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Trakų Dievo Motinos paveikslas 
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Nors beveik kiekvienoje Lietuvos 
bažnyčioje yra Dievo Motinos atvaizdas, 
papuoštas metalo karūna, oficialus at-
vaizdų karūnavimas Lietuvoje buvo labai 
retas reiškinys. Trakų Dievo Motinos 
paveikslas yra pirmasis Lietuvoje, viešai 
ir iškilmingai karūnuotas vadinamomis 
Popiežiaus, o tiksliau – Šventojo Petro 
bazilikos Vatikane kapitulos skirtomis 
karūnomis. 

Karūnų dovanojimas arba aukojimas 
sakraliniams atvaizdams yra daug senesnis 
ir visuotinesnis, nei iš krikščioniškos valdo-
vų karūnavimo apeigos kilęs iškilmingas 
išskirtinio religinio statuso pripažinimas 
Dievo Motinos su Sūnumi atvaizdui. 
Karūnos yra tokio pripažinimo ženklas, 

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimo 
1718 metais istorinis ir kulto kontekstas

Prof. dr. Irena VAIŠVILAITĖ, Lietuvos Respublikos 
nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė prie UNESCO, Paryžius

Stebuklingasis Trakų Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu, Lietuvos Globėjos, paveiks-
las su aptaisais (XV–XVI a.), 1718 m. rugsėjo 4 d. karūnuotas auksinėmis popiežiaus 

Klemenso XI karūnomis. Jūratės Buivienės nuotr.

Nukelta į 10 p.

Garbaus amžiaus senjorų 
ekipažas savaitgaliais mėgo 
keliauti po Lietuvą. Juos buvo 
galima sutikti pačiuose netikė-
čiausiuose krašto kampeliuose. 
Vienąkart Rokiškio Panemu-
nėlyje domintis kunigo Jono 
Katelės veikla. Jo parapijoje 
absoliuti dauguma valstiečių 
buvo raštingi, nes Šv. Komu-
nijos sakramentą gaudavo tik 
mokantys skaityti ir rašyti. 
Kitąkart trijulė keliavo sukilėlės 
kapitonės Emilijos Platerytės 
keliais, aplankydami grafaitės 
kapą Dzūkijoje. Neliko abejingi 
Renavo dvarui ir Židikų kapinėms, kur am-
žinojo poilsio atgulė Šatrijos Ragana, plačiai 
žinoma mokytoja ir gerbiama bajoraitė. Bet 
labiausiai lankytinos vietos traukė į Klaipė-
dos kraštą, mūsų pamarį, Lietuvos panteo-
nas Bitėnuose, mokytojo Benedikto Orento 
išpuoselėtas muziejus Žemaičių Naumies-
tyje. Dažnai grįždavo į sunaikintų Platerių 

Lietuvos parlamentaras – tolimojo 
plaukiojimo kapitonas 

Juozas KARVELIS (1934–2018)
Vytautas PUPŠYS, Ukmergė

(Plater-Broel) sunaikintus dvarus 
Švėkšnoje ir jų palydovus, išmė-
tytus po visą Lietuvą. Šilutės 
H. Šojaus dvaro kompleksas ne 
tik geriausiai išsilaikęs, bet ir 
su gausybe eksponatų – tikras 
lietuvininkų rezervatas. Tai tik 
dalelė trijulės aplankytų vietų, 
o jų lieka dar daug. Iš trijulės 
stotu skyrėsi kapitonas Juozas 
Karvelis, jo solidi barzda jį darė 
išskirtinį. Sportiška išvaizda 
gerokai jaunino Švėkšnos moky-
toją ir trenerį Medardą Usumle-
vičių. Dažniausiai gido pareigos 
atitekdavo Klaipėdos universi-

teto docentui Vladui Pupšiui. Kadaise buvę 
švėkšniškiai, kelią į mokslą pradėję vietinėje 
gimnazijoje, nostalgiją jai išsaugojo. Juozas, 
pasukęs į jūrą, vandenynus vagojo visą gy-
venimą. Medardas po kūno kultūros mokslų 
Švėkšnos neišdavė ir išugdė daug gerų 
sportininkų, visame pasaulyje garsinusių 

Rugsėjo 22-oji, pirmoji Šventojo Tėvo vi-
zito diena, prasidėjo susitikimu S. Daukanto 
aikštėje su LR Prezidente Dalia Grybauskaite 
ir valdžios bei pilietinės visuomenės atstovais, 
diplomatinio korpuso nariais. Šio renginio 
metu Popiežius susirinkusiesiems pasakė:

„Tai, kad šią piligrimystę po Baltijos šalis 
pradedu Lietuvoje, kuri, kaip mėgdavo sakyti 
šventasis Jonas Paulius II, yra „tyli karštos 
meilės tikėjimo laisvei liudytoja“, mane be galo 
džiugina ir teikia vilties.“

Po susitikimo Katalikų Bažnyčios va-
dovas vyko į Aušros vartų Gailestingumo 
Motinos koplyčią ir joje meldėsi rožinio dalį. 
Maldoje drauge dalyvavo Aušros Vartų 
gatvėje susirinkusios daugiavaikės, vaikus 
globojančios ar juos įvaikinusios šeimos, 
našlaičiai ir ligoniai. Popiežius Pranciškus 
prie Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo 
padėjo dovaną – auksinį rožinį, palaimino 
naują Švč. Mergelės Marijos karūną ir 2 000 
susirinkusiųjų, kuriems tarė:

„Ši Motina […] yra visų Motina; kiekvie-
name, kuris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai 
dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: 
ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaus-
tą mūsų širdyse. […] Kiekvienas vyras ir 
kiekviena moteris mums suteikia galimybę 
sutikti Dievą.“

Nuo Aušros vartų papamobiliu Šventasis 
Tėvas vyko į Katedros aikštę, kurioje jo laukė 
apie 60 tūkstančių jaunų žmonių. Pirmiausia 
Popiežius Pranciškus klausėsi jaunimo liudiji-
mų, o paskui kreipėsi ir drąsino sakydamas:

„Sekti Jėzumi – tai uždegantis nuotykis, 
kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, 
leidžia mums pasijusti bendruomenės da-
limi. […] Mielas jaunime, tikrai verta sekti 
Kristumi, nebijokime dalyvauti revoliucijoje, 
į kurią jis kviečia, – švelnumo revoliucijoje.“ 
Ragino nepasiduoti „pagundai susikoncen-
truoti į save, tapti egoistais ar lengvabūdžiais 
skausmo, sunkumų ir praeinančios sėkmės 
akivaizdoje“ ir pasipriešinti „individualiz-
mui, kuris uždaro mus nuo kitų, padaro mus 

Popiežius laimino Lietuvos žmones 

egocentriškus ir pasipūtusius, besirūpinan-
čius tik savo įvaizdžiu ir savo gerove.“

Prieš įžengdamas į Vilniaus arkikatedrą 
baziliką, Popiežius suteikė susirinkusiems 
jaunuoliams palaiminimą. Katedroje jis pa-
simeldė prie jaunimo bei Lietuvos globėjo 
šv. Kazimiero kapo ir Tremtinių koplyčioje 
padėjo gėlių prie Švč. Mergelės Marijos, Sibiro 
Madonos.

Rugsėjo 23-iosios, antrosios vizito dienos 
rytą, kulminacija tapo Kauno Santakos parke 
aukojamos šv. Mišios. Jose Šventąjį Tėvą 
sutiko daugiau nei 100 tūkst. nuo 5 val. ryto 
susirinkusių žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Rusijos bei 
kitų šalių.

Šventasis Tėvas, sakydamas homiliją, pa-
ragino prašyti Jėzaus, kad „sutaikytų mus su 
mūsų praeitimi ir lydėtų mus dabartyje“. Taip 
pat kvietė būti „išeinančia“ Bažnyčia ir nebijoti 
„išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad 
tampame nematomi, prarasti save dėl pačių 
mažiausiųjų, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena 
egzistencijos pakraščiuose.“

Po šv. Mišių Popiežius kalbėjo „Viešpa-
ties angelo“ maldą ir pasakė trumpą kalbą, 
kurios metu kvietė prašyti Mergelės Marijos, 
kad „mums padėtų pastatyti mūsų tarnystės 
kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur 
mūsų reikia, […] kur gyvena paskutiniai iš 
paskutiniųjų, kur reikalingas mūsų jautrus 

Nukelta į 15 p.

Juozas Karvelis 
(1934 04 18–2018 04 12)
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Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su Popiežiumi Pranciškumi 2018 m. 

rugsėjo 22 d. Roberto Dačkaus nuotr.
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1920 m. kovo 20 d. Lietuvos Valstybės 
Tarybos tikruoju nariu – vienu iš svar-
biausiųjų tuometinės Lietuvos Respubli-
kos veikėjų tapo „ūkininkas K. Lekšas“. 
Trumpame luomo apibūdinime netilpo 
įvairialypė to lietuvininko visuomeninė, 
politinė, kultūrinė ir kitokia veikla, jo 
poetinė kūryba ir kiti darbai Mažojoje 
Lietuvoje.

Kristupo Lekšo gimtasis Strilių kaimas 
buvo įsikūręs aukštesniame lygumų plote 
tarp Plaškių ir Katyčių. Piečiau plytėjo 
Rusnės (Nemuno) slėnis su didžiosiomis 
pelkėmis ir dažnai patvinstančios Leitės 
upės vaga. Lietuvininko gimimo metais tame 
kaime stovėjo 13 sodybų su 78 gyventojais 
(tarp jų užregistruota 15 vaikų). Valdyta 204 
ha gana prastų žemių, tačiau K. Lekšo tėvas 
minėtas kaip pasiturintis ūkininkas, galėjęs 
pasirūpinti savo įpėdiniais.

Lekšų giminė Mažojoje Lietuvoje vei-
kiausiai gyveno nuo seno. Dar Martyno 
Mažvydo laikais minėtas Martynas Lekiškis 
iš Obeliškių kaimo prie Įsruties. XVIII a. 
pabaigoje žinotas stropus kaimo mokytojas 
Erdmonas Lekšas. 

1871 m. sukurtoje Vokietijos imperijoje 
įsibėgėjant oficialiosios germanizacijos 
politikai, Kristupas dar spėjo baigti kaimo 
mokyklą, vėliau ir papildomai lavintis, ne-
pamirštant krašte tada vyravusios lietuvių 
kalbos.

Veikiausiai iš savojo tėvo Kristupas Lek-
šas išmoko sumaniai ūkininkauti, susirasti 
pelningesnių verslų. Gal jaunystėje susikurti 
stabilesnio gyvenimo pamatai vėliau jam 
leido laisviau užsiimti lietuviškąja veikla, 
kūryba ir įvairiais visuomeniniais darbais. 
Antai, 1900–1906 m. jis buvo pelningos 
lentpjūvės ir plytinės Versmininkuose prie 
Laugalių dalininkas. Sukaupęs lėšų 1914 m. 
įsigijo ūkį su keliolika hektarų žemės Dėkin-
tų kaime, kur apsigyveno su XX a. pradžioje 
sukurta savo šeima. Įdomu, kad K. Lekšas 
nesusiviliojo geresnio gyvenimo galimybė-
mis tolimuose kraštuose (ne vienam kaimo 
jaunuoliui anuomet emigruojant į Vakarus), 
o pragyvenimo šaltinių ieškodavo gimtojo 
kaimo apylinkėse, vis nenutoldamas nuo 
Strilių.

Manoma, kad lietuviškajai veiklai jau-
nuolį XIX a. pabaigoje paskatino Jonas Ba-
sanavičius ir Jurgis Zauerveinas (prižadinę 
ir įkvėpę ne vieną krašto lietuvininką). 1892 
ir 1896 m. K. Lekšas kartu su kitais rinko 
parašus lietuvininkų peticijoms dėl lietu-
vių kalbos išsaugojimo krašto mokyklose, 
keliaudamas po Tilžės ir Šilutės apskritis. 
1898 m. rinkimuose į Vokietijos parlamen-

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Kristupas Lekšas (1872–1941)
Doc. dr. Martynas PURVINAS, Kaunas

tą jis uoliai agitavo už J. Zauerveiną ir už 
Klaipėdos bei Šilutės apskričių kandidatą 
J. Smalakį.

1912 m. jis buvo Tilžės–Lankos apskričių 
Lietuvių Rinkimo Draugijos sekretorius, agi-
tuodavo už kandidatus į Prūsijos karalystės 
ir Vokietijos imperijos renkamas institucijas. 
Deja, tais laikais krašto lietuvininkai buvo 
labai susiskaldę, negausūs jų veikėjai dažnai 
laikėsi skirtingų pažiūrų, būta įvairiausių 
konfliktų ir nesutarimų. Gal aiškesnių poli-
tinių nuostatų neturėjęs K. Lekšas anuomet 
prisidėjo prie mažareikšmės „Tarptautiškos 
lietuviškai – vokiškos liaudies partijos“ 
steigimo, agitavo už lietuvybei nepalankų 
vokietį kandidatą. Gal taip viltasi pasiekti 
ko naudingo krašto žmonėms, gal tiesiog 
pasiduota kitų įkalbinėjimams ir pan. Dėl 
tokių nenuoseklumų krašte kūrėsi atskiros 
lietuvininkų draugijos, nesutardavusios įvai-
riais klausimais. Vėliau dėl to priekaištauta 
ir K. Lekšui.

K. Lekšas Mažojoje Lietuvoje daugiau 
garsėjo savo kultūrine veikla. Vos 16-ikos 
metų sulaukęs, jis ėmė eiliuoti, nemažai savo 
kūrinių paskelbė „Naujojoje lietuviškoje 
ceitungoje“, „Lietuviškajame balse“, „Tilžės 
keleivyje“, „Apžvalgoje“ (šiam leidiniui  
K. Lekšo rūpesčiu buvo įsteigtas kultūrinis 
priedas „Bitelė“). 1908 m. buvo paskelbtas 
jo populiarus rinkinys „Rūtų vainikėlis, 
arba Svodbos eilės“, kuriame pateikti suei-
liuoti lietuviški sveikinimai įvairių švenčių 
proga. Taip krašto lietuvininkai skatinti 
nesižavėti anuomet visur platintais, gražiai 
apiformintais ir smagiai sueiliuotais vokiškų 
sveikinimų tekstais, vis labiau įsigalėjusiais 
Mažojoje Lietuvoje. 

Užsitęsęs Pirmasis pasaulinis karas, vis 
labiau juntami Vokietijos imperijos nuosto-
liai, ūkinės griūties ženklai, socialinė įtampa 
ir visa kita skatino aktyvesnes politines dis-
kusijas, lietuvininkų svarstymus dėl ateities 
ir galimų tautinės mažumos teisių.

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje sukviesti 
lietuvininkai įkūrė Prūsų lietuvių tautinę 
tarybą (vėliau pavadinta Mažosios Lietuvos 
tautine taryba). Tuomet imtasi konkrečių 
bandymų vienyti lietuviškąsias žemes. 
Antai, 1919 m. gruodžio pabaigoje Prūsų 
lietuvių susivienijimas nutarė pasiųsti savo 
atstovus į besikuriančios Lietuvos Respubli-
kos Valstybės Tarybą. Kaip tam tinkamiausi 
veikėjai buvo atrinkti dr. Vilius Gaigalaitis, 
ūkininkai Jurgis Strėkys ir Kristupas Lekšas, 
o jiems pavaduotoju išrinktas Martynas 
Jankus. 1920 m. vasario 16 d. K. Lekšas, J. 
Strėkys ir M. Jankus kaip garbingi svečiai 
dalyvavo Kaune vykusiame LR Valstybės 
Tarybos posėdyje, kur minėtos Lietuvos ne-

priklausomybės paskelbimo antrosios 
metinės.

1920 m. vasario 20 d. Prūsų lie-
tuvių tautos taryba savo posėdyje 
paskelbė, kad ji kaip vienintelė lie-
tuvininkų atstovė nutaria: Mažoji 
Lietuva kaip nuo senovės lietuvių 
tautos gyvenimo kraštas „... tuojau 
neatidėliojant būtų vėl sujungtas su 
Lietuva...“, „Tam tikslui tas kraštas 
siunčia savo atstovus į Steigiamąjį 
Lietuvos Seimą ir taip pat į laikinąją 
Lietuvos Atstovybę, Valstybės Ta-
rybą“.

1920 m. kovo 20 d. iškilmingame 
posėdyje Lietuvos Valstybės Tary-
ba į savo sudėtį kooptavo minėtus 
keturis Mažosios Lietuvos atstovus. 
Anuometinė ceremonija simbolizavo 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susi-
jungimą, svarbiausiems lietuvininkų 
visuomenės veikėjams tampant ir 
oficialiais LR valstybiniais veikėjais. 
Deja, realios politinės ir kitokios ga-
lybės anuomet ignoravo lietuvininkų 
atstovų ir tik pradedančios atsikurti 
LR deklaracijas. Toji kovo 20 diena 
istorijoje teliko kaip simbolinis lie-
tuvybės rėmėjų bandymas pareikšti 
savo valią, neatsižvelgiant į tuome-
tinę tarptautinę ir šio regiono padėtį, 
neturint realių svertų ką nors pakeisti. 
Gaila, kad šio įvykio ir šiandien ne-
mėgstama prisiminti.

Tik 1923 m. sausį pasitelkus 

ginkluotąsias pajėgas, buvo pakeistas bent 
Klaipėdos krašto tolesnis likimas. Pažymė-
tina, kad anuometinį lietuvių iššūkį tada 
teko pripažinti realioms pasaulio galybėms, 
susitaikant su krašto priskyrimu jau stiprė-
jusiai Lietuvos Respublikai. Tuomet atsirado 
platesnės veiklos galimybių ne vienam lie-
tuvininkų veikėjui.

1923 (ar 1922) m. K. Lekšas subūrė Mažųjų 
laukininkų susivienijimą, veikusį iki 1934 m. 
Ta lietuvininkų ūkininkų organizacija turėjo 
ginti smulkių ir vidutinių valstiečių teises, 
priešintis dvarininkų (dažniausiai vokiečių) 
savivalei. Jos atstovai būdavo išrenkami į 
Klaipėdos krašto ir atskirų apskričių sei-
melius, K. Lekšas ilgai minėtas kaip krašto 
ūkininkų lyderis.

1934–1939 m. K. Lekšas priklausė Klai-
pėdos krašto laukininkų centro vadovybei, 
rūpinosi vietos ūkininkų reikalais ir lietuvy-
bės išsaugojimu, vis stiprėjant provokiškoms 
jėgoms ir išorinėms grėsmėms.

1923 m. K. Lekšas buvo Klaipėdos krašto 
Direktorijos (vykdomosios valdžios) narys, 
1924 m. – krašto Tarybos narys. 1924 m. 
birželio 1 d. jis tapo Klaipėdos krašto Di-
rektorijos nariu, užimdamas aukščiausias 
tuometines pareigas. Vėliau jis buvo ren-
kamas į apskrities ir viso krašto seimelius, 
į krašto ūkio rūmus. Pažymėtina, kad tų 
institucijų posėdžiuose K. Lekšas pabrėžtinai 
kalbėdavo lietuviškai, demonstruodamas 
savas tautines nuostatas ir išsiskirdamas iš 
daugumos suvokietėjusių veikėjų.

Jis buvo nuolatinis Pagėgių apskrities 
seimelio narys, rūpinosi savo gimtųjų apy-
linkių žmonių reikalais, ūkininkų padėtimi. 
Nuo 1923 m. K. Lekšas dalyvavo krašto 
šaulių organizacijos veikloje.

K. Lekšas ilgai dalyvavo surinkimininkų 
veikloje. Primintina, kad šis savitas religinis 
judėjimas, saugojęs senuosius papročius, 
padėjo ilgiau išlaikyti lietuvybę ne vienoje 
Mažosios Lietuvos vietovėje.

Kūrybingasis K. Lekšas uoliai rūpinosi 
krašto tikinčiųjų tautinėmis nuostatomis. 
Ten vyravusiems evangelikams liuteronams 
jis kūrė gražiai sueiliuotas lietuviškas reli-
gines giesmes, turėjusias atstoti vis labiau 
plitusius vokiškus tekstus. Dar 1909 m. 
jis išleido savo kūrybos rinkinėlį „Naujos 
giesmių knygelės“ su Endrikiu Endrulaičiu, 
o 1919 (ar 1920) m. giesmių knygą „Ziono 
Varpelis“. Pastarojo rinkinio antrajame 
leidime (1932) buvo patalpinta 101 paties 
K. Lekšo sukurta giesmė ir dar 39 giesmės 
išverstos iš vokiečių kalbos. 1925 m. poetas 
su M. Kundriumi paskelbė „Draugystės 
giesmių knygeles“. Dalis K. Lekšo sukurtų 
giesmių buvo įtrauktos į oficialius evan-
gelikų liuteronų giesmynus. Tokia poeto 
veikla padėjo puoselėti lietuvybę Mažojoje 
Lietuvoje, kur kelis šimtmečius vyravo ne 
visada sklandžiai iš vokiečių kalbos išversti 
religiniai tekstai, kuriuos dažnai rengdavo 

svetimšaliai dvasininkai, ne visada turėję po-
etinių sugebėjimų, prasčiau išmanę lietuvių 
kalbos subtilumus.

K. Lekšas kaip žinomas žmogus buvo 
nuolatinis savosios Katyčių evangelikų liu-
teronų parapijos bažnytinės tarybos narys. 
Pažymėtina ilgalaikė K. Lekšo kultūrinė 
veikla. Dar ankstesniais metais jis dalyvavo 
garsiosios draugijos „Birutė“ veikloje. Kaip 
žinomas lietuvininkų kultūros veikėjas jis 
padėjo sukurti ne vieną lietuvių jaunimo 
draugiją Klaipėdos krašto vietovėse.

Iš Laugalių kilusi K. Lekšo žmona Anė 
Šaulytė šeimos sodybą Dėkintuose padėjo 
paversti žinoma vieta – tarpukariu į svečius 
pas žinomą poetą atvykdavo įvairūs veikėjai 
ir ekskursijos. 1905 m. gimęs Lekšų sūnus 
Gustavas Adolfas jaunystėje buvo žinomas 
kaip sportininkas, jis dirbo Klaipėdos uosto 
valdyboje ir Lietuvos banke. Antrojo pa-
saulinio karo pabaigoje jam su motina teko 
trauktis į Vakarus, baigti savo dienas JAV.

Žinota ir platesnė Lekšų giminė. An-
tai, Anskis Lekšas dalyvavo Prūsų lietu-
vių susivienijimo veikloje, lemtingaisiais  
1923-iaisiais buvo išrinktas į Vyriausiojo Ma-
žosios Lietuvos gelbėjimo komiteto Rusnės 
skyrių. Jo veikla minėta ir vėliau. 

Deja, Klaipėdos krašto Lekšai patyrė ne 
vien džiugių akimirkų, bet ir savo didžiųjų 
vilčių žlugimą, po ilgalaikio ir vis stipresnio 
provokiškųjų jėgų spaudimo 1939 m. kovo 
23 d. kraštą užėmus nacistinei Vokietijai, 
prasidėjus lietuvybės ir jo veikėjų perse-
kiojimams.

Senatvės kamuojamas K. Lekšas mirė 
1941 m. pavasarį Klaipėdoje ir buvo palai-
dotas Laugalių kapinėse, netoli nuo savo 
gimtųjų vietų. Kai kada sakoma, kad liki-
mas jam buvęs maloningas – lietuvininkų 
veikėjui neteko patirti pabėgėlio vargų, 
traukiantis nuo naujojo sovietinio okupan-
to, stebint Mažosios Lietuvos niokojimą ir 
naikinimą.

Sovietinės okupacijos laikais sumanius 
galutinai nušluoti krašto praeities pėdsakus, 
sovietizuoti tradicinį kaimą, buvo visiškai 
sunaikinti K. Lekšo gimtieji Striliai – ten 
sukurtose plynėse esą sovietinė aviacija 
būtų padėjusi užauginti neregėtus derlius, 
didžiuotis prieš visą pasaulį neva neprilygs-
tamais sovietinės santvarkos privalumais. 
Labiau pasisekė prie ilgaamžės valstybinės 
sienos stovėjusiai Lekšų sodybai Dėkintuo-
se – ten ilgiau išliko dalis senųjų trobesių. 
Nuošaliose Laugalių kapinėse tebėra ir  
K. Lekšo kapas.
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J. Pilsudskio vadovaujamos ir Antantės 
šalių apginkluotos lenkų ordos, užgrobusios 
Vilnių ir jo kraštą, veržėsi toliau Lietuvon, 
užgrobė Švenčionėlius, Trakus, Giedraičius, 
puolė Kėdainių–Ukmergės kryptimi, kad 
atskirtų ir Kauną nuo likusios Lietuvos ir 
sunaikintų Prezidentą Antaną Smetoną, 
Vyriausybę. Ta lenkų ir jų viršininko niek-
šybė labai sujaudino visą Lietuvą. Poetas 
Maironis rašė: 

Pavojuje motina – Tėvynė; / Ateina audra iš 
pietų. / Tai lenkas išgama tautų. / Mums neša 
pančius ir žudynę, / Dvarų ieškodami prarastų 
[…]. / Gana lietuviškos kantrybės! / Ginkluota 
kelkis Lietuva! […] / Petys į petį už Tėvynę! 
/ Nuo Palangos lig Varėnos, / Sulaukę puotos 
kruvinos. / Kaip mūsų protėviai ją gynė, / Taip 
ginsime sūnūs šios dienos!

Bet lietuviai, susitelkę prie Ukmergės, 
Giedraičių, Širvintų ir kitose vietovėse, 
taip tvojo lenkams, kad šie, palikę mūšių 
laukuose ir savo patrankas, kulkosvaidžius, 
lėkė atgal Vilniaus link. Tai ypač išgąsdino 
Lenkijos meilužę Prancūziją, kurios misijos 
atstovai pareikalavo iš lietuvių nevyti len-
kų, nes jie ir jų viršininkas ir taip grąžinsią 
užimtas žemes. Ir lietuviai patikėjo prancūzų 
žodžiais. Ir neišvijo tada lenkų gaujų iš savo 
sostinės Vilniaus ir jo krašto. Ir tai buvo dar 
viena klaida klaidų rožinyje – klaida lietuvių 
santykių su suktaisiais lenkų vadais, kurie be 
paliovos rezgė sąmokslus prieš jų nenugalė-
tąją Lietuvą, kaip ir Liublino unijos metais 
(taip pat iki jos ir po jos) pasauliui skelbdami, 
kad tai darą tik gindami, gelbėdami Lietuvą. 
Viskas taip pat, tik dabar – nuo Rusijos ir 
jos bolševikų. Tad daug kam ir Vakaruose 
ėmė atrodyti, kad dėl Lietuvos „kivirčų“ su 
„katalikų davatkų“ Lenkija kalti tik lietuviai, 
jų pataikavimas Rusijai ir jos bolševikams ir, 
kad Lenkijos siekimas prisijungti buvusios 
LDK kraštus yra ne jos imperialistinės už-
mačios, o tariamai Vakarų „demokratijos“ 
gynimas, nors pačioje Lenkijoje demokratijos 
nė kvapo nebuvo, o ir pats J. Pilsudskis va-
dovavosi viduramžių šlėktų ir dvasininkijos 
nuostatomis. Viduramžiška dvasia tebevieš-
patavo ir didelėje lenkų tautos dalyje. Tai 
rodė ir tautos susitaikymas su J. Pilsudskiu, 
pasiskelbusiu ne tik maršalu, bet ir Lenki-

jos valstybės viršininku. Iki tol dar tokios 
valdymo formos pasaulis nežinojo, kad 
valstybę valdytų „viršininkas“. Tik lenkai 
tokiu J. Pilsudskį pripažino. Dar daugiau 
tas „viršininkas“ 1926 m. gegužės pradžioje 
organizavo Lenkijoje ir ginkluotą perversmą, 
pasiskelbdamas jau diktatoriumi (pagal kai 
kuriuos duomenis apie 1 500 lenkų karių 
žuvo, pasipriešinusių naujai „viršininko“ 
avantiūrai). Beje, sakoma, kad J. Pilsudskio 
„vienvaldiškumas“ įkvėpė ir Italijos fašistą 
Musolinį, ir vokiečių nacistą Hitlerį „paimti“ 
valstybės vairą tik vien į savo rankas. Bet, 
atrodo, J. Pilsudskis buvo pralenkęs tuodu – 
fašistą ir nacistą, savo mokinius, suktumu 
ir demagogiškumu, sugebėjimu mulkinti 
pasaulį, kad ir dėl Lietuvos... Nors visą 
laiką darė visa, kad ją vėl pavertus Lenkijos 
ir lenkiškai kalbančiųjų provincija, bet skel-
bėsi, kaip sakyta, tik lietuvių tautos ir jos 
valstybingumo gynėju, skelbėsi lietuvis esąs. 
Tai tęsėsi ir po Nepriklausomybės karų. Kai 
Paryžiaus Taikos derybose Lietuvai buvo 
grąžinta Klaipėda ir jos kraštas, J. Pilsudskis 
susitaręs su Prancūzijos vadais mėgino tą 
Lietuvos uostą ir kraštą paversti „laisvu“, 
bet tik jų, lenkų, valdomą; mėgino įtikinti 
didžiąsias Europos valstybes, kad Lenkijai 
būtina laisvai naudotis ir Nemunu, Lietuvos 
geležinkeliais. Bet Lietuvai atsisakant, panei-
giant tokias lenkų pretenzijas, jie sukeldavo 
didžiausią triukšmą, kad lyg Lietuva skriau-
džianti ją, vargšę Lenkiją. Tikrus spektaklius 
J. Pilsudskis rengė, kad pasauliui įrodytų, 
jog Rytų ir Pietų Lietuvos rajonai ne jo ordų 
okupuoti, o pačių tų krašto gyventojų rei-
kalavimu prie Lenkijos prijungti. Tuo tikslu  
J. Pilsudskio nurodymu organizuotas tokiam 
sprendimui priimti ir tariamas referendumas 
okupuotame Vilniaus krašte, nors jame da-
lyvauti atsisakė ne tik lietuviai, bet ir gudai, 
žydai. Už „vietinius“ balsavo tūkstančiai 
atgabentų lenkų iš Varšuvos ir kitų vietų, 
kurie tariamos „tautos vardu“ ir nubalsavo 
įsijungti į Lenkijos sudėtį. Tačiau ir pačioje 
Lenkijoje buvo nemažai netikėjusiųjų tokio 
balsavimo teisėtumu ir rezultatais, tad  
J. Pilsudskis, susitaręs su anglais, ėmė piršti 
Lietuvai pasirašyti vadintąją P. Himanso 
„sutartį“: Lietuva – iš dviejų kantonų, Kauno 
ir Vilniaus (su viltimi ir trečiuoju – Gudijos), 
su savomis valdžiomis, bet bendra kariuo-

mene, valiuta ir... sprendžiančiu Lenkijos 
balsu. Tą sutarties projektą šlovino Pran-
cūzijos, Anglijos, JAV valdžios, bet Lietuva 
suprato, kad ji – tai lenkų valdovo nauja 
afera, kad būtų įteisintas ir visos Lietuvos 
pajungimas Lenkijai, atsisakymas nuo sos-
tinės Vilniaus ir jo krašto. Lietuvai netiko 
Šveicarijos kantonų principas, nes Lietuvos 
valstybė atsikūrė tik savo etninėse žemėse, 
kurių nė lopinėlis niekada nepriklausė nei 
lenkams, nei žydams ar kitiems atėjūnams. 
Tos lenkų ir Vakarų šalių aferos atskleidimas 
sukėlė didelį ir jų nepasitenkinimą tuome-
tine Lietuva, jos Vyriausybe, jau nekalbant 
apie J. Pilsudskį ir jo sėbrus, kurie, beje, neri-
mo ir toliau. Iš vokiečių 1934–1936 m. spau-
dos atrodo, kad J. Pilsudskis ir jo komanda 
vedė derybas su Hitleriu ir jo pavaldiniais. 
Lenkijon medžioti ir „papuotauti“ nuolat 
vykdavo daugelis vokiečių nacių vadų. Iš  
J. Pilsudskio ir jo pagalbininkų bičiulystės su 
Vokietijos naciais atrodo, kad rengtas ir slap-
tas Vokietijos ir Lenkijos susitarimas, kad jei 
Lietuva nepaleis suimtų Klaipėdos ir krašto 
nacių vadų (Lietuva buvo pirmoji pasaulyje 
valstybė 1934 m. iškėlusi vokiečių naciams 
baudžiamąsias bylas), tai Lenkija galėsianti 
užimti ir Kauną, iki Nevėžio, kitą, vakarinę 
Lietuvą prisijungiant nacių Vokietijai. Tik 
po lenkų „viršininko“ J. Pilsudskio mirties 
ta „broliška“ lenkų draugystė su vokiečių 
naciais ėmė vėsti, o paskui virto priešišku-
mu, kai Hitleris pareikalavo leisti nutiesti per 
Lenkijos valdomas žemes autostradą į Kara-
liaučių. Bet ir sunkiausiais laikais Lenkija, jos 
vadai tęsė buvusio savo „viršininko“ J. Pil-
sudskio planų vykdymą: jei ne visą Lietuvą, 
tai nors Vilnių ir jo kraštą išlaikyti prijungtą 
prie Lenkijos. Nors, žinoma, savo demago-
gija jie jau gal ir nusileido J. Pilsudskiui. 
Jo talentą ir šioje srityje iliustruoja 1920 m. 
balandžio 20 d. kalba, pasakyta lenkų mi-
tinge Vilniuje po krašto aneksijos. Pradžioje 
tas okupantų viršininkas gyrė lietuvius už 
jų kovingumą ir kūrybingumą, už Vilnių, 
kuris irgi amžiais tai paliudys, bet po to 
ėmė suokti, kad „... šiandien lenkų triumfo 
diena“, nes Vilnius ir jo kraštas įjungiamas 
Lenkijos sudėtin, ir baigė, ragindamas lietu-
vius, pirmiausia Kaune priimti jo tiesiamą 
ranką „santarvei ir meilei“, ir užbaigė: „Aš 
negaliu jų [lietuvių – aut. pastaba] nelaikyti 

broliais.“ Lygiai taip, kaip minėta, sakyda-
vo apie lietuvius lenkų ponai ir vyskupai 
Liubline, užgrobdami Lietuvos Ukrainą 
ir Livoniją, versdami lietuvius balsuoti už 
minėtą 1791 m. gegužės 3 d. tą tik lenkams 
naudingą vadinamąją konstituciją ir t. t.  
J. Pilsudskio kalba labai papiktino net buvusį 
jo bendražygį Mykolą Romerį, kuris po jos 
pasisiūlė tarnauti nepriklausomai Lietuvai, 
buvo Kaune universiteto profesoriumi. Jis 
savo laiške net mėgino tą lenkų viršininką, 
gimtojo krašto okupantą J. Pilsudskį sugė-
dinti, įtikinti, kad už tas skriaudas, kurias 
jis padarė lietuvių tautai ir jos atkuriamai 
Lietuvos valstybei, bus amžiams prakeiktas 
ir būsimų lietuvių kartų. [...]

SSRS okupacijos metais tokiu matu buvo 
SSKP, SSRS  – „vieninga TSRS liaudis“ – skelb-
tina tai, kas pažangu, minėtina ir puoselėtina, 
kas tas „vertybes“ stiprino. Žinoma, daugeliui 
ir šiandienos vadų, pakėlusiems galvas nuo 
agurkų lysvių ar žaidimų kompiuterių, sun-
ku suprasti, kas kada ir kodėl vyko, neretai 
net manant, kad iki jų nieko rimto ir nebuvo. 
Tad ir ne tik lietuviams, bet ir dabartiniams 
lenkams reikia gerai žinoti ir tas klaidas, tuos 
nusikaltimus, kuriuos jų tėvai ir protėviai pa-
darė lietuvių tautai ir jos valstybei. Šiame bare 
mėgino kiek pasidarbuoti ir šių eilučių auto-
rius, dar 2011 m. parengęs dviejų tomų (beveik 
1 000 psl.) dokumentinę knygą apie lenkų 
šovinistų pastangas nuo seniausių laikų len-
kinti, paversti savo provincija LDK – „Juodieji 
Lietuvos istorijos puslapiai“, taip pat apie Rytų 
Lietuvos lenkų ir sulenkėjusių komunistėlių 
pastangas sutrukdyti nepriklausomos Lietu-
vos atkūrimui – „Svetimi lietuvių namuose“ 
(V., 2014, 664 p.) ir kt. Tačiau, gaila, kaip sakyta, 
kad patys lietuviai vis tebesistengia visur įtikti 
galingesniems, stengiasi pateisinti „brolių“ 
lenkų klaidas ir nusikaltimus mūsų tautai ir 
jos valstybei, pateisinti, lyg tebebūtų jų šlėktų 
baudžiauninkai. Stengiasi pūsti ir į tą pačią 
triūbą, kaip ir lenkų šovinistai, šlovinantys 
savo J. Pilsudskį, V. Sikorskį ar kitus vadus, jų 
nusikaltimams suteikdami net „meilės“ lietu-
viams išraišką. Tikra draugystė įmanoma tik 
tarp vienas kitą gerai pažįstančių, geranoriškai 
vienas su kitu besielgiančių, besirūpinančių 
vienas kito gerove ir garbe. 

Pabaiga
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Su dideliu palankumu aprašoma ir 1900 m. 
vasario 11 d. surengta pirmoji draugijos 
šventė, kurios metu buvo suvaidinta būsi-
mojo Vydūno triveiksmė drama Santaika (jos 
autoriumi nurodomas L. A.), padainuotos 
devynios klausytojų labai šiltai sutiktos 
dainos. Šiame aprašyme skelbiami ir drau-
gijos įstatai (Sutarimai), pasidžiaugiama 
sėkmingais pirmais jos žingsniais, palinkima 
sėkmės jos tolesnėje veikloje. „Giedoriai gal 
iš savo šventės gėrėties, o velyjam jiems ir 
ateityje gerą pasisekimą, jeib jie galėtų savo 
mierį pilnutelei atsiekti“, – rašoma Saulėte-
koje19. Visuose vėlesniuose Giedotojų drau-
gijos renginių (daugiausia žiemos ir vasaros 
švenčių) aprašymuose konstatuojama, kad 
draugija savo užsibrėžtą tikslą įgyvendina 
nuosekliai ir sėkmingai, kad užkariauja vis 
didesnes žiūrovų simpatijas, kad atlieka di-
delį darbą, kultūrinant lietuviškąją publiką 
ir ugdant jos tautinę savigarbą bei parodant 
lietuviškų dainų žavesį kitataučiams, kad 
savo veiklumu išsiskiria iš kitų tuo metu 
egzistavusių draugijų. „Giedorių draugys-
tė“ už vis kruti buvo, garsindama dainas 
po Lietuvą. Nepailstančiam trusui joses 
vadovui galime dėkavoti, kad šita draugystė, 
ne tikt vien tarp čionykščių visų lietuviškų 
draugysčių krutesni yra, bet jau lenktynes 
ir su vokiškomis giedorių draugystėmis, 
kaslink dainų, užimti gali“, – rašoma vienoje 
iš Saulėtekoje pateikiamų to meto lietuviškojo 
judėjimo apžvalgų20.

O štai ne itin stipriai besilaikančiai Biru-
tei, kuriai giedotojai talkino, Saulėtekoje ski-
riama daug mažiau dėmesio, o ir tame, kas 
apie ją buvo rašoma, nešykštima priekaištų, 
kaltinimų apsnūdimu ir tuo, kad ji pamiršo 
savo pagrindinį uždavinį – kalbomis žadinti 
tautinę lietuvių savimonę. Pateikdama Prū-
sų lietuvių draugijų veiklos apžvalgą XX a. 
prieigose, apie Birutę Saulėteka taip rašo: „Iš 
pirmosios eilės draugysčių stovi pagal senu-
mą ir svarumą pryšakyje ne vien šitų, bet ir 
visų – „Byrutė“, įkurta 15 vasario 1885 m. 
Jos uždaviniu yra įsigyvendinti lietuviškoje 
kalboje ir ją šelpti „suvienytomis sylomis ir 
proce be pelno“. Vienog, geri norai, kaip 
buvę, taip ir pasiliko pia desideria. Kad ra-
šytumėm „Byrutės“ istoriją, tai galima būtų 
privest ne vieną atsitikimą, kada patys drau-
gystės sąnariai ardė vienybę tarp tautiečių: 
ginčai ir vaidai vieną tarpą vos nesugriovė 
pačios draugystės. Per savo ne taip ilgą 
gyvenimą „Byrutė“ patyrė daug siūbavimų 
ir pavojingų sukūrių[!]. Suprantama, jog 
prie tokių aplinkybių jos darbai atnešė ne 
tiek naudos, bent apčiuopom mes jų nema-
tome“21. Saulėtekos leidėjai konstatuoja, kad 
ir dabartinė, 1900-ųjų metų, Birutės veikla 
nieko gero nežada. „‘Byrutė‘ ir tik kartą 
pasilinksminusi bei savo patrijotišką[!] meilę 
išreiškusi nieko gero nenuveikė“, – sakoma 
metinėje leidinio apžvalgoje22. Matydama 
akivaizdžius Giedotojų draugijos nuosek-
laus ir atkaklaus darbo rezultatus, Saulėteka 
nepritarė, kad šią veiklą pamėgdžiotų šiuo 
požiūriu daug silpnesnė nuosekliai dirbti 

nesugebanti Birutė ir patarė jai grįžti prie tų 
tikslų, kuriuos vykdyti anksčiau jai sekėsi 
gana neblogai – kalbomis žadinti tautiečių 
patriotizmą ir ugdyti meilę gimtajai kalbai. 
„Iš viso imant, rodos, kad „Byrutė“ nori prie 
gyvasties išsilaikyti, ar toktai pasiseks, paro-
dys ateitinė. Būtų velytina, kad ji grįžtų prie 
savo mierio“, – tokį linkėjimą siuntė Birutei 
Saulėteka 1901 m. pradžioje23. Kaip kontrastas 
Birutės veiklai nuolat parodoma Giedotojų 
draugijos veikla, kurios perspektyvomis 
Saulėtekos leidėjai nė kiek neabejoja.

Saulėtekoje išsakomose pagyrose Giedo-
tojų draugijai ir priekaištuose Birutei galima 
jausti buvusių įtemptų M. Jankaus santykių 
su pastarąja užslėptus atgarsius. Pati Birutė 
savo pirmaisiais keleriais gyvavimo metais 
turėtos galios ir populiarumo nebeatgaus, 
nors ir stengsis, bandydama koncertuoti ir 
vaidinti. O štai giedotojų draugija vis labiau 
įsibėgės, užims vis stipresnes pozicijas, už-
kariaus beveik visas publikos simpatijas. Tą 
kaip tik ir konstatuos Saulėteka. Birutės veikė-
jai ant Giedotojų dėl sėkmingos jų veiklos la-
bai pyks ir stengsis juos pavaizduoti kaip jos 
griovėjus, kaip tautos aktyvumo migdytojus 
ir pan. Tas pyktis ypač pasireikš po 1905 m., 
t. y. po Birutės dvidešimtmečio šventės, kurią 
tie patys Giedotojai padėjo surengti. Tą pyktį 
tuometinis Birutės pirmininkas J. Vanagaitis 
išliejo 1908 m. išleistoje brošiūroje Bangos, 
pavestos „Birutės“ naudai24.

M. Jankus nuo abiejų draugijų konflikto 
tuo metu laikysis nuošalėje. Tačiau po be-
veik dvidešimties metų ir jam atrodys, kad 

kartu su kai kuriais ano meto veikėjais Tilžės 
Lietuvių giedotojų draugija sąmoningai 
žlugdė Birutę, kaip savo konkurentę. Apie 
tai jis taip rašys Klaipėdos žiniose paskelbtame 
atsiminimais grįstame rašinyje „‘Birutė‘ – 
pirmoji tautiška draugija Prūsų Lietuvoje“: 
„Dar kartą bando [tai buvo 1903 m. – V. B. 
pastaba] broliai Urėdaičiai su Jonu Vanagai-
čiu „Birutės” vėliavą iškelti, bet susiginčyja 
su Giedorių draugija, ir „Birutė”, kokį laiką 
veikusi ir įsteigusi apie 12 naujų mažų lie-
tuviškų bendrovių, užpulta ne tik Giedorių 
draugijos, bet ir Dr. Steputaičio, Lekšo bei 
Kiupelio nutilo. – Nutilo, bet neišnyko ir jos 
dvasia keta vėl apsireikšti, bet jau pirmame 
jos paveiksle, kokį ji turėjo pirm 40 metų 
15 vasario dieną 1885 metais.“25 Vydūnas 
netrukus tose pačiose Klaipėdos žiniose į tą 
rašinį atsilieps, nurodydamas M. Jankaus 
straipsnyje esančius netikslumus, ypač 
išryškindamas tai, kad Giedotojai ne tik 
nežlugdė Birutės, bet kad jai ne kartą labai 
daug padėjo, kad Birutė esmingiau atsitiesti 
nebeturėjo savo vidinių galių. Apie tai mi-
nėtame atsiliepime Vydūnas rašys: „Tuojau 
po Kalėdų tais pačiais dar metais [1895 –  
V. B. pastaba] keli Birutininkai kreipėsi į 
mane, ar ne vesčiau ir Birutininkų choro, 
jeigu pasisektų tokį įsteigti. Susikvietė 7 
vyrus, ir aš pradėjau mokyt. Paprašiau dar 
kelis Tilžės mokyklų mokytojus ir su jų pa-
galba dainavo 12 vyrų choras Birutės šven-
tėje Tilžėje 1896 mts. Rodos vasario mėn. 
Dainavo tas pats choras dar vasaroj ir tad 

Mažosios Lietuvos istorija

Martynas Jankus ir Vydūnas: bendrumai ir skirtybės
Doc. dr. Vaclovas BAGDONAVIČIUS, Vilnius
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Lietuvos vietinės rinktinės istorija

Antanas Vasiliauskas gimė 1910 m. sausio 
1 d. Šakių apskr. Gelgaudiškio vlsč. Šimkų 
kaimo valstiečių šeimoje. A. Vasiliausko tėvas 
Juozas Vasiliauskas prieš Pirmąjį pasaulinį 
karą buvo išvykęs dirbti į Vokietiją. Vėliau pas 
jį atvyko ir šeima. Pasibaigus Pirmajam pa-
sauliniam karui, J. Vasiliausko šeima sugrįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Gelgaudiškio miestelyje. 
J. Vasiliauskui mirus, liko motina su dviem 
vaikais – broliais Antanu ir Pranu. Antanas 
lankė Gelgaudiškio pradžios mokyklą, vėliau 
dirbo miestelio plytinėje. 1931 m. A. Vasiliaus-
kas buvo paimtas į Lietuvos kariuomenę ir 
tarnavo Marijampolėje. Grįžęs iš kariuomenės, 
vėl dirbo Gelgaudiškio plytinėje, įstojo į vietos 
šaulių būrį. Būdamas šauliu, aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, sportavo, mėgo žaisti 
futbolą. Antanas Vasiliauskas turėjo daug 
draugų ir buvo populiarus miestelio žmogus. 
1939 m. Antanas pradėjo dirbti Gelgaudiškio 
vartotojų kooperatyvo vedėju. 1941 m. vasario 
15 d. Gelgaudiškio katalikų bažnyčioje susi-
tuokė su Emilija Žilaityte. 1942 m. jiems gimė 
sūnus Algimantas, kuris, deja, gyveno neilgai – 
mirė 1945 m. birželio mėnesį1. 

Kai 1944 m. vasario 16 d. gen. Povilas 
Plechavičius per Kauno radiją pakvietė vy-
rus stoti į Lietuvos vietinę rinktinę (LVR),  
A. Vasiliauskas, kaip ir nemažai kitų pa-
triotiškai nusiteikusių miestelio gyventojų, 
užsiregistravo LVR Šakių apskrities komen-
dantūroje. Kaip rašė A. Vasiliausko žmona 
Emilija: Pirmiausia buvo išsiųsti į Seredžių, o 
vėliau į Jašiūnus. Likau su mažu vaiku. Nors ir 
labai buvo sunku su tuo susitaikyti, o ir jam buvo 
sunku, bet apie mirtį negalvojome, turėjome viltį, 
kad grįš, o Lietuva bus laisva.2

LVR 310-asis batalionas buvo formuojamas 
1944 m. pavasarį kartu su 309-uoju batalionu 
Seredžiuje. Kelis kartus apmokyti bataliono 
jauni kareiviai buvo perkeliami į 309-ąjį bata-
lioną. Bataliono aprūpinimas taip pat ėjo per 
309-ąjį batalioną3. Bataliono vadu Vietinės 
rinktinės vado įsakymu nuo 1944 m. kovo 15 d. 
buvo paskirtas kpt. Vladas Černius4. Vėliau 
310-ojo bataliono vadu tapo kpt. Jonas Žemai-
tis, kuris šias pareigas ėjo iki balandžio 28 d.  
J. Žemaitį bataliono vado pareigose pakeitė 
kpt. Antanas Gantautas5. 

310-asis batalionas kartu su 301-uoju ir 
308-uoju batalionais sudarė Vietinės rinktinės 
Kauno pulką. Prieš išsiunčiant batalioną į Rytų 
Lietuvą, kai kurios jo kuopos buvo nepilnai 
suformuotos, o pirmoji kuopa naujai perfor-
muota. Ginklus bataliono kariai gavo prieš 
pat išvykimą, jų nespėjus normaliai apmokyti. 
Nemažai gautų ginklų (prancūziškų karabinų) 
buvo netinkami naudoti. Kulkosvaidžiai taip 
pat buvo gauti prieš pat išvykimą, nespėjus 
jų išmėginti ir prišaudyti. Sunkiųjų ginklų 
batalionas visai negavo6. 

1944 m. gegužės 1 d. batalionas iš Sere-
džiaus buvo išsiųstas į Vilniaus kraštą. Iš 
pradžių batalionas garlaiviu nuplaukė į Kau-
ną, o iš ten traukiniu išvyko į Vilnių. Pirmoji 
kuopa su pionierių būriu ir bataliono štabu 
turėjo apsistoti Jašiūnų dvare, antroji kuopa – 

Lietuvos vietinės rinktinės 310-ojo bataliono kariui 
Antanui Vasiliauskui (1910–1944) atminti

Dr. Arūnas BUBNYS, Vilnius
Turgeliuose, trečioji – Rūdnin-
kuose, ketvirtoji – Šalčininkuose. 
Truputį vėliau operatyvinis įsaky-
mas batalionui buvo pakeistas – 
trečiosios kuopos išsiuntimas į 
labai pavojingą Rūdninkų rajoną 
buvo pristabdytas, ir ši kuopa 
buvo palikta Jašiūnuose. Bataliono 
pirmosios trys kuopos ir pionierių 
būrys iš traukinio išsilaipino Jašiū-
nų geležinkelio stotyje, o ketvirtoji 
kuopa nužygiavo į Šalčininkus. 
Grandinis A. Vasiliauskas tarnavo 
Jašiūnuose. 1944 m. gegužės 7 d. jis 
nusiuntė žmonai Emilijai trijų bata-
lionų karių, fotografuotų Seredžiu-
je, nuotrauką. Šioje nuotraukoje  
A. Vasiliauskas yra pirmas iš kai-
rės. 

Gegužės 4 d. antroji kuopa be reikiamo 
pasiruošimo ir žinių apie priešą išvyko į 
Turgelius. Prie Turgelių kuopa susikovė su 
gausiomis ir gerai ginkluotomis lenkų parti-
zanų (Armijos Krajovos (AK) pajėgomis (AK 
Vilniaus apygardos 3-ioji brigada). Į lenkų 
partizanų nelaisvę pateko išsiųsti žvalgai: 
Vytautas Endriukaitis, Viktoras Jančius, Jonas 
Plėšikaitis ir Antanas Butkus. Lenkų partizanai 
pasiuntė J. Plėšikaitį su ultimatumu plechavi-
čiukams – pasiduoti arba keliauti ten, iš kur 
atvykę. Kuopoje įvyko trumpas pasitarimas. 
Lenkų ultimatumui ypač prieštaravo Vyčio 
kryžiaus kavalierius savanoris viršila Krušins-
kas. Netrukus prasidėjo kautynės. Akovcai 
nušovė visus tris į nelaisvę paimtus kuopos 
karius7. Ltn. Velioniškio pranešimu, kuopai pa-
siekus Pavlovo kaimą, lenkai atidengė stiprią 
šautuvų ir kulkosvaidžių ugnį. Kuopa išsidėstė 
kautynių tvarka ir pradėjo kautynes. Kuopos 
vadas kpt. Vytautas Narkevičius nesugebėjo 
tinkamai vadovauti kuopai. Faktiškai kuopai 
ėmė vadovauti ltn. Velioniškis, kuris dar bandė 
kurį laiką priešintis. Kautynių metu buvo pa-
degtas Pavlovo kaimas. Baigiantis plechavičiu-
kų turimiems šaudmenims ir kaimą pradėjus 
supti lenkų raiteliams, kuopai buvo įsakyta 
trauktis. Traukimasis virto netvarkingu bėgi-
mu persekiojant priešo ugniai iš visų pakelės 
kaimų apie 7 km atkarpoje. Vis dėlto pavyko 
išgelbėti sužeistuosius ir gurguolę. Gelbstint 
sužeistuosius pasižymėjo kuopininkas Vyčio 
kryžiaus kavalierius, o gurguolę – vienas 
jaunas kareivis8. Į bataliono štabą buvo išsiųs-
tas ryšininkas su prašymu greičiau atvykti 
į pagalbą lenkų partizanų apsuptai kuopai. 
Bataliono vadas per vokiečių ryšių karininką 
paprašė žandarmerijos sunkvežimio ir iš pa-
tyrusių karių suformavo kovinį būrį. Šio būrio 
vadu buvo paskirtas j. ltn. Alfonsas Žiedas. 
Tačiau sunkvežimis atvyko tik po valandos. 
Vos išvažiavęs sunkvežimis sutiko pirmuo-
sius nuo Turgelių besitraukiančius antrosios 
kuopos karius. Pagal jų pasakojimus, kuopa 
iš dalies buvo išblaškyta, iš dalies apsupta, 
ir vieno sunkvežimio karių tikrai neužteksią 
atmušti puolantiems lenkų partizanams. Vis 
dėlto apsuptai kuopai su palyginus nedideliais 

nuostoliais pavyko pasiekti Jašiūnus. Negrįžo 
kuopos vadas V. Narkevičius (jis AK teismo 
sprendimu buvo sušaudytas) ir 8 kareiviai, 5 
kareiviai buvo sužeisti9. 

Bataliono karių nuotaika po nesėkmingų 
kautynių su lenkų partizanais ir matant dvigu-
bą vokiečių žaidimą (vokiečiai tuo pačiu metu 
vedė derybas su vietiniais Armijos Krajovos 
vadais) vis labiau smuko. Atsirado vis daugiau 
nepatenkintų ir dezertyruojančių. Priešmirti-
niame laiške (1944 m. gegužės 16 d.) žmonai 
Emilijai Antanas Vasiliauskas rašė: Prašau 
nenusigąsk, aš dabar randuosi nei tai lageryje, 
nei belaisvių stovykloje [...]. Buvo šitaip: Mums iš 
po Turgelių kautynių grįžus į Jašiūnus, kareiviai 
pradėjo reikalauti, kad mus vestų į Lietuvą. Vadai 
nukalbėjo. Bet kalboms galo nebuvo, gegužio 14 d. 
atžygiavo 3 ir 4 kuopa iš Šaltininkėlių į Jašiūnus. 
Ant rytojaus, t. y. š/m 15 d. 13,5 val. išžygiavome 
iš Jašiūnų į Vilnių. Pakeliui nedažygiavus Vilniaus 
11 kilometrų, mums patiems pirmiesiems žygiuo-
jant, sutikome vokiečių mašiną su jų karininkais. 
Jiems pasikalbėjus su mūsų bataliono vadu, pasakė, 
kad kelias yra laisvas ir apsauga nereikalinga. Pra-
žygiavus kokius 500 metrų iš už griovio pradėjo 
kilti prieš kokia 20 mtr. kulkosvaidžių vamzdžiai, 
o po jų ir daugybė vokiečių šalmų su galvomis. 
Mes supratę, kad jau esame apstatyti, pradėjome 
juoktis, o jie iš mūsų pareikalavo atiduoti ginklus. 
Jokių susišaudymų neįvyko, reiškia pasidavėme be 
šūvio. Taip dabar pirmą dieną ir leidžiu ant žalios 
pievos su draugais. [...] Baigsiu rašyti, nes aplinkui 
draugai prašo perduoti linkėjimus į namus. Jei ne-
sudarys sunkumų, tai įduok linkėjimų šeimoms ar 
pažįstamiems štai kam. Nuo Gabartuko, Murimo, 
Menco (?), Vilkaičio, Čereškevičiaus, Geležiūno, 
Pilypaičio, Jakimavičiaus, Fliderio ir kitų, mes visi 
gyvename daikte ir nenusiminę, laiką leidžiame 
juokaudami. Tai tu Brangioji Miliute manim per 
daug nesirūpink. Jei kitaip mums neis, tai mes visi 
važiuojam į Didįjį Reichą. [...] Linkėjimų ir bučkių 
mažajam Aliukui ir Tau ir kitiems. Sudie iki greito 
pasimatymo... jei Dievas padės [kalba netaisyta – 
aut. pastaba]10. Deja, Antanui Vasiliauskui ir kai 
kuriems jo draugams nebuvo lemta pasimatyti 
su šeimomis ir artimaisiais. 

1944 m. gegužės 16 d. SS karininkai įsakė 
plechavičiukams išsirikiuoti U raidės forma. 
SS karininkai iš bataliono karių ėmė atrink-

ti kai kuriuos vyrus (tamsesnio gymio). 
Atrinkti vyrai buvo nuvaryti vartų link ir 
susodinti į sunkvežimį. Praėjus kelioms va-
landoms išrikiuotiems bataliono kariams SS 
kapitonas pranešė, kad „gėdai atpirkti“ buvo 
sušaudyta trylika 310-ojo bataliono karių11. 
Yra žinomos šios Paneriuose sušaudytų 310-
ojo bataliono karių pavardės: puskarininkis 
Juozapas Šemiūnas, grandinis Antanas 
Vasiliauskas, eiliniai Stasys Baranauskas, 
Alfonsas Bareiša, Jonas Budrys (greičiausiai 
išvežtas sušaudyti iš Lukiškių kalėjimo), 
Antanas Dirvelis, Vytautas Grybas, Antanas 
Juodis, Vytautas Kymantas, Juozas Kurelai-
tis, Antanas Lukšius, Pranas Narušis, Vincas 
Noreika, Jonas Šileika. Apie šią tragediją 
1944 m. birželio 1 d. pranešė slaptas antina-
cinės pasipriešinimo organizacijos „Lietuvių 
frontas“ laikraštis „Į Laisvę“: Likviduodami 
Vietinės rinktinės batalionus Vilniaus krašte, 
vokiečiai parodė stačiai bolševikišką žiaurumą. 
Nuginkluojant 310 batalioną, be jokios kaltės ir 
priežasties buvo sušaudyta 13 vyrų [...]. Taip 
žiauriai buvo pasielgta su vyrais, kurie statė 
savo gyvybes pavojun ir liejo kraują, kovodami 
su mūsų kraštą smaugiančiu banditizmu. Jų 
nekaltai pralietas kraujas nenuplaunama gėda 
kris ant vokiečių tautos sąžinės. Tai dar viena 
auka ant mūsų tautos nepriklausomybės aukuro. 
Jie žuvo. Tačiau Lietuva gyvens!12

Vokiečių nuginkluotų LVR batalionų ka-
riai buvo išvežti į Vokietiją ir ten ėjo įvairias 
tarnybas iki karo pabaigos. 

 
1  Emilijos Vasiliauskienės 1999 m. rugsėjo 6 d. informacija apie Antaną 
Vasiliauską, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
archyvas (toliau – LGGRTCA), b. V-534, l. nenumeruotas. 
2  Ibid.
3  310-ojo bataliono jaun. ltn. A. Žiedo pranešimas LVR štabo II-ojo 
skyriaus viršininkui, LYA, f. 3377, ap. 58, b. 265, l. 114.
4  Vietinės rinktinės vado įsakymas nr. 2, LCVA, f. R-1234, ap. 1,  
b. 2, l. 20–21.
5  A. Martinionis, Vietinė rinktinė, V., 1998, p. 293.
6  310-ojo bataliono jaun. ltn. A. Žiedo pranešimas LVR štabo II-ojo 
skyriaus viršininkui, op. cit., l. 114; L. Žuromsko 1949 m. vasario 5 d. 
tardymo protokolas, LYA, f. K-1, ap. 58, b. 42142/3, t. 1, l. 209.
7  A. Martinionis, op. cit., p. 422.
8  310-ojo bataliono jaun. ltn. A. Žiedo pranešimas LVR štabo II-ojo 
skyriaus viršininkui, op. cit., l. 117.
9  Ibid., l. 114–115 a. p. 
10 A. Vasiliausko 1944  m. gegužės 16 d. laiškas žmonai Emilijai, 
LGGRTCA, b. V-534, l. nenumeruotas.
11  A. Martinionis, op. cit., p. 522–524.
12 „Jie žuvo, kad Lietuva gyventų“, in: Į Laisvę, 1944 m. birželio 1 d., 
Nr. 10 (33).

Varėnos rajono savivaldybės taryba 
rugpjūčio 28 d. posėdyje priėmė sprendimą 
dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos 
įsteigimo. Ši premija įsteigta pagerbiant 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklara-
cijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado 
Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę. A. 
Ramanauskas-Vanagas savo partizaninės 
kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo 
Varėnos krašte.

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis 
Kašėta pažymi: „Siekiame, kad šio iškilaus 
mūsų krašto kovotojo vardas būtų plačiai mi-
nimas ne tik šiemet, bet ir kiekvienais metais. 
Teikdami A. Ramanausko-Vanago premiją, 
dar labiau įprasminsime jo atminimą.“

A. Ramanausko-Vanago premijos dydis – 
1 000 eurų. Ji bus skiriama kiekvienais metais 

siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselė-
ti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti 
kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti 
ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjan-
čias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. 
Premija bus skiriama asmenims, labiausiai 
pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir 
atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vie-
tas; už profesionalius sprendimus įamžinant 
partizanų atminimą; už jaunų žmonių patri-
otizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; 
už visuomeniškai aktualią publicistiką, ug-
dančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, 
tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus 
literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūri-
nius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, 
tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijan-
čius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

Į šią premiją galės pretenduoti Lietuvos 
Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, 
piliečių bendruomenės, asociacijos ir kiti 
fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys 
premijos nuostatų reikalavimus. Premija 
tam pačiam asmeniui galės būti skiriama ne 
anksčiau kaip po penkerių metų. Asmenį, 
kuriam bus skiriama premija, išrinks Varėnos 
rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta 
A. Ramanausko-Vanago premijos kandidatų 
vertinimo komisija.

Pirmoji A. Ramanausko-Vanago premija 
bus įteikta šiemet lapkričio 29-ąją, šio legen-
dinio Pietų Lietuvos partizanų vado žuvimo 
dieną. Visais kitais metais premija bus teikiama 
gegužės mėnesį, minint Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną 
Varėnoje arba Merkinėje.

LVR kariai, pirmas iš kairės Antanas Vasiliauskas
LVR 310-ojo bataliono karys 

Antanas Vasiliauskas

Lietuvos rezistencijos istorija

Varėnos rajono savivaldybės taryba įsteigė 
Adolfo Ramanausko-Vanago premiją

Rūta AVERKIENĖ, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyr. specialistė

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 
Nuotr. iš Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centro fondų
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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

Didžioji atgimusios Lietuvos šviesuolių 
dalis yra kilusi iš valstiečių. Valstiečiai išsaugo-
jo tautinę lietuvių kultūrą, kuri gulė į 1918 m. 
vasario 16-osios Nepriklausomybės pamatus. 
Kurios dėka mes kalbame lietuviškai ir, tiesą 
sakant, dėl jos esame nūdienos Lietuvoje. Tai 
savaime aiški tiesa, kaip dukart du – keturi.

Deja, nūdienos Valstiečių ir žaliųjų są-
jungai tai nebėra savaime aiški tiesa ir nėra 
dukart du – keturi. Ši sąjunga pasirašė sau 
tokią rinkimų programą, kad joje atsirado ir 
dvigubos pilietybės nuostata, kitaip tariant, 
daugiapilietiškumas, o tiesiai sakant – Lietuvos 
išvalstybinimas. „Dviguba pilietybė“ į Valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos programą buvo įpinta 
kaip akivaizdus svetimkūnis, nes prieštarauja 
nacionalinės valstybės vertybių sistemai, kuri 
yra būdinga šiai partijai.

Toks sprendimas užprogramavo darbo-
tvarkę, ir dabar valstiečiai ir žalieji, kartu su 
visais Lietuvos globalizavimo aktyvistais, 
veda mūsų šalį į aklavietę. Esame priversti 
laukti referendumo dėl „dvigubos pilietybės“. 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovybė ne tik 
laukia, bet ir agituoja už jį, barstydama propa-
gandai viešuosius finansus.

Saulius Skvernelis atkakliai tiesia daugy-
binio pilietiškumo kelią. Iš esmės daro tai, kas 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungai nereikalinga, o 
Lietuvai pražūtinga.

Kam tai daroma? Kad būtų pagauta kuo 
daugiau rinkėjų? Tų, kurių vaikai ir anūkai 
įsikūrė Vakaruose? Ar šis sumanymas iš tiesų 
atitinka išeivių ryšio su Lietuva išsaugojimo 
tikslą? Jokių nacionalinio masto tyrimų ar dis-
kusijų šiuo klausimu nėra. Išskyrus brangius 
propagandinius „šou“. Net „Idėjų Lietuvai“ 
teatras. Nebuvo šiuo klausimu ir jokių diskusi-
jų tvirtinant Vyriausybės programą. Šimtukas 
naujojo Seimo narių pakėlė rankas ir, kaip 
būdinga „demokratinio centralizmo“ tvarkai, 
pritarė S. Skverneliui, o iš esmės ir R. Karbaus-
kiui: „Pirmyn, į daugiapilietiškumą.“

Tačiau šis sumanymas klastingas, prieš-
tarauja Konstitucijai. Liudija konstitucinį 
nebrandumą. Nauja valdančioji dauguma 
drauge su visais Seimo neoliberalais atsitrenkė 
į Konstituciją, kurios 12 straipsnis leidžia dvi-
gubą pilietybę išimtiniais atvejais. Šis straipsnis 
priklauso pirmajam Konstitucijos skirsniui, 
kuris gali būti keičiamas tik referendumu. 
Konstitucijos kūrėjai Atgimimo laikais taip 
apsaugojo valstybės pamatus nuo bet kokių 
skubotų ir neatsakingų valdžios sprendimų. 
Tačiau valdantieji nusprendė peržengti visas 
kliūtis. Pareikšta, kad šį rudenį valdžia ini-
cijuos referendumą, taigi, paskelbs jį Seimo 
nutarimu.

Nes esama mistiškos nuostatos. Esą… Esą 
dvigubos pilietybės įteisinimas sustiprintų 
išeivių ryšį su Lietuva. Tačiau – kur tyrimai? 
Ką liudija pasaulio patirtis? Ji liudija ne mūsų 
naudai.

Šis tas patyrinėta. Prieš gerą savaitę prem-
jeras Saulius Skvernelis ir vėl pasidžiaugė 
URM užsakytomis sociologinėmis apklauso-
mis, kurios po ilgo propagandinės kampanijos 
maratono parodė, kad 71 proc. rinkėjų palai-
kytų dvigubos pilietybės „įteisinimo“ idėją. 
Bet. Bet visiškai šią idėją palaiko tik 33 proc. 
rinkėjų, ir šis skaičius seniai neauga. Per pas-
tarąjį pusmetį neauga ir bendras teigiamai šią 
iniciatyvą vertinančiųjų skaičius. O grėsmin-
giausia tai, kad ateiti į referendumą ketina vos 
57 proc. rinkėjų. Vadinasi, optimistiškiausiai 
skaičiuojant, TAIP šiandien pasakytų mažiau 
kaip 40 proc. rinkėjų.

Kokią „sėkmę“ planuoja 
S. Skvernelis, užsėdęs ant 

sistemos žirgo?
Iš viešų pareiškimų matome: S. Skvernelis 

siekia, kad „referendumas pavyktų“. Todėl 
šitame kelyje į „sėkmę“ jo vadovaujama val-
dančioji grupė turi kelias galimybes:

1) įvairiais būdais toliau didinti dvigubą 
pilietybę palaikančių rinkėjų skaičių (nes tiki-
mybė, kad bus pasiektas 80 proc. ir didesnis 
palaikymas, yra labai maža; nes palaikymo 
procentas yra iliuzinis ir gali greitai pasikeisti, 
kaip kažkada keitėsi ir piliečių požiūris į euro 
įvedimą);

2) padidinti ateisiančių į referendumą skai-
čių (tam planuojamos dvi balsavimo dienos, 
suplakant referendumą su populiariais Pre-
zidento rinkimais, ir kokios nors kitos rinkėjų 
viliojimo priemonės pagal prieš penkiolika 
metų patikrintą metodiką);

3) įkinkyti Vyriausiąją rinkimų komisiją 

sumažinti rinkėjų skaičių (pagal ankstesnę 
patirtį, kai buvo siekiama pastatyti didelės 
galios atominę elektrinę, pririšančią Lietuvą 
prie Rusijos energetinės sistemos; tačiau kažin 
ar pavyktų sumažinti bendrą rinkėjų skaičių 
daugiau kaip kokiu 100 000);

4) keisti Referendumo įstatymą, sumaži-
nant sprendimo priėmimo normą iki 30 proc. 
rinkėjų. (Šis kelias atrodė realiausias, bet šitą 
Referendumo įstatymo pataisą vetavo Prezi-
dentė1; todėl rudenį Seime planuojama me-
chaniškai įveikti jos veto, nekreipiant dėmesio 
į konstitucinius argumentus, kad Konstitucijos 
pirmojo skirsnio keitimui negalima taikyti 
tokių privalomojo referendumo normų, kaip 
paprasto įstatymo priėmimui).

Tautos suverenumas ir naudojimosi 
valdžia cinizmas

Ne pirmi Lietuvos valdantieji po įstojimo 
į ES vengia tiesioginės demokratijos ir refe-
rendumų. Tautos suverenių galių ir piliečių 
atsakomybės kultivavimas susiklosčiusiai 
sistemai seniai nebereikalingas. Net pavojin-
gas. Liaudžiai leidžiama gerti tik iš valdžios 
prispjaudyto šulinio – jokio šaltinio.

Kai patys piliečiai imdavosi referendumo 
iniciatyvos, ji būdavo sumaniai užgesinama 
(prisiminkime iniciatyvas dėl žemės nuosavy-
bės ir dėl lito išsaugojimo). 2014 m. liepos 11 d. 
Konstitucinis Teismas pakeitė net vadinamąją 
konstitucinę doktriną. Kaip? Vyriausiajai rinki-
mų komisijai jis suteikė teisę neregistruoti piliečių 
iniciatyvinių grupių. Kokiu pagrindu? Seniai 
žinomu visoms, atleiskite, represinėms siste-
moms: „Mano įtarumas – tavo kaltė.“ Paraiška 
atmetama, jeigu registruojančiajam atrodo, kad 
siūlomas teisinis reguliavimas prieštarauja Kons-
titucijai, o ypač „europiniams įsipareigojimams“. 
Konstitucinis Teismas nutarė, kad (skirtingai 
nei kitose ES šalyse) šie „įsipareigojimai“ yra 
ne tik „Konstitucijos dalis“, bet ir kad jie jau yra 
aukštesni net už pačią Konstituciją.

Atgimimo laikai žino ką kitką. Ir net 1994 m. 
Konstitucinis Teismas teigė priešingai: jokios 
komisijos, netgi Seimas negali stabdyti laisvų 
Tautos, kaip įstatymo leidėjo, iniciatyvų. Kons-
titucija aiškiai sako, kad visos valdžios galios 
kyla iš Tautos valios.

Bet ne! Keičias „rūbas margo svieto“ ir po 
20 metų valdžia ir medijos jau pasiekė savo: 
tiek spaudė ir tiek prispaudė net Konstitucinį 
Teismą, kad šis leido valdžiai savo galias kil-
dinti nebe iš Tautos, o iš Briuselio. Su Teismo 
palaiminimu valdžios institucijos pasisavino 
visai Tautai priklausančias suverenias galias.

Tad ko norėti? Štai tau ir pagrindinė emi-
gracijos iš Tėvynės priežastis. Valdančiųjų 
požiūris į laisvą žmogaus valią – kaip į daiktą. 
Į žmogų – kaip į bevalį valdomąjį.

Kai „valdžia ant Lietuvos“ kildindavo savo 
galias iš Maskvos, referendumai (iki pat M. 
Gorbačiovo laikų) netgi teoriškai nebuvo lei-
džiami. Nejaugi Europos Sąjunga nebesiskiria 
nuo Sovietijos? Ne, kodėl, sako Valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga, bus jums referendumas. Bus, 
su valdžios pageidaujamais ir labai „sėkmin-
gais“ rezultatais. „Mes jums išaiškinsime, kad 
tie rezultatai jums labai reikalingi.“

S. Skverneliui, o iš dalies ir R. Karbauskiui, 
būtina priminti: nors nuo 2014 m. Tautos refe-
rendumai būdavo sėkmingai užblokuojami 
(piliečių parašų nebeįmanoma rinkti esant 
naujai „konstitucinei doktrinai“), tačiau ir 
valdžios referendumai nuo to laiko jau nebe-
buvo sėkmingi.

Vieniems piliečiams tik teisės, o 
kitiems – dar ir pareigos

Žinoma, ne retas Tėvynę palikęs lietuvis, 
net apsisprendęs prisiekti kitai valstybei, nuo-
širdžiai nesupranta, kodėl „ta Lietuva“ atsisa-

ko jam išsaugoti jo „prigimtinę“ pilietybę? Juk 
jis nori „išsaugoti ryšį su Lietuva“. Juk išeivių 
pinigai kiekvienais metais tebesiunčiami į 
Lietuvą, tėvams ir net vaikams!

Varge mano. Pareigos tėvams ir vaikams – 
motutės gamtos dovana, ne valstybės. Pinigai 
saviesiems buvo siunčiami net į Sibirą. Pareiga 
valstybei gi yra visai kitos prigimties. Valsty-
bėje gyvenama, joje tiesiami keliai, saugoma ir 
ugdoma kultūra, mokykla, sveikatos apsauga. 
Pagaliau ji ginama ginklu ir ja didžiuojamasi 
Olimpinėse žaidynėse. Tai savaime aišku? 
Ne, nebe savaime, nes kitai valstybei prisiekęs 
lietuvis jau kitos kategorijos lietuvis – visos 
valstybinės prievolės jam reiškia kitą valstybę. 
Be to, jis, jeigu išsisaugos Lietuvos pilietybę 
prisiekęs kitiems, atleiskite, bus „gudresnis“. 
Jis privalės ginti naująją Tėvynę, mokesčius 
jai mokėti ir net ja didžiuotis, o Lietuvai „siųs 
žinią“, kad liko patriotas.

Taip, tuo atveju Tėvynės pilietybė liks tik 
kaip asmeniškai ir psichologiškai patogus 
priedas. Tikra pilietybė, kaip teisių ir pareigų 
pusiausvyra, liks neišvykusiems, neišsižadė-
jusiems, o jiems, „gudresniems“, – tik teisės. 
Štai taip. Taip Valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir jos 
premjeras S. Skvernelis kovoja su emigracija.

Kas lauktų Lietuvos, jei visų piliečių parei-
gos savo valstybei pavirstų tik jų asmeninėmis 
(psichologinėmis) teisėmis? Lietuva sparčiai 
virstų ekskursantų vieta.

Taip, globalistų planai reikalauja, kad 
lojalumas nacionalinėms valstybėms visiškai 
išnyktų. Jie sako: šiais laikais juk viską galima 
įsigyti ar išmainyti! Vartojimo pasaulis. Kodėl 
nesidžiaugiate, jeigu Lietuvos pilietybė dar turi 
šiokią tokią „paklausą“? Jau dabar padaryta 
išimtis vienos šalies piliečiams, kurie šiandien 
(kasdien!) tuntais gauna Lietuvos piliečio pa-
sus – kokia puiki dovana turistams. O ne! Rei-
kalas niūresnis: kuriama ne tik turistų armija 
– ta armija gauna teisę rinkti aukščiausią mūsų 
šalies valdžią. Kaip?! Tik apsilankius? Ne, 
nebūtinai apsilankius, bet ir pasižvalgius inter-
nete. Armija, kuri nei gyvendama mūsų šalyje, 
nei mokesčius mokėdama, nei kalbėdama 
mūsų kalba, nei suprasdama mūsų kultūrą – 
prašom, pilnateisių piliečių armija! Taip, bū-
tent taip. Absurdas jau ėmė veikti.

Tad dabar, ponai Valstiečiai ir žalieji, 
atkelkime visus vartus, tegul eina per mus 
visi, mes ruošiami tapti pereinamuoju kiemu. 
Ant galų pagalės, ko mums sielotis? Žiūrėk, 
netrukus ir vyriausybės, ne tik globalistai 
paskelbs apie nacionalinių valstybių istorijos 
pabaigą. Juk Lietuvoje už valstybės pinigus jau 
net mokyklose ruošiami vaikai, kurių didžioji 
dalis nusitaikiusi emigruoti.

Valstybė – kai atsisuki į Rytus, 
pereinamasis kiemas – kai atsisuki į 

Vakarus?
Lietuvos pilietybė, kaip patogus žmogaus 

priedas, labai principingai siūloma tiktai „eu-
roatlantinius kriterijus“ atitinkančių valstybių 
piliečiams.

Nors ką čia slėpti: Briuselis gal ir norėtų 
erdvės nuo Lisabonos iki pat Vladivostoko, 
tačiau toks reikalas dar nepribrendęs. Tad kol 
kas lai tik Vakarų piliečiai tvarkosi Lietuvoje, 
kaip jiems patogu, „europietiškai“. Dalinasi 
pabėgėlių armijomis, atliekomis, siurbia jau-
nimą. Juk eurointegracija.

Negali būti priekaišto kitados iš Tėvynės 
okupacijos išvytiems tėvynainiams (preziden-
to Valdo Adamkaus atvejis). Jų sąžinė, žinios ir 
atsakomybė grąžino daugelį į Tėvynę.

Lietuvio pasas
Baisiausia, kad visas elitas (ir Valstiečių ir 

žaliųjų sąjunga, ir konservatoriai), prisidengęs 
kilnių tikslų šydu, užsidengę akis ir pamiršo, 
kad Seime dūla pasiūlytas tikrasis išeivių ryšio 
su Tėvyne išsaugojimo sprendimas.

2017 metų rugpjūčio 8 d. Seime įregistruo-
tas Lietuvio paso įstatymo projektas. Drauge ir 
visas su juo susijusių projektų paketas.

Pagal šiuos projektus kitas pilietybes 
įsigiję kilminiai Lietuvos išeiviai, gaudami 
(be jokių trukdžių) Lietuvio pasą, gautų ir 
visas Lietuvos piliečio teises (laisvo atvykimo, 
nuolatinio gyvenimo, švietimo ir mokslo, 
kitas socialines teises, o jų vaikai ir vaikaičiai – 
automatišką Lietuvos pilietybės atkūrimo 
teisę, grįžtant namo). Negautų tik vieno – 
spręsti mūsų, likusių Tėvynėje, valstybės rei-
kalų, politinio šalies likimo, negalėtų balsuoti 
Seimo, prezidento rinkimuose, referendu-
muose.

O dabar – dėmesio! Tarp Lietuvio paso 
įstatymo projekto autorių yra ir Valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos lyderis Ramūnas Karbauskis.

Komedijas vaidina R. Karbauskis, ar tra-
gifarsus?

Išvada: Valstiečių ir žaliųjų sąjunga įstūmė 
save į aklavietę, žaidžia dvigubus žaidimus, 
kvailina Lietuvą. O pati nežinia kam yra 
apsisprendusi. Jau suplanavo referendumo 
nesėkmę?

Matyt, kad taip. Bet iki paaiškės šio liū-
dno farso rezultatas, bus sueikvoti – ir vėl! – 
Lietuvos milijonai, „sugadinti“ tūkstančių 
nervai, suskaldyti ir supriešinti žmonės. Argi 
tai ne realūs pavojai Lietuvos nacionaliniam 
saugumui?

Netrukus pamatysime tikrąjį „valstiečių“ 
charakterį, o tiksliau – kas „valstiečių“ stovy-
kloje jį turi. Kviečiu liautis klejojus ir klaidinus 
Lietuvą. Prisiklejojote, draugai.

O kas dar geidauja vaidinti Naisių vasaroje 
„Ameriką pirtyje“, tas tegul savo partiečiams ir 
kiša naują šipkartę – dvejopą pilietybę.

Šaltinis – <www.delfi.lt>.

1  Lietuvos Respublikos Prezidento dekretas „Dėl Lietuvos Respub-
likos Seimo priimto Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 
nr. IX-929 7 straipsnio pakeitimo įstatymo nr. XIII-1459 grąžinimo 
Lietuvos Respublikos Seimui pakartotinai svarstyti“, 2018 m. liepos 
11 d., Nr. 1K-1350. Prieiga per internetą – <https://e-seimas.lrs.lt/portal/
legalAct/lt/TAD/191f5663854211e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-1c2dte0sd8> 
[žiūrėta 2018-09-13].

Dvigubos pilietybės spąstai
Dr. Arvydas JUOZAITIS, Vilnius

Dr. Arvydas Juozaitis. Jono Vaiškūno nuotr.

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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Martynas Jankus ir Vydūnas: bendrumai ir skirtybės
Doc. dr. Vaclovas BAGDONAVIČIUS, Vilnius

vargais negalais dar žiemoj 1897 mts. Tada 
jis iširo. – Dabar šoko mišrasis Giedotojų 
choras Birutininkams į pagalbą. Rudenį 1897 
mts. Jau buvo pradėję ir dainas mokinties. 
Taip tai žiemą 1898 mts. Giedotojai dainavo 
Birutininkams. Padarė tai ir dar vasaroj, ir 
1899 mts. Jie dainavo ir vaidino jiems. Bet 
tie keli Birutininkai, kurie rengė tas šventes, 
pasielgė taip su daininkėmis, kad jos atsi-
sakė dar kart Birutininkams talkininkauti. 
Ir tokiu būdu buvom priversti visai savaip 
veikti […]. Kaip artinos 1905 mt., reiškia 20 
mt. po Birutės įsteigimo, aš raginau kelis 
Birutininkus naujai sustot į draugiją ir veikt 
senu būdu, tai esti, kalbomis žadinti žmones, 
kaip tai buvo daryta pirmais Birutės metais. 
Naujai parinktas Birutės pirmininkas kelis 
kart ir sušaukė žmones ir sakė kalbas, Giedo-
tojų draugija jam užmokėjo kelionės išlaidas. 
Bet po 1907 mt. Šis pirminikas bandė Birutei 
chorą steigti viliodamas Giedotojus pas save 
ir tad šventes kelti […]. Truko kelis metus, 
ir Birutė naujai pranyko. Giedotojų draugija 
dar šiandien tebeveikia. Birutėj buvo iš pat 
pradžių ardančių elementų. Todėl pasidarė 
reikalinga dėl tautinio atgijimo Giedotojų 
draugiją tvirtinti ir atskirą laikyti. Birutė 
niekumet nebuvo „užpulta” Giedotojų, bet 
Birutininkai tūlus kartus užpuolė Giedoto-
jus. Giedotojai paliko Birutę jos likimui ir 
griaujantiems jos elementams“26.

Reikia pasakyti, kad, aiškinantis Birutės 
ir Giedotojų draugijos santykius, tiesa yra 
Vydūno pusėje. Jo teiginiai buvo konkretesni 
ir pagrįstesni negu M. Jankaus. Vydūnas 
rėmėsi ne tik atmintimi ir prisiminimais, bet 
ir po ranka turėta medžiaga, kruopščiai su-
rinktomis renginių programomis, ano meto 
spauda (kad ir ta pačia Saulėteka), kurioje 
buvo labai išsamiai aprašomi ano meto kul-
tūrinio Mažosios Lietuvos gyvenimo įvykiai. 
Vydūnas buvo sukaupęs medžiagos pradėtai 
rašyti Mažosios Lietuvos tautinio atgimimo 
istorijai, kuri Antrojo pasaulinio karo metu 
buvo baigta ir kurios mašinraštis žuvo karo 
audrose27. Naudojimąsi kruopščiai surinkta 
medžiaga Vydūnas pademonstravo Aukure 
skelbtuose straipsniuose apie savo kultūrinę 
veiklą bei kultūrinį mažlietuvių gyvenimą 
tos veiklos metu28. M. Jankus minėtame ra-
šinyje, nors ir nėra pakankamai preciziškas, 
bet nėra ir šališkas – nei piktai kalba apie 
Giedotojus, nei aukština Birutę, neslepia jos 
nuosmukių. Jam iš laiko perspektyvos tik 
atrodo, kad konkurencinėje kovoje Birutė 
buvo įveikta ir sąmoningomis pastangomis 
pašalinta iš veikimo arenos. Tuo pašalinimu 
Giedotojai išreiškę negatyvų nusiteikimą ko-
vingojo Birutės veikimo prieš germanizaciją 
atžvilgiu. M. Jankus netgi buvo pamiršęs, 
kas daugiau kaip prieš du dešimtmečius 
buvo rašoma jo paties leistoje Saulėtekoje. 
Tiesa, kalbėdamas ar rašydamas apie Gie-
dotojų draugiją, M. Jankus jos atžvilgiu yra 
pažėręs ir tiesioginių kritinių pastabų. Kaip 
teigia pats Vydūnas, M. Jankui nepatikę, 
kad Giedotojų renginių programose būdavo 
pateikiami ne tik lietuviški atliekamų dainų 
tekstai, bet ir jų vertimai į vokiečių kalbą, 
nekaip jis atsiliepė ir apie Birutės dvidešim-
tmečio šventėje vaidintą Vydūno komediją 
Birutininkai. Toks M. Jankaus nepasitenkini-
mas šiais dalykais Vydūnui atrodė nelabai 
suprantamas, veikiau sąlygotas nepakanka-
mo įsigilinimo į juos29.

M. Jankaus ir Vydūno keliai jau tiesiogiai 
susitiko dar viename svarbiame lietuvišku-
mo sklaidos bare – knygų leidyboje. Taip 
buvo lemta, kad Vydūnui teko prisidėti prie 
realizavimo to, kas tai pačiai Birutei nebuvo 
pasisekę padaryti. Jai nepavyko išleisti, kaip 
buvo užsimota, kalbos ir švietimo sklaidai 
svarbių lietuviškų knygų. To ėmėsi 1901 m. 
Tilžėje įsisteigęs Prūsų lietuvių susivienijimas. 
Deja, ir jam tik kai kas tepavyko padaryti. O 
pavyko būtent su Vydūno ir jo bendražy-
gių – M. Raišukytės, A. Bruožio – pagalba. 
Minėtasis Susivienijimas 1902 m. išleido 
pirmą knygelę – Bendraitė30, o 1904 m. antrą 
– Senutė31. Šios abi gotiškais rašmenimis 
spausdintos knygelės faktiškai yra pirmosios 
Vydūno knygos. Pirmoji – įvairių autorių 
patriotiškai orientuotų tekstų rinkinys. Di-
džiosios tų tekstų dalies autorius ir knygos 
sudarytojas – Vydūnas. Antroji – Senutė 
– trumpa Lietuvos istorija. Tiesa, knygoje 
jis nenurodytas, tačiau autorystę (kaip ir 

pirmosios sudarymo autorystę) vėliau yra 
nurodęs pats Vydūnas32. Spausdintos jos abi 
Bitėnuose M. Jankaus spaustuvėje. Šios kny-
gos negalėjo pasaulio išvysti be tiesioginių 
autoriaus ir leidėjo kontaktų. 

Bitėnai ir Rambynas ilgainiui tapo ne 
epizodinių, o nuolatinių M. Jankaus ir Vy-
dūno kontaktų vietomis. Maždaug nuo XIX 
a. paskutiniojo dešimtmečio vidurio Ram-
bynas tampa lietuviškų švenčių (dažniausiai 
Joninių) vieta. Būtent iš Tilžės matyta Ram-
byno aukuro liepsna jaunąjį Vydūną pašau-
kusi tautoje kūrenti dvasinės gyvybės ugnį33. 
Čia vyksta lietuvių jaunimo susibūrimai, 
rengiami koncertai, spektakliai, sakomos 
patriotinės kalbos. Pirmą kalbą ant Ram-
byno Vydūnas sakė 1896 m. birželio 23 d. 
Birutės surengtoje Joninių šventėje34. Nuo 
tada Vydūnas tapo nuolatiniu kalbėtoju 
čia vykstančiose šventėse, Tilžės lietuvių 
giedotojai – nuolatiniai programos atlikėjai, 
pasilinksminimų organizatoriai. M. Jankus – 
irgi daugelio švenčių dalyvis ir dažnas 
kalbėtojas. Svetinga M. Jankaus sodyba Bitė-
nuose – taip pat nuolatinė Giedotojų, kaip ir 
daugelio kitų svečių, prieteliško pabendravi-
mo vieta. Ypač gražūs tokie pabendravimai, 
kuriuose susitikdavo Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos žmonės, būdavo tarpukario laiku. 
M. Jankus tada atrodė kaip koks Rambyno 
vaidila. Jam labai tiko tuo metu jau prigijęs 
Mažosios Lietuvos patriarcho titulas. Lietu-
vos nepriklausomybės dešimtmečiui Aukuro 
rūpesčiu buvo padirbdinta Amžinoji Ram-
byno kalno knyga, kurią pavesta saugoti  
M. Jankui. Joje garbė pasirašyti pirmajam 
buvo suteikta Vydūnui. Jis įrašė: „Tegul 
auga lietuvių tautoje visa, kas gera, kas 
gražu, kas išmintinga, teisinga ir tvirta. 
Rambyne 1928 birželio 24 d.“

Bitėnus–Rambyną ir Tilžę skyrė Nemu-
nas ir keli kilometrai pievų. Nemunu plau-
kiojo laivai, kuriais pas M. Jankų atvykdavo 
ekskursijos iš Lietuvos. Plaukdavo laivas ir 
iš Tilžės su Vydūnu ir jo giedotojais. Tačiau 
atplaukdavo ar kitais keliais į Bitėnus at-
keliaudavo Vydūnas ir vienas – pailsėti ar 
ramiai nuo visų pasislėpęs padirbėti ir su 
Rambyno vaidila pabendrauti. Dažnesni 
tokie atkeliavimai būdavo iki Pirmojo pa-
saulinio karo, nors ir tarpukariu buvo irgi 
nereti. Deja, nebebuvo Vydūno 1938 m. 
Joninių šventėje, kurioje buvo numatytas 
gražus jo pagerbimas septyniasdešimtmečio 
proga. Tiesa, tasai pagerbimas buvo ir jam 
pačiam nedalyvaujant. Ant Rambyno tada 
dainavo Šilutės šaulių choras, o Klaipėdos 
teatro artistai suvaidino Vydūno Vėtrą35. Pats 
Vydūnas tada buvo ką tik iš kalėjimo išleis-
tas, o vokiečių valdžia buvo atėmusi leidimą 
keliauti Lietuvon, taigi, ir į Bitėnus36.

Kad M. Jankaus ir Vydūno bendrauta ne 
vien kaip visuomenės veikėjų, t. y. laikan-
tis oficialios pagarbos, o šiltai, bičiuliškai, 
rodo Vydūno laiškai M. Jankui. Dauguma 
jų pateko į Jurgio Šaulio archyvą (didžioji 
dalis iš 85 jame esančių Vydūno laiškų), 
perduotą Pensilvanijos universitetui (JAV). 
Netolimoje ateityje jie turėtų būti paskelbti ir 
aptarti. Tik penki iš žinomų Vydūno laiškų 
M. Jankui yra Lietuvoje. Keturi iš jų saugo-
mi Vilniaus universiteto bibliotekos (VUB) 
Rankraštyne (F1–D 509), vienas – Mokslų 
akademijos bibliotekos (LMAB) Rankraščių 
skyriuje (F103–111). Šie laiškai platesnei bei 
mokslo visuomenei taip pat nėra žinomi ir 
dar nėra patekę į mokslinę apyvartą. Pir-
masis iš Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraštyne saugomų – 1899 m. lapkričio 
14 d. rašytas – laiškas yra dalykiškas. Jame 
būsimasis Vydūnas prašo M. Jankų parūpin-
ti, matyt, besikuriančios Giedotojų draugijos 
repertuarui reikalingų trijų lietuviškų dainų 
tekstus. Tas dainas iš savo vokiškai 1897 m. 
išleisto lietuvių liaudies dainų rinkinio Vy-
dūnui rekomendavęs vokiečių etnografas 
F. Tecneris (Franz Oskar Tetzner, 1863–1919). 
Nežinia, ar M. Jankus tą prašymą išpildė, 
tačiau tos dainos netrukus tapo minėto 
repertuaro dalimi. Dvi iš jų buvo skelbtos 
Vydūno rinkinyje Lietuvos aidos (Tilžė, 1904): 
„Ištekėjusi“ (F. Tecnerio vok. pavadinimas 
„Die betrübte Braut“, ją harmonizavo Vydū-
no brolis Albertas Storostas), „Netikrasis“  
(F. Tecnerio vok. pavadinimas „Verschmäht“, 
šios liaudies dainos žodžius Vydūnas kiek 
koregavo, harmonizavo jo bičiulis P. V. 
Volfas). Trečioji daina – „Anoj pusėj ežero“ 
(vok. „Drüben“) taip pat yra vieną kitą 

kartą buvusi Giedotojų draugijos koncertų 
programose37. 

Antrasis, 1905 m. vasario 27 d. rašytas, 
laiškas yra akivaizdžios bičiulystės liudy-
tojas. Juo Vydūnas praneša skaudžią žinią 
apie savo jauniausio 27-erių metų brolio 
Alberto Storosto mirtį. To brolio, kuris buvo 
beįsibėgėjančios Vydūno kultūrinės veiklos 
bendražygis: būdamas muzikas, jis harmo-
nizavo daugelį Giedotojų draugijos reper-
tuarui skirtų liaudies dainų, ne vieną paties 
Vydūno autorinį tekstą. Beveik visas laiškas 
skirtas padėkai už tai, ką velionis gero patyrė 
atostogaudamas vasarą Jankų sodyboje. Pa-
žymima, kad Bitėnuose pabuvojęs a. a. brolis 
buvo atsigavęs, sustiprėjęs taip, kad dėl pa-
sveikimo „nebereikėtų abejoti“. „Jis Jums ir 
Jūsų žmonelei labai dėkingas buvo už tai, o 
manė Jus kartą kaip nors padžiuginti. Negal. 
Kitaip buvo lemta“, – rašoma laiške.

Kiti du atvirlaiškiai (vienas ant Vydūno 
leisto Šaltinio firminio atviruko) – trumpi. Jie 
taip pat liudija apie tai, kad Bitėnai – viena iš 
mėgstamiausių Vydūno poilsio vietų. Abiejuo-
se (rašytuose 1905 m. rugpjūčio 31 d. ir 1906 m. 
rugpjūčio 6 d.) apgailestaujama, kad dėl dide-
lio užimtumo Vydūnas negalėsiąs žadėtu laiku 
atkeliauti į Bitėnus ir bent kiek čia pabūti, tiki-
masi, kad gal kitą kartą tai pavyksią. 1906 m. 
rugpjūčio 6 d. atvirlaiškiu M. Jankus sveiki-
namas gimimo dienos proga: „Ištariu šiuom 
rašteliu savo širdingus laiminimus būsiančiam 
Jums metui. Vis tolyn ir priekin, pirmyn, tai 
tai, ką Jums veliju.“

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos 
Rankraščių skyriuje esantis laiškas rašytas 
Pirmojo pasaulinio karo metu iš Berlyno 
vokiškai į Rusijos Samaros guberniją iš-
tremtam M. Jankui. Juo Vydūnas M. Jankui 
praneša, kad giminaičiai gerai tvarko jo ūkį, 
kad vienas iš jų apsigyveno spaustuvėje, 
kad sūrinė nebeveikia, nes pienas dabar yra 
naudojamas kitiems reikalams. M. Jankaus, 
matyt, buvo rašyta pirma ir teirautasi apie 
padėtį paliktuose namuose. Vydūnas atsakė, 
iš paties M. Jankaus žinodamas jo adresą 
tremtyje.

Karą Vydūnas išgyveno skaudžiai, ypač 
piktinosi kai kurių rusų armijos padalinių 
elgesiu su civiliais gyventojais laikinai 
užimtose Rytų Prūsijos vietovėse. Apie tai 
1914–1915 m. jis nemažai rašė paties leistuo-
se Jaunime ir Naujovėje. Jankų šeimos karo 
laiko dramai taip pat neliko abejingas. Ypač 
jį sukrėtė tai, kad tremiant šeimą net senolio 
M. Jankaus tėvo nepagailėta. Tremtyje M. 
Jankus neteko ne tik tėvo, bet ir jaunylio 
ketverių metų sūnaus, o dar vienas sūnus 
žuvo Vakarų fronte. Karo metas netektimi 
pažymėtas ir Vydūnui: fronte Belgijoje 1916 
m. žuvo brolis Hermanas.

Fragmentiškai palietėme dviejų iškiliau-
sių XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios 
Lietuvos asmenybių tiesioginio ir netiesio-
ginio sąlyčio taškus. Tuos taškus atrandame 
Aušros sklaidoje, Birutės draugijos veikloje, 
knygų leidyboje, Rambyno kalno iškilmėse, 
asmeniniame bendravime. Labiausiai juos 
vienija tai, kad jie buvo nuoseklūs lietuvybės 
puoselėtojai, kovotojai prieš germanizavimo 
politiką. 

Jie turėjo netgi kai kurių esminių charak-
terio bendrumų – atkaklumą, tvirtą laikyseną, 
principingumą, vertybinių orientacijų pasto-
vumą, darbštumą. Tačiau belyginant vieną su 
kitu, paaiškėja, kad šios ryškios asmenybės 
daug kuo ir skyrėsi. Ryškiausi skirtumai – 
jų žmogiškoje prigimtyje. Žinoma, kai kuo 
skyrėsi ir jų požiūriai. M. Jankus savo tauti-
nėje veikloje buvo radikalesnis, kovingesnis, 
reiškėsi ne tik kaip ramus kultūrininkas bei 
spaudos darbuotojas, bet ir kaip ryžtingas ir 
drąsus politikas. Vydūnas žymiai nuosaikes-
nis kultūrininkas, savo veikloje didžiausią 
dėmesį skyręs tautiečių dvasinei kultūrai 
ugdyti, jų tautinei savimonei ir savigarbai 
stiprinti. Palyginęs abu didžiuosius mažlie-
tuvius, išeivijos veikėjas Juozas Pronskus 
apie juos yra taip pasakęs: „Asmenybės tur-
tingumu ir patrauklumu su M. Jankumi ga-
lėtų konkuruoti tik filosofas Vydūnas, tačiau 
krašto vadavimo kovos žygyje – Martynas 
Jankus turi pirmenybę.“38Abu vadovauda-
miesi skirtingais taktiniais požiūriais, bet nei 
vienas, nei kitas to skirtingumo nesistengė 
pabrėžti. Tačiau šiokią tokią iš to skirtingu-
mo kilusią įtampą galima įžvelgti tame, kad 
jie savo atsiminimuose nevienodai traktavo 
Birutės ir Tilžės lietuvių giedotojų draugi-

jos santykius. M. Jankui atrodė, kad buvo 
reikalingas ne tik Giedotojų nuosaikumas, 
bet ir 1903 m. atgijusios Birutės radikalumas, 
kurį Giedotojai, kaip jam atrodė, užgniaužę. 
Vydūnas, kaip matėme, su tokiu požiūriu 
Giedotojų atžvilgiu nesutiko.

Kad ir turėdami kai kurių esminių cha-
rakterio bendrumų, savo charakteriais jie 
gerokai ir skyrėsi, netgi tuos pačius bruožus 
įkūnijo kiekvienas savaip. M. Jankus – konf-
liktiškesnis, kietakaktiškesnis, ambicingesnis, 
įžeidesnis, stačiokiškesnis, Vydūnas – lanks-
tesnis, tolerantiškesnis, atlaidesnis, jautresnis.  
M. Jankus buvo ūkininkas, valstietis. Tokiu 
pagal charakterį jis išliko ir savo visuome-
ninėje veikloje. Visų jo laimėjimų ir pra-
laimėjimų siūbavimai primena valstiečio 
patiriamus derlingų ar prasto derliaus metų 
svyravimus. Jo ir santykiai su bendražygiais 
ne itin subtilūs, kai kada net gruboki, konf-
liktiški. Vydūnas – intelektualas, subtilus 
inteligentas, tikro dvasingumo įsikūnijimas. 
M. Jankus, pats daug rašęs, leidęs laikraš-
čius, knygas, sakęs viešas kalbas, veiklus 
politikoje, iš esmės tebuvo savamokslis – 
tik pradžios mokyklą tebaigęs. Ir tai, šiaip ar 
taip, uždėjo antspaudą visam jo veikimui. Ta-
čiau, kaip puikiai žinome, tasai veikimas buvo 
didžiai reikšmingas ano meto Mažosios Lietu-
vos raidoje. Vydūnas savo veikimu ir kūryba 
tapo pirmo ryškumo žvaigžde visos Lietuvos 
(tiek Didžiosios, tiek Mažosios) kultūroje. 
Jis irgi tam tikra prasme buvo autodidaktas 
(taip jį yra pavadinęs J. Tumas-Vaižgantas39), 
tačiau europinio universitetinio lygio, sukūręs 
savo filosofinę sistemą, užimančią ryškią vietą 
lietuviškosios filosofinės minties raidoje, savo 
kūryboje įdiegęs modernios dramaturgijos ir 
modernaus teatro principus, kurie mūsuose iš 
naujo atrasti buvo po gero pusšimčio metų40. 
Tačiau, būdami daug kuo gerokai skirtingi, 
M. Jankus ir Vydūnas lietuvybės puoselėjimo 
požiūriu, įnašu į jį yra abu dideli ir reikšmingi, 
nors vėlgi savaip. M. Jankus veikė plačiai – 
kaip spaustuvininkas, aktyvus visuomeninin-
kas, politinio veikimo dalyvis, tautiečių teisių 
gynėjas, laikraštininkas, netgi literatas. Tačiau 
nė vienoje iš tų sričių jis nepasiekė didelių 
laimėjimų ir ryškesnės gilumos. M. Jankaus, 
kaip įstabios didelio populiarumo pasiekusios 
asmenybės, Mažosios Lietuvos patriarcho fe-
nomeną sudaro jo energingo veikimo visuma. 
Vydūnas taip pat reiškėsi keliose srityse – 
filosofijoje, dramaturgijoje, teatrinėje ir muzi-
kinėje veikloje, žurnalistikoje, istoriografijoje, 
tačiau visumoje jo veikimas siauresnis, bet 
nepalyginamai gilesnis. Vydūnas pačia savo 
esme yra kultūros veikėjas ir kūrėjas, savo 
veikloje ir kūryboje vadovavęsis fundamen-
taliais filosofiniais pagrindais. M. Jankui tauta 
buvo vertybė pati savaime. Vydūnas mąstė 
apie jos egzistencijos prasmę, apie jos misiją 
žmonijos kultūros raidoje ir siekė, kad lietuvių 
tauta būtų „viena iš ryškiausių žmoniškumo 
reiškėjų pasaulyje“.

Iš kn. Bagdonavičius V., Martišiūtė-Linar-
tienė A., „Vydūnas“, [monografija], Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017, 
p. 159–172.

19 „Iš Lietuvininkų krutėjimo“, in: Saulėteka, 1900, Nr. 3, p. 87.
20 „Metams pasikeitus“, in: Saulėteka, 1901, Nr. 13, p. 284.
21  „Lietuviškosios draugijos Prusų Lietuvoje“, in: Saulėteka, 1900, 
Nr. 7, p. 177.
22  „Metams pasikeitus“, in: Saulėteka, 1901, Nr. 13, p. 284.
23 „Iš Lietuvininkų krutėjimo“, in: Saulėteka, 1901, Nr. 13, p. 292.
24 J. Pavydunas [J. Vanagaitis], Bangos pavestos „Byrutes“ naudai, 
Tilžė: „Byrutės“ draugija, 1908, 12 p.
25 M. Jankus. „Birutė“– pirmoji tautiška draugija Prūsų Lietuvoje“, 
in: Klaipėdos žinios, 1924 m. gruodžio 21 d.
26 Vydūnas, „‘Birutė‘ ir Giedotojų draugijos santykiai“, in: Klaipėdos 
žinios, 1925 m. sausio 1 d.
27 V. Bagdonavičius, Sugrįžti prie Vydūno: Straipsniai, esė, pokalbiai, 
p. 160–163; Vydūnas, „50 metų tautinių draugijų Prūsų Lietuvoje“, 
in: Kultūros barai, 1988, Nr. 3, p. 53–56.
28  Vydūnas, „Tautinė mano amžiaus veikla“, op. cit. 68–74. 
Vydūnas, „Tautinės Prūsų lietuvių šventės ir vakarai“, in: Au-
kuras, p. 75–83. 
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77–79.
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cit., p. 55.
35 P. Alšėnas, min. veik., op. cit., p. 125.
36 Vydūnas, Kalėjimas – laisvėjimas, Detmold, 1947, 72 p.
37 Tilžės Lietuvių giedotojų draugijos Lietuvių švenčių programos, 
in: Lietuvos muzikos, teatro ir kino muziejaus archyvas (LTMKA), A 
1123, Tilžės Lietuvių giedotojų draugijos fondas.
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40 Žr: A. Martišiūtė, Vydūno dramaturgija, Vilnius: Litimo, 2000, 
258 p.

Atkelta iš 3 p.
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Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija

Gardino spaustuvė ir jos leidiniai 
XVIII a. antroje pusėje

Periodinė spauda
Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Tęsinys kitame numeryje

Pradžia Nr. 5 (847)

Pateikiant išsamius svečių kraštų apra-
šymus, pačia pirma eilute įvardijama šalyje 
vyraujanti religija: Anglija – kalvinistų reli-
gijos karalystė, Austrija – katalikų religijos 
kunigaikštystė, Danija – liuteronų religijos 
karalystė ir pan. Čia galima įžvelgti religi-
nės tolerancijos užuomazgas, be didesnių 
trukdžių plitusias ir stiprėjusias daugia-
tautėje, skirtingus tikėjimus išpažinusioje 
valstybėje.

Peržvelgus Vilniaus ir Gardino kalendo-
rius, matyti, kad pastarajame įvairių pasako-
jimų apie užsienio šalis, ten gyvenančias ar 
gyvenusias iškilias asmenybes yra gerokai 
daugiau. Dažnesni Kalendarz Grodzieński 
ir pasaulio politinės arenos įvykių (nors ir 
praėjusių) vertinimai:

Norėdamas sustabdyti slaptą prekybą, kurią 
amerikiečiai vedė su Prancūzija ir Ispanija, Parla-
mentas [Anglijos – J. Ž-G.] išsiuntė jūrų žvalgus, 
idant šie pasisukiotų netoli Amerikos krantų. 
Šitoks laisvės suvaržymas supykdė amerikiečių 
kolonijas, ir tai tapo pagrindine nenumaldomo 
karo priežastimi. [...] Pritrūkusios tikrų pinigų, 
Amerikos kolonijos ėmė leisti popierinius. An-
glija jais atsiskaityti uždraudė, reikalavo mokėti 
sidabru. Tai suerzino per prievartą suburtuosius, 
apmaudą slepiančiuosius – ir šitai buvo antroji 
karo priežastis.66

Kalendarz Grodzieński aptariami ir to 
laikmečio ekonominiai pasiekimai. 1780-
ųjų numeryje spausdinamas didžiulis 
straipsnis apie Anglijos manufaktūras. 
XVIII a. antroje pusėje Europoje (pirmiau-
sia tokiose šalyse kaip Anglija, Prancū-
zija, Nyderlandai, Vokietija, Šveicarija) 
besikuriančios įvairios pramonės įmonės 
laikytos „veiksminga priemone siekiant 
ekonominės pažangos, mažinant žmonijos 
skurdą bei nedarbą, stabdant jos moralinį 
nuopolį“67. Tokia pažiūra, patvirtinta 
spausdintu žodžiu ir paskleista visuome-
nei, turėjo pateisinti ir sykiu paremti Gar-
dino seniūno A. Tyzenhauzo vykdomas 
reformas, ypač manufaktūrų steigimą. 
Minėtame straipsnyje apie Angliją skru-
pulingu tikslumu, numaldant bet kokias 
abejones, keliamas ekonominės pažangos 
keliu einančios šalies pavyzdys:

Garsi žemdirbyste, tačiau ne mažiau ir ma-
nufaktūromis Anglija! Tame krašte šio amžiaus 
[XVIII a. – J. Ž-G.] pradžioje priskaičiuota apie 
12 milijonų avių. Skaičiuojant vien tik vilną, kie-
kvienos vidutinė kaina – 2 šilingai, taigi 20 avių 
jau sudarytų vieną svarą. [...] Norvičo vilnos ma-
nufaktūroje dirba 120 tūkstančių fabrikantų. Per 
metus gaminių parduodama ne mažiau kaip už 
100 tūkstančių svarų sterlingų. [...] Lydo miestas 
ir jo apylinkės garsėja angliškos gelumbės manu-
faktūra. Kiekvieną savaitę vykstančiu prekymečiu 
ten per valandą gelumbės parduodama už 20, o 
kartais ir už 30 tūkstančių svarų. [...] Škotijoje ir 
Airijoje, ne Anglijoje, kur nedera linai, yra didžiai 
garsus drobės fabrikas. 1766 metais gautos dro-

bės buvo priskaičiuota per 12 milijonų angliškų 
uolekčių. 

[...] 
Be vilnos, Anglija daugiausia parduoda gami-

nių iš plieno, alavo, vario, žalvario, tombako. Iš 
viso šalies manufaktūrose dirba apie 400 tūkstan-
čių asmenų. Iš ten į užsienį per metus išvežama 
prekių už 600 tūkstančių svarų sterlingų, iš jų 
už 150 tūkstančių siunčiama į Ameriką. Tačiau 
Anglija mažai turi geležies, be to, ji gana prasta, 
atvežta iš Švedijos, Sirijos, Korintijos, Kranjsko 
[Slovėnijoje – J. Ž-G.]. [...] 

Prekybos mastai Britanijoje
Metinis Anglijos pelnas svarais sterlingais:
Portugalijoje – 2 000 000,
Ispanijoje – 1 600 0000,
Turkijoje (mažiausiai) – 400 000,
Olandijoje – 1 200 000.68

Pasaulis pažįstamas jį įvardijus, su-
skaičiavus, įvertinus. Toks pažinimas 
suponuoja kosmopolitinę jauseną, drąsą 
ištrūkti iš savų ir priimti kitus. XVIII a. 
neretai yra vadinamas kosmopolitizmo 
epocha – metu, kuomet svetimi, anksčiau 
net negirdėti pasaulio kraštai aptariami, 
vertinami tarytum gimti:

Niujorkas užima 10 000 kvadratinių mylių. 
[...] [Amerikos] Sostinėje yra 2 500 namų, ten 
gyvena 16 tūkstančių gyventojų. Provincijoje 
piliečių skaičius viršija 100 tūkstančių, iš jų yra 
priskaičiuojama daug olandų. [...] Naujasis Džer-
sis užima 75 000 kvadratinių mylių, ir gyventojų 
skaičius siekia 75 tūkstančius. Nors derlingos 
žemės toje provincijoje ir apstu, tačiau prekiau-
jama nedaug.69 

Pažinti pasaulį skatinama ne tik pasako-
jimais, bet ir pasitelkus vizualias priemones: 
1774 m. Kalendarz Wileński spausdinamas 
žemėlapis su aiškiai pažymėtomis LDK 
sienomis ir arčiau bei toliau išsidėsčiusiomis 
užsienio valstybėmis. Taigi visuomenė, į 
kurią orientuota kalendoriuose pateikiama 
informacija, tarytum įkurdinama pasaulinia-
me kontekste, tiksliai nurodant vietą, laiką, 
įvykių priežastis ir pasekmes.

Kalendoriuose publikuotos žinios skai-
tytojams padėdavo susivokti ne tik politi-
kos, ekonomikos, bet ir kitose srityse. Štai 
į 1778-ųjų Kalendarz Grodzieński įtraukiama 
išsami tuometinės Europos periodinių leidi-
nių klasifikacija. Vaizdingais palyginimais 
(pasitelkiant įvairiausias spalvines gamas, 
antikinius įvaizdžius) apibūdinama spaudi-
nių forma ir tematika, išskiriami kiekvienam 
leidiniui būdingiausi bruožai:

1. Baltasis žurnalas arba laikraštis įvykius 
aprašo tik teisingai, sąžiningai, be jokios klastos 
ar apgaulingų vingrybių ir prasimanymų, kaip ir 
kur kas nutiko.[...]

2. Juodojo medžiaga įdomi, tačiau išdėstyta 
piktai, pridedant savo nuodų svetimoms ydoms 
išjuokti.[...]

3. Rudasis artimas kaimyniniam juodajam, ir 
būtent naktį juos sunku atskirti.Visgi kitokia nei 
juoda, toji spalva sklinda šviesesniais spinduliais. 
Klastingų lupikautojų žodis tamsiausius nusikal-

timus išguldo – žinoma, tokie visuomet pasirengę 
ne dorybes, o bjaurius nusidavimus pamatyti, kad 
tik įsiteiktų.[...] 

[...]
8. Žydrasis žurnalas vien apie dangiškas 

laimes rašo, taip pat ir apie žemiškas, kurios į 
dangiškąsias esti panašios.[...]

9. Galiausiai pilkasis – itin savitas dienraštis, 
esantis vidury visų spalvų; jis kaskart neva vis 
puola žemyn, betgi tuo pačiu, nelyg koks Antėjas, 
vėlei į aukštumas kyla. Jis siekia apie viską ne tiek 
pagrįstai, kiek drąsiai pasakot.70

Atskiras dėmesys skirtinas ir kalendo-
riuose publikuotiems straipsniams apie 
mediciną, astrologiją, įvairias pranašystes. 
XVIII a. antroji pusė – lūžio medicinoje me-
tas, sąlygotas tuolaik modernių mokslinės ir 
praktinės medicinos atradimų71. Aptariamu 
laikotarpiu išauga ir pačios visuomenės do-
mėjimasis sveikata, jos saugojimo būdais. Į 
skaitančios auditorijos interesus reaguoja ir 
Vilniaus bei Gardino kalendoriai. 1771 m. 
Kalendarz Wileński spausdinamas straipsnis 
apie maro epidemiją. Adresatui (lenkų kalbą 
mokančiam LDK piliečiui) gal kiek ir primi-
tyvia, tačiau suprantama kalba aiškinami 
ligos požymiai, jų atsiradimo priežastys:

Maras yra viena iš ūmiausių epidemijų, o ją 
sukelia užnuodyti, į mūsų kraštus iš rytų sklin-
dantys oro garai. [...] Kaip byloja garsusis vokiečių 
gydytojas Hofmanas, kvėpuojant, o tai, beje, nu-
tinka ir kitoms užkrečiamoms ligoms užpuolus, 
maro nuodai, įtraukti kartu su oru, susimaišo su 
seilėmis, užkrečia galvą, išsausina gyslas, išsunkia 
bet kokią gyvastį, sukelia galvos sunkumą, nejau-
trą, mieguistumą, ūmų skausmą.72

Po įžanginių, europinės patirties pavyz-
džiais iliustruotų pastabų pereinama prie 
konkrečių, savo krašto visuomenei skirtų 
patarimų, kaip gydyti užsikrėtusius maru:

Kaip ir gydant raupus, veiksmingas [maro – J. 
Ž-G.] gydymas priklauso nuo kuo ankstyvesnio 
ligos sustabdymo medikų vadinamoje primae 
viae srityje; taip pat reikia spėriai mušti karštį 
bei padėti prasiveržti išbėrimui. [...] Kuomet liga 
pastebimai sumenksta, ligoniui, idant sustiprėtų 
jėgos, galima duoti išgerti degtinės.73

Ūkio kalendoriuose (jau minėtuose 
Kalendarz Gospodarski ir Kalendarz Rolniczy i 
Gospodarski) dažnai būdavo publikuojamos 
„astronominės žinios“. Rašyta apie kurios 
nors planetos daromą įtaką orams, derliui. 
Tokių pranešimų pagrindu paprastai tap-
davo įvairūs mokslu nepagrįsti spėjimai. 
Kalendarz Wileński spausdinamos naujienos 
iš astronomijos skaitytojus pirmiausia pažin-
dina su pačiu šio mokslo objektu:

Dangaus šviesuliai yra trijų rūšių. Pirmajai 
priklauso nejudančios žvaigždės arba dar vadina-
mos stelloe fixoe [...]. Antrąją sudaro planetos, ku-
rios kitų šviesulių atžvilgiu pačios juda ir dar pri-
traukia nejudančias žvaigždes. Trečioji rūšis tai – 
kometos, šitaip pavadintos dėl šviesa plieskiančios 
savo uodegos.74 

Svarbu ne tik priimti informaciją, bet ir 
pažinti jos kilmę, šaltinius, suvokti priežas-
tis, gebėti jas sieti su kasdienio gyvenimo 
fragmentais. 

Naujai XVIII a. antros pusės LDK laikma-
čiuose yra traktuojamos ir pranašystės. Štai 
Kalendarz Grodzieński pradėjęs leisti jėzuitas 
K. Malinovskis nuo pat pirmųjų numerių 
(1776) ima polemizuoti su garsaus tuo metu 
pranašo Zicheno, Zellerferdo evangelikų 
bendruomenės superintendento, pranašys-
tėmis. Zichenas numatė didžulius žemės 
drebėjimus, 1783–1786 m. turėsiančius pa-
dalyti Europą į dvi dalis. Jo pranašystės, 
bauginusios Europą, pasiekė ir LDK. Ypač 
dažnai apie jas kalbėta, kuomet 1785 m. vasa-
rio 26-osios naktį Krokuvos apylinkėse įvyko 
žemės drebėjimas. Kaip tik tuo metu, siekiant 
sumažinti kilusią paniką, kalendoriuje ir buvo 
išspausdintas kritiškas straipsnis, aiškinantis 
žemės drebėjimų priežastis, jų tikimybę ir 
galimas pasekmes. Dėstytos mintys buvo 
grindžiamos kituose leidiniuose pasirodžiu-
siais pritariamais teiginiais:

Baigsiu teisinga Supraslio kalendoriaus įžval-
ga, kad ne viskas išsipildo, ko bijomasi. Taip pat 
ne visi dalykai, kurie baugina, yra įdomūs, o tikėti 
paprasta tik tuo, kad Alboraka buvo Mahometo 
kumelė, kuria jis nujojo iki devinto dangaus, kad 
turkų vadas vadovauja 270 tūkstančių galvų, ir 
kad savaime iššauna ne tik kamštis iš butelio, bet 
ir pranašystė.75

Didžiąją LDK kalendorių dalį užėmusios 
žinios iš pasaulio pateikdavo gana įvairią, 
skirtingus dalykus aprėpusią, to meto skai-
tytojus dominusią informaciją. Peržvelgtos 
publikacijos įgalina kalbėti apie XVIII a. 
antros pusės LDK visuomenės poreikius, 
rūpesčius, netgi tam tikrą jos vaizdą pasau-
liniame kontekste. Tą kitas interpretacijas 
inspiruojantį vaizdą žymia dalimi papildo 
ir kiek mažesnės apimties gimto krašto 
naujienos.

Gardino ir Vilniaus kalendoriuose 
išskirtinę vietą užėmė LDK ir Lenkijos 
Karalystės didikų, vyskupų, vaivadų, kašte-
lionų, ministrų, seniūnų, maršalkų, etmonų, 
raštininkų sąrašai. Kalendoriai funkcionavo 
kaip vieni pagrindinių visuomenės infor-
macinių šaltinių, teikę žinias apie valstybės 
struktūrą XVIII a. antroje pusėje, aiškinę 
šalies valdymo ypatumus. Kiekvienų metų 
Kalendarz Grodzieński ir Kalendarz Wileński 
numeriuose spausdinti įvairiausių krašte 
veikusių departamentų (užsienio reikalų, 
karo, teisingumo), komisijų (iždo, edu-
kacijos, teismo, pinigų kalimo), draugijų 
(elementorių leidybos) sąrašai, vardyti LDK 
ir Lenkijos Karalystės pavietai, kapitulos, 
aptarta LDK Vyriausiojo Tribunolo veikla. 
Visuomenė pažindinta su oficialiais po-
tvarkiais, Seimo priimtais nutarimais (kai 
kuriuose Kalendarz Grodzieński numeriuose 
publikuotos net detalios Seimo dienotvar-
kės). Nemažai būta ištraukų iš konstitucinių 
straipsnių, aiškinusių viešųjų valdžių pa-
skirtis, bajorų, miestiečių, valstiečių teises 
ir pareigas, bylų teisenos principus. 

Iš publikuotų sąrašų Gardino kalen-
doriuose išskirtinę vietą užėmė Vilniaus 
universitete, 1781 m. pervadintame į LDK 
Vyriausiąją mokyklą (Schola Princeps Magni 
Ducatus Lithuaniae), dėsčiusių profesorių 
vardai ir pavardės (Georgas Forsteris, Sta-
nislovas Bonifacas Jundzilas, Pranciškus 
Norvaiša, Jonas Sniadeckis, Mišelis Renje, 
Jeronimas Stroinovskis ir kt.), fakultetų 
bei katedrų pavadinimai (fizikos, moralės 
mokslų fakultetai, juose esančios matema-
tikos, chemijos, astronomijos, mechanikos, 
teologijos, teisės, istorijos, retorikos, litera-
tūros katedros). Informuota, kad Vyriausioje 
mokykloje ypatingas dėmesys skiriamas 
gamtos mokslų ir medicinos mokymui (at-
liepusiam Apšvietos epochos reikalavimus), 
kad joje veikia puikiai įrengtos laboratorijos 
ir kabinetai. Užsiminta, jog rektoriaus Mar-
tyno Počobuto (1728–1810) iniciatyva buvo 
perstatyta observatorija, aprūpinta moder-
niais prietaisais, taip pat, kad sukaupta 
didžiulė biblioteka. Pranešama ir apie tai, 
jog studentai Vyriausioje mokykloje mokomi 
Niutono fizikos, pažindinami su Koperniko 
atradimais. Tokia informacija pirmiausia 
turėjo būti naudinga mokslo siekiančiai 
jaunuomenei. Darytina išvada, kad Kalen-
darz Grodzieński leidėjai buvo suinteresuoti 
į skaitytojų gretas įtraukti ir šią, paprastai 
aktyviausią, uoliausiai priimančią įvairias 
žinias visuomenės dalį. Kalendarz Wileński 
panašios informacijos nėra pateikta.

66  Kalendarz Grodzieński na rok 1784, 1783 (cituojama iš kalendoriaus 
priedo, kur puslapiai nėra sužymėti).
67  Ulrich Im Hof, op. cit., p. 73.
68  Kalendarz Grodzieński na rok przestępny 1780, 1779, p. 12. 
69  Ibid., p. 18. 
70  Kalendarz Grodzieński na rok pański 1778, 1777, p. 30.
71  Tadeusz Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa: Wydawnic-
two Lekarskie PZWL, 1995, p. 118.
72  Kalendarz Wileński na rok 1771, w Wilnie: w drukarni J. K. M. i 
Rzpltey Akademickiey Soc. Jesu, 1770 (cituojama iš kalendoriaus 
priedo, kur puslapiai nėra sužymėti). 
73  Ibid.
74  Kalendarz Wileński na rok 1775, 1774 (cituojama iš kalendoriaus 
priedo, kur puslapiai nėra sužymėti). 
75  Kalendarz Grodzieński na rok 1776, 1775 (cituojama iš kalendoriaus 
priedo, kur puslapiai nėra sužymėti).

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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Kiekvienais metais Amerikoje esantis 
Tautos fondas aukomis paremia Lietuvoje 
skurstančias mokyklas, užribio lituanis-
tines mokyklėles ir lietuviškas draugijas. 
Jų parama labai didelė. Vien šiais metais 
Lietuvą pasiekė per 70 tūkst. JAV dolerių 
paramos. Daugiausia remiamos Vilnijos ir 
Vilniaus krašto mokyklos.

Tautos fondas labai daug prisidėjo, kad būtų 
atidarytos naujos ikimokyklinės lietuviškos 
grupės, kurių labai trūksta Vilnijoje, Vilniaus 
rajone. Švietimo ir mokslo ministerija suranda 
ir sumoka už patalpas, o Tautos fondas padeda 
įsigyti baldus, patalynę, lavinimo priemones ir 
t. t. Jau yra atidaryta 40 naujų ikimokyklinių 
lietuviškų grupių. Tai sukelia pasididžiavimo 
jausmą, kad vis daugiau mokinukų pradeda 
lankyti lietuviškas mokyklas. Vien šiais metais 
Tautos fondas skyrė 5 tūkst. JAV dolerių. Tai 
Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čekoniškių 
ir Karvio skyriaus ikimokyklinėms grupėms. 
Prisidėta, atidarant Lavoriškių gimnazijos naują 
ikimokyklinę grupę. 

Viena iš didžiausių paramos sumų yra 
skiriama ikimokyklinukų ir pradinių klasių 
mokinukų kuprinėms. Tai puiki dovana 
mūsų mažiesiems ikimokyklinukams ir pra-
dinukams. Ši akcija vykdoma nuo 2006 m. Iš 
viso iki šių metų Tautos fondas nupirko ir įtei-
kė 9 000 kuprinių ir jų priedų (kuprinėse mo-
kiniai randa įvairių mokymosi priemonių – 
nuo pieštukų, sąsiuvinių, dažų ir t. t. iki 
saldainiukų mažiausiesiems). Prie kuprinių 
pritvirtintas atšvaitas su Valstybės vėliavos 
spalvomis papuoštu Lietuvos kontūru ir 
užrašu: „Tautos fondas.“ Šiais metais įteikta 
750 kuprinių. 2018 m. Tautos fondas skyrė 
15 000 JAV dolerių kuprinėms ir kalėdinėms 
dovanėlėms. Nuo 2011 m. išdalyta 13 978 

Tautos fondas (JAV)

Padėka Tautos fondui už paramą 
Lietuvos mokykloms

Vida LELKAITIENĖ, Tautos fondo Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja

kalėdinės dovanėlės. 2018 m. bus įteikta 
2 600 kalėdinių dovanėlių su gražiomis, 
spalvotomis, vaikiškomis knygutėmis. Labai 
smagu vaikams gauti dovanėlių šv. Kalėdų 
proga, prieš šventes aplankomi net atokiausi 
darželiai ir ikimokyklinės grupės. 

Labai dėkojame Lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ pirmininkui Algimantui 
Masaičiui už pagalbą išvežiojant ir įteikiant 
kuprines, kalėdines dovanėles ir knygutes.

Nepamirštama paremti ir užribyje, Lie-
tuvos etninėse žemėse, gyvenančių lietuvai-
čių. Gudijos Apso ir Ūsonių lituanistinėms 
mokykloms, Lydos bendruomenei „Rūta“ 
ir lituanistinei mokyklai iš viso skirta 2 250 
JAV dolerių parama. Karaliaučiaus krašto 

Gaidytei, Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos 
mokinei, skirta 200 eurų premija, III vietos 
laimėtojai Evelinai Širinskytei, Senųjų Trakų 
Kęstučio pagrindinės mokyklos mokinei, 
skirta 100 eurų premija. 

Šiais metais Amerikos Tautos fondas 
suorganizavo stažuotes užsienio šalyse studi-
juojantiems studentams, kad vasarą jie galėtų 
atlikti stažuotę Vilniuje. Tai galimybė svetur 
besimokantiems studentams grįžti dirbti į 
Lietuvą. Tam buvo skirta 7 213 JAV dolerių.

Labai dėkojame visiems atsidavusiems, 
pasiaukojamai pareigas atliekantiems Tautos 
fondo darbuotojams: Mariui Griškoniui, Tau-
tos fondo tarybos pirmininkui, vicepirminin-
kams Jonui Stankūnui ir Mariui Marijošiui, 
einančiam ir Finansų komisijos pirmininko 
pareigas, Laimai Šileikytei-Hood, valdybos 
pirmininkei, Aldonai Kulbis, sekretorei, Aud-
rei Lukoševičiūtei, iždininkei, Gintautui Že-
maitaičiui, Skirstymo komisijos pirmininkui, 
ir Juan Pablo Debesis.

Nuoširdi padėka visiems aukotojams, 
suteikusiems vaikams džiaugsmo. Linkime 
geros sveikatos, laimės ir gerų darbų!

Prie Butrimonių pagrindinės mokyklos įrengta 
vaikų žaidimo aikštelė

Karaliaučiaus krašto vaikų folkloro kolektyvai „Malūnėlis“ (vad. A. Janvariova), „Rūtelė“ (vad. 
I. Tiriuba) ir „Nadruvėlė“ (vad. G. Kolego) folkloro koncerte Kaune

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos moksleiviai pina sodus Dzūkijoje

Šokiai stovykloje Kintuose, prie kurios finansavimo prisidėjo Tautos fondas

Rašinių konkurso „Ką man davė Lietuvos 100-
metis?“ I vietos laimėtoja, Vilniaus r. Nemen-
činės Gedimino gimnazijos IIIG klasės mokinė 

Karina Mickevičiūtė

Rudaminos „Ryto“ gimnazijos Ib klasės 
mokinė Gabrielė Grigaliūnaitė su Tautos fondo 

dovanota kuprine

bendruomenėms, ansambliams – 3 500 JAV 
dolerių parama. Seinų „Žiburio“ gimnazijai, 
Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijai, 
Lenkijos kultūros draugijos leidžiamam laik-
raščiui „Aušra“ skirta 2 500 JAV dolerių.

Šalčininkų r. Butrimonių pagrindinei 
mokyklai skirta 1 000 JAV dolerių įrengti 
vaikų žaidimo aikštelei. Vilniaus r. Kalvelių 
„Aušros“ gimnazijai skirta 2 000 JAV do-
lerių nupirkti langų žaliuzėms. Vilniaus r. 
Nemenčinės Gedimino gimnazijai skirta  
1 000 JAV dolerių supažindinti vaikus su lie-
tuvių tautiniu kostiumu, keletą kostiumų pa-
siūti. Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinei 
mokyklai skirta 800 JAV dolerių pasiūti dviem 
dzūkų tautiniams kostiumams. Lavoriškių 
gimnazijai skirta 1 200 JAV dolerių Mažajai 
Lietuvai aplankyti. Vilniaus r. Nemėžio šv. 
Rapolo Kalinausko gimnazijai skirta 750 JAV 
dolerių Lietuvos piliakalniams aplankyti. 
Švenčionių Pabradės „Ryto“ gimnazijai skirta 
500 JAV dolerių sporto priemonėms įsigyti. 
Trakų r. Paluknio „Medeinos“ gimnazijai 
skirta 700 JAV dolerių padėti vaikams patiems 
suremontuoti laisvalaikio patalpas. Šalčininkų 
Lietuvos tūkstantmečio gimnazijai – vaikų 
meninės kūrybos festivaliui, dainų ir šokių 
šventei „Šalčios aleliumai“ – skirta 1 000 JAV 
dolerių. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinei 
mokyklai skirta 1 200 JAV dolerių speciali-
zuotam kabinetui specialių poreikių vaikams 
įrengti. Buivydiškių pagrindinei mokyklai 
įsigyti priemonių ikimokyklinukų įgūdžių 
stiprinimui skirta 750 JAV dolerių. Šalčininkų 
Dieveniškių „Ryto“ gimnazijai konkursams, 
ekskursijoms ir t. t. organizuoti Lietuvos 100-
mečiui paminėti skirta 300 JAV dolerių. 

Tautos fondo remiamos naujos iki-
mokyklinės grupės. Šiais metais paskirta 
Buivydiškių pagrindinės mokyklos Čeko-
niškių ir Karvio skyriams 3 000 JAV dolerių, 
Lavoriškių gimnazijos naujai ikimokyklinei 
grupei – 2 000 JAV dolerių. 

Mokyklų gaunamos lėšos nemažos, 
tačiau ne visada padėkojama geradariams, 
kurie deda visas pastangas, kad aukos pa-
siektų Lietuvą.

Tautos fondas skiria stipendijas gerai 
besimokantiems ir materialių išteklių sto-
kojantiems studentams. Yra dvi grupės sti-
pendijų. Viena grupė – vardinės stipendijos, 
sukauptos palikimo lėšos ir skirtos tam tikrų 
aukštųjų mokyklų studentams. Antra – Tau-
tos fondo skiriamos stipendijos gabiems ir 
neturtingiems studentams. 

2018 m. Tautos fondas suorganizavo 
rašinių konkursą „Ką man davė Lietuvos 
100-metis?“ ir buvo išrinkti trys laureatai: I 
vietos laimėtojai Karinai Mickevičiūtei iš Ne-
menčinės Gedimino gimnazijos buvo skirta 
300 eurų premija, II vietos laimėtojai Ievai 

Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 9 (42) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. rugsėjis 



�Voruta 2018 m. rugsėjo 29 d. Nr. 9 (851)

Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 9 (42) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2018 m. rugsėjis 

Rytų Lietuvos mokyklos

Jau 28-ąjį kartą nuskambėjęs mokyk-
linis varpelis sukvietė Vilniaus r. Juodšilių 
„Šilo“ gimnazijos bendruomenę į Mokslo 
metų pradžios šventę. Šių metų šventė 
buvo ypatinga tuo, kad joje dalyvavo ir 
visus susirinkusiuosius sveikino Jos Eks-
celencija Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, kuri džiaugėsi inova-
tyvia, tolerantiška, aktyvia ir kūrybinga 
gimnazija ir jos bendruomene. Prezidentė 
linkėjo ne tik puikių, sėkmingų mokslo 
metų, aukštų mokslo pasiekimų, bet ir ne-
pamiršti, kad mokykla – tai ne tik vieta, į 
kurią einama mokytis, bet kartu ir prasmin-
ga gyvenimo stotelė, kurioje išmokstame 
pažinti pasaulį ir susirandame geriausių 
ir ištikimiausių draugų. 

Gimnazijos bendruomenę bei garbius 
svečius taip pat sveikino gimnazijos direktorė 
Rasa Agintienė, kuri džiaugėsi, kad šiuos 
mokslo metus gimnazija pradeda gerokai 
atsinaujinusi. „Visų pirma tikriausiai visi 
pastebėjote, – kalbėjo direktorė, – kad tapo-
me dar atviresni, labiau matomi, vadinasi, 
ir stebimi. Kalbu apie dingusią betoninę, 
niūrią, nepermatomą tvorą ir atsiradusią 
žalią, lengvą, žaismingą, pro kurią į pasaulį 
žvelgsime atviromis, smalsiomis, tyrinėjan-
čiomis akimis. O kad žvilgsniai būtų smalsūs 
ir tyrinėjantys, turime gražiai, sveikai gyventi. 
O taip tikrai bus, nes šiais metais tapome 
sveikatą stiprinančia mokykla. Vadinasi, 
gyvensime linksmiau, sportuosime daugiau 
ir valgysime sveikiau, nes nuo šių mokslo 
metų pradžios nebepirksime maitinimo 
paslaugų iš kitur, o turėsime savo virėjas, 
kurios gamins tik sveiką ir skanų maistą, o 
mes valgysime sėdėdami už naujų stalų, ant 
naujų kėdžių, gražiai ir jaukiai suremontuo-
toje valgykloje. Noriu pasidžiaugti gimnazijos 
bendruomenės darbu ne tik gražinant mo-
kyklos aplinką, – kalbėjo Rasa Agintienė, – 
bet ir kitais pasiekimais: jau ne vienerius 
metus stebime ir klausomės vienintelio Pa-
baltijo šalyse esančio mūsų klasės orkestro, 
kuris ir šiandien mus džiugina savo grojimu, 
o pavasarį jis keliaus į Italiją, kur pakviestas 
dalyvauti šioje šalyje rengiamame „Klasių 
orkestrų“ muzikos festivalyje. Džiaugiamės, 
kad laimėjome net du tarptautinius „Eras-

mus+“ KA 2 mokyklų mainų partnerysčių 
projektus. Keliausime į Lenkiją, Portugaliją, 
Turkiją, Škotiją bei sulauksime svečių iš šių 
valstybių. Taigi, pasidžiaugti tikrai turime 
daug kuo, bet, žinoma, šiandien labiausiai 
džiaugiamės mūsų mokiniais, o ypač vy-
riausiaisiais, dvyliktokais, kurie į šventės 
šurmulį žvelgia mąsliu, įdėmiu žvilgsniu, ir 
pačiais mažiausiaisiais, pirmokėliais, kuriems 
šiandien viskas nauja, neįprasta, į kuriuos 
nukreiptos visų akys. Noriu pasakyti, kad 
mūsų mažiausiųjų klasėse laukia Tautos 
fondo dovanotos ir Lietuvių švietimo drau-
gijos „Rytas“ pristatytos kuprinės ir įvairios 
mokymosi priemonės, o dvyliktokų laukia 
gražus ir prasmingas „Šilo“ gimnazijos tradi-
cijos pratęsimas – obels sodinimas mokyklos 
sode, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui. Labai norėčiau pratęsti dar vieną 
mūsų gimnazijos tradiciją – balionų, svajonių, 
paleidimą į dangų. Džiaugiuosi, kad mes mo-
kame svajoti. O jeigu svajojame, tai, vadinasi, 
turime tikslą ir kryptingai einame to tikslo 
link. Viena ilgai laukta mūsų svajonė jau 
išsipildė – turime puikią, modernią gamtos 

Mokslo metų pradžios šventė Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje
Jolanta NOVOPAŠINIENĖ, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos skyriaus vedėja

dangų. Kviečiu gerbiamą Prezidentę kartu su 
mokiniais ir mokytojais susikaupti, pagalvoti, 
ko labiausiai šiais mokslo metais norėtų, apie 
ką svajotų ir, išgirdus komandą, visiems drau-
giškai paleisti svajones į dangų...“

Gimnazijos bendruomenę sveikinęs 
Juodšilių Palaimintojo Mykolo Sopočkos 
bažnyčios kunigas Jurgis Vitkovski palin-
kėjo visiems dvasinės ramybės, susitelkimo, 
Dievo palaimos.

Nuoširdžiai džiaugiamės ir šventėje daly-
vavusiais garbiais svečiais: Švietimo ir mokslo 
ministerijos atstovais Jonu Vasiliausku ir 
Mečislavu Griškevičiumi, Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos Juodšilių seniū-
nijos seniūnu Tadeuš Aškelianec, Prūdiškių 
socialinės globos namų direktoriumi Bronis-
lovu Juozėnu, pavaduotoja Galina Judkiniene 
ir visa gimnazijos bendruomene.

Artėjant šventės pabaigai Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė buvo 
pakviesta drauge su abiturientais pratęsti gra-
žios gimnazijos tradicijos – atnaujinamame 
sode, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, pasodinti obelį. Po obels sodi-
nimo ir smagios fotosesijos Prezidentė buvo 
pakviesta modernioje gamtos mokslų labora-
torijoje drauge su dešimtos klasės mokiniais 
bei chemijos mokytoja metodininke Eugenija 
Treigyte atlikti pirmąjį eksperimentą.

Džiaugiamės gražia, prasminga, ypa-
tinga mokslo metų pradžios švente mūsų 
gimnazijoje.

Povilo Taraškevičiaus nuotr.

Šį adresą žino kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Karaliaučiuje. Ir ne tik lietu-
vis – tas, kuris nori sužinoti, kuo ir kaip 
gyvena Lietuva, norėtų apsilankyti ginta-
riniame krašte. 

Tačiau rečiau kas žino, kad čia, Lietu-
vos Respublikos generaliniame konsulate, 

veikia lituanistinė mokykla. Mokykla, 
į kurią šeštadieniais ir sekmadieniais 
renkasi vaikai, paaugliai ir jau gerokai 
ūgtelėjusieji. Kas savaitę juos pasitinka 
mokytoja Laima Meščeriakova, kažkada 
tolimame Rusijos mieste Vladivostoke 
įsteigusi lietuvių draugiją ir pakrikštijusi 
ją „Gintaro“ vardu, vėliau persikėlusi 

Karaliaučiaus krašto mokyklos
į Karaliaučių ir čia vadovavusi lietu-
viams. 

Šįmet, pasak L. Meščeriakovos, norin-
čiųjų lankyti mokyklą susidarys net keturios 
grupės: tai daugiau nei 50 žmonių. Amžius? 
Nuo 5-erių iki 18-ikos metų. Daugiausiai tai 
mišrių šeimų nariai.

Ko mokomasi mokykloje? Mokomasi 
Lietuvos: jos kalbos, istorijos, kultūros, 
papročių, daug sužinoma apie mūsų vals-
tybines, tautines bei religines šventes ir 
kaip jos minimos, kartą per metus mokiniai 
kartu su mokytoja, tėvais išvyksta į Lietuvą, 
kad gyvai pamatytų ją, išgirstų lietuviškai 

šnekant. Prisimena malonios susitikimo 
su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia 
Grybauskaite akimirkos, dar ir dabar akyse 
tebešmėkščiojantys Valdovų rūmai, Gedi-
mino pilis, nuostabus senamiestis, Aušros 
vartai ir daug kas kita, ko atmintis niekada 
neištrins. 

O rugsėjo 15-ąją susirinkusiuosius į 
klasę Mokytoja pasitiko, kaip ir visada, 
pasipuošusi lietuvišku tautiniu kostiumu ir 
pasisveikinusi: „Laba diena“, pristatė mo-
kymosi programą, kurioje dažnai skambės 
žodis „Lietuva“.

Laimos Meščeriakovos nuotr.

Proletarskaja 133
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

mokslų laboratoriją, kurioje atliekami eksperi-
mentai, tikiu, paskatins ne vieną mokinį rink-
tis tyrinėtojo, mokslininko kelią, o kita, ne tik 
mano, bet ir visos gimnazijos bendruomenės 
svajonė – naujas, modernus stadionas. Taigi 
dabar kviečiu visus draugiškai susiburti prie 
savo auklėtojų, kurie rankose laiko balionus. 
Šie balionai nuneš mūsų svajones į žydrąjį 

Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos klasės orkestro mokiniai su vadovu Sauliumi Balsiu

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokinių apsuptyje

Vienas geriausių lituanistinės mokyklos mokinių Danilas Koiro skaito eilėraštį 
LietuvaiKaraliaučiaus lituanistinės mokyklos mokiniai su tėvais, minint Lietuvos šimtmetį
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bet ne mažiau svarbūs yra 
iškilmingi ir vieši religiniai 
veiksmai, kuriais yra paly-
dimas karūnų suteikimas – 
atlaidai, skatinantys tikin-
čiuosius atlikti išpažintį ir 
priimti komuniją, išsami 
katechezė, procesijos ir pa-
mokslai, stiprinantys pager-
biamo atvaizdo kultą. XVII a. 
antroje pusėje tokios iškil-
mės religinius elementus 
nustatė Popiežiaus aplinka, o 
tokie pasaulietiniai elementai 
kaip kariuomenės paradai, 
pabūklų salvės, fejerverkai 
ir iliuminacijos buvo pridėti 
pasaulietinių institucijų – miestų ir valsty-
bių vadovų. 

Būtent Reformacijos, kuri ginčijo ir 
sakralinius atvaizdus, ir Dievo Motinos 
kultą, kontekste karūnų votų dovanoji-
mas gerbiamiems Dievo Motinos atvaiz-
dams, sporadiškai sutinkamas lotyniškoje 
krikščionybėje, transformuojamas į naują 
pamaldumo formą – viešą ir iškilmingą 
atvaizdų karūnavimą, taip pabrėžiant bei 
stiprinant Dievo Motinos ir jos atvaizdų 
kultą. Šitos pamaldumo praktikos raidai 
labai svarbi buvo XVI a. pradžioje susikū-
rusios kapucinų vienuolijos veikla ir ypač – 
kapucinų iniciatyvos Italijoje. Kapucinas 
Girolamo Paolucci de’Calboli da Forli 
(1552–1620) sujungė liaudies misijas (inten-
syvų pamokslavimą, kurio metu siekiama 
atgaivinti žmonių tikėjimą, sakramentinę 
ir pamaldumo praktikas) su Dievo Motinos 
kulto stiprinimu. Kapucinų rengiamų liau-
dies misijų metu tikintieji buvo raginami at-
sisakyti nereikalingos prabangos ir atgailauti 
dėl savo tuštybės. Atgailaujantieji aukodavo 
papuošalus bei prabangos daiktus. Už aukas 
būdavo pagaminama karūna, kuria iškil-
mingai buvo karūnuojamas misijų vietovėje 
labiausiai gerbiamas Dievo Motinos atvaiz-
das. Neturime išsamesnės informacijos apie 
tų karūnavimų apeigas, bet, turint omenyje 
liaudies misijų pobūdį, karūnos pritvirtini-
mas prie atvaizdo turėjo būti viešas, palydi-
mas pamaldomis. Toks bendruomenės valia 
vykstančio karūnavimo pobūdis pabrėžė 
Dievo Motinos karališkumą ir religinę jos at-
vaizdo svarbą. Tikintieji, sakytum, per accla-
mationem pripažino Švenčiausiąją Mergelę 
savo valdove, tą pripažinimą išreikšdami 
per jos atvaizdo karūnavimą. 

Tarp br. Girolamo sekėjų pasauliečių 
buvo Borgonuovo (Parma) markizas Ales-
sandro Sforza Pallavicini (+1638), gerbiamų 
Dievo Motinos atvaizdų karūnavimą pada-
ręs savo gyvenimo misija ir ėmęs rūpintis 
senų atvaizdų kulto gaivinimu bei stiprini-
mu Romoje.. Jis Šv. Petro bazilikos Vatikane 
kapitulai paliko solidų neliečiamą kapitalą. 
To kapitalo duodami procentai turėjo būti 
naudojami aukso karūnoms, skirtoms 
seniems ir gerbiamiems Dievo Motinos 
atvaizdams Romoje, o vėliau, kai visi tokie 
atvaizdai Amžinajame mieste bus pagerbti, 
už Romos ribų. Alessandro Sforzos Palla-
vicini Vatikano bazilikos kapitulai patikėtą 
tolesnį Dievo Motinos atvaizdų pagerbimą 
prižiūrėjo kapitulos dekanai. Būtent jie 
priimdavo brolijų, vienuolijų ir klebonų 
prašymus dėl aukso karūnų skyrimo jų 
žinioje esantiems atvaizdams. Patikrinus 
prašymo teiginius apie atvaizdo senumą 
ir per jį gaunamas malones, Kapitulos de-
kretu buvo gaminamos auksinės karūnos, 
ir įteikiamos prašytojams kartu su instruk-
cija, kad karūnavimo metu būtų giedamos 
Dievo Motinos litanijos arba antifona Ave 
maris stella ar responsoriumas Corona aurea 
super capus eius, o apeigos pabaigoje – De 
profundis už donatoriaus Sforzos Pallavicini 
vėlę ir būtų meldžiamasi Šv. Petro bazilikos 
kapitulos intencija. Taigi markizo Sforzos 
Pallavicini inicijuotas atvaizdų karūnavi-
mas sujungė viešą karūnos voto suteikimą 
su instituciniu atvaizdo kulto tyrimu ir to 
kulto pripažinimu. Tokiu būdu atvaizdo 
karūnavimas tapo to atvaizdo kultinio 
statuso pripažinimu, atliekamu Šv. Petro 
bazilikos kapitulos. 

Esminiu kokybiniu šuoliu 
karūnavimo tvarkoje reikia lai-
kyti keraminio Dievo Motinos 
biusto Provenzano kolegiatoje 
Sienoje karūnavimą 1661 m. 
Šiame karūnavime pagrindinį 
vaidmenį vaidino tuo metu 
valdžiusio popiežiaus Alek-
sandro VII sūnėnas, kardinolas 
Flavio Chigi. Siena buvo Chigi 
tėvonija, tad galima neabejoti, 
kad organizuojant karūnavi-
mą dalyvavo ne tik Šv. Petro 
bazilikos kapitula, bet ir pati 
artimiausia popiežiaus aplin-
ka. Iš anksto buvo parengta ne 
tik išsami karūnavimo apeigos 
instrukcija, iki smulkiausių 
detalių nusakanti dalyvių 

aprangą, jų pirmenybę apeigose, sėdėjimo 
vietas, liturginius gestus, maldų ir giesmių 
seką, bet ir notarinis aktas, kuriuo karūnos 
buvo perduodamos Provenzano kolegijos 
klerui, patvirtinami jų gavimas, karūnavi-
mo aktas ir įsipareigojama karūnas saugoti, 
nenuimant nuo atvaizdo, kuriam jos skirtos. 
Karūnavimo instrukcija ir notarinis aktas 
nuo šiol bus siunčiami visiems karūnų 
gavėjams. 

XVII a. antroje pusėje, ypač karūnuo-
jant atvaizdus Toskanos kunigaikštystėje, 
apeigos pasipildo vis naujais elementais, 
paimtais iš pasaulietinių ceremonijų ir 
karūnavimas tampa ne tik religine, bet ir 
pasaulietine daugiadiene iškilme, kurioje 
akivaizdūs valdovų karūnavimo atgarsiai. 
Karūnavimui puošiamas ir iliuminuojamas 
miestas, jo gatvėse ir aikštėse statomi vartai 
ir altoriai, rengiamos procesijos ir fejerver-
kai, atliekami specialiai tai progai parašyti 
religinės muzikos kūriniai, spausdinami 
proginiai leidiniai, sakomi iškilmingi pa-
mokslai bei prakalbos, kalami medaliai bei 
raižomos graviūros, o pačią karūnavimo 
apeigą palydi ne tik varpų skambesys, bet 
ir muškietų bei patrankų salvės. 

Karūnavimo iškilmės dalyviams, iš-
pildantiems kanonines sąlygas, Popiežius 
breve suteikia visuotinius atlaidus. Apie 
karūnavimą iš anksto ir plačiai skelbiama, 
kelias dienas prieš iškilmę prasideda pasi-
rengimo pamaldos, klausoma išpažinčių. 
Jei yra galimybė, karūnuojamas atvaizdas 
patalpinamas po baldakimu didžiajame 
altoriuje, papuošiamas ir apšviečiamas. 
Karūnavimo iškilmė dažnai derinama prie 
liturginės Dievo Motinos šventės ar iškilmės 
ir pradedama išvakarėje mišparais, po kurių 
kalbama kuri nors Marijos litanija, giedama 
antifona Ave maris stella. 

Kitą dieną apeigų dalyviai procesijoje, 
dažnai – karietomis, atvyksta į karūnavimo 
vietą, delegatas perduoda karūnas, priima 
jų saugojimo priesaiką ir pasirašo perdavi-
mo aktą. Perskaitomas Šv. Petro kapitulos 
dekretas, karūnos prieš atvaizdą padeda-
mos ant pagalvėlių, perskaitoma Popiežiaus 
brevė dėl visuotinų atlaidų. Aukojamos vo-
tyvinės Švč. Mergelės mišios. Po jų giedama 
antifona Regina caeli ir delegatas karūnuoja 
pirma Kristaus, po to – Dievo Motinos at-
vaizdus. Užbaigia apeigą responsorijus Co-
rona Aurea, himnas Te Deum, ir giedama De 
Profundis už Alessandro Sforzos Pallavicini 
vėlę. Diena užbaigiama mišparais. Iškilmė 
su iliuminacijomis, fejerverkais, kantatomis 
tęsiasi dar bent tris dienas, dažnai švenčia-
ma karūnavimo oktava. XVII a. pabaigoje 
įvykiui pažymėti pradedamos įrenginėti 
paminklinės karūnavimo lentos. Iškilmių 
išlaidas bendromis jėgomis dengdavo pa-
saulietinė ir bažnytinė valdžia, prisidėdavo 
įvairūs geradariai. 

Nauju etapu šioje Dievo Motinos kulto 
praktikoje galima laikyti Švč. Mergelės 
Marijos atvaizdo Čenstakavos paulinų 
vienuolyne karūnavimo bylą. Iš visų anks-
tesnių ši byla išsiskiria tuo, kad į Kapitulą 
laišku dėl karūnų Lenkijoje gerbiamam at-
vaizdui kreipėsi tuo metu valdęs popiežius 
Klemensas XI. Toks kreipimasis be abejonės 
buvo diplomatinės misijos rezultatas ir 
liudija valstybės statusą katalikiškame 
pasaulyje. Kapitulos dekretas dėl karūnų 
skyrimo buvo priimtas 1716 m. vasario 2 d., 
prisegta prie bylos sąskaita už aukso karū-

nas nurodo labai solidžią 270 skudų sumą. 
Karūnavimo iškilmė Čenstakavoje pagal 
Kapitulos nustatytą religinės iškilmės tvar-
ką ir jau nusistovėjusius pasaulietinės šven-
tės papročius – su fejerverkais, triumfo ar-
komis ir patrankų salvėmis – įvyko 1717 m. 
rugsėjo 8 d. 

Po poros mėnesių nuo iškilmės Čenst-
akavoje, 1717 m. lapkričio 22 d., Šv. Petro 
bazilikos kapitula dekretu leido karūnuoti 
Dievo Motinos atvaizdą Trakuose. Ir ši byla, 
panašiai kaip Čenstakavos, išsiskiria iš kitų. 
Vilniaus vyskupas Kazimieras Bžostovskis 
savo prašyme Kapitulai trumpai apibūdina 
Trakų bažnyčios ir Dievo Motinos atvaizdo 
istoriją, pasiremdamas Vijūko-Kojelavičiaus 
Miscelania ir „daugeliu kitų knygų bei įrašų 
Trakų bažnyčios archyve“.. Vyskupo prašy-
mą, pasak Kapitulos įrašo, parėmė Lenkijos 
karalystės globėjas kardinolas Annibale 
Albani. Paveikslo senumą, per jį gauna-
mas malones ir kulto paplitimą priesaika 
ir parašais, o kai kurie ir savo atspaudais, 
patvirtino dvylika Romoje tuo metu bu-
vusių liudininkų iš LDK ir Lenkijos. Tokia 
praktika karūnavimo bylose sutinkama tik 
XVII a. pirmoje pusėje, tad Trakų atveju ja 
greičiausiai buvo pasinaudota norint pa-
greitinti sprendimą. Atrodo, kad vyskupas 
Bžostovskis pats šituo reikalu buvo atvykęs 
į Romą ir norėta išvengti ilgesnio susira-
šinėjimo. Trakų atvaizdo byloje nėra nei 
Kapitulos susirašinėjimo su auksakaliu, nei 
jo sąskaitos. Atrodo, kad daug šio Kapitulos 
sprendimo detalių buvo derinama žodžiu 
ir gali būti, kad Vilniaus vyskupas prisiė-
mė karūnos pagaminimo išlaidas, tačiau 
karūnavimo iškilmės aprašyme tas faktas 
neminimas, visaip pabrėžiant, kad karūnos 
yra su Popiežiaus palaiminimu suteiktos 
Šv. Petro bazilikos Romoje kapitulos. Pati 
karūnavimo iškilmė kartoja nusistovėjusią 
eigą. Kaip ir Čenstakavoje, po karūnavimo 
Trakuose tęsėsi Popiežiaus breve suteiktų 
visuotinių atlaidų oktava. 

Dvi nuo Italijos toli esančioje Abiejų 
Tautų Respublikoje įvykusios karūnacijos 
akivaizdžiai paskatino šito siekti ir kitas 
valstybes, visų pirma – Šventosios Romos 
imperijoje. 1718 m. buvo karūnuotas Dievo 
Motinos atvaizdas tuometinėje Austrijoje, 
Friulyje. Tada sujudo Moravija ir Bohemija. 
1735 m. karūnuotas atvaizdas Olomouco Šv. 
Tomo bažnyčioje, 1741 m. Šv. Vito katedroje 
Prahos pilyje, 1739 m. – dar vienas atvaizdas 
Olomouce, šį kartą Premonstrantų vienuo-
lyne. 1741 m. datuotas Popiežiui adresuotas 
prašymas karūnuoti Gvadelupės Dievo 
Motinos atvaizdą Meksikoje. 

Netruko atsirasti ir daugiau prašymų 
iš Lietuvos ir Lenkijos. 1720 m. Vatikane 

gautas Trakų kašteliono Jono Frydricho 
Sapiegos prašymas leisti karūnuoti Dievo 
Motinos atvaizdą Kodenyje. Pabrėžtina, 
kad Sapiega neprašo Kapitulos karūnų, 
o tik leidimo Kapitulos vardu karūnuoti, 
prisiimdamas visas išlaidas. 

1725 m. popiežiui Benediktui XIII adre-
suotas Rusios ir Voluinės klero bei didikų 
prašymas leisti iškilmingai karūnuoti atvaiz-
dą Podkamenės domininkonų bažnyčioje. 
1726 m. užfiksuota, kad neįvardytas vienuolis 
bazilijonas prašo leidimo karūnuoti Žirovicų 
Dievo Motinos atvaizdą. 1731 m. karūnų pra-
šo ir jas gauna Pšemyšlio vyskupija. 

1747 m. rugpjūčio 20 d. Kapitula nuspren-
džia patenkinti LDK kanclerio ir Trakų kaš-
teliono kunigaikščio Jono Frydricho Sapiegos 
prašymą leisti karūnuoti [jo nuosava karūna – 
aut. pastaba] Vilniaus pranciškonių konvento 
Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje esantį 
Dievo Motinos atvaizdą. Vilniaus Kapitulos 
paremtas ir informacija apie atvaizdo istoriją 
ir per jį gautas malones papildytas Sapiegos 
prašymas Šv. Petro bazilikos Vatikane Ka-
pitulai buvo pateiktas 1728 metais. Be kitko, 
šitame prašyme pastebima, kad „atvaizdas 
jau turi karūną, be apeigų ir ceremonijų do-
vanotą pamaldaus geradario“.

1747–1758 m. iš Abiejų Tautų Respu-
blikos, daugiausia iš Lenkijos karalystės, 
gauta 11 malonėmis garsėjančių atvaiz-
dų karūnavimo prašymų, daugumos jų 
autoriai karūnų išlaidas buvo pasirengę 
apmokėti patys. 

Taigi palikęs lėšas Šv. Petro bazilikos 
kapitulai, kuri, jo sumanymu, turėjo tęsti 
senų ir gerbiamų Švč. Mergelės atvaizdų 
išaukštinimą Romoje, markizas Alessandro 
Sforza Pallavicini drauge susiejo atvaizdų 
karūnavimus su popiežiais. Kaip tik Sfor-
zos Pallavicini sprendimo laiku popiežius 
Urbonas VIII labai ryžtingai siekė su-
drausminti ir centralizuoti šventųjų kultą. 
Romos vaidmuo skelbiant šventuosius, 
pripažįstant kultą, įtvirtinant pamaldu-
mo praktikas sparčiai augo. To vaidmens 
pripažinimą liudija ir labai greitai didėjęs 
bei geografiškai plitęs siekis gauti karūnas 
iš Vatikano kapitulos. Nors pirštu parodo-
mo ryšio neįmanoma aptikti, karūnacijos 
apeigos labai greitai iš pamaldaus akto 
tapo vieša iškilme, perimančia pasauliečių 
valdovų karūnavimo švenčių elementus, 
o karūnuotas atvaizdas vis labiau imamas 
traktuoti kaip išskirtinis, įgavęs ypatingą 
statusą, panašų į karūnuoto asmens. Gi 
karūnuojant pasaulietinius lotyniškos 
Europos valdovus, Popiežiaus teikiamos 
karūnos kaip ir tai, kad Popiežiai užbaig-
davo Šventosios Romos imperijos impera-
torių karūnavimą, jiems uždėdami aukso 
karūną, turėjo išskirtinę reikšmę. Paraštėje 
būtų galima priminti, kad imperatorių 
karūnavimą popiežiaus karūna nutraukė 
Reformacija ir kad paskutinis popiežiaus 
karūnuotas Šventosios Romos impera-
torius buvo Karolis V, kuriam 1530 m. 
vasario 24 d. aukso karūną Bolonijoje uždė-
jo Popiežius Klemensas VII. Karūnavimo 
iškilmė buvo labai panaši į tas, kurios po 
gero šimtmečio susiklostė Toskanos kuni-
gaikštystėje. 

Paradoksalu, bet dėl istorinių aplinky-
bių kažkada svarbiausiu Senojoje Lietuvoje 
laikyto Trakų Dievo Motinos atvaizdo 
kultas sumenko iki vietos lygio. Abiejų 
Tautų Respublikos padalijimas labai nuto-
lino Lietuvą nuo Romos, o Trakus pavertė 
provincijos miestu, tad nežiūrint to, kad 
atvaizdo pavidalas ir pati Trakų šventovės 
scenografija labai įsakmiai byloja apie „ka-
rališką“ atvaizdo statusą, jo žinomumas ir 
populiarumas XX a. ir ypač antroje XX a. 
pusėje sumažėjo. Tad džiugu, kad pasi-
rengimas 300 metų nuo pirmojo Dievo 
Motinos Atvaizdo Lietuvoje karūnavimo 
ima gaivinti jo kultą. 

Išsaugotas Trakų bažnyčios lobynas, 
archyvinė medžiaga ir atidūs dailės isto-
rikų bei istorikų tyrimai leidžia pradėti 
dėlioti šito išskirtinio ir pirmojo oficialiai 
bei iškilmingai karūnuotojo atvaizdo 
reikšmės Dievo Motinos kultui Lietuvoje 
mozaiką. 

Šaltinis – „Trakų žemė“, Nr. 35 (1033), 
2018 m. rugpjūčio31 d., p. 1, 8, 12.

Prieš 300 metų, 1718 m. rugsėjo 4 d., vainikuotas Trakų Dievo Motinos paveikslas 

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimo 
1718 metais istorinis ir kulto kontekstas

Atkelta iš 1 p.

Trakų Dievo Motinos graviūra. Lietuva, XIX a. 
Popierius, vario raižinys, 115 x 78 mm. Nuotr. 

iš Trakų istorijos muziejaus fondų 
(TIM GEK 36209)

Prof. dr. Irena Vaišvilaitė, Lie-
tuvos Respublikos nepaprastoji 

ir įgaliotoji ambasadorė prie 
UNESCO, Paryžius
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Lietuvos švietimo istorija

Kai su mama žvelgiame į seną senelių 
sodybos, kurioje susiliečia Anykščių ir 
Kupiškio kraštas, nuotrauką [nuotrauka 
patalpinta Pasaulio anykštėnų svetainėje, 
aprašant Visėtiškių kaimą – aut. pastaba], 
mąstome, kaip tetutė Verutė Jančytė, pas 
kurią apsigyveno seneliai, nepabijojo apie 
1950 m. kieme šventinti didžiulio kryžiaus.

Kelias žmonių kartas regėjęs mėlynas 
kryžius, simbolizuojantis padanges, stovėjo 
ant kalno prie kelio virš Jaros daug metų.

2017 m. spalis. Druskių kaimo pakraštys, 
Kupiškio r. Gerajame kambaryje, papuošta-
me siuvinėta, senovine staltiese bei pagalvė-
lėmis, ant lovos, kurioje kadaise miegodavo 
jos motina Konstancija, sėdi Ona, paskutinė 
šio kaimo senolė. Šalia guli padėtas maišelis 
su tvarkingai sulankstytais drabužėliais, ant 
kurio užrašas didelėmis raidėmis: „Paskuti-
nei kelionei“. Onai 92 metai. Troba sena, joje 
nugyveno amžių ir moters tėvai. 

Net negalėjau pagalvoti, kad šioje me-
dinėje kaimo pirkioje aptiksiu Marijos Peč-
kauskaitės-Šatrijos Raganos Fridrich Vilhelm 
Foerster, vokiečių pedagogo ir etiko, vieno 
žymiausių charakterio pedagogikos atstovų, 
knygos vertimą, Vaižganto „Pragiedrulius“, 
išleistus dar tarpukario Lietuvoje, Maironio, 
Vinco Mykolaičio-Putino veikalų, lietuvių 
kalbos žodynų ir kitų knygų. 

„Kai žydėdavo sodai, tvarkydavome 
šieną, Elena vaikštinėdavo su knyga. Vaikš-
čiodavo nuo pat mažens įkniubusi, nebuvo 
įmanoma atitraukti...“ – prisimena seserį 
Ona, žvelgdama pro langą.

Tėvas Matas Mašauskas dar 1914 m. į 
Druskių kaimą atklydusio meistro savotiš-
koje kaimo mokyklėlėje prakuto skaityti. To 
išmokė ir visas tris dukteris: 1924 m. birželio 

Dviejų gimnazijų šviesoje
Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, Vilniaus anykštėnų sambūrio narė

12 d. gimusią vyriausiąją Eleną, 1926 m. gi-
musią Oną ir 1928 m. gimusią Bronę (Bronytė 
teišgyveno apie 30 metų, mirė dėl ligos).

Ona mena Aluotų pradinę mokyklą, 
kuri tuomet buvo išmėtyta po apylinkių 
pirkias: tai pas Birkus, tai pas Kavoliūnus. 
Štai Birkuvienės troboje įsikūrusioje Aluotų 
mokyklėlėje mokinukai kartu su pradinės 
mokyklos vedėja ir auklėtoja Stefa Grikevi-
čiene saulėtą 1934 m. rugsėjo 10 d. švenčia 
prieš mėnesį įvykusį Prezidento Antano 
Smetonos jubiliejų – 60-metį. Ta proga me-
dinis mokyklos prieangis išpuoštas medžių 
lapų girliandomis. Tuo metu Aluotų mokyk-
lėlę lankė ir Druskių, ir Visėtiškių, ir netgi 
Jotkonių kaimų vaikai. 

Ona vardija išlikusioje nuotraukoje ant 
laiptų tvarkingai susėdusius mokinukus: 
pirmoje eilėje (iš kairės) sėdi: Semėnaitė, 
Rašimaitė, ji pati tamsia taškuota suknele, 
Senvaitytė Janina (Druskių k. partizano 
Felikso Senvaičio sesuo), antroje eilėje (iš 
kairės): Šiaučiūnaitė Verutė, Onos sesuo 
Elena, Druskių Jančytė, Jančytė Zosė iš 
Jotkonių (vėliau kartu su Elena mokėsi 
Utenos valstybinėje gimnazijoje), dar viena 
mergaitė nežinoma. Ketvirtoje eilėje (iš kai-
rės): Keršulytė Barbė, Rašimaitė Genė, balta 
suknele antroji Keršulytė, Jotkonių Stukaitė 
ir Kavoliūnaitė. Trečioje eilėje susėdę šeši 
berniukai. Kai kurie pasislėpę, todėl Onai 
sunku beįžiūrėti. Tačiau tarp jų senolė pri-
simena buvusius Senvaitį Antaną, Augulio 
Vytą, Balio Juozą bei dar du berniukus – 
Sakalausko Joną (vėliau išėjęs į stribus) ir Al-
biną Pajarską-Bebą iš Jotkonių, gim. 1923 m., 
vėliau Algimanto apygardos partizanų štabo 
viršininką, laisvės kovotoją. 

Albiną Pajarską Ona atsimena kaip labai 
guvų ir aktyvų berniuką, o ir atkeliauti nuo 
Jotkonių iki Aluotų nemaža kelio atkarpa 
per mišką. Mokėsi geriausiai klasėje Onos 
sesuo Elena. Su kokia meile mokytoja kiek-
vienam vaikui užrašiusi ant nuotraukėlės 
palinkėjimą Prezidento jubiliejaus proga ir 
po nuotraukėlę kiekvienam padovanojusi. 
Pati ir klasę pasišluodavusi, sutvarkydavusi. 
Paprastai per dieną būdavo 4–5 pamokos.

Netrukus Eleną Mašauskaitę, kaip pui-
kiai besimokančią mokinę, tėvai perkėlė 
į Svėdasų 6-ių skyrių pradžios mokyklą. 
1936 m. reforma nustatė 6 metų kursą. 
Iš išlikusio Svėdasų pradinės mokyklos 
baigimo pažymėjimo matyti, kad Elena 
mokėsi penketais. Buvo dėstoma lietuvių 
kalba, aritmetika, fizikos, gamtos pamokos, 
istorija, geografija. Tikyba taip pat vertinta 
pažymiu. Pažymių knygelę pasirašiusi 
klasės auklėtoja G. Amastauskaitė. Svėdasų 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos svetai-
nėje nurodoma, jog to laikotarpio mokykla 
naudojosi privačių asmenų patalpomis. 
Pvz., 1936 m. šešių skyrių pradinė mokykla 
buvo išdėstyta taip: 1–3 klasės mokėsi Kapų 
gatvėje, buvusios klebonijos patalpose, 4 kl. – 
Šimonių g., Niauraitės name (karo metais 
sudegė), 5–6 kl. – buvusioje špitolėje. 1937 m. 
buvo pastatytas tipinis šešių skyrių mokyklai 
dviaukštis pastatas, kuriame vėliau įkurta 
vidurinė mokykla. Elena mokėsi jau šiame 
naujame mokyklos pastate, jis išlikęs iki šiol. 
Tai matyti iš mokslo metų baigimo šventės 
1938 m.: aplink mokyklos pastatą sustoję 
raiteliai su žirgais. 1938 m. saulėtą gegužės 
30-osios dieną mokslo metų pabaigtuvių 
proga Svėdasų mokyklos moksleiviai, vedini 
orkestro, žingsniuoja per miestelio centrą. 

Kolonos priekyje mergaitės neša plakatą: 
„Vilnius – Lietuvos širdis“.

Tarpukario Lietuvoje pradžios mokyk-
lose klasės buvo vadinamos skyriais, tik po 
pradinės mokyklos baigimo galima buvo 
stoti į gimnazijos pirmąją klasę.

1938 m. rudenį Elena išvyksta mokytis į 
Utenos valstybinę gimnaziją, kuri priklausė 
„Saulės“ draugijos tinklo gimnazijoms, tačiau 
po reformų Švietimo ministerijos buvo peror-
ganizuota į valstybinę. 1940–1943 m. Utenos 
gimnazijoje tikybą dėstė ir kapelionas Petras 
Rauda, vėliau tapęs Kauno kunigų seminarijos 
rektoriumi. Gimnazijos tuometinis direktorius 
Jonas Aleksa, vicedirektorius Kazys Venc-
kūnas. Utenos gimnazijoje mokėsi vaikai ne 
tik iš Utenos, bet ir iš Anykščių, Kupiškio, 
Rokiškio kraštų. Kaip pasakojo Anykščių 
kraštotyrininkas Tautvydas Kontrimavičius, 
tais laikais buvo būdinga mokinių migracija 
iš vienos gimnazijos į kitą. Gyvendavo vaikai 

pas giminaičius, nuomodavosi kambarius pas 
šeimininkes. Tikriausiai specialiai gimnazis-
tams šeimininkai įkurdavo kažką panašaus 
į bendrabučius ar pensionus. Tokiame teko 
gyventi ir Elenai Mašauskaitei. 

Elena pasirenka Utenos gimnaziją, nes 
Kupiškio gimnazija tais metais buvo remon-
tuojama, o ji nuo gimtojo Elenos kaimo buvo 
gerokai arčiau. Tokią priežastį nurodo Ona. 
Mergina Utenoje apsigyvena su kitomis drau-
gėmis pas iš Kauno atvykusius šeimininkus 
Marauskus, auginančius mažą kūdikį. Kartu 
su šeimininkų šeima gimnazistės pasitinka 
įvairias šventes. Štai keturios gimnazijos 
mergaitės ir šeimininkai 1938 m. spalio 15 d. 
po pamokų švenčia krikštynas. Arba Naujųjų 
metų proga visas „linksmasis bendrabutis“, 
t. y. aštuonios gimnazistės, nusifotografuoja 
su šeimininke Marauskiene ir jos dukrele 
Utenos fotoateljė. 

Trys seserys Mašauskaitės 1949 m. vasarą 
Druskių km., prie tėvų namo: Ona stovi kairėje, 
Elena – dešinėje, Bronytė sėdi. Nuotr. iš seserų 

Mašauskaičių archyvo

Aluotų pradžios mokykla 1936 m. rugsėjo 10 d., Ona Mašauskaitė pirmoje eilėje vidurinė, Elena 
Mašauskaitė – antroje eilėje antra iš dešinės. Mokytoja Stefa Grikevičienė viršuje.

 Nuotr. iš seserų Mašauskaičių archyvo

1938 m. gegužės 30 d. Svėdasų 6-ių skyrių mokyklos eisena per miestelio centrą. 
Nuotr. iš seserų Mašauskaičių archyvo

Krikštynos, 1938 m. spalio 15 d. Elena Mašauskaitė pirmoji iš dešinės, tie-
siai – šeimininkų Marauskų šeima su kūdikiu. Nuotr. iš seserų Mašauskaičių 

archyvo

Utenos valstybinės gimnazijos gimnazistės 1939 metais. Elena Ma-
šauskaitė – pirmoji iš dešinės, taip pat šalia Jončytė Zosė iš Jotkonių 

km., Jončytė Teresė (jos brolis partizanas vėliau nušautas), Stukaitė iš 
Jotkonių km. S. Choro nuotr. Nuotr. iš seserų Mašauskaičių archyvo

Tęsinys kitame numeryje

Straipsnio autorės senelių sodyba Visėtiškės 
kaime (Svėdasų sen.). Nuotr. iš <http://www.

anykstenai.lt/>
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„Vorutos“ interviu

P. Marija, žinome, kad Jūsų vyras dr. 
Martynas Purvinas yra mažlietuvis, jo gimi-
nės šaknys Mažojoje Lietuvoje, o Jūs, regis, 
iš Didžiosios Lietuvos? 

Aš, Marija Purvinienė, gimiau 1948 m. kaip 
Poviliūnaitė ir užaugau Ukmergėje, tačiau 
giminės šaknys buvo Žemaitijoje. Augau nuo 
gimimo pas mamos tėvus, tikrus žemaičius 
pedagogus Valeriją Gedgaudaitę-Taškūnienę 
ir Alfonsą Taškūną. Mano tėvas Leonardas 
Poviliūnas – gydytojas, mama Valentina 
Poviliūnienė – pedagogė. Šeimos istorijos dėl 
Lietuvos istorijos peripetijų beveik visos susi-
jusios su kitomis šalimis. Močiutė Valerija gimė 
ir išsilavinimo pradmenis gavo Sankt Peterbur-
ge, Smolnyje (baleto studija). Senelis Alfonsas 
gimė Kuršėnuose. 1887 m. pradėjęs studijuoti 
farmaciją Krokuvos universitete, toliau studija-
vo Maskvos universitete: pradžioje – rusų kal-
bą ir literatūrą, vėliau matematiką. Atidirbęs 
Rusijoje (pase turėjo štampuką carinių slaptųjų 
tarnybų, kad nelojalus caro valdžiai), po Spalio 
revoliucijos grįžęs į Lietuvą, kūrė progimnazi-
jas (25-erius metus buvo direktoriumi ir vienu 
iš 40-ies aukščiausio laipsnio matematikos 
mokytojų Lietuvoje), po karo sudarinėdavo 
uždavinius moksleivių matematikų olim-
piadoms. Tėvas, gimęs Voroneže 1919 m. 
Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių šeimoje 
„po patrankomis“, traukiniuose parvežtas į 
Lietuvą, ilgą laiką kentėjo nuo bado ir sunkių 
sąlygų vaikystėje pasekmių. Baigęs gimnaziją, 
įstojo į mediciną, ją baigė ir tapo chirurgu, 
vėliau chirurgu-onkologu. Visą gyvenimą rašė 
„į stalčių“ apysakas ir atsiminimus.

Kodėl pasirinkote studijuoti būtent ar-
chitektūrą, kas tam turėjo įtakos? 

Aš įstojau į Ukmergės II vidurinę mokyklą 
(dabar A. Smetonos vardo) 1954 m. baigiau 
ją sidabro medaliu 1965 m. Tuomet įstojau į 
Kauno politechnikos instituto (dabar – Kauno 
technologijos universitetas (KTU) Statybos 
fakultetą, architektūros specialybę, kurią 
baigiau 1970 m. Mokykloje labai gerai sekėsi 
tikslieji mokslai, tačiau ir humanitariniai pati-
ko. Mano rašinius dažnai prašydavo skaityti 
prieš klasę. Jie buvo originalūs. Buvau mišrių 
gabumų mergaitė. Piešdavau, darydavau ko-
liažus. Visada kokį nors plakatą sukurdavau 
bibliotekai. Baigiau ir septynmetę muzikos 
mokyklą, fortepijono specialybę. Kai po kelių 
klasių atvažiavo komisija iš Vilniaus M. K. 
Čiurlionio mokyklai atrinkinėti gabesnių mu-
zikai vaikų, mane atrinko kaip gavusią aukštą 
artistiškumo balą. Dukart dalyvavau muzikos 
atlikėjų moksleivių konkurse Kaune ir pelniau 
pirmą vietą. Mano inteligentiškoji močiutė 
anksti suprato, kad mano gebėjimai mišrūs 
ir orientavo mane ne į muzikos atlikimą, bet į 
kitokią specialybę.

Keletą metų prieš baigiant vidurinę mokyk-
lą, supratau, kad reikia ruoštis architektūros 
studijoms. Pradėjau privačiai lankyti per 
atostogas braižybos kursą, nes mūsų mokyk-
loje to nebuvo mokoma. Piešimo mokiausi, 
pabaigusi mokyklą, Kaune pas profesionalą. 
Galvojau ir apie dizainą, tačiau močiutė mane 
atkalbėjo, nes tuomet dizaino darbai buvo labai 
standartizuoti ir riboti.

Kaunas traukė savo prieškario moderniąja 
architektūra: „Pieno centras“, paštas ir kt. 
pastatai, apie kuriuos pasakodavo roman-
tiškoji močiutė. Ji kalbėjo, kad jos svajonė 
buvo mane išsiųsti mokytis į Prahą, kur jos 
prieškario draugai architektai studijavo ir laikė 
vieną geriausių architektų mokyklų Europoje, 
kaip ir Karaliaučiuje. Deja, laikai buvo tam 
nepalankūs.

Dailės institute mokytis nenorėjau, nes la-
bai norėjau inžinerinio paruošimo. O Vilniaus 
inžinerinis institutas buvo įkurtas, kai aš jau 
baigiau Kaune studijas.

Kur ir kada sutikote dr. M. Purviną?
Kartu su būsimu savo vyru Martynu 

Purvinu studijavome tame pačiame kurse. 
Pastebėjome vienas kitą tik penktame kurse, 
bebaigiant studijas, 1973 m. susituokėme 
Kaune.

Kaip pradėjote savo bendrą darbinę 
veiklą?

Pradžioje mes dirbome atskirai. Aš pra-
dėjau savo veiklą 1970 m. Lietuvos statybos 
ir architektūros mokslinio tyrimo institute 
(LSAMTI, dabar – Architektūros ir statybos 
institutas prie Kauno technologijos univer-
siteto), Architektūros istorijos sektoriuje. 
Pradėjau nuo sakralinių pastatų apmatavimų 
ir studijų, vis galvodama apie urbanistiką. 
Vėliau patekau į Urbanistikos sektorių, įstojau 
į aspirantūrą. Pradėjau rengti miestų ir mies-
telių urbanistinio paveldo apsaugos ir plėtros 

metodinius nurodymus. Tikėjau galimybe 
derinti ne tik šiuolaikinę ir istorinę architek-
tūrą, bet ir inžinerinę infrastruktūrą. Bandžiau 
įtraukti į esamos padėties apibūdinimus ir 
techninius įrenginius, ne vien architektūrą. 
Sutikau pasipriešinimo, tačiau nenustojau 
rengti projektų.

Esate dalyvavusi įvairiuose architektūros, 
projektavimo projektuose, gal galite juos 
išvardyti, paminėti, pristatyti svarbesnius?

Projektams dėl Žagarės, Ukmergės, Kauno, 
Viekšnių ir kt. miestelių istorinio paveldo ir 
šiuolaikinės architektūros plėtros su inžineri-
nės infrastruktūros pagrindais kišo koją socia-
lizmo epochos normos ir sąlygos, viršininkų 
nenoras bei susidūrimo su realybe baimė.

1980–1983 m. gavau savo svarbiausią 
urbanistinį darbą – Trakų pusiasalio ir apy-
miesčio istorinio paveldo įvertinimo ir plėtros 
pasiūlymus. Tai buvo mano „gulbės giesmė“. 
Subrendau kaip specialistė. Svarbiausia, rei-
kėjo pakovoti politinėje Brežnevo–Andropovo 
epochoje, kad senoji Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės sostinė nebūtų bet kaip užstatyta. 
Istorinių vertybių vizualinė tarša architektūros 
naujadarais turėjo būti likviduota. Tam pasitar-
navo mano vyro Maskvoje apginta disertacija 
apie vizualinio užterštumo charakteristikų 
nustatymą. Buvo įvertinti vizualiniai ryšiai iš 
apylinkių su naujais planuojamais apie ežerus 
mikrorajonais į Salos, Pusiasalio pilis ir iš ten. 
Teko pasipriešinti jau suprojektuotų mikro-
rajonų apymiestyje įgyvendinimui. Reikėjo 
eiti į tuometinės jėgos struktūras, įrodinėti tą 
teisybę ir drauge „neišlėkti“ iš instituto. Kai 
teritorija nuo naujadarų apymiestyje buvo 
apginta, atsirado mokslo daktarų, kurie staiga 
tapo Trakų nacionalinio parko gynėjais. Vėliau 
storose monografijose neatsirado sąžiningų 
priminimų apie mano atliktą kompleksinį 
darbą, gelbėjusį Trakų vertybes. Po 24-erių 
metų, pagal mano straipsnius mokslinėje 
spaudoje susiradęs mane, tarptautinis kon-
sorciumas iš Skandinavijos „Consolis“ užsakė 
pagrindžiamąjį darbą naujai gamyklai. Iškasto 
žvyro duobėje pastačius statybinių konstruk-
cijų fabriką, vizualinis užterštumas apylinkių 
panoramose beveik nepastebimas. Deja, taip 
nebuvo skandalingoje Trakų autobusų stoties 
rekonstrukcijos projekto istorijoje.

Ar galėtumėte išvardyti bendrus darbus 
su dr. M. Purvinu Mažojoje Lietuvoje? Juk 
ten praleidote daug metų, surengėte daug 
ekspedicijų?

Po tokio didelio ir „disidentiško“ darbo 
gautų nepelnytų smūgių turėjau pasitraukti iš 
LSAMTI Urbanistinių tyrimų sektoriaus ir pe-
rėjau į Architektūros teorijos ir perspektyvinių 
problemų skyrių. Ten abu su vyru Martynu 
turėjome įvertinti sovietmečio urbanistiką Lie-
tuvoje. Deja, dėl politinių sąlygų negalėjome 
savo išvadų viešinti.

Tuomet susidomėjau Mažosios Lietuvos 
miestais, miesteliais, kaimais, kapinėmis – 
savito paveldo likučiais, kurie sparčiai nyko. 
Taip nuo 1987 metų (pradžioje beveik po-
grindyje) pradėjau su vyru tirti Mažosios 
Lietuvos kultūros paveldą. Vėliau po Nepri-
klausomybės atstatymo tyrimus vykdėme 
oficialiai. Ekspedicijas už Nemuno rengdavo 
kraštotyrininkė dr. Irena Seliukaitė. Su būriu 
įvairių specialistų ir entuziastų važinėjome 
po Karaliaučiaus kraštą, tyrėme paveldo 

likučius. Apsigyvendavome Įsrutyje (dabar – 
Černiachovskas), globojami vietos kraštoty-
rininko Alekso Bartniko. Privačiai vykome ir 
į dabartinės Lenkijos teritoriją, kur atsidūrė 
Prūsijos paveldas.

Visą tą laiką, kol dirbau Architektūros ir 
statybos mokslinio tyrimo institute, neforma-
liomis konsultacijomis man padėjo šviesuolis 
mokslininkas ir poetas dr. Bruno Snarskis ir 
architektūrologas dr. Jonas Minkevičius.

Nuo 1994 m. ėmėme važinėti į Vokietiją, 
į Baltijos jūros akademiją (Ostseelakademie), 
kuriai vadovavo dr. Dytmaras Albrechtas. Jis 
atvėrė mums platesnius ir gilesnius Mažosios 
Lietuvos paveldo, į užmarštį nugrimzdusios 
senosios Prūsijos istorijos momentus. Jo 
meistriškai organizuotose konferencijose, 
seminaruose ir koliokviumuose, skirtuose 
visoms aplink Baltijos jūrą esančioms tautoms 
ir tautinėms mažumoms, greit atsikratėme 
posovietinio menkavertiškumo komplekso. 
Jo dėka pajutome, ką reiškia, kai dirbama be 
klišių, be įgrisusių baimių, tendencingumo 
ir imitacinės demokratijos. Vėliau jis įkūrė 
„Academia Baltica“ ir tęsė švietėjišką veiklą. 
Pirmąją savo knygą (iš serijos knygų „Aplink 
Baltijos jūrą“) skyrė senovės Prūsijai – „Keliai į 
Sarmatiją – 10 dienų Prūsijoje. Vietovės, tekstai, 
ženklai“. Supratome, kad ir mes turime šį tą 
nuveikti, atrandant pradingusios senosios 
Europos dalį – Mažąją Lietuvą. Inicijavome 40 
min. dokumentinį filmą (režisierius Arvydas 
Barysas) vokiečių kalba, skirtą dr. D. Albrechto 
veiklai ir Mažajai Lietuvai atminti.

Kaip Jūsų šeima – vaikai, vaikaičiai?
Turime puikų ir labai atsakingą žentą Ne-

rijų, darbščiąją Neringą ir dvi mielas vaikaites: 
vyresniąją (12 metų) Austėją, turinčią meninių 
gabumų, ir matematinių gebėjimų turinčią 
jaunesniąją (9 metų) Evą Mariją. Džiaugiamės, 
kai tenka sekmadieniais ar per atostogas pa-
bendrauti ar dviračiais pakeliauti.

Vis dėlto dr. Martynas parašė daug kny-
gų, kaip Jūs prisidėjote prie to?

Nuo 1996 m. ėmėmės didžiulio darbo – 
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ rengimo. 
Tris tomus (iki 2006 m.) pasisekė mudviem 
dalyvaujant parengti, rengiant ketvirtą tomą, 
mus pašalino. Inicijavo šį didelį darbą „Ma-
žosios Lietuvos fondas“ Kanadoje, jo vadovas 
prof. dr. Vilius Pėteraitis. Aš vadovavau Archi-
tektūros skyriui ir rengiau straipsnius.

Supratome, kad turime nuolat lankytis 
Vokietijoje, kur išliko daug istorinės medžia-
gos apie Mažąją Lietuvą, rinkti medžiagą 
archyvuose, bibliotekose ir privačiose rinkinių 
saugyklose. Senovinė vokiečių kalba labai kito 
XVI–XIX a. Tų epochų senovinių rankraščių 
šriftą perprasti nebuvo lengva. Iš surinktos 
medžiagos parengėme daug publikacijų. 
Pavyzdžiui, parengėme (esame abu autoriai) 
du tomus mokslo monografijų „Mažosios 
Lietuvos kapinės ir antkapiniai paminklai“ 
(Kaunas: Technologija, kn. 1 – 2010, 463 p.; kn. 
2 –2 014, 596 p.).

Kitose monografijose buvau mokslinė 
talkininkė, renkant medžiagą, kaip ir visiems 
„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ skyriams, 
vadybininkė visuose darbuose.

Liekame amžinai dėkingi mūsų didžiau-
siems talkininkams Martinui Tydeckui, Ger-
hardui Lepai, Juliui Balčiauskui, Valerijai ir 
Kazimierui Baniams ir daugeliui kitų, kurių 
jau nebėra.

Privalome pasikalbėti apie Bitėnus ir 
Bitėnų kapines – Mažosios Lietuvos veikėjų 
memorialą

Prie Rambyno kalno buvusiose apleistose 
Bitėnų–Užbičių kapinaitėse 1991 m. buvo 
nuspręsta pradėti kurti simbolinį Mažosios 
Lietuvos panteoną. Parengėme jo koncepciją. 
Numatėme vietą Vydūno palaikų perlaido-
jimui iš Detmoldo. Parengėme jo antkapio 
variantus. Aptarę su visuomene, išrinkome iš 
amžinai žaliuojančių ir karpomų eglaičių su-
formuotą, jau beveik pamirštą Vydūno ženklą. 
Parengiau 9 metalinių vartų ir tvoros projekto 
variantus su Mažajai Lietuvai būdinga orna-
mentika. Deja, 1998 m. buvo pastatyti kitokie 
vartai, mūsų neįspėjus.

Po entuziastingos talkos iš visos Lietuvos 
išvalytose kapinėse, pasitariant su šilutiškiu 
Julium Balčiausku, kuris augino ir aukojo de-
koratyvius augalus, pradėta želdinti kapines.

Perlaidojus Vydūną (1991 m. spalio 19 d.), 
vėliau Martyną Jankų (1993 m. gegužę), jiems 
parengus krikštų, vėliau paminklų projektus, 
džiaugėmės panteono formavimo pradžia. 
1998 m. suprojektavome kuklų paminklą til-
žiškiui Bruno Johansonui. 2001 m. pagal seną 
nuotrauką iš Paskalvių suprojektavome meta-

linį kaltinį antkapinį kryžių kompozitoriui ir 
žurnalistui Valteriui Kristupui Banaičiui.

Bendraudami su Donelaičių giminės 
palikuoniu L. Venau (Lutz F. W. Wenau), pa-
rengusiam daugybę leidinių apie K. Donelaitį, 
sužinojome, kad dabartiniame Karaliaučiaus 
krašte sulaukta daug trikdžių dėl didžiojo po-
eto atminimo įamžinimo. Kilo idėja: bažnytėlė 
ar „klasė“ po atviru dangumi su simboliniu 
altoriumi, ant kurio atversta Donelaičio raštų 
knyga, o priešais išrikiuoti simboliniai suole-
liai, skirti lietuvybės veikėjams. Taip Mažosios 
Lietuvos dvasią vaizdžiau galėtų pajusti kapi-
nių lankytojai.

2003 m. pavasarį šis simbolinis ženklas – 
akmeninis altorius, buvo iškilmingai atideng-
tas ir pašventintas (lėšas surinko Donelaičių 
giminės ir išeiviai Vokietijoje). 2008 m. vietoje 
sunykusio medinio krikšto M. Jankui pastatė-
me ilgaamžį akmeninį paminklą, kurį užsakė 
Eva Milda Jankutė. 2008–2009 m. suprojekta-
vome tradicinio pavidalo akmeninį paminklą 
Mažosios Lietuvos veikėjui Jonui Vanagaičiui 
ir jo žmonai Marijai, 2014 m. – Valteriui Didžiui 
su žmona Liudvika.

2013 m. suprojektavome informacinius 
krikšto pavidalo ženklus prie senųjų kapinių, 
medinius krikštus – kenotafus – spaustuvinin-
kui Enziui Jagomastui ir Tilžės akto signata-
rams, akmeninius suolelius minėtoje „klasėje“, 
skirtus Martynui Mažvydui ir Ludvikui Rėzai. 
Kapinių tobulinimu dabar užsiima Pagėgių 
savivaldybė. Tikimės, kad panteono vizija bus 
ir toliau tęsiama.

Vis dėlto didžiąją gyvenimo dalį pa-
skyrėte paveldosaugai? Ko trūksta, kokia ji 
Mažosios Lietuvos krašte?

Nėra gera paveldosaugos padėtis Mažo-
joje Lietuvoje. Vis dar jaučiama atskirtis nuo 
Didžiosios Lietuvos. Nepakankamas dėmesys 
jūriniam paveldui. Jei ne „Budžio“ klubas 
(vadovas Kostas Frankas), kuris nuolat pri-
mena problemas ir pakariauja dėl to nedidelio 
ruoželio didelių vandenų, tai „sausumiečių“ 
problemos visai užgožtų jūrinį paveldą. Abu 
esame „Budžio“ klubo nariai (Martynas – ko-
modoras, aš – atstovė spaudai). Turime gaivinti 
laivininkų kultūrą, jos istoriją, istorinių mažųjų 
ir vidutinių laivų tradiciją. Pavyzdžiui, Lenki-
jos teritorijoje sukurta senųjų kanalų sistema 
dabar pritaikoma saugiam paplaukiojimui ir 
paburiavimui. Neturėtume sekti kaimyninės 
Rusijos Federacijos pavyzdžiu, kur kanaluose 
vešliai želia meldynai, nes beveik nepraplaukia 
laivai. O juk kanalai turi tarnauti plaukiojimui, 
o ne vien gražiems reginiams.

Žinome, kokie platūs Jūsų tarptautiniai 
ryšiai. Tai Jums padeda atliekant mokslinius ty-
rimus. Puikiai mokate vokiečių kalbą, tiesa?

Kai rengėme „Mažosios Lietuvos enciklo-
pediją“, man teko vokiečių kalba susirašinėti 
su gal 300 asmenų ir organizacijų. Jaučiausi, 
kaip viščiukas, įmestas į vandenį ir besimo-
kantis plaukti. Bet neturėjau kitos išeities – 
vadybininko funkcija įpareigojo. Laiko nebuvo 
kursų lankymui. Daug verčiau tekstų iš storų 
istorinių knygų. Vėliau Berlyno Dahlemo 
slaptajame Rytprūsių archyve daug teko versti 
iš senovinių vokiškų tekstų. Vokietijos biblio-
tekose teko perversti šimtus knygų, daryti 
tūkstančius kopijų.

Dabar lankau emeritų kursus prie KTU, 
kad panaikinčiau įsišaknijusias vokiečių 
kalbos klaidas, kurių niekas netaisė. Dar pra-
dėjau mokytis ir anglų kalbos. Rusų kalbos 
stengiuosi neužmiršti. 

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Irma STADALNYKAITĖ,
Juozas VERCINKEVIČIUS

Mažosios Lietuvos paveldas 
Marijos Purvinienės akimis

Pokalbis su architekte Marija PURVINIENE, šiemet birželio 3 d. šventusia gražią jubiliejinę sukaktį

Marija ir dr. Martynas Purvinai Rusnėje, 
pristatant dr. M. Purvino knygą „Mažosios 
Lietuvos panemuniais ir pamariais“ (kn. 1, 

Trakai: Voruta, 2015) Salos etnokultūros ir in-
formacijos centre, 2016 m. birželio 1 d. Juozo 

Vercinkevičiaus nuotr.

Marija Poviliūnaitė (būsimoji Purvinienė) 
maždaug 1960 m. su savo močiute Valerija 

Gedgaudaite-Taškūniene prie I. Kanto kapo 
Karaliaučiuje. Nuotr. iš Marijos Purvinienės 

asmeninio archyvo
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Lietuvą. Vladas po Sibiro gulagų galiausiai 
tapo mokslininku – darbai dėl konjunktūros 
reikalavimų kol kas mažai žinomi. Prie jų dar 
prisidėjo ir įgimtas kuklumas.

Kapitonas gimė ir vaikystę praleido 
kaime. Tėvas miškininkas ir mama moky-
toja. Mama mirė sūnui žengiant pirmuosius 
žingsnius, tėvą, pareigingą tarnautoją, sunai-
kino vokiečiai. Visišką našlaitį priglaudė ir 
globojo dėdė Jucius iš Jurgaičių kaimo, Inkak-
lių sen., Žemaičių Lurdo pašonėje ant Ašvos 
kranto, pačioje sovietų–vokiečių sienos 
pašonėje. Berniukas stengėsi nebūti įnamiu, 
su dėdės vaikais piemenavo dėdės ūkyje. Po 
karo, paūgėjęs baigė vietinę pradinę mokyk-
lą, tapo Švėkšnos gimnazistu. Tremtys ir 
karas papildė Švėkšnos gimnaziją puikiais 
nuo represijų besislapstančiais pedagogais 
iš visos Lietuvos. Pastarieji nebežinojo, ką ir 
bepaaiškinti savo mokiniams ir jų tėvams, ką 
daro naujoji valdžia. Medžioja partizanus, o 
jų lavonus demonstruoja miestelio aikštėje. 
Ir be didesnių aiškinimų mokytojai taip pat 
buvo tremiami, o jaunesni traukėsi į mišką. 
Laukta amerikiečių, bet pastarieji nesirodė, 
o sąjungininkams nebuvo ir kas vaduoti. Iš 
Vakarų grįžę pasiuntiniai tokias žinias per-
davė kovotojų likučiams, jų praretėjusioms 
gretoms. Tuo metu miestelyje šeimininkavo 
stribai, dažnai žmonių minimi ginkluoti 
piemenys. Jų pagrindinė paskirtis lydėti 
mokesčių rinkėjus, saugoti rinkimines ur-
nas ir būti kariškių palydovais „šukavimo 
operacijų“ metu. Neklystančios partijos 
nuomone, jiems dar buvo patikėtos svarbios 
agitatorių pareigos, agituojant valstiečius 
burtis į kolūkius. 

Atsidūrę gimnazijos suole Juozas su 
Vladu greitai susidraugavo, o netrukus ir 
susibičiuliavo. Juos vienijo knygos, pačių 
susikurti žaidimai ir piešimas. Domino 
išPlaterių dvarų išgrobstytas ir išmėtytas 
kultūrinis palikimas. Mokiniai dalijosi 
ir mainėsi grafo pašto ženklų kolekcijos 
likučiais. Pasitaikydavo viena kita knyga, 
kur ekslibrisas išduodavo, kam ji priklausė. 
Stebino ir lobių ieškotojai, kurie iki pat rūsio 
grindų sunaikino grafo gyvenamąjį namą, o 
turtų taip ir nerado. 

Netrukus ir suolo draugų keliai išsi-
skyrė. Juozas įstojo į Klaipėdos jūreivystės 
mokyklą, Vladas tęsė mokslus Šilutės 
gimnazijoje. Gana dažnai jie vienas pas kitą 
nuvažiuodavo, tiesa, Juozas dažniau, nes 
mokykla buvo sukarinta ir tikrinama, su 
kuo kursantai bendrauja. Juozas apie Šilutės 
pogrindinę organizaciją buvo informuotas ir 
jos veiklą palaikė, tik konspiracija jį užslapti-
no ir, pasirodo, ne veltui. Organizacija buvo 
išaiškinta ir jos nariai represuoti, tik Juozas 
išliko, išvengė „išsigimėlių“ likimo (kodinis 
baudžiamosios bylos pavadinimas). Juozo 
rašyto programinio dokumento autorystę 
prisiėmė Vladas, tą patvirtino ir ekspertai. 
Juozas išliko sausas.

Mėtant pėdsakus, Karveliui mokslus 
teko tęsti Murmanske. Nors uolieji sekliai 
iš Klaipėdos dėl visa ko siuntė užklausimą 
į Murmanską, pastarieji užtikrino, kad kur-
santas yra švarus. Tik baigus mokyklą teko 
kurį laiką padirbėti Šiaurės jūrose. Tuos 
laikus prisimindamas, šturmanas Karvelis 
pabrėždavo, kad teko plaukioti, vadovauti 
buvusiems kariškiams, o tie civilinių statutų 
nė nežinojo. Žinia, ir laivynas buvo ne ka-
žin koks. Daugiausia nurašyti karo laivai, 
geresniu atveju trofėjiniai. Gyveno viltimi, 
kad kada nors turėtų baigtis piratiškas 
gyvenimas, nors kinas apie jį net nebuvo 
sukurtas. Ir ta valanda išmušė. Sulaukęs 
galų gale atostogų, nedelsdamas pasidavė 
į Jurgaičius, kur jo jau laukė visas kaimas. 
Atostogos prašvilpė mėgaujantis, talkinin-
kaujant žemės darbuose. Tęsdamas tradicijas 
darbo ieškotis pasidavė į Klaipėdą. Kažko 
nepasiūlė. Teko sutikti su plaukiojančio 
krano kapitono pareigomis. Čia pats sau ne 
tik kapitonas, bet ir dyzelistas, bocmanas, 
kranininkas ir matrosas, o pamainą būtina 
tęsti, kol nebaigsi darbo ar neateis pakeisti 
kitas. Krovė viską paeiliui, bet labiausiai 
nusibosdavo cukranendrės iš Kubos. Jos 
plaukė tiesiog karavanais. Iš nuobodybės ir 
vienatvės gelbėjo šeima. Tapęs jaunavedžiu, 
netruko susilaukti dukterų Jūratės ir Nijo-

lės, o kiek vėliau ir sūnaus 
Arvydo. Žmona Žibutė Pen-
kauskaitė, Sibiro tremtinė, ir 
vos vieno kambario butelis 
Melnragėje, palėpėje, tapo 
pagrindine gyvenimo pras-
me. Buvo patys laimingiausi 
gyvenime metai! Tačiau 
sulaukus jūreivio užsienio 
paso, teko vėl pratintis prie 
ilgų reisų po Atlantą. Pradė-
jęs eiliniu šturmanu žvejybos 
laivyne, kilo karjeros laip-
tais, stambėjo, didesni darėsi 
ir laivai. Iškilo iki greičiausio 
Klaipėdos transportinio laivo 
,,Plaja Chiron“ vyriausiojo šturmano. Išplau-
kiojo visą Vakarų Afrikos pakrantę, aplan-
kydamas ką tik susikūrusias nepriklausomas 
valstybes – Togo, Senegalą, Mauritaniją, 
Ganą, Nigeriją. Matė visą vietinių gyventojų 
skurdą, vargą ir korupciją. Gyventojams 
kartais ištrūkdavę, kad geriau buvę net prie 
kolonizatorių. Tuos šturmano gyvenimo mo-
mentus aprašė jaunasis žurnalistas Gotfredas 
Šimkus ir išleido knygelę, žinoma, nepa-
gailėjęs gerų žodžių pačiam Juozui. Žinant 
šturmano kuklumą, tai jam tikrai negalėjo 
patikti. Laisvu laiku nuo pareigų vykdymo 
Juozas bent mintimis grįždavo į Klaipėdoje 
paliktą šeimą, kurdavo dukterims pasakas, 
jas ir iliustruodavo. Dovanėlės buvo tiesiog 
neįkainojamos – vaikų literatūros šedevras, o 
tiražas – vienintelis egzempliorius. Namuose 
likę dukterų ekslibrisai galėjo patvirtinti jų 
nuosavybę. Nuo kūrybos likęs laikas buvo 
skiriamas skaitymui. Pirmiausia perskaityta 
oficialiai valdžios pripažinta Aleksandro Sol-
ženicyno „Viena Ivano Denisovičiaus diena“. 
Paskui užsienyje išleista to paties autoriaus 
„Gulago archipelagas“. Juozas ją pats įsigijo 
ir jau galėjo diskutuoti, bent su užsieniečiais, 
nes namuose ji nebuvo pasiekiama. Įdomu, 
apie ją buvo daug šnekama ir sėkmingai 
smerkiama, bet labai retas skaitytojas buvo ją 
skaitęs. Kaip tai ankstėliau atsitiko su Boriso 
Pasternako knyga „Daktaras Živaga“. Knyga 
parašyta talentingai ir įtaigiai, bet tėvynėje ji 
nebuvo net spausdinta, nors autorius pelnė 
Nobelio premiją. Nors šie stambūs veikalai 
režimą už jo kaltumą ir nusikaltimus pla-
kė, lietuviams ne viskas buvo priimtina ir 
čia. Ypač tautinių abejonių kėlė autoriaus 
imperinės nuotaikos. Autoriui lietuviai turi 
likti dėkingi už Igarką. Jo dėka ji tapo Sibiro 
lietuvių sostine ir šiandien ji nepamiršta. Jo 
šiaurės apsakymai – skaityti per BBC. 

Šturmanas tarp darbdavių užsikariavo 
autoritetą ir už tai buvo pakeltas į tolimojo 
plaukiojimo kapitono pakaitinį rangą, va-
dovavo stambiausių ,,Rybackaja Slava“ ir 
,,Bojevaja Slava“ laivams, tačiau tolimesnę 
savo veiklą matė Lietuvoje, besikuriančia-
me lietuviškame laivyne. Niekaip ramybės 
nedavė mokslas aukštojoje mokykloje – Vil-
niaus universitete studijavo anglų kalbą ne-
akivaizdžiai. Vėliau, aplinkybių verčiamas, 
tęsė studijas Rygos universitete ir jį beveik 
baigė. 

Tarp darbdavių irgi vyko karas, nes 
patyrusių specialistų trūko. Sunkiai paliko 
žvejybos laivyną, nelengva buvo pradėti iš 
naujo besikuriančiame prekybos laivyne. 
Pagaliau gavo pastovų darbą. Miškavežius 
plukdė Liverpulis–Dudinka linijoje. Galbūt, 
ne taip svarbu, kuriam laivui – „Irkutskles“, 
„Lenles“ ar dar kokiam kitam „Lesui“ – 
vadovavo. Visi jie buvo seni ir moraliai pa-
senę, bet dar plaukė. Pagaliau besikuriančiai 
laivininkystei niekas ko nors geresnio ir 
nežadėjo. Svarbu, kad dirbo rentabiliai ir 
už tvirtą valiutą. Vieno tokio reiso metu 
Igarkoje Karvelis nutarė pamatyti lietuvių 
kapines, paminėtas A. Solženicyno knygoje. 
Apsiginklavęs fotoaparatūra, pradėjo vieti-
nių gyventojų klausinėti, kaip jas rasti. Iš pra-
džių į jį žiūrėjo kaip į kokį užsienio šnipą, net 
sovietinė uniforma ne ką tegelbėjo. Ir kam 
tokiam tarybiniam jūreiviui seniai pamirštas 
buvusios taigos kampelis? Na, bet moterys 
sužinojusios, kad tai „savas“ lietuvis, kelią 
parodė. Vaizdas, kurį pamatė Juozas, buvo 
pritrenkiantis. Kapinių nei galo, nei krašto. 
Kažkoks griuvenų, kapaviečių, sutrešusių 
kryžių, peraugusios žolės ir jaunų medelių 
kratinys. Seniai čia niekas neužklysta, o ką 
su jomis daryti, niekas nesusimąstė. Buvęs 

tremtinys, igarkietis, Krasno-
jarsko politechnikos instituto 
dėstytojas Algirdas Augūnas 
prisimena, kad stambiausioje 
srities lentpjūvėje dirbo dau-
giatūkstantinė masė vergų ir 
kasdien jų mirdavo iki 10-ies 
kančių nepakėlusių. Mirtis 
užfiksuota, gabenti į kapines, 
o nuo ko mirė – argi tai svar-
bu? Moškių sugėlimas, rąstų 
griūtis, distrofija, pagaliau 
– savižudybė. Upninkų par-
tizanų vado Ragulio žmona 
Apolonija per nelaimingą 
atsitikimą prarado regėjimą, 

nebuvo kam sustatyti nelaimingo atsitikimo 
akto, tad gaudavo ji mažytę pensiją, iš kurios 
nepragyveno, nors ir sulaukė Lietuvoje gilios 
senatvės.

Daugelį metų praleidus ant denio ir 
paties kapitono Karvelio sveikata vieno 
reiso metu atsakė. Skubiai su kraujuojančia 
skrandžio opos žaizda malūnsparniu buvo 
evakuotas į krantą, kur spėta suteikti medi-
cininę pagalbą. Intensyvaus darbo ir mokslo 
suderinti tapo nebeįmanoma. Labai nedaug 
beliko, bet universiteto teko atsisakyti. Kurį 
laiką locmaną J. Karvelį žinojo daugelis 
kapitonų, bet ir šito tiltelio teko atsisakyti. 
Toliau darbą tęsė kranto įstaigose, o prasi-
dėjus permainoms jūroje įsijungė ir į visuo-
meninę veiklą. Realybė netekti darbo jūroje 
artėjo, nebeliko ir užtarėjų. Teko jūrininkų 
sąjungą kurti iš naujo. Valdžios kuruojama 
spauda ir visuomeninės organizacijos gyve-
no paskutines dienas. Kapitonas J. Karvelis 
imasi atgaivinti kadaise leistą žurnalą ,,Jūra“. 
Prisimenamos kapinaitės Smiltynėje, kur 
ilsisi garsus lietuvių tolimojo plaukiojimo 
kapitonas Liudas Stulpinas. Jos pagarbiai 
sutvarkomos. Dėmesys kreipiamas į gam-
tosaugą, o Klaipėdai ji ypač aktuali.

Patikėjęs jūrininkų sąjungos veikla iš 
Šilutės atsiliepia šišioniškis J. Planaitis. Jis 
dar prieš karą plaukiojo Kuršių mariomis, 
rengdavo įvairias vandens sporto varžybas. 
Sportininkai patys statė plokščiadugnes 
valtis. Tokia veikla domino visos Lietuvos 
jaunimą. Iš čia prasidėdavo jų kelias į jūrą, 
nes Lietuvoje kūrėsi prekybos laivynas. Rei-
kėjo jūrininkų ir paradiniam kariniam laivui 
„Prezidentas A. Smetona“.

Garsas apie Klaipėdos dabartinius 
jūrininkus pasiekė Čikagą. Atsiliepė Lie-
tuvos laivininkystės istorijos puoselėtojas 
Vilčinskas (R. Vilkas). Senukas nuo pokario 
metų įsigijo ir saugojo Teodoro fon Rein-
gardo prisiminimus, parašytus, teisingiau 
perrašytus pokario metais jau Vokietijoje, 
senąja rusų kalba tiesiog ant popieriaus 
skiaučių. Rankraštis, išgyvenęs sunkiausią 
pokario laikotarpį, neturintis nei pradžios, 
nei pabaigos. Senasis jūrininkas vylėsi, kad 
rašinys, patekęs į Lietuvą, sulauks ir savo 
valandos. Ir neklydo, kapitonas J. Karvelis, 
susipažinęs su gautomis popieriaus skiau-
tėmis, pripažino, kad rašinį galima išversti 
ir suredaguoti. Užvirė darbas, pareikalavęs 
milžiniškos kantrybės, kruopštumo ir išma-
nymo. Ėjo mėnesiai, visas laisvalaikis buvo 
tam atiduotas, bet ir darbas pagaliau sąžinin-
gai įveiktas, o rankraštis dar ir suredaguotas. 
Pateikti įdomūs ir vertingi komentarai. Pats 
J. Karvelis rūpinosi knygos išspausdinimu, 
jam padėjo saujelė klaipėdiečių. Pagaliau 
knyga atsiranda prieš skaitytoją, ji pavadinta 
„Jūrininkas, karys, mirtininkas“.

Teodoras fon Reingardas – Saksonijos 
grafų palikuonis, kurio proseneliai atsikraus-
tė į Rusiją dar Jekaterinos II laikais. Giminės 
vyrai iš kartos į kartą tarnavo „motinėlei 
Rusijai“, turėjo jai nuopelnų. Baigę tarnybą 
laivyne, gyvenimo saulėlydį sutikdavo 
paveldėtuose dvaruose. Reingardų šeimos 
dvaras buvo Ukmergės apskrityje, o pats 
Teodoras gimė 1883 m. Ukmergės mieste. 
Pagal šeimos tradiciją baigė jūrų karininko 
aukštuosius mokslus, tarnavo caro laivyne – 
Cušimos mūšio dalyvis, japonų karo be-
laisvis. Karinę tarnybą tęsė Baltijos laivyne. 
Pirmojo pasaulinio karo metais II rango 
kapitonas Reingardas vadovavo kreiseriui 
„Jaroslavna“, naujam laivui, ką tik pastaty-
tam JAV. Čia jį ir užklupo Rusijos revoliucija. 
Jaunasis karo vadas, kreiserio komandos 
mylimas ir vertinamas, pelnė laivo ekipažo 

pripažinimą, o prasidėjus revoliucinėms per-
mainoms – jį išsaugojo. Draugų patariamas, 
nutarė trauktis į tėviškę. To padaryti nepa-
vyko, tad pasitraukė į Ukrainą. Kad visiškai 
nebūtų sunaikintas, revoliucinių jūreivių 
rekomenduotas į K. Vorošilovo XII armiją 
karo tarybos nariu. Iš Kijevo pasitraukia į 
Krymą, kur su Vrangelio kariuomenės liku-
čiais emigruoja į Turkiją. Būdamas čia, deda 
visas pastangas grįžti į Tėvynę. Tai padarius, 
stoja į Lietuvos kariuomenės savanorius, kur 
jam suteikiamas pulkininko laipsnis ir skiria-
mas karinių remonto dirbtuvių viršininku. 
Menkai ginkluoti savanoriai stokoja ginklų. 
Dirbtuvės remontuoja visų rūšių transporto 
priemones bei sunkiąją karo techniką, daug 
padėjusią savanoriams artilerijos ugnimi.

Pasibaigus savanorių kovoms, pulki-
ninkas kuriasi Kaune, stato namą, vaikus 
leidžia į mokslus. Kartu su graikų kilmės 
kapitonu A. Azguridžiu, generolams Teo-
dorui Daukantui ir Vladui Nagevičiui-Na-
giui tarpininkaujant, ruošia dokumentus 
Lietuvos laivynui įkurti. Dėsto būsimiems 
specialistams Kauno aukštesniojoje techni-
kos mokykloje.

Lietuvos laivininkystė vystėsi sparčiai. 
Krovinių niekada netrūko, laivų parkas 
augo, kol 1939 m. Vokietijos anšliusas nepar-
klupdė Lietuvos. Dar didesnis smūgis laukė 
1940 m. birželio 15 d., prasidėjus dar vienai 
okupacijai, šį kartą – sovietų.

T. Reingardo likimas sunkus, jo skolas 
sovietai skaičiavo nuo revoliucijos laikų, o 
jis jų nė neslėpė, teigdamas, kad revoliu-
ciją Leninas įvykdė žydų galvomis, latvių 
durtuvais ir rusų kvailumu*. Visus metus 
buvo tardomas ir kalinamas IX forte, kol 
įsiveržę vokiečiai paleido. Karui traukiantis 
į Vakarus, šeimoje įvyko dar viena tragedija. 
T. Reingardo laukė laikinai atidėto likimo 
tęsinys ir ketvirtas kartas prie sienos. Šeima 
trauktis atsisakė. Duktė Irena laukė grįžtan-
čio vyro, būsimo Lietuvos bibliotekininkų 
patriarcho Levo Vladimirovo. Sūnus Dmi-
trijus (Dima) tęsė studijas Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, žmona negalėjo palikti 
vaikų vienų. Po karo, atsidūręs Bavarijoje, 
sergantis ir vienišas, kankinamas nostalgijos 
namams, šeimai ir Tėvynei, apsistojo Bey-
rentkas miestelyje, netoli Miuncheno. Čia 
1947 m. ir mirė. Jeigu ne Lietuvai grąžinti 
kapitono J. Karvelio prisiminimai, vargu, ar 
jį kas būtų beprisiminęs, nebent Prezidentas 
V. Adamkus, kuris su Dima mokėsi.

Žentas L. Vladimirovas dar ilgai po 
karo visoje Sąjungoje sėkmingai medžiojo 
iš Vilniaus universiteto išvežtas knygas ir 
bent dalį jų sugrąžino. Už knygas ir dabar-
tinius specialistus 16-osios divizijos kapi-
tonas Levas Vladimirovas nusipelnė visos 
lietuvių tautos amžiną pagarbą. Jo vardas 
aukso raidėmis įrašytas į Jungtinių Tautų 
Organizacijos Dago Hammeršeldo vardo 
bibliotekos, kurios direktoriumi jam pačiam 
teko būti, istoriją.

Sukaupęs didžiulę gyvenimo patirtį, rimtai 
susidūręs su pasaulio žemynais ir valstybėmis, 
taip pat sekdamas ir jų spaudą, kapitonas 
matė ir spėjo liūdną „supervalstybės“ likimą. 
Susidūrus su Igarkos lietuvių kapinėmis, 
asmeniškai pajuto tautos netektis, tik ko 
vardan? Šviesesnis rytojus ir toliau žadamas, 
ginklais aprūpinta dar ir Afrika, Azija bei 
bananinės Amerikos Respublikos. Tuo metu 
namuose nei kuo rengtis, nei ką valgyti, iki 
soties trūko. Tiesa, jūrininkai prie rublių dar 
gaudavo priedą „bonais“. Bet kiek tokių yra? 
Šalis griūva, reikalingos skubios reformos. 
Artimųjų ir draugų būrelyje apie tai pasikalba-
ma. Galvojančių ir pasirengusių žmonių yra ir 
Klaipėdoje. Rusakalbius naujai galvoti skatino 
nuskurdusio Karaliaučiaus krašto gyventojai, 
tiesiog autobusais plūstantys ieškoti maisto į 
Lietuvą. Žaidimas demokratija Maskvoje laukė 
išbandymų. Rinkimai į Aukščiausiąją Tarybą 
(AT) parodė valdžios atitrūkimą nuo savo-
sios liaudies. Draugai tiesiog agitavo Juozą 
dalyvauti rinkimuose ir pažadėjo paramą nuo 
klaipėdiečių. Rinkimai laimėti įtikinama balsų 
persvara ir nugalėtas ne bet kas, o pats divizi-
jos vadas pulkininkas Ivan Černych. Rinkėjai 
buvo Juozo pusėje, apie tai net nedvejojo pats 
I. Černychas ir bent tuokart sveikino tolimojo 
plaukiojimo kapitoną su pergale.

Kovo 11-osios akto signatarai

Lietuvos parlamentaras – tolimojo plaukiojimo 
kapitonas Juozas KARVELIS (1934–2018)

Atkelta iš 1 p.

Nukelta į 15 p.

Juozas Karvelis
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Puikus monografijos „Jaunimas istorijos 
skersvėjuose“ dizainas; dailus teksto, iliustra-
cijų komponavimas, raiškus šriftas, meniškai 
apipavidalintas knygos viršelis: jame nurody-
tas jos pobūdis. Šie išoriniai knygos elementai 
sužadino reikmę susipažinti su jos turiniu.

Žiedūnė Zaveckienė kelis dešimtmečius 
nagrinėjo Lietuvos jaunimo spaudą, leistą 
1918–1940 m. Tai sudėtingas mūsų valstybės 
kūrimosi laikotarpis, kai paskelbus Lietuvos 
Nepriklausomybę, pradėtas valstybės steigi-
mo procesas, kurį autorė apibūdina: „...buvo 
sudėtinga ne tik ekonominė, bet ir politinė 
aplinka. Valstybėje beveik visą laiką galiojo 
karo padėties įstatymai. Visas problemas, 
[...] sprendė į valdžią renkamos [...] partijos“, 
tačiau „po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės 
perversmo, [...], tautininkų valdžia griebėsi 
represijų ir sustiprino cenzūrą, [...], specialūs 
įstatymai dar labiau suvaržė organizacijų ir 
leidėjų veiklą“, nes „leidimus kasmet reikėjo 
gauti ir periodinių leidinių leidėjams“ (p. 10). 
Šios ekonominės, politinės ir socialinės sąly-
gos turėjo įtakos jaunimo spaudos raidai.

Įžangoje pateikta plati temos istoriografi-
ja: aptarti mokslo atstovų veikalai, kuriuose 
nagrinėta jaunimo spauda, apžvelgti biblio-
grafiniai, enciklopediniai leidiniai, ištirti 
archyviniai dokumentai. Kadangi apžvelg-
tuose darbuose svarstyti tik atskiri jaunimo 
spaudos aspektai, autorė išsikėlė tikslą – 
„išanalizuoti Lietuvos jaunimo spaudą kaip 
sistemą“. Įgyvendinant šį tikslą, reikėjo „iš-
siaiškinti, kokios tos sistemos sudedamosios 
dalys (spaudos leidėjai)“ ir „apibendrintai 
nustatyti spaudos visumą“ bei „ryšius su jau-
nimo savišvietos, visuomeninės ir politinės 
veiklos poreikiais“ (p. 16). Šio tyrimo tikslas – 
aktualus, nes nebuvo jaunimo spaudos siste-
mai skirtos išsamios studijos. 

Tyrimo objektas – Lietuvos jaunimo 
spauda 1918–1940 m. Autorė apibūdina jau-
nimo sąvoką ir nurodo, kad „jaunimu šiame 
darbe bus laikomi maždaug 14–30 metų ir kai 
kurie jaunesni ar vyresni jaunimo organiza-
cijų nariai“, o „jaunimo spauda traktuojama 
įvairi jaunimo organizacijų ar grupių leista 
spauda: atsižvelgiant į adresatą spauda, skirta 
jaunimui: atsižvelgiant į kūrėją – jaunimo 
organizacijų ir grupių leista spauda“. Tad, 
autorės sprendimu, į tyrimo lauką pateko 
„ne tik jaunimo leista, bet jam skirta įvairi 
spauda, pavyzdžiui, leidyklų leidinių serijos 
jaunimui“, ir leidiniai, „neatsižvelgiant į jų 
periodiškumą: periodiškai ėję, vienkartiniai 
spaudiniai, knygos, brošiūros ir smulkieji 
leidiniai: spaudiniai, dauginti spaustuvėse 
spaudos dauginimo prietaisais (hektografais, 
šapirografais, rotatoriais) ar perrašant ranka“ 
(p. 12). Manytina, kad autorė pasirinko per-
nelyg sudėtingą – daugialypį tyrimo objektą. 
Juolab, kad išsamiai ištirti, tarkim, jaunimo 
periodinę spaudą, ėjusią nagrinėjamu laiko-
tarpiu, reikia nemažai kūrybinių pastangų. 

Suprantamas autorės siekis savo dvi-
dešimties metų tiriamojo darbo rezultatus 
įprasminti vienoje knygoje, bet galėjo būti 
ir dvi?.. Juk išanalizuota per 3 000 leidinių, 
nurodyti leidėjai, redaktoriai, bendradarbiai, 
aptartos jaunimo organizacijos, atskleista jų 
veikla bei jaunimui skirta spauda, surasti iki 
šiol bibliografijos žinynuose neužfiksuoti jau-
nimo leidiniai – tai didžiulis naujos mokslinės 
informacijos kiekis, kurį susisteminti, įvertinti 
ir apibendrinti gana sudėtinga.

Pažymėtina, kad autorė naudodamasi 
bendraisiais ir specialiaisiais humanitarinių 
mokslų metodais užsibrėžtus tyrimo uždavi-
nius sėkmingai išsprendė. Tyrimo duomenys 
nagrinėjami keturiuose monografijos sky-
riuose: jais remiantis suformuluotos tyrimo 
išvados.

Pirmas skyrius – „Oficialioji Lietuvos jau-
nimo spauda“. Jame analizuojama Religinių 
jaunimo organizacijų spauda. Autorė nurodo, 
kad „dauguma jaunimo organizacijų buvo 
katalikiškos pakraipos“, nes „apie 85 proc. [...] 
gyventojų buvo katalikai“, o „iki 1926 m. val-
dė Krikščionių demokratų partija“, kuri „per 
Katalikų veikimo centrą darė įtaką įvairioms 
gyvenimo sritims“, ir pažymi, jog „vyskupai 
globojo jaunimo organizacijas“ (p. 21) ir jas 
rėmė finansiškai. Autorė, ištyrusi sudėtingą 
įtakingiausios Ateitininkų organizacijos 
struktūrą, teigia, kad kiekvienas jos elementas 
vykdė skirtingas užduotis. „Šatrijos“ draugija 
jungė poetus, rašytojus, kritikus, kurie dau-
giausia darbus publikuodavo katalikiškuose 
laikraščiuose.“ Draugiją „globojo Juozas 
Eretas, vėliau – Vincas Mykolaitis-Putinas“. 
Jai „priklausė daug gabių pradedančių ra-
šytojų ir poetų: Juozas Paukštelis, Salomėja 
Nėris, Juozas Grušas, Juozas Keliuotis“ ir 
kiti aktyvūs kūrėjai, kurie „sudarė katalikų 
jaunimo spaudos bendradarbių branduolį“ 
(p. 23–25). Detaliai išnagrinėta pagrindinio 
ateitininkų leidinio „Ateitis“ leidybos, ben-
dradarbių faktografija. Tai vertinga mokslinė 
informacija. Manytina, jog liko nuskriaustas 
žurnalo turinys, kuriam skirtas tik vienas 
puslapis. Juk žurnalas ėjo 27-erius metus, o 
ne „29 metus [...]“, kaip rašoma (p. 28), nes 
1915–1916 m. „Ateitis“ nebuvo leidžiama. Jos 
„išleista 318 numerių (11 tūkst. puslapių)“  
(p. 28), kuriuose spausdintos įvairios temati-
kos ir problematikos publikacijos. Pažymėti-
na, jog autorė atskleidė žurnale savo kūrinius 
skelbusių rašytojų ir poetų slapyvardžius, 
kurie iki šiol nežinomi platesniam skaitytojų 
ratui. 

Analizuodama moksleivėms ateitinin-
kėms skirtą žurnalą „Naujoji vaidilutė“, kuris 
1931 m. – pertvarkytas į moterų inteligenčių 
žurnalą, autorė apibūdina šio leidinio temati-
ką ir pažymi, kad jame savo kūrinius spausdi-
no žinomi mokslininkai, rašytojai, poetai bei 
patikslina žurnalo redaktorių pavardes.

Svarbiausias katalikiškos kultūros ir 
visuomenės gyvenimo žurnalas „Židinys“ 
leistas 1924–1940 m. Autorė ištyrė šio leidi-
nio atsiradimo aplinkybes, pirmųjų metų 
leidybos sunkumus, remdamasi archyvų 
dokumentais, išsiaiškino tikslias žurnalą 
redagavusių asmenybių pavardes, aprašo 
leidinio struktūrą, apimtį ir kitus žurnalą 
charakterizuojančius parametrus. „Židinys“ 
buvo orientuojamas į katalikų inteligentijos 
reikmes, jame „buvo sprendžiamos pasaulė-
žiūros, kalbos ir literatūros problemos, skel-
biama poezija, pažintinė, ateitininkų veiklos 
medžiaga“ (p. 35), skelbti straipsniai meno, 
religijos, filosofijos, istorijos klausimais, nes 
„Židinio“ žurnale „bendradarbiavo beveik 
visi to meto inteligentijos atstovai“ (p. 36), – 
konstatuoja tyrinėtoja.

Autorė, tirdama jaunesniesiems moks-
leiviams skirto žurnalo „Ateities spinduliai“ 
biografiją, atskleidžia, kokius barjerus reikėjo 
įveikti, norėjusiems leisti ar redaguoti perio-
dinius leidinius. „Juozas Keliuotis 1929 m. 
lapkričio 25 d. Kauno miesto ir apskrities 
viršininkui“ pranešė, kad „nuo gruodžio 15 d. 
pradeda leisti moksleiviams [...] žurnalą 
„Ateities spinduliai“. Buvo „tikrinamas  
J. Keliuočio patikimumas, [...], nustatyta, 
kad jis nedalyvauja antivalstybinėse orga-
nizacijose, nėra teismo baustas ir tardomas, 
neturi skolų“ (p. 37). Patikrinimas užtruko, 
todėl žurnalo Nr. 1 išėjo 1930 m. sausio mėn. 
Žurnale „buvo spausdinama pažintinė me-
džiaga, grožinė kūryba [...] daug vietos skirta 
religinio turinio medžiagai [...], publikuoti 
straipsniai pasaulėžiūros ir kitomis temomis“ 
(p. 38), pažymi autorė.

Monografijoje apžvelgti ir trumpai ėję 
studentų ateitininkų leidiniai: žurnalai „San-
tūra“, „Studentų žodis“, laikraštis „Studentų 
dienos“ bei atskirų ateitininkų kuopų ir mo-
kyklų leidinėliai, kurių „1930 m. vykusio III 
ateitininkų kongreso spaudos parodoje buvo 
eksponuojama daugiau kaip 146 moksleivių 
išleisti šapirografuoti ir ranka rašyti laikraš-
tėliai“ (p. 40). Autorė pateikė tų leidinėlių 
bibliografinę apžvalgą.

Kita įtakinga katalikų jaunimo organi-
zacija – „Pavasario“ sąjunga. Jai 1928 m. 
priklausė apie 45 tūkst. jaunuolių, kurie buvo 
susiskirstę į 550 kuopų 31 rajone“, o „1933 m. 
Lietuvoje veikė 418 mergaičių ir 672 vyrų 
kuopos“. Todėl „per 1918–1940 m. išleista 
apie 70 periodinių leidinių“ (p. 43), – nurodo 
tyrinėtoja. 

Autorė, ištyrusi sąjungos leidinio „Pava-
saris“ (1912–1940) leidybos aplinkybes, nuro-
do, kad „turinys atspindėjo Katalikų bažny-
čios siekį, susijusį su jaunimo auklėjimu. [...] 
tai buvo tikėjimo tiesų diegimas, dorovinio 
ir fizinio lavinimo pagrindimas, tautiškumo 
ugdymas“. Jame spausdinti straipsniai „tu-
rėjo stiprinti religinius jaunimo įsitikinimus, 
skatinti dorą, blaivybę“. Leidinio pozicija „dėl 
alkoholio vartojimo buvo labai griežta, reko-
menduota net sustiprinti auklėjimą mokyklo-
se ugdant blaivybės jausmą“ (p. 46). Autorė 
atskleidė, kaip keitėsi žurnalo tiražas. Knygoje 
rašoma, kad „per 28-erius metus (su nedide-
lėmis pertraukomis) išleista apie 430 leidinio 
numerių“ (p. 49). Pažymėtina, jog „Pava-
saris“ ėjo 1912–1914, 1918 ir 1920–1940 m., 
t. y. tik 23-us metus.

Leidinys „Pavasarininkų vadas“ spausdi-
no jaunimo vadams metodinius nurodymus, 
rašė apie jų veiklą, „vadams reikalingas 
savybes, tokias kaip pasiaukojimas, drąsa, 
ištvermė, žinių troškimas“ (p. 49). Šis leidinys, 
1926 m. pavadintas „Jaunimo vadu“, „tęsė 
pirmtako veiklą“, – nurodoma monografijoje. 
Joje apibūdinti KJS leisti spaudiniai: „Pava-
sarėlis“, „Vyrų žygiai“, „Ūkininkas – Vyrų 
žygiai“ ir kiti periferijos leidiniai. 

Autorė nagrinėjo „Angelo sargo“ vaikų 
sąjungos laikraštėlį „Angelas sargas“, ku-
ris, sujungus su jam priklausančiu priedu 
„Žvaigždutė“, tapo pagrindiniu „Angelo 
sargo“ vaikų sąjungos periodiniu leidiniu“ 
(p. 56), – nurodo autorė. Jo „tiražas 1937 m. 
siekė 16 tūkst.“, nes bendradarbiavo žymūs 
poetai, rašytojai, kurie „vaikams tinkama 
forma pateikė pažintinės literatūros, taip 
pat tautosakos“. Tad „švenčiant dešimtmetį 
(1933) buvo suskaičiuota, kad per tą laikotar-
pį [...] buvo paskelbti 1 838 apsakymai, 837 
eilėraščiai, 797 žinios, 715 paveikslėlių, apie  
2 000 mįslių ir patarlių, 173 žaidimai“ (p. 58). 
Žurnale „rašyta apie maldas, tikėjimo tiesas, 
šventuosius“, – apibendrina Ž. Zaveckienė. 

Autorė, apžvelgusi katalikų organizacijų 
leistus leidinius, konstatuoja, kad „tai buvo 
geriausia Lietuvos jaunimo spaudos dalis 
1918–1940 m. laikotarpiu [...], leista apie 300 
periodinių jaunimo leidinių, kurių leidybą 
rėmė religinės organizacijos“. Šie leidiniai 
buvo „skirti įvairiems socialiniams sluoks-
niams ar grupėms: inteligentijai, mokslei-
viams, kaimo ir miesto jaunimui, atskiroms 
mokykloms, net sporto organizacijoms“  
(p. 61), – reziumuoja tyrinėtoja. Manytina, kad 
šios išvados pagrįstos, jos logiškai išplaukia iš 
katalikų spaudos leidinių analizės.

Analizuodama skautų periodinius leidi-
nius, autorė apžvelgia organizacijos struktū-
rą, paskirtį, istoriją. „Nuo 1930 m. organizacija 
pavadinta Lietuvos skautų sąjunga (LSS). 
Ją globojo Prezidentas A. Smetona“ (p. 77). 
Lietuvos skautai „1920–1940 m. leido ne 
mažiau kaip 172 pavadinimų periodinius 
leidinius“, – nurodo tyrinėtoja ir, ištyrusi 
skautų leidinius, pažymi, kad jie išsiskiria 
„tematikos įvairumu, švietėjiška kryptimi 
ir rašinių kokybe“, nes skautų periodikoje 
bendradarbiavo „įvairių pažiūrų rašytojų 
ir poetų“ ir net „kairiųjų pažiūrų veikėjai“  
(p. 104), – pažymi autorė. 

Nagrinėdama lietuvių tautinio jaunimo 
sąjungos spaudą, autorė apžvelgia sąjungos 
istoriją, paaiškina jos tikslus, uždavinius. Ji 
„1927 m. spalio 8 d. tapo „Jaunosios Lietuvos“ 
sąjunga, 1928 m. jai „priklausė 4 000 narių, ku-
rie veikė 122 skyriuose, [...] jos vadovas buvo 
Prezidentas A. Smetona, o garbės nariai – 
J. Tumas-Vaižgantas, I. Tamošaitis ir Vydū-
nas“, todėl „1939 m. kovo 19 d. [...] „Jaunosios 
Lietuvos“ suvažiavime jai atstovavo 1 209 
skyriai ir 41 743 nariai“ (p. 106). Išanalizavusi 
„Jaunosios Lietuvos“ veiklą bei ideologines 
nuostatas, autorė konstatuoja, kad „Jaunoji 
Lietuva“ buvo ne paprasta visuomeninė 
jaunimo organizacija – tai buvo svarbi valdan-
čiosios Tautininkų partijos grandis“ (p. 107). 
Jų žurnale „Jaunoji karta“ akcentuojama: „...
mūsų didžiausia vertybė – tautiškumas. Mes 
turime krikščioniškai tautišką pasaulėžvalgą. 
Mes privalome gyventi natūralų ir skaistų 
gyvenimą“ (p. 113). Jame spausdinta daug 
A. Smetonos kalbų, svarstytos Vilniaus krašto 
ir Klaipėdos problemos, nušviesta tautinio 
jaunimo veikla. Autorė apžvelgė leidinius: 
„Jaunalietuvių vadovas“, „Santara“ ir kitus 
periferijoje leistus leidinėlius. 

Analizuojama Jaunųjų ūkininkų ratelių 
(JŪR) veiklos istorija, nurodomi jų siekiai. 
Nors „pagrindinis JŪR šūkis buvo „Gamyba 

ir pelnas!“, tačiau „1936 m. kovo 28 d. Pre-
zidentas paskelbė parengtą JŪR įstatymą, 
pagal jį rateliai turėjo tapti ir ideologinio 
auklėjimo subjektais“, nes privalėjo „skiepyti 
patriotizmą, politinį sąmoningumą, prakti-
kuoti sveikas pramogas ir sportą“ (p. 127), – 
pažymi autorė ir nurodo, kad „buvo įsteigta 
JŪR sąjunga, kurios šefu tapo Prezidentas  
A. Smetona“, o JŪR „buvo užtikrinta finan-
sinė parama“ (p. 128), todėl jų narių skaičius 
sparčiai augo. Autorė ištyrė ir apibendrino 
JŪR leistus leidinius: „Jaunasis ūkininkas“, 
„Jaunųjų ūkininkų balsas“, „Jaunųjų bal-
sas“. 

Antras skyrius – „Draudžiama kairiosios 
pakraipos ir opozicinė Lietuvos jaunimo 
spauda“ – skirtas komjaunimo organizaci-
jos, jos spaudos, kuri, „kaip komunistinės 
ideologijos skleidėja, 1920–40 m. laikotarpiu 
Lietuvoje buvo už įstatymo ribų ir veikė 
tik pogrindžio sąlygomis“ (p. 133), istorijai 
ir veiklos ypatybėms apibūdinti. Leidinys 
„Jaunasis komunistas“ lietuvių kalba išleistas 
1920 m. Autorė aptaria šio laikraščio leidimo 
aplinkybes, jo turinį, platinimo ypatybes. 
Nors „Nr. 3(7) išspausdintas 3 000 egz. tira-
žu“, bet „1 000 dingo, gabenant į Lietuvą, o 
500 buvo konfiskuoti, suėmus du draugus“ 
(p. 148), todėl nelegalūs leidiniai buvo trum-
palaikiai, ėję su pertraukomis. Jiems platinti 
naudoti įvairūs būdai: „...perduodama iš 
rankų į rankas, dedama į pašto dėžutes, [...] 
atskiri numeriai paliekami įvairiose vietose“ 
(p. 155). Monografijoje pateikta kitų komjau-
nimo leidinių: „Darbininkų jaunimo“, „Mūsų 
vėliavos“, „Darbininkų ir valstiečių jauni-
mo“, „Komjaunuolio“, ir kitų komjaunimo 
organizacijų spaudos leidinių bibliografinė 
apžvalga: „per visą laikotarpį išleista iki 90 
periodinių leidinių, daugiau nei 100 knygelių 
ir 243 atsišaukimai“ (p. 236). Autorė atskleidė, 
kaip revoliucinės idėjos skverbėsi į aukštąsias 
mokyklas. Studentai, LKP, šalininkai būrėsi į 
įvairias draugijas, kurios leido laikraštėlius: 
„Studentas iš kairės“, „Raudonasis mokslei-
vis“, „Žaibas“, „Antifašistas“. Jie „prisidėjo 
leidžiant įvairią kitą revoliucinę spaudą“  
(p. 242), – nurodoma monografijoje.

Apžvelgta Lietuvos valstiečių liaudinin-
kų sąjungos periodika. Plačiai nušviestas 
Lietuvos jaunimo sąjungos (LJS) leidinys 
„Jaunimas“: atskleista jo tematika, nurodyti 
bendradarbiai, išaiškintos leidinio redaktorių 
asmenybės. Nuo 1926 m. „Jaunimas“ tapęs 
savarankišku leidiniu toliau vykdė LJS pro-
gramos „Švieskis ir šviesk“ uždavinius. Jame 
savo kūrinius spausdino žinomi Lietuvos 
rašytojai, poetai, mokslininkai, visuomenės 
veikėjai. Išryškintas žinomos visuomenės ir 
liaudininkų partijos veikėjos F. Bortkevičie-
nės vaidmuo: „ji padėjo jį įkurti ir beveik visą 
laiką buvo atsakingoji leidinio redaktorė“ 
(p. 249), – konstatuoja autorė. Aptarti LJS 
leidiniai: „Mūsų jaunimas“, „Naujas žodis“, 
„Laiko žodis“. Monografijoje apibūdinti 
varpininkų leisti leidiniai: „Varpas“, „Moks-
leivių varpai“, „Moksleivis“.

Socialdemokratinio jaunimo organizacijos 
„Žiežirba“ ir „Žaizdras“ turėjo savo leidinius. 
Autorė apžvelgė jų tematiką, leidybos istoriją. 
„Žiežirbos“ laikraštis išleistas 1923 m., o 1926 m. 
buvo uždraustas „dėl antivalstybinio turinio“ 
(p. 260). Studentų draugija „Žaizdras“ leido 
„Naująją bangą“, „Mūsų frontą“, „Naują 
frontą“. 

Aušrininkai 1919 m. atnaujino žurnalo 
„Aušrinė“ leidimą. Autorė nurodo žurnalo 
leidimo sąlygas, leidinio idėjinę orientaciją, 
bendradarbių tikrąsias pavardes, atskleidžia 
jų „laisvamanišką požiūrį į religijos dalykus“. 
Žurnale „spausdinta daug straipsnių apie so-
cializmą, marksizmą“ (p. 275), todėl 1926 m. 
leidyba uždrausta. Aušrininkams artimas 
leidinys „Trečias frontas“ ir žurnalas 
„Keturi vėjai“, nes juose savo kūrinius 
spausdino kairiosios pakraipos rašytojai, 
kritikai, poetai. 

Trečiame skyriuje nagrinėjama „Kita Lie-
tuvos jaunimo spauda“, kurią leido „beveik 
visos mokyklos, [...], meno, mokslo įstaigos, 
leidyklos, periodinių leidinių redakcijos, [...]“, 
kurios neturėjo „aiškių ideologinių nuosta-
tų“, todėl „dalis leidinių nepriskirta nė vienai 
iš nagrinėtų grupių“. Čia analizuoti leidiniai 
„atspindėję bendrus tuometinio jaunimo 
poreikius“ (p. 285). Autorė ištyrė žurnalą 
„Šviesos keliai“, leidinius „Moksleivių ai-
das“, „Moksleivio draugas“, „Studentas“ ir 

Recenzija

Jaunimas būties sūkuriuose
Genovaitė BURNEIKIENĖ, Vilnius

Nukelta į 15 p.
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Juozo dalykinės savybės, bendravimas 
su žmonėmis, užsienio kalbų mokėjimas 
ir sovietinės kanceliarijos išmanymas labai 
pravertė AT deputato darbe. Jo žinios ir 
erudicija pravertė tuometinei Respublikos 
valdžiai, o ryšiams su užsieniu jis buvo 
nepakeičiamas. Įdomiai klostėsi jo paties 
veikla. Tuometinė žiniasklaida ir informacija 
jo praktiškai beveik nepastebėjo, o faktiškai 
net užsieniečiams jiems suprantama kalba jis 
sugebėjo išaiškinti, kas čia, Lietuvoje, darosi. 
Todėl jis dar ir už Atlanto buvo laukiamas. 
Maskvos klerkai gana greitai pradėjo atskirti 
Vytauto Landsbergio raštų redakciją. Juos 
teko rimtai perskaityti ir ištirti, ar juose nėra 
kas užslėpta. Kapitonui belikdavo palinksėti, 
nes čia Pirmininkas buvo nepralenkiamas. 

Valstybės pamatai Vilniuje buvo dedami 
sparčiai, nes Kremliaus vanagai tuokart 
buvo išmušti iš vėžių. Jelcino ir Vilniaus 
komandos sutarė, kad būtina viską daryti 
iškart, dabar, nei lūkuriuoti, nes laiko liko 
nedaug. Nomenklatūra ir aukštieji kariškiai 
jau rezgė savo žaidimus. Naujieji Lietuvos 
deputatai, bent jų dauguma, nuolat lankė 
savo rinkėjus, rimtai bendravo su jaunimu 
ir tai darė įspūdį, bet ir čia jėgos buvo nely-
gios, netrūko ir perbėgėlių. Nuolatinės pro-
vokacijos ir platformininkų koordinuojami 
veiksmai telkė jėgas, pratrūkusias 1991 m. 
sausį. Tam tikslui pasitelktos lietuvių kilmės 
aukštų karininkų gretos. Sunku buvo gene-
roliškiems lampasams su papachomis net 
lietuviškai į minią prabilti. Prireikė Igarkos 
tremtinio paslaugų, tiesa, agituojant įtikinti 

nemokėjo. Teko tenkintis grasinimais, kurie 
baigėsi kulkomis. Juozas Jermalavičius, 
platformininkų partijos lyderis, reikalavo iš 
tautiečių skirstytis, nes įvedama komendan-
to valanda, o valdžią perima Nacionalinis 
gelbėjimo komitetas. Drąsos užteko valandai 
kitai, komitetas dingo kaip į vandenį, o kas 
jame dalyvavo – neprisipažino. Užsienie-
čiai suprato, kad čia jau riba, bet darbas 
iš esmės buvo padarytas. Užsienio šalių 
žmonės privertė savąsias valdžias pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę, nors tie vis dar 
spyriojosi. 

Baigęs darbą AT deputatas J. Karvelis 
grįžo į kranto tarnybą ir čia sulaukė pensijos. 
Namuose pagaliau pagausėjusios šeimynos 
džiaugsmui grįžo tėtis ir senelis ir gali niekur 
nebeskubėti. Lankytojai pasiliko valdiškuose 

namuose. Tik sveikata galėtų būti geresnė. 
Pagaliau buto sienos neprimins ir liko tos 
pačios, vis labiau primenančios jūreivišką 
kubriką. Bet Juozas niekam nesiskundė, o 
kam tą reikėjo matyti, nepersistengė. Negi 
tai teisinga?

Kažkada, regis, Graikijoje kapitonas J. 
Karvelis, palikdamas uostą, užkabino ir 
ištraukė didelį senovinį inkarą ir perdavė 
jį jūrų muziejui. Dabar jis eksponatas ir 
lankytojai gali su juo susipažinti. Inkaras 
jūrininkui – vilties simbolis. Jį kapitonas 
J. Karvelis paliko mums! Tikėkime ir 
vilkimės.

* Cit. iš kn.: Teodoras Reingardas, Jūrininkas, karys, mir-
tininkas: Prisiminimai, sud. Juozas Karvelis, Šiauliai: Titnagas, 
2000, p. 235.

Lietuvos parlamentaras – tolimojo plaukiojimo kapitonas 
Juozas KARVELIS (1934–2018)

Atkelta iš 13 p.

kitus spaudinius. Apžvelgta ir kita jaunimui 
skirta literatūra.

Ketvirtame skyriuje prisimenami „Pa-
grindiniai jaunimo spaudos bendradarbiai 
ir jų likimo paradoksai“. Autorė paaiškina: 
„plačiau norėtume pakalbėti apie žino-
miausius žmones, kurių gyvenimo tarpsnis, 
bendraujant jaunimo spaudoje, beveik ne-
žinomas. Ir veik visi jie išgyveno likimo lū-
žius, nes tai išgyveno visa Lietuva“ (p. 293). 
Autorė mini Teofilį Tilvytį ir Kazį Borutą, 
kurie, savo literatūrinę veiklą pradėję kata-
likiškoje spaudoje, vėliau pasuko priešinga 
kryptimi. Čia samprotaujama, remiantis 
archyvo dokumentais, atsiminimų fra-
gmentais, laiškų nuotrupomis apie žymios 
mūsų poetės Salomėjos Nėries gyvenimo 
ir kūrybos lūžius (ne paradoksus, manau, 
kad šis žodis netinka, rašant apie tragišką 
žmogaus likimą). Autorė primena žmogaus 
gyvybės trapumą, kai siaučia ideologiniai 
skersvėjai, ar šėlsta karo sūkuriai, kurie 
išblaškė jaunimo spaudos bendradarbius; 
vieni paliko tėvynę, kitus išvežė vokiečiai 
ar rusai, treti buvo savųjų „nulinčiuoti“. 
Taip „susiklosčiusios istorinės sąlygos 
ar aplinkybės [...] karo ir skirtingų idėjų 
akivaizdoje [...] pakoregavo šimtų žmonių 
likimus, neaplenkė ir buvusių 1918–1940 m. 
Lietuvos jaunimo spaudos bendradarbių“, – 
reziumuoja Ž. Zaveckienė. 

Ž. Zaveckienės monografijos „Jaunimas 
istorijos skersvėjuose: Lietuvos jaunimo 
spauda 1918–1940 metais“ aktualumas 
nekelia abejonių, nes joje ištirta, atskleista 
ir apibendrinta Lietuvos jaunimo spaudos 
sistema, išanalizuota skirtingų ideologinių 
krypčių jaunimo organizacijų veikla, atskleis-
ta idėjinė polemika tarp skirtingų pažiūrų 
autorių bei leidinių, siekiant įtikinti ir paveikti 
„jaunimo protus“. Monografijoje pateikta 
daug naujų duomenų: užfiksuoti nauji, dar 
neskelbti spaudiniai, patikslintos redaktorių, 
bendradarbių pavardės, atskleisti rašytojų 
slapyvardžiai.

Diskutuotinas trečio skyriaus „Kita 
Lietuvos jaunimo spauda“ tikslingumas 
(jo apimtis tik 7 p.). Gal derėjo jį, kaip 
poskyrį, prijungti prie antro skyriaus? 
Dėl plataus tyrimo objekto monografijoje 
neišvengta pasikartojimų (p. 73, 296, 297), 
struktūrinių dalių apimties, sisteminės 
darnos („II. Draudžiama kairiosios pa-
kraipos ir opozicinė Lietuvos jaunimo 
spauda“, apimtis – 151 p.). Manytina, kad 
poskyriams „LKJS miestų, rajonų ir para-
jonių komitetų periodika“ (apimtis – 21 
p.), „Atskiri LKJS leidiniai“ (apimtis – 14 
p.) skirta per daug vietos. Pageidautina 
glaustesnio teksto ir kitiems šio skyriaus 
poskyriams. Šios pastabos nesumenkina 
knygos vertės.

Monografiją papildo asmenvardžių, vie-
tovardžių rodyklės, leidinių tiražų priedas, 
platus panaudotų šaltinių ir literatūros sąra-
šas bei išsami santrauka anglų kalba. Tai soli-
dus veikalas: jame pateiktos autorės įžvalgos 
apibendrina šį kūrinį pagrįstomis išvadomis, 
todėl neabejotina šios monografijos reikšmė 
humanitarinių mokslų raidai.

Jaunimas 
būties 

sūkuriuose
Atkelta iš 14 p.Rugsėjo 22 d. Jelgavoje buvo paminėta Baltų 

vienybės diena. Ji buvo minima ir ant Moškėnų 
piliakalnio Rokiškio rajone Kavoliškio kaimo 
bendruomenės bei Danutės Kirstukienės inici-
atyva, kitose Lietuvos vietose.

Jau septyneri metai, kaip Lietuva ir Latvija 
mini Baltų vienybės dieną pakaitomis: tai vie-
noje, tai kitoje valstybėje. 2000-aisiais Lietuvos 
Respublikos Seimas ir Latvijos Respublikos 
Saeima Saulės mūšio dieną, rugsėjo 22-ąją, pa-
skelbė Baltų vienybės diena. Prisimenant 1236 m. 
įvykusį Saulės mūšį, kai buvo sutriuškintas Ka-
lavijuočių ordinas ir pristabdytas Baltų žemių 
užkariavimas. Šiemet Baltų vienybės diena buvo 
švenčiama Latvijoje, Jelgavoje. Abiejų valstybių 
atstovai pagerbė pirmąjį Latvijos prezidentą Janį 
Čakstę (Jānis Čakste, 1859–1927), padėdami gėlių 
prie jo paminklo. Buvo pagerbti ir keturi Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą pasirašę signatarai, kurie 
mokėsi tuometinėje Mintaujos (dab. Jelgava) ber-
niukų gimnazijoje: Kazimieras Bizauskas, Vladas 
Mironas, Jonas Smilgevičius ir Antanas Smetona. 
Atminimo lentos atidarymo ceremonijoje ant Jel-
gavos G. Eliaso istorijos ir meno muziejaus fasado 
dalyvavo Latvijos Respublikos Saeimos pirmininkė 
Inara Mūrniecė (Ināra Mūrniece), tarpparlamentinių 
ryšių su Latvijos Respublika grupės pirmininkas 
Kęstutis Masiulis, Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Kazys Starkevičius, Biržų rajono savivaldy-
bės meras Valdemaras Valkiūnas, Rokiškio rajono 
savivaldybės meras Antanas Vagonis, atminimo 
lentos autorius, skulptorius Mindaugas Šnipas, 
knygos apie Vladą Mironą autorė dr. Vilma 
Bukaitė, Vasario 16-osios klubo pirmininkas Re-
migijus Gulbinas bei jo nariai: Regina Smetonaitė, 
Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Milda Mironaitė, 
Vidimantas Židonis, Aleksandras Smilgevičius ir 
kt. Rokiškio meras Antanas Vagonis padėjo gėlių 
prie atminimo lentos ir padėkojo skulptoriui Min-
daugui Šnipui už signatarų atminimo įamžinimą 
Latvijoje. Meras išreiškė viltį, kad skulptorius dar 
ne kartą prisidės savo darbais, garsinant iškilius 
mūsų krašto žmones: miesto pradininkus kuni-
gaikščius Krošinskius, signatarą Vladą Mironą, 
premjerus Juozą Tūbelį, Antaną Tumėną ir kitus. 
Šventės dalyviai galėjo pasirinkti: kas vyko į moks-
linę konferenciją „Bendrumai ir skirtumai Latvijos 
ir Lietuvos kultūrinėje istorijoje“, kas į ekskursiją 
po Jelgavos miestą, kas Baltų patiekalų paragauti, 
kas į mugę, kurioje Rokiškį garsino Laimutės Sa-
dauskienės šakočiai. 

2019 m. Baltų vienybės diena bus minima 
Biržuose.

Žiedūnos Jenciuvienės nuotr.

Nuo Lietuvių konferencijos Vilniuje iki Vasario 16-osios akto

Rokiškio meras Antanas Vagonis pagerbė kraštiečio 
signataro Vlado Mirono atminimą Jelgavoje

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad 
pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kul-
tūrinį polinkį nieku paversti kitą, atstumti 
tuos, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų 
patogumui.“

Pasibaigus šv. Mišioms, Vatikano valsty-
bės vadovas pietavo su Lietuvos vyskupais. 
Iškart po jų Kauno arkikatedroje bazilikoje 
susitiko su dvasininkais, pašvęstaisiais bei se-
minaristais, atvykusiais iš visų trijų Baltijos ša-
lių. Drauge su susitikimo dalyviais Popiežius 
dėkojo Viešpačiui už pašaukimus į kunigystę 
bei pašvęstąjį gyvenimą.

Susirinkusiesiems Popiežius priminė, kad 
jie yra pašaukti gyventi, ilgėtis gyvojo Dievo, 

ieškoti kasdieninio dialogo su Viešpačiu per 
adoraciją ir maldą.

Grįždamas į Vilnių Popiežius sustojo 
trumpai pasimelsti istorinėje Vilniaus geto 
teritorijoje, Rūdninkų skvere. Iškart po jos 
lankėsi Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje, 
kur jį pasitiko nuo trėmimų nukentėję Lie-
tuvos žmonės, politinių kalinių ir tremtinių 
organizacijų atstovai. Šiame įvykyje taip pat 
dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Vikto-
ras Pranckietis, Seimo Valdybos nariai ir Lie-
tuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina 
Kukliansky. Prie paminklo Popiežius padėjo 
puokštę gėlių ir meldėsi šiais žodžiais:

„Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. 

Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti 
įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. 
Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų 
žmonių, ypač bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. 
Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmo-
nijos mokytoja.“

Po maldos Popiežius Pranciškus atsisvei-
kino su susirinkusiaisiais ir laimindamas juos 
išvyko Apaštalinės nunciatūros link. Ankstų 
pirmadienio rytą, tęsdamas vizitą Baltijos ša-
lyse, Šventasis Tėvas išskrido į Latviją.

LVK Pasiruošimo Popiežiaus vizitui komite-
to informacija

Šaltinis – <www.popieziausvizitas.lt>.

Popiežius laimino Lietuvos žmones 
Atkelta iš 1 p.

Prie paminklo pirmajam Latvijos prezidentui. Pirmoje eilėje (iš kairės): Žydrė Šaltienė, Nijolė 
Štriupkuvienė, Remigijus Gulbinas, Regina Smetonaitė, Angelė Laužikienė (Vilniaus anykštėnų sam-

būrio (VAS) narė), Laima Dovydaitienė, Ričardas Laužikas (VAS narys), Stasys Dovydaitis, Vėtrė 
Markevičiūtė, Viktoras Jencius-Butautas, Vėjas Leščinskas. Antroje eilėje (iš kairės): Elena Staugai-
tienė, Joana Vyga Čiplytė (knygų autorė iš Panevėžio), Irina Miklaševičienė, Juozapas Aleknavičius 
(Panevėžio zanavykų klubo pirmininkas), Darius Staugaitis, Jonė Kavaliauskaitė (pedagogė iš Kau-

no), Vaida Janulevičiūtė (LNM Signatarų namų darbuotoja), Aleksandras Smilgevičius. Trečioje 
eilėje (iš kairės): Šarūnas Kartanas (plk. Juozo Kartano sūnus, Antano Smetonos giminaitis, atvykęs 

iš Kanados), Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Regina Smilgevičiūtė, Vidimantas Židonis

Minėjimo dalyviai (iš kairės): Rokiškio rajono meras 
Antanas Vagonis, atminimo lentos autorius, skulpto-

rius Mindaugas Šnipas, Viktoras Jencius-Butautas

Paminklas Jelgavoje pirmajam Latvi-
jos prezidentui Janiui Čakstei (Jānis 

Čakste, 1859–1927)



2018 m. rugsėjo 29 d. Nr. 9 (851)1� Voruta

© Voruta, 2018. Leidžiamas nuo 1989 m. spalio 24 d. Dvidešimt devintieji leidimo metai. 
Rengėjas (leidėjas) – VšĮ „Vorutos“ fondas, įmonės kodas 181392738,  a.s. LT025015100014000155, 
Trakų kredito unija, kodas 50151. Direktorė Aušra Virvičienė. 
Adresas: Naujoji g. 16, Trakai. Laikraštis išeina kartą per mėn. Apimtis – 4 sp. l.  Redakcijos adresas: 
Naujoji g. 16, Trakai, tel./ faks.: (8 528) 51 266,  „Tele2“ mob. 8 605 11117.
Vyriausiasis redaktorius Juozas Vercinkevičius, tel. 8 605 11 117.
Spausdino AB spaustuvė „Titnagas“, Vasario 16-osios g. 52, Šiauliai. Tiražas 1000 egz.  

Redakcinė kolegija: 
Dr. Arūnas Bubnys, prof. habil. dr. Alvydas Butkus, habil. dr. Kazimieras Garšva, Vytautas Gocentas,  

archit. Dainora Juchnevičiūtė-Vaivadienė, Viktoras Jencius, dr. Napoleonas Kitkauskas, doc. dr. Vladas Terleckas, 
akad. prof. habil. dr. Antanas Tyla, dr. Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė, doc. dr. Dalia Urbanavičienė, dr. Aldona 
Vasiliauskienė, Algirdas Žemaitaitis, Juozas Vercinkevičius (vyr. redaktorius).

Prenumeratos
indeksai 
0135, 0136

© Voruta, 2018. Visa medžiaga (raši-
niai), pateikta laikraštyje „Voruta“, yra 
VšĮ „Vorutos“ fondas  (įmonės kodas 
181392738, PVM mokėtojo kodas 
LT813927314) nuosavybė. Laikraščio 
straipsnius kopijuojant ar platinant 
būtina nuoroda.

Laiškams: „Voruta“, Naujoji g. 16, LT-21111 Trakai, LIETUVA. Tel./faks. (8 528) 51 266, 
El. paštas: vorutosfondas@voruta.lt, voruta@voruta.lt, vorutosfondas@gmail.com

Interneto svetainė www.voruta.lt.
Redakcija:  Vyr. redaktorius Juozas Vercinkevičius (el. p. vorutosfondas@voruta.lt, 
vorutosfondas@gmail.com, tel. 8 605 11117), Irma Stadalnykaitė (redaktorė, 8 603 11117), Jolanta 
Zakarevičiūtė (istorija, publicistika), Jurgita Jakienė (dizainerė, el. p. vorutosfondas@voruta.lt, 8 603 11 
117), Stanislava Žuravska (buhalterė, tel. 8 603 11 117, tel. / faks. (8 528) 51 266, el. p. buhalterija@voruta.
lt), Aleksandras Adamkavičius (etninės žemės), Aušra Virvičienė (publicistika, el. p. avirviciene@voruta.
lt), Jonas Česnavičius (fotografija), Vytautas Valentinas Česnulis (Bažnyčios istorija), Evelina Kislych-
Šochienė (publicistika), Martynas Buivys (internetas).

Visos prekių ženklo teisės 
saugomos

Voruta
Kitas numeris išeis 2018 m. spalio 27 d.

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

Pro memoria

Lietuvos žemei atsisveikinant 
su vasara, margaspalvės gėlės 
barsto savo žiedlapius, lyg atsisvei-
kindamos su ja ir garbia Ignalinos 
žemių dukra, Nepriklausomos 
Lietuvos kultūros pamatų kūrėja 
Irena Seliukaite. Nuo žmogaus 
valios nepriklausantis laikas anks-
čiausiai saulę pasitinkančio krašto 
dukrą puošusias spalvas ir šilumą 
išsivedė brėkštant rugpjūčio 26-
osios rytui. Vilniuje į buto langus 
besibeldžiantis klevas nebespėjo jai 
pasekti rudeninės sakmės, nebe-
pradžiugino savo žaižaravimu...

Ilgus metus Lietuvos regionų 
kultūrininkai Kultūros ministerijoje tu-
rėjo tvirtai jų interesams atstovaujančią 
skyriaus vedėją Ireną Seliukaitę. Paskuti-
niaisiais metais ji dirbo Meno ir kūrybinių 
industrijų politikos departamento vadove, 
bet Regionų kultūra buvo ir, net ligai 
paguldžius į patalą, liko jos rūpinimosi 
objektu. Ji pažinojo daugybę kultūrininkų, 
kraštotyrininkų, tautodailininkų, institu-
cinė atmintis jai leido aiškinti, dėl kokių 
priežasčių net regionuose buvo priimtas 
vienas ar kitas sprendimas, kas tai nulėmė, 
kas po ko sekė. Ji buvo labai tvirta siena, 
sauganti nuo neapgalvoto politikų kišimo-
si į tai, ko nesupranta, kas įtvirtinama per 
ilgus metus, o sugriaunama vienu spren-
dimu... Jos nuopelnas ir gebėjimas matyti 
globaliai, noras telkti kultūrininkų pajėgas 
atskiruose rajonuose šiandien yra sukūręs 
tvirtą pamatą valstybei būti ir tobulėti, 
sukaupė didžiulius regionuose saugomos 
tradicinės kultūros lobynus.

Utenos apskrities regiono žmonės di-
džiuojasi, galėdami Ireną Seliukaitę vadinti 
savo kraštiete. Ji gimė 1954 m. gegužės 21 d. 
Lingėniškio k., Prienų r. Ten praleido tik 
porą vaikystės metų. Tikroji I. Seliukaitės 
žemė – Tverečiaus kraštas, tiksliau – vien-
kiemis prie Erzvėto ežero, suteikęs erdvės ir 
laisvės pojūtį. Šeimoje augo penki vaikai – 
brolis ir keturios seserys, Irena buvo ket-
virtoji. Tverečiaus kraštą ji vadino įstabia 
žeme, pilna dar neatskleistų paslapčių. Šio 
krašto istorija, žmonės ir jų likimai atsi-
skleidė ekspedicijų metu, į vientisą vaizdą 
susidėliojo knygoje „Tverečiaus kraštas“.

1972–1976 m. studijavo Vilniaus vals-
tybiniame pedagoginiame institute, tapo 
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 
A. a. I. Seliukaitė pasakojo, kad dėl savo 
pasirinkimų ji yra dėkinga laisvos dvasios, 
skatinusiems kūrybiškumą ir laisvą mintį 
Tverečiaus mokytojams ir instituto dėsty-
tojams. Institute tapo Kraštotyros draugi-
jos nare. 1976–1981 m. dirbo Skiemonių 
mokykloje (Anykščių r.) lietuvių kalbos 
mokytoja, užklasinio darbo organizatore, 
aktyvino kraštotyros veiklą joje. 

1981–1986 m. I. Seliukaitė dirbo Lie-
tuvos kraštotyros draugijos pirmininko 
pavaduotoja, 1989–2005 m. – jos pirmi-
ninke visuomeniniais pagrindais. I. Se-
liukaitei vadovaujant, draugija atsikratė 
ideologinių suvaržymų ir instrukcijų, tapo 
besikuriančių kraštiečių klubų globėja, 
naujų iniciatyvų skleidėja, ėmė bendra-
darbiauti su visuomeninėmis organiza-
cijomis. I. Seliukaitė tapo Tautos namų 
tarybos, Etninės kultūros globos tarybos 
nare, aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros 
kongreso darbe. 

Nuo 1996 iki 2017 m. dirbo Kultūros 
ministerijoje – etninės kultūros specialiste, 
vėliau Regionų kultūros skyriaus vedėja, 
departamento vadove. Jai pradėjus dirbti 
ministerijoje nebuvo Regionų kultūros 
skyriaus. Ji – jo sumanytoja ir darbo turi-

Irena Seliukaitė (1954 
05 21–2018 08 26)

versiteto baigimo 50-mečio, pa-
sigedome jau Anapilin išėjusių 
keliolikos bendrakursių. Pritarėme 
Romualdo Ozolo paraginimui 
kiekvienam parašyti studijų dienų 
prisiminimus. Juos sudėti į knygą 
buvo pavesta Vytautui Visockui. 
Jis ėmėsi stropiai vykdyti šį įpa-
reigojimą. Tik iš pradžių atrodė, 
kad bus nesunki šita užduotis. Bet 
reikėjo kantrybės raginant, prime-
nant, laukiant. Buvo vis žadančių, 
bet taip ir neištesėjusių pažado. 
Pagaliau talkinant mūsų garsiems 
kalbininkams Evaldai ir Aldonui 
knyga buvo parengta spaudai. 
Turime unikalų, solidų, primenantį 

mūsų jaunystę, studijų metus Vytauto gausiai 
iliustruotą nuotraukomis leidinį „Lituanistai 
1957–1962 m.“

Retėja mūsų gretos. Pastaraisiais metais 
netekome Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro Romualdo Ozolo, filosofo, 
bibliofilo Ipolito Ledo, ryškiausios lietuvių 
religinės poezijos kūrėjos Marijos Katiliū-
tės-Lacrimos, pedagogės, poetės Bronės 
Liniauskienės.

Netikėta, sukrečianti stipruolio, regis, 
niekada nepalūžtančio Vytauto Visocko 
netektis. Net ir tie, kurie žinojome, kokius 
likimo išbandymus, kančias patyrė Vytau-
tas, tikėjome, kad stipri dvasia padės atgau-
ti jėgas. Deja, Vytauto jau nebėra. Belieka 
tik guostis, kad buvusio gyvenimo šviesa ir 
šiluma nedingsta, lieka artimųjų bei draugų 
atmintyje. Toji atmintis Jį nors trumpam 
atšauks iš Anapus, matysime mūsų Vytą, 
gyvą ir orų, tokį, kokį pažinojome.

Jau nebereikia laikrodžio,
Nebereikia pavasario…
Kalbėsi kapo gėle, miško siaudesiu,
Akmenėlio atodūsiu, paukščio balsu…
Žiūrėsi į mus, dar pasilikusius,
Iš pačios žydriausios žvaigždės…
Sudie, šaunus ir mielas Vyteli, išeinantis į 

amžinybės Šviesą.

1957–1962 m. Vilniaus universiteto 
lituanistai

Šaltinis – <https://slaptai.lt/netekome-vytauto-
visocko-1939-2018/>.

Atsisveikinant su 
Irena SELIUKAITE

(1954–2018)
nio kūrėja. Darbas ministe-
rijoje ir atviras, nuoširdus 
bendravimas su kultūros 
žmonėmis regionuose ją 
padarė etninės kultūros 
gaivinimo simboliu. Joks 
didesnis judėjimas ar reiš-
kinys, programos ar kul-
tūros politikos šioje srityje 
bei jos tarpinstituciškumo 
kūrimas be jos nebūdavo 
įsivaizduojamas. Dar prieš 
porą savaičių ji perdavė 
sveikinimus Tradicinio 
muzikavimo kursų klau-
sytojams labiausiai į rytus 

nutolusiame Lietuvos pakraštyje... I. 
Seliukaitė Lietuvos kultūrai ir istorijai 
nuveikė be galo daug. 

1989–2004 m. laikotarpiu I. Seliukaitės 
iniciatyva organizuotos dvidešimt pen-
kios kompleksinės ekspedicijos. Ji joms 
ir vadovavo (1998–2004 m. – aštuonios 
ekspedicijos). Jos rūpesčiu buvo sugrįž-
ta į lietuvių etnines žemes – kartu su 
Etninės kultūros draugija organizuotos 
ekspedicijos į Mažąją Lietuvą, Punską, 
Seinus, Pelesą. Ekspedicijos vyko ir Lie-
tuvos paribiuose – Tverečiuje ir Aukštai-
tijos nacionaliniame parke (Ignalinos r.), 
Adutiškyje (Švenčionių r.), Dieveniškėse 
(Šalčininkų r.), Ylakiuose (Skuodo r.), 
pradėtas nuosekliai tyrinėti Šiaulių ra-
jonas (kompleksinės ekspedicijos įvyko 
visose seniūnijose). Kartu su „Valstiečių 
laikraščio“ redakcija organizuoto kaimų 
istorijų konkurso rezultatas – dvi knygos 
(1995, 1997), o rankraštinių kaimų istorijų 
parengta per tūkstantį.

1989–2004 m. kompleksinių ekspe-
dicijų medžiaga apibendrinta ir išleista 
penkiolika lokalinių monografijų, keturio-
lika almanacho „Mūsų kraštas“ numerių 
(vyr. redaktorė – I. Seliukaitė). Dirbdama 
Kultūros ministerijoje I. Seliukaitė kartu 
su bendraminčiais visuomeniniais pagrin-
dais organizavo septynių knygų paren-
gimą ir leidybą: Norbertas Vėlius (1999), 
Tverečiaus kraštas (2001), Veliuona 
(2001), Adutiškio kraštas (2003), Kuršėnai 
(2003), Lietuvos kalvystė (2004), Šiau-
lėnai (2004). Vadovaujant I. Seliukaitei, 
Lietuvos kraštotyros draugija tapo viena 
svarbiausių visuomeninių organizacijų, 
dirbančių ir praplečiančių etninės kultū-
ros srities sampratą, plačiai išvysčiusių 
veiklą visoje Lietuvoje. Iki paskutinių 
dienų ji buvo procese, sekė visas kultūros 
naujienas, skaitė dokumentus ir dėl jų 
turinio diskutavo su kolegomis, dalyvavo 
ekspertiniame darbe. Nors ir labai blogai 
besijausdama, dar šią vasarą Respubliki-
nėje kraštotyrininkų konferencijoje skaitė 
pranešimą, 2018 m. pasirodė jos ir J. Šorio 
paruošta solidi knyga apie Jono Basana-
vičiaus premijos laureatus.

Už savo veiklą I. Seliukaitė apdova-
nota daugybe padėkų, 2004 m. jai įteikta 
Jono Basanavičiaus premija, 2014 m. 
– Kultūros ministerijos ženklas „Nešk 
savo šviesą ir tikėk“ ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordinas. 

Tverečiaus kraštas Lietuvai dovanojo 
daug iškilių žmonių. Čia plevenanti gyve-
nusių ir Lietuvą kūrusių žmonių aura ne-
nugrims į istorijos gelmes, bet taps krašto 
pasididžiavimu, legendomis ir sektinais 
gyvenimo pavyzdžiais. Išėjusiųjų pante-
one jau ir Irena Seliukaitė... Rugpjūčio 28 
d. garbią savo dukrą priglaudė Tverečiaus 
kapinaitės.

Dalia SAVICKAITĖ, Ignalina

Pro memoria

Šiemet švęsdami Velykas 
netekome filologo, spaudos 
darbuotojo, publicisto, vertėjo 
Vytauto Visocko. Mes, Vil-
niaus universiteto 1957–1962 m. 
lituanistai, jau išeinančios po-
kario kartos atstovai, Vytauto 
asmenyje praradome dar vieną 
studijų laikų bendrakursį. At-
sigręždami atmintimi į seniai 
prabėgusias dienas matome 
Vytautą, aukštaūgį, plačiapetį 
vaikiną iš Dzūkijos, su fotoa-
paratu rankose, fotografuojantį 
mūsų studentiško gyvenimo 
momentus, matome dainuojan-
tį, dalyvaujantį tautosakos rin-
kimo ekspedicijose, matome tarp aktyvių 
universiteto teatrinės studijos dalyvių…

Baigus universitetą, Vytautui, kaip ir 
daugeliui lituanistų, teko paragauti moky-
tojo duonos ir tik paskui eiti savo pašauki-
mo keliu. Jis pasirinko spaudos kelią. Keletą 
metų dirbo daugiatiražio laikraščio „Gyve-
nimas – mokykla“ redaktoriaus pavaduoto-
ju, vėliau Lietuvos radijo ir televizijos jau-
nimo redakcijos vyresniuoju redaktoriumi, 
kone 25-erius metus jis atidavė „Minties“ 
leidyklai (redakcijos vedėjas, vyriausiasis 
redaktorius, direktorius). Visi, kam teko 
kartu su Vytautu dirbti, bendrauti, jautė 
jo asmenybės šviesą, inteligenciją, dvasin-
gumą. Jis niekada neišdavė garbingo, doro 
žmogaus principų – nemelavo, nepataika-
vo, nesitaikstė su bukumu, abejingumu… 
Ir visa savo esybe buvo lituanistas, jam 
rūpėjo lietuvių kalbos ir kultūros būklė, 
tautos dvasinis paveldas.

Jausdamas kovos su tamsa, abuojumu 
būtinybę Vytautas, jau tapęs pensininku, 
neleido sau pavargti, griebėsi publicistikos, 
atviro, tiesaus pokalbio su laikraščio „Drau-
gas“ skaitytojais. Ypač daug, kelis šimtus 
straipsnių, ne vieną tūkstantį reportažinių, 
įvairių renginių, susitikimų nuotraukų, 
įžymių žmonių portretų jis paskelbė sūnaus 
Gintaro įkurtame Lietuvos aktualijų portale 
slaptai.lt. Daug nuveikė Vytautas šiame 
bare, atkakliai darbavosi ligi praėjusio 
rudens, ligi tol, kol sunki ir lemtinga liga 
privertė gultis ligoninėn.

2012 m. vasarą susirinkę paminėti uni-

Netekome Vytauto VISOCKO 
(1939–2018)

Vytautas Visockas 
(1939 07 02–
2018 03 31)

Atsiųsta paminėti
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metodai, iš anglų k. vertė Aušra Stanaitytė-Karsokienė, Vilnius: Briedis, 2018, 
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Vaizdai iš Lietuvos: Roberto Minzloffo etnografinių scenų albumas=Bilder aus 
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Mirus ilgametei kraštotyrinių ekspedicijų po Mažąją 
Lietuvą vadovei, Lietuvos kraštotyros ir kultūros 

šviesuliui Irenai SELIUKAITEI, nuoširdžiai užjaučiame 
artimuosius ir visus paliestus skaudžios netekties.

Marija ir Martynas Purvinai

Dėl Irenos SELIUKAITĖS mirties nuoširdžiai užjaučiame 
jos šeimą, gimines, artimuosius.

Lietuvių švietimo draugija „Rytas“, „Vilnijos“ draugija, 
„Vorutos“ redakcija


