
Sofija DAUBARAITĖ, Vilnius

Knygos viršelis

Knygos „Pietų Medininkai“ pristatymas ant Medvėgalio. Domanto Almonaičio nuotr.
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Tuštuma. Dvi baltų tautos iš vienos ša-
knies, vieno kamieno, tačiau kokie skirtingi 
keliai! Dvi valstybės, nebendraujančios kaip 
dera bendrauti gentainiams, dvi viena kitos 
beveik nematančios ekonomikos ir viena kitą 
užmirštančios užsienio politikos.

Norėčiau klysti, ir jeigu kas įrodytų, 
kad klystu – nuolankiai sutikčiau. Deja, 
neklystu.

Kasmet Latvijos Saeimoje rengiamuose 
užsienio politikos debatuose, o greta to – ir 
jų nustatomose gairėse Latvija nemato Lietu-
vos. Dažniausiai atsiperkama keliomis ben-
dromis frazėmis ir teiginiais apie vienybę. O 
Lietuvos Seime? Apskritai jokių debatų nėra. 
Lietuva „apsikuičia“ visai be Latvijos.

Absurdas prie absurdo ir tame absurde – 
skylė.

Egzistencinis klausimas: ar mes galime 
pajudėti iš mirties taško? Nes mums mėgins 
sakyti: apie kokią latvių ir lietuvių vienybę 
jūs kalbate? Vienybė su tuštuma?

Tą vienybę, kuri būtina geopolitikai, nes 
mūsų tyko egzistencinė, politinė, kultūrinė 
ir galiausiai išnykimo duobė.

Mes, lietuviai, savo galimą ir būtiną isto-
rinį partnerį palikome kaip kitados prūsus.

O Latvija? Latvija gal ir norėtų kalbėtis, 
bet juk Lietuva tebestovi atsukusi nugarą.

Taip, yra Baltijos asamblėja. Tačiau ji 
tik labai formaliai tęsia kitados būtą trijų, 
tuomet dar tik atgimstančių tautų bendrumo 
emociją. Latvijai su Lietuva tokio artumo 
seniai nepakanka. Tuo labiau, kad ir Latvija 
su Estija bendradarbiauja gyviau, kalbasi 
konkrečiau.

Pasekmės. Naujiena: Latvijos URM 
vadovas Edgaras Rinkevičius pranešė apie 
artimiausiu metu numatytą Baltarusijos 
prezidento Aliaksandro Lukašenkos vizitą 
į Latviją. Drauge su Latvijos prezidentu jis 
tikriausiai perkirps juostelę, atidarys bendrą 
su Latvija logistikos centrą Kraslavos rajone 
ir taip užsitikrins alternatyvų Baltarusijos 
krovinių pervežimą į Rygos uostą apeinant 
iki šiol buvusį pagrindinį kelią į Klaipė-
dos uostą. Savo ruožtu, Latvija ruošia sau 
placdarmą ekonomikos eksportui į Rytus. 
Jau dabar Baltarusija naudojasi situacija ir 
mėgina pasinaudoti galimybėmis, kurios 
kyla dėl Latvijos ir Lietuvos nesikalbėjimo. 
Tai bus naudojama ir spaudžiant Lietuvą dėl 
jos griežto nusistatymo blokuoti Astravo AE 
eksploataciją. 

Nesugebėję palaikyti draugiško ar bent 
jau aktyvaus dialogo su rytinės kaimyninės 
šalies vadovu, mes neišvengėme Astravo AE 
statybų, nors jos aikštelė buvo pasirinkta, 
nepaisant Espoo konvencijos pažeidimų ir 
Lietuvos protestų.

Taip, mes net prisidėjome prie to, kad 
Astravo atominė elektrinė būtų statoma, 
atidėliodami Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
atsijungimą nuo elektros energijos tiekimo 
žiedo BRELL (Baltarusija-Rusija-Estija-Lie-
tuva-Latvija). Tada, kai buvo projektuoja-
mos visos trys atominės elektrinės (Astravo, 
Visagino ir Karaliaučiaus srities), juk tikėta ir 
net žinota, kad tas žiedas užtikrins naujų ga-
lingų jėgainių darbą… Rusijos energetinėje 
sistemoje. Nes tokio galingumo elektrinėms 
būtinas pirminis galios rezervas, kurį gali 
užtikrinti tik Šiaurės Rusijos hidroelektri-

nės. Astravo AE atveju – magistralė eina į 
Lietuvą. Jei Lietuva šios neprašytos elektros 
energijos nepriimtų, kur ji tekėtų? Į dangų? 
O gal vis dėlto nesamu tiltu į Latviją ar net 
kitu nesamu tiltu į Lenkiją?

Karavanas tik paspartina žingsnį, kai, 
žinia, kas įsiloja. Tad ko stebėtis, kad  
A. Lukašenka dabar vyksta į Rygą. 

Štai kokia elementari mūsų, Lietuvos 
ir Latvijos, nebendradarbiavimo išdava. 
Jau nebe išvada. Šioje situacijoje Latvija, 
regis, neišvengiamai pasuks pragmatiniu 
tik savųjų interesų paisymo keliu. Bet juk 
summa summarum, geopolitiškai, strategiškai 
aišku: kas ilgalaikėje perspektyvoje žalinga 
Lietuvai, tas anksčiau ar vėliau bus žalinga 
ir Latvijai. O kas laimės iš...

Nesant bendros strategijos santykiuo-
se su rytų kaimynais, užsisuka ydingas 
abiejų Baltijos šalių vien tik „pragmatinių“ 
ir atskirų kiekvienai šaliai interesų ratas. 
Savigriovos ratas.

Esminis pasiūlymas. Neturėdami ir net-
gi nesuvokdami ilgalaikių bendrų Latvijos-
Lietuvos interesų jau gerokai pagyvenome ir 
prisigyvenome bėdų. Net pasidarbavome jas 
kurdami. Pirmiausia, žinoma, pasidarbavo 
abiejų šalių politinis elitas. Ir vėl kartojasi 
Lietuvos elito dėsnis: mūsų elitas (šiais 
laikais net ir iš ubagų kilęs) labai greitai 
išduoda nacionalinius interesus.

O juk kalbama apie dviejų sesių bendrus 
nacionalinius interesus! Išlikimo interesą. 

Tiesa, pavienių mėginimų paskatinti Lie-
tuvos ir Latvijos strateginį bendradarbiavimą 
būta (kuriant bendrą informacinę, kultūros ir 
švietimo erdvę, derinant ekonominę, energe-
tikos ir transporto politiką bei kita). Tačiau 
jokios politinės valios šiems palinkėjimams 
įgyvendinti taip ir neatsirado.

Todėl būtina sugrįžti prie Latvijos ir 
Lietuvos politinės sandraugos (konfede-
racijos) idėjos. 

Ne, nesiūlau jokių viršnacionalinių insti-
tucijų. Nereikia nė papildomos biurokratijos. 
Kalba tik apie naują tvarką ir rėmus, kurie 
nebeleistų abiejų šalių pareigūnams tuščiai 
aušinti burnas apie esą gyvą latvių ir lietuvių 
bendrystę. Ne, mūsų bendrystė leisgyvė, 
jeigu nepasakius griežčiau. 

Latvijos ir Lietuvos santykių radikalus 
pagyvinimas artimiausioje ateityje abiems 
nekainuotų jų biudžeto lėšų. Tarpparlamen-
tinės bendravimo grupės yra, jos turi dirbti, 
o ne vegetuoti. Jos gautų papildomus rimtus 
dvišalio veikimo įgaliojimus ir šia kryptimi 

turėtų skatinti veikti vyriausybes, ministe-
rijas, kitas veikiančias institucijas. Pagaliau 
juk 2011 metais yra paruošta ir abiejų šalių 
vyriausybių aprobuota bendradarbiavimo 
galimybių studija (Lietuvos ir Latvijos 
bendradarbiavimo perspektyvų studija/
Ziņojums par Latvijas un Lietuvas sadarbības 
perspektņīvām), – paruošta, aprobuota ir... 
padėta į abiejų vyriausybių stalčius.

Sandraugos tikslai. Kadaise romantine 
svajone apšaukta Latvijos ir Lietuvos konfede-
racija pagaliau turi virsti tikrove. Ji įgyven-
dintų tuos savaime suprantamus lietuvių ir 
latvių vienybės tikslus, apie kuriuos buvo 
daug svajota, daug kalbėta ir planuota. 

Tai reikštų pirmiausiai: bendra infor-
macinė, kultūros, švietimo ir mokslo erdvė. 
Tai bendroji gynybos ir saugumo erdvė, tai 
ir jungtinė ekonomikos, transporto, ener-
getikos ir aplinkosaugos politika (esminiai 
visų jų momentai plačiau išdėstyti mūsų 
parengtuose bendros strategijos Latvijai ir 
Lietuvai metmenyse).

Siūlau atkreipti dėmesį į XXI amžiaus 
laimės ekonomikos principus, kurie siūlomi 
pritaikyti Sandraugos kuriamai ekonominei 
ir socialinei politikai. Taigi, tai būtų abiejų ša-
lių „laimės sąjunga“: laimės láimės Lietuva 
ir Latvija, arba nelaimės niekas.

Tautinių valstybių bendra atspirtis glo-
balizmui ir geopolitiniams iššūkiams. Mūsų 
šalys pernelyg nuostabios, kad jas apleistų – 
o juk tai vyksta visais frontais – gyvybinės 
jėgos. Kiekviena sau Lietuva ir Latvija nebus 
laimingos. Niekada.

Vienybė – ne vien sentimentai. Lietuvos 
ir Latvijos vienybė nėra tiktai humanitarams 
geidautinas vieningas kultūrinis-informaci-
nis laukas. Tai visapusiškas dviejų kaimy-
ninių valstybių tandemas (konfederacija), 
užtikrinantis abiejų tautų egzistencinių sie-
kių įgyvendinimą. Bendras 5 mln. gyventojų 
rinkos tandemas pritrauktų daugiau žinomų 
investitorių, suteiktų daugiau galimybių 
ekonomikai, žadintų prekių kainų mažėji-
mą, savos produkcijos (pvz., žemės ūkio, 
išmaniųjų prekių) eksportą. Bendroji erdvė 
itin sustiprintų turistų srautą. 

Lietuvos ir Latvijos energetikos, trans-
porto ir kita infrastruktūra taptų dvišaliu 
konsorciumu, bendra Sandraugos infras-
truktūra, kuri būtų naudojama taip, kad abi 
šalys gautų maksimalią naudą.

Gerai koordinuota gynyba sustiprin-
tų abiejų valstybių saugumą nuo galimų 
agresijų. Padidėtų abiejų valstybių politinis 
svoris tarptautinėje erdvėje, nes jos prabiltų 
vienu balsu. Kartu būtų lengviau atsilaikyti 
prieš globalizmo nešamą kultūrų nykimą 
ir mūsų bendrą menkinimą, o pagaliau – ir 
prieš savinaiką.

O kaipgi trečioji Baltijos sesė Estija? 
Lietuvos ir Latvijos tandemas tik pagyvintų 
santykius su Estija, sudarytų sąlygas pakelti 
visų trijų Baltijos šalių bendradarbiavimą 
į naują aukštesnį lygmenį. Bendroji infor-
macinė erdvė plėstųsi ir į Estiją imantis 
papildomų pastangų, kad įveiktumėme 
didesnį kalbos barjerą. Žinoma, suprantant, 
kad Estija panašius tikslus puoselėja su sese 
Suomija. 

Taigi, tai būtų Baltijos Tėvynių sąjunga. 
Drauge tai būtų ir pirminis, nepasiekiamai 

idealus „tėvynių sąjungos“ pavyzdys vi-
sai Europai. NE-EUROBIUROKRATINIS, 
NE-FEDERALISTINIS modelis. Valingųjų 
sąjungos Europoje šaltinis.

Politinės prielaidos Sandraugos inicia-
tyvai. Utopija? Žinoma, 30 metų tai buvo 
utopija.

Utopija, kol mes, latviai ir lietuviai, kal-
bėsimės tik prastėjančia rusų ir elementaria 
anglų kalba, kol nematysime vieni kitų TV 
laidų, kol nesimokysime mokyklose vieni 
kitų kalbos – taip, tol tai bus utopija. O re-
alybe liks tik tai, kad Lietuvos smalsuoliai 
apie Latviją sužinos vien iš užsienio radijo 
stočių ar … iš Pirmojo Baltijos kanalo TV, 
įvairių „sputnikų“.

30 metų tai buvo utopija, todėl ir liko 
utopija. O jau seniai turėjo būti pralaužti 
ledai ir vieni pas kitus turėjome jaustis kaip 
vieno dviejų šeimų namo erdvėje. Sandrau-
gos realybėje. 

Jei tylėsime, Lietuvos nacionalinis 
transliuotojas dar 30 metų neįsteigs Rygoje 
televizijos korespondentinio punkto. Lietu-
vos radijo korespondentas Rygoje Arūnas 
Vaikutis liks malonia istorine išimtimi; 
Lietuvos URM bei Kultūros ministerija dar 
30 metų nematys reikalo Rygos ambasadoje 
įkurti kultūros atašė etatą.

Ar atsiras politinė valia mūsų Sandrau-
gai? Visa priklausys nuo sąmoningų lietuvių 
ir latvių palaikymo, o po to – ir nuo pabudu-
sios Lietuvos derybų su pabudusia Latvija. 

Skelbdamas šią naujos strategijos Latvijai 
ir Lietuvai jungtinę viltį, tikiuosi platesnių 
svarstymų, visuomenės atgarsių; žinoma, 
ir politinių oponentų dėmesio.

Kiek liko gyvenimo, tiek netylėsime. 
Palaipsniui išbrisime iš šio apsileidimo, jei 
neketiname drauge amžiams užgesti. Mūsų 
tautos – žymiai daugiau nei tik mūsų trumpi 
gyvenimai. 

Prie straipsnio prisegamas Sandrau-
gos modelio priedas – bendros strategijos 
Latvijai ir Lietuvai metmenys (13 psl., žr. 
https://www.facebook.com/arvydas.juozaitis.56/
posts/147445542810556), jeigu būtų pasi-
rinktas mūsų siūlomas „kietasis“ dvišalių 
santykių modelis. 

Latvijos ir Lietuvos sandrauga (trum-
piau – Sandrauga) būtų steigiama pagal abie-
jų valstybių parlamentuose ratifikuojamą 
kompleksinę tarpvalstybinę sutartį.

Sutartis nustatytų pariteto pagrindais 
sudaromą Sandraugos institucinę bei teisinę 
sąrangą, panaudojant tam abiejose šalyse jau 
veikiančias institucijas. Tarpparlamentinei 
Latvijos ir Lietuvos grupei pagal Sutartį būtų 
suteikti specialūs įgaliojimai bei garbingas 
Latvijos ir Lietuvos Senato titulas. Senatas 
siūlytų teisės aktus, stiprinančius Sandrau-
gą, arba stabdytų ir tobulintų tuos, kurie 
ją silpnina. Būtų nustatyti ir kiti tarpparla-
mentinės sąveikos būdai, nesikertantys su 
bendradarbiavimu Baltijos asamblėjoje. 

Vykdomosios valdžios grandyje San-
draugos įgyvendinimui būtų sukurtas 
dvišalis Strateginis komitetas, turintis gana 
plačius įgaliojimus, o užsienio politikos 
koordinavimui – abiejų prezidentų glo-
bojamas dvišalis Sandraugos biuras. Būtų 
numatyti kiti glaudaus bendradarbiavimo 
steiginiai.

Lietuva ir Latvija. Palaiminta sandrauga
Dr. Arvydas JUOZAITIS, Vilnius

Dr. Arvydas Juozaitis. Jono Vaiškūno nuotr.

~

Klaipėdos forumas pradėjo rinkti para-
šus tam, kad mieste būtų deramai pagerbtas 
Mažosios Lietuvos patriarchas Martynas 
Jankus. Šiemet minint M. Jankaus 160-ąsias 
gimimo metines Klaipėdos miesto savival-
dybė šios Lietuvai ir Klaipėdai itin svarbios 
istorinės asmenybės atminimui deramo 
dėmesio suteikti nesiteikė. 

Pasirašiusieji reikalauja, kad Klaipėdos 
miesto savivaldybė įamžintų Klaipėdos krašto 
patriarcho ir svarbiausio lietuviškosios tauti-
nės savimonės puoselėtojo Martyno Jankaus 
viešąjį atminimą. Tam visų pirma būtina ati-
taisyti istorinį nesusipratimą: vienai iš miesto 
aikščių, skverų arba alėjų suteikti Martyno 
Jankaus vardą ir pastatyti jam paminklą Klai-
pėdos istorinėje miesto teritorijoje.

Kad M. Jankui deramas dėmesys nesuteik-
tas, pripažįsta bei susirūpinimą esama padė-
timi reiškia ir Klaipėdos miesto akademinės, 
verslo bei politinės bendruomenės atstovai.

Klaipėdos forumas taip pat išreiškė pasiūly-
mą įmonei ,,Stemma group“ įkurti M. Jankaus 
alėją vienoje iš bevardžių ,,Memelio miesto“ 
teritorijos gatvių. Mažosios Lietuvos patriarcho 
vardu pavadinta alėja tinkamai reprezentuotų 
Klaipėdos miesto ir krašto istoriją.

Surinkus parašus reikalavimas bus 
teikiamas Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybai, merui ir Žymių žmonių, istorinių 
datų, įvykių įamžinimo ir gatvių pavadini-
mo suteikimo komisijai posėdžio metu.

Šaltinis – <http://www.propatria.lt/2018/08/klai-
pedos-forumas-renka-parasus-del.html>.

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

VšĮ ,,Pagėgių krašto turizmo 
informacijos centras“

Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav.
Mob. tel. +370 656 18551. El. paštas ticpagegiai@gmail.com

Mažoji Lietuva

Klaipėdos forumas renka parašus dėl 
Martyno Jankaus deramo įamžinimo
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Tęsinys kitame numeryje

Mažoji Lietuva šiais metais pažymi bent 
tris itin reikšmingas savo sukaktis: Vydūno 
150-metį, Martyno Jankaus 160-metį, Tilžės 
akto šimtmetį. Vieną iš jų – Vydūno sukaktį – 
jau pasitikome pavasarį, antrąją – M. Jan-
kaus jubiliejinį gimtadienį – pasitinkame 
dabar, trečiąją – Tilžės akto šimtmetį – pa-
žymėsime lapkričiui baigiantis. Visi trys 
sukaktuvininkai yra didžiai reikšmingi 
ne tik patys savaime, bet ir tuo, kad yra 
tarpusavyje glaudžiai susiję, tiesiog neįsi-
vaizduojami vienas be kito. Apie pirmojo 
ir antrojo sąsajas tegu primins fragmentas 
iš neseniai pasirodžiusios Vaclovo Bagdo-
navičiaus ir Aušros Martišiūtės-Linartienės 
įspūdingos monografijos Vydūnas, kurią 
Vorutos skaitytojams vėliau pristatysime 
išsamiau.

Martynas Jankus ir Vydūnas – pačios 
iškiliausios figūros XIX a. pabaigos–XX a. 
pirmosios pusės Mažosios Lietuvos tautinia-
me sąjūdyje. Tiek vienas, tiek kitas nuveikė 
stebėtinai daug, paliko bene ryškiausiai 
įsimenamus įvaizdžius tiek amžininkų, 
tiek jaunesnės kartos žmonių, juos dar ma-
čiusiųjų, atmintyje. Galima sakyti, abu tiek 
anuomet buvo, tiek dabar tebėra vos ne le-
gendinės asmenybės. Konkrečios jų veikimo 
sferos susisieja tik iš dalies, didžiąja dalimi 
tas veikimas kiekvieno buvo kitoks, nors 
ir orientuotas į tą patį bendrąjį tikslą – lie-
tuvybės saugojimą ir puoselėjimą savame 
krašte. Tasai tikslas vienijo ne tik šios du di-
džiavyrius, bet ir kitus bent kiek aktyvesnius 
to krašto lietuvius, palikusius didesnius ar 
mažesnius pėdsakus jo kultūrinės ar kito-
kios raiškos dirvoje. M. Jankus ir Vydūnas 
nebuvo vienas kitam itin artimi, kiekvienas 
turėjo dvasiškai giminingesnių bičiulių iš 
veiklesniųjų savo amžininkų tarpo. Tačiau 
nuveiktų darbų mastai ir įnašai į tautos gyvi-
nimo vyksmą šiuos skirtingus žmones daro 
išskirtinius, lygintinus su dviem panašaus 
aukščio to paties kalnagūbrio viršūnėmis. Ži-
noma, tą panašų šių viršūnių aukštį regime, 
žvelgdami, palyginti, iš dar nedidelės laiko 
retrospektyvos, iš kurios matomas vaizdas 
dar ne kuo tesiskiria nuo prieš beveik šim-
tmetį matytojo. Didesnė laiko perspektyva 
greičiausiai išryškins ir tų dydžių skirtumus, 
kuriuos aiškiau suvoks jaunesnės kartos. 
Tie skirtumai turėtų matytis tame, kas bus 
palikta garbingai istorijai ir kas tą istoriją 
pergyvens bei liks aktualu vėlesniais laikais. 
Šiandien verta pažvelgti į tai, kuo šios abi 
įstabios viršūnės ne tik dydžiu, bet ir pačia 
savo esme yra panašios ir į tai, kas 
tą esmę jose skirtingai išreiškia.

Abu iškilieji Mažosios Lietu-
vos veikėjai yra susilaukę nemaža 
pagarbos ir tyrėjų dėmesio, nors 
apie juos pasakyta toli gražu dar 
ne viskas. M. Jankaus gyvenimas, 
visuomeninė, politinė ir kultūrinė 
veikla kol kas išsamiausiai, nors 
kiek ir fragmentiškai, nušviesta 
1967 m. Toronte išleistoje Kana-
doje gyvenusio žurnalisto Pranio 
Alšėno (1911–1986) monografijoje1. 
Leidybinė jo veikla gana detaliai 
išryškinta knygotyriniuose Domo 
Kauno darbuose2. Istorikė Silva 
Pocytė monografijoje Mažlietuviai 
Vokietijos imperijoje 1871–19143 
parodė konkretų M. Jankaus įnašą 
į Prūsų lietuvių tautinį judėjimą.  
M. Jankaus figūra šmėsteli ir dau-
gelio kitų Mažosios Lietuvos isto-
rikų ar jos kultūros tyrėjų darbuo-
se. Jo atminimas gražiai saugomas, 
jo gyvenimas ir veikla išsamiai 
nušviečiama jam skirtame memo-
rialiniame muziejuje Bitėnuose. 
Čia sukaupta nemaža tyrėjų dar 
neliestos rankraštinės ir kitokios 
medžiagos. Šio muziejaus veiklos 
25-mečiui skirtame leidinyje4 pasa-
kojama ir apie Jankaus asmenybę, 
pateikiama naujų faktų, susijusių 
su jo aplinka, spausdinama iki 
tol nepublikuotos ikonografinės 
medžiagos.

Apie Vydūną darbų pasirodė 
dar jam gyvam esant. Juose bei 
jau po jo mirties išėjusiuose gana 
išsamiai nušviestas Vydūno gyve-
nimas, išanalizuota draminė kūry-
ba, filosofija, apžvelgta kultūrinė 
veikla. Ryškiausi iš ankstyvųjų 
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darbų – Vinco Mykolaičio-Putino5 ,Vaižgan-
to6, Salio Šemerio7 studijos. Šiais laikais išėjo 
net kelios Vydūnui skirtos knygos8, paskelb-
ta daug studijų, straipsnių, paryškinančių 
vieną ar kitą jo veiklos ar kūrybos aspektą. 
Tai rodo išskirtinį dėmesį šiam Mažosios 
Lietuvos fenomenui. Kelis kartus kartotinai 
išleista jo fundamentaliųjų dramų rinktinė, 
publikuotas istoriosofinis veikalas Septyni 
šimtmečiai vokiečių ir lietuvių santykių, išleis-
tas filosofinių raštų keturtomis, leidžiami 
eseistikos ir publicistikos tekstai.

Čionai mes nesileisime į šių veikėjų 
gyvenimo, veiklos ar kūrybos peripetijas, o 
sutelksime dėmesį į tiesioginius ar netiesio-
ginius jų sąlyčio taškus. Tasai sąlytis yra lyg 
akivaizdus, apie jį žinoma kaip apie savaime 
aiškų dalyką, tačiau dar niekas į jį nėra pa-
žvelgęs atidžiau, labiau jo sukonkretinęs. Šis 
darbelis bus pirmas bandymas paėjėti to su-
konkretinimo linkme. Tačiau juo jokiu būdu 
nepretenduojama apie tą šių didžiavyrių 
sąlytį pasakyti viską ir išsamiai. Pasakysime 
tiek, kiek šiuo metu pajėgsime, kiek pavyko 
sužinoti ar pasinaudoti prieinama medžiaga, 
ką sugebėjome tame sąlytyje savo akimis 
įžvelgti. Tikėkimės, kad ateitis atskleis dar 
nežinomų faktų, pamėtės naujos medžiagos 
ar suteiks kitokių galimybių naujoms su šiuo 
sąlyčiu susijusioms įžvalgoms.

Iš esmės visos M. Jankaus ir Vydūno 
sąsajos sąlygotos bendro veikimo tautiniame 
Mažosios Lietuvos sąjūdyje. M. Jankui buvo 
lemta tapti to sąjūdžio dalyviu pačioje jo 
pradžioje. Vydūnas, būdamas dešimtmečiu 
jaunesnis, į tą sąjūdį dešimčia metų vėliau 
ir įsijungs. 

Būsimajam Vydūnui dar tik besiruošiant 
savarankiškam gyvenimui, dar besimokant 
mokytojų seminarijoms moksleivius ruošusioje 
Pilkalnio preparandijoje ir Ragainės mokytojų 
seminarijoje, M. Jankus jau buvo ne tiek mažai 
nuveikęs. Kai kas iš to veikimo tiesiogiai palietė 
ir „garbėn kelti lietuviškumą“ pasiryžusį jauni-
kaitį. Pirmiausia – garsioji Aušra, kurios akty-
viausių talkininkų gretose buvo M. Jankus. Kai 
Aušra buvo spausdinama Ragainėje, vienas iš 
Vydūno brolių toje spaustuvėje mokėsi raidžių 
rinkėjo amato ir keletą jos numerių parsinešė 
namo. Tieji numeriai būsimajam Vydūnui tarsi 
atvėrė akis, nes parodė, kaip gražiai skamba 
lietuviškas žodis ir sužadino norą pačiam lie-
tuviškai rašyti. Ypač sužavėjusi 1885 m. Nr. 12 
išspausdinta J. Zauerveino baladė „Macilenas ir 
Gražina“9. Beje, J. Zauerveino raginimai patiems 
lietuviams imtis švietimo veiklos – leisti lietu-

viškus raštus, steigti šventadienines lietuviškas 
mokyklas, kurti tuo besirūpinančią draugiją – 
patį M. Jankų paskatino šį tą iš tų siūlymų ban-
dyti įgyvendinti. Kai kas iš tų bandymų nelabai 
tesisekė, pvz., lietuviškų mokyklų steigimas, 
tačiau jų būta. 

Tegul ir netiesiogiai, M. Jankų ir Vydū-
ną sieja 1885 m. pradžioje įsteigta Birutės 
draugija. M. Jankus – vienas iš jos steigėjų, 
aktyvus jos veikėjas, vienas iš karščiausių 
kalbėtojų, kai kurių iniciatyvų sumanytojas, 
vienas iš pirmininkų (1889–1892)10. Čia ypač 
aistringai reiškėsi M. Jankaus – lietuvybės 
propaguotojo – veikla. Ne viskas čia, kaip 
ir Aušroje, jam sekėsi sklandžiai, bet šiaip ar 
taip, jis buvo vienas iš draugijos radimosi 
iniciatorių ir padarė ne taip jau ir mažai. 
Vydūno tėvas ima lankytis draugijos susirin-
kimuose, kur pamato J. Zauerveiną, sužino 
apie J. Basanavičių ir apie tai, ką regėjęs, 
ką girdėjęs pasakoja vaikams11. 1886 m. 
viename iš Birutės susirinkimų Gastose daly-
vauja pats būsimasis Vydūnas, kur klausosi 
tuometinio draugijos pirmininko Viliaus 
Bruožio įkvėptos kalbos12. Beje, su Vilium 
Bruožiu, Vydūno teigimu, šios draugijos 
veikėjai ėmė nesutarti. M. Jankus ant jo ypač 
pykęs13. Pats M. Jankus savo atsiminimų 
straipsnyje apie Birutę kalba ir apie V. Bruožį, 
pažymi, kad vokiečiai, tikėdamiesi jį elimi-
nuoti iš tautinės veiklos ir taip paralyžiuoti 
visą lietuvininkų judėjimą, stengėsi jį su-
kompromituoti. Tačiau apie savo negatyvų 
nusistatymą V. Bruožio atžvilgiu M. Jankus 
čia neužsimena14.

Birutės vaidmuo Vydūno kelyje yra 
reikšmingas ne tik ir ne tiek tuo, kad stiprino 

jo patriotinius jausmus. Ši 
draugija labai didele dalimi 
nulėmė Vydūno, kaip mūsų 
kultūros fenomeno, taps-
mą. Būtent ji rašytoju tapti 
besiruošiantį jauną Tilžės 
mokytoją traukte įtraukia į 
praktinę kultūrinę tarnystę 
lietuviškumui. 1895 m. rude-
nį Birutės veikėjo K. Voskos 
ir Tilžės lietuvių bažnyčios 
kunigo H. Reidžio atkakliai 
prašomas V. Storostas sutin-
ka diriguoti iš karto dviem 
chorams – Birutės ir minėto-
sios bažnyčios15. Tiesa, tada 
M. Jankus iš Birutės buvo 
pasitraukęs, o pati draugija 
1895 m. pradžioje atšven-
tusi dešimtmetį, kėlėsi iš 
snaudulio. Vydūnui teko 
iš pradžių su pačių biru-
tininkų choru, o vėliau su 
bažnyčioje užgimusiu Tilžės 
Lietuvių giedotojų draugi-
jos choru aktyviai prisidėti 
prie Birutės atsigavimo. 
Giedotojų koncertinė ir tea-
trinė veikla visu smarkumu 
įsibėgėti ėmė nuo 1899 m. 
pabaigos, kai šie pasitraukė 
iš bažnyčios ir paskelbė 
įkurią dainuoti ir vaidin-
ti užsimojusią draugiją16.  
M. Jankus tada pradėjo leisti 
Saulėteką (ji ėjo 1900–1902), 
kurioje gana išsamiai ir labai 
palankiai, negailint pagyrų, 
buvo atspindėta naujosios 
draugijos veikla. Dažname 
šio leidinio numeryje17 buvo 
detaliai aprašomi draugijos 

renginiai, pateikiamas visas 

jų repertuaras, neslepiant susižavėjimo api-
būdinamas jo atlikimas, smulkiai atpasako-
jamas vaidintų veikalų – Vydūno, tada dar 
pasirašinėdavusio įvairiais kitokiais pseudo-
nimais bei kriptonimais, dramų – turinys. Ir 
visada – pagiriamasis žodis draugijai ir jos 
vadovui. Tokį palankumą Saulėteka parodė, 
pasitikdama pirmuosius savarankiškai veikti 
pradėjusios draugijos žingsnius, jau apra-
šydama pirmąjį jos 1899 m. gruodžio 30 d. 
surengtą vakarą. „Mūsų brangiosios, širdį 
gaivinančios bei jautrios dainelės tampa vis 
daugiaus ir daugiaus svietui apreiškiamos. 
Pereito meto gale tapė Tilžėje „Lietuviška 
giedorių draugystė“ pagruntavota, kuri, 
kaip šiandien rodos, pradeda stiprius žings-
nius žengti“, – išreikšdama tikėjimą būsima 
draugijos sėkme, rašo Saulėteka. Užbaigint 
pirmojo draugijos koncerto aprašymą 
išreiškiamas tikėjimas, kad draugija duos 
stiprų impulsą lietuviškai dainai atgyti, jos 
grožiui atsiskleisti. Tą grožį buvo įžvelgęs ir 
E. Gizevijus, bet jam nepavyko tos įžvalgos 
kituose sužadinti. „Kada savo laiku mūsų 
mylims vokiškos kilties vyras pons Gisevijus 
lietuviškas dainas užvedė, tai bene nebuvo 
dar gerai primokytų dainuotojų, kurie būtų 
galėję tą šaunų skarbą pranešti svietui, – ra-
šoma Saulėtekos apžvalgoje. – Jam kartą tokį 
dainavimą užvedus, tapė tasai dainavimas 
su didžiojo šilo bičių ūžimu sulygintas. Jei 
pons Gisevijus šiandien būtų gyvas, jis rodos 
turėtų pasidžiaugti, kad tai, ką jis norėjo 
atsiekti, atsieko jo pasekėjas pilnoje vieroje. 
Šiandien nieks nesidrąsis tokį nužeminantį 
sudą laikyti apie lietuviškas dainas ir dai-
navimą, ir tą uždėkavoti turime stropumui 
mūsų viengenčio pono Storosto.“18

Martynas Jankus

Vydūno laiškas Martynui Jankui

Vydūnas, apie 1905 m.
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Naujos XVIII a. antros pusės Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ekonominės, 
politinės realijos kūrė naują refleksijų lauką. 
Skirtinguose visuomenės sluoksniuose dar 
gyvavo požiūris, leidžiantis nekeisti senosios 
tvarkos ir tradicinės mąstysenos, tačiau kartu 
augo pastangos, įgalinusios kritiškai vertinti 
esamą padėtį. Tokių vertinimų liudijimai 
įamžinti toliau aptariamuose to meto periodi-
niuose leidiniuose. 

Ne vienas Apšvietos epochos peripetijas 
analizavęs tyrėjas48 pažymi, kad XVIII a. 
antroje pusėje visoje Europoje ženkliai suin-
tensyvėjo įvairių periodinių leidinių spausdi-
nimas. Išaugo ne tik jų skaičius, bet pasikeitė 
ir pats formatas, turinys, kas liudijo kitokios 
skaitytojų auditorijos formavimąsi. Tuomet jau 
ne tik mokslininkai reprezentavo raštingumą 
puoselėjančią bei vertinančią publiką – eili-
nis skaitytojas tapo pagrindiniu periodinių 
leidinių pirkėju, prie kurio poreikių įžvalgūs 
leidėjai ir ėmė derintis. 

Tepraėjus kiek daugiau nei vieneriems 
metams, kai Gardino seniūnas Antanas Ty-
zenhauzas (1733–1785) įsteigė spaustuvę, jo 
iniciatyva buvo pradėtas leisti laikraštis Gazeta 
Grodzieńska (Gardino laikraštis). Nuo 1776 m. šis 
periodinis leidinys pasirodydavo kiekvieną 
savaitę ir ėjo iki 1783 m. Iš viso buvo išleista 
apie 400 numerių49. A. Tyzenhauzas Gazieta 
Grodzieńska leidybą organizavo negavęs ka-
rališkosios privilegijos, turėjusios garantuoti 
leidybos teisę. Ji buvo suteikta tik Vilniuje 
spausdinamam laikraščiui Kuryer Litewski (Lie-
tuvos kurjeris)50. Pastarojo leidinio didžiąją dalį 
užėmė įvairūs teismo skelbimai (duodantys 
leidėjams geras pajamas) bei surinktos žinios 
iš kitų laikraščių. Taigi A. Tyzenhauzas naujo 
laikraščio Gazieta Grodzieńska leidimą inicija-
vo kaip savotišką atsvarą gana nuobodžiai 
kompiliacijai. Pradėti publikuoti straipsniai 
apie baletą, teatrą, kitų šalių kultūrą, politiką, 
istoriją, spausdintos Gardino piliečių kalbos ir 
kt.51 Apskritai įvairios periodikos skaitymas, 
jos populiarumas XVIII a. antroje pusėje su-
ponavo naują žmonių suvokimą – vis dažniau 
pripažinta, kad „gyvenimai teka lygiagrečiai 
su kitų gyvenimais vientisame laiko sraute, 
kuris matuojamas laikrodžiais ir kalendoriais, 
o ne pagal santykį su išgelbėjimu ar pomirtiniu 
gyvenimu“52. Lemtingus Šventosios Istorijos 
momentus pakeitė pasaulietinė linijinė pe-
riodizacija. Būtent dabar ėmė ryškėti naujas 
asmenybės tipas: nenuolaidus ir bet kokią 
valdžią įtariai vertinantis individas, labiau 
besirūpinantis savo asmenybės savitumu ir 
materialia pažanga nei tradicijos išsaugojimu, 
reiklus sau ir kitiems, romanų, laikraščių, 
slaptų rankraščių skaitytojas53. 

Tuo metu didelis dėmesys skirtas ir kalen-
dorių, visuomenei suprantamiau ir glausčiau 
perteikusių aktualiausias politines, ekonomi-
nes, kultūrines žinias, leidybai. Pakeisdami 
pranašysčių almanachus54, XVII a. Vakarų 
Europos kraštuose pasirodė pirmieji politiniai 
ir geneologiniai kalendoriai, kiek vėliau filoso-
finiai bei literatūriniai. XVIII a. paskutiniaisiais 
dešimtmečiais jų įvairovė ir skaičius dar labiau 
išaugo. Vien Lenkijoje įvairiausios tematikos 
kalendorių spausdinta per kelias dešimtis. 
Daugiausia jie leisti Varšuvoje, Krokuvoje, 
Poznanėje, Torunėje, Liubline, Kališe (kalendo-
rių tituliniuose puslapiuose nurodytos jėzuitų, 
pijorų, karmelitų spaustuvės). 

LDK politinių kalendorių leidyba taip 
pat pradėta XVII a.55 Parašyti lenkų kalba, jie 
rengti sekant Europoje vis populiarėjančiais 
leidiniais. Tai buvo pavieniai, dažniausiai iš 
Lenkijos atvežti egzemplioriai. Tik nuo XVIII a. 
LDK prasidėjo sistemingas kalendorių lei-
dimas. Nuo 1735 m. juos rengė ir Vilniaus 
akademijos spaustuvėje leido žymus jėzuitų is-
torikas, literatas Jonas Pašakauskis (1684-1757). 
Buvo išspausdinti: Kalendarz polityczny na rok 
pański 1737 (Politinis kalendorius 1737 Viešpaties 
metams), Kalendarz polityczny y historyczny na rok 
pański 1738 (Politinis ir istorinis kalendorius 1738 

Viešpaties metams), Kalendarz historyczny 
y polityczny na rok pański 1739 (Istorinis 
ir politinis kalendorius 1739 Viešpaties 
metams). Iš viso Vilniaus akademijos 
spaustuvė išleido devyniolika J. Paša-
kauskio kalendorių56. Jau pirmuosiuose 
jų numeriuose buvo nurodyta, kad, pri-
tariant Apšvietos amžiaus nuostatoms, 
mėgėjiškai nebeaiškinama astrologija, 
įvairios pranašystės bei dangaus kūnų 
konsteliacijos įtaka žmogaus likimui. 
Kaip spėja J. Pašakauskio gyvenimą 
ir veiklą tyrinėjęs Petras Juknevičius, 
tokie kotegoriški tvirtinimai bus sukėlę 
oponentų pyktį, pasireiškusį vos išleis-
tų kalendorių naikinimu57. Tematiniu 
aspektu J. Pašakauskio rengti kalen-
doriai buvo gana įvairiopi. Štai 1737 m. 
išspausdinto kalendoriaus pirmoji 
dalis skirta atskiroms Šventojo Rašto 
ir Lietuvos istorijos temoms. Teigia-
ma, kad „pirmasis pasaulio istorijos 
periodas, trukęs 1656 metus, prasidėjo jo su-
kūrimu ir baigėsi pasauliniu tvanu“, kad „nuo 
pasaulio sukūrimo iki Kristaus gimimo praėjo 
4 000 metų“58. Iš istorinių įvykių paminėti: 
Liublino unija, Vilniaus akademijos įkūrimas, 
turkų sutriuškinimas prie Vienos ir Stanislovo 
Augusto Poniatovskio (1732–1798) išrinkimas 
Abiejų Tautų Respublikos valdovu. Antrame 
pirmosios dalies skyrelyje išvardyti Romos 
katalikų bažnyčios suvažiavimai, trečiame – 
bažnytinės erezijos, ketvirtame – vienuolių 
ordinai ir jų įkūrimo datos, penktame sky-
riuje pateiktas Lenkijos karalių ir Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių sąrašas, prasidedantis 
nuo legendinio Lecho59. Antroje kalendoriaus 
dalyje publikuota bendriausia informacija apie 
Respubliką ir didžiąsias Europos valstybes. 

1738 m. kalendoriuje pakartotos tos pačios 
religinės ir istorinės žinios.

Rengdamas Kalendarz historyczny y poli-
tyczny na rok pański 1739, J. Pašakauskis įtraukė 
naują istorinę dalį „Historia uniwersalna od 
stworzenia Śviata do narodzenia Chrystusa“ 
(„Visuotinė istorija nuo pasaulio sukūrimo 
iki Kristaus gimimo“). Čia dėmesį patraukia 
savita pasaulinės istorijos periodizacija:

Kaip savaitė turi 7 dienas, taip ir pasaulio 
istoriją patogiausia dalyti į 7 stadijas (stades 
mundi). Pasaulio istorijos suskirstymas į ats-
kiras stadijas padeda geriau ją įsiminti. Čia 
trumpai aprašysime šešias stadijas, o septintoji 
šiuo metu tęsiasi.60 

Tokia periodizacija rodo, kad XVIII a. 
pirmoje pusėje scholastiniai principai dar 
buvo gajūs (istorikas Algirdas Šidlauskas rašo, 
kad šiuo atveju J. Pašakauskis žengė atgal į 
viduramžius)61. Pasak kalendoriaus leidėjo, 
pasaulis buvęs sukurtas spalio 28 d., 4 000 
metų prieš Kristaus gimimą. Pirmoji stadija 
trukusi 1 656 metus: nuo pasaulio sukūrimo 
iki tvano; antroji tęsėsi 426 metus: nuo Nojaus 
išlipimo iš arkos iki Abraomo laikų; trečioji – 
430 metų: nuo Abraomo iki izraelitų išėjimo 
iš Egipto; ketvirtoji – 480 metų: nuo izraelitų 
išėjimo iš Egipto iki Saliamono šventyklos 
pamatų statybos; penktoji – 776 metus: nuo 
Saliamono šventyklos pamatų statybos iki 
Babilono nelaisvės, ir pagaliau šeštoji stadija 
trukusi 531 metus: nuo Babilono nelaisvės iki 
Kristaus gimimo. Septintoji stadija – tai laiko-
tarpis nuo Kristaus gimimo iki kalendoriaus 
autoriaus dienų. 

1740-aisiais minint jėzuitų ordino 200 metų 
jubiliejų, J. Pašakauskis išleido Kalendarz jezu-
icki większy na rok przestępny 1740 (Didesnysis 
jėzuitų kalendorius keliamiems 1740 metams) ir 
Kalendarz mniejszy jezuicki Prowincyi litewskiej 
na rok pański 1740 (Mažesnysis Lietuvos jėzuitų 
provincijos kalendorius 1740 Viešpaties metams). 
Jis taip pat parengė Kalendarz prześwietnych dam 
na rok pański 1741 (Šviesiausiųjų damų kalendo-
rius 1741 Viešpaties metams), kur prie kiekvienos 
mėnesio dienos nurodytos žymiausios savo 
kilme, pamaldumu ir stebuklais moterys.

Po J. Pašakauskio Vilniuje kalendorių 
leidimą tęsė istorikas, vadinamas Lietuvos 
periodinės spaudos pradininku62 Pranciškus 

Paprockis. Apie 1757 m. pasirodęs jo Kalendar-
zyk polityczny (Politinis kalendorėlis), ta antrašte 
ėjo iki 1767 m., vėliau (nuo 1768 iki 1795 m.) – 
Kalendarz Wileński (Vilniaus kalendorius) pa-
vadinimu. 

Paskutiniais XVIII a. dešimtmečiais LDK 
antrąja sostine tituluotame Gardine, A. Tyzen-
hauzo įsteigtoje spaustuvėje leistas Kalendarz 
Grodzieński (Gardino kalendorius). Spausdintas 
iki 1781 m., kalendorius savo forma ir turiniu 
priminė Kalendarz Wileński. Dėl šio panašumo 
Kalendarz Grodzieński bus aptartas paraleliai 
su Vilniuje leistu kalendoriumi, fiksuojant tiek 
analogiškus šių leidinių bruožus, tiek lyginant 
išryškėjusias skirtybes. 

Pasekus spaudos istoriją bei raidą, matyti, 
kad kalendoriai buvo vieni iš pirmųjų spaus-
dintų periodinių leidinių, skirtų plačiajai visuo-
menei. Formos aspektu senuosius kalendorius 
galima būtų apibūdinti kaip tam tikrą pereina-
mąją grandį tarp knygos ir kitų spaudos leidinių 
rūšių, pavyzdžiui, laikraščių. Kalendoriuose, 
taip pat kaip ir knygose, yra titulinis puslapis, 
kuriame publikuota informacija apie leidinį 
(laikraščiuose ji spausdinta pirmojo puslapio 
viršuje). Palyginimui pasirinktuose Kalendarz 
Grodzieński ir Kalendarz Wileński tituliniuose 
puslapiuose nurodomas leidinio pavadinimas, 
leidimo metai, spaustuvė. Įrašyti ir leidinių 
sudarytojai: Vilniaus kalendoriuje – minėtasis 
P. Paprockis, o Gardino – mokytojas, jėzuitas 
Karolis Malinowskis (1741–?). Palyginus šiuos 
kalendorius su tuo pat metu leistais, gana po-
puliariais ūkiniais kalendoriais63 (juose spaus-
dinti straipsneliai apie ūkį, liaudies mediciną, 
publikuoti įvairiausi patarimai iš veterinarijos, 
miškininkystės, bitininkystės sričių), matyti, jog 
tiek savo formatu (apytikriai 7 × 10 cm), apimti-
mi (dažnai daugiau nei 100 psl.), tiek medžiagos 
pateikimo tvarka bei pačia tematika aptariami 
rinkiniai labiau priminė maldaknygių knygeles 
nei periodinius leidinius. Veikiausiai neatsitik-
tinai kalendoriai panašėjo į maldaknyges – juk 
didžioji skaitančios LDK visuomenės dalis gerai 
pažinojo maldaknygių tekstus, vienokį ar kitokį 
jų išdėstymą. Šitoks visuomenei pažįstamas 
informacijos pateikimas turėjo sąlygoti didesnį 
periodinių leidinių pardavimą ir sykiu skatinti 
raštingumo plėtrą.

Nėra tiksliai žinoma, kiek kiekvienais me-
tais išeidavo Vilniaus ir Gardino kalendorių. 
Sudarytojai kasmet leidimo tiražus derindavo 
su spaustuvininkais, tad per metus išleidžiamų 
egzempliorių skaičius dažnai keisdavosi. 

Abiejų kalendorių pirmieji puslapiai 
buvo skiriami konkrečių metų mėnesiams ir 
dienoms surašyti. Dažniausiai šią kalendorių 
dalį sudarydavo dvylika lentelių, kiekviena 
iš jų spausdinta atskirame puslapyje. Laiko 
skaičiavimas teiktas pagal naująjį Grigaliaus 
kalendorių. Kiekvienų metų Vilniaus ir Gardino 
kalendoriuose publikuoti keliamų švenčių 
sąrašai, įvairiuose dvaruose numatomų puotų 
datos, nurodytas laikas, kuomet leidžiasi ir 
teka saulė, žymėtos mėnulio fazės.

Kalendarz Grodzieński skaitytojams pa-
teikdavo išsamią, su gausiomis nuorodomis 

informaciją (savotiškas geneologinių 
medžių formas) apie svečių kraštų 
karalius, karalienes, jų palikuonis, 
garsiausius monarchus, publikuotos 
būtos ir nebūtos jų gyvenimo istorijos, 
dažniausiai perspausdintos iš kitų 
periodinių leidinių ar kalendorių 
sudarytojui pristatytos anoniminių 
autorių. 1781 m. sudarytame 1782-
ųjų Kalendarz Grodzieński64 kone pusė 
leidinio užima pasakojimai apie įvai-
riausius pasaulio kraštus: Ameriką, 
Angliją, Čekiją, Daniją, Ispaniją, Italiją, 
Kurliandiją, Lenkiją, Maltą, Olandiją, 
Portugaliją, Prancūziją, Prūsiją, Rusiją, 
Švediją, Šveicariją, Turkiją, Vokietiją 
ir kitus. Nepaisant to, kad tos žinios 
atspindėjo ne itin objektyvų aprašomų 
šalių vaizdą, jos buvo itin spalvingos, 
sudėliotos į įdomius siužetinius pasa-

kojimus, oponuojančius fragmentiškam 
požiūriui į supantį pasaulį. 1779-ųjų 

Kalendarz Grodzieński straipsnelyje apie Bava-
rijos elektoriaus rinkimus nėra jokių faktinių 
duomenų – vardų, titulų, tikslios įvykių vietos 
ar laiko. Kuriant intrigą, pasakojama apie 
elektoriaus mirties priežastis, atskleidžiamos 
siauram artimųjų ratui težinomos detalės, 
mėginama formuoti iš aprašytos istorijos 
išplaukiantį, į skaitytoją orientuotą didaktinį 
pamokymą:

Buvusio Bavarijos Elektoriaus, be pali-
kuonių išėjusio anapilin, mirtis kone visoje 
Europoje sukėlė didžiulį sąmyšį. [...] Priežastis 
[mirties – J. Ž-G.] – turtas: pasikvietė į savo 
dvarą iš Italijos jauną damą, baisiųjų raupų už-
pultą. Tokios jos išvaizdos taip išsigando, kad 
ir pats pasijautė ta pačia liga, kuri jo giminės 
kunigaikštienėms ir kunigaikščiams didžiai 
žalinga buvusi, sergąs – su didžiule baime 
pelnytai gresiančią mirtį minėjo.65 

„Gazeta Grodzieńska“ („Gardino laikraštis“), Nr. 1, 1776, ir 
Nr. 35, 1778

48 Jeremy Black, Eighteenth-Century Europe, New York: St. Martin’s 
Press, 1999; Jeremy Black, The English Press in the Eighteenth Century, 
Kent: Croom Helm Ltd., 1987; Elizabeth Lewisohn Eisenstein, The 
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University Press, 1999; Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, 
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52 Joyce Appleby, Lynn Hunt, Margaret Jacob, op.cit., p. 61.
53 Ibid., p. 47.
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58 Kalendarz polityczny na rok pański 1737, w Wilnie: w drukarni J. 
K. M. i Akademickiey Soc. Jesu, 1736, p. 34.
59 Lechas – legendinis lenkų protėvis, Lenkijos (poetiškai vadinamos 
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Tęsinys kitame numeryje



2018 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 8 (850)� Voruta

2018 m. kovo pradžioje paviešinus 
Premjero Sauliaus Skvernelio sukur-
tos darbo grupės planus jungti trylika 
valstybinių mokslinių tyrimo institutų į 
stambesnius tyrimo centrus, žiniasklaidoje 
pasirodė į tai reaguojančių straipsnių. Ypač 
sunerimo humanitarinių mokslų atstovai. 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
direktoriaus pavaduotojas mokslo reika-
lams Mindaugas Kvietkauskas įvertino 
humanitarams pasiūlytą jungimo projektą 
kaip svarstytiną: „Lituanistika yra mūsų 
mokslo ir kultūros politikos prioritetas, 
todėl ji turėtų būti atspindėta ir junginio 
pavadinime ar jo nuostatuose apibrėžtoje 
misijoje.“1 Toks pasiūlymas turėtų ir isto-
rinį pagrindimą.

Kame šaknys?

Kai 1939 m. Kaune buvo įkurtas Antano 
Smetonos Lituanistikos Institutas, jame veikė 
trys skyriai: 1) lietuvių kalbos; 2) Lietuvos 
istorijos; 3) lietuvių tautosakos. Vadinasi, 
Smetonos laikais lituanistikai skirtas mokslo 
institutas buvo sukurtas kaip viena neuni-
versitetinė mokslo įstaiga, numatant atskirus 
profilinius padalinius, turinčius po savo 
Skyriaus Vedėją ir Skyriaus Tarybą. Vargu ar 
dėl to kaltintume tuometinį šalies Prezidentą 
ar valdžioje buvusius tautininkus siekiais 
sužlugdyti lietuvių praeitį ir būtį tiriančius 
mokslus. „Švietimo Ministro žinioje“ įkurtas 
institutas kaip tik turėjo stiprinti lietuvių 
tautinį tapatumą ir mokslinę kultūrą aka-
deminiame lygmenyje.

1940 m. birželį įvykus sovietinei okupa-
cijai pavadinimas buvo pakeistas ir liko tik 
iš dviejų žodžių – „Lituanistikos institutas“. 
Šis gi 1940 m. lapkritį buvo perkeltas į Vilnių, 
tačiau nors ir pavaldus Lietuvos TSR Švieti-
mo liaudies komisariatui, sovietinei valdžiai 
nebetiko. Dėl to 1941 m. sausio viduryje Litu-
anistikos institutas buvo panaikintas3. Soviet-
mečiu oficialiai vengta vartoti lituanistikos 
vardą, ji traktuota siauriau – kaip tyrimų 
laukas, apimantis lietuvių kalbą ir literatūrą. 
Plačiau suprantamas Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras buvo sukurtas, bet užsienyje. 
Jis nuo 1981 m. veikė ir tebeveikia Čikagoje 
(JAV), vienu metu yra turėjęs dvylika padali-
nių. Vienas iš jų yra 1951–1952 m. Amerikoje 
įsteigtas Lituanistikos institutas, turėjęs šiuos 
skyrius: lietuvių kalbos, literatūros, tautoty-
ros, Lietuvos proistorės, istorijos, geografijos 
ir JAV lietuvių kultūros istorijos4.

Sovietizuotoje Lietuvoje kontroliuojant 
Maskvai buvo sukurta Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos sistema su jai priklausančiais 
institutais. Paveldėti iš sovietmečio Mokslų 
akademijos institutai 1990 m. vėl atkūrus 
šalies nepriklausomybę įgijo kitokį statusą, 
įskaitant Lietuvos istorijos institutą (LII), 
Lietuvių kalbos institutą (LKI), Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutą (LLTI). 
Visi trys dabar savo pirmtaku oficialiai 
internete skelbia trumpai veikusį Antano 
Smetonos Lituanistikos institutą, nors LLTI 
savo tinklalapyje šį institutą nurodo be An-
tano Smetonos vardo. O Lietuvos kultūros 
tyrimų instituto (LKTI) veiklos sritis pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

patvirtintus įstatus taip pat yra lituanistika – 
„humanitarinių mokslų srities lituanistiniai 
moksliniai tyrimai“. Šis institutas savo 
organizacines šaknis instituto internetinėje 
svetainėje 2018 m. ėmė sieti su 1990 m. įkurtu 
Kultūros ir meno institutu.

Taigi nė vienas iš keturių lituanistinių 
institutų (LII, LKI, LLTI, LKTI) savo ištakų 
su Lietuvos TSR periodu dabar jau nebesieja. 
Kaip ten bebūtų objektyviai, nemažai litua-
nistinių institutų darbuotojų planuojamą ins-
titutų jungimą traktuoja skeptiškai ar tiesiog 
neigiamai, o tai irgi svarbu. Minėti keturi 
institutai, iš tikrųjų, turi kuo didžiuotis, jų 
akademinė produkcija yra svari. Viešojoje er-
dvėje išsakyti nuogąstavimai ir argumentai 
dėl šių institutų likimo, dėl plačiau supranta-
mos lituanistikos mokslinių tyrimų padėties 
turi racionalumo. Tačiau ar visi?

LMT „įnašas“ į Valstybės atkūrimo 
šimtmečio programą

Menotyrininkė Agnė Narušytė LRT 
RADIJO laidoje „Kultūros savaitė“ 2018 m. 
balandžio 7 d. kalbėjo: „Ministerija [ŠMM] 
iš esmės teigia, kad mokslininkai tyrinėja 
tik tai, kas jiems įdomu, o turėtų vykdyti 
valstybės užsakymus. Iš tiesų, mokslininkai 
jau seniai vykdo valstybės užsakymus. 
Valstybė užsako tyrimus per jos pačios 
įsteigtą instituciją – Lietuvos mokslo tarybą 
[LMT]. Jos suformuluotos tyrimų programos, 
pavyzdžiui, lituanistikos ar modernybės, yra 
valstybės poreikių išraiška. Ir jei ekspertai 
tavo projektą įvertina teigiamai, o taryba 
skiria finansavimą, tai ir tampa užsakymu – 
tu supranti, kad tavo tyrimas reikalingas ne 
tik tau ir privalai jį įvykdyti.“5

Kadangi čia paminėtos dvi LMT admi-
nistruojamos Valstybės užsakomųjų tyrimų 
programos – lituanistikos ir modernybės, 
pasižiūrėkime, kaipgi jų rėmuose sekėsi 
vykdyti mokslinius tyrimus, kuriais būtų re-
alizuojami valstybinės reikšmės uždaviniai 
pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį? Juo labiau, kad 2015 m. rugpjūčio 
19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo programos 
patvirtinimo“6. Jame siūlyta dalyvauti 
įgyvendinant numatytą planą ir Lietuvos 
mokslo tarybai.

Pradėkime nuo LMT administruojamos 
nacionalinės mokslo programos „Modernybė 
Lietuvoje“. Kaip žinoma iš žiniasklaidos 
pranešimų, minėti keturi lituanistiniai 
institutai inicijavo šią mokslinių tyrimų 
programą, „didele dalimi orientuotą į 
valstybės šimtmečio sukaktį“7. Skyrus lėšas 
2016 m. rudenį buvo skelbtas konkursas teikti 
paraiškas, o administruoti patikėta LMT. 
Kokie rezultatai? Programa dar nėra baigta, 
tyrimai tęsiasi, bet yra paskelbtos laimėjusių 
projektų temos. Vienintelio skelbto I kvietimo 
finansuojamų projektų sąraše, deja, nematome 
nė vieno projekto, tiesiogiai susijusio su Lietu-
vos valstybės atkūrimo istorija! Yra projektų 
temų apie seksualines normas, sovietmečio 
gyvenamąją architektūrą, postsovietizmo 
iššūkius ir t. t., bet kur projektai, skirti 
1917–1920 metams, kurie pagal Vyriausybės 

patvirtintą programą nurodyti kaip esminiai 
Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje? Kaip 
rašoma minėtame 2015 m. rugpjūčio 19 d. 
Vyriausybės nutarime: „Tai valstybės gimimo 
laikotarpis, kuriam būdinga valstybės formų 
paieška, diplomatinis ir ūkinis aktyvumas, 
pasiaukojamos savanorių ir visos kitos Lietuvos 
kariuomenės kovos už nepriklausomybės 
apgynimą, parlamentarizmo ir demokratinių 
valstybės struktūrų formavimas.“8

D a b a r  ž i ū r ė k i m e  „ V a l s t y b i n ę 
Lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–
2024  metų  programą“ .  Š io je  LMT 
administruojamoje programoje buvo 
keturių kvietimų konkursai. Paskelbtuose 
laimėjusių finansavimą temų sąrašuose irgi 
nesimato nė vieno mokslo tyrimo projekto, 
kuriuo būtų atskleidžiama, kaip prieš 
šimtą metų buvo atkurta Lietuvos valstybė, 
kaip kūrėsi ir atsirado nepriklausoma 
Lietuva. Galima būtų, tiesa, pripažinti, kad 
tematiškai čia gerai atrodo „Monografija 
„Nepriklausomybės Akto signataras Petras 
Klimas“. Bet LMT pagal Lituanistikos 
programą 2016 m. skyrė finansavimą (9 
959 Eur) tik šios knygos9 leidimui kaip 
sklaidos projektui. Knygos autorė dr. Vilma 
Bukaitė tyrimą atliko dirbdama Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje. 

Pasižiūrėkime taip pat LMT abejose 
minėtose administruojamose programose 
realiai finansuojamas tyrimų temas. 
Pavyzdžiui: „1863 metų sukilimas: plakatų 
su perlaužtais kryžiais istorija“ (17 358 
Eur); „D.  Grybauskaitės doktrina: Lietuvos 
užsienio politika ir prezidentės vaidmuo“ 
(20 934 Eur); „Seksualinių normų ir elgsenos 
kaita modernėjančioje Lietuvos visuomenėje“  
(93 649 Eur); „Pavasario balsų“ mikroistorija: 
lietuviškų tekstų modernėjimo genetinė 
rekonstrukcija“ (119 998 Eur) ir kt. Minėta dr. 
Agnė Narušytė pagal Lituanistikos programą 
gavo finansavimą 2016–2018 m. mokslo 
projektui „Įsivaizduoti laiką: chronopolitika, 
heterochronija ir greitėjančio pasaulio patirtys 
Lietuvos mene“ (30 839 Eur). Gal kam ir 
bus įdomi parengta monografija. Svarbu 
matyti tyrimų rezultatą – kritinį mokslinį 
naratyvą, nors jis nebūtinai ir tampa įdomus 
nespecialistams. Bet kai 2016–2018 m., t. y. po 
atitinkamo Vyriausybės 2015 m. nutarimo dėl 
artėjančio Valstybės atkūrimo šimtmečio, LMT 
faktiškai jį ignoravo, žinant, kad paskelbtiems 
konkursams nuo 2015 m. nuolatos buvo 
teikiami Lietuvos Respublikos gimties istorijai 
skirti ilgalaikiai mokslo projektai, tokia padėtis 
atrodo daugiau negu keista ir savotiška. 
Kažkas negerai su lituanistikos mokslų vadyba 
šiuolaikinėje Lietuvos Respublikoje...

Beje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
2017 m. balandžio 19 d. priėmė naują 
2015 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 904 
redakciją10. Nutarimo naujos redakcijos 
turinys, iš tikrųjų, neapsiribojo stilistiniais 
pakeitimais, o Lietuvos mokslo taryba jame 
jau neminima.

Yra ką svarstyti plačiau

Valstybės atkūrimo šimtmečiui rinkoje 
pasirodė nemažai naujų maisto gaminių. 
Antai, UAB „Malsena plius“ parengė inova-
cinį produktą – namų skanėstą trispalviams 
blynams be dirbtinių dažiklių. Turim ko 
valgyti prie tautinio šventinio stalo, bet ar 
yra ką naujo istoriškai vertingo skaityti? Kur 
istorikų išleistos mokslinės monografijos 
šimtmečio jubiliejui? Ar tikrai visais atvejais 
pagrįstai atrodo žiniasklaidoje pasirodantys 
kaltinimai valdžiai, kodėl ji neskiria pinigų 
valstybės istorijos tyrimams?

Pinigų, iš tikrųjų, buvo skiriama milijo-
nais, o juos administravo LMT konkursiniu 
būdu. Bet kyla nemažai klausimų apie tų 
konkursų skaidrumą, projektus vertinančių 
ekspertų tendencingumą, jų kompetencijos 
lygį, valstybinių interesų suvokimą ar savo 
specifinių poreikių žiūrėjimą ir t. t. Nacio-
nalinėms mokslo programoms skirtų lėšų 
panaudojimą valdo patys mokslo sferos 
žmonės, o ne politikai. Dėl to gali kilti rimtų 
abejonių, ar esama humanitarinių mokslų 
infrastruktūra, jos finansavimo mechaniz-
mai, tokie, kokie yra, išlieka pakankamai 
adekvatūs spręsti valstybei ir visuomenei 
svarbius nacionalinės reikšmės uždavinius? 
Kita vertus, ar būtų tikslinga, kaip prie An-
tano Smetonos, sukurti ministerijai tiesiogiai 

pavaldų lituanistinių tyrimų institutą?
Juk esame turėję Pedagogikos institutą, 

veikusį nuo 1958 m. Jis visą laiką buvo pa-
valdus švietimo ministerijai, kelis kartus keitė 
pavadinimą, o XXI a. pradžioje vadovaujant 
vienam matematikui kaip mokslinio tyrimo 
institutas buvo sužlugdytas. Nuo 2001 m. jo 
nebeliko. Tuo metu švietimo ministerija vadi-
nosi Švietimo ir mokslo ministerija. Taip yra ir 
dabar, kai ŠMM turi tik Ugdymo plėtotės centrą, 
kuriam nekeliami akademiniams tyrimo ins-
titutams būtini reikalavimai ir kriterijai.

Savo ruožtu Krašto apsaugos ministe-
rijos žinioje esanti Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija (LKA) irgi turi kelis 
kartus pavadinimą keitusį mokslo tyrimų pa-
dalinį – Mokslo centrą (1994–1998, 2001–2010, 
2017–2018), Karo mokslų istitutą (2010–2017). 
Kaip rašoma LKA interneto svetainėje, „Dėl 
karybos mokslo tyrimų užsakymų stokos 
Mokslo centras veikė su pertrūkiais.“11 
Šiame mokslo centre buvo atliekami ir karo 
istorijos, Lietuvos kariuomenei bei Valsty-
bei svarbūs istoriniai tyrimai. O kas galėtų 
paneigti, kad taip „bus-ne-bus“ ateityje?  
T. y. vietoj mokslinio tyrimo instituto sta-
tusą turinčio padalinio būtų kuriamas koks 
nors aktualios politikos einamųjų klausimų 
tyrimų centras, naikinami istorikų etatai ir 
atsisakoma vykdyti istorijos tyrimus „dėl 
užsakymų tyrimų stokos“. Bet ar taip yra 
kitų šalių Karo akademijose? Ar nacionalinis 
saugumas yra įmanomas be praeities tyrimų 
ir supratimo? Kai istorija vis labiau manipu-
liuojama Fake News stiliumi?

Taigi, yra apie ką svarstyti, diskutuoti.
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Rytų Lietuvos mokyklos

Kasmet į Vilnių ar Vilniaus rajoną atsi-
krausto vis daugiau šeimų. Greitai augantis 
Vilniaus rajonas savivaldybėms kelia vis 
didesnių iššūkių. Šie iššūkiai yra susiję 
su mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis. Vilniuje ir Vilniaus rajone gau-
su ne tik lietuviškai kalbančių gyventojų, 
bet ir lenkų ar rusų. Kitų tautybių žmonės 
nori mokėti šalies, kurioje gyvena, kalbą, 
todėl atsiranda problemų – vaikai netelpa 
į lietuviškai mokomas klases. 

Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Regioninių mokyklų 
skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas dau-
giau nei dvidešimt metų gilinasi į Rytų 
Lietuvos švietimo situaciją, tad noriai pa-
pasakojo, kokia ji yra dabar, kas pasikeitė 
per pastaruosius metus. Matomas didelis 
postūmis.

Pagrindinė Rytų Lietuvos švietimo 
problema – vietų trūkumas

„Vilniaus ir Šalčininkų rajonų švietimo 
įstaigos yra dvejopos. Vienos priklauso 
Švietimo ir mokslo ministerijai, o kitos 
– savivaldybėms. Vienose ir kitose ugdymo 
įstaigose iškylančios problemos yra skirtin-
gos, dalis jų priklauso ir nuo to, kiek įstaigos 
yra nutolusios nuo miesto. Mokyklose, ku-
rios yra toliau nuo miesto, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, moksleivių mažėja, tėvai išvažiuoja. 
Kai kur dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus 
nebelieka net mokytojams darbo. O arčiau 
Vilniaus, kadangi čia gyventojai atvyksta 
ir iš kitų Lietuvos regionų, vaikų daugėja 
ir pradeda trūkti vietų. Viena iš rimtesnių 
problemų – vietų trūkumas darželiuose 
arba ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tai 
yra ir pagrindinė arčiau miesto esančių 
mokyklų problema“, – pasakoja ŠMM Re-
gioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas 
Vasiliauskas.

Mokykla, apie kurią mažai kas žino

„Dažniausiai į mokyklas patenka visi 
to norintys vaikai. Gal tiktai Riešėje yra 
daugiau to pageidaujančių vaikų nei laisvų 
vietų, bet mes stengiamės, tariamės su tėvais, 
kad tie, kurie gyvena Bukiškėse ar arčiau jų, 
galėtų pereiti į Bukiškių mokyklą. Ten yra 
tokia pati mokykla, bet ji neseniai pradėjo 
veikti, todėl daugelis dar nežino, kad tokia 
mokykla yra. Tai tokia pati mokykla, dirba 
tie patys mokytojai iš Riešės mokyklos. 

Mūsų tikslas, kad daugiau vaikų nueitų 
mokytis į Bukiškių skyrių. Ten ypač trūksta 
5–6 klasių mokinių, o jeigu atsirastų, tai ir 
septintaklasius su malonumu priimtume. 
Pradinės klasės jau susirinkusios. Darželio 
grupių, ikimokyklinio amžiaus vaikų 
grupių yra net šešios. Priešmokyklinukų 
šiemet bus dvi grupės. Taigi po truputį 
steigiasi jau nauja mokykla, kuri taip pat 
turi gražias savo tradicijas, mokytojai yra 
visi labai geri. Paprasčiausiai dėl nežinojimo 
taip nutinka, ne visi tėveliai žino, kad tokia 
mokykla yra, todėl joje šiuo metu nėra tiek 
daug moksleivių“, – apie neseniai atidarytą 
mokymo skyrių kalba J. Vasiliauskas.

Praėjusiais metais buvo gauti tik sep-
tyni prašymai priimti vaikus į penktą klasę 
Bukiškių pradinio ugdymo įstaigoje.

„Rugsėjo pradžioje, rugpjūčio pabaigoje 
turėsime tikslius duomenis, kiek naujų vaikų 
atsirado šioje mokykloje. Na, bet tie penkti tai 
tikrai žinau, kad mokosi. Penkta, šešta klasė bus 
tikrai šiais metais, pagal planą ten yra po dešimt 
vaikų. Dar po kokius penkis ar septynis mes 
laisvai priimtume“, – sako ŠMM Regioninių 
mokyklų skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas.

Naujos vaikų grupės leis tėvams 
pasirinkti mokymosi įstaigą arčiau 

namų

„Dėl ugdymo įstaigų Rastinėnuose ir 
Čekoniškėse rašėme laiškus savivaldybei, 
bandėme susitarti su ja, kad išnuomotų 
mums patalpas arba steigtų patys darželio 
grupes. Savivaldybė dėl neaiškių priežasčių 
atsakė, kad nelabai nori atidaryti naujų kla-
sių. Vyriausybės plane buvo numatyta per 
trejus metus atidaryti dvylika naujų grupių, 
tai šiemet rugsėjo, spalio mėnesiais mes 
atidarysime dar penkias darželio grupes. 
Trys iš jų bus Sudervėje. Tuomet Rastinėnų 
gyventojai (tėvai), kiek mes žiūrėjome, pa-
teks į tas grupes ir galės savo vaikus leisti į 
Sudervės grupę. Sudervėje jau yra pastatyti 
moduliniai pastatai, jie visame pasaulyje yra 
gana populiarūs, tokių pastatų jau ir Lietu-
voje nemažai. Ten sąlygos bus geros, vaikai 
turės naują sporto salytę ir maždaug daugiau 
nei 45 vaikų pateks į šias tris grupes. Taip 
pat naują grupę atidarysime ir Avižieniuo-
se, kad netektų visiems Rastinėnų vaikams 
brautis į Sudervės darželį. Riešės gimnazijos 
Avižienių skyrius dar vieną grupę rugsėjo, 
spalio mėnesiais atidarys. Ir dar viena nauja 
grupė bus atidaryta Mickūnuose, penkios 

naujos grupės. Per pastaruosius metus buvo 
atidaryta dvidešimt viena nauja darželio 
grupė. Taip pat per pastaruosius metus ir 
Riešėje atsirado naujų klasių. Pats vaikų skai-
čiaus augimas rodo poreikį, mūsų švietimo 
ir mokslo skyriuje 3 400 vaikų, o anksčiau 
buvo vos 29 vaikai. Tai yra didžiulis vaikų 
skaičius, kuris pateko į mūsų mokyklas. Tai 
viską sudėjus, matyti, kad teigiamų poslin-
kių yra“, – džiaugiasi puikiais rezultatais J. 
Vasiliauskas.

Savivaldybei į pagalbą – ministerija

„Visų pirma, tai turėtų daugiau darbuotis 
savivaldybė. Savivaldybėje dabar buvo atėjęs 
toks lygių galimybių raštas, čia žmonės krei-

piasi į lygių galimybių kontrolierių.Vilniaus 
rajono savivaldybėje Lygių galimybių kontro-
lierius atliko tyrimą ir nustatė, kad nėra lygios 
galimybės pagal ugdymosi kalbą patekti į 
darželius. Į lenkų kalbos grupes patekti yra pa-
prasčiau, praktiškai eilių nėra, o į lietuvių kalba 
yra sunkiau. Pagal visas tvarkas savivaldybei 
tai ir priklauso daryti. Jie turėtų užtikrinti op-
timalų tinklą. Jei savivaldybė neužtikrina, yra 
parašyta įstatyme, gali steigti ir kiti. Tai mes ir 
darome. Bet mes jau griežtai, jeigu savivaldybė 
nedaro, neužtikrina, atsisako, tada to imasi 
ministerija ir padedame tėveliams. Yra visuo-
menininkų, kurie padeda, bet didžiausi pinigų 
srautai yra iš Švietimo ir mokslo ministerijos“, – 
kalba Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas.

Rytų Lietuvos švietimo problemų sparčiai mažėja
Justina MALAŠKEVIČIŪTĖ, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos studijų studentė

Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasiliauskas. 
Justinos Malaškevičiūtės nuotr.

Liepos viduryje Pagėgių savivaldybės 
meras Virginijus Komskis, administracijos 
direktorė Dainora Butvydienė priėmė ypa-
tingą svečią iš Čikagos (JAV): lietuvininkų 
palikuonį, Ziono lietuvių liuteronų parapijos 

kunigą, JAV lietuvių bendruomenės religi-
nių reikalų tarybos pirmininką, Mažosios 
Lietuvos fondo ir draugijos vadovą, ketvirtį 
amžiaus gyvenantį toli nuo Lietuvos, tačiau 
savo gyvenimiška veikla nuolat liudijantį 

Susitikimo dalyviai (iš kairės): Rita Vidraitė, Ingrida Jokšienė, meras Virginijus Komskis, dr. Val-
das Aušra, savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė, Liudvika Burzdžiuvienė

Mažoji Lietuva

Pagėgiuose svečiavosi garbus svečias
Ingrida JOKŠIENĖ, Pagėgių savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė kultūrai

meilę protėvių žemei, aktyviai užsiimantį 
dvasine bei kultūrine veikla, giesmynų 
įvairiomis kalbomis redaktorių dr. Valdą 
Aušrą.

Susitikimo tikslas buvo aptarti Vyties 
Kryžiaus ordino kavalieriaus mjr. Jono 
Šimkaus, pagėgiškio, Lietuvos patrioto, 
1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvio, už 
pasižymėjimą ir narsą apdovanoto Vyties 
Kryžiumi su kardais (vėliau pakeistu į Vyčio 
Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordiną, 1921 m.), 
Detroito lietuvių bendruomenės, St. Butkaus 
šaulių kuopos, VLIK’o ir lietuvių evangelikų 
liuteronų bažnyčios aktyvaus veikėjo, lie-
tuvybės propaguotojo gyvenimo ir veiklos 
įamžinimą Pagėgiuose.

Svečias Mažosios Lietuvos fondo ir 
Draugijos Čikagoje vardu atvežė piniginę 1 
tūkst. dolerių auką šio tikslo įgyvendinimui. 
Sustota bendrai nuotraukai, aplankyta nu-
matomo paminklinio ženklo vieta Geležinke-
lio gatvėje. Svečias džiaugėsi mero dovanota 
V. Bagdonavičiaus knyga „Vydūnas“, o prie 
svetingumo pietų stalo merui įteikė dar 

šviežią savo poezijos ir fotografijos albumą 
„Kelionė“.

Savivaldybės vadovai raštišku liudiji-
mu patikino, kad visos išeivijos entuziastų 
pastangos ir iniciatyvos savanorio Jono 
Šimkaus įamžinimo klausimu nenueis veltui, 
lūkesčiai bus pateisinti ir Pagėgiuose atsiras 
paminklinis ženklas, primenantis istorinę 
krašto praeitį ir minintis šios praeities įvykių 
tiesioginius dalyvius.

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

Muziejaus darbo laikas:
antradienis–penktadienis 8.30–17.00 val.,

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

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

Martyno Jankaus 
muziejus
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Palangos įpaveldinimas literatūroje su-
sijęs su XIX a. Europą, o ir Rusijos imperijos 
sudėtyje buvusią Lietuvą, užliejusia idėjine 
romantizmo banga. Filosofiniai epochos 
ženklai tapo asmenybių trokštamos laisvės 
vėliavnešiais, inspiravo tautinį judėjimą, 
susidomėjimą individualiąja tautos prois-
tore1. Vienas po kito sekę 1831 ir 1863 m. 
sukilimai turėjo itin skaudžių padarinių ir 
tapo paspirtimi nacionalinei išsivadavimo 
kovai, protestui, pasireiškusiam per litera-
tūrą, draudžiamą spaudą, prigimtinės kul-
tūros puoselėjimą ir knygnešystės reiškinį, 
unikalų pasauliniame kontekste2. 2004 m. 
pripažinta ir UNESCO: niekur kitur taip 
slapčia užantyje naktimis knygų nenešė, 
rizikuodami gyvybėmis. Tai, kas jose buvo 
rašoma, kirtosi su carų valdomos Rusijos 
oficialia politika, tačiau itin stipriai veikė 
lietuvių tautos jausmus. 

Mintys knygose tapo vertybiniais rams-
čiais kasdienoje. Skaitymą, kaip svarbų 
saviauklos būdą, mini daugelis XX a. I p. 
iškiliųjų Lietuvos intelektualų, besimokiusių 
Palangos progimnazijoje. Tarp jų tarpukario 
nepriklausomos Lietuvos Prezidentas An-
tanas Smetona3, pirmasis filosofijos mokslų 
daktaras Lietuvoje, disertaciją apgynęs Švei-
carijoje, išskirtinis diplomatas, bibliofilas, 
spaudos, visuomenės, politikos veikėjas, 
vienas iš Vasario 16-osios akto signatarų Jur-
gis Šaulys4, kuris ir pasirūpino padėti Akto 
nuorašą Vokietijos archyvuose, džiaugsmin-
gai atrastą beveik po šimtmečio profesoriaus 
Liudo Mažylio5 ir tapusio didžiule švente 
Lietuvai. Trumpai tariant, grafų Tiškevičių 
remiamoje Palangos progimnazijoje mokėsi 
vaikai, perbraižę Europos politinį žemėlapį, 
būsimieji intelektualai, eruditai, tarp kurių 
būta ir žymių raštijos kultūros darbininkų: 
vertėjų, žurnalistų, redaktorių, rašytojų6. 
Knygos ir mokslai juos keitė.

Pirmieji rašytojai, kurie atkreipė dėmesį 
į Palangą kaip Vytauto Didžiojo motinos 
gimtą žemę, legendinę pradžios erdvę, nuo 
kurios būtų galima atsispirti į sėkmingą 
provalstybinį savarankiškumą, tai kultūrinio 
žemaičių sąjūdžio intelektualai Silvestras 
Valiūnas ir Liudvikas Adomas Jucevičius7. 
Pirmojoje XIX a. pusėje minėtą sąjūdį sudarė 
iš Žemaitijos kilę lietuvių inteligentai, dažnai 
bajorai, retsykiais – ne, bet gausiai pastarųjų 
finansiškai remiami. Pagrindinis siekis apė-
mė kultūrinį lietuvių atgimimą, pasirengimą 

socialinėms reformoms ir politiniam išsiva-
davimui. Nedrįsčiau vienareikšmiškai teigti, 
kad sąjūdis, kaip darinys, išsyk užgesintas 
po didžiųjų sukilimų, kuriuos, beje, pats ir 
inspiravo. Idėjinės pasekmės yra gyvos iki 
šiol: tai Simono Daukanto pirmoji lietuviška 
istorija bei Motiejaus Valančiaus knygos, 
su kuriomis rankose užaugo Prezidentas 
Antanas Smetona, vėliau „Vaikų knygelę“ 
paminėjęs kaip vieną iš svarbesniųjų jo 
vaikystės tekstų.

Vienas iš žemaičių sąjūdžio intelektualų 
S. Valiūnas įsitvirtino žmonių atmintyje, 
literatūros istorijoje daugiau kaip dainius, 
nors buvo satyrų, originaliosios literatūros 
kūrinių autorius, daktaro disertaciją gynęs 
Lenkijoje8. Žinomiausias kūrinys lietuvių 
kalba, o rašė jis, žinia, ir lenkiškai, yra „Bi-
rutė“, sukurta 1823 m., paskelbta 1828 m., 
išpopuliarėjusi taip nevaldomai sparčiai ir 
ilgam, kad nuorašai išplito po visą Lietuvą 
iki XX a. pr. Nors ir rašyta laisvai sekant 

istorinio siužeto pagrindu, užfiksuotu 
Lietuvos ir Žemaičių Didžiosios Kunigaikš-
tystės metraštyje, tačiau pirmasis impulsas 
sukurti meninį kūrinį apie Vytauto motiną 
Birutę pagautas tikriausiai 1817 m. vasarą 
lankantis Palangoje. Atvykęs pamatė ne 
tiek jau ir daug: miestelyje veikė valstybinė 
karčema, sukosi olandiškas malūnas, galėjai 
suskaičiuoti apie aštuoniasdešimt sodybų. 
Tie metai įvairiose istorinėse knygose neretai 
nurodomi kaip Palangos kurorto pradžios, 
nes tuomet jį jau esą buvo pamėgusi Lietuvos 
ir Lenkijos diduomenė. Daugelį į Palangą 
traukė, spėjama, kunigaikštienės Birutės 
kapo vieta. Legenda užgavo ir Valiūno šir-
dį, tad eiliuotu laišku draugui apie poilsį jo 
viešnagė nepasibaigė.

Kitas žemaičių sąjūdžio intelektualas 
Liudvikas Adomas Jucevičius 1842 m. pa-
dovanojo legendinę „Jūratės ir Kastyčio“ 
istoriją. Pasakojimai apie undinių vedybas su 
žmogumi, apskritai kaip didelė banga buvo 
užtvindę XIX a. II p. Europos literatūrą. Ten 
undinėlės dažnai būdavo vaizduojamos kaip 
lemtingosios moterys, tačiau L. Jucevičius 
kūrinyje „Jūratė ir Kastytis“ išvengė moters 
supaprastinimo ir pakylėjo ją iki vandens 
dvasios gaivalo. Undinės Jūratės personažu 
atskleistas žmogaus sielos sudėtingumas, 
ji išpažino laisvę kaip didžiausią vertybę, 
o Kastytis svyravo tarp graikų mitologijos 
personažų Prometėjo ir Orfėjo motyvų9. 
Aukščiausią tašką A. Jucevičiaus papasakota 
istorija pasiekė pastebėta kompozitoriaus 
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, kuris 
su žmona žymia erudite Sofija Kymantaite  
1908 m. liepą leisdamas medaus mėnesį 
Palangoje kūrė muziką operai pagal mito-
loginį siužetą. Kompozitoriaus troškimas 
sukurti operą liko užfiksuotas tik jo laiškuose 
mylimai Sofijai, kurią jis ragino imtis libreto, 
aptarinėjo įvaizdžius bei muziką10. Mitologi-
nė Palanga suaudrino XX a. pradžios genijų 
vaizduotę, juos apsėdo mintys apie istorijos 
realizavimą naujomis formomis, tačiau su-
tuoktinių svajonei buvo lemta tik prasidėti, 
ją pabaigė jau kiti. Tiesa, po daugiau negu 
šimtmečio judviejų provaikaitis pianistas 
Rokas Zubovas pristatė sumanymą, kaip 
galėtų skambėti jo prosenelių vaizduotės 
vizija – opera „Jūratė ir Kastytis“11. Iš suža-
dėtinių viešnagės Palangoje istorijai liko keli 
čia tapyti genijaus paveikslai, literatūrinis 
Sofijos kūrinys „Jūra“.

Rašytojas, kunigas Jonas Mačiulis-Mairo-
nis12 XX a. pr. Palangos istorijos svarbiausius 
taškus galutinai įprasmino grožinėje literatū-
roje ir įtvirtino lietuvių sąmonėje Palangą kaip 
mitinę romantinę erdvę, legendų apipintą 
kraštą, kuris svarbus visai Lietuvai kaip Vy-
tauto Didžiojo motinos gimtinė. Jo užfiksuota 
vietos dvasia tapo svarbi tiek mitologiniu, tiek 
istoriniu požiūriu. Baladė „Jūratė ir Kastytis“ 
rikiuojasi šalia įtaigiausių, gražiausių lietu-
viškų su Baltija, Palanga ir šio krašto istorija 
susijusių baladžių apie meilę. Šalia gal dar 
būtų galima pastatyti kitą itin mėgstamą, bet 
ne tiek detalizuotą istoriją – Salomėjos Nėries 
„Eglę – žalčių karalienę“. 
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Lietuvos miestų istorija

Palangos istorija po romantiškąja rašytojų plunksna
Ten, kur laiminga žemė buvo mūsų, / Kol buvom ponais ir gudų, ir prūsų, / Viežlyva, skaisti 

kaip rožė ir rūta, / Kunigaikštienė gyveno Biruta. (S. Valiūnas, „Birutė“)Dainora KANIAVIENĖ, Palanga

Birutės kalnas Palangoje, atvirukas (išleido 
P. Mongirdaitė). Atvirukas iš Kauno apskr. 

viešosios bibliotekos. Šaltinis – <http://www.
epaveldas.lt/>

Birželio 27 d. Varniuose, Žemaičių vys-
kupystės muziejuje, paminėtos kunigo kan-
kinio Pauliaus Racevičiaus, gimusio Lauku-
vos parapijoje 110-osios gimimo ir 77-osios 
žūties metinės. Renginyje dalyvavo Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vysku-
pas Kęstutis Kėvalas, Joniškio Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas 
dekanas Eduardas Semaška, Žemaičių mu-
ziejaus „Alka“ direktorė Elvyra Spudytė, 
vyskupus atlydėję kancleris Evaldas Alūza 
ir sekretorius Donatas Liutika, Varnių  
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos 
klebonas kan. Domas Gatautas, Šilalės r. sa-
vivaldybės administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja Vera Macienė, Varnių seniūnijos 
ir švietimo įstaigų darbuotojai, itin gausus 
būrys kunigo P. Racevičiaus giminaičių ir 
Varnių miesto gyventojų.

Įžanginį žodį tarė Žemaičių muziejaus 
„Alka“ direktorė E. Spudytė, trumpai prista-
čiusi kun. P. Racevičiaus biografiją. Kalbėję 
vyskupai ragino skleisti gėrį ir meilę Dievui, 
Tėvynei ir žmonėms, kaip tai darė kun.  
P. Racevičius; semtis stiprybės iš praeities ir 
tokių žmonių, koks buvo kunigas Paulius, 
kuris nuo išdaviko paleistos kulkos žuvo 
sulaukęs kaip ir Kristus 33 metų. Joniškio 
dekanas pasakojo, kad kun. P. Racevičiaus 
kapas šventoriuje visada sutvarkytas, ant jo 
visada dega žvakelės, o kun. Pauliaus atmi-
nimas gyvas joniškiečių atminty.

1908 m. gruodžio 15 d. Laukuvos baž-

Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija 

Paroda, skirta kun. Pauliui Racevičiui (1908 12 15–†1941 06 27)
Alma BŪDVYTIENĖ, Žemaičių muziejaus „Alka“ Žemaičių vyskupystės skyriaus vyr. muziejininkė, parodos kuratorė, Varniai

nyčios maršalkos Vaclovo Racevičiaus ir 
Emilijos Vėlavičiūtės šeimoje gimė iškart 
du sūnūs, tėvų pavadinti pirmųjų apaštalų 
vardais Petru ir Pauliumi. Gal tai ir turėjo 
įtakos vieno iš jų Pauliaus gyvenimo kelio 
pasirinkimui. Pauliukas nuo mažens buvo 
be galo jautrus, visus mylintis, judrus ir itin 
žingeidus, su visais gražiai sutarė ir labai 
mėgo krėsti įvairiausias vaikiškas išdaigas. 
Net ir subrendęs nesiliovė pokštauti. Mokėsi 
gimnazijoje Rietave, baigė Kražių „Žiburio“ 
gimnaziją. Pats atkakliai siekė aukštojo 
mokslo, o vėliau visokeriopai padėjo jau-
nesniesiems broliams ir seserims. 1929 m. 
baigė Kauno Metropolijos kunigų seminariją 
ir tais pačiais metais įstojo į VDU Teologijos-
filosofijos fakulteto Teologijos skyrių ir baigė 
1935 m. birželio 14 d. Dar būdamas studentas 
1933 m. įšventinamas į kunigus ir paskirtas 
vikaru į Seredžių, kur dirbo iki 1936 m. Po 
to buvo paskirtas Šėtos vikaru ir valstybinės 
progimnazijos kapelionu. 1938 m. kovo mėn. 
perkeliamas į Joniškį. Gimnazijoje dėstė 
tikybą. Būdamas labai gyvo, judraus, links-
mo ir komunikabilaus charakterio, kunigas 
greitai rado kalbą su gimnazistais. Mokiniai 
džiaugėsi, kad toks mokytojas pasirodė gim-
nazijoje. Nors 1940 m. jį iš mokyklos atleido, 
mokiniai ir toliau su kunigu bendravo per 
mokinių mišias ir ateitininkų būrelyje. Jo 
veiklumas, pasiaukojimas, darbštumas ir ga-
nytojiška veikla buvo nepaprastai glaudžiai 
susijusi su gimnazistais, ateitininkų bei re-

liginio lavinimo būrelio 
nariais. Buvę gimnazistai 
ir nuotraukos byloja kun. 
Paulių buvus nedidelio 
ūgio, simpatišką, judrų, 
guvų, linksmą, vis besi-
šypsantį, komunikabilų 
ir labai paprastą: „Išoriš-
kai jis buvo visai nekuni-
giškas, jokio atsainumo 
ar pasipūtimo.“

„Melskitės, broliai, 
kad mano ir Jūsų auka 
būtų maloni Visagalin-
čiam Dievui Tėvui“ – 
tai užrašas ant kun.  
P. Racevičiaus Primicijų 
paveikslėlio. 1933 m. ba-
landžio 17 d. Laukuvos 
Šv. Kryžiaus Atradimo 
bažnyčioje laukuviškių 
V. ir E. Racevičių pirma-
gimis laikė pirmąsias šv. 
Mišias. Gausiai šeimai 
tai buvo didelis įvykis, kaip ir visiems 
laukuviškiams. Ir nieks net nenutuokė, kad 
kun. Paulius bus paaukotas kruvinąja auka  
1941 m. birželio 27 d. 

Tądien jaunas, energingas, visų ypač my-
limas ir gerbiamas kunigas buvo „parduotas 
už trisdešimt sidabrinių“ ir pakirstas oku-
panto paleistos kulkos. Raudonasis teroras 

sukliudė atsiskleisti Žemaitijos žemės 
sūnaus asmenybei, kuri savo atsidavi-
mą Dievui, Bažnyčiai, Tautai paliudijo 
savo gyvybės kaina. Jo prasmingas 
gyvenimo kelias, gyvybė, paaukota už 
idealus yra geras ir įkvepiantis pavyz-
dys visai Lietuvai, jos jaunimui. 

Joniškio gimnazijos kapeliono kun. 
Pauliaus Racevičiaus pavardė įrašyta į 
Bažnyčios martirologą (kankinių sąra-
šą) drauge su 114 tikėjimo liudytojų iš 
Lietuvos, gyvybės kaina sumokėjusių 
už savo ištikimybę Evangelijai. Šiuo 
metu yra renkami įvairūs dokumentai, 
liudijimai, pamažėl viskas stumiasi 
į priekį ir viliamasi, kad joniškiečių 
ir kitų žmonių maldos ir pastangos 
padės pradėti kun. P. Racevičiaus 
beatifikacijos bylą.

Iš vienuolikos kun. Pauliaus brolių 
ir seserų būrio yra likusi tik sesuo Ani-
ceta Racevičiūtė-Liutkevičienė, gy-
venanti Rietave, kuriai gegužės 31 d. 
sukako 98 m., tad į Varnius atvykti 

jau nesiryžo. Kun. Pauliaus brolio dvynio 
Petro duktė Albina Racevičiūtė-Gadeikienė 
(vyriausioji Racevičių atžala, g. 1938 m. 
balandžio 5 d.), dalijosi atsiminimais apie 
dėdę. Ji kaip ir kiti, deja, dėdę Paulių pažįsta 
tik iš tėvų pasakojimų ir likusių fotografijų. 

Paulius Racevičius (1908–
1941), 1941 m. birželio 

20 d., Joniškis. J. Fišerio 
nuotr. Nuotr. iš Žemaičių 

vyskupystės muziejaus 
fondų

Nukelta į 12 p.
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Kaip matyti iš Lietuvos valstybės istorijos 
archyvo fonduose saugomų politinių bylų, 
1863 m. sukilimas nebuvo tik vienerių metų 
įvykis. Jo pasekmės tęsėsi ilgus dešimtme-
čius. Teko aptikti bylų, kurios užbaigtos tik 
1900 m. (pvz., archyvo 378 p/o fondo byla 
„Prieš Vladislovą Kuliešą“).

Istoriniuose šaltiniuose teigiama, jog 
palei Nemuną nuo Nemajūnų per Jiezną 
spinduliu Trakų link sukilimą inicijavo ir jam 
vadovavo Panemunio dvare Nemajūnuose 
gyvenę bajorai Bartuševičiai. Senasis Ado-
mas Bartuševičius, gydytojas, Vilniaus mies-
tietis, buvo dalyvavęs ir 1831 m. sukilime, 
jo tėvas bajorų maršalka Vincas Jokūbas – 
1794 m. sukilime. Archyvinėje medžiagoje 
rašoma, kad Bartuševičiaus sūnus Vaclovas, 
kuris tuo metu studijavo Paryžiuje mediciną, 
ir Adomas, kuris studijavo Krokuvoje teisę, 
kaip tik sugrįžo į Nemajūnus 1863 m. kovo 
mėnesį.

1863 m. Velykos buvo švenčiamos Pane-
munio dvare, į kurias kaimynai dvarininkai 
jojo po du, po tris ant arklio šventiškai 
pasipuošę. Nemajūnų bažnyčioje buvo 
giedami patriotiniai himnai. Šios bažnyčios 
administratorius kunigas Pranciškus Kaz-
lauskas, geras Bartuševičių bičiulis, ragino 
parapijiečius sukilti.

Archyvinėse bylose teigiama, kad jau-
nųjų Bartuševičių, Vladislovo Kuliešos ir 
Chorevičiaus „šaika“ (taip caro valdininkai 
vadino sukilimo būrius), susiformavo apie 
1863 m. Velykas, apsistojo miške netoliese 
Nemajūnų. Jai vadovavo jaunasis Adomas 
Bartuševičius. Vladislovas Kulieša, kuris 
kartu su Adomu buvo mokęsis Vilniaus 
gimnazijoje, prisijungė ketvirtą dieną po 
švenčių. Nuvykęs į mišką jis rado apie 30-ies 
žmonių būrį, tarp jų ir kitus gimnazijos laikų 
bendramokslius: bajorus Vitoldą Skaržinskį, 
Viktorą Kamenskį. Dar po keleto dienų prie 
sukilėlių prisijungė ir Vaclovas Bartuševi-
čius. Vėliau visus vyrus Adomas Bartuševi-
čius pervedė į Pelėsiškių mišką, kur jau buvo 
susirinkęs apie 150-ies vyrų būrys, pavaldus 
vadui Stombrovskiui-Liubičiui. Liubičiaus 
būryje Vladislovo Kuliešos pusbrolis Henri-
kas Kulieša vadovavo 30-ies žmonių būriui, 
tas būrys 1863 m. vasarą perėjo į Augustavo 
guberniją.

1863 m. sukilimas

1863 m. sukilimas Trakų apskrityje ir politinių 
bylų tyrimai

Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, Vilnius

Pas senąjį Sakovičių bajorą Konstantiną 
Osickį buvo suformuotas ginklų sandėlis, 
ginklus Verknės upe plukdė turtingas vals-
tietis Bernardas Volodko, gyvenęs netoli 
Vilniaus. Jis ginklus rinko iš valstiečių ir 
tiekė sukilėliams.

Byloje teigta, kad bajorai Moravskis 
ir Jodkovskis sukilėliams paaukojo apie 
700–800 caro sidabrinių rublių. Tačiau tai ga-
linčių patvirtinti liudytojų neatsirado. Kitoje 
byloje nurodoma, kad bajoras Apolinaras 
Moravskis vieną naktį patraukė sargybinį 
Lavrinovičių nuo upelio ir ten sutiko suki-
lėlius, kuriuos nuvedė į savo dvarą.

Pasakojama, kad 1863 m. pavasarį Birš-
tono parapijos administratoriaus kunigo 
Jurgio Sudimto duotame vežime ir jo do-
vanotais arkliais sukilėliai keliavo per visą 
Jiezno valsčių iki Punios, vežime tempdami 
patranką. Juos lydėjo senojo Bartuševičiaus 
ekonomas Mykolas Niemčinovskis, o prie 
patrankos stovėjo valstietis Propuškevičius. 
Punioje mugėje sukilėlius sutiko kunigai, 
taip pat dvarininkai Aleksandras Geištoras, 
Leonas Jodkovskis, Stanislovas Petrauskas 
ir Apolinaras Moravskis bei entuziastinga 
minia. Šis įvykis liko apipintas legendomis, 
tardymuose vėliau dauguma apklaustųjų 
jį neigė.

Sukilėlius miškuose ne kartą pastebė-
davo civiliai. Kaip pavyzdys galėtų būti 
berniuko Antano Vaičiūno atvejis. Tyrimo 
metu į Vilnių specialiai tardymui pagal su-
rinktus gandus atgabenti iš Jiezno valsčiaus 
piemuo Novickis, Dominyka Baranauskienė 
ir Antanas Vaičiūnas (9 m. amžiaus) parodė, 
kad jie, būdami Apolinaro Moravskio miške 
1863 m. rugpjūčio mėn., matė, kaip bajoras 
Vladislovas Kulieša ir vienas nepažįstamas 
asmuo užkandžiavo, dalyvaujant bajorui 
Henrikui Jakovickiui (Kuliešų svainis). Kai 
šie užkandžiaudami pamatė pašalinius 
žmones, metėsi jų link, tačiau berniukas 
Vaičiūnas bebėgdamas įkrito į pelkę ir jam 
ėmus rėkti atbėgo vyriausias piemuo, kuris jį 
ištraukė. Niekas neišaiškino, kokie sukilėliai 
buvo tuomet miške ir jų pėdsakais nesekė. 
Tyręs šį atvejį ir iškėlęs bylą tuo metu pul-
kininkas Tolmačevas nesurinko pakankamų 
įrodymų prieš Henriką Jakovickį, todėl bylą 
užbaigė bei paliko policijos sekimą Jako-

vickio atžvilgiu. 1866 m. vienoje 
tyrimo byloje rašoma, kad tuo metu 
Henriko Jakovickio byla pagal 
valstiečio Malinausko pranešimą 
vėl atnaujinta ir perduota politinei 
tyrimo komisijai, tačiau joje vėl 
duodami parodymus berniukas 
Vaičiūnas ir Baranauskienė (vėl 
nuvežti į Vilnių) jau parodė, kad 
jie tuomet išgąsdinti miške buvo ne 
kokių nors sukilėlių, o miškininko 
Stoičinskio ir staliaus Kizevičiaus.

Vladislovas Kulieša davė prie-
saiką sukilimo vadovybei, Revoliu-
cinio komiteto 1863 m. rugsėjo 14 d. 
įsaku buvo pakeltas į karininkus. 
Dalyvavo ir Liubičiaus, ir Kolyš-
kos būriuose kaip jų padėjėjas. Po 
Kolyškos būrio sutriuškinimo slė-
pėsi Prūsijoje, po to grįžo į Lenkijos 
karalystę. Jaunieji Bartuševičiai, 
sukilimui žlugus, slapstėsi, nors 
buvo aktyviai ieškomi, jiems pa-
vyko išvykti į užsienį.

Prieš šiuos asmenis skundus 
caro vadovybei teikė Trakų bajo-
rijos vadovas Henrikas Bylinskis, 
todėl byloms skirtas ypatingas 
dėmesys. Jos tirtos kartu ir Trakų 
politinių tyrimų komisijoje, taip 
pat ir Vilniaus politinių tyrimų 
komisijoje. Bylose yra ir Muravjovo 
raštų.

Apkaltinti asmenys tuo metu 
užėmė aukštas pareigas guber-
nijoje.

Kaip minėta, abu jaunieji Bartu-
ševičiai buvo užsienio universitetų 
studentai. Jų tėvas Adomas Bartu-
ševičius įkūrė Birštone pirmąsias gydyklas. 
Jaunasis bajoras Vladislovas Kulieša dirbo 
Kauno civiliniame teisme raštininku, suki-
lime dalyvavo ir jo pusbrolis Henrikas, mo-
kęsis Sankt Peterburgo karininkų mokykloje, 
jo tėvas buvo ilgametis Trakų teismo teisėjas 
(Vaclovo Bartuševičiaus krikštatėvis). Ku-
liešų svainis bajoras Henrikas Jakovickis – 
atsistatydinęs poručikas.

Senojo Bartuševičiaus svainis ir jaunųjų 
Bartuševičių dėdė Leonas Jodkovskis buvo 
baigęs Vilniaus gimnaziją, mokėsi Vilniaus 

universitete iki jo uždarymo, sukilimo metu 
ėjo Vilniaus gubernijos sekretoriaus parei-
gas. Kaimynai Ustronės dvaro savininkas 
Apolinaras Moravskis baigęs Minsko gim-
naziją, ėjęs teismo patarėjo pareigas, vėliau 
kolegijos registratorius, ir Verbyliškių dvaro 
savininkas Aleksandras Geištoras, baigęs 
Vilniaus gimnaziją, ėjo kolegijos registrato-
riaus pareigas.

Kartu su jais apkaltintas Apolinaras 
Chorevičius, Vilniaus miestietis, gyveno 
Vilniuje Bartuševičiaus namuose, buvo bai-
gęs mokslus Kaune, tarnavo Trakų teisme. 
Bajoras Martynas Šikeris gyveno kartu su 
Bartuševičiais tame pačiame dvare. Butrimo-
nių dvarininkas Stanislovas Petrauskas buvo 
baigęs Vilniaus gimnaziją, ėjo gubernijos 
sekretoriaus pareigas, taip pat apkaltinti 
bajoras Konstantinas Osickis, Bartuševičiaus 
namuose Vilniuje gyvenęs Fiodoras Matu-
sevičius, buvęs giminystėje su Jodkovskiu, 
Trakų miestietis Tomas Stanevičius, taip 
pat turtingas valstietis Bernardas Volodka, 
gyvenęs netoli Vilniaus (nebuvo sugautas), 
taip pat valstiečiai ekonomas Mykolas Niem-
činovskis, virėjas Aleksandras Osipovičius, 
gyvenę Vilniuje pas Adomą Bartuševičių. 
Byloje figūruoja ir moterys Pranciška Ku-
liešienė bei Bartuševičiaus duktė Valerija 
Bartuševičiūtė-Medziblocka, gyvenusi tuo 
metu Panemunio dvare.

1863 m. pabaigoje–1864 m. pradžioje pas-
klido pirmoji bylų banga. Buvo sulaikytas 
Nemajūnų bažnyčios kunigas Pranciškus 
Kazlauskas, keliems mėnesiams Trakų kalė-
jime įkalinti senasis Adomas Bartuševičius, 
vieneriems metams – Apolinaras Moravskis 
bei Leonas Jodkovskis. Pastarųjų nepavyko 
apkaltinti dėl per mažai liudijusių prieš juos 
asmenų. Kelių valstiečių liudijimais buvo 
nuteistas kunigas Pranciškus Kazlauskas. Jis 
Vilniaus karinio auditoriato nuosprendžiu 
ištremtas į Sibirą.

Jau po bylos paleistas iš kalėjimo Mo-
ravskis iškeikė valstietį Laužonį valsčiaus 
valdyboje dėl to, kad šis išdavė kunigą 
Pranciškų Kazlauską. Tai sužinojo ir žan-
darai, tačiau vėliau jau kitame tyrime trys 
valstiečiai paaiškino, kad Moravskis buvo 
vietos valdyboje tik vieną kartą ir kad jis 
tuomet būtų keikęs Laužonį, jie tada negir-
dėjo. Pats Moravskis paaiškino, kad jis žinojo 
apie valstiečio Laužonio ir bajorijos vadovo, 

1866 m. pagrindinės politinės 1863 m. sukilimo tyrimo 
bylos viršelis

Vilniaus politinių tyrimų komisijos ataskaitos pirmas lapas, kuriame kal-
bama, kad tardomasis Vladislovas Kulieša po ilgo užsispyrimo tardant 

palūžo (rus. slomalsia)

Pranciškos Kuliešienės laiškas Šiaurės vakarų krašto vadui apie jo 
sūnaus Vladislovo kalėjime prarastą sveikatą
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skundiko Bylinskio santykius, apie Bylinskį 
jis pasakė taip: „Dievobaimingas ir neleis, jog 
kiaulės mane suėstų.“

Moravskis mėgo viešai pašnekėti ir keiks-
noti carą. Politinėse tyrimų bylose figūruoja 
ne viena jo išsakyta frazė, aktyviai analizuota 
caro pakalikų. Štai Moravskis buvo pasakęs, 
jog: „Rusija (turima omeny imperija) tai tiršta 
kava, kurią reikia atpalaiduoti nuo tirščių.“ 
Arba: „Imperatorius negali išdalinti žemės, 
nes jos neturi ir negali už ją sumokėti, nuo to 
valstiečiams bus tik blogiau“ [turėta omenyje 
1861 m. reforma – aut. pastaba].

Politinėse tyrimo bylose matyti, kaip 
kruopščiai tiriamas kiekvienas sugaudytas 
gandas, koks buvo gausus vienų „činovni-
kų“ susirašinėjimas su kitais. Bylose pateikta 
daugybė parodymų analizių, lyginimų, 
ataskaitų, apklausus vieną ar kitą asmenį, 
gausu raportų. Atlikta daugybė akistatų. 
Pranciškaus Kazlausko byloje dokumentai 
versti net į prancūzų kalbą.

Po Adomo Bartuševičiaus būrio sumu-
šimo Vladislovas Kulieša ir Adomas Bartu-
ševičius iki vėlyvo 1863 m. rudens jodinėjo 
arkliais po Trakų apskritį. Bylose teigiama, 
kad jie išplėšė Jiezno valsčiaus pinigų kasą, 
perėjo sieną į Lenkijos karalystę, į Punsko 
mišką, iš kur 1864 m. grįžo į Trakų apskritį 
ir slėpėsi dvarininko Apolinaro Moravskio 
miške, netoli malūno, vadinamo „Grikone-
dze“. Pateikta duomenų, kad Adomo brolį 
Vaclovą Bartuševičių slėpė jo dėdė Leonas 
Jodkovskis Kisieliškių dvare. Tuo Leonas 
Jodkovskis buvo apkaltintas, bet patikimų 

liudytojų, kurie šį faktą patvirtintų, neatsi-
rado. Apie tai liudijo tik valstietė Rozalija 
Jaruševič, bet jos parodymais suabejota. By-
loje liudijo ir Jodkovskio vežikas Bičkovskis, 
kuris paneigė, kad dvare būtų slėpęsi kokie 
nors sukilėliai. Kaip tik buvo nurodoma, kad 
dvare nuolat lankydavosi kazokai, likdavo 
nakvoti. Kai abu jaunieji Bartuševičiai slėpėsi 
miškuose kitoj pusėj Nemuno, jiems maisto 
atsargas valstiečių Laužonių valtimi per 
Nemuną gabeno ir jų sesuo Valerija Bartu-
ševičiūtė-Medziblocka kartu su Bartuševičių 
virėju Osipovičiumi.

1865 m. kovą Vladislovas Kulieša buvo 
atsitiktinai sulaikytas kaip nežinomas as-
muo, turėjęs išduotą bajoro legitimacijos 
dokumentą ir pasą Mykolo Grabovskio 
vardu. Apie tai, kaip Kulieša gavo padirbtą 
pasą, atskira istorija.

Sulaikius Vladislovą Kuliešą, 1866 m. 
prasidėjo antroji sukilimo bylų banga. Pats 
Kulieša pervežtas į Vilnių, beveik trejus 
metus laikytas kalėjime ir perduotas Vilniaus 
politinių tyrimų komisijos žinion. Kalėjime 
Kulieša išbuvo iki tremties. Vilniaus politi-
nės tyrimų komisijos ataskaitoje apie Vla-
dislovą Kuliešą rašoma, jog: „... после долгого 
запирательство человек этот сознался…“

Ši frazė palieka daug klausimų. Ar ga-
lėjo būti asmuo caro imperijos pareigūnų 
kankintas tam, kad prisipažintų ir duotų 
parodymus? Ėjo 1865 m. ir po 1864 m. bylų 
bangos tyrėjai pasimokė, kad nemaža dalis 
liudytojų parodymus keitė, parodymai 
buvo prieštaringi, liudytojai painiojosi, 
dažnai paneigdavo nurodytas aplinkybes. 
O čia sugautas pats Liubičiaus ir Kolyškos 

padėjėjas.
Klausimas atviras. Galbūt kažkiek 

padėtų ir Vladislovo Kuliešos paro-
dymų išsami chronologinė analizė: 
aišku, tardomasis pasakė ne viską, 
pripažino aplinkybes tik iš dalies. Tuo 
metu Vladislovas Kulieša buvo apie 
25-erių metų amžiaus. Kuliešos byloje 
yra jo motinos Pranciškos Kuliešienės 
laiškas, adresuotas Šiaurės vakarų 
krašto vadui, kuriame ji nurodo, kad 
jos sūnus dėl blogų sąlygų kalėjime 
visiškai prarado sveikatą.

Savanoriškai pasitraukęs iš suki-
limo liudytojas Adomas Baranauskas 
parodė, kad Vladislovas Kulieša 
Liubičiaus būryje buvo laikomas 
svarbiu žmogumi. Liudytojas Ipolitas 
Daunoras parodė, kad Kulieša nuolat 
įkalbinėjo prisidėti jį prie sukilimo. 
Liudytojas Michailas Kovalevskis 
parodė, kad Kulieša tikrai kilęs iš 
Verbyliškių, kad Bartuševičius ir dva-
rininkas Vilčinskis, atvykę į Šilėnus, 
įkalbinėjo jį prisidėti prie sukilimo. 
Liudytojai Stepas Jacunskis ir Stepas 
Vyšniauskas parodė, kad tie asmenys 
juos jėga išvežė iš Šilėnų į „šaiką“. Liu-
dytojas Julius Bobrovičius parodė, jog 
Kulieša ir toks raštininkas Kochanskis, 
jį sutikę kelyje, pasiėmė su savimi į 
„šaiką“.

Liudytojai Apolinaras Moravskis, 

Leonas Jodkovskis, 
Aleksandras Geiš-
toras, senasis Bartu-
ševičius, Stanislovas 
Petrauskas Vladislo-
vo Kuliešos neišda-
vė, teigė, kad nieko 
nežino.

Byla buvo per-
duota į Vilniaus kari-
nę tyrimo vadovybę, 
generolui majorui 
Cilovui apkaltinus 
Kuliešą naujais nu-
sikaltimais, ir jam 
buvo paaiškinta, 
kad jis turi atskleisti 
ir Adomo Bartuše-
vičiaus, Apolinaro 
Moravskio, Leono 
Jodkovskio, Alek-
sandro Geištoro ir 
Stanislovo Petrausko 
veiksmus, ko Kulieša nepadarė.

Kilus 1866 m. bylų bangai, kovo mėn. Vil-
niaus žandarmerija iš Apolinaro Moravskio 
ir Leono Jodkovskio, tuo metu buvusių Vil-
niuje, atėmė kelionės bilietus namo į Jiezną, 
pritaikė metus trukusį namų areštą Vilniuje. 
Jų penkių (Kazlausko, Bartuševičiaus, Mo-
ravskio, Jodkovskio ir Geištoro) dosjė buvo 
perduotos peržiūrai tuometiniam Šiaurės 
vakarų krašto vadui.

Kartais komisijos nesuderindavo veiks-
mų tarpusavyje, štai 1866 m. Trakų žandarai 
apsilankė Kisieliškių dvare ir rado tik dvarą 
valdančią Jodkovskio žmoną Ievą, kurią tar-
dė, kur besąs pats šeimininkas. Ši atsakiusi, 
kad Vilniuje. O Vilniaus tyrimo komisija Jod-
kovskiui jau buvo pritaikiusi areštą be teisės 
kažkur išvykti ir jau jį tardė Vilniuje. 

Pažymėtina, kad šie visi asmenys stojo 
į sukilimą nepabijoję caro represijų. Juk jie 
turėjo šeimas, turto, grėsė konfiskacija, jiems 
patiems grėsė tremtis. Iš bylos matyti, kad, 
pvz., Leonas Jodkovskis buvo pateikęs tyri-
mo komisijai pranešimą apie savo dvarą kaip 
Jiezno dvaro priklausinį, reiškia, tikėjosi, 
kad dvaras gali būti konfiskuotas, stengėsi 
jį išgelbėti.

1866 m. duomenimis, Apolinaras Mo-
ravskis tuo metu augino 4 mažamečius 
vaikus, Leonas Jodkovskis turėjo 5 vaikus, 
iš kurių 3 buvo mažamečiai, Aleksandras 
Geištoras – 3 vaikus, Henrikas Jakovickis – 
6 mažamečius vaikus, Martynas Šikeris – 4 
mažamečius vaikus, Stanislovas Petrauskas – 
3 mažamečius vaikus: 2 mėnesių, 2 ir 3 metų 
amžiaus, Apolinaras Chorevičius, tuo metu 
našlys, turėjo 2 sūnus, Jonas Budrevičius – 
6 ir 9 metų sūnus, Fiodoras Matusevičius – 
1 metų dukterį ir 2 metų sūnų, Apolinaras 
Chorevičius išsiuntė suaugusį sūnų į suki-
lėlių būrį. Jaunieji Bartuševičiai, Henrikas 
Kulieša – jauni studentai, vaikų dar neturėjo, 
jų bendraamžis Vladislovas Kulieša taip pat 
nevedęs, vaikų neturėjo.

Didžiulė 1866 m. politinė byla pasibaigė 
Vladislovo Kuliešos nuteisimu ir ištrėmimu 
į Sibirą, kitiems asmenims, tarp jų senajam 

Adomui Bartuševičiui, Leonui Jodkovskiui, 
Apolinarui Moravskiui, Aleksandrui Geišto-
rui, buvo pritaikytas žandarmerijos sekimas 
(надзор), nesurinkus pakankamai įrodymų. 
Galbūt prie to iš dalies prisidėjo tai, kad 
Trakų tyrimo komisijoje buvo savas žmogus, 
pavarde Aleksandrovas, kuris pranešdavo, 
kas vyksta tyrime, ir kaltinamieji iš pradžių 
galėjo suderinti parodymus. Be to, neatsira-
do pakankamai liudytojų, juos kaltinančių 
arba parodymai buvo prieštaringi. Žandar-
merijos sekimas tęsėsi apie penkiolika metų 
po sukilimo.

Vladislovas Kulieša važiavo į Sibirą, pra-
radęs sveikatą. Nors motina prašė sūnaus ne-
siųsti į Sibirą, nuosprendis buvo įvykdytas.

Jaunųjų Bartuševičių caro valdžia ne-
sugavo. Po sukilimo jie gyveno užsienyje, 
negalėdami grįžti namo. Senasis Adomas 
Bartuševičius daugiau niekada nebepamatė 
sūnaus Adomo, šis gyveno Lvove, turėjo 
knygyną, leido knygas, mirė nespėjęs su-
grįžti į tėvynę, kelionei besiruošdamas. Pul-
kininkas gydytojas Vaclovas Bartuševičius 
pagarsėjo gydydamas ir gelbėdamas 1871 m. 
Paryžiaus komunos dalyvius, įtrauktas 
į Prancūzijos medicinos istoriją, grįžo į 
Lietuvą po caro suteiktos amnestijos suki-
lėliams. Jo sūnus vėliau sovietiniu pokario 
laikotarpiu buvo partizanas ir žuvo Jiezne, 
palaidotas bendrame sušaudytų partizanų 
kape. Apie tai gana plačiai rašyta Birštono 
istoriko Vytauto Kuzmicko straipsniuose. 
Vladislovas Kulieša tremtyje Sibire, Tobols-
ko gubernijoje, išbuvo septynerius metus, 
jam leista grįžti į Tėvynę 1874 m.

1863 m. sukilimo bylos Lietuvos vals-
tybės istorijos archyve mikrofilmuotos 
maždaug 1970 m., jų kokybė prasta, mi-
krofilmuose raštai liejasi, daug dokumentų 
surašyti smulkiu, vos įskaitomu raštu. 
Tačiau archyvo darbuotojai, neįskaičius mi-
krofilmuotų dokumentų, suteikia galimybę 
skaityti originalią bylą.

Straipsnis skiriamas 1863 m. sukilimo da-
lyviams atminti.

1863 m. sukilimas Trakų apskrityje ir politinių 
bylų tyrimai

1863 m. sukilimas

Atkelta iš 11 p.

Muravjovo raštas šiose bylose dėl sukilimo dalyvių

Sukilimo dalyvio Leono Jodkovskio kortelė, saugoma LVIA

Bet puikiai prisimena, kad kun. Paulius tu-
rėjęs gražų tenoro balsą ir kiekviena proga 
su artimaisiais traukdavo mėgstamiausias 
dainas „Bijūnėlis žalias“ ir „Du broliukai 
kunigai“. Itin džiugu, kad gausiai į pami-
nėjimą susirinkę kunigo kankinio Pauliaus 
giminaičiai prisiminimus perduoda savo 
jaunajai kartai.

Paminėjimui buvo parengta paroda. Jai pa-
naudotos fotografijos iš albumo, kurį 1927 m. 
pradėjo pildyti Kauno kunigų seminarijos I 
kurso klierikas Paulius Racevičius. Jame per 
150 portretinių, grupinių fotografijų. Paro-

dai fotografijas ir išlikusius kun. Pauliaus 
daiktus – stalelį ir kėdę – paskolino jo sesuo  
A. Liutkevičienė, laukuviškiai Linas Racevi-
čius ir Birutė Barakauskienė, beje, gyvenanti 
kun. Pauliaus tėviškės namelyje, paskolino 
didelę vinjetę, kryžių ir kun. Pauliaus mamai 
padovanotą paveikslą bei antspauduotas 
knygas iš buvusios gausios kun. Pauliaus 
bibliotekos. 

Parodos pristatyme pokario kovotojų 
už laisvę ir nepriklausomybę dainas atliko 
Varnių seniūnijos kultūros centro tradicinės 
muzikos atlikėjų kvartetas, vadovaujamas 
A. Gedmanto.

Paroda, skirta kun. 
Pauliui Racevičiui 

(1908 12 15–†1941 06 27)
Atkelta iš 10 p.

Parodos dalyviai, 2018 m. birželio 27 d. Loretos Norvaišienės nuotr.
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Nepilnametis „liaudies priešas“

Žurnalisto paklausus apie baimę, riziką 
būti nuteistam, jis tik papurtė galvą ir iškart 
išpyškino, kad jokios baimės nebuvo. „Kadan-
gi buvau nuotykių ieškotojas, avantiūristas, 
rusų kalba dažniausiai klausydavau BBC, 
beje, besiklausant radijo mane ir išviliojo iš 
namų. BBC vieną vakarą pasakojo, kaip vienas 
kalinys, kuris kasė Belomoro kanalą, pabėgo 
iš Sovietų Sąjungos. Jis pasakojo, koks buvo 
gyvenimas lageriuose ir mane taip sužavėjo jo 
pasakojimas, kad pagalvojau: „Velnias, reikia 
ir man pakliūti į lagerį, o tada išsiveržti iš ten 
ir papasakoti tai visam pasauliui.“ Dievas 
išklausė mano norą ir pakliuvau ten, todėl kai 
lageryje būdavo labai sunku, prisimindavau 
tai ir kartodavau, kad ko norėjau, tą ir gavau. 
Tik iš lagerio pabėgti nebuvo įmanoma, nes 
jei kas ir pabėgdavo, grįždavo lavonu“, – pa-
sakojo A. Seikalis. 

Žurnalistas metus kalėjo Maskvos centrinia-
me kalėjime, buvo planų, kad reikia jį sušaudyti, 
tačiau dėl to, jog buvo nepilnametis, galiausiai 
Ypatingasis teismas jį nuteisė dešimčiai metų. 
„Niekas nežinojo, kur mane padėti, buvau 
pavojingas „liaudies priešas“, tačiau nepilna-
metis. Paskui mane nuteisė Ypatingasis teismas, 
nemačiau nei teisėjų, nieko, man tik pasakė, kad 
nuteisė. Tai buvo baisus teismas, jie skirdavo 
mirties bausmę arba kalėti lageryje. Tačiau kai 
teisdavo lageriui, tai reiškė, jog ir iš jo niekada 
neišeisi – po dešimtmečio bausmę pratęsdavo 
ir taip daugybę kartų.“ Iš Maskvos A. Seikalis 
buvo gabenamas iš vienų lagerių į kitus: Mor-
dovijos, Altajaus, Omsko ir galiausiai pateko 
į Kazachstano griežtojo režimo lagerį. Nors 
jo bausmės trukmė buvo 10 metų, lageriuose  
A. Seikalis kalėjo penkerius metus. 

Pergrūsti vagonai

Kelionės į lagerius buvo ilgos ir sudėtingos. 
Gyvuliniai vagonai pergrūsti, miegant nebuvo 
vietos net apsiversti. A. Seikalis kelionės nepa-
togumus aprašė apsakyme „Laiškas Sergėjaus 
seseriai“. „Naktį kalinių ešelonas pajudėjo 
iš lėto, be garso, tarsi vežtų kiaušinius, o ne 
valstybinius nusikaltėlius. Ant gultų sugulę 
kaliniai užmigo. Tarp miegančiųjų suspaustas 
Edvardas taip pat užsnūdo. Kai jis nebejautė 
nugulėtos rankos, garsi komanda „keltis“, aki-
mirksniu pakėlė visus ant kojų. Kaliniai pašokę 
vertėsi ant kito šono. Kartu su visais pašoko ir 
Edvardas, bet įsisprausti tarp gulinčių kalinių 
nesuspėjo – jo vietoje jau miegojo kitas zekas“, –  
rašė A. Seikalis. 

Traukiniai vis sustodavo, kad būtų vyk-
domi patikrinimai, suskaičiuojami kaliniai. 
Po patikrinimo kartais buvo pametami keli 
duonos gabalėliai, kurių visiems neužtekdavo, 
tad tekdavo dalytis, kad kiekvienas gautų nors 
po kąsnį. Apie vandenį buvo galima tik pasva-
joti. Kaliniai apie gyvenimą lageriuose vengė 
kalbėti ir laikėsi taisyklės „niekam nesipasakoti 
apie save, neklausinėti apie kitus“. Pasiekus 
Uralą, vagonuose pasidarydavo labai šalta, 
kaliniai, buvę prie lango, net apšerkšnydavo. 
Atvykus į vietą, kaliniai būdavo išlaipinami 
ir „kaip malkos“ susodinami į sunkvežimius, 
vežančius prie lagerio vartų. 

Kazachstano lageriai

Kazachstane kaliniams iš gyvulinių va-
gonų paskutinė stotelė buvo Karabasas. Tai 
maža geležinkelio stotelė plyname lauke, kurio 
neaprėpia akys. Ši stotelė kėlė baimę – iš čia 
kaliniai buvo paskirstomi į Kazachstano Kar-
lago ir Steplago lagerius. Tai buvo tarsi atskira 
valstybė Kazachstane. Lagerių sistema turėjo 
savo taisykles, kariuomenę ir daugybę kalinių, 
kuriuos išnaudojo kaip pigią darbo jėgą. 

„Pats didžiausias Sovietų lagerių filialas 
buvo Kazachstane. Jie ištrėmė vietinius gyven-
tojus kitur, o žemes nusavino, jos labai naudin-
gos dėl savo turtų, nepaisant to, jog visur vien 
dykuma. Karlagas ir Steplagas vienas nuo kito 
skyrėsi savo paskirtimi. Karlagas buvo orientuo-
tas į žemės ūkį, o Steplagas – pramonę. Steplage 
žmonės dirbo statybose, vario šachtose, anglių 
kasyklose. Be abejo, geriau patekti į Karlagą, 
nes dirbant žemės ūkio darbus lengviau gauti 
maisto“, – pasakojo A. Seikalis. 

Tuomet visai jaunas A. Seikalis Kazachsta-
ne buvo Džezkazgano lageryje, kuris priklausė 
Steplagui. Šiuose griežtojo režimo lageriuose 
kalėdavo tik itin pavojingi „liaudies priešai“. 

Būnant lageryje kaliniai per metus galėjo 
išsiųsti vos du laiškus artimiesiems. „Kartais 
dirdavome kartu su laisvaisiais, jų prašydavo-
me, kad išsiųstų laišką, pažadėdavo taip pada-
ryti, tačiau dažnai laiškai taip ir likdavo neiš-
siųsti. Kartais pasisekdavo, bet tik kartais“, – 
prisiminimais dalijosi A. Seikalis. Pasak A. 
Seikalio, Kengyro sukilimo metu susisiekimas 
su kitomis lagerio zonomis buvo labai geras, 
tačiau susisiekti su kitais lageriais buvo neįma-
noma. „Su kitomis zonomis susisiekdavome 
per tvorą, laiškeliais, tačiau su kitais lageriais 
jokio ryšio nebuvo. Štai, kad per sukilimą žuvo 
mano brolis, sužinojau tik po metų“, – sakė 
žurnalistas. 

Bendravimas tarp skirtingų lagerių buvo 
beveik neįmanomas. 

Kengyro sukilimas malšintas tankais

Netoli Džezkazgano buvo ir Kengyro 
lageriai, kuriuose kalėjo A. Seikalio brolis Po-
vilas. 1954 m. gegužę jo kaliniai sukilo, buvo 
sukurtas Kalinių komitetas, vadovaujamas Ka-
pitono Ivanovičiaus Kuznecovo. Gegužės 20 d. 
į lagerį deryboms atvyko Kazachstano SSR 
vidaus reikalų ministras V. Gubinas, Gulago 
viršininko pavaduotojas V. Bočkovas ir SSRS 
prokuratūros atstovas V. Samsonovas. Kaliniai 
protestavo gana neįprasta forma – įkūrė tarsi 
atskirą Kengyro respubliką, kuriai vadovavo 
patys kaliniai. Trečią sukilimo dieną žuvo  
A. Seikalio brolis, kuriam buvo suėję vos 23 
metai. Kaliniai atsilaikė net 42 dienas. Mano-
ma, kad sukilimo metu žuvo iki 700 žmonių, 
nors tikslių duomenų, kurie tai įrodytų, nėra. 

„Žuvusiųjų skaičius didžiulis, bet tikslių 
žinių nėra. Kadangi viskas buvo užslaptinta, 
po sukilimo visus žuvusius išmėtė, o mirties 
liudijimus falsifikavo. Pavyzdžiui, mano brolis 
buvo nušautas, o mirties liudijime parašyta – 
infarktas. Suklastotos buvo ne tik mirties prie-
žastys, bet ir datos. Oficialiai paskelbta, kad 
sukilimo metu žuvo apie 50, tačiau tai melas. 
Žuvusiųjų skaičius numanomas pagal tai, kiek 
tuomet buvo pasigesta žmonių ir tie skaičiai 
labai dideli“, – sakė A. Seikalis. 

Kengyro sukilimas – vienas didžiausių 
ir ilgiausiai trukusių sukilimų lageriuose. 
Jį numalšino tik pasitelkę tankus: „Žmonės 
buvo apsupti tankais, kurie juos traiškė, kiti 
sukilėlius badė durtuvais.“ 

Nors sukilimas nusinešė daugybės žmonių 
gyvybes, jis padarė didžiulę įtaką tolimesniam 
gyvenimui lageriuose. Pasak A. Seikalio, daug 
kalinių per Japonų jūra buvo nuplukdyti į 
Magadaną – vienus baisiausių ir griežčiausių 
lagerių, tačiau ten lageriai jau tuštėjo, kaliniai 
buvo išleidžiami, tad visus teko grąžinti atgal. 
Visgi sąlygos lageriuose, pasak A. Seikalio, 
pagerėjo – sušvelnintas režimas, tiekiamas 
geresnis maistas. 

Svajonė ištrūkti išsipildė

Po penkerių metų, ištvėrus „mėtymus“ iš 
vienų lagerių į kitus, ilgas, sekinančias keliones 
gyvuliniuose vagonuose ir alinančius sunku-
mus lageriuose, A. Seikalis galiausiai buvo 
paleistas. Grįžus į Lietuvą taip pat nebuvo 
lengva. Be dokumentų, be darbo, tačiau gerų 
žmonių pagalba pavyko išsikapstyti. Vilniaus 
universitete jis įgijo žurnalisto specialybę, dir-
bo spaudoje, televizijoje, daug keliavo po Ame-
riką. Dalyvavo ekspedicijose į Sibirą, o kartu 

su architektu Algiu Vyšniūnu Kengyre, Spaske 
bei Balchaše statė paminklus lietuviams, kurie 
ten kentėjo ir žuvo. A. Seikalis pelnė Lietuvos 
žurnalistų draugijos Stasio Lozoraičio premiją, 
taip pat buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus or-
dinu, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
bei Sausio 13-osios medaliais. 

Dar vienas itin svarbus dalykas – A. Seika-
lis ne tik ištrūko iš lagerio, bet ir, kaip kažkada 
neatsargiai pasvajojo, apie savo išgyvenimus 
papasakojo pasauliui. Parašė keletą apsakymų, 
pavyzdžiui, „Laiškas Sergėjaus seseriai“, ku-
riuose pateikiama tų įvykių paliestų žmonių 
nuotaikos ir išgyvenimai. Žurnalistas 2017 m. 
taip pat išleido knygą „Vidurnakčio apasio-
nata“, kurioje aprašomas ne tik gyvenimas 
lageryje, bet ir grįžus iš jo. Nors knygoje vaiz-
duojami žiaurūs įvykiai, Kengyro sukilimas, 
nusinešęs daugybės žmonių gyvybes, knyga 
nestokoja optimizmo. Joje atskleidžiama, kad 
net tokioje nežmoniškoje aplinkoje gali gyvuo-
ti, augti meilė ir viltis. 

„Misija Sibiras“ Kazachstane

Šiųmetinė „Misija Sibiras“, jos dalyvių neį-
leidus į Rusiją, vyko Kazachstane. Tai tarsi anks-
čiau buvusių ekspedicijų, kuriose yra dalyvavęs 
A. Seikalis, tąsa. Vienas iš šįmet vykusios eks-
pedicijos vadovų Nerijus Pranckevičius teigė, 
kad šią ekspediciją lyginant su kitomis „Misija 
Sibiras“ ekspedicijomis išryškėja nemažai skir-
tumų: kitoks žmonių mentalitetas bei taisyklės, 
klimatas, šalies dydis, atstumai tarp lankytinų 
vietų ir kapinių. Taip pat buvo susidurta ir su 
sunkumais: „Kadangi mums, kaip komandų 
vadovams, tai buvo pirmoji ekspedicija į Ka-
zachstaną, o pasiruošti šiai ekspedicijai turėjome 
tik apie dvi savaites, iškilo daug nežinomųjų. 
Dėl to sunkiausia buvo labai operatyviai prisi-
taikyti prie vietinių sąlygų jau atvykus“, – sakė 
vienas iš ekspedicijos vadovų. 

Nors apie ekspedicijos trūkumus ar taisy-
tinus dalykus kalbėti dar anksti, N. Pranckevi-
čius pasakoja, kad bet kokiu atveju šios „Misija 
Sibiras“ ekspedicijos yra itin reikšmingos tiek 
jose dalyvaujantiems, tiek žmonėms, kurie 
kentėjo, žuvo lageriuose bei jų artimiesiems. 
„Man asmeniškai šios ekspedicijos daro 
didžiulę įtaką gyvenimui, asmenybės forma-
vimuisi ir identitetui. Tokiu būdu mes ne tik 
prisidedame prie savo šalies istorijos, stipri-
name patriotiškumo ir bendruomeniškumo 
jausmą, tačiau taip pat parodome, kad ir ši, 
jaunoji karta, turi didžiulį atsakomybės jausmą 
dėl savo šalies ir jos žmonių, ypač tų, kuriems 
teko iškęsti sistemos baisumus, o taip pat ir jų 
giminaičiams“, – pasakojo N. Pranckevičius. 

Ekspedicijos vadovas sakė, kad, aplankius 
nemažai buvusių kalinių ar jų giminaičių, buvo 
gauta daug įvairių prašymų. Vieni prašė surasti 
mirusius ir ten palaidotus giminaičius, uždegti 
žvakutes prie jų kapo, kiti norėjo, kad būtų suras-
ti ir nufotografuoti namai ar gatvės, kur kadaise 
jie gyveno, lagerius, kuriuose teko kentėti. „Už-
tenka kartą pamatyti jų akyse dėkingumo ašaras, 
kai mes grįžtame ir parodome ką ten nuveikėme, 
kad suprastume ką tikrai padarėme ir kodėl 
verta niekada nesustoti to daryti“, – jautriomis 
akimirkomis dalinosi N. Pranckevičius. 

„Misijos Sibiras“ dalyviai į Kazachstaną 
išvyko liepos 19 d. 24 ekspedicijos dalyviai į 
Lietuvą grįžo po dešimties dienų. Ekspedici-
jos metu buvo atstatomi paminklai masinių 
kapaviečių vietose negrįžusiems lietuviams. 
Tvarkyti tautiečių kapai Karagandos, Džez-
kazgano ir Balchašo apylinkėse. 

Nuotr. iš Antano Seikalio asmeninio archyvo

Lietuvos rezistencijos istorija

Kazachstano lageriai: Nepalaužto lietuvio istorija
Atkelta iš 1 p.

Antanas Seikalis sako kalbą kalėjusiesiems lageryje atminti. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Antanas Seikalis prie lagerio griuvėsių. Nuotr. iš asmeninio archyvo Karlagas. Antano Seikalio nuotr.

Antanas Seikalis sako kalbą Kazachstane. Nuotr. iš asmeninio archyvo



2018 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 8 (850)1� Voruta

Šventė prasidėjo įnešant į parką ugnį 
nuo Nežinomo kareivio kapo iš Kauno. 
Ugnį pasikeisdami nešė prof. Aleksandro 
Vitkaus vaikaičiai Edvardas, Martynas ir 
klubo pirmininko sūnus Tautvydas Juozas 
Tamulaitis. Ugnis buvo perduota klubo pir-
mininkui, kuris ir uždegė šventinį aukurą, 
degusį per visą šventę.

Šventės vedėja Alma Pauželienė pristatė 
dalyvaujančius garbius svečius ir pateikė 
Žalgirio mūšio pergalės istorinį akcentą:

[1410 m. liepos 15 d.]. Vasara buvo karšta. 
Vos vos įpusėjusi liepa... / Tūkstančiai renkas 
žmonių, žirgų ir šarvuotų kareivių, / Lauką 
užpildo plačiai, pasirengę kovot iki galo. / Ren-
kasi vyrų pulkai. Troškimas kovot ir laimėti, / 
Veda į mūšį vadus, drąsos suteikia kareiviams. 
/ Štai ir lietuviai pirmi – kunigaikščio Vytauto 
pulkas – / Traukia lankus bei strėles, skraidina 
žirgus greituosius. / Šito karo šlovė ir garsas 
didingo triumfo / Sklinda už jūrų plačių, žemes 
tolimiausias pasiekia...

Taip XVI a. Žalgirio mūšį aprašė Jonas 
Vislicietis, neabejotinai meniškiausioje ir 
žymiausioje to meto poemoje „Prūsų karas“. 
Tai buvo kova dėl išlikimo.

„Kol lietuvių sąmonėje bus gyvas Žal-
girio mūšio aidas, tol bus gyva ir legendinė 
jų drąsa, įkvepianti mus taip pat garbingai 
įveikti šių dienų mūšius, kuriems nereikia 
nei iečių, nei kalavijų, nei patrankų, – tęsė A. 
Pauželienė, – Taip galėtume suvokti didžiojo 
mūšio, užbaigusio kruvinus kryžiaus karus, 
išsaugojusio Lietuvai Žemaitiją ir visiems 
laikams padovanojusio moralinę teisę di-
džiuotis savo protėviais, tęsinį. [...] Žalgiris 
turi likti istorinėje atmintyje kaip svarbus 

istorinis įvykis, simbolizuojantis iš amžių 
glūdumų perduodamą protėvių drąsą, iš-
mintį, gebėjimą aukotis Lietuvai.“

Visi šventės dalyviai sugiedojo Lietuvos 
„Tautišką giesmę“. Po to buvo nešamos pa-
dėti gėlės prie pagrindinių Žalgirio mūšio 
vadų stogastulpių – Vytauto ir Jogailos.

Su švente sveikino Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos Akto dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstatymo signa-
taras Leonas Milčius, kuris pažymėjo, kad 
parkas kuriamas entuziastų, tačiau daug ką 
reikia dar padaryti, kad šis būtų patrauklesnis 
ir įdomesnis.

Kalbėjo ir Vasario 16-osios klubo pirmi-
ninkas, 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro Petro Klimo brolio vaikaitis 
Remigijus Gulbinas, kuris patikino šventės 
dalyvius, kad aštuoniasdešimt narių jun-
giantis jų klubas visomis išgalėmis stengsis 
padėti ir prisidėti, kad parkas gražėtų.

Lietuvos Respublikos Seimo narys, klubo 
„Žalgirio pergalės parkas“ valdybos narys 
Vytautas Kamblevičius pasidžiaugė, kad 
šiemet ugnies nešimo į parką nuo Nežinomo 
kareivio kapo estafetė patikėta jaunimui, ku-
rie ateityje turės perimti ir parko puoselėjimo 
vairą. Be to, šiemet parke, nors minima ne 
jubiliejinė data, susirinko daug jaunimo. Tai 
rodo sveiką parko dvasią.

„Žalgirio pergalės parko“ klubo pirminin-
ko Gintauto Tamulaičio kalboje ne tik dar kartą 
paminėta Žalgirio pergalės įtaka Lietuvos išliki-
mui, bet ir nurodyti svarbūs šiemetiniai darbai. 
Vienas iš jų – laimėto Lietuvos kultūros tarybai 
teikto projekto pagerbti ir įamžinti 1918 m. 
vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarus parke įgyvendinimas.

„Iš 49 pateiktų Kultūros tarybai projektų, – 
teigia pirmininkas, – kurie įamžintų Lietu-
vos 100-mečio programą, „Žalgirio pergalės 
parko“ klubo projektas buvo atrinktas kaip 
originalus, tinkamas, su išliekamąja Lietuvos 
istorine ir kultūrine verte. Šio projekto tema – 
„1918 metų Vasario 16-osios akto signatarų 
įamžinimas Žalgirio pergalės parke“. 

Tai siekis pagal architekto Stanislovo 
Kalinkos suprojektuotą parko vizijos dalį 
įrengti 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarams skirtą alėją. Šioje alėjoje bus 
pasodinta dvidešimt lietuviškų ąžuolų. Prie 
kiekvieno ąžuoliuko ant plastiko bus pastatyta 
lentelė su signataro vardu ir pavarde, taip pat 
trumpa biografija ir veiklos aprašu lietuvių 
ir anglų kalbomis. Prie alėjos planuojame 
pastatyti ir stendą, kuriame bus patalpinta Va-
sario 16-osios akto kopija bei kita informacija 
apie signatarus (nutarimo, kurį surado prof.  
L. Mažylis, kopija gauta iš Lietuvos centrinio 
valstybės archyvo). Numatoma išleisti iki 70 
psl. A5 formato knygelę apie signatarus kartu 
su parko kūrimosi veikla. Ąžuolų sodinimui 
bus organizuota iškilminga sodinimo ceremo-
nija. Medelius sodins pagarbos verti asmenys, 
signatarų giminės, atkuriamos Lietuvos vals-
tybingumo pradininkai bei asmenys, ryškiai 
parėmę šį projektą finansine išraiška.

Klubo pirmininkas pabrėžė, kad „šį 
parką mes kuriame ne sau, o savo vaikams, 
ateities kartoms, kad ši vieta būtų ne tik 
laisvalaikio praleidimo vieta, bet ir taptų 
visuomenės traukos objektu“.

G. Tamulaitis neužmiršo padėkoti vi-
siems, kurie padeda puoselėti ir kurti parką: 
„Turime ir Kauno rajono savivaldybės palai-
kymą. Pirmiausia, aišku, rajono merą Valeri-

jų Makūną, vicemerą Joną Gurską, vicemerą 
Paulių Visocką, administracijos direktorių 
Antaną Nesteckį ir kitus vadovus.

Tad kurkime, puoselėkime ir auginkime 
šį parką kartu. Kiekvienas Jūsų patarimas ar 
koks kitas prisilietimas prie parko kūrimo 
yra svarbus.

Noriu padėkoti Kauno rajono savival-
dybės merui Valerijui Makūnui už parkui 
teikiamą paramą, Babtų kultūros centro 
direktorei Eglei Patinskaitei, Babtų gimna-
zijos direktoriui Vidui Mikalauskui, Babtų 
seniūnui Jonui Praškevičiui už parko šiena-
vimo darbus, ūkininkams Juozui ir Pauliui 
Staliūnams, klubo valdybos ir parko na-
riams, visiems kitiems, kurie prisideda prie 
parko kūrimo darbų. Noriu visiems palinkėti 
sveikatos, geros šventės, pasiklausyti gražių 
muzikos garsų.“

Šventės dalyviai klausėsi ne tik Lietuvos 
sporto muziejaus vokalinio ir instrumen-
tinio ansamblio ,,Ąžuolynas“ (vad. Vincas 
Vytautas Bieliūnas), Babtų kultūros centro 
Vandžiogalos laisvalaikio salės folkloro 
ansamblio ir tradicinės kapelijos ,,Griežlė“ 
(vad. Andrius Morkūnas) dainų, bet ir turėjo 
progą pašokti.

Visi šventės dalyviai buvo pavaišinti 
kareiviška sriuba.

Klubo pirmininkas Gintautas Tamu-
laitis visus pakvietė rugsėjo 8 d. dalyvauti 
šventėje, kuomet žaliais ąžuoliukų sodi-
niais bus įamžinti 1918 m. vasario 16-osios 
akto signatarai. Šventė prasidės 12.00 val. 
Babtų seniūnijoje (Kauno r.), ties Cinkiškių 
sankryža.

Daugiau informacijos dėl rugsėjo 8 d. 
vyksiančios šventės telefonu 8 620 66340.

Žalgirio mūšio 608-osios metinės

Į Žalgirio pergalės parką ugnį nešė jaunimas
Atkelta iš 1 p.

Gerbiami minėjimo dalyviai, brangūs 
Lietuvos žmonės,

Esu be galo laimingas šiandien galėdamas 
kreiptis iš šios tribūnos. Man sunku išsakyti 
savo dėkingumą Sąjūdžio didžiūnams už 
nuveiktus darbus, kurių vaisiais mintame 
kiekvieną dieną. Tačiau dar sunkiau apsakyti 
tą liūdesį ir neviltį, kurioje lietuvių Tauta 
skęsta apsinuodijusi tais vaisiais, kuriais niekas 
nebesirūpina.

Užteks padėkų – atėjo laikas prasikrapštyti 
akis!

Kol įvairiose iškilmėse linksminamės, 
mūsų senoliai miršta apleisti palatose ir trobo-
se, kol giriamės iškovoję laisvę, daugiau kaip 
pusė milijono Lietuvos gyventojų, šeši šimtai 
tūkstančių Lietuvos žmonių – įsivaizduojate, 
kokie skaičiai: šeši šimtai tūkstančių! – dūsta 
žemiau skurdo ribos, kol mes spygaujame apie 
globalią Lietuvą, trečdalis mūsų moksleivių 
Lietuvoje nebemato jokių ateities galimybių. 
Esu iš kaimo Kelmės rajone, tad žinau, ką 
kalbu. Jau šiandien bet kuriame provincijos 
mieste ar kaime matome nykiai tuščias ga-
tves, uždarytas mokyklas, apleistus parkus – 
ta nejauki tuštuma primena kare išmirusios 
tautos kapą, ant kurio teliko beprasmiu virtęs 
užrašas „Tėvynė“.

Mes į tai reaguojame kalbomis apie sėkmės 
Lietuvą ir globalios Lietuvos perspektyvą. Ir 
ką, prisišnekėjome: net 82 proc. moksleivių 
svarsto emigraciją, kurios mastai niekaip 
nemažėja. Sąjūdžio programoje buvo iškeltas 
tikslas įtvirtinti tautinę švietimo sistemą, 
kurioje būtų ugdomos Lietuvai patriotiškai 
atsidavusios asmenybės.

Šiandien, panašu, mums į tai nusispjaut!
Tarsi daugelio žmonių beviltiška ekono-

minė padėtis ir labiausiai Europoje auganti 
socialinė atskirtis dar nepakankamai mažin-
tų norą likti Lietuvoje, mes dar ir visiškai 
apolitiška švietimo sistema bei kalbomis apie 
globalią Lietuvą ugdome politinių beraščių, 
ekonominių migrantų ir Tėvynės likimui 
stipriai abejingų kosmopolitų kartą.

Per pastaruosius tris dešimtmečius Lie-
tuvą paliko jau beveik milijonas žmonių. O 
mes tuo tarpu išsiviepę bukai aiškiname, jog 
užsivešime pigių imigrantų ir užkišime atsi-

vėrusią skylę. Tai sena komunistinė logika. 
Sovietų maršalas Georgijus Žukovas yra sakęs: 
žūvančių vyrų negailėkit – vis tiek bobos pri-
gimdys naujų. Šiandien jau ir mūsiškiai sako: 
negailėkit iš Tėvynės išvarytų tautiečių – iš 
svetur atsivarysim naujų.

Ar jau visai pamiršome, kad Sąjūdžio pro-
gramoje buvo labai aiškiai pasakyta: nekontro-
liuojama migracija, atitraukianti žmones nuo 
gimtosios žemės, yra žalinga tautų nacionali-
niams interesams, o naujoji ekonominė politika 
privalo tarnauti ne anoniminei visuomenei, o 
konkretiems Lietuvos žmonėms. Tačiau šie 
Lietuvos žmonės paprasčiausiai buvo užmiršti, 
o šią pačių lietuvių užmarštį mes vadiname – 
tik paklausykit! – globalia Lietuva.

Jeigu Lietuva yra visur ir jai užtenka 
bendros žmoniškumo konstitucijos, tuomet 
atsakykite man, kvailam vaikėzui, kuriems 
velniams ta Lietuvos valstybė reikalinga? Kam 
reikėjo kruvinų aukų už Lietuvą, jeigu būtų 
užtekę atidaryti SSRS sienas, kad visi patogiai 
išsivaikščiotume? Globali Lietuva iš esmės sako, 
kad Lietuvos valstybė lietuviui – kaip penkta 
koja šuniui, kuri tik apsunkina gyvenimą.

Gana apsimetinėti prieš nuogą karalių – 
turime pagaliau pripažinti tai, kas akivaizdu: 
būtent „konservatorių“ partija, kuri kūrėsi 
kaip Sąjūdžio tęsėja, sukurdama globalios 
Lietuvos projektą iš tikrųjų pati pirmoji išdavė 
sąjūdžio idealus! Ne geriau atrodo ir kitos 
partijos, bet iš jų, tiesą sakant, niekas nieko 
ir nesitikėjo. Tai dvigubas smūgis tikėjimui 
Lietuvos ateitimi.

Mes turime daug įvairių partijų: „MG 
Baltic“ turi savo liberalią nusikaltėlių partiją, 
buvę komunistai turi savo partiją, valstiečiai, 
tautininkai, lenkai, žalieji, darbininkai turi 
po partiją, net Kremliaus agentai ir tų agentų 
medžiotojai turi savo partijas. Tuoj turėsim 
eurotautininkų, pabėgėlių ir kokių nors ho-
moseksualistų partiją. Kiekvienai – po savą 
interesą.

Turime gyvą lietuvių Tautą – vieną ir vie-
nintelę. Bet savo Tautą mes uždarėme į karstą, 
kurį seniai nuleidę į duobę bandome palaidoti 
fantastiškomis partijų programomis, kurios 
visos kaip viena užmirštamos po rinkimų. 
Partijos ir rinkimai, galėję tapti irklais, kuriais 

Lietuva kabintųsi į priekį, šiandien yra tapę 
kastuvais, kuriais naudojasi mūsų Tautos 
duobkasiai.

Kada girdžiu kalbant, jog už tautinės vals-
tybės idėjos kyšo Kremliaus ausys, tad turime 
jos išsižadėti ir būti eurotautininkais, turiu 
pripažinti, jog tai bemaž baisiausias lietuvių 
Tautos ir valstybės išniekinimas nuo to meto, 
kai Algirdas Brazauskas Lietuvos vėliavą 
pavadino skuduru. Turime aiškiai suprasti, 
kad eurotautininko pirminis interesas yra 
euro finansuojamas tautų sumaišymo politinis 
projektas, kuriame nepiniginis lietuvių Tautos 
interesas laikomas visišku nesusipratimu.

Negalime sau leisti pamiršti, kad tautinė 
valstybė – tai kone pamatinis Sąjūdžio idealas. 
Sąjūdžio programoje tautų sumaišymo ir su-
liejimo politika yra prilyginama stalinistiniam 
genocidui ir smerkiama kaip nusikalstama ir 
antihumaniška. Tai, ką Sąjūdis laikė stalinis-
tinio teroro nusikaltimu, mes šiandien sau 
aiškiname kaip vienintelę Lietuvos išlikimo 
perspektyvą.

Palaukit, palaukit, aš žinau, kas man tuoj 
bus pasakyta: jeigu tu drįsti šitaip kritikuoti 
šiandienos ideologus ir demagogus, kaltin-
damas juos Lietuvos silpninimu ar net naiki-
nimu, vadinasi, tu pats esi Lietuvos išdavikas 
ir tikriausiai netgi nedraugiškų valstybių 
agentas.

Ką gi, jeigu bandymas vadovautis Sąjū-
džio programa, atnešusia Lietuvai laisvę, yra 
tarnystė priešui, belieka pripažinti, kad pagrin-
dinis šiandienos eurotautininkų priešas yra nei 
daugiau, nei mažiau – pati Lietuvos laisvė.

Laikas baigti šitą kvailą etikečių klijavimą, 
pagaliau pripažinti, kad Lietuvą pradėjome 
laidoti neišgirdę mirties nuosprendžio ir ryž-
tis pagaliau gaivinti, o ne dusinti jos gyvybę. 
Lietuvių Tauta yra gyva, ir kaip jaunosios 
kartos atstovas Sąjūdžio trisdešimtmečio pro-
ga pažadu, kad po pasaulį išsiblaškę, iš namų 
išvaryti tėvynainiai ras savo kelią atgal, rasime 
bendrą pagrindą susivienyti, ir lietuvių Tauta 
vėl sugrįš namo gyvuoti čia per amžius – savo 
laisvoje valstybėje!

Lietuvos Respublikos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metis 

Turime gyvą Tautą, bet ją uždarėme į karstą
Kalba, pasakyta 2018 m. birželio 4 d. Lietuvos Respublikos Seime, Kovo 11-osios Akto salėje, 

minint Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 30-metį
Vytautas VYŠNIAUSKAS, Vilnius

Mūsų paslaugų spektrą sudaro:
• Kompleksiniai ir verslo pietūs kiekvieną darbo dieną;
• Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų 

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

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

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

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ – 
Sausių k. , 

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

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

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

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

285 5865, mob. tel. +370 659 
72132, +370 659 08452, 
el. p. senoji@kibinas.lt
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Greitai bėga laikas. Jau keletas mėnesių, 
kaip Romo Vitkausko nėra tarp mūsų. Mirė Jis 
staiga prieš pat šv. Velykas, 2018 m. kovo 24 d. 
Vos kelios savaitės skyrė Jį nuo užsitarnautos 
pensijos. Tiek daug dar ketino nuveikti…

Sunku rašyti apie tokius žmones kaip 
Romas Vitkauskas. Jis buvo atsidavęs visuo-
menininkas, puikus organizatorius, kupinas 
energijos, daug minčių ir idėjų turintis 
lietuvis. Liko Jo atlikti darbai, įgyvendintos 
investicijos, nutiesti keliai, vandentiekiai, 
iškilę nauji pastatai, kurie dar ilgai tarnaus 
mūsų visuomenei.

Romas Vitkauskas gimė 1953 m. ba-
landžio 13 d. Šlynakiemio kaimo ūkininkų 
šeimoje.

„Punsko lietuviškame licėjuje Romas 
buvo vienas geriausių mokinių, – prisimena 
jo klasės draugė Jūratė Kardauskienė. – Buvo 
visapusiškai gabus, bet, atrodo, labiau jį 
traukė tikslieji mokslai. Draugams jis būdavo 
labai sąžiningas, padėdavo spręsti sudėtin-
gesnius matematikos uždavinius. Kartu su 
kitais rengė savišvietos būrelius, kuriuose 
jaunimas diskutuodavo įvairiais klausimais. 
Nesišaipydavo iš silpnesnių, nemėgo juokų 
ir pokštų. Man atrodo, Romas jau tada gy-
veno mūsų visų gyvenimu.“

Mokslus Romas Vitkauskas tęsė Varšu-
vos žemės ūkio akademijoje. Lenkijos sosti-
nėje tuomet veikė gausus lietuvių studentų 
būrelis. Romas iš karto įsitraukė į lietuvių 
veiklą ir buvo išrinktas Lietuvių visuome-
ninės kultūros draugijos (LVKD) Varšuvos 
skyriaus sekretoriumi.

Iš LVKD (LLD) Varšuvos skyriaus ar-
chyvo:

„Išrinkta 1975.11.23 / Pirmininkas Juo-
zas BLIŪDŽIUS / Sekretorius Romas VIT-
KAUSKAS / Iždininkė Marytė VAINAITĖ

1975 m. gruodžio 13 d. skyriaus pa-
talpose įvyko pirmosios Kūčios. 1976 m. 
gegužės 7–14 d. surengta margučių ir audi-
nių paroda. 1976–1981 m. buvo leidžiamas 
„VARŠUVOS LIETUVIS“. Redagavo Romas 
VITKAUSKAS.“

1976 m. R. Vitkausko iniciatyva Varšuvos 
lietuviai pradėjo leisti kuklų informacinį biu-
letenį „Varšuvos lietuvis“. Punsko „Aušros“ 
leidykloje 2009 m. išleistoje knygoje „Iš Var-
šuvos lietuvių gyvenimo“ Romas Vitkauskas 
rašė: „Man teko nuo pirmojo numerio iki 
šeštojo rinkti šiam leidiniui medžiagą, kai ką 
ir rašyti bei redaguoti. Šiuose darbuose man 
labai talkino Juozas Bliūdžius. „Varšuvos 
lietuvis“ buvo kuklus leidinukas. Surinkti ir 
apdoroti tekstai buvo spausdinami paprasta 
rankine mašinėle. Naudojant kopijavimo po-
pierių galima buvo įskaitomai išspausdinti 
originalą ir iki keturių kopijų. Jeigu rašant 
įsiveldavo klaida, visą puslapį reikėdavo 
rašyti iš naujo. Kiekvieno numerio buvo 
parengiama apie 100 egzempliorių. Jeigu 
suskaičiuosime numerių lapus, pamatysime, 
kad jų buvo po 10 ir daugiau. Taigi nesunku 
suskaičiuoti, kiek kartų reikėdavo perrašyti. 
Todėl tiek Juozui, tiek man ne taip jau retai 
teko perrašinėjant užmigti prie rašomosios 
mašinėlės. Perrašinėti tekstus padėdavo Ma-
rytė Vainaitė. Lietuvių kalbą taisė chemijos 
studentas a. a. Jonas Senda.“

Pirmieji „Varšuvos lietuvio“ numeriai 
buvo labai paprasti. Tekstai buvo perraši-
nėjami be skilčių, leidinuke nebuvę grafikos. 
Biuletenyje buvo spausdinami poezijos 
kūriniai, literatūrinių kūrinių apžvalgos, 
apžvalginiai straipsniai apie Punsko krašto 
švietimą, kultūrą, apie viduramžių Lenkijos 
ir Lietuvos istoriją, apie LVKD Varšuvos 
skyriaus veiklą. „Varšuvos lietuvis“, keliau-
damas iš rankų į rankas, pasiekdavo Punską, 
Seinus, Suvalkus, Gdanską, Slupską, Ščeciną, 
Vroclavą, Vakarų šalių lietuvius ir Lietuvą. 

Per dvejus metus Romas parengė 6 leidinio 
numerius.

Po daugelio dešimtmečių Romas Vit-
kauskas, būdamas „Aušros“ leidyklos 
direktorius, norėjo atgaivinti Varšuvos lie-
tuvių leidybinę veiklą. Leidybinių tradicijų 
šiame mieste būta daug. XX a. pradžioje 
čia veikė Jurgio Pesio spaustuvė (ji pradėjo 
leisti lietuviškus leidinius beveik dvejais 
metais anksčiau negu „Šaltinio“ spaustuvė 
Seinuose). J. Pesio spaustuvėje spausdinami 
leidiniai, gimtosios kalbos vadovėliai plito į 
lietuvių gyvenamąsias vietas Lenkijoje ir į 
Lietuvą. Varšuvoje mokėsi ir veikė Lietuvos 
tautinės giesmės autorius Vincas Kudirka, 
gydytojas, knygnešys ir varpininkas Juozas 
Kaukas, rašytojas Ksaveras Sakalauskas-
Vanagėlis ir kt. Vėliau, nuo 1960 m., Var-
šuvoje pradėta leisti „Aušra“, 1971–1972 m. 
ėjo „Varsnos“, 1973 m. pasirodė vienkartinis 
leidinys „Vingis“. Nuo 1976 iki 1981 m. 
buvo leidžiamas „Varšuvos lietuvis“, o nuo 
1983 iki 1989 m. – „Susitikimai“. Po 1990 m. 
permainų Antano Venslausko pastangomis 
čia pasirodydavo „Lituanica“.

***
1978 m., baigęs studijas, Romas Vitkaus-

kas sugrįžo į Punsko kraštą. Dirbo Punsko 
žemės ūkio paslaugų kooperatyve. Atlikęs 
karinę tarnybą, 1980–1984 m. jis vadovavo 
Trumpalio žemės ūkio kooperatyvui. Čia 
atsiskleidė R. Vitkausko organizaciniai suge-
bėjimai. Jis baigė statyti modernias kolūkio 
žąsides ir daugiabutį darbuotojams.

1981 m. R. Vitkauskas buvo išrinktas 
LVKD Centro valdybos pirmininku. Drau-
gijai vadovavo vieną kadenciją. 1984 m. jis 
buvo išrinktas Punsko valsčiaus viršinin-
ku. Anais laikais svarbiausi reikalai buvo 
sprendžiami valsčiaus ar vaivadijos partijos 
komitete, todėl Romas įstojo į Lenkijos dar-
bininkų partiją. Punsko valsčiaus partijos 
komitetui anuomet vadovavo jo draugas 
Juozas Bliūdžius, tad rasti bendrą kalbą 
nebuvo sunku.

Kaip Punsko valsčiaus viršininkas 
Romas ėmėsi svarbių Punsko visuomenei 
objektų statybos. Vienas po kito iškilo: Puns-
ko ambulatorija, valsčiaus pastatas, paštas. 
Kaimuose buvo tiesiami keliai, vandentie-
kiai. Daug darbų atlikta visuomeniniais pa-
grindais – talkomis. Pvz., Zenono Burausko 
ir kitų gyventojų pastangomis Ožkiniai 
tapo pirmuoju visiškai telefonizuotu kaimu 
Lenkijoje! Apie tai rašė net centriniai Lenki-
jos laikraščiai. R. Vitkausko vadovaujamas 
Punsko valsčius ne kartą atsidūrė geriausių 
Lenkijos valsčių dešimtuke.

1983 m. R. Vitkauskas, eidamas LVKD 
CV pirmininko pareigas, iškėlė Lietuvių kul-
tūros namų statybos idėją. Kultūros namų 
statyba užsitęsė 21-erius metus. „Jis buvo 
pagrindinė Lietuvių kultūros namų (LKN) 
statybos varomoji jėga, – tikina Punsko LKN 
statybos komiteto narys, buvęs Punsko vals-
čiaus darbuotojas Romas Kardauskas. – Jis 
daugiausia viską organizavo, viską tvarkė, 
viskuo rūpinosi. Šių namų statybai atidavė 
labai daug jėgų ir sveikatos.“

1986 m. Romas Vitkauskas pradėjo rū-
pintis buities muziejaus kūrimu. Į Punsko 
miestelio pakraštį buvo atkelti keli XIX ir 
XX a. pradžios pastatai. Kluonas pritaikytas 
klojimo teatro reikalams, o troboje įrengtas 
buities muziejus. Punsko skansenas pradėjo 
veikti 1992 m.

Romas Vitkauskas nemažai prisidėjo or-
ganizuojant mokslinę konferenciją „Punsko 
kaimo kultūra“, kuri vyko 1987 m. Punske. 
Po konferencijos R. Vitkausko, J. S. Paran-
sevičiaus ir kitų pastangomis buvo išleista 
konferencijos medžiaga.

Romui rūpėjo atgimstanti Lietuva. Jis ir 
dar keli Punsko krašto lietuviai dalyvavo 
pirmajame Sąjūdžio suvažiavime Vilniuje. 
Ši šventė paliko Romo atmintyje labai gilų 
įspūdį. Mėgdavo apie tai kalbėti, ketino, 
išėjęs į pensiją, plačiau tai aprašyti.

***
Po 1990 m. permainų prasidėjo naujas  

R. Vitkausko gyvenimo periodas. Tvarka, 
kuri iki šiol galiojo, staiga suiro. Reikėjo per-
siorientuoti, išmokti gaudyti naujus vėjus.

Nedaug kas šiandien prisimena, kad 
1989 m. R. Vitkauskas pirmuose demokra-
tiniuose rinkimuose kandidatavo į Lenkijos 
senatą. Suvalkų rinkimų apygardoje jis gavo 
5 381 balsą. Už jį balsavo 3,4 proc. rinkėjų. 
Į Aukštesniuosius rūmus iš Suvalkų apy-
gardos pateko žinomas Lenkijos režisierius 
Andžej Vaida (Andrzej Wajda) ir hidrobio-
logas prof. Stanislav Bernatovič (Stanisław 
Bernatowicz). Su tokiais žmonėmis buvo 
garbė ir pralaimėti.

1990 m. gegužės mėn. Punske, kaip ir 
visoje Lenkijoje, vyko pirmieji demokratiniai 
savivaldybės rinkimai. Punsko valsčiuje 
rinkimus laimėjo nepriklausomų grupių 
atstovai, tik viena vieta atiteko individua-
lių ūkininkų „Solidarumo“ („Solidarność“) 
organizacijai, kuriai atstovavo J. Jakimavi-
čius. Pirmojo tarybos posėdžio metu buvo 
išrinktas tarybos pirmininkas J. Uzdila, jo 
pavaduotoja T. Počlovska (T. Poczłowska) bei 
vaivadijos seimelio narė M. Misiukonienė.

Antrosios sesijos metu buvo renkamas 
Punsko valsčiaus viršaitis. Gerai prisime-
nu R. Vitkausko rinkiminę programą ir jo 
pasisakymą.

„Mūsų visuomenė jau seniai išgarsėjo 
savo darbštumu, išradingumu ir vienybe, – 
kalbėjo jis. – Šios teigiamos savybės forma-
vosi per labai ilgą laikotarpį. Visų gyventojų 
pastangomis padaryta labai daug, kuo mes 
šiandieną galime didžiuotis. Iš kronikų žino-
me, kad Punskas praeity buvo ypač neturtin-
gas. Dabar taip pat neturime per daug turtų. 
Per 6-erius metus daug važinėjau po Lenkiją 
ir mačiau turtingesnių, geriau sutvarkytų 
valsčių. Galbūt išteklių stoka mūsų krašte ir 
privertė mus būti aktyvesnius ir geresnius. 
Dabar blėsta žmonių aktyvumas, o į kiemus 
ir gatves įsibrauna netvarka. Pasižiūrėkime, 
kiek aplink mus purvo. Pasižiūrėkime patys 
į save, kiek mumyse nervingumo, netole-
rancijos kitam žmogui ir abejingumo mūsų 
krašto likimui… Nors kultūriniai žmogaus 
poreikiai tampa prioritetiniais tada, kai yra 
išspręstos visos jo buitinės problemos, bet 
nemažai dėmesio turime skirti ir šiai gy-
venimo sričiai, ar bent jau stengtis išlaikyti 
dabartinį mūsų krašto kultūrinį lygį.“

Balsų dauguma (du susilaikė) Punsko 
valsčiaus vadovu buvo išrinktas R. Vit-
kauskas.

1990 m. „Aušra“ rašė: „Trečioji sesija. Ji 
turėjo būti dantų griežimo ir visuotinio teismo 
valanda. Kai kurie Punsko valsčiaus deputatai 
buvo pasiryžę daryti sąžinės valymą kitų žmo-
nių sąskaita. Liepos 1 d. sesija nagrinėjo vaikų 
darželio, Smalėnų, Navinykų bei Pristavonių 
mokyklų remonto problemas [...]. J. Jakima-

vičiaus siūlymu, P. 
Kliučinskui pritarus, 
buvo nagrinėjamas 
nepasitikėjimas Puns-
ko valsčiaus darbuo-
tojais. R. Vitkauskas 
pasiūlė šio reikalo 
nesvarstyti, kadangi 
yra rengiamas vals-
čiaus organizacijos 
reglamentas, kuria-
me yra numatyta 
etatų redukcija. Jei 
nutarsim balsuoti dėl 
nepasitikėjimo, – pa-
sakė viršaitis, – turime į sesiją pakviesti visus 
valsčiaus darbuotojus ir kiekvieno žmogaus 
kompetencijas nagrinėti atskirai.“ Jam pritarė 
Z. Burauskas, kuris argumentavo: „Toks balsa-
vimas sukels mūsų visuomenėje tik nesantai-
ką. Aš nebalsuosiu, kadangi neturiu specialių 
savo rinkėjų įgaliojimų. J. Jakimavičius liko 
nepermaldaujamas ir [...] vis kartojo: „Reikia 
balsuoti. Praeity buvo per daug negerovių, 
kyšininkavimo ir panašiai. Paruošti korteles, ir 
balsuojam dėl kiekvieno.“ Už J. Jakimavičiaus 
pasiūlymą balsavo du žmonės, susilaikė penki, 
o 10 tarėjų pasisakė prieš. Kadrų pasirinkimo 
reikalus pavesta spręsti valsčiaus valdybai.

Ketvirtoje sesijoje kalbėta kultūros 
namų statybos reikalais. Apie tai „Aušra“ 
tuomet rašė: „Sesijos metu daug emocijų ir 
diskusijų sukėlė J. Žukausko pasisakymas 
dėl kultūros namų statybos būtinumo. Sua-
bejojo jisai, ar tokiame sunkiame gyvenimo 
laikotarpyje verta statyti pastatą, kuris 
neatneš jokio apčiuopiamo pelno. Tarėjai 
nepasidavė provokacijai, labai pozityviai 
įvertino komiteto darbą ir priėmė nuotarmę, 
kurioje valsčiaus taryba yra įpareigojama 
ieškoti lėšų Lietuvių kultūros namų statybai 
paremti.“

***
Ekonominės blokados laikais ir po  

1991 m. sausio 13-osios Suvalkų krašto lie-
tuviams rūpėjo padėti Lietuvai. Visi žemės, 
vandens ir oro keliai į tėvynę buvo užkirsti, 
todėl medikamentai ir kitos dovanos buvo 
kaupiamos Punske. Reikėjo ieškoti progų, 
kaip jas perduoti į Lietuvą. Punske susibūrė 
antiblokadinis komitetas, kuriam vadovavo 
Sigitas Čėpla. Banke buvo atidaryta sąskaita, 
į kurią pradėjo plaukti individualių žmonių 
bei organizacijų aukos. Pinigus rinko kaimų 
seniūnai, kultūros namai, mokyklos. Už 1,5 
mln. zlotų buvo nupirkta vaistų. Šv. Kazi-
miero draugija surinko apie 15 mln. zlotų, 
kuriuos per sveikatos ministrą J. Oleką per-
davė į Lietuvą. Punsko valsčiaus viršaičio 
adresu pradėjo ateidinėti siuntos. Kartą 
Romas Vitkauskas, susikrovęs dovanas į 
savo „Polonezą“, nuvyko prie sienos. Lenkų 
muitininkai viską išdraskė. Pamatę vaistus, 
pareikalavo sąrašo. Romas ėmėsi įvairių ar-
gumentų, žadėjo jiems net gydytoją atvežti, 
tačiau nieko nepešė.

Ano laiko „Aušra“ rašė: „Po poros dienų 
pavakare į Punską atriedėjo didžiulis „Star“ 
iš Ščecino. Atgabeno jis per 1,5 tonos vaistų ir 
aparatūros, surinktų įvairiose Ščecino ligoni-
nėse. Viršaitis sutiko svečius ir nedelsdamas 
pradėjo ruoštis vaistų perdavimo akcijai. Per 
naktį kelis kartus bandė susiskambinti su 
Vilniumi ar Lazdijais, surinko vyrus perkro-
vimui, paėmė su savimi medseserį, sudarė 

Pro memoria

Romui VITKAUSKUI (1953–2018) atminti

Romas Vitkauskas (1953 
04 13–2018 03 24) Vilniuje 
2003 m. balandžio 12 d. Algi-
manto Žižiūno nuotr.

Romas Vitkauskas Verslininkų susitikimų metu

Romas Vitkauskas (dešinėje) su savo pavaduotoju Klemensu Jurkū-
nu prie Punsko savivaldybės pastato 1990 m.

Romas Vitkauskas

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

sąrašą – atrodė, kad viskas iki smulkmenų 
buvo apgalvota, o prie sienos dideliame 
karštyje reikėjo išstovėti 6 valandas, kol 
pagaliau sulaukė gydytojų iš Lazdijų, kurie, 
deja, atvažiavo lengvosiomis mašinomis.“

Vaistai vėl sugrįžo į Punską. Reikėjo 
laukti, kol lazdijiečiai suorganizuos dides-
nį transportą ir dar kartą pabandys kirsti 
sieną.

Klodavos druskos kasykla padovanojo 
Lietuvai 120 t druskos. Ji buvo atgabenta 
traukiniu į Trakiškes. Punsko valsčiaus vir-
šaitis suorganizavo vyrus, kurie dalį druskos 
iš vagonų perkėlė į kooperatyvo sandėlius, 
o kitą dalį sukrovė pas Kreivėnų ūkininką. 
Po kelių savaičių Klodavos druskos kasyklos 
dovana sunkvežimiais nukeliavo į Lietuvą. 
Šiose talkose, be Romo Vitkausko, dalyvavo 
keliolika Punsko krašto vyrų.

Reikėjo pervežti per sieną 12 t dovanoto 
benzino. Sunkvežimį su kuru sulaikė ta-
rybiniai muitininkai. „Aušra“ rašė: „Nors 
buvo imtasi visokiausių priemonių, kad 
cisterną su kuru praleistų į Lietuvą, tačiau 
rusai nenusileido. Vienas iš jų derybų metu 
mūsų viršaičiui pasakė tiesiai ir aiškiai: „Ne 
tam yra blokada, kad aš jums padėčiau.“ Šito 
dėsningai jie ir laikėsi, o cisterna tarp muiti-
nių pradėjo antrą laukimo mėnesį. Ėmė lašėti 
benzinas, dienos buvo karštos, prieš cisterną 
sustodavo pravažiuojantys automobiliai, 
grėsė gaisro ir sprogimo pavojus. Pradėjo ne-
rimauti lenkų pasieniečiai ir spaudė Punsko 
viršaitį, reikalaudami kuo greičiau išspręsti 
reikalą. [...] lenkai netrukus iškėlė tiesiog 
ultimatumą: jeigu Punsko viršaitis nepaims 
cisternos, kuras bus negrąžinamai likvi-
duotas. Beliko skubiai organizuoti akciją, o 
prireikė speccisternų, ugniagesių, cheminės 
ekipos, techninio aptarnavimo ir dar daug 
visokios apsaugos – kol benziną pervežė į 
Punską ir supylė į žemės ūkio kooperatyvo 
bazės saugyklą…“

***
1991 m. spalio 8 d. Punske prasidėjo I 

verslininkų susitikimai, kuriuos organiza-
vo R. Vitkausko įsteigtas sklaidos centras 
„Punia“ ir Antano Venslausko įmonė 
„Balticom“. Į nedidelį Punsko miestelį su-
gužėjo daug verslininkų bei įvairių sričių 
specialistų.

Susitikimų organizatoriai iš pradžių gal-
vojo surengti kelias paskaitas mūsų krašto 
pradedantiems ir jau sėkmingai rinkoje įsi-

tvirtinusiems verslininkams. Ilgainiui 
paaiškėjo, kad jos gali būti įdomios 
Lenkijos ir Lietuvos smulkaus verslo 
atstovams. Reikėjo skubėti, nes po 
kelių dienų Palenkės Biala (Biała 
Podlaska Liublino vaivadijoje) turėjo 
prasidėti „Pasienio susitikimai“. Į šio 
renginio organizacinį komitetą buvo 
pakviestas ir R. Vitkauskas, tačiau 
jis už kvietimą padėkojo ir mugėje 
dalyvauti atsisakė. Reikėjo įvykiams 
užbėgti už akių ir pagreitinti Punske 
organizuojamus Verslininkų susi-
tikimus. Į renginį buvo pakviesti 
aukščiausio lygio pranešėjai, Lenkijos 
ir Lietuvos ministerijų specialistai. 
Buvo kreiptasi į Lietuvos verslininkų 
asociaciją, kuri Punske surengė gražią Lie-
tuvos gaminių parodą. Susitikimų dalyviai 
buvo patenkinti paskaitomis. Daug kas 
išvyko iš Punsko pasirašęs bendradarbia-
vimo sutartį.

II verslininkų susitikimai buvo surengti 
po kelių mėnesių. Į organizacinį darbą šįkart 
įsitraukė ir Punsko valsčiaus darbuotojai, 
Punsko mokyklos mokiniai ir kt. Apie 15 
žmonių buvo apgyvendinta Punske, kiti 
apsistojo Suvalkų mokytojų namų viešbu-
tyje. Susitikimuose dalyvavo daugiau nei 
200 žmonių, atvyko daugiau nei 60 įvairių 
Lenkijos ir Lietuvos įmonių. Didelio susido-
mėjimo sulaukė Legnicos bendrovės „LEGO-
ART“ japoniškų televizorių bei elektroninės 
technikos paroda.

Apie šiuos Verslininkų susitikimus 
„Aušra“ rašė: „Organizatoriams nepavyko 
susitarti su pranešėjais, dalyvavusiais pir-
mųjų susitikimų seminaruose. Jie jau buvo 
konkurencijos pakviesti į panašaus pobūdžio 
renginį, tuo pačiu metu vykstantį Augus-
tave. Nemažai sąmyšio ir nereikalingos 
įtampos sukėlė Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos sprendimas dėl Lazdijų perėjos už-
darymo. Lietuvos piliečiai buvo praleidžiami 
tik su tarnybiniais ir diplomatiniais pasais. 
Lietuvos verslininkai, dvi dienas išstovėję 
prie sienos, Punską pasiekė tik gruodžio 
11-osios vakarą. Neįvyko planuota minibir-
ža. Lenkijos firmos dėl Lietuvos nestabilios 
ekonomikos nenorėjo pasirašyti konkrečių 
kontraktų nei prekybos sutarčių. Susitikimų 
metu buvo tartasi labai bendrai ir tik dėl 
medienos, spalvotųjų metalų bei buitinių 
produktų importo.“

Mugėje dalyvavę Lietuvos verslinin-
kai, norėdami sumokėti už savo pobūvį 
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Punske, turėjo parduoti dalį savo atsivežtų 
gaminių.

III verslininkų susitikimai vyko 1992 m. 
pavasarį. Jų metu paaiškėjo, kad Punskas 
nėra tinkamai pasiruošęs tokio lygio ren-
giniams. Nedideliame miestelyje sunku 
užtikrinti svečiams nakvynę ir maitinimą. 
Labai prasti tuomet buvo susisiekimo su 
užsieniu ryšiai.

Verslininkų susitikimai davė pradžią 
Lenkijos ir Lietuvos ūkio rūmams. Šių 
rūmų iniciatyvinėje grupėje dalyvavo du 
lietuviai: Romas Vitkauskas bei Kazimieras 
Baranauskas. Romas 1992–1996 m. buvo 
šių Rūmų valdybos narys. Geriausiu lai-
kotarpiu Rūmuose dirbo 35 darbuotojai. 
Rūmų veikloje dalyvavo 250 įmonių, tarp 
jų 50 iš Lietuvos. Ūkio rūmai rengė Baltijos 
ekonomikos forumus bei „Polexpo“ parodas 
Kaune. Ilgainiui Suvalkų ūkio rūmų veikla 
ėmė blėsti. Lietuvos įmonės nenorėjo tarpi-
ninkų paslaugų. Jos pačios pradėjo ieškoti 
kontaktų su Vakarais. Lietuvai ir Lenkijai 
įstojus į Europos Sąjungą, lenkų verslinin-
kų žvilgsniai nukrypo į Rusiją, Ukrainą ir 
Baltarusiją. Rūmai buvo pervadinti ir tapo 
Rytinių rinkų ūkio rūmais. 2006 m. Rūmai 
veiklą baigė.

1992–1993 m. R. Vitkausko iniciatyva ir 
pastangomis Punske buvo leidžiamas ir jo 
paties redaguojamas Lenkijos, Lietuvos, La-
tvijos ir Estijos verslininkams skirtas leidinys 
„Pirklys“. R. Vitkauskas buvo įvairių fondų, 
draugijų ir ekonominių iniciatyvų pradinin-
kas, dalyvavo kuriant Baltijos ūkio forumą, 
Lenkijos–Lietuvos turizmo rūmus ir kt.

Už pastangas vystant ekonominę veiklą 
tarp Lenkijos ir Lietuvos 2002 m. R. Vit-

kauskas buvo apdovanotas Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi. Šiek tiek anksčiau, 
2001 m., jis gavo Lenkijos prezidento 
Aleksandro Kvasnievskio (Aleksander 
Kwaśniewski) premiją. 2008 m. jam buvo 
suteiktas Lietuvos tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento sidabro ženklas 
„Už nuopelnus“.

1994–1995 m. R. Vitkauskas vadova-
vo Suvalkų akcinei bendrovei „Wigry 
projekt“. 1996 m. jis įsidarbino Punsko 
„Aušros“ leidykloje. Iš pradžių buvo 
direktoriaus pavaduotojas, o vėliau (iki 
2012 m.) jos direktorius.

R. Vitkauskas, dar būdamas Punsko 
valsčiaus viršaičiu, rėmė „Aušrą“. Jos re-

dakcijai, o vėliau ir besikuriančiai spaustuvei 
bei leidyklai, paskyrė patalpas naujame Puns-
ko valsčiaus pastate. Čia reikėtų patikslinti, 
kad „Aušros“ spaustuvė įsteigta ne Romo 
rūpesčiu, kaip kartais teigiama. Ji įsteigta 
anksčiau – pirmos spausdinimo mašinos 
nupirktos jau 1990 m., o pirmas „Aušros“ 
numeris naujojoje spaustuvėje išspausdintas 
1991 m. liepą.

„Aušros“ leidyklai Romas Vitkauskas 
vadovavo 15 metų. Čia dirbdamas sudarė 
turistinį leidinuką „Punsko apylinkės kviečia 
apsilankyti“ (Punskas: Aušra, 1997), leidinį 
„Žolinė Punske“ (kartu su Aldona Vaice-
kauskiene ir Nastute Sidariene). Šiuo laiko-
tarpiu daug padėjo Lenkijos lietuvių etninės 
kultūros draugijai ir kitiems juridiniams 
asmenims rašyti ES projektus, konsultavo 
juos realizuojant.

***
Romas Vitkauskas dažnai dalyvavo įvai-

riuose rinkimuose. Visada sulaukdavo dide-
lio rinkėjų palaikymo. 1989 m. kandidatavo į 
Lenkijos senatą, 1984–1994 m. buvo Punsko 
valsčiaus tarėjas, nuo 1999 m. iki mirties – 
Seinų apskrities tarybos narys. Beveik 20 
metų ėjo apskrities viršininko pavaduotojo 
pareigas. Vienas iš svarbesnių jo nuveiktų 
darbų yra Punsko Kovo 11-osios licėjaus 
pastatas. Jis buvo atiduotas 2010 m. Romui 
rūpėjo Punsko licėjus, mokytojų ir mokslei-
vių darbo sąlygos. Jis mielai dalyvaudavo 
šios mokyklos šventėse, šimtadieniuose, 
mokslo metų pradžios ir pabaigos iškilmėse 
ir kituose renginiuose. Svarbi buvo Romui 
ir jo sugalvota Duonos, medaus ir pieno 
šventė, rengiama per Žolinę Punske.

Sigitas BIRGELIS, Punskas, Lenkija

Informacinis biuletenis „Varšuvos lietuvis“

Atkelta iš 15 p.

Būsimasis architektas Antanas Panavas 
gimė 1926 m. Grybėnuose, prie Dysnų 
ežero. Žemdirbių šeima nusprendė vaiką 
leisti į mokslus Vilniuje. Tad nuo 10-ies 
metų Antanas – vilnietis, Vilniuje išgyvenęs 
daugiau nei 80 metų su priverstine tremties 
ir kalėjimo pertrauka. 

Jam teko pergyventi 4 okupacijas. Sulau-
kė tik 19-ikos metų, o jau okupantas atėmė 
dvejus metus – tardymų, kalėjimų ir sunkaus 
režimo Vorkutoje be jokių ryšių su artimai-
siais. Grįžus į Vilnių ir baigus gimnaziją, su 
tokia biografija labai sunkiai įstojo į Dailės 
institutą studijuoti architektūros. Po antro 
kurso teko išgyventi 7-erius metus tremties, 
kai į vagoną su jo tremiama šeima įsiprašė 
pats, kad galėtų padėti nenumirti tremtyje 
tėvams ir seseriai. 35-erių metų pagaliau 
apgintas architekto diplominis darbas apie 
didelių angų pastatų denginius. Jis buvo 
eksponuotas parodoje Londone. Nors ir 
žiauriai buvo sutrukdytas mokslo kelias, 
Dievas dar skyrė Antanui apie 50 aktyvios 
architekto veiklos metų. 

Dirbdamas architektu Miestų statybos 
projektavimo institute, Antanas nesiafišuo-
damas ir nesigarsindamas talkino žymiems 
Lietuvos architektams, dirbo prie naujų 
Vilniaus kvartalų užstatymo, projektavo 

atskirus prekybos objektus. 
Kaip tais laikais buvo įprasta, 
sulaukęs 60-ies metų, buvo 
išleistas į pensiją. Kitiems 
tai yra biografijos pabaiga, o 
Antanui kaip tik tada, Atgi-
mimo laikais, prasidėjo veikla, 
skirta Dievui ir atgimstančiai 
Tėvynei. 

Perimant iš valdžios Vil-
niaus arkikatedrą baziliką, 
A. Panavas dirbo Bažnyčios 
komitete. Monsinjoro Kazi-
miero Vasiliausko pakviestas 
pradėjo dirbti Vilniaus kunigų 
seminarijoje, atkurtoje buvu-
siose Trinitorių vienuolyno 
nusiaubtose ir nuniokotose patalpose. Patal-
pos visų pastangomis buvo sutvarkytos. 

1986 m. Buivydžių bažnyčiai supro-
jektuotos durys ir langai. 1987 m. parengti 
Ignalinos bažnyčios eskizai entuziastų 
pokalbiams su valdžia. 1987 m. pradėta pro-
jektuoti. Suprojektuota, parengti brėžiniai, 
pastatyta ir 1993 m. pašventinta bažnyčia Pa-
volgio vokiečiams katalikams Markse, Rusi-
joje. Tais pačiais 1987 m. A. Panavas kartu su 
inžinieriumi Bagočiūnu parengė Karo metu 
numuštos Salako bažnyčios bokšto smailės 

unikalų atstatymo projektą, 
dalyvavo jį įgyvendinant.

Tikintiesiems kilo mintis 
statyti Palaimintojo vyskupo 
Jurgio Matulaičio bažnyčią. 
Antanas pagal prof. V. K. Jo-
nyno eskizą 1989 m. parengė 
statybos brėžinius. Deja, pro-
jektas dėl įvairių priežasčių 
neįvykdytas. Tais pat metais 
nuvažiavo į Baltarusiją, apma-
tavo nusiaubtą Pelesos baž-
nyčią, nubraižė jos planus ir 
fasadus, suprojektavo Pervo-
maisko apgriautos bažnyčios 
fasadus ir bokštus.

Nuo 1998 m. Antanas tapo 
naujosios Kunigų seminarijos Kalvarijų g. 
budėtoju. Tai kuklios, bet atsakingos parei-
gos, netrukdžiusios atsiverti architekto vaiz-
duotei ir kurti interjero ir aplinkos tvarkymo 
projektų bažnyčioms. A. Panavas, be aprašy-
tų aukščiau objektų, dar suprojektavo:

Vilniuje arkikatedrai – žvakidžių stovus, 
liktorius, pulpitą šv. Kazimiero koplyčiai, Šv. 
Rapolo bažnyčiai – žvakidžių stovus, pul-
pitą, suolus ir stalą, Šv. Jokūbo bažnyčiai – 
klausyklas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai – 
metalinį pjedestalą Švenčiausiosios Mergelės 

Marijos skulptūrai, Kalvarijų bažnyčiai – 
žvakidžių stovus, Gerosios vilties bažny-
čiai – žvakidžių ir kryžiaus presbiterijoje 
stovus.

Kitur: Mickūnų bažnyčiai – rekons-
trukcijos, išplėtimo ir naujosios varpinės 
projektą. Novosibirsko, Nemėžio, Bezdonių 
ir Nemenčinės bažnyčioms – presbiterijas, 
Dūkštų bažnyčiai – klausyklas, teritorijos 
aptvėrimo detales ir vartus.

Dievas A. Panavą apdovanojo puikia 
atmintimi ir gebėjimu vaizdžiai, tiksliai 
ir meniškai perteikti savo žinias kitiems. 
Jis ilgus metus bendradarbiavo spaudos 
leidiniuose – „Trimitas“, „Technikos Žo-
dis“, „Voruta“ spausdino jo atsiminimus 
apie iškilius Vilnijos krašto žmones, tremtį, 
lageriuose ir kalėjimuose praleistas dienas. 
Išnagrinėjęs spaudoje paskelbtus duome-
nis, nubraižė ir „Trimite“ publikavo me-
džiagą apie okupacijos laikų ir partizanų 
slėptuves.

Pastaraisiais metais sunki negalia su-
stabdė, o mirtis galutinai nutraukė kilnią 
ir prasmingą A. Panavo veiklą, tačiau liko 
jo nuveikti darbai, kuriuos kasdien mato 
gyvieji.

Adolfas Antanas BALUTIS, Kaunas
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