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Nepriklausomybės kovos Giedraičių giminės istorija
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Kunigaikščių Giedraičių giminė ar bent 
jau vienas iš jos atstovų – puikiai žinomi 
daugeliui Lietuvos istorijos mylėtojų. Ryškius 
pėdsakus Lietuvos Katalikų Bažnyčios isto-
rijoje palikusi giminė per keletą šimtmečių 
išugdė ne vieną žymų dvasininką, sudėjo 
svarų indėlį į lietuvių kultūros puoselėjimo 

lobyną. Apie vienuolio Palaimintojo Mykolo 
Giedraičio dienas, po visą pasaulį pasklidu-
sios Giedraičių giminės ryšį su Videniškiais 
ir čia planuojamą kurti Giedraičių muziejaus-
dialogo centrą kalbėjomės su Molėtų krašto 
muziejaus direktore Viktorija Kazliene.

Videniškiuose vis aiškiau piešiamas 
kunigaikščių Giedraičių 

muziejaus-dialogo centro konceptas
Monika RYBELIENĖ, Vilnius, Edvinas RYBELIS, Vilnius

Karalienės 
Jadvygos ordino 

vienuolės vienuo-
lyno muziejaus 

atidarymo dieną

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda ir Lenkijos Prezidentas 
Andžejus Duda (Andrzej Duda) su pir-
mosiomis poniomis dalyvavo 1863–1864 
m. sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko 
ir Konstantino Kalinausko bei dar 18-os 
sukilimo dalyvių, kurių palaikai rasti Gedi-
mino kalne, valstybinėse laidotuvėse. Ce-
remonijoje taip pat dalyvavo kiti garbingi 
užsienio svečiai iš Lenkijos, Baltarusijos, 
Ukrainos ir Latvijos.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyku-
sių šv. Mišių metu Lietuvos Prezidentas 
pabrėžė, kad 1863–1864 m. sukilimo vadai 
ir dalyviai buvo savojo laikmečio atspindys: 
bajorai ir miestiečiai, valstiečiai ir dvasinin-
kai, sukilimo organizatoriai ir vadai, kons-
piratoriai ir šaukliai. Jie buvo savo Tėvynės 
verti sūnūs, kurie atsisakė susitaikyti su jos 
pavergimu, stojo į nelygią kovą ir galiausiai 
dėl to paaukojo gyvybę.

„Teismo akivaizdoje jie nerado teisin-

Valstybinės 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių laidotuvės

gumo, o po mirties daugumą jų priglaudė 
nežymėta duobė ant Gedimino kalno viršū-
nės. Mūsų akyse juos iki šiol vienija budelių 
noras paslėpti aukštesnę tiesą – tai, kad jie 
mirė ne veltui“, – sakė Lietuvos Prezidentas.

Pasak šalies vadovo, Lietuva gali pagrįs-
tai didžiuotis šalies archeologais, istorikais, 
menotyrininkais ir kitų sričių specialistais, 
kurių dėka atgavome vertingą savo istori-
nio palikimo dalį. Kruopštūs tyrimai mums 
atskleidė sudėtingas ir dramatiškas sukilimo 
dalyvių gyvenimo istorijas. Simboliška, 
kad nedvejojant atpažinti tragiško likimo 
sukilėlių vado Z. Sierakausko palaikus pa-
dėjo vestuvinis žiedas – amžinos meilės ir 
ištikimybės ženklas.

Prezidentas pabrėžė, kad Lietuvos 
žmonių ryšys nuo 1863–1864 m. sukilimo 
su dalyviais niekada anksčiau nebuvo toks 
stiprus, koks yra šiomis dienomis. Jų keltos 
pilietinių teisių, tikėjimo, sąžinės ir žodžio 
laisvių, socialinio teisingumo idėjos žymėjo 
ne vien lietuvių, bet ir kitų regiono tautų 
atsivėrimą modernybei.

„Šiandien galime įvertinti, kad patrio-
tizmo, ištikimybės, kilnumo ir ryžto temos 
nepriklauso vienai kuriai tautai ar kuriam 
nors istoriniam laikmečiui“, – sakė Prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad bendros 
valstybės laikus menantys lietuviai, lenkai, 
baltarusiai, ukrainiečiai ir latviai – tai tautos, 
kurios patyrė visokių negandų ir atlaikė dau-
gybę išbandymų, tačiau galiausiai sugebėjo 
atkurti valstybingumą. „Galbūt jis įgavo 
naujas formas, kitokias, nei įsivaizdavo 
1863–1864 m. sukilimo vadai ir dalyviai, 
tačiau mūsų bendra praeitis tebėra gyva ir 
kalba su mumis senose kapinėse ir bažnyčio-
se, mūsų miestuose, laukuose ir miškuose. 

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos Prezidentas Andžejus Duda (Andr-
zej Duda) su pirmosiomis poniomis dalyvavo oficialioje iškilmingoje 1863–1864 m. sukilimo vadų 

ir dalyvių laidotuvių ceremonijoje, Katedros aikštė Vilniuje, 2019 m. lapkričio 22 d.

1914 m. rugpjūčio 1 d. prasidėjo 
karas tarp Vokietijos ir carinės Rusi-
jos. Be to, 1917 m. spalį Rusijoje kilo 
revoliucija. Šie įvykiai, kad ir kaip 
bebūtų, padėjo Suomijai, Lenkijai, 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai išsikovoti 
nepriklausomybę.

1918 m. vasario 16 d. Lietuva 
paskelbė nepriklausomybę, bet kurį 
laiką nepriklausomybės realizuoti 
negalėjo, neleido okupacinė Vokietijos val-
džia. Tik 1918 m. spalio 20 d. Lietuvai leido 
sudaryti Laikinąją vyriausybę.

1918 m. lapkričio 11 d. Lietuva sudarė 
Laikinąją vyriausybę, vadovaujamą profe-
soriaus Augustino Voldemaro. Vėliau ėmėsi 
kurti Lietuvos kariuomenę, miliciją...

1918 m. Vilniuje veikė:
1. Lietuvos Laikinoji vyriausybė.
2. Prosovietinė Vilniaus darbininkų at-

stovų taryba, kur jau nuo 1918 m. gruodžio 
8 d. veikė nacionalinė Vinco Mickevičiaus-
Kapsuko vyriausybė, o nuo 1919 m. vasario 
mėn. kaip Litbelo vyriausybė, belaukianti 
karinės paramos iš Sovietų Rusijos.

3. Varšuvos remiama lenkų karinė orga-

nizacija, kurios apie 1 000 karių 
telkėsi už Vilniaus, laukte laukė, 
kada vokiečių kariai pasitrauks 
iš Vilniaus.

Kai 1919 m. sausio 1 d. 
Lietuvos Laikinoji vyriausybė 
persikraustė į Kauną, Vilniuje 
pasiliko Mykolas Biržiška – kaip 
Lietuvos vyriausybės įgaliotinis 
Vilniuje; liko ir Jonas Basanavi-

čius, A. Janulaitis ir Jakovas Vygodskis – 
žydų atstovas.

Vilniuje liko karinė komendantūra su 50 
karių. Komendantūrai vadovavo karininkas 
Kazys Škirpa, kuris su draugais 1919 m. 
sausio 1 d. Gedimino kalno bokšte iškėlė 
trispalvę vėliavą. Kai 1918 m. gruodžio pa-
baigoje iš Pskovo Vilniaus kryptimi artėjo 
Sovietų Rusijos Pskovo divizija, signataras 
Antanas Smetona, Augustinas Voldemaras 
ir Martynas Yčas 1918 m. gruodžio 19–20 d. 
išvyko į Vokietiją ieškoti finansinės para-
mos Lietuvai. Kartu iširo Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė.

Mykolui Šleževičiui teko sudaryti naują 

Lietuvių tautos kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę

Valentas ŠIAUDINIS, Vilnius

Valentas Šiaudinis
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Laikinąją Lietuvos vyriausybę. 1918 m. gruo-
džio 26 d. Mykolas Šleževičius, tapęs Lietuvos 
ministru pirmininku, paskelbė karininkų mo-
bilizaciją, vyrų gydytojų dalinę mobilizaciją 
ir savanorių šaukimą į Lietuvos kariuomenę.

Vilniaus lenkai, „nelaukdami“ Pskovo 
divizijos, „pasislėpė“ Lentvaryje, kur juos 
nuginklavo vokiečiai.

Pskovo divizija per Rezeknę atvyko į 
Daugpilį. Iš Daugpilio vieni per Zarasus, 
Dūkštą, Švenčionis, kiti per Breslaują, Vi-
džius, Švenčionis skubėjo į Vilnių.

Ir vieni, ir kiti 1919 m. sausio 5 d. vakarop 
buvo Vilniuje. Su jais atvyko ir Vincas Micke-
vičius-Kapsukas, kuris nedelsdamas Vilniuje 
įkūrė Revoliucinį komitetą.

1918 m. gruodžio 30 ir 31 d. vilniečiai 
signataro Jono Vileišio bute suorganizavo 
nelegalų pasitarimą, kuriame dalyvavo: kaip 
Lietuvos atstovai – Mykolas Šleževičius, My-
kolas Biržiška ir Jonas Vileišis, kaip Lenkijos 
atstovai – W. Starkewicz, W. Abramowich ir 
Jan Pilsudski (Juzefo brolis). Lietuviai siekė 
lietuvių ir lenkų tautų bendradarbiavimo, 
lenkų dalyvavimo Lietuvos vyriausybėje 
ir Vilniaus pripažinimo Lietuvai. Lenkai 
buvo kategoriškai prieš. Pasitarimas iširo be 
reultatų. 

1920 XI 17–21 d. Giedraičių mūšis

Lietuvos kariuomenės mūšis su Lenkijos 
generolo L. Želigovskio rinktine (arba su Vi-
durinės Lietuvos kariuomenės lietuvių-gudų 
pėstininkų divizijos ir Vilniaus ulonų pulku).

1920 m. spalio 9 d. gen. L. Želigovskio 
rinktinė užėmė Vilnių ir nesivaržydama puo-
lė toliau Vidurio Lietuvos kryptimi. Lenkų 
puolimą Vievio–Valkininkų ruože sustabdė 
1920 m. spalio 14–15 d. 3-oji lietuvių pėstinin-
kų divizija, vadovaujama pulk. I. Musteikio.

O štai gen. L. Želigovskio puolimas 
Giedraičių–Širvintų kryptimi buvo žymiai 
galingesnis, dėl ko besiginanti pirmoji 
lietuvių pėstininkų divizija, vadovaujama  
S. Nastopkos, turėjo trauktis ir užleisti len-
kams Nemenčinę, Joniškį, Švenčionėlius, 
Širvintas, Giedraičius. Gen. L. Želigovskio 
rinktinė netgi užėmė Želvą.

1920 m. spalio 28–30 d. Lietuvos kariuo-
menės I pėstininkų divizija, vadas E. Adam-
kevičius, perėjo į kontrpuolimą, atsiėmė 
Želvą, o lapkričio 1 d. – Giedraičius. Frontas 
stabilizavosi linijoje Kernavė, Musninkai, 
Širvintos, Giedraičiai, Dubingiai, Joniškis, 
Švenčionėliai.

1920 m. lapkričio 17 d. ryte lenkai pradėjo 
naują puolimą Širvintų–Giedraičių–Dubingių 
ruože. Tiesiogiai puolime dalyvavo dvi lenkų 
pėstininkų brigados, o Vilniaus kavalerijos 
brigada (11 eskadronų) nušuoliavo Vide-
niškio kryptimi, grasindama prasiveržti į 
Lietuvos kariuomenės užnugarį.

Giedraičių pulkas neatlaikė puolimo ir 
atstraukė iki linijos Želva-Balninkai. Pulkas, 
gynęs Širvintas, irgi neatlaikė spaudimo ir 
paliko Širvintų miestelį.

Lenkų kavalerija, vos peržengusi numa-
tomą neutralią zoną, susiskirstė į grupes ir 
kiekviena grupė vykdė savo užduotį.

1920 m. lapkričio 18 d. Lietuvos kariuo-

menės rinktinė, sudaryta iš 170–200 karių, 
naktį atliko 14 km žygį mišku ir ties Motie-
jūnais puolė Gardino pulką. Mūšio metu į 
nelaisvę pateko gen. L. Želigovskio rinktinės 
lietuvių-gudų brigados bei Gardino pulko 
štabai – apie 200 karių, paimta daug karinės 
technikos. Bet netrukus lenkai, pergrupavę 
savo karines pajėgas, Širvintas atgavo.

1920 m. lapkričio 20–21 naktį Lietuvos 
kariuomenė užėmė Širvintas ir toliau puolė 
Giedraičių kryptimi. Sunkios kautynės vyko 
ties Bekupės kaimu ir pačiais Giedraičiais. 
1920 m. lapkričio 21 d. vakare Giedraičiai 
buvo užimti.

Tautų Sąjungos Karinės Kontrolės Komi-
sijai – TSKKK – reikalaujant, 1920 m. lapkričio 
21 d. karo veiksmai buvo sustabdyti.Tarpin-
kaujant TSKKK Kauno geležinkelio stotyje 
pasirašytas paliaubų protokolas tarp Lietuvos 
vyriausybės ir lenkų gen. L Želigovskio rink-
tinės atstovų, kuriuo nustatyta 12 km pločio 
neutralioji zona tarp Lietuvos ir gen. L. Želi-
govskio rinktinės pozicijų. (Giedraičių apy-
linkėse lietuvių kariuomenei padėjo 52 vietos 
partizanai, kuriems vadovavo Giedraičių vais-
tininkas Matas Valeika, o jo žmona, Giedraičių 
mokyklos mokytoja Malvina Valeikienė buvo 
nepamainoma sanitarė kovos lauke.)

1920 m. lapkričio 18 d. prie Videniškio 
vyko smarkios kautynės tarp Lietuvos ir 
Lenkijos kariuomenių. Lenkai trumpam buvo 
užėmę Videniškį, bet Lietuvos kariuomenė 
dar tą pačią dieną miestelį atsiėmė.

Tikėtina, kad šis lenkų kariuomenės puo-
limas buvo reikalingas tam, kad nukreiptų 
Lietuvos kariuomenės dėmesį nuo lenkų 
kariuomenės puolimo tikrojo tikslo,  kad ki-
tose vietose lenkų kavalerija lengviau galėtų 
prasiveržti į lietuvių fronto užnugarį.

Visgi lenkų kavalerijai pavyko prasiveržti 
į lietuvių fronto užnugarį. Būtent:

-1-
1919 m. rudeniop Alantoje įsikūrė vietinių 

šaulių būrelis, kadangi Alanta ne per toliau-
siai nuo tuometinės fronto linijos, tai Alantos 
šauliams padėti atvyko N. Daugėliškio parti-
zanai, vadovaujami Petro Šiaudinio.

1920 m. lapkričio 18 d. Alantos šauliams 
ir N. Daugėliškio partizanams teko „pasvei-
kinti“ lenkų kavalerijos eskadronus šūviais iš 
ginklų. Po alantiškių „pasveikinimo“ lenkų 
kavalerija nuskubėjo į Kurklius, patikrinti 
kurkliečių budrumą.

-2-
Kurkliečius rado įsitvirtinusius I pasau-

linio karo vokiečių apkasuose. Kai tik lenkų 
kavalerija įjojo į miestelį, virš Kurklių pasiro-
dė lietuvių lėktuvas, kuris ant lenkų raitelių 
pozicijų numetė keletą bombų, o kurkliečiai iš 
apkasų atidengė ugnį. Lenkams neliko nieko 
kito, kaip tik kuo greičiau sprukti iš Kurklių.

-3-
1920 m. lapkričio 19 d. lenkų kavalerijos 

keli eskadronai puolė Kavarską. Kavarskie-
čių šauliai nedrįso pasipriešinti – išsislapstė. 
Lenkų kavalerijos eskadronai, pasiautę po 
Kavarską – nujojo savais keliais.

-4-
Ramygalos vidurinės mokyklos (pagal 

dabartinę terminologiją – progimnazijos) 
15–22 metų amžiaus I–IV klasės mokiniai 
tapo šauliais. Kad Ramygala sėkmingai galė-

tų apsiginti nuo lenkų kavalerijos antpuolių, 
1920 m. lapkričio 22 d. į Truskavą pasiuntė 5 
mokinius šaulius, nes lenkų kavalerija, kaip 
paprastai, atjodavo nuo Kėdainių.

Po kurio laiko nuo Kėdainių pasirodė 
lenkų kavalerijos eskadronas. Kai lenkų 
kavaleristai priartėjo, moksleiviai šauliai 
atidengė ugnį. Krito keli kariai ir jų arkliai, 
bet žuvo moksleivis Jonas Ambrazevičius iš 
Truskavos. Kitas moksleivis šaulys Stasys Kli-
mavičius, būdamas sunkiai sužeistas, pateko 
į nelaisvę, jį lenkų kavaleristai ilgai kankino, 
galiausiai sušaudė.

Jonas Ambrazevičius iškilmingai palai-
dotas Truskavoje. Stasys Klimavičius, kilęs 
iš Vadoklių miestelio, iškilmingai palaidotas 
Vadoklių kapinėse.

Jųjų nuotraukos puošė Ramygalos mies-
telio mokyklos sienas.

-5-
1920 m. lapkričio 22 d. Troškūnuose pa-

sirodė lenkų kavalerijos eskadronų žvalgai. 
Miestelio centre budėję lietuvių partizanai 
šauliai į juos atidengė ugnį. Lenkų žvalgai 
atsitraukė ir nukūrė pas savuosius. Po gero 
pusvalandžio į Troškūnus įjojo trys eskadro-
nai lenkų kavaleristų. Po rimto susišaudy-
mo visi 5 partizanai šauliai pateko į lenkų 
kavaleristų nelaisvę. Lenkai juos ištardė, 
pastatė prie vienuolyno sienos ir sušaudė. 
Išjodami iš miestelio pamatė sunkiai su-
žeistą partizaną šaulį Kazį Simonavičių. Jį 
užkapojo kardais.

Po to nujojo į Traupio pusę, mat vienas iš 
lenkų karininkų buvo kilęs iš pirmojo Trau-
pio dvarelio. Jis aplankė savo tėvus ir nujojo 
besivydamas savuosius.

1928 m. prie pastato, prie kurio buvo 
sušaudyti lietuviai partizanai šauliai, buvo 
pritvirtinta atminimo lenta. Joje užrašyta:

„Už gimtąją šalį jie krito Troškūnų 
miestelyje: Jonas Budrevičius (1901–1920), 
Petras Liktoras (1903–1920), Antanas Miš-
kinis (1901–1920), Petras Truskevičius 
(1902–1920), Antanas Žarskis (1895–1920). 
Duok Viešpatie amžiną rytą jų vėlėms ir 
mūsų žemelei.“

Sovietiniais laikais atminimo lenta buvo 
nuimta ir patikimai saugoma. 1990 m. restau-
ruota ir grąžinta į buvusią vietą.

-6-
1920 m. antroje pusėje Suginčius saugojo 

lietuvių kariuomenės karių kuopa, bet lapkri-
čio 20 d. kuopa gavo kitą užduotį ir išvyko. 
Pasiliko tik 2-jų karių sargyba.

1920 m. lapkričio 20 d. prie Suginčių 
prijojo lenkų kavalerijos 3-jų karių žvalgyba.

Vienas lietuvių sargybinis paspaudė 
gaiduką ir krito lenkų žvalgas. Kiti žvalgai 
apsisuko ir nujojo pas savuosius. Po kurio 
laiko pasirodė net trys lenkų kavalerijos 
eskadronai. Lietuviai kareivėliai pasislėpė.

Lenkų kavaleristai puolė pjauti ūkinin-
kų kiaules. Šeimininkus privertė virti jiems 
pietus, o patys tuo metu plėšikavo, grobė 
drabužius, avalynę. Po 3–4 valandų paliko 
Suginčius ir po poros parų, t. y. 1920 m. 
lapkričio 24 d. ties Labanoru peržengė lie-
tuvių–lenkų fronto liniją į lenkų okupuotą 
Vilniaus kraštą.

(Suginčių dvare mirė Lenkijos viršininko 
Juzefo Pilsudskio motina ir buvo palaidota 
Suginčių bažnyčios šventoriuje. 1935 m. 
mirus jos sūnui Juzefui, motina perlaidota 
Vilniuje, Rasų kapinėse, prie sūnaus širdies 
kapo.) 

Klaipėdos krašto prijungimas 
prie Lietuvos 

Klaipėdos kraštu buvo suinteresuota ne 
tik Lietuva, bet ir Lenkija bei Vokietija.

1918 m. lapkričio 30 d. Prūsijos lietuvių 
tautos taryba arba Mažosios Lietuvos tautinė 
Taryba Tilžės aktu išreiškė norą atsiskirti nuo 
Vokietijos ir prisijungti prie Lietuvos. Po Pir-
mojo pasaulinio karo pagal 1919 m. birželio 28 
d. Versalio sutartį Klaipėdos kraštas atskiria-
mas nuo Vokietijos ir laikinai administruoti 
perduodamas Prancūzijai, kuri į Klaipėdos 
kraštą įvedė savo kariuomenę.

1921 m. lapkričio 11 d. Lietuvos Respu-
blikos Steigiamasis Seimas nutarė: „... prie 
Lietuvos Respublikos prijungti Klaipėdos 
kraštą (autonominėmis teisėmis). 1923 m. 

sausio 10 d. Lietuvos kariai ir šauliai, vado-
vaujami pulkininko leitenanto Kalmanto, 
remiami Klaipėdos krašto gyventojų, įžengė 
į Klaipėdos kraštą ir po kautynių su Prancū-
zijos pajėgomis (prancūzų buvo apie 60 vyrų) 
užėmė Klaipėdą.

1923 m. sausio 19 d. paskelbta, kad Klai-
pėdos kraštas jungiasi prie Lietuvos. Lietuvos 
Respublikos Steigiamasis Seimas Klaipėdos 
krašto prisijungimą prie Lietuvos patvirtino. 
Prancūzai atšaukė savo atstovą iš Klaipėdos.

1923 m. vasario 16 d. Ambasadorių kon-
ferencija Klaipėdos kraštą pripažino Lietuvai. 
Lietuva įsipareigojo suteikti laisvą plaukimą 
Nemunu ir kompensuoti Prancūzijai admi-
nistravimo išlaidas.

1924 m. gegužės 18 d. Paryžiuje, pritarus 
JAV, Antantei ir Lietuvos atstovams, patvir-
tinta Klaipėdos krašto koncesija.

1939 m. kovo 20 d. Vokietija Lietuvai įtei-
kė ultimatumą: „Per 48 val. Klaipėdos kraštą 
perduoti Vokietijai.“ 

1939 m. kovo 22–23 d. Vokietija aneksavo 
Klaipėdos kraštą.

1939 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 2 575 
363 gyventojai, tarp jų 153 793 – Klaipėdos 
krašte.

Iki 1923 m. sausio 15 d. Lietuvoje gyveno 
2 421 570 gyventojų. 1939 m. spalio 10 d. ir 
1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuva iš Sovietų 
Baltarusijos atgavo Vilnių ir dalį Vilniaus 
krašto, kuriame apytiksliai gyveno 650 000 
gyventojų.

Nuo 1940 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvoje 
gyveno 3 225 363 gyventojai arba apytiksliai – 
3 000 000:

81% lietuvių, 7% žydų, 4% vokiečių, 3% 
lenkų, 2% rusų ir baltarusių, 3% kitų tautybių.

1939 m. spalio 29 d. atgavus Vilniaus 
krašto dalį, įkurtos naujos Švenčionėlių ir 
Valkininkų apskritys. Švenčionėlių apskri-
čiai priskirti Dūkšto, Ignalinos, Kaltanėnų, 
Pabradės, Rimšės ir Švenčionėlių valsčiai, 
o Valkininkų apskr. (kuri įkurta 1939 m. 
spalio 29 d., bet dėl patalpų stokos, dar 
„neapšilus kojų”, perkelta į Varėną, o 1942 
m. – į Eišiškes), Varėnos, Eišiškių apskričiai 
priskirti – Benekainių, Dieveniškių, Eišiškių, 
Kaniavos (1930 m. Kaniavos valsčių lenkų 
valdžia panaikino, bet 1939 m. Lietuvos 
valdžia atkūrė), Šalčininkų, Varėnos ir Val-
kininkų valsčiai.

Senoji Varėna

Senoji Varėna įsikūrusi Varėnės upelio ir 
Merkio upės santakoje. Šioje vietoje senovėje 
stovėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio dvaras 
ir pilis. 

2012 m. Senojoje Varėnoje gyveno 1 187 
gyventojai. Tarpukariu Senoji Varėna pri-
klausė Lietuvai, o Varėna – Lenkijai.

Tarpukariu Senojoje Varėnoje ant Merkio 
upės liepto Lietuva su Lenkija kelis kartus 
keitėsi politiniais kaliniais.

Varėna

1862 m. per kitą Merkio upės krantą 4 km 
atstumu nuo Senosios Varėnos nutiestas gele-
žinkelis Sankt Peterburgas–Varšuva. Po kurio 
laiko nutiesta jam atšaka Varėna–Suvalkai per 
Alytų, Simną. Tačiau ši geležinkelio atšaka 
egzistavo tik iki 1920 m. Varėnoje pastatyta 
geležinkelio stotis keleiviams.

1894 m. nepertoli stoties įkurtas karinis 
poligonas, pastatytos kareivinės, sandėliai 
kariuomenei.

Pirmojo pasaulinio karo metu Lietuvos 
kariuomenė buvo užėmusi Varėnos geležin-
kelio stotį, bet trumpam. 

1920 m. spalio 3–4 dienomis lenkų gen. 
L. Želigovskio rinktinė užėmė Varėnos gele-
žinkelio stotį ir pagrobė Lietuvai priklausiusį 
šarvuotą traukinį.

1939 m. spalio 29 d. Lietuvai buvo gra-
žintas Vilnius ir dalis Vilniaus krašto, o tuo 
pačiu ir Varėna. Po to sekė pirmoji Sovietų 
Sąjungos, vokiečių, o nuo 1944 m. liepos mėn. 
antroji Sovietų Sąjungos okupacijos.

Tik nuo 1990 m. kovo 11 d. tapo nepri-
klausoma.

Nepriklausomybės kovos

Lietuvių tautos kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę

Valentas ŠIAUDINIS, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

Vorutos prenumeratorių dėmesiui
Nuo 2020 m. sausio 1 d. nebus leidžiamas nacionalinis Lietuvos istorijos laikraštis 

„Voruta“, vietoj jo keturis kartus per metus (kas tris mėnesius – kartą per ketvirtį) bus 
leidžiamas 96 puslapių (12 spaudos lankų) Lietuvos istorijos žurnalas „Voruta“. 

Lietuvos paštuose priimama 
žurNaLo „Voruta“ preNumerata 2020 metams.

prenumeratos kaina (indeksas 0135)
1 ketvirčiui 3,00 €
2 ketvirčiams (pusei metų) 6,00 €
3 ketvirčiams 9,00 €
4 ketvirčiams (metams) 12,00 €
Prenumeratos kaina pensininkams, 
neįgaliesiems, moksleiviams, studentams, 
mokytojams (indeksas 0136)
1 ketvirčiui 2,40 €
2 ketvirčiams (pusei metų) 4,80 €
3 ketvirčiams 7,20 €
4 ketvirčiams (metams) 9,60 €

Prenumerata trumpesniam nei 
metų ar pusmečio laikotarpiui (pvz., 
ateinančiam metų ketvirčiui) priimama 
iki einamojo mėnesio 22 dienos, jei 
nenurodyta kitaip. Gyventojų ir orga-
nizacijų užsakyti periodiniai leidiniai 
nurodytais adresais pristatomi kasdien, 
išskyrus sekmadienius, švenčių dienas 
ir – kai kuriose kaimo vietovėse – pir-
madienius. Periodinius leidinius galima 
užsakyti ir internetu, tinklalapyje www.
post.lt.
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PolemikaValstybinė lietuvių kalba

Kokia tarme kalbėjo 
Vytautas Didysis?

Prof. habil. dr. Jonas PALIONIS, Vilnius
Dvidešimties 1863 m. 

sukilėlių prieš Rusijos im-
periją perlaidojimas Vilniu-
je – didis istorijos įvykis. Jis 
didis kūniškai. Pagaliau 
gavome progą suprasti, 
kad istorija pirmiausiai yra 
kūnas, o tik po to simbolis 
ir vertinimai. Praplyšusi 
kaip dangaus marška laimė 
leido suprasti, kaip kūnas 
prisiliečia prie mūsų – pri-
siliečia ir po 150 metų.

SSRS imperijos laikais 
jau mokyklos suole žino-
jome apie Zigmantą Siera-
kauską ir Konstantiną Kali-
nauską. Jų vardo gatvėmis 
vaikščiojome, lankėme jose gyvenančius 
draugus. Pagaliau ir „Minties“ leidykla, 
Sąjūdžio idėjų kalvė, stovėjo Z. Sierakausko 
gatvėje. Visa tai buvo, kėlė pasididžiavimą, 
bet... Kažko lyg ir trūko. Tai buvo ir mūsų, 
ir drauge ne mūsų – komunistų aprobuota. 
„Kažkas turi būti kitaip“, – sakydavome.

Žinojome ir kitką: 1963 m. sukilimo 
100-mečiui pagerbti Mokslų akademijos ves-
tibiulyje buvo surengta vienos dienos daili-
ninkų paroda. Žinojome ir tai, kad sukilimo 
vado kunigo Antano Mackevičiaus kovų ke-
liais vyko ekspedicijos, prasidedančios tėvo 
Stanislovo celėje Paberžėje ir pasibaigiančios 
Kaune, didvyrio egzekucijos vietoje. Bet ir 
tai buvo „kažkas ne tai“. Sielos, simbolio, 
o ne kūno paieškos. Net Vinco Mykolaičio-
Putino „Sukilėliai“ buvo ne kūnas, o dvasia. 
Ir ūmai – kūnas.

Tokio jaudinančio sąlyčio su istorija, 
kuri niekada nesibaigia, nes yra įvykusi čia, 
Lietuva neturėjo progos patirti pusantro 
šimto metų. Nepaprastai jaudinantis įvykis.

vvv

Dievaži, pavojinga ateities perspektyva 
suplevėsavo. Nebuvo Baltarusijos prezi-
dento Aleksandras Lukašenkos? Iš tikrųjų – 

buvo. Buvo praeities ir 
ateities Baltarusija / Litva. 
Visur plevėsavo ta vėliava, 
kuriai plevėsuojant Minske 
1994 m. A. Lukašenka buvo 
išrinktas prezidentu. Ta 
vėliava grįš, nes ir Vytis 
Minske grįš. 

Baltarusijos / Litvos 
vėliavos, gudų Vytis gožė 
Vilniaus dangų. O ką darė-
me mes, lietuviai? Mes ne 
tik paliekame Lietuvą litvi-
nams, bet ir džiaugiamės, 
kad Vilniuje vis daugiau 
nelietuviškos Lietuvos. 
Nūnai istorija – tai į praeitį 
nukreipta politika ir iš jos 

auganti ateitis. Nes kuo toliau, tuo daugiau 
galvose virtualios tikrovės, kuri pasiima į 
rankas visa, kuo įtiki. Jeigu neapginsime 
baltiškojo / katalikiškojo Lietuvos pasaulio, 
jį užgoš slaviškas. Penktadienį [lapkričio 22 
d. – red. pastaba] tai jau matėme. Matėme ir 
prieš pusantrų metų – Gegužės 3 d. Kons-
titucijos proga, kai Vilnių užliejo Lenkijos 
dvispalvė ir Erelis.

„Lietuvi, dalyvauk sukilime – būsi len-
kas!“ – toks šūkis vyravo 1831 m. sukilime, 
ne kitoks alsavo ir po trisdešimties metų – 
1863 m. sukilime. Viskas buvo valdoma 
iš Varšuvos. Viena reikia priminti, nuolat 
priminti: lietuvių pralaimėjimai lietuvius 
suburia ir prikelia. Didžiausias mūsų pra-
laimėjimas buvo 1863 m.? Ne, jis baigėsi 
pergale, bet tik po 40 metų (1904), po knyg-
nešių gadynės / sąjūdžio. Tiek truko mūsų 
prisikėlimas iš kapo. Adatos akis, pro kurią 
išlindo lietuviška Lietuva. Išlindo ir 1918 m. 
nepriklausomybė. Vadinasi, ir šiandieninė 
Lietuvos Respublika. Išliekame tik oriai ir be 
kompromiso gindami savo kalbėjimo erdvę. 
Gindamiesi ir priešindamiesi.

Šaltinis – dr. Arvydo Juozaičio paskyra 
socialiniame tinkle „Facebook“

Dar kartą apie lapkričio 22 d. 
Vilniuje vykusias valstybines 

laidotuves
Dr. Arvydas JUOZAITIS, Vilnius

Arvydas Juozaitis. Jono Vaiškūno 
nuotr.

Ji įkvepia mus siekti glaudžių santykių, 
kurti naujas laisvės vizijas ir kibti į bendrus 
darbus“, – sakė šalies vadovas.

Šv. Mišias Vilniaus arkikatedroje ba-
zilikoje aukojo arkivyskupas metropolitas 
Gintaras Grušas, jose dalyvavo Lietuvos, 
Lenkijos, Baltarusijos vyskupai ir kariuo-
menių kapelionai.

Po šv. Mišių, skambant Vilniaus bažny-
čių varpams, iškilminga laidotuvių procesija 
pajudėjo į Senąsias Rasų kapines. Jų aidą 
atkartojo išskirtinai svarbiomis progomis 
skambantis ir didžiausias Krokuvoje Vavelio 
katedros Žygimanto varpas. Senųjų Rasų 
kapinių koplyčios kolumbariume 1863–1864 
m. sukilimo vadai ir dalyviai atgulė amži-
nojo poilsio.

2017 m. sausio 3 d. pradėjus Gedimino 
kalno šlaitų tvarkymo darbus, kalno aikš-
telėje atsitiktinai buvo rasti palaidojimai. 
Įsitikinus, kad tai 1863–1864 m. sukilimo 
dalyvių, kurie buvo nužudyti Vilniaus 
Lukiškių aikštėje, palaikai, buvo pratęsta 
paieška ir atkasti 20-ies asmenų palaikai. 
Iki šiol nepavyko surasti kunigo Stanislovo 
Išoros palaikų.

Lietuvos Respublikos Prezidento 
komunikacijos grupės informacija
Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijos, Roberto Dačkaus nuotr.

Šaltinis –< https://www.lrp.lt/lt/ziniasklaidos-
centras/naujienos/prezidentas-pagerbe-18631864-m.-

sukilimo-vadu-ir-dalyviu-atminima/33448>

Vrublevskio, Šventaragio, Pilies, Didžiąja, Aušros Vartų, Drujos, Rasų gatvėmis iškilminga laido-
tuvių procesija judėjo į Senąsias Rasų kapines. Pilies g., Vilnius, 2019 m. lapkričio 22 d.

Valstybinės 1863–1864 m. sukilimo 
vadų ir dalyvių laidotuvės

Atkelta iš 1 p.

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

~

`
`

Tai turbūt visiems lietuviams įdomus 
klausimas. Tačiau atsakyti į jį kol kas sunku, 
nes reikia tiksliau žinoti jo gimtąją vietą, 
kuri ligi šiol dar apgaubta spėlionių miglos. 
Giedrius Subačius, vienas iš mūsų įžymes-
nių kalbininkų, regis, 2015 m. per „Žinių“ 
radiją tvirtino, kad Vytautas kalbėjęs rytų 
aukštaičių tarme. Kuo buvo paremtas toks 
tvirtinimas, jis nepaaiškino. Veikiausiai jis 
rėmėsi akademiko Zigmo Zinkevičiaus dar-
bais, kuriuose neišskiriama dzūkų tarmė ir 
nevartojamas dzūkų terminas. 

Ši tarmė jo suplakama su rytų aukštaičių 
tarme ir vadinama vilniškių vardu (žr. jo ka-
pitalinį veikalą Lietuvių dialektologija, V. 1966, 
p. 16, ir kt. tarmių tyrinėjimus). Tačiau tokiam 
tvirtinimui nepritarė žymus mūsų dialektolo-
gas Antanas Salys, kaip atskirą dzūkų tarmę 
traktuoja ir daugelis kitų dabartinių lietuvių 
kalbininkų. 

Tai atsispindi ir „Lietuvių kalbos enciklo-
pedijos“ leidimuose. O kad Vilniaus mieste 
buvo nemažai dzūkuojama, dar 1977 m. 
išleistoje knygoje „Lietuvių antroponimika. 
Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pra-
džioje“ yra konstatavęs net pats Z. Zinkevičius: 
jis toje knygoje suminėjo daug Šv. Jono bažny-
čios santuokų ir krikšto metrikų registracijos 
įrašuose fiksuotų dzūkybių su dzūkiškais c (v), 
dz (v) priebalsiais vietoj t (v), d (v) prieš balsį i 
ir c, dz, vietoj č, dž (žr. p. 94). 

Tačiau mūsų klausimo atveju svarbu 
ne tai, kaip Vilniuje Vytauto laikais kalbėjo 
lietuviai (tame didžiausiame anuometiniame 
Lietuvos mieste galėjo gyventi ir, be abejo, 
gyveno įvairių tarmių žmonių), bet tai, kur 
yra buvusi Vytauto gimtinė. O ji, žymiausio 
mūsų Vytauto šeimos tyrinėtojo istoriko prof. 
Igno Jonyno nuomone, buvusi Trakai (žr. I. 
Jonynas, Istorijos baruose, V. 1984, p. 70), dėl 
kurių priklausymo anuometinei dzūkų tarmei 
nekyla abejonių.

Kad Gediminaičiai, kurių palikuonis 
buvo ir Vytautas, galėję būti kilę iš dzūkiškai 
kalbėjusių anuometės Lietuvos vietų, nors ir 
netiesiogiai, rodo net ligi mūsų laikų Trakų 
rajone išlikę kaimų pavadinimai Jogėliškės, 
Jogėlonys (žr. Lietuvos TSR administracinio-

teritorinio suskirstymo žinynas, d. II, Vilnius, 
1976, p. 205)1, atsiradę iš asmenvardžio Jogėla 
(Jogailos variantas).

Tam tikras netiesioginis argumentas, 
siejantis Vytautą su dzūkais, yra ir jo svainio 
bei kariuomenės vado Sudimanto kilmė iš 
Vėžiškių (Wesisken), esančių Alytaus rajone, 
buvusiame Alovės valsčiuje (žr. I. Jonynas, 
min. veik., p. 57, 64), kurie yra „cikri dzūkai“. 
Iš to pat kaimo buvo kilusi ir Vytauto žmona 
Ona Sudimantaitė, Sudimanto sesuo (ten pat, 
p. 59, 64)2.

Žinomas literatūrologas ir politikas Darius 
Kuolys, regis, per minėtą „Žinių“ radiją yra 
sakęs, kad Vytautas šnekėjęs ir žemaitiškai. 
Kuo buvo paremtas toks pasakymas, jis ne-
nurodė. Bet, matyt, turėjo galvoje Vytauto 
motiną Birutę, kildinamą iš Žemaitijos. Tačiau 
toks kildinimas dar yra problemiškas. Jeigu iš 
tikrųjų tokia buvusi Vytauto motinos kilmė, 
tai Vytautas, bent jaunystėje, galėjęs ir kalbėti 
žemaitiškai. O žemaičių tarmė anuomet nebu-
vo dar taip labai susiskaidžiusi kaip vėlesniais 
feodalizmo laikais. Tačiau vyresniame amžiu-
je, bendraujant su savo gimtinėje dzūkiškai 
kalbančiais žmonėmis, žemaitybių jo šnekoje 
galėjo mažėti arba ir visai nelikti. Tapęs įtakin-
gu politiku jis, be abejo, turėjo būti daugiau ar 
mažiau pramokęs ir kitų kalbų (kanceliarinės 
slavų, vokiečių, lotynų, lenkų). 

Taigi į klausimą: kokia tarme kalbėjo 
Vytautas Didysis, atsakyti nelengva. Galima 
tiktai spėti, kad konkrečios jo gyvenimo ir 
politinės veiklos aplinkybės neleido jam griež-
čiau laikytis vienos kurios, net ir jo gimtinės 
dzūkų tarmės, kad jo šnekoje būta tam tikro 
tarminio mišinio bruožų (su vėlesniais metais 
pagausėjusių kitų kalbų elementais).

Grįžtant prie dzūkų tarmės suplakimo 
su rytų aukštaičių tarme ir jos pavadinimo 
vilniškių vardu, reikia pasakyti, kad tai susiję 
su velionio Z. Zinkevičiaus priimtu principu 
tarmes bei šnektas vadinti pagal miestus, o ne 
pagal būdingąsias jų kalbines ypatybes. „Ne 
visai tikslu užsispirti tarmes ir šnektas vadinti 
tik pagal miestus ir šiaip didesnes vietoves. 
Tokia vartosena praktikoje gali net klaidinti“, – 
rašė A. Salys viename iš savo straipsnių, nu-
rodydamas konkrečius atvejus (žr. Antanas 
Salys, Raštai, t. IV, Roma, 1992, p. 296). Ir iš 
tikrųjų griežtas laikymasis minėto principo 
kartais prieštarauja tikriems tarminiams fak-
tams. Pavyzdžiui, Z. Zinkevičiui likvidavus 
K. Jauniaus ir A. Salio tarmių klasifikacijoje 
išskirtą vidurio aukštaičių patarmę ir pietinę jos 
dalį priskyrus prie vakarų aukštaičių-kauniškių, 
išleidžiamas iš akių faktas, kad toje patar-
mėje, kaip ir rytų aukštaičiuose, kietinamas 
priebalsis l prieš e, ė balsius, visai nebūdingas 
vakariečiams, Kauno apylinkių šnektoms 
(tariama ĺakia „lekia“, ĺaist „leisti“, peĺƐ „pelė“, 
sauĺƐ „saulė“...).

1 Pastarasis kaimas fiksuotas 1663 m. Punios parapijos krikšto 
metrikų knygoje („ex Jagielancow par. Olitensis“) krikštytas to kaimo 
gyventojas Juozas Balaitis.

2 I. Jonynas manė, kad tas kaimas veikiausiai vadintas Vėžiške 
(p. 64). 

Prof. habil. dr. Jonas Palionis. 
Nuotr. iš autoriaus asmeninio archyvo

~
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Lietuvos okupacijų istorija

1939 10 10–1941 06 22

Laikotarpis tarp vadinamos Savitarpio 
pagalbos ir Vilniaus bei Vilniaus krašto sugrą-
žinimo sutarties pasirašymo tarp Lietuvos ir 
SSRS, Vokietijos ir SSRS karo pradžios, nors 
netruko nei pilnų dvejų metų, suspėjo gan 
lemtingai paveikti Lietuvos miškų ūkį, o ypač 
kadrų politiką ir darbuotojų likimus. 

Lietuva iki faktiškos jos okupacijos 1940 m. 
birželio 15 d. dar turėjo apie 8 mėnesius laiko 
perimti iš lenkų ir savarankiškai tvarkyti 
Vilniaus krašto miškus, kurių bendras plotas 
sudarė apie 230 tūkst. ha. Šie miškai buvo 
išsidėstę 8 pilnose lenkiškose urėdijose ir 7 
urėdijų dalyse. Į šį plotą neįėjo Druskininkų 
ir Švenčionių apylinkių miškai, kurie Lietuvai 
buvo „pridėti“ tik kitais metais po „savanoriš-
ko Lietuvos įstojimo“ į SSRS sudėtį. 

Padėtis Vilniaus krašto miškuose

Vietiniai ūkininkai, pasinaudodami karo 
suirute, iki krašto perdavimo Lietuvai iškirto 
ir susivežė labai daug medienos. Pavyzdžiui, 
perėmus Valkininkų urėdijos miškų valdymą, 
iki 1940 m. kovo pas vietinius gyventojus buvo 
sekvestruota 6 086 ktm medienos. Būtina pa-
brėžti, kad Lietuvos valdžia rado puikų spren-
dimą, kaip įvesti tvarką perimtuose miškuose, 
nesugadinant santykių su vietos gyventojais. 
Pagal 1939 m. lapkričio 16 d. Ministrų tarybos 
sprendimą žemės ūkio ministras leido savava-
liškai iškirstą ir sekvestruotą medieną nupirkti 
išsimokėtinai vietos gyventojams už 1937 m. 
taksos kainas, įmokant tik 20 %, o likusią dalį 
išmokant per 5-erius metus lygiomis dalimis 
be palūkanų. Leidžiamas šiomis sąlygomis 
įsigyti medienos kiekis nustatytas pagal nor-
mas, kurios Lietuvoje buvo skiriamos išsike-
liantiems į vienkiemius ūkininkams. Žmonės 
sąlygomis liko patenkinti ir kartu suprato, kas 
yra nauja valdžia ir kokia jos tvarka.

Miško darbuotojų kadrų politiką iš lenkų 
atsiimtame krašte sureguliavo žemės ūkio 
ministro 1940 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 
2. Jis nustatė, kad etatiniais tarnautojais gali 
būti skiriami tik asmenys, turintys Lietuvos 
pilietybę ir išlaikę lietuvių kalbos egzaminus 
ne mažiau kaip iš 6 skyrių pradžios mokyklos 
kurso. Asmenys, neturintys Lietuvos piliety-
bės ir nemokantys kalbos, galėjo būti į darbą 
priimami laisvai samdomais tarnautojais 
su sąlyga, kad per tam tikrą laiką (per 6–12 
mėnesių) išlaikys lietuvių kalbos egzaminą ir 
pristatys Vidaus reikalų ministerijos išduotą 
darbo leidimą. Priešingu atveju jie turi būti 
atleidžiami. Šios sąlygos daugumai lenkų 
pareigūnų dėl per ilgus priešiškumo metus 
susiklosčiusių santykių ir požiūrio į „litvi-
nus“, kaip į truputį prastesnę „rasę“, buvo 
nepatrauklios. Daugelis abejojo dėl pilietybės 
priėmimo, buvo ir realių sunkumų kalbos 
išmokimui. Tad reikėjo skubiai komplektuoti 
savus kadrus. Dar sudėtingesnė padėtis pa-
sidarė, pradėjus dvarininkų ir kitų stambių 
savininkų miškų nacionalizaciją ir dėl to 
ryškiai didėjant valstybinių miškų plotams. 

Nuo 1939 m lapkričio 1 d. Lietuvoje įsteig-
ta 12 naujų urėdijų (Vilniaus, Naujos Vilnios, 
Pabradės, Švenčionėlių, Rūdiškių, Trakų, 
Kenos, Pamerkio, Rūdninkų, Valkininkų, Va-
rėnos ir Nemenčinės). Nuo lapkričio 1 d. pa-
skirti pirmieji du nauji urėdai, o nuo gruodžio 
1 d. – likusieji dešimt. Taip pat nuo lapkričio 
1 d. suformuotos 66 naujos girininkijos (tarp 
jų dvi atskiros, neįeinančios į naujų urėdijų 
sudėtį) ir nuo gruodžio 1 d. paskirti visi 
nauji girininkai, juos atkeliant iš Didžiosios 
Lietuvos girininkijų. Taip pat nuo gruodžio 
1 dienos paskiriami nauji urėdijų buhalteriai 
ir sekretoriai. Iš viso 1939 m. gruodžio mėnesį 
padaryti 102 nauji paskyrimai, o nuo 1939-ųjų 
lapkričio iki 1940-ųjų birželio žinyboje pada-
ryti 553 kadrų pakeitimai (pagal žemės ūkio 
ministro įsakymus). Reikia turėti galvoje, kad 
iki Vilniaus krašto prijungimo 1939 m. Lietu-
vos valstybiniame miškų ūkyje be eigulių ir 
darbininkų dirbo tarp jų 1 tūkst. specialistų, 
tarnautojų ir vadovų. Taigi, perkėlinėjimai 
palietė daugiau kaip pusę darbuotojų. Dalis 
kilnojimų atrodė betiksliai. Tačiau tikriausiai 
Lietuvos miškininkų vadovybė jau turėjo 
pakankamai informacijos apie sovietų pra-
dėtas represijas okupuotoje Lenkijos dalyje 
ir perkeldinėjimus panaudojo ne tik Vilniaus 
krašto miškininkų „sulietuvinimui“, bet ir 
bent šiokiam tokiam specialistų apsaugojimui 
nuo grėsusių represijų visoje Lietuvoje.

Kadrų pertvarkymai po 1940  m. 
birželio 15 d.

Po okupacijos fakto 1940 m. birželio 15 d., 
pakeitus aukščiausias respublikos valdžios 
institucijas, imtasi žemesnių valdymo gran-
džių vadovų keitimo ir valdymo struktūrų 
pertvarkymo. Jau birželio 24 d. iš pareigų 
buvo atleistas Miškų departamento direkto-
rius Antanas Rukuiža. Jis išvyko į savo ūkį 
prie Šėtos. Kadangi miškų ūkyje nebuvo po-
grindinių komunistų, naujų vadovų ieškota 
tarp buvusios valdžios kritikų ar kairesnių 
pažiūrų asmenų.

Naujuoju Miškų departamento direkto-
riumi nuo birželio 25 d. paskirtas to paties 
departamento Miško eksploatacijos skyriaus 
referentas Antanas Kvedaras – dar prieš Pir-
mąjį pasaulinį karą dalyvavęs revoliuciniame 
judėjime ir socialdemokratų veikloje. Jam į 
talką nuo liepos mėn. 1 d. jaunesniojo miški-
ninko pareigoms atkeltas jaunas girininkas 
Algirdas Matulionis. A. Matulionis (1911 
03 15–1980 05 19) 1930 m. baigęs Alytaus 

aukštesniają miškų 
mokyklą,  tarnavo 
(1931–1932) Lietuvos 
kariuomenėje, 1932 
m. ėmė dirbti Žalgi-
rio urėdijos žvalgu, 
girininku be girinin-
kijos, 1934–1940 m. 
Panevėžio urėdijos 
Raguvėlės girininku. 
Jį galima priskirti jau-
najai, nepriklausomy-
bės metais išaugusiai 
ir Lietuvoje baigusiai 
mokslus miškininkų 
kartai, kuri gan kri-
tiškai žiūrėjo į savo 
vyresnius iš carinių 
laikų atėjusius kole-
gas. Panevėžio urėdas 
Jonas Kasperavičius 
dar garsėjo tuo, kad 
pagal specialybę buvo 
agronomas ir, drebė-
damas dėl savo posto, 

tiesiog persekiojo pas jį pakliūvančius dirbti 
jaunus kvalifikuotus miškininkus. Tad A. 
Matulionis nevengė valdžios kritikos. Be to, 
jo broliai dalyvavo prokomunistinėje veikloje. 
Tačiau nei A. Matulionis, nei A. Kvedaras 
nebuvo kompartijos nariais. Pagal M. Jamei-
kį, A. Matulionis veikė specialaus įgaliotinio 
teisėmis ir kurį laiką, bent liepos–rugpjūčio 
mėnesiais, sprendimai dėl departamento 
ir urėdijų darbuotojų pareigų keitimo ir 
kilnojimų į kitas darbovietes buvo priimami 
A. Matulionio nuožiūra. Vėliau, suformavus 
Kadrų ir Spec. darbo skyrius bei pasikeitus A. 
Matulionio pareigoms (Panemunės urėdas, 
Vyriausiosios miškų valdybos viršininko 
pavaduotojas), kadrų peržiūrėjimo tvarka 
pasikeitė. M. Jameikis į buvusią A. Matulionio 
veiklą žiūrėjo gan kritiškai, bet ir jis galiausiai 
savo atsiminimuose pripažino, kad ta veikla 
„nesąmoningai“ leido daugeliui miškininkų 
išvengti 1941 m. birželio 13–17 d. represijų. 
Masinės represijos pradėtos planuoti kiek 
vėliau. Miškų departamente jas planavo, 
analizuodami kadrų bylas, kadrų ir spec. 
darbo skyriai. 

A. Kvedaras, savo direktoriavimo pra-
džioje bandė pagelbėti netgi kitų profesijų 
žmonėms. Pavyzdžiui, Antanas Dekeris 
liudija, kad iškart po okupacijos išvaikius 
daugumą Lietuvos policijos darbuotojų,  
A. Kvedaras buvusį Kauno policijos II nuo-
vados viršininką įdarbino nuošalios Vilka-
viškio stoties medienos sandėlio vedėju, o 
Justas Pilyponis – kad prieš vietos partinę 
bei rajoninę valdžią gynė Kaišiadorių urėdą 
Vladą Augustaitį, kuris eigulių pareigoms 
buvo įdarbinęs net 10 buvusių policininkų. 
Buvusių policininkų buvo įdarbinta ir kai 
kuriose kitose urėdijose eigulių bei raštininkų 
pareigoms. Vargu ar galėjo būti, kad tokių 
faktų nežinojo A. Matulionis. Tad galima 
tvirtinti, kad Lietuvos miškų ūkiui pasisekė, 
kad jo vadovais sovietmečio pradžioje tapo 
šie du žmonės.

Darbuotojų kilnojimo pobūdis

Pirmiausia po birželio „išvadavimo“ nuo 
liepos mėnesio prasidėjo aukštesniųjų depar-
tamento pareigūnų ir urėdų perkėlinėjimai. 
Liepos mėnesį buvo pakeistas Lietmedžio 
vyriausiasis direktorius, Alytaus aukštesnio-
sios miškų mokyklos direktorius, 7 aukšti 
departamento pareigūnai perkelti į urėdijas. Iš 
buvusių 44 urėdų 2 atleisti visiškai, 9 pervesti 
į girininkus, 20 perkelti į kitas urėdijas eiti tas 
pačias pareigas (iš jų 6 pažeminus kategoriją), 
3 urėdai pervesti į Miškų departamentą (pa-
aukštinti). Taigi iš 44 urėdų 34 buvo vienaip ar 
kitaip iškeldinti per vieną mėnesį. 2 girininkai 
paskirti urėdais ir 6 urėdų pavaduotojai pa-
skirti urėdais. Iš viso per mėnesį vienaip ar 
kitaip kaitalioti 45 vadovai. Kitą mėnesį, nuo 
rugpjūčio 1 d., buvo parašyti net 142 kadrų 
pokyčiams skirti įsakymai, tarp jų dar 43 įsa-
kymai, skirti urėdų „stumdymui“. Iš viso iki 
1941 m. birželio mėn. tik 4 respublikos urėdai 
liko esmingiau nepakeitę pareigų bei darbo 
vietų ir iš jų 3 birželio mėn. buvo ištremti. O 
iš viso padaryta per 900 vadovų, specialistų 
ir tarnautojų perkėlimų ir pareigų keitimų, 
kai prijungus Vilniaus kraštą šių kategorijų 
darbuotojų etatinių vietų skaičius 1940 m. 
pabaigoje pasiekė apie 1 150 asmenų. Tad 
miškininkų ir kitų miško ūkio darbuotojų, 
išskyrus eigulius ir darbininkus, perkeldinėji-
mus ir pareigybių kaitaliojimus galime laikyti 
visuotiniu pirmosios okupacijos bruožu, nes 
tai palietė apie 80 % darbuotojų. Suprantama, 
kad viengungiams jauniems žmonėms kėli-
masis į kitą vietovę didelių problemų nekėlė, 

nors Vilniaus kraštas dėl kalbos barjero bei 
dažno priešiško vietinių gyventojų nusista-
tymo, nebuvo patraukliu dalyku net kylant 
karjeros laiptais. O štai sėsliai įsikūrusioms 
didesnėms šeimoms kildavo daug gyveni-
miškų problemų, todėl daugelis miškininkų 
į Vilniaus kraštą vyko kaip į komandiruotę, 
šeimas palikę senose vietose. Daugiau pro-
blemų nei malonumo teikė ir perkeldinėjimai 
kituose Lietuvos regionuose. Dėl šių priežasčių 
keliolika žmonių paliko tarnybas.

 Reformuojant valdymą, pradėta nuo 
departamento pavaldumo ir organizacinės 
struktūros. Pavaldumas keistas du kartus, 
o po trečios – 1941 m. kovo 13 d. – reformos 
sukurtas savarankiškas Miško pramonės 
komisariatas. Jo sudėtyje įkurta Vyriausioji 
miškų valdyba ir Medžio pramonės speciali-
zuoti trestai. Komisaru buvo paskirtas Jurgis 
Glušauskas, prieš tai buvęs socialinių reikalų 
ministru. Jam pavaduotoju iš Maskvos buvo 
atsiųstas Aleksandas Ponomariovas. Tuo 
metu A. Kvedaras išliko komisariato sudėtyje 
funkcionuojančios Vyriausiosios miškų val-
dybos vadovu, o A. Matulionis paskirtas jo 
pavaduotoju. Nuo šio laikotarpio darbuotojų 
kilnojimas ir jų pareigybių keitimas sumažėjo. 
Tačiau masiniai perkeldinėjimai ir pareigų 
kaitaliojimas jau buvo atlikta anksčiau. 

Represijų planavimas

Daromi pareigų pakeitimai ir kilnojimai, 
matyt, smarkiai apsunkino paruošiamuosius 
darbus okupantų organizuojamam pirmajam 
trėmimui. „Liaudies priešų“ paieškos sudarant 
tremiamųjų sąrašus pasidarė sudėtingesnės, 
nes vietiniai kolaborantai, dalyvavę sąrašų 
sudaryme, apie naujai atkeltus darbuotojus 
neturėjo informacijos. Todėl Lietuvos miškų 
pareigūnų per pirmąjį išvežimą buvo išvežta 
santykinai mažiau nei Latvijoje ir Estijoje. 
Dėl to, persimetęs tarnauti įsiveržusiems vo-
kiečiams, buvęs miško pramonės komisaras 
Jurgis Glušauskas visus nuopelnus bandė pri-
skirti sau. Jis straipsnyje „Negirdėtas smurtas 
socializmo vardu“ aiškino, kad neva Lietuvoje 
miškininkų buvo represuota mažiau todėl, kad 
jis dirbdamas komisaru sabotavo urėdijų per-
tvarkymą į sovietinio tipo miško ūkius. Tačiau 
netgi 1944 m. į Vakarus pasitraukę miškininkai 
pripažįsta, kad visų pirma perkeldinėjimai 
padėjo išsaugoti dalį miškininkų kadrų. 

„Senojo pasaulio“ ardymas miškų 
žinyboje 1939–1953 m.

Dr. Algirdas BRUKAS, Kaunas
Antanas Rukuiža 
(1887–1973), pa-
skutinis tarpukario 
nepriklausomos 
Lietuvos miškų 
departamento 
direktorius, 
1944 m. 
pasitraukęs į 
Vakarus ir vėliau 
emigravęs į JAV

Antanas Kvedaras 
(1887–1967), Miškų 
departamento direk-
toriumi paskirtas po 

pirmosios okupacijos, 
vėliau Vyriausiosios 

miškų valdybos vado-
vas, Miškų mokslinio 
tyrimo instituto 1950 
m. įkūrėjas ir pirma-

sis vadovas

Juozas Skaisgiris (1901–1977), 
miškininkas, Žemės ūkio minis-
terijos, kuriai priklausė Miškų 

departamentas, generalinis 
sekretorius. Represuotas 

1940 m. liepos 12 d.

Algirdas Matulionis (1911–1980), po 
okupacijos paskirtas Vyriausiosios 

miškų valdybos vadovo pavaduotoju, 
karo metais – SSRS 16-tos lietuviškos 

divizijos karininkas, nuo 1947 iki 1978 
m. Lietuvos SSR miškų ūkio ministras

Arvydas Vilkaitis 
(1929–1997), 

1941 m. tremtinys, 
vėliau tapęs 

miškininku, vienas 
geriausių 

XX a. antros pusės 
Lietuvos girininkų, ir 
jo atsiminimų knygos 
„Gyvensim“ viršelis

Tęsinys kitame numeryje
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Vasario 16-osios akto signatarai

1918 m. Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Akto signataras Do-
natas Malinauskas 
kilo iš Krėslaukio 
(lat. Kraslava, latg. 
Kruoslova), tačiau 
iki šiol nepavyksta 
nustatyti tikslios jo 
gimimo vietos. Tik 
du signatarai neturi 

atminimo ženklų gimtinėje, D. Malinaus-
kas vienas iš jų. Kitas – signataras Kazys 
Bizauskas1, taip pat gimęs dabartinėje 
Latvijos teritorijoje. 

Krėslaukis iki Pirmojo pasaulinio karo 
buvo antras pagal dydį miestas dabartinės 
Latvijos teritorijoje, miesto teises gavęs tik 
po Pirmojo pasaulinio karo, 1923 metais. 
Iki tol tai buvo Platerių išpuoselėta gyven-
vietė, siekusi tapti Latgalos kultūriniu ir 
administraciniu centru su dvaro rūmais, 
rotuše, viešbučiu, ligonine ir t. t. Krėslaukio 
paslaptis saugo dar 1916 m. į Sankt Peter-
burgą išvežta grafų Platerių „Silva rerum“ 
pavadinimu „Kronika Krasławska“, kuri be 
žinios pradingo 1917 metais2.

1865 m. mirė Krėslaukio dvaro savinin-
kas grafas Edvardas Plateris (Edward Jan 
Adam Plater, 1826–1865), sūnus Adomo, 
vaikaitis Augusto. Dvaro paveldėtoja tapo 
nepilnametė duktė Marija Stefanija Ona 
Pranciška, gimusi 1862 m., o jos globėju iki 
1883 m. buvo jos tėvo pusbrolis Eugenijus 
Plateris. Jau minėtas grafas Adomas buvo 

vedęs Stefaniją Mariko-
nytę, kurios tėvas Liu-
cijanas Marikonis valdė 
Svėdasų ir Salų dvarus3. 
Taigi 1869 m. Krėslaukį 
valdė Eugenijus Plateris, 
jam priklausė ir Kum-
bulka (Kombulka), esanti 
Krėslaukio gyvenvietėje. 
Kitas Augusto sūnus 
Juzefas Kazimieras Do-
natas paveldėjo Kombulą 
(Kombulmiuža), nutolu-
sią 12 km nuo Krėslaukio. 
Simonas Konarskis yra 
nurodęs, kad Juzefo Ka-
zimiero Donato vaikams 
priklausė daugybė dva-
rų: Kazanova (1863 m. 
sukilėlio grafo Leono 
Platerio nuosavybė), Bo-
ruvka, Dricmuiža, Do-
bromilė, Liudviampolis (dab. Liudvikavas). 
Kas siejo Donato Malinausko tėvus ir grafus 
Platerius, sunku pasakyti, tačiau tuo metu 
Krėslaukį valdę Plateriai Eugenijus ir My-
kolas su grafaitėmis Liudvika ir Adele tapo 
jų dviejų vaikų krikštatėviais.

Signataras D. Malinauskas gimė 1869 m. 
vasario 23 d. Krėslaukio gyvenvietėje ir 
balandžio 26 d. Romos Katalikų Krėslaukio 
bažnyčioje, Aukštutinio Dinaburgo dekana-
te, buvo pakrikštytas dviem vardais – Dona-
tas Juozas. Krikšto metrikų išraše 1876 m. 
gegužės 28 d. nurodoma, kad jo tėvai – Su-
zdolės pulko atsargos papulkininkis Myko-

Mykolo ir Alinos Malinauskų vaikai 
pakrikštyti Krėslaukyje grafų Platerių

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Viktoras Jencius-Butau-
tas. Jolantos Zakarevi-

čiūtės nuotr.

Krėslaukio bažnyčios fasadas, atvirukai

Šv. Donato koplyčia Krėslaukio bažnyčioje

Krėslaukio miesto planas

las ir Alina iš Tanskių Malinauskai. Krikšto 
tėvai – grafas Mykolas Plateris ir grafaitė 
Liudvika Platerytė (Ludwika Hipolita Plater, 
1821–1897)4. Būsimojo signataro vardas 
Donatas sietinas su šv. Donato relikvijomis, 
saugomomis Šv. Liudviko bažnyčios koply-
čioje nuo 1784 metų. Šios bažnyčios funda-
torė yra Augustina iš Oginskių Platerienė. 
Grafai Mykolas, Eugenijus, Leonas Plateriai 
ir jų sesuo Liudvika gimė Kombulo dvare. 
Grafaitė Liudvika parašė pjesę „Drama be 
pavadinimo“ apie savo brolį, 1863 m. sukilėlį 
Leoną Platerį. Kūrinys pirmą kartą, 1875 m., 
išspausdintas žurnale „Przegląd Polski“5.

Jadvyga Teresė Malinauskaitė gimė 1864 
m. spalio 15 d. Tverės gubernijoje, Zubcovo 
mieste, ji, būdama penkerių, 1869 m. balan-
džio 26 d. pakrikštyta Krėslaukio bažnyčioje, 
Aukštutinio Dinaburgo dekanate. 1876 m. 
gegužės 8 d. išraše nurodoma, kad jos tėvai – 
Suzdolės pulko atsargos papulkininkis 
Mykolas ir Alina iš Tanskių Malinauskai. 
Krikštatėviai – Eugenijus Plateris ir grafaitė 
Adelė Platerytė6. Eugenijui Plateriui priklau-
siusį Kumbulkos (Kombulkos) dvarą Krės-
laukyje yra nutapęs dailininkas Napoleonas 
Orda. Deja, iš keliolikos dvaro pastatų liko 
tik „žaliasis“ namas ir keli raudonų plytų 
tvoros stulpai. Galbūt Napoleonas Orda 
įamžino tikslią 1863 m. sukilimo dalyvio 
grafo Leono Platerio gimimo vietą, nes jo 
gimimo vieta nurodyta Krėslaukyje. Apie 
1884 m. grafo Eugenijaus Platerio iniciatyva 
buvo užsakytas šv. Liudviko paveikslas pas 
dailininką Janą Mateiką (Jan Matejko)7, jo 
darbus finansavo Platerių giminė.

Grafai broliai Mykolas (Michał Hieronim 
Joachim Plater, 1834–1924) ir Eugenijus (Eu-
geniusz Joachim Herkulan Plater, 1826–1916) 
Plateriai buvo suimti 1863 m., kai Daugpilio 
pilyje buvo įkalintas jų brolis sukilėlis grafas 
Leonas Plateris (Leon-Joachim-Błażej Plater, 

1836–1863). Jis tapo pirmąja generalguberna-
toriaus Michailo Muravjovo auka – buvo su-
šaudytas prie Daugpilio tvirtovės sienos 1863 
m. gegužės 27 (birželio 9) dieną. Eugenijus yra 
parašęs prisiminimus apie 1863 m. sukilimą 
ir savo brolį Leoną, kurie buvo išspausdinti 
rinkinyje „Z okolic Dźwiny“ 1912 metais8.

Filomena Marija Malinauskaiė gimė 1859 
m. sausio 8 d. Sankt Peterburgo gubernijoje, 
Medvedi kaimelyje, pakrikštyta 1859 m. ge-
gužės 31 d. Sankt Peterburgo Šv. Stanislovo 
bažnyčioje. Remiantis 1859 m. birželio 3 d. 
išrašu, ją pakrikštijo kunigas Francas Kli-
maševskis, tėvai – štabskapitonas Mykolas 
Malinauskas, sūnus Nikolojaus, ir mama 
Alina iš Tanskių, krikšto tėvai – kunigaikštis 
Vitoldas Kęstutis-Gediminas ir generolo ma-
joro žmona Aleksandra Korolevska9.

Vaclovas Mykolas Malinauskas gimė 
1863 m. rugsėjo 20 d.10, tačiau 1872 m. sausio 
4 d. jo tėvo Mykolo Pankratijaus Malinaus-
ko mirties metrikoje jis neminimas ir kitos 
informacijos apie jį nėra. 

Kur tiksliai Krėslaukyje gimė Donatas 
Malinauskas, šiandien dar nenustatyta, tačiau 
tikėtina, kad tai buvo grafų Platerių rezida-
vimo vietos: naujieji ar senieji dvaro rūmai, 
arba Napoleono Ordos nupiešta Kumbulka 
Krėslaukyje. Mažai ką paaiškina ir Malinaus-
kų giminės luomo skiriamasis ženklas – her-
bas Pobog, reiškiantis: „Su Dievu“. Vitebsko 
gubernijoje gyvenusių Malinauskų herbo 
karūnoje vaizduojamas šuo su antkakliu, o 
Pivašiūnų (Alytaus r.) kapinėse esančiame 
antkapiniame signataro D. Malinausko dėdės 
herbe – plunksnomis papuošta karūna.

Iliustr. iš autoriaus asmeninio archyvo ir 
Muzeum Narodowe w Krakowie rinkinių

1 Kazys Bizauskas gimė 1893 m. vasario 14 d. Paviluoste, Kuldygos 
apskr., Latvijoje. Jis buvo sušaudytas sovietų 1941 m. birželio 26 d. 
prie Byhosavo stoties, netoli Červenės, Minsko sr., Baltarusijoje.
2 Dorota Samborska-Kukuć, „Działalność literacka Platerów komŁ-
bulskich – rekonesans“, in: Stan badań nad wielokulturowym dziedzic-
twem dawnej Rzeczypospolitej, t. 3, Inflanty Polskie, red. W. Walczak, 
K. Łopatecki, Białystok, 2012. Prieiga per internetą – <https://books.
google.lt/books?id=jSdaDwAAQBAJ&pg=PA337&lpg=PA337&dq=-
Kroniką+Krasławską“&source=bl&ots=8MtXyU1Aoq&sig=ACfU3U
0BYXo6aEpduN8vB- klg39MS3YXIA&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKEw
im9aXhlYjlAhWFlosKHceMAAAQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage
&q=Kroniką%20Krasławską“&f=false>.
3 Szymon Konarski, Platerowie. Prieiga per internetą – <http://www.
stowbial.pl/pk/plater.pdf>.
4 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA), f. 448, ap. 2, b. 
35282, l. 3 v.
5 L. Plater, „Dramat bez nazwy. Obraz sceniczny w 5 aktach na tle 
wypadków roku 1863“, in: Przegląd Polski, t. 37, 1875, s. 171–286.
6 LVIA, f. 448, ap. 2, b. 35282, l. 3–4.
7 Polak na Łotwie, Nr. 3 (117), 2017. Prieiga per internetą – <https://po-
laknalotwie.lv/assets/images/user_files/polak-na-lotwie-3-1172o17.pdf>. 
Cenne, bezcenne / utracone, Nr. 3 (48), 2006. Prieiga per internetą – 
<http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/Content/60721/00065188%20-%20
Cenne%20Bezcenne%20Utracone%202006%20nr%203.pdf>.
8 E. Broel-Plater, „Wspomnienie z r. 1863“, in: Z okolic Dźwiny. 
Księga zbiorowa na dochód Czytelni Polskiej w Witebsku, Witebsk, 
1912, s. 102–107.
9 LVIA, f. 448, ap. 2, b. 35282, l. 3–4.
10 Федеральное казенное учреждение, Pоссийский  государственный военно-
исторический архив (РГВИА), ф. 400, оп. 9, д. 2022, c. 1–20.

Kumbulka (Kombulka), Krėslaukis, paveikslas. Iliustr. iš Muzeum 
Narodowe w Krakowie rinkinių
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1919 m. balandžio 22 d., netrukus po 
to, kai lenkai užėmė Vilnių, buvo įkurtas 
Laikinasis Vilniaus lietuvių komitetas 
(LVLK) – organizacija, atstovavusi Lenkijos 
okupuoto Vilniaus krašto lietuviams ir jų 
organizacijoms. LVLK sudarė pirmininkas, 
vicepirmininkas, kasininkas, sekretorius ir 
keletas narių. LVLK būstinė buvo Vilniuje. 
LVLK galutinai buvo likviduotas 1940 m. 
rugsėjo 9 d. sovietų valdžios Vilniaus mies-
to ir apskrities viršininko įsakymu.

1919 m. gegužės 8 d. Vilniaus miesto 
komisaras Jonas Pilsudskis (Juzefo Pilsuds-
kio brolis) užregistravo LVLK ir patvirtino 
LVLK būstinę Šv. Jurgio pr. 19. LVKL įsteigė: 
Danielius Alseika, Jonas Basanavičius, My-
kolas Biržiška, Bronislava Biržiškienė, Sofija 
Čiurlionienė, Augustinas Janulaitis, Ignas 
Jonynas, Vincas Matulaitis, Pranas Mašio-
tas, Ona Mašiotienė, Jonas Šepetys, Juozas 
Tumas, Jonas Vabalas-Gudaitis. Pirmuoju 
LVLK pirmininku išrinktas Mykolas Biržiš-
ka, sekretoriumi – Ignas Jonynas, kasininku – 
Jonas Šepetys.

LVLK gaudavo iš viso Vilniaus krašto 
daug prašymų, skundų, pranešimų dėl 
lenkų valdžios daromų skriaudų vietos 
gyventojams. Gavęs skundų, LVLK kreip-
davosi į lenkų valdžios institucijas, siųsdavo 
savo delegatus į Varšuvą, kurie vyriausybės 
atstovams dėstydavo lietuvių skriaudas, 
siusdavo savo advokatą ginti bylą, šelpdavo 
nuteistuosius, patekusius į kalėjimą, Vil-
niaus krašto lietuvių visuomenės vardu ra-
šydavo Lenkijos vyriausybei protestus ir kt.

1919–1920 m. tarp pirmųjų LVLK doku-
mentų, saugomų Lietuvos mokslų akade-
mijos Rankraščių skyriuje, 254 fonde, buvo 
gauti iš lenkų okupuoto Alantos krašto arba 
iš paribio teritorijų, kurių žmonėms didelę 
žalą darė Lenkijos okupacinė kariuomenė.

1919 m. vasarą lenkų daliniams ver-
žiantis toliau į Lietuvos teritoriją, prasidėjo 
lietuvių ir lenkų susirėmimai. Juos pavyko 
laikinai sustabdyti tik įsikišus Vakarų vals-
tybėms, buvo nubrėžta Fošo linija, tačiau 
lenkai jos nepaisė ir stengėsi užimti kuo 
didesnę Lietuvos teritoriją, į kurią pateko 
ir didžioji dalis Alantos valsčiaus. Rytų 
Aukštaitijoje vienas pagrindinių lenkų tikslų 
buvo kontroliuoti Ukmergės bei Utenos kelią 
ir užimti Uteną. Lenkų užimtoje Alantoje 
ir jos valsčiaus sodžiuose prasidėjo vietos 
gyventojų plėšimai, areštai ir vagystės. 
Alantos krašto gyventojai lenkų okupantams 

priešinosi įvairiomis priemonėmis ir būdais. 
Jau 1919 m. rudenį iš Alantos šaulių susibūrė 
partizanų būrys, kuris nuolat rengdavo iš-
puolius prieš lenkų legionierius (išsamiau 
2017 m. vasario 25 d. „Vorutos“ Nr. 2 (832) 
ir 2017 m. kovo 25 d. „Vorutos“ Nr. 3 (833).

Alantos krašto gyventojus teisinėmis 
priemonėmis ginti ėmėsi alantiškis Jonas 
Maželis, tuo metu dirbęs Alantos koopera-
tyvo pirmininku. Jis važinėdavo po kaimus, 
pats rašydavo arba padėdavo parašyti 
skundus LVLK dėl lenkų valdžios padarytų 
skriaudų.

1920 m. liepos viduryje lenkams užėmus 
Alantos miestelį ir dalį Alantos valsčiaus, 
jau pirmosiomis dienomis pasireiškė bru-
talus elgesys su vietos gyventojais. Skunde 
Komitetui Jonas Maželis rašė, kad „žmonės 
buvo plėšiami (rabavojami), mušami, o kas 
ateidavo pas komendantą būdavo apsiskųsti 
ant apiplėšimo iš kareivių pusės, tai turėjo 
bijotis pakliūti už tai į šaltąją. [...] Kiek atėmė 
prievarta (be rekvizicijos) lašinių, kiaušinių, 
sviesto ir kitų valgomų produktų – sunku ir 
suskaityti“. Rugsėjo pabaigoje, kai į Alantą 
buvo atsiųsta papildoma kuopa lenkų karių, 
plėšimai aprimo, tarp legionierių nusisto-
vėjo geresnė disciplina. Alantoje lenkai 
mėgino oficialiai įtvirtinti savo valdžią ir 
bandė kurti savo savivaldą. Į Alantą lenkai 
iš Giedraičių atvežė lenką Kazį Radžiūną ir 
vietos gyventojams pareiškė, kad jis skiria-
mas Alantos viršaičiu (mianowany wojtem 
gminy Owanckiej). Taip pat pareiškė, kad čia 
bus organizuota ,,demokratiškoji“ valdžia. 
Kartu buvo paskirtas atvykęs raštininkas. 
Sušauktiems ūkininkams pasiūlyta išrinkti 
Radžiūną vaitu ir ,,prisispręsti prie Lenkijos. 
Bet iš viso valsčiaus neužsigirdo nei vieno 
balso už Radžiūną, nei už Lenkiją, tik girdė-
jos iš visų pusių didžiausis pasipiktinimas 
šia komedija ir reikalavimas, kad ponas 
„mianiowanas vaitas“ išsinešdintų iš akių. Ir 
kasgi, ponas vaitas visai nenusiminė: užvedė 
„zarzad gminy Owanckiej, [...] o iš padirbtų 
antspaudų žmonės sužinojo, kad jie jau pri-
jungti prie „okręgo ir powiato Wilensko“ ir 
turi laimę gyventi šventoje Lenkijoje, tik ne-
laimė, kad jie esą tokie tamsūs chamai, – rašė 
skunde Jonas Maželis. Vladui Sabaliauskui 
iš Alantos „gmina ir pasą davė priskirdama 
jį prie lenkų kilmės, tik jam užprotestavus ir 
atsisakius priimti tokį „pasą“, gmina teikėsi 
palikti jį prie lietuvių kilmės. Taip pas mus 
daroma Lenkija“, – baigia savo skundą, 
skirtą LVLK, J. Maželis.

Alantos valsčiaus gyventojų skundai Laikinajam 
Vilniaus lietuvių komitetui apie Lenkijos 

okupacinės valdžios savivalę 1919–1920 m.
Gintautas ŠEIKIS, Molėtų r., Alanta

Jokūbas Liškauskas iš Alantos valsčiaus 
Gilužių kaimo, padedamas J. Maželio, rašo 
LVLK, kad jo sūnus Jokūbas Liškauskas, 
18 metų vaikinas savanoris, tarnavo Lietu-
vos kariuomenės 8-ojoje kuopoje, dalyvavo 
mūšiuose prieš bolševikus, bet susirgęs 
atvyko dviem savaitėms, o paliko savo šau-
tuvą saugoti pas vietinę miliciją Alantoje. 
Tačiau po kažkurio laiko, 1919 m. rugsėjo 
pradžioje, lenkams užpuolus Alantą, mili-
cija buvo nuginkluota, o savanoris Jokūbas 
Liškauskas atėjęs į Alantą ir paprašęs, kad 
jam sugrąžintų šautuvą, rugsėjo 20 d. buvo 
lenkų legionierių areštuotas ir išvežtas į Vil-
nių. Kur yra sūnus, tėvas nežino ir kreipiasi 
į LVLK pagalbos.

Iš J. Maželio rašytos informacijos matyti, 
kad lenkai nesilaikė 1919 m. liepos mėnesio 
Lietuvos Utenos komendanto ir lenkų pa-
rubežinio komendanto, kurio būstinė buvo 
Liliškių dvare, lenkų okupuoto 
Alantos valsčiaus dalyje, susita-
rimo, kuriuo remiantis sulaikyti 
asmenys turi būti perduoti kitai 
šaliai. 1919 m. gruodžio14 d. laiške 
Jonas Maželis rašo LVLK skundą 
dėl lenkų pagrobtų, neteisėtai 
suimtų ir atiduotų lenkų karo teis-
mui Alantos milicininkų Vincento 
Žigelio ir Antano Audenio. Minėti 
milicininkai vyko į Alantą, gavę 
informaciją apie plėšimus, nuvykę 
sulaikė plėšikus, kurie, pasirodė, 
buvo lenkų legionieriai, sulai-
kyti su įrodymais. Keturi lenkų 
kareiviai plėšikai buvo Utenos 
komendanto nurodymu paleisti, 
o „milicininkai Audenis ir Žigelis 
ne tik nebuvo sugrąžinti Lietuvon, 
bet dar liko atiduoti lauko teismui 
lenkų kariuomenės“ ir legionierių 
išvežti į Vilnių. J. Maželis rašo, 
kad jo brolėnas Vincentas Žigelis 
ir valstietis Antanas Audenis, 
tarnaudami Lietuvos milicijoje, 
Alantos nuovadoje, liepos mėne-
sio pradžioje „buvo pasiųsti su 
pašaukimais Taikos Teisėjo Utenos 
apskrities po valsčių ir Parvinčių 
sodžiuje tapo suimti lenkų legio-
nierių 2 kuopos Poznanės skyriaus, 
Lietuvos-Baltarusių divizijos [...] 
ir atiduoti lauko teismui šios di-
vizijos su apkaltinimu platinime 
priešlenkiškų lietuvių atsišauki-
mų. Buvo jie užlaikomi kalėjime 
Vilniuje ant Lukiškių po bylą Nr. 
1778, iš ten paimti lauko teismo; 
kur jie dabar yra ir koks jų likimas 

sužinoti negalėjau“. Visa suimtųjų Žigelio ir 
Audenio kaltė yra „tik tame, kad jie užsisto-
jo, bet be vartojimo ginklo, už gyventojus, 
kuriuos atvykę iš Liliškių dvaro legioninkai 
plėšė, ieškodami piningų, drabužių, valgo-
mų daiktų ir šaudydami žąsis ir kiaules“.

Audenis ir Žigelis būdami milicininkais 
priklausė civilinei žinybai, todėl negalėjo 
būti teisiami karo teismo, „todėl meldžiu 
komitetą veikti šioje byloje ir siekti paliuo-
savimą nuo atsakomybės ir arešto milici-
ninkų Vincento Žigelio ir Antano Audenio 
ir grąžinimą jų prie pildymo tiesioginių 
pareigų.“

Komitetas, remdamasis prašymu, kreipė-
si į lenkų karo vadovybę ir prašė suimtuosius 
paleisti, tačiau nėra informacijos, kaip lenkų 
valdžia sureagavo į šį prašymą.

Jonas Maželis gimė 1887  m. gruodžio 
13  d. Alantos kaime mažažemių valstiečių 
šeimoje, 1903 m. išvyko į Maskvą, kur tuo metu 
gyveno tėvo Antano Maželio brolis. Ten baigė 
gimnaziją ir dirbo inžinieriaus Luščenskio 
kontoroje, gilinosi į teisės studijas. 1908  m. 
už dalyvavimą pogrindinėje kairuoliškos 
krypties organizacijoje ,,Jaunimo lyga“ 
buvo areštuotas, tardomas, turėjo palikti 
Maskvą ir grįžti į Alantą. 1911–1914  m. 
dirbo Andrioniškio valsčiaus raštininku, 
prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 
pasitraukė į Rusiją, gyveno Voroneže, vėliau 
tarnavo carinės armijos 5-ajame kazokų pulke. 
1918  m. grįžo į Lietuvą ir dirbo bolševikinės 
V.  Mickevičiaus-Kapsuko vadovaujamos 
Lietuvos laikinosios revoliucinės darbininkų 
ir valstiečių vyriausybėje. 1918  m. gegužės 
mėnesį Vilnių užėmus lenkams, J.  Maželis 
grižo į Alantą ir ten dirbo Alantos kooperatyvo 
pirmininku, nuo 1920 m. liepos mėnesio 
iki 1924  m. buvo pirmasis Utenos policijos 
nuovados viršininkas. Nuo 1924 m. kovo 1 d. 
jis buvo pirmasis Anykščių taikos teisėjas, 

Jonas Maželis Kauno sunkiųjų darbų kalėjime 
1940 m. Nuotr. iš Lietuvos ypatingojo archyvo 

fondų

šias pareigas ėjęs ketverius metus. J. Maželis aktyviai dalyvavo Anykščių inteligentų kultūrinėje 
ir visuomeninėje veikloje, artimai bendravo su rašytoju Antanu Vienuoliu-Žukausku, buvo vienas 
iš Anykščių šaulių klubo steigėjų, Tautininkų sąjungos skyriaus valdybos narys. 1937–1940  m. 
sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 15 d. sovietų valdžios buvo suimtas, tardomas ir iki 
1941 m. birželio mėnesio kalinamas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, nuteistas 5 metams tremties, 
tačiau etapuojant Kaune jam pavyko pabėgti. 1941–1944 m. gyveno Utenoje ir užsiėmė privačia 
notaro veikla. Pasibaigus karui, stengdamasis nepakliūti į sovietinių represinių institucijų akiratį, 
nuolat keitė darbo vietas, 1974 m. žuvo avarijoje.

Lenkijos okupacinės kariuomenės dalinys Alantoje 1919 m. pab. Nuotr. iš asmeninio G. Šeikio 
archyvo

Rozalijos Ylanienės 1919 m. gruodžio 15 d. skundas 
LVLK. Iliustr. iš Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekos Rankrasčių skyriaus, f. 254
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Muziejininkė pasakojo, kad mintį apie kuni-
gaikščių Giedraičių centro kūrimą išgirdo 2019 m. 
konferencijoje, kur Jurgio Giedraičio (Jerzy 
Giedroyc) dialogo ir bendradarbiavimo forumo 
valdybos pirmininkas habil. dr. Alvydas Nik-
žentaitis skaitė pranešimą tema: „Garsios mūsų 
krašto giminės kaip Lietuvos ir mūsų gimtinės 
ambasadoriai pasaulyje“. Konferencijoje pra-
nešimus skaitė ir Rosemary Giedroyć dukros 
Marei Rose (Coky) Giedroyć, Melanie Giedroyć 
iš Anglijos, Aleksander Giedroyc iš Ukrainos. 

– Gal toji mintis ir buvo spontaniška, užgi-
musi tą dieną pačiame kunigaikščių Giedraičių 
tėvonijos centre – vienuolyne, bet būtent tą 
dieną mes išgirdome mūsų veiklą su šypsena 
pagiriančius prof. A. Nikžentaičio žodžius 
„Na, tai su jumis galima dirbti...“, kuriuos iš 
tiesų laikome muziejaus veiklos pripažinimo 
ženklu. Juk provincijos muziejininkai, „virdami 
savo sultyse“, niekada nepajėgtų pasiekti tokių 
rezultatų, kokių galima būtų tikėtis tarptautiniu 
lygiu suvienijus mokslininkų, visuomenės 
veikėjų, Giedraičių giminės atstovų, politikų 
jėgas, – sakė V. Kazlienė. Pasmalsavus, kokie 
žingsniai jau padaryti kuriant minėtąjį centrą, 
atsakyta, kad šiuo metu gilinamasi į Jurgio Gie-
draičio gyvenimo istoriją, bandoma susisiekti 
su tiesiogiai jį pažinojusiais žmonėmis, o dabar 
tapusiais jo idėjų tęsėjais. Galvojama apie juri-
dinį kunigaikščių Giedraičių muziejaus-dialogo 
centro įforminimą. Tai turėtų būti tarptautinis 
susitikimų centras. Tokią idėją diktuoja ir dviejų 
garsiausių giminės atstovų veikla, pasiekimai. – 
Planuojamo centro veiklos objektas plačiai 
suvokiamas ULB (Ukrainos, Lietuvos, Balta-
rusijos) regionas, tematiškai, centras inicijuotų 
veiklas susijusias su ekumeninio dialogo skati-
namu (aliuzija į palaimintąjį Mykolą Giedraitį) 
bei kultūrinio, visuomeninio, politinio dialogo 
skatinimą regione. Centro veikla būtų nukreip-
ta ne vien į žodžio (konferencijų, diskusijų, 
forumų, viešų paskaitų) formą, bet integruotų 
muziką, sportą ir kitas veiklas. Be jau tradiciškai 
rengiamų Giedraičių šeimos dienos renginių 
kiekvienų metų gegužės 4 d., menininkės Ais-
tės Černiūtės organizuojamų tapybos plenerų, 
centras organizuotų kasmetinius Giedraičių 
festivalius, tarp didžiųjų renginių vykdytų 
kitą veiklos tiksluose numatytą veiklą. Savo 
veiklą centras koordinuotų su Molėtų krašto 
muziejumi, kurio padalinys yra Videniškių 
vienuolynas. Žinoma, centro veikloje dalyvautų 
kunigaikščių Giedraičių palikuonių atstovai 
iš tų šalių, kuriose jie dabar gyvena atlikdami 
taip vadinamų „mūsų kultūros ambasadorių“ 
vaidmenį, ir ekspertai iš Lenkijos ir viso ULB 
regiono.

Gal jau yra aiški centro koncepcija?
– Dvi išskirtinės asmenybės garbingą 

praeitį turinčioje giminėje yra kunigaikštis Pa-
laimintasis Mykolas Giedraitis, kurio relikvijos 
saugomos Krokuvos bažnyčioje, ir pasaulyje 
garsus intelektualas, Paryžiaus „Kultūros“ 
žurnalo įkūrėjas, ilgametis redaktorius Jurgis 
Giedraitis (Jerzy Giedroyc, 1906–2000), kurio 
idėjos, palikusios gilų pėdsaką Lenkijos ir viso 
ULB (Ukrainos, Lietuvos, Baltarusijos) regiono 
politinėje mintyje, yra gyvos ir gerbiamos šian-
dien. Ypatingu ženklu laikoma istorija apie šio 
vieno garsiausių XX a. pasaulio intelektualų 
pomirtinę kaukę, kurią jo valia saugo Vienuo-
lyno muziejus (kitos dvi saugomos Paryžiuje ir 

Giedraičių giminės istorija

Videniškiuose vis aiškiau piešiamas kunigaikščių 
Giedraičių muziejaus-dialogo centro konceptas

Monika RYBELIENĖ, Vilnius, Edvinas RYBELIS, Vilnius
Atkelta iš 1 p.

Aleksander Giedroyc pristato savo dovanotų paveikslų parodą

Videniškių vie-
nuolynas, apie 

1952 m. Fot. 
Bernotavičius. 

Nuotr. iš 
D. Narbutie-

nės asmeninio 
archyvo

Viktorija Kazlienė, Molėtų krašto muziejaus 
direktorė. A. Pečiukaičio nuotr.

Jan Giedroyć iš Lenkijos, Rimantas Giedraitis iš Lietuvos ir Miko Giedroyć iš 
Anglijos

Varniuose). Giedraičių giminės, o ypač Mykolo 
ir Jurgio dvasinis ir kūrybinis palikimas įpa-
reigoja Lietuvos žmones įamžinti ir tęsti šios 
garbingos giminės atstovų sukurtas tradicijas. 

Norima sukurti profesionalią Giedraičių 
muziejaus-tarptautinių susitikimų centro 
koncepciją, kurios centrine ašimi būtų dviejų 
žymiausių kunigaikščių Giedraičių giminės 
vyrų – Palaimintojo Mykolo ir Jurgio Gie-
draičių – istorija, kurią praplėstų informacija 
apie kitų kunigaikščių Giedraičių giminės 
didžiavyrius: Motiejų Giedraitį, Merkelį Gie-
draitį, Juozapą Arnulfą Giedraitį, Mykolą Joną 
Henriką Giedraitį. Videniškių bei Giedraičių 
miestelių bažnyčiose yra išlikusių nebenau-
dojamų liturgijoje autentiškų eksponatų, 
yra vilčių gauti išsaugotų Giedraičių šeimos 
relikvijų. Muziejaus ekspoziciją pagal sukurtą 
koncepciją turėtų kurti profesionalūs ekspozi-
cijų kūrėjai, ji turėtų būti originali, pritaikyta 
vienuolyno erdvei, šiuolaikiška ir moderni. 
Turėtų būti keičiamų parodų erdvė.

Nepaprastai džiaugiamės garbingosios 
kunigaikščių Giedraičių giminės istorijos tyri-
nėtoju Aleksander Giedroyc iš Ukrainos, kuris 
yra surinkęs bene visos Ukrainos Giedraičių 
giminės istoriją. Tarpininkaujant Ukrainos 
ambasadoriui Mariui Janukoniui, Aleksander 
yra padovanojęs Videniškiuose kuriamam 
kunigaikščių Giedraičių muziejui-dialogo cen-
trui savo giminės relikvijas, priklausiusias jo 
proseneliams Teodorui ir Julijai Giedroycams: 
katalikišką kryželį su paslaptimi, lietuvišką 
maldaknygę, išsaugotus netgi tremtyje Čitoje 
ir Irkutske, kur jie atliko bausmę už dalyva-
vimą 1863 m. sukilime. Aleksander Giedroyc 
perdavė muziejui giminės atstovų portretus: 
kunigaikščio Eugenijaus Eugenijevičiaus 
Giedroyc, Rusijos imperijos Imperatoriškosios 
armijos leibgvardijos raitelių pulko korneto; 
kunigaikščio Merkelio Giedraičio (Melchioro 
Giedroyc) – Žemaitijos vyskupo (1576–1609); 
kunigaikščio Juozapo Arnulfo Giedraičio 
(Giedroyc) – Žemaitijos vyskupo (1802–1838); 
kunigaikščio Stepono Jono Giedraičio (Gie-
droyc) – Žemaitijos vyskupo (1778–1802); 
kunigaikščio Simono Mikolajaus Giedraičio 
(Giedroyc) – Žemaitijos vyskupo (1838–1844); 
kunigaikščio Romualdo Tadeušo Giedroyc,  
T. Kosciuškos armijos generolo-leitenanto, 
Napoleono Bonaparto Imperatoriškosios 
gvardijos lietuvių pulko generolo-inspekto-
riaus; Juzefo Stefano Pranciškaus Ksaverijaus 
Giedroyc, Napoleono Bonaparto Imperatoriš-
kosios gvardijos lietuvių pulko pulkininko; 
Konstantino Kajetono Giedroyc, pasaulinio 
garso mokslininko-dirvožemio specialisto; 

Veros Giedroyc, Igno Giedroyc dukters, pir-
mosios istorijoje moters-karo chirurgės, rašyto-
jos, poetės, smuikininkės; Mikalojaus Michailo 
Giedroyc, visuomenės veikėjo, mecenato, 
skulptoriaus, menotyrininko; Ottono Giedro-
yc, Teodoro sūnaus, visuomenės veikėjo. 

Ar jau žinoma, kada planuojamas centro 
atidarymas?

– Svajojame kitais metais surengti Jurgio 
Giedraičio forumą, pasikviesti lektorių iš 
visų šalių. Planuojama kitais metais kartu su 
Kėdainių krašto muziejumi vieną Česlovo 
Milošo festivalio dieną surengti Videniškių 
vienuolyne. Ši diena būtų skirta Jurgio Gie-
draičio ir Česlovo Milošo draugystei. Keti-
name pasikviesti Česlovo Milošo mokinį bei 
pasekėją Tomą Venclovą. Jei viskas pasiseks, 
kitais metais turėtų įvykti ir pirmasis Giedrai-
čių festivalis. Tai būtų išties prasminga minint 
Liaudies palaimintojo Mykolo Giedraičio 
paskelbimą palaimintuoju ir 20-ąsias Jurgio 
Giedraičio mirties metines.

Kada ir kaip prasidėjo Molėtų krašto mu-
ziejaus (Vienuolyno muziejaus) draugystė su 
Giedraičių gimine?

– Kunigaikščių Giedraičių gimine do-
miuosi labai seniai. Pamenu, kai 1987 m. 
nuskambėjo žinia apie Jonines Baltadvary, 
kuriomis susidomėjo tų laikų valdžios klerkai, 
nes Joninių tada niekas nešventė. Žymi grafikė 
Viktorija Daniliauskaitė sukūrė ir tiražavo lino 
raižinį „Videniškiai 1987 m.“. Tada tai buvo 
provincijoj nematytas dalykas. Atrodė, kad ši 
vieta išties romantiškai ypatinga, šviečianti, 
traukianti. Dailininkę Viktoriją Daniliauskaitę 
į Videniškius priviliojo istorikė Arimeta Voje-
vodskaitė, kuri buvo įsimylėjusi ir prisijauki-
nusi visą Giedraičių kunigaikštystės teritoriją 
su jos tikromis ir legendinėmis istorijomis. 

Pirmieji susitikimai su Videniškių tyrinėto-
jais, kunigaikščių Giedraičių giminės atstovais 
įvyko 1993 m. Tais pačiais metais Videniškių 
vienuolyne apsilankė ir XXI kunigaikščių Gie-
draičių kartos palikuonis iš Oksfordo prof. My-
kolas Henrikas Giedraitis. Tada ir buvo nutarta 
prisidėti prie restauravimo darbų finansavimo 
panaudojant tam po pasaulį išsisklaidžiusių iš 
Videniškių Giedraičių šakos save kildinančios 
giminės palikuonių santaupas. Nuo tada ryšys 
su jo šeima nenutrūko. Labai džiaugiamės, kad 
Videniškiuose lankosi visa Mykolo Henriko 
Giedraičio šeima: žmona Rosemary Giedroyć, 
dukros Anna Giedroyć, Marei Rose (Coky) 
Giedroyć, Melanie Giedroyć, Melanie vyras Ben 
Morris su savo seserimi vienuole Angela Mor-

ris, dukterėčia Caroline Astrid Hopcraft, sūnus 
Miko Giedroyć su žmona Doroti ir jų sūnumi 
(Mykolo vaikaičiu) Melchior Giedroyć. Savo 
šaknų istorija domisi Jan Giedroyć iš Lenkijos, 
Aleksander Giedroyc iš Ukrainos, Aleksandras 
Giedraitis, Lilija Giedraitienė, Saulius Žaldokas, 
Saulius Giedraitis (Saulius Giedroyc), Tomas 
Giedraitis, Rimantas Giedraitis ir Stanislovas 
Giedraitis, gyvenantys Lietuvoje. 

Nuo 1997 m. Molėtų krašto muziejus 
rengia Palaimintojo Mykolo Giedraičio, XV a. 
vienuolio, ligonių globėjo, dienas, yra surengęs 
kelias konferencijas. 2001 m. išleido konferen-
cijos „Videniškiai – kunigaikščių Giedraičių 
tėvonija“ leidinį, kuriame sudėti vysk. Jono 
Borutos, prof., dr. Aldonos Prašmantaitės, 
Birutės Gudynaitės, dr. Albino Kuncevi-
čiaus, Arimetos Vojevodskaitės, dr. Rimanto 
Jankausko ir prof. kunigaikščio Mykolo 
Giedraičio iš Oksfordo pranešimai. 2004 m. 
Molėtų krašto muziejaus almanache „Molėtai“ 
spausdintas jau kitoje konferencijoje skaitytas 
prof. M. Giedraičio pranešimas „Sugrįžimas į 
gimtinę“. Ne mažiau svarbus yra Kaišiadorių 
vyskupo ordinaro Jono Ivanausko palaikymas. 
Labai daug nuveikta padedant tuometiniam 
vyskupijos generaliniam vikarui mons. teol. 
dr. Algirdui Jurevičiui, Videniškių klebonui 
mons. Kęstučiui Kazlauskui. Mus riša ilgametė 
nuostabi draugystė su Karalienės Jadvygos or-
dino vienuolėmis iš Krokuvos. Su jų vyresniąja 
seserimi Adelajda (Sielepin) esame organizavę 
konferenciją, parengę parodas. Seserys muzie-
jui labai dėkojo už pasaulietinę veiklą, skirtą 
Palaimintajam Mykolui Giedraičiui, kurios ne-
vykdo niekas, ir kuri taip reikalinga beatifika-
cijos procesui. Palaimintojo Mykolo Giedraičio 
iškilmių dieną Videniškiuose svečiavosi visos 
šio ordino vienuolės. Jų džiaugsmas beatifika-
cijos iškilme buvo toks tikras, toks stiprus, kad 
mes jaučiame pareigą nesustoti, veikti, ieškoti 
ir kurti. Mums labai daug padeda Palaimintojo 
Mykolo Giedraičio istorijos tyrinėtojai: prof. 
Aldona Prašmantaitė, prof. Laima Šinkūnaitė, 
dr. Darius Baronas, dr. Asta Giniūnienė, LMA 
Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas 
Narbutas, Valentinas Stundys, Molėtų r. savi-
valdybės meras Saulius Jauneika. 

Kokia pirmoji parama atkeliavo, buvo 
skirtas finansavimas atitinkamiems darbams 
atlikti?

– Visos mecenatystės buvo skirtos ne 
muziejui, nes iki projekto pradžios (2014) 
vienuolyno pastatas priklausė bažnyčiai. 
Šių metų 20 tūkst. svarų parama irgi buvo 
skirta Videniškių bažnyčiai. Kiek man ži-
noma, Mykolo Henriko Giedraičio šeima 
finansavo vienuolyno freskų restauravimo 
darbus, vienuolyno grindų ir durų keitimą, 
bažnyčioje esančios Giedraičių kriptos išsa-
mių tyrinėjimų ir sutvarkymo darbus, Palai-
mintojo Mykolo Giedraičio paveikslo ir visos 
koplyčios tyrinėjimo ir restauravimo darbus. 
Yra vieša informacija, kad jų šeima rėmė 
vyskupo Merkelio Giedraičio ir Mikalojaus 
Daukšos paminklų sukūrimą Varniuose ir 
Baltadvario gynybinės pilies archeologinius 
tyrimus. Vienuolyno muziejaus atidarymo 
proga Rosemary Giedroyć įteikė muziejui 
savo šeimos relikviją – nedidelį M. Antohi 
Palaimintojo Mykolo Giedraičio paveikslą, 
kurį dabar galima pamatyti ekspozicijoje.

Nuotr. iš Molėtų krašto muziejaus ir V. Kaz-
lienės, D. Narbutienės asmeninių archyvų
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Nuolatinę kaitą išgyvenanti visuomenė 
meta iššūkį ir mokytojui – jis turi tobulėti, 
kad galėtų modernizuoti ugdymo procesą, jo 
pamokos būtų patraukios paaugliui, kuris ne 
tik pažįsta pasaulį keliaudamas, bet ir puikiai 
įvaldęs šiuolaikines technologijas. Tarptau-
tinis Erasmus+ projektas sudaro mokytojui 
galimybes keliauti ir mokytis, susitikti su 
kolegomis iš kitų šalių, dalytis patirtimi, o po 
to grįžus įgytas žinias pritaikyti savo darbe.

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės 
gimnazijos mokytojų grupė dalyvavo tarp-
tautinio Erasmus+ KA1 projekto „Komunika-
cinių ir profesinių kompetencijų tobulinimas“ 
(Development of communicative and professional 
competences) I etape – „Kompiuterinių įgūdžių 
gilinimas – technologinių įrankių panaudoji-
mas“ (Empowerment of ICT skills – Making Use 
of Technology Tools) (2018 m. spalio 1–6 d.) ir 
„Anglų kalbos įgūdžių tobulinimas“ (Impro-
ving English Language Skills) (2019 m. spalio 
12–19 d.). 

Projekte buvo gausu įvairiausių veiklų. Į 
Maltą vykę mokytojai kartu su kitų šalių at-
stovais mokėsi kurti asmeninį tinklapį, stebėjo, 
kaip internetinį dienoraštį galima panaudoti 
mokymo / mokymosi tikslams, kūrė įvairias 
internetines užduotis, mokėsi vaizdo klipų 
redagavimo ir titravimo, kurį galima panau-
doti ir pamokose, siekiant paįvairinti ugdymo 
procesą. Bene aktualiausias šiuolaikiniam 
mokytojui iššūkis – sudominti paauglį ir pa-
laikyti jo mokymosi motyvaciją, todėl pravertė 
susipažinimas su tokiomis veiklomis kaip 
animuotų skaidrių kūrimas ir panaudojimas 
mokymo tikslams, garso įrašo kūrimas naudo-
jimui internete mokymo tikslams ar virtualios 
tapatybės kūrimas. Mokytojams patiems 
teko sukurti ir pademonstruoti kolegoms, ką 
išmoko projekto kursuose. Taigi mokymų 
rezultatas – gebėjimas sukurti ir redaguoti 

Šiuolaikiniam mokytojui – šiuolaikiškas 
būdas mokytis

Rima VALIUVIENĖ, Vilniaus A. Kulviečio klasikinės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 
Snieguolė IMBRASIENĖ, Vilniaus A. Kulviečio klasikinės gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

Kursų veiklų metu išbandyti nauji mokymo ir mokymosi metodai, kuriuos mokytojai galės 
pritaikyti ir savo vedamų pamokų metu

internetinį puslapį ir blogą; technologijomis 
paremtos mokymosi aplinkos kūrimas naudo-
jant laisvai prieinamas internetines programas. 

Po paskaitų studentais kuriam laikui tapusių 
mokytojų laukė kultūrinė pažintis su Maltos 
istorija, lankytinomis vietomis.

Ne mažiau intensyvi buvo ir Splite (Kro-
atija) viešėjusių mokytojų mokymų savaitė. 
Jų tikslas – pagilinti anglų kalbos žinias, nes 
bendradarbiavimas ir bendravimas su socia-
liniais ir dalykiniais partneriais iš kitų šalių 
meta mokytojams dar vieną iššūkį – suprasti 
kolegas ir būti suprastam. Į Kroatiją atvyko net 
11 šalių pedagogų iš įvairaus profilio mokyklų. 
Pažintis su kolegoms ir jų pasidalyta infor-
macija apie Europos šalių švietimo sistemas 
bei kylančias problemas šiek tiek nuramino, 
kad ne tik mes susiduriame su supertėveliais 
ar nenorinčiais mokytis mokiniais. Buvo dis-
kutuojama, koks yra XXI a. mokytojas, kaip 
įveikti iššūkius, kurie kyla dirbant su moder-
nias technologijas įvaldžiusiais vaikais, kaip 
palaikyti mokymosi motyvaciją, kad ugdymas 
būtų patrauklus. Profesionalūs Erasmus+ mo-
kytojai supažindino su šiuolaikiškais būdais 
mokytis anglų kalbos įdomiai ir efektyviai, 
o įgyta patirtis pravers ir pamokose, nes me-
todai ir medžiaga pritaikoma pagal bendrojo 
ugdymo programą dirbantiems mokytojams 
mokykloje. Interaktyvūs žaidimai, kuriuos 
teko išbandyti mokytojams plečiant savo 
anglų kalbos žodyną, nuteikė smagiai, leido 
netgi pasivaržyti savo žiniomis. Po paskaitų 
mokytojai keliavo po Splitą, kurį galima drą-
siai pavadinti muziejumi po atviru dangumi. 
Istorinis miestas nepaprastai gražus, dvelkia 
antikos kultūra, kuri tokia artima mūsų gim-
nazijos mokytojams. 

Taigi galima drąsiai teigti – šiuolaikinis 
mokytojas turi puikias galimybes tobulėti da-
lyvaudamas Erasmus+ projekto rengiamuose 
kursuose, nes jų įvairovė atitinka poreikius ir 
atveria kelius įveikti kylančius iššūkius, be to, 
keliaudami mokytojai susipažįsta su įvairių 
šalių kultūra, o parsivežtais įspūdžiais ir žinio-
mis pasidalija su kolegomis ir savo mokiniais.

Autorių nuotr.

Paskutinį spalio šeštadienį visi keliai 
ir takeliai vedė į Želvos miestelį Ukmergės 
r. Čia gimnazija šventė 110 metų sukaktį. 
Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis senutėlėje 
bažnyčioje. Parapijos klebonas kunigas 
Petras Avižienis kalbėjo apie dvasines ver-
tybes, linkėjo dvasinės šilumos ir artumo. 
Ir vėl plačiai atvertos durys į mokslo šven-
tovę, kur gimė mūsų vaikystės ir jaunystės 
svajonės. Mokyklos salė buvo pilnutėlė. 
Scena šventiškai papuošta. Kairėje pusėje – 
mokyklos vėliava. Joje skambutis, žymintis 

1909 m. Iš jo į abi puses sklinda spinduliai. 
Scenos gilumoje – gyvenimo medis, virš 
jo – skrendantys paukščiai. Šalia medžio – 
paprastas medinis mokyklinis suolas.

Renginį vedė Beatričė Tavoraitė, 68 laidos 
abiturientė, ir Andrius Ivanov, 2-os gimnazijos 
klasės moksleivis. Taip švelniai skambėjo Kosto 
Smorigino dainos ,,Paukščiai“ žodžiai. Dainą 
atliko mišrus ansamblis. Muziejaus vadovė Zita 
Kriaučiūnienė uždegė mokyklos simbolį – žva-
kę, kurią prieš 28-erius metus sukūrė Valentinas 

Giedraitis. Ir vėl skambėjo daina ,,Ant kiekvieno 
kalnelio“ (poeto Justino Marcinkevičiaus žo-
džiai), kurią atliko berniukų grupė.

Gimnazijos direktorius Vidas Tavoras 
kalbėjo apie tai, kas pasikeitė per 10 metų, pri-
siminė pirmąją mokyklą. Tai buvo rusiška, labai 
vargana mokyklėlė – be savo rašto, be kalbos, 
be lėšų... Nuo 2015 m. – gimnazija. Iš kaimo mo-
kyklų didžiausia. Šiuo metu mokosi 175 moks-
leiviai. Čia veikia Ukmergės meno mokyk los 
dailės ir muzikos skyrių filialai. Ukmergės r. 
savivaldybės meras Rolandas Janickas kalbėjo 
apie nelengvą mokytojo kelią. Įteikė direkto-
riui vazą, tikėdamas, kad joje niekada netrūks 
žydinčių gėlių. Ukmergės r. savivaldybės 
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas 
Kalinas pavadino mokyklą Ukmergės rajono 
šviesuliu. Sveikino su garbinga sukaktimi ir 
įteikė direktoriui krepšelį gėlių. Dalia Stepo-
navičienė, Ignalinos rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotoja, linkėjo, 
kad mokykla ugdytų darbščius ir kūrybingus 
žmones. Šventėje dalyvavo Seimo narys Juozas 
Varžgalys. Jam yra svarbu tėviškė ir pirmoji 
mokykla. Į šventę atvyko ir rajono direktorių 
asociacijos prezidentas Valentas Gendvilis. Jis 
linkėjo gyvuoti dar daug šimtmečių. Buvusios 
mokinės literatės Albina, Rita ir Stasė prisiminė 
čia praleistus metus, mokytojus, kurie išmokė 
rikiuoti raides ir sudėti į žodį, atskirti gervių 
klyksmą ir vyturio giesmę ir iš skausmo daž-
nai nepravirkti, kai jis širdį skaudžiai paliečia. 

Ambulatorijos vedėjas Rimgaudas Nekrošius 
siūlė laimingo gyvenimo receptą. Girininkas 
Gintautas Povylius palygino mokyklą su Želvos 
širdimi. Tolučių bendruomenės atstovai dėkin-
gi direktoriui. Skambėjo ištrauka iš roko operos 
,,Jūratė ir Kastytis“, ją atliko Iveta Misiūnaitė ir 
Tomas Butkus.

Šį mėnesį garbingą 60-ies metų sukaktį 
sutiko ir mokyklos muziejus. Muziejaus 
vadovė Zita Kriaučiūnienė kalbėjo: ,,Didelė 
laimė buvo mokyti šio krašto vaikus. Čia aš 
augau kaip mokytoja. Klydau ir mokiausi. 
Direktorius mane išugdė kaip muziejaus va-
dovę.“ Ji padėkojo tiems, kurie padėjo kurti ir 
turtinti muziejų. Apdovanojo Kęstutį Kilkų, 
Rasą ir Gintautą Povylius, Vaidą Ramošką, 
Rimantą Trotą, Aureliją Vernickaitę. 

Daina keitė dainą. Padėkos ir linkėjimai 
vedėjams, dainininkams ir muzikantams. 
Dainas ir muziką dovanojo gimnazistai ir 
buvę gimnazijos abiturientai, mokiniai, vado-
vaujami energija trykštančio, be galo muziką 
mylinčio mokytojo Vilmanto Driuko. Atsistoję 
sudainavome Vytauto Kernagio dainą Salomė-
jos Nėries žodžiais ,,Kaip žydėjimas vyšnios“.

Visi buvome laimingi, sugrįžę į savo spalį. 
Šypsojomės, prisilietę prie šio džiausgmo ir 
šviesos šaltinio. Taip viskas miela, sava ir 
gera čia būti. Mokykla tartum palaimino mus, 
kad ir toliau gyvenimo kelias būtų šviesus ir 
prasmingas.

Rasos Povylienės nuotr.

Prie džiaugsmo ir šviesos šaltinio
Albina TUMAITĖ, buvusi Ukmergės r. Želvos mokyklos mokinė, Lietuvos mokytojų literatų ,,Spindulio“ draugijos pirmininkė

Prisiminimais dalijasi literatės, buvusios mokinės Rita Gelūnienė, Stasė Čirbienė 
ir Albina Tumaitė
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Rytų Lietuvos mokyklos

Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 11 (56) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2019 m. lapkritis 

Nukelta į 16 p.

Lapkričio 15 d. švietimo, mokslo ir 
sporto ministras Algirdas Monkevičius 
atidarė Vilniaus r. Eitminiškių gimnazi-
jos Ažulaukės pradinio skyriaus naują 
pastatą, kuriame mokysis daugiau kaip 
šimtas vaikų. Iki tol lietuviška pradinė 
mokykla buvo prisiglaudusi buvusio 
pašto patalpose.

„Nuoširdžiai sveikinu visą Ažulaukės 
mokyklos bendruomenę šia ypatinga proga. 
Džiugina šio krašto kaita, smagu matyti 
dygstančius naujus namus ir čia gyventi at-
sikeliančias jaunas šeimas. Mūsų visų siekis 
turi būti, kad mokykla, kuri pasitinka vaiką 
nuo jauno amžiaus, įžvelgtų kiekvieno po-
tencialą ir lydėtų jį į sėkmę“, – sako ministras 
A. Monkevičius.

Naujame pastate įrengtos patalpos trims 
ikimokyklinio ugdymo grupėms, keturioms 
pradinukų klasėms, klasės aprūpintos vi-
sais baldais ir įranga, yra sporto-aktų salė, 
biblioteka-skaitykla, valgomasis, įrengtos 
žaidimų aikštelės.

Naujoje mokykloje ugdoma keliasdešimt 
ikimokyklinio amžiaus vaikų, mokosi apie 
60 pradinukų. Palyginus su 2018 metais 
vaikų skaičius Ažulaukės pradinio ugdymo 
skyriuje išaugo dvigubai, ypač padaugėjo 
ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurie šiemet 

užpildė visas tris numatytas grupes. Moky-
kla iš viso pajėgi priimti 120 mokinių, tad 
bus pasiruošusi ir ateityje priimti daugiau 
pradinių klasių mokinių.

Ažulaukė, kaip ir visas Vilniaus rajo-
nas, sparčiai plečiasi, į miestelius ir kai-
mus dažniausiai atsikelia gyventi jaunos 
šeimos. Todėl auga ir ugdymo įstaigų 

poreikis. Senasis pašto pastatas, kuriame 
buvo įsikūrusi pradinė lietuviška mokyk-
lėlė, tapo per ankštas švietimo įstaigai. 
Visos mokyklėlės bendras plotas tebuvo 
70,99 kv. m, klasės labai mažos, nebuvo 
patalpų mokiniams sportuoti, pailsėti. At-
sižvelgdama į gimnazijos bendruomenės, 
gyventojų prašymus, lėšų naujam moky-
klos pastatui skyrė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija. Bendra projekto vertė – 
2,3 mln. eurų.

 Švietimo įstaigų pastatams iš dalies 
atnaujinti 2019 m. skirta 9,7 mln. Eur vals-
tybės lėšų. Atnaujintos ar atlikti mažesni 
remontai iš viso 63 mokyklose, o vien 
šiemet užbaigtos atnaujinti 5 mokyklos. 
Ministerijos skirtomis lėšomis modernizuo-
tas Vilniaus r. Riešės gimnazijos Bukiškio 
progimnazijos skyriaus pastatas, pertvar-
kytos Vilniaus r. Mickūnų vaikų lopšelio-
darželio patalpos, rekonstruota Vilniaus r. 
Rudaminos vaikų lopšelio-darželio šildymo 
sistema. Visose šiose švietimo įstaigose 
įkurtos ir papildomos ikimokyklinio ug-
dymo grupės.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos

Komunikacijos skyriaus informacija
Renatos Česnavičienės nuotr.

Vilniaus rajone atidarytas naujas mokyklos pastatas

Eitminiškių gimnazijos direktorė Živilė Krasauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
patarėjas Giedrius Krasauskas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministras Algirdas Mon-

kevičius ir ministerijos kancleris Tomas Daukantas apžiūrėjo naujas Ažulaukės pradinio ugdymo 
skyriaus patalpas. Aušros Virvičienės nuotr.

Jau tapo tradicija, kad spalį, po Tarptau-
tinės mokytojų dienos šventės, už puikią 
pedagoginę ir vadybinę veiklą vienam 
Pietryčių Lietuvos mokytojui įteikiama Piet-
ryčių Lietuvos metų mokytojo premija. Šią 
premiją 2008 m. įsteigė Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas kartu su lietuvių 
švietimo draugija „Rytas“, o panaikinus 
departamentą, pareigą apdovanoti geriausią 
Pietryčių Lietuvos mokytoją perėmė „Ryto“ 
draugija. Šiemet draugija Pietryčių Lietuvos 
mokytojus kvietė susitikti ir žadėjo malonių 
įspūdžių kupiną dieną – spalio 12-ąją.

Kas tapo Pietryčių Lietuvos metų 
mokytoju?

Pirmoji Pietryčių Lietuvos metų moky-
tojo premija buvo įteikta 2008 m. spalio 6 d. 
Vilniaus mažajame teatre, tąkart paskelbta 
net dešimt laureatų, kitąmet – du, o nuo 
2010 m. kasmet premija skiriama tik vienam 
mokytojui, tačiau daugiausiai pasiekimų 
turintys mokytojai būdavo apdovanojami 
ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerijos (dab. Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos) padėkomis. Premijas jau yra gavę 
šie mokytojai: Alytė Zakarauskienė, Aušra 
Varnelienė, Ilona Šedienė, Zita Spirauskienė, 

Įteikta Pietryčių Lietuvos metų mokytojo premija
Irma STADALNYKAITĖ, Trakai

Laima Juodagalvienė, Danguolė Sabienė, 
Daiva Losinskienė, Raimonda Sakalauskaitė, 
Valdonė Navickaitė, Vida Pimpienė, Stanisla-
va Černiauskienė, Kristina Vasilevskaja, Laima 
Markauskienė, Jūratė Savičienė, Ramunė Kati-
nauskienė, Nijolė Balinskienė, Rasa Agintienė, 
Genovaitė Ručinskienė, Lolita Mikalauskienė, 
Elena Sekonienė, Valentina Svorobovič. 

Šiemet prie šio jau nemažo puikių mo-
kytojų būrio prisijungė laureate tapusi Dalia 
Peciūnienė. Ji ne tik talentinga pedagogė, bet ir 
šauni Vilniaus r. Veriškių pradinės mokyklos 
vadovė. Premiją žymintį laureato diplomą D. 
Peciūnienei įteikė „Ryto“ draugijos pirminin-
kas Algimantas Masaitis, kaip jis pats sakė, 
šventoje ir ypatingoje vietoje – ant vieno iš pen-

kių Sudargo piliakalnių. Jis taip pat priminė, 
kad jau dešimtį metų šiai kasmetinei premijai 
lėšų skiria Vytauto Landsbergio fondas. 

Dar dešimčiai mokytojų įteikti Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto mi-
nistro Algirdo Monkevičiaus padėkos raštai. 
Mokytojus sveikino ir už pasiekimus dėkojo 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsto-
vai – Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas, jo patarėjas dr. Mečislavas 
Griškevičius ir vyriausioji specialistė Jolita 
Kutkaitytė-Pauliukienė. Su jais drauge vyko ir 
Pietryčių Lietuvos mokytojus puikiai pažįstan-
tis, visuomet palaikantis ilgametis ministerijos 
darbuotojas, „Ryto“ draugijos narys Vidmantas 
Vansavičius, „Ryto“ draugijos veiklą, projektus 
remiančių  Cingų labdaros fondo vadovas Jonas 
Endriukaitis ir Tautos fondo JAV atstovai.

Keliaujant po Zanavykų kraštą

Ši „Ryto“ draugijos organizuojama Pie-
tryčių Lietuvos mokytojų šventė švenčiama 
kasmet vis kitoje vietoje – „Ryto“ draugijos 
pirmininko Algimanto Masaičio iniciatyva 
Pietryčių Lietuvos mokytojams suorganizuo-
jama pažintinė ekskursija vis į kitą Lietuvos 
kraštą, dažniausiai neužmirštant aplankyti 

Daliai Peciūnienei įteikta Pietryčių Lietuvos 
metų mokytojo premija

Prie Zyplių dvaro rūmų (iš kairės) Jonas Endriukaitis, 
Vidmantas Vansavičius, Jonas VasiliauskasPietryčių Lietuvos mokytojai Zyplių dvaro rūmuose

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis (centre) ir Jonas Vasiliauskas 
(kairėje) su Pietryčių Lietuvos mokytojomis Zypliuose
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Knygos Nepriklausomoje Lietuvoje

Lietuvos centriniame valstybės archyve 
(toliau – LCVA) esančiuose Kauno miesto 
ir apskrities viršininko (f. 402) bei Vidaus 
reikalų ministerijos Administracijos de-
partamento fonduose (f. 1367) saugomi 
nutarimai, liudijantys vieno ar kito leidinio 
sulaikymo faktą, Vidaus reikalų ministerijos 
Administracijos departamento pranešimai 
dėl įvairių spaudinių likimo, vidaus reikalų 
ministro nutarimai konfiskuoti leidinius ir 
juos atiduoti Vidaus reikalų ministerijos 
Administracijos departamentui, knygų su-
naikinimo aktai. Archyviniuose dokumen-
tuose pasitaiko ne tik knygų autorių skundų, 
dėl knygos sulaikymo rašytų vidaus reikalų 
ministrui ir aukštesnėms institucijoms, bet ir 
prašymų nekeisti knygos pavadinimo, leisti 
perspausdinti cenzūrai neįtikusius pusla-
pius. Siekdami įrodyti savo kūrybos reika-
lingumą ir naudingumą sprendžiant įvairias 
visuomeninio gyvenimo problemas, autoriai 
šiuose raštuose taip pat išsako argumentų, 
prieštaraujančių leidinio konfiskavimui ir 
sunaikinimui. Tokius skundus rašydavo 
žinomi ir ne tokie garsūs to meto rašytojai.

Cenzūruojant knygas Nepriklausomoje 
Lietuvoje 1918–1940 m., labai dažnai buvo 
taikomi politiniai spaudinių draudimo 
principai. Buvo draudžiama komunistinė, 
bolševikinė spauda, antivalstybinę politiką 
propaguojantys, tautinę nesantaiką kurs-
tantys leidiniai. Cenzūra neaplenkdavo ir 
grožinės literatūros kūrinių.

Tiriant konfiskuotų spaudinių bylas, 
saugomas LCVA, paaiškėjo, kad esama 
nemažai atidesnės analizės vertų atvejų. 
Vienas iš jų – 1937 m. „Sakalo“ bendrovėje 
išleistas pedagogo ir rašytojo Jono Šukio1 
romanas „Komunistas“. Kūrinyje vaizduo-
jamos kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės. 
Pagrindiniai romano veikėjai – karo audros 
išblaškyti Panevėžio moksleiviai, susirinkę 
į gimtąjį miestą tęsti mokslų. Dauguma 
moksleivių – ateitininkai, bet tarp jų yra ir 
tokių, kurie, užsikrėtę komunizmo idėjo-
mis, priešinasi tėvynės atgimimui, išduoda 
draugus, siekia kitus moksleivius pasodinti 
į kalėjimą. Pagrindinis romano herojus 
fanatiškai tiki komunizmo idėjomis, tačiau 
gyvenimo pabaigoje gailisi išdavęs tėvynę, 
ieško atramos tėviškėje. Kultūros, literatūros 
ir meno žurnale „Naujoji Romuva“, ši knyga 
pristatyta taip: „J. Šukio romanas yra bene 
pirmas, vaizduojąs lietuvių tautos kovas tiek 
su išoriniais priešais, tiek su vidaus priešais: 
čia kaip tik vyriausiu romano personažu 
veikia vienas iš vidaus priešų, trukdžiusių 
lietuvių tautinei kovai ar net kovojusių su 
mūsų tautos nepriklausomybės kūrėjais“2. 
Kaip matyti, romane buvo nagrinėjama 
keletas temų, susijusių su politiniu Lietu-
vos gyvenimu. Ši priežastis lėmė tai, kad 
Šukio romanas pateko į Kauno miesto ir 
apskrities viršininko akiratį. Pagal tuo metu 
galiojusio 1935 m. Spaudos įstatymo 5-ąjį 
skirsnį, prieš išleidžiant knygą iš spaustuvės, 
du jos egzemplioriai turėjo būti pristatyti 
apskrities viršininkui3, kuris pagal 11-ąjį 
to paties įstatymo skirsnį turėjo „[...] teisę 
sulaikyti spaudinį arba jį uždrausti platinti 

visur ar kai kuriose vietose“4. Spau-
diniui pasirodžius, Kauno miesto 
ir apskrities viršininkas nutarė jį 
sulaikyti, kadangi leidinys „[...] 
valstybės ir tautos saugumo reikalų 
sumetimais, neleistinas išplatinti“5. 
Didelė tikimybė, kad leidinio sulai-
kymą iš spaustuvės visų pirma lėmė 
tendencinga jo antraštė. Pagal tuo 
metu galiojusio 1935 m. Spaudos 
įstatymo 10-ąjį ir 50-ąjį skirsnius 
Kauno miesto ir apskrities viršinin-
kas nutarė prašyti vidaus reikalų 
ministro, kad ši knyga būtų kon-
fiskuota ir sunaikinta6. Nutarimą 
buvo pavesta vykdyti atitinkamos 
nuovados viršininkui, kuris priva-
lėjo „Raidės“ spaustuvėje išspaus-
dintus 2 200 knygos egzempliorių 
pristatyti Kauno miesto ir apskrities 
viršininkui.

Po dešimties dienų pasirodžiusiame 
prašyme vidaus reikalų ministrui knygos 
autorius bandė paneigti apskrities viršininko 
recenzento nuomonę apie romaną „Komu-
nistas“. Tuo metu Alytaus gimnazijoje mo-
kytojavęs Jonas Šukys7 rašė: „Aš vaizdavau 
romane ne kokį ten komunizmą, bet Lietu-
vos prisikėlimą, kaip jis vyko užgrobtoje 
Šiaurės Lietuvos dalyje. Čia vaizduojama 
susirūpinimas tautos ateitimi, patriotų noras 
sukurti savo valstybę, šalies meilė, jaunimo 
pasiryžimas, didingas įspūdis išvydus pirmą 
kartą tautinę vėliavą [p. 42], džiaugsmo aša-
ros sutikus lietuvių kariuomenę – nugalėtoją 
[p. 200–208], kūrėjų savanorių Tėvynės meilė 
[p. 208–214], svajonės apie gražią Lietuvos 
ateitį [p. 203], – visa tai pagrindinės romano 
mintys ir vaizdai, kurie rodomi prieš užkie-
tėjusio komunisto, to Lietuvos Kaino akis, 
lyg prisikėlimo filmas, kuris, pagaliau, pri-
verčia jį pamilti savo šalį, ilgėtis jos ir grįžti 
į Tėvynę [...]“8. Knygos autorius užsiminė, 
kad apskrities viršininkas nurodė puslapius, 
kuriuose rado draustinų posakių, tačiau 
visiškai nepaisė bendros knygos patriotinės 
minties, „[...] kuri yra veikale labai ryški ir 
vyrauja kiekviename puslapyje“9. Prašyme 
vidaus reikalų ministrui rašytojas pabrėžė, 
kad savo romanu nesiekė propaguoti ar gar-
binti komunizmo idėjų. „Kad aš nieko ben-
dro su tomis idėjomis neturiu, gali paliudyti 
visi, kurie mane pažįsta: Alytaus tautininkai, 
šauliai, jaunalietuviai, visi alytiškiai, ku-
riems esu skaitęs paskaitų, visi Alytaus aps-
krities miesteliai, kuriuos esu su paskaitomis 
apvažinėjęs. Tai gali paliudyti p. dr. S. Jana-
vičius, kurio bute esu gyvenęs, kurio akyse 
paskaitas esu skaitęs, „Trimito“, „Jaunosios 
Kartos“, „Mūsų Vilniaus“ ir kt. redakto-
riai, kurie yra mano noveles spausdinę ir 
kurie asmeniškai mane gerai pažįsta“10, –
rašė sulaikytosios knygos autorius.

Spaudinys buvo pristatytas Vidaus 
reikalų ministerijos Administracijos de-
partamentui. Departamento direktorius 
Aleksas Survila ir Spaudos ir draugijų sky-
riaus referentas Jonas Kompaitis netrukus 
pasirodžiusiame rašte, adresuotame Kauno 
miesto ir apskrities viršininkui ir knygos 

autoriui Jonui Šukiui, 
pranešė, kad leis išleisti 
šį romaną, jei bus pa-
keista knygos antraštė 
ir pataisyti atitinkami 
puslapiai11. Rašytojui 
romano pavadinimo 
pakeitimas buvo „[...] 
lygus knygos visiškam 
uždraudimui“12. Iš pra-
šymo, rašyto vidaus rei-
kalų ministrui, matyti, 
kad Šukys gerai suvokė 
„Sakalo“ leidyklai iškil-
siančius materialinius 
nuostolius. Jis rašė, kad 
„[...] romano vardo pa-
keitimas sudaro daug 
sunkumų ir nemaža 
išlaidų, nes reikia iš 
naujo spausdinti vir-

šelį ir pirmąjį lanką, be to, kiekvieno lanko 
pradžioje yra išspausdintas knygos pavadi-
nimas – lanko eilinio numerio atžymėjimas. 
Taigi, keičiant vardą, reiktų perspausdinti 
visą romaną. Tai leidėjui, „Sakalo“ b-vei, 
sudaro dvigubas išlaidas“13. Anot knygos 
autoriaus, sudėtinga situacija to meto knygų 
leidyboje – maži tiražai, palyginti aukštos 
kainos lemia tai, kad „[...] vienam leidiniui 
dvigubos išlaidos leidyklai pasidaro nebe-
pakeliamos ir leidykla atsisako antrą kartą 
beveik visą romaną perspausdinti“14. 

Iš vėliau rašytų dokumentų aiškėja, 
kad vidaus reikalų ministras leido palikti 
romano pavadinimą tokį, koks jis ir buvo 
prieš knygą sulaikant15. Tačiau, radus „[...] 
pavojingų valstybės ir visuomenės sau-
gumui“ turinio dalykų, buvo sunaikinta 
po 2 200 egzempliorių trijų paskutiniųjų 
knygos lankų16. Vidaus reikalų ministro 
nutarimą įvykdė Kauno miesto ir apskrities 
viršininko padėjėjas Vaitiekus Bortkevičius, 
Spaudos ir draugijų skyriaus raštvedys 
Juozas Sankauskas ir archyvaras Juozas 
Lukoševičius17. Šių žmonių pavardės mirga 
daugelyje panašių knygų sunaikinimo aktų. 
„Sankauskas ir Lukoševičius buvo ne tik 
patikimi asmenys, bet ir patyrę šios srities 
specialistai – Kauno miesto ir apskrities virši-
ninko 1931 m. vasario 25 d. įsakymu paskirti 
užbaigtų bylų konfiskuotiems ir jo įstaigoje 
esantiems spaudiniams naikinti nuolatinės 
komisijos nariai“18. Vis tik 1937 m., pataisius 
atitinkamus knygos lankus, romanas 2 200 
egzempliorių tiražu pasiekė skaitytojus. 
Knygos viršelį puošė jos turinį atitinkantis 
dailininko Viktoro Palio19 piešinys. Iš 2 200 
išleistų spaudinio egzempliorių 25 buvo 
numeruoti, išspausdinti geresnės kokybės 
popieriuje ir įrišti į drobinius viršelius. Mi-
nėtina, kad Lietuvos nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje Retų knygų ir rankraš-
čių skyriuje esančioje autografuotų knygų 
kolekcijoje saugomas aštuntuoju numeriu 
pažymėtas šios knygos egzempliorius. Jį 
Šukys dedikavo savo buvusiam profesoriui 
Vladui Dubui, vadovavusiam 1939–1940 m. 
rengtai disertacijai „Moralinės ir socialinės 
problemos Romeno Rolano kūryboje“20.

Kitaip romano „Komunistas“ (1937) liki-
mas susiklostė po tragiškų 1940 m. birželio 
įvykių. Okupavus Sovietų Sąjungai Lietuvą, 
buvęs „Sakalo“ leidyklos vadovas Antanas 
Kniūkšta skubiai organizavo išleistų knygų 
pardavimą21. Buvo stengiamasi išplatinti 
religinius, katalikų filosofų ir sociologų 
veikalus, grožinės literatūros kūrinius. Tarp 
grožinės literatūros kūrinių buvo ir Šukio 
romanas „Komunistas“. Nepaisant didelių 
pastangų, viso leidinių tiražo išplatinti 
nepavyko. 

1943–1944 m. Kaune leistame dienraš-
tyje „Ateitis“ buvo rašoma, kad Jono Šukio 
romano Komunistas“ (1937) tiražas buvo 
sunaikintas kartu su kitais „[...] palyginti, 
nekalto turinio „Sakalo“ leidiniais – V. My-
kolaičio-Putino romanu „Krizė“ (1937), į 
lietuvių kalbą Vytauto Tamulaičio ir Alf. 
Lešinsko išverstu Rudolfo Timermanns‘o 
romanu „Alkazaro didvyriai“ (1937), Stasio 
Šalkauskio knyga „Lietuvių tauta ir jos ug-
dymas“ (1933) ir Antano Maceinos studija 
„Socijalinis teisingumas“ (1938)22. Šį faktą 
patvirtina archyvinė medžiaga. Po 1940 m. 
birželio 15 d. įvykių romanas „Komunistas“ 

pateko į tuometinės aukščiausiosios vykdo-
mosios ir tvarkomosios valstybinės valdžios 
institucijos – Lietuvos TSR Liaudies Komisa-
rų Tarybos – akiratį23. Šias aplinkybes galbūt 
lėmė romane nagrinėjama viena iš tuometi-
nės santvarkos deklaruojamoms nuostatoms 
prieštaraujančių temų – pagrindinio veikėjo 
Juozo Vaškio nusivylimas pasaulinės revo-
liucijos ir komunizmo idėjomis, suvokimas, 
kad tos idėjos yra nerealios. 1940 m. rugpjūtį 
vidaus reikalų ministras, vadovaudamasis 
tuo metu dar galiojusio 1935 m. Spaudos 
įstatymo 10-uoju ir 50-uoju skirsniais, nutarė 
romaną „Komunistas“ (1937) konfiskuoti 
ir sunaikinti24. Vykdyti šį nutarimą buvo 
pavesta visų apskričių viršininkams. Kau-
no miesto Policijos 3 nuovados viršininkas 
pranešė Kauno apskrities viršininkui, kad 
mieste konfiskuoti 7 „Komunisto“ egzem-
plioriai25. 1940 m. rudenį Kauno apskrities 
viršininkas Lietuvos Komisarų Tarybos 
Spaudos ir Draugijų Skyriui išsiuntė kon-
fiskuotų ir sunaikintų spaudinių sąrašą26. 
Tarp kitų 1918–1940 m. leistų ir Naujosios 
Vilnios medžių žaliavos ir popieriaus fabri-
ke perdirbtų spaudinių minimas ir Šukio 
romanas „Komunistas“ (1937). Prie sąrašo 
buvusiame rašte pažymėta, kad kiekvieno 
konfiskuoto ir sunaikinto leidinio penki 
egzemplioriai siunčiami Lietuvos Komisarų 
Tarybos Spaudos ir draugijų skyriui ir vienas 
egzempliorius paliekamas prie bylos (čia 
turbūt turima omenyje Kauno apskrities 
viršininkui priklausanti dokumentų byla). 

Apibendrinant galima teigti, kad Šukio 
romanas „Komunistas“ (1937) įvairiais is-
toriniais laikotarpiais patekdavo į cenzūros 
valdininkų dėmesį. Vadinasi, knygoje kelia-
mos idėjos buvo priešingos įvairių santvarkų 
deklaruojamoms vertybėms.

1  Rašytojas Jonas Šukys studijavo Vytauto Didžiojo univer-
sitete prancūzų filologiją, po studijų mokytojavo Sedoje, Alytuje, 
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13 Ibid.
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17 Ibid.
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Lietuvos šaulių sąjungos ideolo-
ginius pagrindus dėjo jos vadovas 
Vladas Putvinskis. Skirtingai nuo 
kitų demokratiškai nusiteikusių 
lietuvių bajorų jis nesusižavėjo 
socialdemokratų idėjomis, propa-
gavo meilę Tėvynei, ištikimybę jai, 
herojiškus praeities epizodus, lietu-
vių kalbos ir kultūros puoselėjimą. 
Kaip nepartinės besistengiančios 
sutelkti visus aktyvius lietuvius, 
platinančios ir ginančios tautinę 
sąmonę, ugdančios pilietinį susipratimą ir 
drausmę, meilę kalbai ir tautinei kultūrai 
organizacijos siekiai buvo artimi Tautos pažan-
gos partijos lyderių skelbiamoms vertybėms, 
o ypač valstybės interesų viršenybės prieš 
asmens interesus diegimas ūkininkų tarpe. 
Tačiau netiko demokratiškumo ir sąmoningos 
atsakomybės pabrėžimas. Sąjungos statute 
įrašyta, kad ji stiprina Tėvynės gynimo dvasią, 
pirmoje eilėje rūpindamasi patriotiškumu ir 
kariniu auklėjimu1, o „Trimitas“ paantraštėje 
skelbėsi Tėvynės gynėjų laikraščiu. Jos ideo-
logija tarpukaryje buvo tautinė, nes kalbos, 
teritorijos, tėvynės meilės, kaip patriotizmo 
šerdies, propaganda, tautinio idealo iškėlimas, 
valios kultas, herojinė kova dėl bendruomenės 
yra sudėtinės nacionalizmo dalys. Šaulių ide-
ologija buvo integrali Vidurio Europos tautų 
nacionalizmo dalis. V. Putvinskis idealizavo 
tobulo lietuvio ir Tėvynės gynėjo paveikslą, 
siekiant LŠS dėka sukurti stiprų fiziškai ir kilnų 
dvasiškai lietuvį aristokratą, dvasios bajorą, 
tikrą patriotą, tai suvokiant tik lietuvystės 
kontekste (nors iki 1923 m. nariais buvo ir 
nežymi dalis žydų). LŠS kūrėjai siekė ugdyti 
aiškų ir abejonių nekeliantį tautos tapatumą, 
sąmoningus ir pasišventusius tėvynei bei 
šaulių idėjoms piliečius2.

1921 m. pasirodė sąjungos brošiūra, skir-
ta JAV lietuviams. Joje rašyta, kad piliečių 
aktyvumas yra būtina sąlyga mažo krašto 
gynyboje. Kadangi Lietuvoje vyrauja valstie-
čiai, sąjungos ideologija linksta demokratijos 
pusėn. Ji privalo būti nepartinė, bet giliai 
demokratinė ir tautinė organizacija, kurios 
uždaviniais bus rengti tobulą tėvynės gynėją 
(„pilietinę ir karinę medžiagą dvasios ir kūno 
atžvilgiu“). Dvasinėje srityje svarbiausia – de-
mokratiškumas, patriotizmas, kultūra ir dora. 
Demokratizmas turi būti pagrįstas pilietine 
laisve, o susibūrę sąmoningi piliečiai turi plėsti 
ir gilinti jį, įvesdami į „patį gyvenimą“. Lie-
tuvių tauta „savita, turtingo ir skirtingo tipo, 
su ypatingai skaisčia praeitimi“. Kadangi yra 
kaimynų, kurie siekia mus nutautinti, sąjunga 
privalo pasinaudoti tautiniu susipratimu ir 
patriotizmu, kuris nevirs šovinistiniu kaip 
didelėse imperialistinėse valstybėse. Trūks-
tant savos susipratusios inteligentijos, esant 
menkai pilietinei sąmonei, sąjungai teks imtis 
ir šio darbo. Praėjusį karą lydėjo moralinis 
nuopuolis, valstybinį aparatą ir visuomenę 
apniko spekuliantai, plėšikai, parazitai ir kitos 
negerovės. Tad įveikiant tokius vidaus priešus, 
dorą teks kelti pirmiausia savo eilėse, ugdyti 
pilietinę drąsą ir drausmę3. Tokiais argumen-

tais buvo pagrįsta LŠS egzisten-
cinė teisė. Ją inicijavo laikinosios 
sostinės spaudos darbuotojai ir 
valdininkai.

V. Ščerbinskis, nagrinėjęs šau-
lių ir latvių aizsargų ryšius tar-
pukaryje, pastebėjo, jog LŠS nuo 
pradžios plėtė centralizuotą struk-
tūrą, gausėjant narių, griežtėjo 
centralizacija, panašiose kitų šalių 
organizacijose didėjantis būrių 
skaičius ją silpnindavo4. Nors LŠS 

plėtimasis vyko karinių veiksmų sąlygomis, 
tačiau įžvelgtini visuomenių skirtumai. Or-
ganizavimas „iš viršaus“ sąlygotas apolitiš-
kumo ir amorfiškumo vyravimo lietuviškame 
kaime, daug mažesnio miestiečių nuošimčio, 
kurie galėjo rodyti didesnį savarankiškumą ir 
mobilumą. S. Jegelevičius straipsnyje apie Ne-
munaičio šaulių būrį Alytaus apskrityje daro 
išvadą, kad jis spontaniškai formavosi 1919 
m. kaip krašto pilietinės savigynos ginkluotas 
padalinys iš parapijos kaimų savigynos grupių 
ne įsakymu iš viršaus, o vietos gyventojų inici-
atyva iš apačios, natūraliai realizuojant tautos 
prigimtinę teisę gintis ir ginti savo žemę5. 
Alytaus miesto inteligentai šaulių organizaci-
jos ėmėsi kiek vėliau. Perlojos, Babtų, Skuodo 
ir kitų „respublikų“ atsiradimas, vietinių 
partizanų būrių kovinė veikla 1919–1920 m., 
aktyvus kunigų dalyvavimas parodo bendruo-
meninės parapijos sąmonės reikšmę agrarinėje 
visuomenėje. Vėliau tai natūraliai susisiejo su 
prarastos protėvių krauju aplaistytos žemės 
Vilnijoje atgavimu.

1920 m. vasarą „Trimite“ rašyta, kad 
partijų kova neišvengiama dėl ekonominių 
žmonių ir luomų interesų skirtumų, bet blogai 
kai ji perkeliama į visiems reikalingas bendras 
kultūrines organizacijas – mokyklas, bažnyčią, 
krašto gynimo organizacijas ir t. t.6 Kitų metų 
pradžioje raginama budėti, ištverti, būti pasi-
rengus atremti lenkus, atsikračius hymansiškų 
pagundų, tačiau daugiausia dėmesio skiriama 
kultūros ir „kultūringumo“ kėlimui7. Bet bir-
želyje straipsnį dėl lietuvių kalbos viešajame 
gyvenime redakcija palydi prierašu nebijoti 
šovinisto vardo8. Tai įvyko jau redaguojant 
Antanui Bružui, 1924 m. per steigiamąjį LTS 
suvažiavimą išrinktam kandidatu į Centro 
valdybos narius. Vykstant visuotiniam LŠS 
suvažiavimui, 1922 m. liepos 1 d., Aleksan-
dras Marcinkevičius vedamajame „Kuriuo 
keliu“ akcentavo dvi sąjungos tendencijas – 
kultūrinę ir karinę. Einamuoju momentu 
svarbesnė antroji – šauliai prieš visuomenės 
susiskaldymą, visi lietuviai turi ginkluotis, visi 
turi kovoti.9 Įtempti santykiai su kariškiais ir 
lenkiškąja visuomenės dalimi privertė šaulius 
atvirame laiške, skirtame daugiau kariškiams, 
aiškintis ir atmesti kaltinimus bolševikavimu, 
politikavimu, sąmokslų rengimu, skelbiant 
atsiribojimą nuo partijų10. Tačiau griežtą anti-
komunistinį birželio 10 d. straipsnį iš Berlyno, 
ryžtasi paskelbti tik rugpjūtyje. Jame tiesiai 
rašyta, kad Rusijos agentai drumsčia Lietuvą, 
sukilusiam proletariatui į pagalbą atskubėtų 
Raudonoji armija ir melagingo komunizmo 
dėka įsiviešpatautų Rusija11. Birželio 6 d. są-
jungos pirmininko V. Putvinskio aplinkraštyje 
teigiama, kad artėjanti Šaulių diena (to mėne-
sio 24 d, tačiau šventę Vytauto kalne užtemdė 
publikos priešiškumas ir susistumdymai su 
minia, per tvyrančią įtampą sunkiai išvengus 
ginklų panaudojimo) yra svarbi jų šventė, kelia 
galvas visokie antivalstybiniai gaivalai, nusi-
teikę prieš šaulius12. Birželio 9 d. Mato Šalčiaus 
namuose policijos ieškota ginklų. Krata vertė jį 
trauktis iš aktyvaus politinio gyvenimo ir su-
erzino šaulius13. Tokiose aplinkybėse mėnesio 
pabaigoje šauliai rinkosi į visuotinį sąjungos 
suvažiavimą.

1921 m. rugsėjo 23 d. Ministrų Kabineto 
nutarimu LŠS karinė struktūra buvo reorga-
nizuota, įvedant Vyriausiojo Šaulių sąjungos 
karo instruktoriaus pareigybę, o vietose 
rajonų karo instruktorius, visi karo veiksmų 
zonoje esantys šaulių būriai tapo pavaldūs 
kariuomenės vadui14. Ginklų naudojimo ir 
laikymo taisyklės buvo suvienodintos su 
esančiomis kariuomenėje. Pertvarkymas kėlė 
V. Putvinskio susirūpinimą, nes jo nuomone 
taip suvaržomas šaulių savarankiškumas ir 
iniciatyva, pačios sąjungos ir jos narių demo-
kratinės laisvės, kyla pavojus prarasti žmonių 
asmeninį aktyvumą ir prislopinti atsakomybę, 
iš demokratinės visuomeninės organizacijos 
liko tik šešėlis, ji tapo antrarūše kariuomene su 
valdžios skiriamais instruktoriais, karininkais 
ir puskarininkiais. Tokioje situacijoje vienas 
pasirinkimas – leisti Krašto apsaugos ministe-
rijai pertvarkomiems į sukarintą organizaciją 
arba vadovautis šaulių idealais ir sudaryti 
nepriklausomą nuo valdininkų organizaci-

ją15. Pasipiktinęs sąjungos visuomeniškumo 
naikinimu, V. Putvinskis stengėsi išlikti lojaliu 
valdžiai ir raminti bendražygius.

Suvažiavimas vyko Kaune nuo birželio 29 d. 
iki liepos 3 d. Jo aprašymuose akcentuota, kad 
ypatingo dėmesio susilaukė partijų įtakos są-
jungai klausimas, kalbėtojai ragino griežtai lai-
kytis nustatytos programos. Stipriai priešintasi 
Krašto apsaugos ministerijos siūlymui šaulių 
ginklus perimti savo žinion. Suvažiavime 
priimtas statuto projekto punktas, leidžiantis 
rikiuotės šauliams, mokantiems naudotis 
ginklu, skyriaus vado nuožiūra ir atsakomy-
be leisti jį laikyti namuose. Atiduoti ginklus 
ministerijai tolygu sąjungos uždarymui, nes 
šauliai „perdaug įpratę gerbti ir mylėti ginklą 
ir nežinia, ką rytojus Lietuvai atneš“. Priimtoje 
rezoliucijoje naujai Centro valdybai dėl statuto 
patvirtinimo vyriausybėje reikalaujama: jeigu 
„ginklų teisė“ bus dar labiau susiaurinta nei 
numatyta statuto projekte, valdyba arba pri-
valo likviduoti sąjungą, arba perduoti valdžios 
žiniai ir jos nuožiūrai16. Jau 1924 m. šaulių gin-
klai faktiškai buvo karo komendantų žinioje.

Liepos 4 d. posėdžiavo naujai išrinkta 
Centro valdyba. Senosios pirmininkas V. Pu-
tvinskis ir jo pavaduotojas M. Mikelkevičius 
kaip ir suvažiavimo metu griežtai atsisakė būti 
išrinkti toms pačioms pareigoms. Tai nepavy-
ko ir po trijų dienų. V. Putvinskiui buvo paves-
ta tartis su kitais valdybos nariais dėl galimų 
kandidatūrų į pirmininkus. Pagaliau 24 d., 
slaptame balsavime įveikęs inžinierių Antaną 
Graurogką, pirmininku tapo V. Krėvė. Posėdy-
je dalyvavo liaudininkų veikėjas J. Staugaitis 
ir krikščionių demokratų lyderis M. Krupavi-
čius. Ilgai tartasi dėl LŠS statuto projekto ir vei-
klos krypties. Vėlesniuose pranešimuose apie 
Centro valdybos veiklą užsimenama, kad V. 
Putvinskio ir M. Mikelkevičiaus atsisakymas 
labai apsunkinęs padėtį vadovybėje17. Rugsėjo 
18 d. valdyba nutarė atlikti sąjungos reviziją, 
ateityje įvesti karinio parengimo programą ir 
drausmės statutą18. V. Putvinskis rugsėjo 15 d. 
laiške dukrai Onai Tercijonienei pranešė apie 
ketinimus kurti idėjinių šaulių kuopeles, o 23 
d. rašė, kad valdžia sąjungoje visiškai iškrito iš 
rankų, o jo, kaip sąjungos viršininko, padėtis 
apgaulinga nepakenčiamai („visai falšinga“). 
Po dviejų dienų laišką, rašytą žmonai Emilijai, 
baigia: „Pasakiau, kad daugiau netarnausiu, 
kaip iki galo šio mėnesio griežtai“. 1923 m. 
gegužės 8 d. inžinieriui A. Graurogkui parašė, 
kad su vienu iš LŠS kūrėjų nutarė nesikišti į 
reikalus, nesisiūlyti ir nepatarinėti19. Grįžimas 
į LŠS vadovybę užtruko iki 1926 m.

Vieno iš TPP ir LTS organizatorių atsargos 
majoro A. Bironto teigimu V. Putvinskis buvo 
antihymansinės kampanijos priešakyje, pava-
dindamas projektų atmetimą „išsprogdintu 
bombos“, nurodo kad premjero E Galvanaus-
ko bute ją pakišo „K.“ šaulių būrio vadas, 
žuvęs II pasaulinio karo metais20, o komunistų 
veikėjas Zigmas Angarietis 1927 m. brošiūroje 
apie A. Smetoną parašė, kad 1921 m. lapkričio 
23 d. šiuo klausimu posėdžiavo LŠS Centro 
valdyba, minėdamas Mikalkevičių (Mikelke-
vičių), Rūškį, Bružą, Putvinskį, majorą Žuką 
ir dar vieną neįvardintą asmenį21.

LŠS suvažiavimo, vykusio 1923 m. lap-
kričio 15 d., rezoliucija pritarė, kad sąjungos 
įstatyme ji liktų visuomenine nepartine kari-
nio pobūdžio organizacija juridinio asmens 
teisėmis, valdoma savo rinktų organų22. 
Suvažiavimo dieną paskelbtas „Trimito“ 
vedamasis aiškino, kad partijos per aštriai ir 
tamsiai vaizduoja viena kitą, šmeižia naudin-
gai pasidarbavusius vyrus, žemindamos savo 
ir valdžios autoritetą. LŠS išlaikė nepartišku-

mo, patriotizmo ir demokratiškumo įvaizdį, 
tylėjo dėl mažesnių dalykų, nesikišo, todėl turi 
visuomenėje autoritetą23. Pirmąjį LŠS įstatymą 
1921 m. liepos 7 d. priėmė Steigiamasis seimas, 
o antrąjį – II seimas 1924 m. birželio 18 d. Pir-
majame fiksuota šaulių nuomone labai svarbi 
teisė, kad sąjungai leidžiama įsigyti ir laikyti 
savo žinioje ginklus ir karines medžiagas, juos 
panaudoti vadovaujantis Krašto apsaugos 
ministerijos instrukcijomis ir nurodymais. Kai 
kas iš seimo narių baiminosi, kad šauliai gali 
įsivelti į ginkluotą konfliktą su oficialiomis 
struktūromis, todėl jie turi būti vienose ran-
kose – Krašto apsaugos ministerijoje24. Taip 
manė krikščionis demokratas Eliziejus Drau-
gelis. Ginklų nuosavybės ir panaudojimo 
problema šaulių sąmonėje glaudžiai pynėsi 
su LŠS savivalda („visuomeniškumu“), nes 
savanoriškumo pagrindais sukurtai orga-
nizacijai, jos nariams aukojant laisvalaikį ir 
sveikatą, o kartais ir gyvybę, tai buvo pasi-
tikėjimo iš valdžios pusės ir garbės reikalas. 
1924 m. kovo 4 d. seime antruoju skaitymu 
priimtas LŠS įstatymo tekstas fiksavo, kad 
sąjunga yra organizacija, kuri priklauso Krašto 
apsaugos ministrui, tvirtinančiam jos statutą 
ir leidžiančiam privalomas instrukcijas bei 
organizacinius įsakymus. Ginklai ir karinė 
medžiaga nuo įstatymo paskelbimo dienos 
yra valstybės nuosavybė ir lieka KAM žinioje, 
jų perėmimo ir atlyginimo tvarką ministerija 
nustatys atskirai25.
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Lietuvos šaulių sąjungos istorija

Tautininkai ir Lietuvos šaulių sąjunga (I)
Algirdas GRIGARAVIČIUS, Vilnius

Algirdas Grigaravičius

Vladas Putvinskis su šauliais, 1930 m. Lazario Danino nuotr. Antroje eilėje sėdi iš kairės antra 
Joana Dudėnienė, trečias – Litvinas, ketvirta – Emilija Putvinskienė, penktas – Vladas Putvinskis. 
Trečioje eilėje antras iš kairės stovi Kazys Dudėnas. Ketvirtoje eilėje trečias iš dešinės – Vytautas 
Putvinskis. Nuotr. iš Kelmės krašto muziejaus. Šaltinis – <https://www.epaveldas.lt/object/record-

Description/KKM/LIMIS-185470461>

Kame glūdi šaulių sąjungos galybė, in: 
Trimitas, 1923 11 15, nr. 165, p. 2. Šaltinis 

– <https://www.epaveldas.lt/object/recordDes-
cription/LNB/LNB0029234C>
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Apie savo bendražygę Stefą 
Kazickaitę-Eglutę

Paežerėje buvo Kazickų ūkis. Prie tos sodybos 
nušovė tris komunistus. Stribai areštuoja Stefą 
Kazickaitę-Eglutę. Ją baisiausiai tardė su šautuvo 
šampolu (grūstuvu), visos blauzdos buvo nukapo-
tos. Tardė Sedoje. Po to paleido, bet nurodė datą: 
„... ką nors sužinosi, ateisi ir pasakysi“. Atėjo ta 
data. Ji nusprendė neiti. Ir išėjo į mišką. Mes tada 
ir tvirčiau susitikome. Buvo Bytautas su žmona, 
o Bytauto žmona buvo Eglutės sesuo. Ta žmona 
atrodo buvo slapyvardžiu Vaidilutė. Bytautas su 
žmona žuvo Sedos girioje, likome su Eglute dviese.

Aš gerai pažinojau Dagių apylinkes. Buvo 
nupjauti rugiai, tik girdim: cinkt, cinkt, cinkt. Mes 
supratome, jog mus jau seka. Greitai sulindom į 
gubas, o paskui pamiške, ten buvo toks rusų kaimas, 
slinkom pamiške ir atsiradome netoli Šerkšnėnų. 
Žemalėje dar netyčia susišaudėme susitikę su 
savais, su Bieliausku ir Vaičkumi. Jie priklausė 
Gerulsko būriui.

 Kartą mes pietavome Žemalės miške, o Bie-
liauskienė kažkur vaikščiojo aplinkui su savo vyru. 
Atbėgo ji prie mūsų ir sako, jog pamatė ginkluotą 
vyrą. Matai, moteris – vištelė, bijo artyn prie jo eiti, 
o mes netoli. Tuoj nubėgom, aš jį atpažinau. Tai 
buvo Lazdauskas. Jis turėjo tokį surūdijusį šautuvą 
ir mus visą laiką sekiojo. Kai aš gyvenau Rubikiuose 
pas Jaugienę, jis užeidavo. Jis buvo dirbęs Sedos 
striboku, buvo pavogęs karvę, dar kažkam motociklą 
ir todėl slapstėsi.

Apie Praną Šiušą-Genį

Genys atrodo buvo didesnis už būrio vadą. Tai 
buvo P. Šiuša. Aš tada jo pavardės nežinojau. Su 
juo buvome susitikę ne vieną kartą Balėnų, Plink-
šių miškuose, prie Nevarėnų, Rubikuose. Jis buvo 
viršininkas. Kur jis žuvo, aš nežinau. 

P. Šiuša-Genys norėjo mane skirti būrio vadu. 
Aš nenorėjau, Eglutė irgi nenorėjo. Tada būtų 
vadinęsis Sedos būrys, man būtų priklausęs ir 
Augustinas Gerulskis. Ėjo balsavimo link. Eglutė 
taip sureguliavo, kad manęs neišrinko. Vadu tapo 
Razonas.

Apie agentus – smogikus

Kai sušaudė K. Venskų, Gerulskį, mes jokių 
kalbų su tais mažeikiškiais provokatoriais nebetu-
rėjome. Atsirado kiti iš Židikų – vienas toks juodas, 
ilgas. Vieną kartą mes juos buvome užėję Skuodinės 
miške. Mes radome jų pėdas. Jie mūsų pėdas sekė , 
mes jų. Mes priėjom, bet jie nepajuto. Bet mes tada 
nešaudėme. Aš su jais buvau susitikęs Skuodiškėse 
pas Černiauską. Ten buvo visi susimaišę: vieni tikri 
partizanai, kiti – provokatoriai.

Apie provokatorius miške mes girdėjome. Kas 
jie tokie, konkrečiai nežinojau. Mes tik žinojome, 
kad tokių Mažeikių partizanų nebuvo, kad jie 
apsimetėliai ir šliaužioja aplinkui.

Gerulskiui sakydavau: ,,Varyk tuos apsišau-
kėlius – išgamas šalin.“ Jis – ne, kokie geri vyrai, 
kokios gražios uniformos, kokie geri ginklai. Štai kas 
iš to išėjo. Jie norėjo mums paskirti naktinį parolį, 
bet mes nesileidome į kalbas.

Apie „Alkos“ rinktinės vadą K. 
Venckų-Adomaitį

Aš su Venckumi susipažinau per Eglutę. Kai 
Bytautas žuvo, mes likome dviese, tada nuėjome 
pas Venckų Dagių miške. Jis pasiuntė mus į susi-
tikimą Žadeikių kaime pas Butkų. Davė slaptažodį 
,,karvė – ragai“. Bet į susitikimą niekas neatėjo. 
Venckus turėjo pistoletą septinto kalibro, aš tokio 
nuotraukoje nematau. 

Jo barzda buvo nedidelė, smaili. Ir mes su 
Eglute buvome nusifotografavę. Aš kariškai apsi-
rengęs, automatas rankose. Fotografavo Vaclovas 
Razonas. Jis turėjo didelį fotoaparatą. Pabūdavome 
porą dienų, po to vėl išsiskirdavome.

Aš rugpjūčio 6 dieną irgi turėjau būti pas 
Vencku Dagių miške. Bet kodėl manęs nepaėmė ? 
Gerulskis atvedė tą kagėbistų šaiką. Jei aš būčiau 
buvęs, nebūčiau jų prisileidęs. Toje vietoje, kur jie 
buvo sušaudyti, netoli buvo ir bunkeris. Dabar toje 
vietoje duobė, apaugusi eglėmis.

Vieną kartą, dar gerokai anksčiau prieš Venc-
kaus žūtį, mes buvome apsupti. Venckus buvo su 
kareiviška miline, o aš žaliom kelnėm ir ruda odine 
striuke. Išbėgom ant linijos. Stovi ruskis […], eina 
į šoną nuleidęs automatą ir šneka: ,,Vi mėnia nė 
trogaitė, ja vas“ (liet. Jūs manęs nelieskite, aš jūsų). 
Bet jis kalbėjo su kažkokių akcentu. Ir tada mes 
išėjome per tą miško liniją, o tas kareivis nusisukęs 
stovėjo. Mes jo neužkliudėm, jis mūsų. Kiti tada 
taip pat saugiai atsitraukė.

Ulskytė labai norėjo susitikti su Venskumi, bet 
jis jos neprisileido. Jis sakydavo, kad jam su ja kaž-
kas neaišku (buvo pabėgusi iš Mažeikių kalėjimo).

Kai žuvo Venckus, mes turėjome susitikti Da-
gių miške. Gerulskis atsitempė tuos provokatorius. 
Kažkas iš jų nenorėjo, kad aš eičiau į tą susitikimą. 
Buvome sutarė, kad mane paims. Mes su Eglute 
laukėme, laukėme, bet niekas mūsų nepaėmė. Iš 
ryšininko sužinojome, jog Venckus ir kiti sušaudyti.

Kur Venckus slapstėsi, kur buvo ta vieta, aš 
nežinojau. Jis būdavo apsirengęs kariuomenės 
uniforma. Mums duodavo laikraščių ir lapelių 
Dagių miške, ateidavo trys mergaitės. Viena jų 
buvo Juodoji Onutė, atnešdavo valgyti. Jos eidavo į 
Kalvariją parnešti mums cigarečių. Žmonės kalbėjo, 
jog Dagiuose buvo nužudyta ir viena mergaitė. Jau 
partizanai buvo nužudyti, tik po to kagėbistai vaiz-
davo mūšį ir miško siautimą. Aš į tą vietą nebuvau 
nuėjęs. Kad jų nebeliko, ko ten beeisi.

 
Apie kautynes prie Grūstės malūno 

(1947)

Aš slapsčiausi su Visockiu iš Žemalės. Jo brolis 
gyveno už Grūstės, Orvydiškėse. Kai tas Visockis 
žuvo, su juo kartu nebuvau. Aš jo laukiau prie 
Varduvos, prie Liulio malūno. Išgirdau tik, kad 
šaudo. Ten mat pasala buvo suruošta Antanui 
Momkauskui. Buvo išdavęs Strikaitis, buvęs 
partizanas, suimtas. Iš kalėjimo paleistas, pradėjo 
dirbti savo juodus darbus. Jei dar būtų buvę dau-
giau liudininkų, aš tą Strikaitį būčiau nušovęs. Bet 
pagalvojau, tokia atsakomybė, susilaikiau.

Apie kautynes Sedos girioje 
(1948 m. rugpjūtis)

Kai buvo užpultas Bytautas, mes su Eglute 
buvome tame pačiame kvartale. Netoliese buvo 
Jančiauskas Vacys ir Niūniava Valius. Valių tada 
sužeidė. Mes su Eglute pasislėpėme tarp senų 
kelmų, sugulėme, susiglaudėme, kad mūsų nepaste-
bėtų. Girdim, eina siautimas, ieško mūsų. Žiūrim, 
ateina prie mūsų karininkas. Sustojo gal už kokių 
7–8 metrų nuo mūsų, žvalgosi, stovi. Aš tada turė-
jau karabiną. Karininkas pastovėjo ir davė komandą 
pirmyn ir visi nuėjo. Mes išlindom iš kelmų, bet 
dar buvo neaišku, ar saugu. Prabuvome, kol išaušo. 
Einam toliau, randame Felikso Gerulskio vatinuką. 
Tas matyt netoliese slėpėsi. Tada su Eglute parėjom 
į Šerkšnėnus, į bunkerį netoli Strazdausko. Bunke-
ris nedidelis, dviese telpame. Netoliese girdydavo 
gyvulius. Atnešdavo mums maisto.

Paskui išėjome pas Niūniavas, kažkur netoli 
Ketūnų kaimo, ten buvome neilgai, vėliau išėjome 
į Žadeikių kaimą. Ten susitikome su Venckumi. 
Pasikalbėjome, kaip žuvo Bytautas, ką ten daug 
kalbėsi... Po to išėjome į Žemalę, apsistojome pas 
Rapalus, ten gyvenome klėtyje ir ant tvarto.“

Apie išdaviką Gineitį

Mes jį vadinome Vikčiu, tikroji pavardė Vikto-
ras Gineitis. Jis vienus išdavinėjo, o kitus saugojo. 
Liočikas – Girta Stasys – dažnai ten užeidavo, jie 
buvo draugai. Apie jį nieko nepranešdavo, o kai 
mes užėjome, apie mus tuoj pranešė šėtonams. Tas 
Gineitis gyveno kaime, bet eiguliu nebedirbo. Man 
viskas buvo aišku, kad Gineitis atjojo baltu arkliu. 
Juk jis turėjo baltą arklį.

 Buvo Sedoje tokia Šiuipienė, ji prekiavo sama-
gonu. Stribai pas ją užeidavo išgerti , ji viską iš jų 
sužinodavo ir man pranešdavo. Kai žuvo Bytautas, 
tai Šiuipienė sakė, jog į Sedą baltu arkliu atjojęs 
Gineitis. Jis buvo pas Arlauskį ir pamatė, kad miške 
rūksta dūmai. Viskas aišku, ten yra partizanai.

Apie 1950 m. gruodžio 13 d. kautynes 
Šerkšnėnų kaime

Einame, suserga Antanas Bernotas, žmogui 

blogai. Aš prašau Toliauto: ,,Ar tu per dieną 
palaikysi Antaną, mes išeiname į Latvijos pusę?“ 
Jis sutinka. 

Pareiname – viskas tvarkoje. Tylu. Vakaras. 
Pradedame rinktis, mūsų jau daugiau. Ateina Bie-
liauskas, Klemenienė, susirenkame pas tą Toliautą. 
Jis kažkoks tą vakarą keistas. Ateina Augustas 
Gerulskis, Vaičkus, kitų neprisimenu. Mes su 
Razonu dar dainą užtraukėme. Bernotas stovėjo 
sargyboje, įpuola ir sako: ,,Kažkas perėjo tiltą, bet 
didelis būrys.“

Mes greitai susirenkam daiktus ir išeiname. 
Ėjome į Balėnėlius. Ateiname prie kelio Mažei-
kiai–Seda prie senojo žvyrkelio. Kažkas supliuškėjo 
griovyje. Gerulskis mokėjo rusiškai, sušuko: „Stoj, 
kto idiot!“

Na, ir pradėjo duoti, mes – atgal. Tie paleido 
raketas. Kitiems pavyko atsitraukti, o mus tris ap-
supo. Buvo toks atlydis. Aš su Eglute pasislėpiau 
vandenyje taip, kad vanduo į burną nesisemtų, o 
Vaičkų sužeidė. Iš ryto ant kranto rado nebegyvą.

Išlipęs ant kranto, praradau sąmonę. Atsibudęs 
girdėjau, kaip keliu važiuoja mašinos, o Eglutė buvo 
šalia manęs. Buvo dar tamsu, praaušus pradėjom 
toliau eiti. Šiaip taip priėjom Šerkšnėnus, vėl 
upelis Šaktinė. Ieškom, kaip pereiti, vėl įkrentu į 
upelį. Perėjom į Skuodinės mišką. Nieko neturim, 
rūkyti neturim. Matom, eina miško darbininkas. 
Eglutė buvo kažkaip žvalesnė. Ji pasiveja tą žmogų. 
Tasai suprato, kas mes per vabalai. Davė degtukų, 
užrūkyti. Miško gilumoje sukūrėme ugnelę, išsi-
džiovinom rūbus. Atėjom į pamiškę pas Taučių 
Petrą (Jis buvo mano ryšininkas. Dabar gyvena 
Telšiuose). Eglutė davė ženklą veidrodėliu. Tada 
jis atnešė antklodę, o aš gulėjau. Vakare mane su 
pora arklių nuvežė pas Kazlauską, netoli Rubikų, į 
bunkerį. Reikia batus numauti, neina, kojos sutinę. 
Pabuvau kurį laiką, šiek tiek pasitaisiau. Paskui 
Taučaitė kolūkio arkliais mane su Eglute nuvežė 
pas ryšininką Kesminą. Kesminienė davė po šimtą 
gramų, ir mes nuėjome į bunkerį pas Jaugą.

Po kurio laiko sužeidė Razoną Vacį. Jis kažkur 
ėjo po Petrinių. Prie upelio norėjo nusiprausti, 
o iš paskos jo pėdsakais ėjo stribai. Pakelia galvą, 
o stribokai jau šalia stovi. Razoną sužeidė, bet 
jis išbėgo. Paskui pas Jaugą gydėsi, nebuvo taip 
stipriai sužeistas. Vaistų atnešdavo tokia mergaitė 
iš Nevarėnų.

Po to mes visi susitikdavome pas Jaugą. Išsika-
sėme bunkerį, didelį didelį. Buvome ten keturi. Ten 
prie Rubikų, Balėnėlių.

Apie Balėnų miško kautynes 1951 m. 
gegužės 9 d.

Aš buvau bunkeryje po žeme, pas Jaugą. Kita 
slėptuvė buvo įtaisyta tarp sienų. Ėjo toks kaimo 
keliukas per mišką. Juo buvo galima nuvažiuoti į 
Nevarėnus. Tie miškai buvo Balėnų ar Balėnėlių, 
nebeprisimenu. Buvo sutarta susitikti. Ten žadėjo 
ateiti nevarėniškiai. Nuo Jaugos ūkio iki tos vietos 
gal buvo pora kilometrų. Mes su Eglute nuėjome 
tuo keliu. Tylu, ramu. Susitikome seni draugai, 
viskas gerai. Tas susitikimas vyko iš ryto pusės. 
Atėjo Razonas, Bernotas, Valdemaras Lukšas, dvi 
Norkutės ir jų brolis Norkus-Švyturys, jo pavardės 
nežinojau. Vienas, kuris mus išdavė, neina prie 
mūsų, žaltys, apsiklojo palapinsiauste ir guli. Išgir-
dome, kad aplink mus jau siaučia. Tas išdavikas tik 
plykt į kojas ir į miško gilumą. Aš jo nepažinojau, 
buvo nevarėniškis.

Pradėjo tratėti, mes pradėjome trauktis link kelio, 
kuris eina ant Nevarėnų. Atidengėme ugnį. Kažkas iš 
mūsų sušuko, kad nušovė Švyturį. Visi lekia priekyje, 
o aš paskutinis, atsišaudydamas. Traukiame į mišką. 
Miške vėl susiduriame. Tie šaukia: „Bledės, zdavai-
tės!“ Aš duodu ugnies iš čekiško automato. Tuos 
suguldau. Bėgu pats. Tada dar pamečiau kepurę, buvo 
toks gražus Vytis kepurės kaktoje. Išbėgome į tokias 
pelkes, žiūriu, tos mergaitės nusiavusios, batai pames-
ti. Aš per vandenį su batais. Atidengia ugnį į mane, aš 
jau nebeatsišaudau, įbėgu į tankias egleles. Prisiveju 
Lukšą, Gembutą ir vieną Norkutę. Traukiame keturie-
se, kiti priekyje mūsų. Išsiskaidėme. Norkutė atsiliko 
nuo manęs per keletą metrų. Tik išlenda kareivis ir 
pykšt, nušovė tą Norkutę. Ta tik – ai, ir krito iš karto. 
Aš atgal į mišką. Lukša priklaupė ant kelio ir kareivį 
nupylė. Lukšas turėjo rusišką dešimtuką. Ten tokie 
grioviai, akmenų krūvos. Lukšas šoko per tas krūvas 
ir jį sužeidė. Jis dar išdraskė savo dešimtuko šovinių 
apkabas, išmėtė į visas puses. Aš įkritau į duobę po 
eglaite. Girdžiu viską. Pašaudė ir nutilo. Girdžiu 

atsivaro padvadą (vežimą su arkliu) paimti žuvusių-
jų. Aš pagulėjau toje duobėje, žiūriu visos automato 
apkabos tuščios, tik ,,parabeliuje“ keli šoviniai likę. 
Kai viskas nurimo, grįžau pas Jaugą į bunkerį, bet 
baimė ten būti, mat paėmė sužeistą Bernotą. O ką aš 
žinau, ką jis tardomas pasakys. Tai Jaugos ganykloje 
tokią duobę uždengėm, apkrovėm akmenimis, ir joje 
prasėdėjau kelias dienas, kol sužinojau, jog Bernotas 
mirė stribyne mūsų neišdavęs.

Pas kitą Jaugą parėjo ir Švyturys. Pasirodo, 
jog jis gyvas, tik penkiais šūviais sužeistas. Aš jį 
gydžiau, tepiau su vaistais ir tvarsčiau. Vaistus 
mums perdavė iš Nevarėnų.

Taip mes ir gyvenome. Vienas pas vieną Jaugą, 
kitas pas kitą Jaugą Kirkų kaime. Kada mus Gembu-
tas išdavė, tai jis savo bunkeryje ar pats nusišovė, ar 
buvo nušautas. Jo pavardės aš nežinojau, lyg buvo 
dirbęs policininku Klaipėdoje.

Kaip žuvo Eglutė, aš negaliu pasakyti, ji turėjo 
du pistoletus, ar ji pati nusišovė, ar ją nušovė. Jei ji 
nebūtų su kitais bėgusi, o būtu su manimi pasili-
kusi, gal ir šiandien dar gyva būtų buvusi. Ten jau 
nebežiūrėjo vienas į kitą. Gelbėjosi, kaip kas išmanė.

Apie nuosprendžius Tinteriui ir 
Niūniavai

Buvo toks Tinteris, slapyvardžiu Merūnas. Buvo 
toks su akiniais. Danguolė buvo jo žmona. Tą Tinterį 
nušovė patys miškiniai, nes jis pradėjo išdavinėti žmo-
nes. Jis buvo kilęs lyg nuo Gegrėnų. Prie vokiečių buvęs 
[...] sanitaru. Jis turėjo revolverį Naganą. Kiti tokio 
neturėjo. Matyt, jam tą Naganą davė emgėbistai. Jis 
buvo pradėjęs rodyti bunkerius, todėl buvo likviduotas.

Vacys Niūniava buvo pradėjęs plėšikauti. Jis 
turėjo kažkokių ryšių su Tinteriu. Niūniavą užkasė 
kažkokiame miške, sename bunkeryje. Pabaigoj aš 
su tuo Niūniava buvau kartu. Jis matyt kažką jautė. 
Jis manęs paklausė, ar aš neturiu odekolono. Aš jam 
atsakiau, kad turiu ir padaviau buteliuką. 

Jis sako: „Kažkas negerai“, paėmė ir išgėrė tą 
odekoloną. Juk jis galėjo nebėgti. Kodėl jis to nedarė, 
aš nežinau. Iš manęs parašo nereikalavo, kad jį reikia 
likviduoti, bet Eglutė pasirašė. Kiek ten tų parašų 
reikėjo, aš nežinau.

Apie Butkų

Buvo toks Butkus Žadeikų kaime, ten užeidavo 
Venckus, Bytautas ir kiti. Ten bunkerio nebuvo. 
Apsistodavome kluone. Ten susirinkdavo daug 
žmonių. Vieną rytą Butkaus žmona mane paėmė 
dirbti virtuvėje, reikėjo priskusti nemažai bulvių. 
Butkai buvo trys broliai. Vienas buvo policininkas 
vokiečių laike Vilniaus krašte, antras – kariškis ir 
trečias ūkininkas. Tasai galėtų daug pasakyti apie 
Venckų, jei tik dar gyvas.

Apie Grakauską (Krakauską)

Buvo Žemalėje toks Grakauskas. Jis su Čeplins-
ku buvo pabėgęs iš Mažeikių kalėjimo. Tirkšlių 
stribokas Jautakis atvažiavo į Žemalę, užėjo pas 
vargonininką ar zakristijoną, paėmė jo armoniką ir 
išėjęs į lauką pradėjo groti. Prisistato Grakauskas, 
atima jo automatą. Nusiveda Jautakį į paštą, įlipa 
pro langą ir paskambina į Tirkšlių stribokyną ir 
sako: „Skambina Grakauskas, kalbės Jautakis“, ir 
liepia Jautakiui kalbėti poterius. Paskui vėl į ragelį 
sako, jog išeinąs į Sedos girios 16 kvartalą. Labai 
mandras buvo. Jautakis pareina į stribokyną. Jo 
klausia, kame ginklas? Nėra. Gavo kalėjimo.

Račiuose ar Račaliuose stribokai gėrė samago-
ną. Ateina Grakauskas: „Rankas aukštyn!“ Vieną 
striboką pritrenkė, atėmė šautuvus. 

Jo tikroji pavardė buvo Krakauskas. Jis atsidūrė 
kažkur Rusijoje.

Apie partizaną Jokšą

Tas Jokšas jokiame būryje nebuvo. Jis vaikščiojo 
vienas. Jis mane daug mokė, kaip elgtis, kaip kovoti, 
kaip šaudyti. Jis man daug padėjo. Jokšas stovėjo 
Rubikuose pas kažkokią moterį. Strazdauskas, 
meistrelis, mums sako: „Priimkit, vyrai, tą Jokšą. 
Žmogus vargsta vienas pats, šąla, o pas mus bun-
keryje šilta.“ Mes sutikome: „Kodėl gi ne.“ Pradeda 
aušti, rytmety ir nueiname. Jį reikia parnešti, 
nepaeina. Paėmėme ant rankų ir nešame. Jis mirė 
pas Kazlauską. Mes jį palaidojom.
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Lietuvių išeivija JAV

Tęsinys kitame numeryje

2019 m. lapkričio 30 d. sukanka 10 metų, 
kai jau nebėra Lietuvos garbės generalinio 
konsulo Los Andžele inžinieriaus Vytauto 
Čekanausko (1929–2009). Ne žodžiais, o 
darbais jis buvo tikras Lietuvos patriotas. 
Visą savo sąmoningo gyvenimo laisvalaikį 
aukojo JAV lietuvių visuomeninei veiklai, at-
vedusiai jį į Lietuvos diplomatinės tarnybos 
gretas, tampant antruoju Lietuvos konsulu 
JAV Vakarų pakrantėje (1977–2009). Prisime-
nant šį aktyvų visuomenininką ir diplomatą, 
tikslinga trumpai skaitytojams priminti jo 
brandžią pirminę politinę veiklą Amerikos 
lietuvių tarybos (toliau – ALT) Los Andželo 
skyriuje, kur jis ne kartą buvo renkamas šios 
organizacijos vadovu. Kaip tik tuomet jam 
teko užmegzti ryšius su Los Andželo miesto 
valdžia, Kalifornijos valstijos senatoriais ir 
kongresmenais, JAV tautinių grupių Los 
Andžele vadovais bei telkti įvairias vietos 
lietuvių organizacijas. Darbuodamasis 
ALT Los Andželo skyriuje V. Čekanauskas 
užmezgė glaudžius ryšius ir su pirmuoju 
Lietuvos garbės generaliniu konsulu Los 
Andžele dr. Juliumi J. Bielskiu (1891–1976). 
Tuo metu garbaus amžiaus Lietuvos atstovas 
ne visuomet galėdavo dalyvauti įvairiuose 
renginiuose, todėl dažnai ALT skyriaus 
Los Andžele pirmininkas V. Čekanauskas 
konsului atstovaudavo, perskaitydamas 
konsulo parašytas kalbas ir sveikinimus, jo 
vardu dalyvaudavo tautinių grupių susiti-
kimuose ir pan. Visa tai po truputį dėjo Los 
Andželo lietuvių pasitikėjimo juo pagrindus, 
kaip galimu J. J. Bielskio įpėdiniu, būsimoje 
konsulinėje veikloje. Šio straipsnio atsiradi-
mas buvo galimas tik Los Andželo lietuvių 
garsaus veikėjo Albino Markevičiaus dėka, 
nes jis išsaugojo ALT Los Andželo skyriaus 
archyvą, kuriuo maloniai leido pasinaudoti 
šio straipsnio autoriui.

Rinkimai į ALT Los Andželo 
skyriaus valdybą

1969 m. gegužės 4 d. Lietuvių bendruome-
nės patalpose Los Andžele altininkai išsirinko 
naują skyriaus valdybą iš septynių narių ir 
keturių kandidatų bei Revizijos komisiją iš 
trijų žmonių. Daugiausia balsų į valdybą 
gavo R. Gajauskas – 33, R. Barauskaitė – 32, V. 
Čekanauskas (atstovavo Lietuviams respubli-
konams Los Andžele) – 32, A. Skirius – 31, o 
kiti nariai žymiai mažiau. Tuojau pat valdybos 
nariai pasiskirstė pareigomis. Pirmininko par-
eigos buvo patikėtos Vytautui Čekanauskui, 
o vicepirmininkais tapo K. Liaudanskas ir 
A. Skirius. Kartu valdyba atkreipė dėmesį, 
kad susirinkime dalyvavo 49 asmenys, ats-
tovaujantys 23 vietinėms organizacijoms, 
sambūriams ir klubams. Ir toks dalyvių bei 
atstovaujamų organizacijų skaičius buvo, 
kaip pažymėta posėdžio protokole, „vienas iš 
skaitlingiausių per eilę metų“. Tai vyko ypatin-
gomis JAV lietuvių organizacijoms sąlygomis. 
Mat sustiprėję naujieji lietuviai imigrantai di-
pukai pradėjo periminėti grynorių organizacijų 

Amerikos lietuvių tarybos skyriaus Los Andžele 
veiklos 1969–1977 m. apžvalga (pirmininkaujant 

inžinieriui Vytautui ČEKANAUSKUI)
Prof. dr. Juozas SKIRIUS, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

vadovybes. JAV LB vadovai dabar jau tikėjosi 
savo rankose sukoncentruoti surenkamas 
išeivijoje lėšas, kurias naudotų ne tik išeivijos, 
bet ir Lietuvos laisvinimo reikalams. Drauge 
buvo bandoma perimti ir politinę veiklą – 
Lietuvos laisvinimą. Tačiau atnaujintos senųjų 
organizacijų skyrių vadovybės tam nepritarė. 
Pavyzdžiui ALT finansiškai nuo seno rėmė 
VLIK ir to nesiruošė atsisakyti. Nesiruošė 
surinktų finansų perduoti JAV LB. Tai įnešė 
prieštaravimų tarp ALT ir JAV LB. 1969 m. 
gegužės 17 d. dienraštis Naujienos kaip tokio 
„nepaklusnumo“ JAV LB pavyzdį nurodo 
į ALT Los Andželo skyriaus naują valdybą. 
Tas pats dienraštis anksčiau valdybai reiškė 
kritiką, kad jos narius „vienus apėmė apatija, 
o kiti nesiryžo vesti nepabaigiamų ginčų su 
vieningos lietuvių politinės veiklos priešais“. 
Todėl dabar ALT Los Andželo skyriaus veiklos 
suaktyvinimui ir buvo pasirinktas jau savo vei-
klumu pasižymėjęs V. Čekanauskas, kuriam 
teko sunki užduotis sureguliuoti Kalifornijos 
lietuvių organizacijų santykius. Jo vadovauja-
ma veikla ALT užsitęsė – Los Andželo skyriui 
vadovavo net iki pat 1977 m. Tai akivaizdžiai 
rodo jo, kaip vadovo, kompetenciją ir lietuvių 
organizacijų pasitikėjimą juo.

Viename 1977 m. ALT Los Andželo 
skyriaus parengtame dokumente rašoma: 
„Amerikos Lietuvių Taryba – tai tipiška or-
ganizacija, kurios rėmuose telpa beveik visi 
lietuviški organizuoti vienetai, pradedant 
nuo ideologiniai skirtingų politinių srovių 
iki bendraminčių šalpos sambūrių. Jos sky-
riai veikia beveik kiekvienoje lietuviškoje 
kolonijoje, ir per eilę metų yra atlikę daug 
prasmingų darbų, ar tai garsindami lietuvių 
vardą, ar skelbdami kenčiančios lietuvių 
tautos nelaimę ir vargus sovietinėje vergijoje“. 
Vienas iš ALT padalinių nuo 1942 m. veikė ir 

Kalifornijos valstijoje, Los Andželo mieste. Jo 
veikla, kaip ir kitų skyrių, daugiausia ribojosi 
vietine aplinka ir, kaip rašoma minėtame 
dokumente, „tik retkarčiais išeina į visos JAV 
plotmę. Tam keblumų sudaro atskirų valstijų 
konstitucijos ar pačių gubernatorių asmeniški 
nusistatymai, liečia oficialų bendravimą su 
mažumų žmonėmis, ypatingai mums rūpi-
mais politiniais klausimais“ ALT padalinio 
Los Andžele veiklos istorija gana plati ir tu-
rininga, bet ryškėjo keliomis kryptimis ir, su-
prantama, su galutiniu politiniu bei agitacijos 
skleidimo rezultatu. Tai, kas lietuvių išeivijai 
Los Andžele buvo svarbiausia, keliant Lietu-
vos klausimą, trumpai bandysime apžvelgti.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimai

Los Andželo mieste jau nuo seno Vasario 
16-osios proga prie miesto rotušės būdavo 
iškilmingai iškeliama Lietuvos trispalvė, o 
miesto meras bei taryba išleisdavo atitinkamą 
rezoliuciją, skelbiančią tą dieną Lietuvių Diena 
(Lithuanian Day) Los Andželo mieste. Dažnai 
sveikinimo žodį pasakydavo miesto vadovas ar 
jo deleguotas asmuo. Tradiciškai Los Andželo 
lietuviai švęsdavo dvi dienas: pirmoji – vėliavos 
pakėlimas ir renginiai amerikiečiams. Tai buvo 
ALT Los Andželo skyriaus organizuojamas kas-
metinis renginys. Visuomet į vėliavos pakėlimą 
organizuotai atveždavo parapinės lituanistinės 
mokyklos vaikus, papuoštus tautiniais rūbais; 
kviesdavo skautų ir ateitininkų atstovus. ALT 
Los Andželo skyriaus pirmininkai, tarp jų ir 
V. Čekanauskas, pasakydavo tam renginiui 
pritaikytą kalbą.

 Po vėliavos pakėlimo ALT Los Andželo 
skyriaus vadovybė lankydavo Nepriklau-
somybės Akto signataro prof. Mykolo 

Biržiškos (1882–1962) kapą, padėdavo ant 
jo gėlių. Ta proga būdavo kreipiamasi į vie-
tinę spaudą, radiją ir televiziją, pasiunčiant 
visiems atitinkamą pareiškimą ir medžiagą 
apie Lietuvą tikslu pasigarsinti tarp ame-
rikiečių. Tačiau prasimušti į žiniasklaidą 
nebuvo lengva. Pavyzdžiui, remiantis V. 
Čekanausko pranešimu, 1976 m. ALT Los 
Andželo skyriaus vadovybė kreipėsi į 28 
laikraščių redakcijas, 11 radijo stočių ir 7 
televizijas. Šių pastangų dėka tik viena ra-
dijo stotis dvi dienas vedė pasišnekėjimus 
su ALT skyriaus vicepirmininku Antanu 
Skiriumi, o 7 laikraščių redakcijos tuo metu 
panaudojo jiems atsiųstą medžiagą savo 
leidiniuose. Kai kada pavykdavo pakliūti į 
vietinę televiziją. Pavyzdžiui, 1975 m. viena 
televizija rodė Lietuvos vėliavos pakėlimą. 

Antroji diena – pamaldos Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje ir minėjimas. Minėjimas 
visuomet vykdavo nusamdytoje didelėje 
salėje kviečiant dalyvauti ne tik tautiečius, 
latvių ir estų bendruomenių atstovus bei jų 
diplomatus, bet ir Los Andželo miesto bei 
įvairių amerikiečių organizacijų atstovus. 
Visuomet dalyvaudavo paskutinis JAV pa-
siuntinys Lietuvai dr. Owen Norem, gyvenęs 
Los Andžele. Pagrindinį pranešėją minėjime 
stengdavosi pakviesti iš šono, nors tai ir 
nemažai kainavo: 1968 m. kalbėjo atvykęs 
Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone narys dr. 
Stasys Bačkis, 1969 m. – Lietuvių krikščionių 
demokratų sąjungos pirmininkas Algirdas 
Kasulaitis, 1970 m. – Lietuvos generalinis kon-
sulas Toronte dr. Jonas Žmuidzinas, 1972 m. – 
JAV gamtos aplinkos valdininkas ir JAV LB 
veikėjas Valdas Adamkus iš Čikagos, 1973 m. – 
prelatas Ladas Tulaba, Šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje rektorius, 1975 m. – Lietuvos laisvės 
forumo Floridoje vadovas Vilius Bražėnas, 
1976 m. – ALT pirmininkas dr. Kazys Bobelis 
iš Čikagos, 1977 m. – LKMA narys dr. Vytautas 
Vygantas. Taip siekiama kuo daugiau pri-
traukti klausytojų, nes buvo renkamos aukos 
Lietuvos laisvinimo reikalams. Minėjimo metu 
visuomet buvo priiminėjamos rezoliucijos, 
rašomi ALT Los Andželo skyriaus vadovų 
laiškai JAV prezidentui ir valstybės sekretoriui, 
aukšto rango politikams primenant Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo šalių okupaciją1. ALT archy-
ve yra išlikę senatorių, kongresmenų ir net 
valstybės sekretorių palaikantys, pritariantys 
atsakymai adresuoti lietuvių organizacijos 
vadovams. 

Nuotr. iš Čekanauskų šeimos asmeninio 
archyvo

Iš kairės: konsulas Anicetas Simutis, Janina ir 
Vytautas Čekanauskai, 1977 m. gruodžio 11 d., 

Los Andželas

Iš kairės: pirmoje eilėje Daiva, Rita ir Vida Čekanauskaitės, antroje eilėje konsulas Anicetas 
Simutis, Janina Čekanauskienė, dr. Kazys Bobelis, Vytautas Čekanauskas, Adelė ir Alfonsas 

Budriūnai, trečioje eilėje – trečia Alfonsa Pažiūrienė, antras Antanas Skirius, ketvirtas 
kompozitorius Bronius Budriūnas, 1977 m. gruodžio 11 d., Los Andželas

Iš kairės: Lietuvos pasiuntinys Stasys Lozoraitis, garbės konsulas V. Čekanaus-
kas ir klebonas Jonas Kučingis, 1987 m. lapkričio 25 d., Los Andželas

Gražina ir Vytautas Landsbergiai (dešinėje) su Vytautu ir Janina 
Čekanauskais, 1991 m. gegužės 9 d., Los Andželas

1 Archyve yra išlikę 1975 02 20 ALT Los Andželo skyriaus pirmi-
ninko V.Čekanausko laiško JAV prezidentui R. Nixon’ui ir 1975 02 
20 laiško JAV valstybės sekretoriui Henry A. Kissinger’iui nuorašai 
bei kiti politinio pobūdžio raštai
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Vilniaus krašto istorija

Knygos buvo pristatytos Lietuvos na-
cionaliniame muziejuje. Vakarą moderavo 
humanitarinių moksl. dr. Birutė Rūta Vit-
kauskienė, pavadinusi jį renginiu iš „neatsa-
kytų Lietuvos istorijos klausimų.“ „Turime 
ir klaidingai ištransliuotų, užmirštų, mitais 
apipintų klausimų, kurie, manyčiau, turėtų 
jaudinti Lietuvos visuomenę, – sakė B. R. 
Vitkauskienė. – Šių metų rudens mėnesiai 
skirti 1863–1964 m. sukilėlių perlaidojimo 
ceremonijai, juk Nacionalinis muziejus yra 
labai daug prisidėjęs prie šio atradimo. Daug 
buvo padaryta, kad sukilėlių palaikų atradi-
mo Gedimino kalno viršūnėje istorija įgytų 
didžiulį mastą. Mes išleidome dvi naujas 
knygas, kurios buvo pristatytos lapkritį ir 
tai – mūsų baigiamasis įnašas šioje sukilėlių, 
žuvusių Lukiškių aikštėje, atradimo istorijo-
je,“ – kalbėjo B. R. Vitkauskienė. 

Tačiau grįžkime prie dvitomio leidinio 
Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas 
Vilniaus krašte. Pasak B. R. Vitkauskienės, 
vidinė valstybės gyvastis – jos tautinė tapa-
tybė. „Šio vakaro metu vaizdais parodysime, 
kaip vyko tautinis atgimimas čia, Vilniuje, 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, priminsi-
me, kokie politiniai įvykiai turėjo lemiamą 
reikšmę lietuvių švietimui, paspartino tauti-
nės valstybės atkūrimą ir Nepriklausomybės 
Akto paskelbimą. 

Fotografijose atsiskleidžia lietuvių 
bendruomenės gyvenimas Vilniaus krašte 
(vaidinimai, chorai, kultūrinės draugijos, 
mokslo ir švietimo draugijos), inteligentijos 
požiūrio į tautinę valstybę kaita (Tautos 
namų idėja). Bus rodomi kino kronikos 
kadrai, leidinio sudarytoja pasakos, kokias 
juokingas, graudžias ir sukrečiančias isto-
rijas slepia šio itin sunkaus Vilniaus krašto 
lietuviams laikotarpio fotografijos.“

Knygos pristatymo vakare dalyvavo 
šių knygų sudarytoja muziejininkė Jūratė 
Gudaitė, prof. Libertas Klimka, teatrologė 
Gražina Mareckaitė, doc. dr. gydytojas 
Jurgis Pleskačiauskas, fotografijos istorikas 
Stanislovas Žvirgždas.

Tarp svečių matyti ir buvusi muziejaus 
direktorė Birutė Kulnytė – viso šio projekto 
idėjinė vadovė. 

Kaip lietuviai pradėjo važiuoti 
į carinį Vilnių

Knygos sudarytoja Jūratė Gudaitė da-
lijosi prisiminimais apie knygos gimimo 
idėją. „Mintis imtis šios temos kilo jau 

prieš kelis metus. Apie tai kalbėjausi su 
buvusia direktore Birute Kulnyte. Ji labai 
palaikė ir sakė: daryk. O ką daryti iš pra-
džių nebuvo labai aišku. Bet su šia tema 
buvau susidūrusi dar dirbdama Kultūros 
ir meno archyve, kur radau informacijos 
apie Vilniuje ir jo apylinkėse virusį kultū-
rinį gyvenimą. 

Akiratis plėtėsi, nes teko dirbti ne vienoje 
paveldą saugojančioje įstaigoje – tai ir Teatro 
muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, ir dabartinė darbovietė – Nacio-
nalinis muziejus. 

Akys vis užkliūdavo už labai įdomių 
nuotraukų. Vis tik didžiausias lobynas buvo 
Tautosakos institute, nes ten saugomas 
visas Lietuvių mokslo draugijos archyvas. 
Lituanistinė medžiaga yra pati išsamiausia 
ir įdomiausia. Taip po truputį vėrėsi būsi-
mo albumo – knygos apmatai“, – atidžiai 
besiklausantiems svečiams pasakojo Jūratė 
Gudaitė.

Pirmosios knygos pratarmėje, kurią pa-
rašė Jūratė Gudaitė, sužinome, kad didžioji 
dalis fotografijų priklauso Aleksandrai Jura-
šaitytei, taip pat Jonui Demkui. Juos ir kitus 
vilniečius fotografus – Aleksandrą Jurašaitį, 
Joną Strazdą, Bronislovą Miedzionį, Antaną 
Atrošką, A. Saikauską neabejotinai galime 
laikyti lietuvių tautinio atgimimo Vilniuje 
metraštininkais. 

Tų nuotraukų yra daug, todėl pirmoji 
knygos dalis yra skirta parodyti, koks buvo 
to meto gyvenimas. Kaip lietuviai pradėjo 
važiuoti į carinį Vilnių, kur niekas lietuviškai 
nekalbėjo. Kaip jie kūrė pirmąsias draugijas, 
ką jie darė, kad Vilnius būtų atlietuvintas. 

1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos Taryba 
priėmė nutarimą, kuriame skelbė „atstatanti 
nepriklausomą demokratiniais pamatais 
sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje“. Ilgai brandinta nepriklausomos 
Lietuvos valstybės idėja tapo kertiniu įvykiu, 
kuris paskatino didelį mūsų tautos dvasinės 
energijos proveržį, pažadino šimtmečiais 
okupantų slopintą savivertės ir savigarbos 
jausmą, suteikė galimybę atsiskleisti kū-
rybiniams gebėjimams kuriant pažangią, 
savarankišką tautinę valstybę.

Knygos Lietuvių tautinis atgimimas ir 
švietimas Vilniaus krašte pratarmėje rašoma, 
kad „pagrindinės nuostatos, kuriomis toje 
kovoje vadovavosi lietuvių inteligentija, 
buvo išlaikyti gimtąją kalbą ir šviesti tautą. 
[...] Daugiausiai nerimo kėlė stipriai nutautė-
ję Vilniaus gubernijoje gyvenantys lietuviai“. 

Fotografijos su aprašais leidžia 
pamatyti šimto ir daugiau metų 

istorijas, garsius Lietuvos žmones

Ne tik fotografijos, bet ir išlikę istoriniai 
šaltiniai, laikraščiai, mums liudija, sako kny-
gos sudarytoja Jūratė Gudaitė, kaip, mieste 
gausėjant lietuvių, susikūrė veikli Vilniaus 
lietuvių bendruomenė. Ji ėmė steigti labda-
ros, kultūrines, švietimo ir mokslo draugi-
jas, laikraščius, chorus, atidarė pirmąsias 
lietuviškas mokyklas, rengė vaidinimus ir 
koncertus, kovojo dėl lietuvių kalbos įvedi-
mo Vilniaus krašto bažnyčiose. 

Tuo ir nepaprastas šis dvitomis: foto-
grafijos su aprašais leidžia pamatyti šimto 
ir daugiau metų istorijas, garsius Lietuvos 

Nedaug lietuvių tais laikais Vilniuje buvo, 
bet kokie pasiutę jie buvo...

Aušra VIRVIČIENĖ, Vilnius

Iš kairės: teatrologė Gražina Mareckaitė, gydytojas, doc. dr. Jurgis Pleskačiauskas, fotografijos 
istorikas Stanislovas Žvirgždas, prof. Libertas Klimka, knygos sudarytoja muziejininkė Jūratė 

Gudaitė. Aušros Virvičienės nuotr.

Birutė Kulnytė – Lietuvos muziejininkė, kultū-
ros istorikė. Aušros Virvičienės nuotr.

Metams baigian-
tis Lietuvos skaityto-
jus pasiekė nepakar-
tojamas dvitomis – 
fotografijų ir doku-
mentų rinkinys Lie-
tuvių tautinis atgi-
mimas ir švietimas 
Vilniaus krašte (kn. 1, 
sud. Jūratė Gudaitė, 
Vilnius: Lietuvos na-
cionalinis muziejus, 
2019, 600 p.; kn. 2, 
sud. Jūratė Gudaitė, 
Vilnius: Lietuvos na-
cionalinis muziejus, 
2019, 472 p.).

žmones, kurių pavardės amžiams įrašytos 
Lietuvos valstybingumo metraštyje. 

Susitikimo ir knygos pristatymo visuo-
menei metu dvitomio sudarytoja Jūratė 
Gudaitė mielai dalijosi fotografijų gimimo 
istorijomis, šaltiniais, kurie padėjo geriau 
suprasti to laikotarpio gyvenimo aktualijas. 

„Pavyzdžiui – carinės priespaudos lai-
kais visos religinės procesijos buvo uždraus-
tos. Po spaudos atgavimo 1904 m. turime 
1917 m. vokiečių darytą fotografiją. Kunigas 
Pranas Bieliauskas įdomiai rašo, kaip jie 
ruošdavosi toms procesijoms. Buvo svarbu 
pasirodyti ir gražiau, ir geriau nei lenkai. 
Procesijai ruošdavosi visos prieglaudos: kas 
kaip rengiasi, kas po ko eina, kokias giesmes 
gieda. Kiekviena nuotrauka gali ką nors 
įdomaus atskleisti,“ – sako Jūratė Gudaitė.

Knygos pristatyme dalyvavusio fotogra-
fijos istoriko Stanislovo Žvirgždo nuomone 
šios knygos yra labai savalaikės. „Neseniai 
mes šventėme valstybės 100-metį, ir pamaty-
ti, kaip net keletą kartų vyko tos nepriklau-
somybės atkūrimas, yra labai svarbu. Foto-
grafijos tai ir leidžia, ir kviečia tai padaryti. 
Juolab, kad fotografijos nemeluoja.“ Tais 
laikais dar nebuvo tokių techninių galimy-
bių kaip fotografijų falsifikavimas, todėl, S. 
Žvirgždo nuomone, jos yra dar vertingesnės. 

Didžioji dalis nuotraukų yra fotografo 
Aleksandro Jurašaičio, tikro atgimimo 
metraštininko. Po tėvo mirties 1915 m. jo 
darbą tęsė dukra Aleksandra Jurašaitytė. 
Fotografijos istorikas prisipažįsta, kad net 
jam dalis Jurašaičių nuotraukų buvo didelė 
staigmena. 

Be to, sakė S. Žvirgždas, „esu nustebęs, 
kokios puikios kokybės nuotraukos, kurias 
matau šioje knygoje, džiaugiuosi, kad šiuo-
laikinės technikos pagalba buvo pataisytos 
šimtmečio senumo nuotraukos.“

Be to, svarbu, kad nuotraukos yra istoriš-
kai nuoseklios, pastebi fotografijos istorikas. 
Spaudos atgavimas, įvairių lietuviškų kul-
tūros renginių pradžia. „Inteligentų Vilniuje 
buvo sauja, tilpdavusi Jurašaičio ateljė. O 
ateljė telpa 30–40 žmonių. Galima sakyti, 
kad tai buvo pirmasis klubas, nes visų kitų 
organizacijų dar nebuvo...“

„Tai kas aš esu dabar?“ – klausia 
doc. dr. J. Pleskačiauskas

Vilniečių ainių klubo narys doc. dr. Jur-
gis Pleskačiauskas yra vilnietis, jo giminė 
žinoma nuo 1888 metų. „1892 m. Vilniuje, 
Žvėryne, buvo parduodami žemės sklypai. 
Mano senelis už 600 rublių nusipirko 9 arų 
sklypą ir jame pasistatė namą. Likimo sudė-
liota taip, kad seneliai pasimirė, o mano tėtis 
su seserimi atsidūrė Markučių prieglaudoje, 
kurioje gyveno iki pilnametystės“ – prisi-
minimais dalijosi daktaras ir pasidalijo dar 
viena istorija. „Giminės pavardės lenkmečiu 
buvo iškraipytos, – lietuviškos pavardės 
prievarta buvo lenkinamos. Iš gražios mano 
mamos pavardės – Jovaraitė – buvo padaryta 
nežinia kokia – Jaworovicz...“

Iki šių dienų doc. dr. J. Pleskačiauskas 
turi savo gimimo liudijimo nuorašą, – jis dvi-
gubas, išduotas dvejomis kalbomis – kairėje 

pusėje – lenkiškai, dešinėje – lietuviškai. „Tai 
kas aš esu dabar“? – retoriškai klausia doc. 
dr. J. Pleskačiauskas. 

Šios knygos, albumai – tarsi Lietuvos Ne-
priklausomybės 100-mečio minėjimo tęsinys, 
sako prof. Libertas Klimka. Jos nepaprastai 
gaivina istorinę atmintį. Visos nacionalinio 
muziejaus išleistos knygos nusipelno pagyrų 
– jos profesionaliai sumaketuotos, puikios 
kokybės ir nepaprastai aktualios. 

Leidinyje beveik trečdalis nuotraukų, 
kur J. Basanavičius – viduryje. Visose 

organizacijose, visose veiklose

Antroji leidinio dalis skirta Vilniaus 
krašto lietuvių švietimo istorijai. Knygoje 
publikuojami lietuviškų švietimo įstaigų, 
veikusių Lenkijos okupuotoje teritorijoje, 
dokumentai ir fotografijos. Jose įamžinti 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, 
taip pat vienintelės provincijoje įsteigtos 
lietuviškos Švenčionių gimnazijos, „Ryto“ 
draugijos išlaikomų kaimo mokyklų ir skai-
tyklų vaizdai. Vilniaus krašto lietuviai buvo 
priversti dėti daug pastangų, kad išsaugotų 
gimtąją kalbą, ja galėtų mokyti savo vaikus 
lietuviškose mokyklose, turėtų savo spaudą 
ir puoselėtų tautinę kultūrą. Okupacinė val-
džia net 20 metų vykdė nutautinimo politiką. 
Tačiau buvo priešinamasi tokiai prievartai. 
Kaimuose buvo steigiamos lietuviškos 
mokyklos, įvairios švietimo organizacijos 
vienijo ir skatino tautiečius nepamiršti gim-
tosios kalbos, siekti laisvės ir pilietinių teisių, 
rašoma pratarmėje. 

„Pažvelkime į antrąjį tomą. Kaimo mo-
kyklėlės. Pasižiūrėkime į nuotraukas. Vaikų 
jose – gal 10, – aktualijomis dalijasi prof. L. 
Klimka. – O kas šiandien su tokiomis moky-
klomis daroma? Jos uždaromos. Masiškai. 
Seniausiai nėra mažų mokyklų, vaikai ve-
žiojami su geltonais autobusiukais į didesnes 
mokyklas. Pasižiūrėkime į tų vaikų veidus. 
Man kažkaip užgauna širdį... Žiūri į jų akis 
ir matai kažkokią viltį jose. Tarsi žiūri į ateitį. 
Tarsi žiūri, mato Lietuvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Mato sugrąžintą istorinę Lietuvos 
sostinę. Tokius dalykus tikrai kartais galima 
įžiūrėti. O Voronežo pabėgėliai? Merginos 
su tautiniais rūbais! Na kas šiais laikais 
bėga iš Lietuvos su tautiniais rūbais? Tokie 
dalykai, vartant šias knygas, labai užkabi-
na“, – pastebi profesorius. 

„Kad ir J. Basanavičiaus įkurta Lietuvių 
mokslo draugija. Ten yra padėti pamatai 
mūsų būsimai valstybei. Kaip protingai, 
genialiai sudėlioti stulpai. Mokslas, Kultū-
ra, Švietimas. Ir visomis tomis kryptimis 
pradėta nuosekli veikla. Ir vadovėliai leisti, 
ir mokslo suvažiavimai vyko, muziejai ku-
riami, kultūros renginiai vyko, bibliotekos 
steigiamos. Visi dalykai, kurie būtini vals-
tybės pamatams. Ir vos ne trečdalis tokių 
nuotraukų, kur J. Basanavičius – viduryje. 
Visose organizacijose, visose veiklose. Jo 
autoritetas buvo labai reikalingas. Nedaug 
tų lietuvių tais laikais buvo, bet kokie jie 
pasiutę buvo – šypteli prof. L. Klimka. De-
vyndarbiai, užsispyrę, energingi, emocingi, 
išsilavinę žmonės. Jie kūrė valstybę.“
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Pabaiga

Knygos

Širvintų rajono gyventojai 
gavo gražią dovaną – fo-
tografijų albumą „Širvintų 
krašto žmonės“ (2019), kurį 
parengė ir išleido fotografas 
Jonas Lučiūnas. J. Lučiūnas 
(g. 1947) – taip pat širvin-
tiškis, gimęs Lapelių kaime 
(Čiobiškio sen., Širvintų r.). 
1964 m. baigęs Musninkų 
vidurinę mokyklą, jis studi-
javo ekonomiką Maskvoje 
ir Odesoje, kėlė kvalifikaciją 
Švedijoje. Nors daug metų 
dirbo Lietuvos kooperacijos 
sistemoje, pomėgis fotografijai išliko visą 
amžių, dar bestudijuodamas Odesos tech-
nologijos institute ėmė dalyvauti fotografijos 
parodose. Jis yra parengęs ir išleidęs daug 
knygų apie Širvintų kraštą: „Čiobiškio kraštas“ 
(2006), „Peizažai“ (2007), „Širvintų kraštas“ 
(2009), „Lietuva – legendų, dainų ir pasakų 
šalis“ (2009), „Puokštė Lietuvos laisvei“ 
(Jonas Lučiūnas pristato Lietuvos vaikų pie-
šinius) (2009), „Portretai“ (2009), „Čiobiškio 
portretas“ (2011), „Lietuvos peizažas“ (2011), 
„Ramu į tėviškę sugrįžti“ (2013). Ypatingą 
vietą užima jo išleista Lapelių kaimo istorija 
„Į Lapeles pargrįžta paukščiai“ (2017). Šioje 
350 puslapių gausiai iliustruotoje knygoje yra 
visa kaimo istorija. Ji nepaprastai įdomi ne tik 
Lapelių kaimo, bet ir Musninkų bei Čiobiškio 
gyventojams. Taip pat labai įdomus ir vertin-
gas yra ir kitas fotografo leidinys „Čiobiškio 
portretas“ (2011), per nuotraukas pasakojantis 
apie Čiobiškio seniūnijos gyventojus. 

Fotografijų albumas „Širvintų 
krašto žmonės“ – tai nepaskutinis 
fotografo darbas. Jis ieško naujų 
Širvintų krašto veidų, išvykusių 
už Lietuvos sienos ar gyvenančių 
kitose šalies vietovėse. Taigi šiuo 
albumu J. Lučiūno veikla nesibai-
gia, lauksime naujų jo albumų.

Žemiau spausdinamas J. Lu-
čiūno įžangos žodis, kurį jis paren-
gė fotografijų albumui „Širvintų 
krašto žmonės“.

Fotografijų albumo „Širvintų 
krašto žmonės“ autoriaus ir 

leidėjo žodis

„Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne 
miškai, ne upės. / Tėvynės sąvoka moralinė. / 
Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. / Tik tas jos ne-
praras, kas nenorės...“ – taip žmogaus esmės ryšį 
su Tėvyne yra apmąstęs istorinių dramų autorius 
Juozas Grušas. Panašiai galima samprotauti ir 
apie žmogaus esmės ryšį su gimtine. Koks būtų 
žmogus be gimtinės ir kaip ji atrodytų be žmonių?

 Nors šiandien knygomis nėra visuotinai do-
mimasi, bet manau, kad geresnio būdo įamžinti, 
palikti ateičiai prisiminimus apie savo kraštiečius 
nėra. Labai noriu, kad mano fotografuotus kraš-
tiečius prisimintų ne tik jų artimieji ir giminės, 
bet ir kiti mano knygų skaitytojai.

Mano brangieji skaitytojai! Aš esu laimingas, 
kad likimas padovanojo man dar vieną susiti-
kimą su jumis. Tai mano penkioliktoji knyga 
ir septintoji apie Širvintų krašto, kuriame aš 
gimiau, žmones.

Fotografijų albumas „Širvintų krašto žmonės“
Juozas VERCINKEVIČIUS, Trakai

Kurdamas šį fotografijų albumą susidūriau 
su sunkumu, kaip iš savo daugiatūkstantinio foto-
grafijų archyvo atrinkti gražiausius ir šiam kraštui 
būdingiausius žmonių portretus. Po ilgų peržiūrų 
į šią knygą – lyg į skrynią brangią, sudėjau man 
brangiausią turtą – mano kraštiečių, kuriuos teko 
fotografuoti, portretus - daugybė skirtingų charak-
terių ir tipažų, skirtingo temperamento, gyvenimo 

būdo ir likimo žmonės, kurie tapo neišsemiamu 
mano įkvėpimo šaltiniu. Tai žmonės, kuriuos ger-
biau, gerbiu ir kuriais žavėjausi ir žaviuosi, kurie 
mane domino kaip asmenybės, galų gale tuos, kurie 
tuo metu buvo šalia, su kuriais bendravau. Tai 
mano aplinkos, mano vertybių ir idealų, skirtingų 
mano biografijos tarpsnių atspindys mane supusių 
žmonių veiduose. Didžioji dalis Širvintų krašto 
žmonių man pozavo, kita dalis jų yra reportažiniai 
portretai. Dėkingas likimui, kad mano fotoaparatas 
įamžino ir Šimtmečio širvintiškius.

Nesistebėkite ir nepykite, jeigu šiame fotogra-
fijų albume nepamatysite ko nors, ką jus laikote 
svarbiausiu ir pagrindiniu.

Patys svarbiausi ir pagrindiniai esame mes – 
Širvintų krašto žmonės– ir tai, ką mes jau pada-
rėme ir darome savo mylimo krašto labui!

Už patarimus ir parašytus atsiliepimus apie 
šį fotografijų albumą esu labai dėkingas Širvintų 
rajono savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei, 
Širvintų dekanato dekanui – kunigui Leonui Kli-
mui, kraštietėms Marijai Sigitai Lukaševičienei 
ir Nijolei Didžiokienei.

Reiškiu padėką visiems savo kraštiečiams, 
įsileidusiems mane į savo namus ir leidusiems 
juos ir jų vaikus fotografuoti.

Tariu nuoširdų ačiū knygos tekstą recenza-
vusiai ir koregavusiai savo dukrai Normantei 
Naruševičienei (Lučiūnaitei).

Ačiū tariu visiems, kurie padėjo išleisti šį 
albumą: Nijolei Didžiokienei, Marijai Aliodijai 
Bareikaitei-Remienei, ir Juozui Vercinkevičiui.

Skaitytojams linkiu neblėstančių įspūdžių ir 
gilaus įkvėpimo ateities darbams.

Elena ir Vytautas Lesčiai, 2004 m. Vytautas Lesčius – Lietuvos istorikas, 
hum. m. dr., dirbęs Širvintų r. Švietimo skyriuje ir Čiobiškio internatinės 

mokyklos direktoriumi, vėliau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto 
dekanu. Jono Lučiūno nuotr.

Bonza – tai Šneideris, man atrodo, jis buvo 
Lietuvos vokietis. Tai buvo drąsus vyras. Jo 
būrys, apie 20 vyrų, ėjo per Ylakius su kulkos-
vaidžiais. Išsilakstė visi stribai. Kai Bonza nuėjo 
į Latvijos pusę, tik tada stribokai pradėjo kaišioti 
galvas. Paskui jo būrys iširo.

Dar buvo trys broliai Lukšai. Vienas jų jau 
buvo žuvęs, kai žuvo Valdemaras, tada ir Eglutė 
žuvo. Dar buvo vienas brolis Daktars – tai jo 
slapyvardis. Kažkur ėjo su žmona ir dar viena 
mergaite. Ją vadino komjaunuole. Juos jau sekė. 
Apsupo, sužeidė žmoną. Žmona šaukia: „Nepalik 
manęs gyvos.“ Jis metėsi prie jos ir abu žuvo. Tą 
mergaitę nušovė iš karto.

[...] Mane paėmė 1952 metais lapkričio 10 
d. Suėmė nevarėniškiai ir sediškiai čekistai. 
Gimbutas pranešė apie bunkerį. Ėjo per mišką 
ir štikom (durtuvais) badė žemę, nerasdami 
manęs. Aš dar galvojau išsiveržti iš to bunkerio 
ir ką nors veikti. Kai atidariau bunkerio dangtį, 
man trenkė per galvą, aš praradau sąmonę. 
Atėmė ginklą, nuvežė į Nevarėnus, paskui į 
Telšius. Telšiuose tardė pulkininkas Paulaus-
kas. Trenkė per sprandą, tas žaltys atjungė 
sąmonę, rovė plaukus. Nuvežė į Sedą, vėliau 

į Klaipėdą. Sedoje buvo stribas Gulbinauskas. 
Sako, jis dabar gyvena Rusijoje ir bijo grįžti 
į Lietuvą.

[Telšių MGB suėmus Adomą Lukošių, 
Sedos MGB apie tai dar nieko nežinojo. MGB 
viršininkas kapitonas Augucevičius savo 
ataskaitoje 1953 m. vasario 10 d. rašo, jog iš 
Razono būrio yra likęs tik vienas Adomas 
Lukošius, ir kad nesą žinoma, kur jis yra.]

[...] Aš buvau gavęs 25 metus lagerio ir 
5 tremties. Atsėdėjau 15 metų. Buvau Intoje, 
Vorkutoje, KalmrJu. Toliau jau ir kelio nebuvo. 
Vėliau pervežė į Mordoviją. Intoje aš buvau pir-
mame lageryje. Malenkovas buvo išleidęs įsakymą 
gerai dirbančiuosius išleisti gyventi už lagerio 
zonos. Apsigyvenau bendrabutyje. Gaudavau 
laisvojo atlyginimą. Išvykti niekur negalėjau, 
reikėdavo komendantūroje registruotis. Išbuvau 
iki 1967 metų. Grįžau į Lietuvą, bet manęs čia 
neregistravo ir neleido apsigyventi. Išvažiavau į 
Latviją, į Kursišių girininkiją. Čia dirbau miško 
darbininku iki pat pensijos. Gavau net medalį 
už gerą darbą.

[Taip baigia savo prisiminimus Adomas 
Lukošius.]

2019 m. vasario 20 d.

Pasipriešinimo gretų eilinis 
Adomas LUKOŠIUS (1920–2004)

Atkelta iš 12 p.

Rugsėjo 7 d. Lydoje, Baltarusijoje, 696-
ųjų šio miesto metinių proga atidengtas 
paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui 
Gediminui.

Paminklas stovi priešais Lydos pilį, 
pastatytą 1330 metais. 6 m aukščio ir apie 3 
t svorio paminklą sukūrė skulptoriai Olga 

Nečaj ir Sergejus Oganovas. Ant paminklo 
pagrindo iškaltas įrašas baltarusių kalba: 
„Гедымін“, ir Gediminaičių stulpai. 

Lydos lietuvių bendruomenės „Rūta“ 
informacija

Marinos Mitiukevič nuotr.

Lydoje – paminklas Ldk Gediminui

Paminklą Ldk Gediminui sukūrę skulptoriai O. Nečaj 
(antra iš kairės) ir S. Oganovas.  Dešinėje M. Mitiukevič

Paminklas Ldk Gediminui Lydoje, 
Baltarusijoje

Aktyvi lietuvių kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo JAV dalyvė, lietuvy-
bės JAV ir pasaulyje puoselėtoja, nacionalinės Jono Basanavičiaus pre-

mijos laureatė, Musninkų parapijos, gimnazijos ir bendruomenės rėmėja, 
Širvintų krašto garbės pilietė, Musninkuose gimusi ir augusi Marija 

Aliodija Bareikaitė-Remienė, Musninkai, 2018 m. Jono Lučiūno nuotr.

Jonas Lučiūnas

Fotografijų albumo viršelis
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Kitas numeris išeis gruodžio 21 d.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas remia projektą
Pirmosios Lietuvos Respublikos palikimas šiandien.

Mieli Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ leidėjai, darbuotojai 
ir bendradarbiai, visus leiskite pasveikinti su garbingu laikraščio 

leidybos trisdešimtmečiu. Be Jūsų pastangų Lietuvos istorijos 
laukas atrodytų gerokai skurdesnis, menkiau įdirbtas, nesijaustų  

mylinčios rankos pastangų dirbant šį prasmingą kūrybos ir 
leidybos darbą. Jūs telkiate istorijos profesionalus ir mėgėjus, visų 

darbams ir darbeliams randate vietos, o tai labai svarbu. 
Skaitydami „Vorutą“ išvystame ne tik sunkų mūsų tautos nueitą kelią, bet ir 

įsitikiname,  kiek daug ištikimų talkininkų ir bičiulių turite, kaip svarbu žmonėms 
priminti Tautos išvargtą  kelią, kurio laikraščio publikacijos neleidžia pamiršti. 

Linkiu nepavargti ir kuo didesnės sėkmės.

Nuoširdžiai
Gediminas ZEMLICKAS

„Vorutos“ laikraščio steigėjui ir vyr. redaktoriui, laikraščio 
redaktorėms, darbuotojams, autoriams, rėmėjams

Nuoširdžiai sveikiname visus su „Vorutos“ 30-mečiu. Kai „Voruta“ 
kūrėsi, „Vilnijos“ draugija buvo jau įkurta prieš 1,5 metų ir rengėsi 

minėti ilgaamžės Lietuvos sostinės Vilniaus atgavimo 50-metį. 
„Voruta“ tapo Lietuvos patriotinių organizacijų laikraščiu. 

„Vorutos“ reikšmės valstybės istorijoje, tautos ir lietuvių etninių 
žemių kultūros, švietimo raidoje pervertinti neįmanoma. Kai kuriais 

požiūriais ją galima gretinti ir su „Aušra“, „Varpu“, „Vilniaus 
žiniomis“. Laikraščio parodą vertėtų surengti ne tik Trakuose, bet ir Vilniuje. 

Linkime geriausios sėkmės ir sulaukti bent 100-mečio. 

„Vilnijos“ draugijos vardu 
pirmininkas habil. dr. Kazimieras GARŠVA

Mieli ir brangūs kolegos vorutiečiai,
gerbiamas kolega, redaktoriau Juozai VERCINKEVIČIAU,

Nuoširdžiai sveikiname Jūsų kolektyvą, švenčiantį savo puikaus istorinio ir kultūrinio 
leidinio „Voruta“ 30-metį. Nuo pirmųjų numerių sužavėjęs skaitytojus ir visus tuos 
dešimtmečius ištikimai ir profesionaliai leidžiamas laikraštis visuomet buvo patikimas 

šaltinis ieškantiems istorinių žinių, faktų, įžvalgų.
Belieka stebėtis kolegos, vyriausiojo redaktoriaus J. Vercinkevičiaus ištverme, įžvalgumu, 
gebėjimu visus tuos metus išlaikyti tvirtą laikraščio poziciją, įveikti visas krizes, suburti 
pasiaukojantį kolektyvą ir jam sumaniai vadovauti. Tuo pat metu Juozas nemažai laiko 
skyrė ir Lietuvos žurnalistų draugijos veiklai, buvo ir tebėra aktyvus mūsų profesinės 

organizacijos narys. O kur dar visas kitas leidybinis darbas!
Maloniai nustebino žinia, kad jau ateinančiais metais „Voruta“ keis savo rūbą – taps 

solidžiu žurnalu. Laukiame šio naujo etapo, linkime puikių idėjų ir sprendimų, o visam 
kolektyvui – entuziazmo, tvirtos pilietinės pozicijos, profesinių aukštumų, ištikimybės 

spausdintam lietuviškam žodžiui.

Lietuvos žurnalistų draugijos 
Centro valdybos vardu

Gražina Viktorija PETROŠIENĖ

Gerbiamieji,

Paėmęs į rankas naują „Vorutos“ numerį, vis pasižiūriu, kada pasirodys būsimasis. Laukiau 
ir spalio pabaigos, bet nesitikėjau, kad „Vorutai“ jau 30 metų! O juk daugelį metų ją skaitau, 

kiekvieną numerį saugau, nes žaviuosi prikeltais mūsų istorijos puslapiais, kurie pokariu 
buvo nutylimi ir ignoruojami. Paėmęs į rankas spalio 26-osios numerį ne tik džiaugiausi 

„Vorutos“ nueitu keliu, bet ir nuliūdau, perskaitęs žinią, kad mus paliko Albertas Ruginis, 
pasišventusiai tarnavęs Lietuvai. Man asmeniškai jis buvo tikras šviesuolis. Nors jo 

nepažinojau, bet kiekviena jo publikacija „Vorutoje“ apie mano gimtojo Mažeikių rajono 
praeitį, pokario dešimtmečius, kurių liudininkas esu, leido atmintyje prikelti daugelį girdėtų 

įvykių. Priminė jis ir mano pusbrolį Alfonsą Juodpusį, nuo Žiogaičių kaimo, susijusį su 
partizaniniu judėjimu. Taigi, kas beužpildys jo gvildentų rašinių tematiką, kas prikels mums 

mažai žinomus ar net nežinomus Mažeikių krašto istorijos puslapius?
O „Vorutai“, jos nenuilstančiam gaivintojui p. Juozui Vercinkevičiui linkiu ir toliau būti 

Vorutos pilies kariu.
 

Pagarbiai
muzikologas Vaclovas JUODPUSIS

ir jame įsikūrusių mokyklų. O 2016 m. netgi 
aplankytos ne Lietuvos valstybės teritorijoje 
esančios etninės lietuvių žemės ir Seinų „Ži-
burio“ gimnazija. Šiemet nuspręsta vykti į 
Zanavykų kraštą (Šakių r.).

Zanavykais vadinama suvalkiečių etninės 
grupės dalis – tai Marijampolės apskr. Kudir-
kos Naumiesčio, Griškabūdžio ir Šakių apylin-
kėse gyvenantys pietiniai vakarų aukštaičiai. 
Jie gali būti pavadinami ir užnoviečiais, mat, 
zanavykų pavadinimas kildinamas nuo Novos 
upės ir slaviško za – prielinksnio už. 

Vis labiau tolstant nuo Pietryčių Lietuvos 
Kauno–Šakių plentu, staiga visų žvilgsniai nu-
krypsta į dešinę – čia, Nemuno pakrantėje, gal 
kiek netikėtai išnyra grakšti, bebokštė, gotikinė 
bažnyčia. Kelionės vadovas primena: pasiektas 
Zapyškis (Kauno r.). Šis miestelis gali būti lai-
komas šiaurine riba, nuo kurios prasideda upių 
supamas Zanavykų kraštas. Zapyškio Šv. Jono 

Gelgaudiškyje taip pat ant Nemuno kranto 
yra XIX a. dvaro sodyba. Tai vienas didžiausių 
Lietuvoje architektūros ansamblių. Jį sudaro 
rūmai, virtuvė, svirnas, oficina, tvartas, oran-
žerija, kumetynas, bokštas, rūsiai ir parkas. Iš 
Pietryčių Lietuvos atvykusius svečius pasitiko 
dvaro ponia (Gelgaudiškio kultūros centro 
direktorė Diana Šležienė), kuri aprodė rūmus, 
supažindino su unikalia rūmų puošyba (se-
cesija) ir XIX–XX a. pradžios gyvenimo būdu 
dvare. Palivarko istorija siekia net XV a. XVI 
a. pradžioje Ldk Aleksandras padovanojo šį 
palivarką Jonui Sapiegai, o iš jo nusipirko Gri-
galius Masalskis. Vėliau palivarkas priklausė 
Oziembovskiams, Gelgaudams ir Čartoris-
kiams, o 1797 m. jį nusipirko vokiečių baronas 
Teodoras Henrikas Frydrichas Koidelis. 1842–
1846 m. Gustavo Koidelio iniciatyva pastatyti 
rūmai. XIX a. viduryje Koideliai pardavė dvarą 
ir išvyko į Drezdeną. XX a. pradžioje dvarą 
įsigijo Medardas Komaras ir jį rekonstravo. 

Įdomu, kad po Pirmojo pasaulinio karo dvaras 
parduotas Lietuvos moterų draugijai, kuri 
čia įkūrė vienuolių šaričių globojamą vaikų 
prieglaudą, veikusią iki 1941 m., sovietmečiu 
rūmuose atidaryti vaikų namai, o vėliau pa-
galbinė internatinė mokykla. Dar tebevyksta 
2009 m. pradėti dvaro restauracijos darbai, 
jau sutvarkyti rūmai, oficina, kumetynas, 
oranžerija ir vandens bokštas, kuriame 2015 m. 
įrengtas naujas traukos objektas – 36 skirtingų 
tonų varpų karilionas. Susirinkus rūmų salėje 
pasirodė dar viena dvariškė (jaunimo tautinių 
šokių kolektyvo „Liocukas“ vadovė Edita Bal-
čiūnienė) ir pasiūlė pasimokyti dvaro šokių. 

Tik gerokai sutemus, keliavę pedagogai 
pasiekė savo namus, tačiau ši diena tikrai 
neprailgo. Ji buvo kupina puikių įspūdžių, 
negirdėtų pasakojimų, nuostabių vaizdų ir 
malonaus, šilto bendravimo.

Autorės nuotr.

Įteikta Pietryčių Lietuvos metų mokytojo premija
Krikštytojo bažnyčia daugeliui besidominčių 
kultūra žinoma, nes nuo 1996 m. joje taip pat 
vyksta Pažaislio muzikos festivalio koncertai. 

Neilgai trukus autobusas pasiekė ir pirmąjį 
kelionės plane numatytą objektą – Lukšių 
miestelio pietryčiuose esančią XIX a. vidurio–
XX a. pradžios Zyplių dvaro sodybą. Dabartinį 
sodybos ansamblį sudaro išlikę rūmai, dvi 
oficinos, ratinė, svirnas, arklidė, kurioje įreng-
ta galerija, ir kt. pastatai, 420 metų augusiu 
ąžuolu garsėjęs mišraus plano parkas – vienas 
didžiausių Lietuvoje. Lukšių kultūros centro 
darbuoja Rūta Plėšikaitė papasakojo dvaro 
istoriją ir pristatė jį valdžiusių didikų gimines 
(Poniatovskiai, Bartkovskiai, Ostrovskai, Po-
tockiai). Pasakojime netrūko įdomybių, pvz., 
apie skulptoriaus Vinco Grybo kūrybinio kelio 
pradžią, čia 1919–1922 m. veikusią iš Seinų per-
keltą kunigų seminariją, Nepriklausomybės 
Akto signataro sūnų Justiną Saliamoną Banaitį 
– 1924–1944 m. dvare buvusios žemesniosios 
žemės ūkio mokyklos direktorių, vėliau veiku-
sią ligoninę, o dar vėliau mašinų-traktorių stotį 
ir t. t. Dvaro paskirtis nuolat keitėsi, kol galop 
rūmai buvo nugyventi ir nebetinkami naudoti. 
Lukšių gyventojai yra nepaprastai dėkingi 
tautodailininkui, tapusiam ir jų seniūnu, Vidui 
Cikanai, nes būtent jis pasirūpino, kad dvaras 
atgimtų ir taptų traukos objektu.

Buvo būtina užsukti ir į pačius Lukšius, 
pabūti Siesarties vingio parke, kurio centre 
pastatytas monumentas „Vartai į kitą tūkstan-
tmetį“ (skulpt. V. Cikana). Netoliese įspūdinga 
neogotikinė, vienbokštė Šv. Juozapo bažnyčia.

Pasivaikščiojus po rajono centrą – Šakius – 
keliauta sienos su Karaliaučiaus kraštu link. 
Atvykus į Burgaičius (Šakių r.) daugeliui kva-
pą užgniaužė palei Nemuną nusidriekusio Su-
dargo piliakalnių komplekso ir gamtovaizdžio 
grožis. Kompleksą sudaro penki piliakalniai: 
Grinaičių I (Žydkapių), Grinaičių II (Balna-
kalnio), Bevardis, Burgaičių I (Vorpilio) ir 
Burgaičių II (Pilaitės). Pasakojama, kad čia sto-
vėjusi viena svarbiausių Lietuvos Didžiosios 
Kunigaiktystės gynybinių pilių. Kryžiuočiai 
dažnai užpuldavo šią pilį, kol galop 1317 m. 
jiems pavyko ją sudeginti, nusiaubti gyvenvie-
tę, o valdovą Sudargą nužudyti. 
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Paminklas Sudargo krašto kaimams atminti
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