
Istorinio suvokimo svarba 
valstybei kurti, valstybingu-
mo ir tautinės savipratos jau-
senai ugdyti mažai kas abejo-
ja. Bent jau atvirai. Tačiau nei 
apie valstybę, jos suverenitetą, 
nei apie tautą ir ją ištikusius 
iššūkius nelinkstama kalbė-
ti. Tokios kalbos laikomos 
atsilikimo, nemodernumo, 
sovietmečio nostalgijos ar 
XIX amžiaus nevykėliško 
romantizmo atrūgomis. Tiesa, 
pastaruoju metu imama atsi-
gręžti į nacionalinių valstybių 
valstybingumo, tautų tapatu-
mo klausimus, tačiau lietuviai šiuo atžvilgiu 
smarkiai vėluoja, nes „pažangiesiems“ mūsų 
politikams, kultūros veikėjams, o ypač – kai 
kuriems istorikams, tarsi nėra kaip sustoti, juk 
atida tiems klausimams verstų niekais visus 
„pažangizmo“ ideologine nuostata grįstus 
darbus bei veikas ar bent jau rodytų jų są-
moningą ydingumą, net antivalstybiškumą. 
Nacionalinio valstybingumo, suvereniteto 
ir nacionalumo klausimus stumti į paraštes 
ir visaip akademiškai bei žiniasklaidiškai 
marginalizuoti nebuvo koks išskirtinis pra-
kutusių lietuvių akademinio bei kultūrinio 
sluoksnio atstovų išsigalvojimas. Tos tenden-
cijos jau vyravo Europos Sąjungos politinio 
elito nuostatose, tad tapę šio sąjunginio dari-
nio nare mes jas perėmėme ir, kaip jau įprasta, 

ėmėme net „užbėgti įvykiams 
už akių“, šitaip rodydami savo 
europietišką susipratėliškumą. 
Šiuo atžvilgiu akivaizdus pavyz-
dys yra pirmeiviškas neskaitytos 
ir neaptartos ES Konstitucijos 
priėmimas ir tyla, kai tą Konsti-
tuciją atmetė Prancūzija, o vėliau 
ir kai kurios kitos šalys. 

Įstojus į ES mūsų politinis ir 
akademinis elitas labai greitai 
suvokė, kad europinis elitas nuo-
sekliai vydo europinės federali-
zacijos projektą. Projekto tikslai 
įvairialypiai, tačiau galima išskirti 
keletą esminių. Federalizacijai 

stiprinti būtina kuo labiau išvalstybinti, desu-
verenizuoti valstybes nares, dalį suverenumo 
perduodant Briuseliui, o dalį nuleidžiant 
regio ninės savivaldos lygmenin. Išvalstybini-
mo apimtis priklauso ne tik nuo įgyvendina-
mų direktyvų, bet ir nuo valstybių politinio bei 
kultūrinio elito savimonės, todėl šių vyksmų 
„tempas“ skiriasi. Išvalstybinimui svarbu yra 
silpninti esminius tautos ir valstybės, tautos 
ir gyvenamos teritorijos, gimtinės ryšius, o 
su jais ir tuos ryšius palaikančią tautinę bei 
nacionalinę savimonę, kurioje nepaprastai 
svarbus yra nacionalinės istorijos dėmuo. Juk 
nesama nacionalinių valstybių bei valstybinių 
tautų be savo istorinio pasakojimo, kuriame 
aiškiai skleistųsi kilmės šaknų suvokimas, 
istorinių įvykių prasmė ir valstybingumo tei-

sių pagrindimas. Kam jau kam, o istorikams 
tie dalykai akivaizdūs, tad juo labiau keista, 
kad dalis mūsų istorikų elito ėmėsi aiškinti, 
neva istorija esanti vien įvairių faktais laikomų 
įvykių seka, ir istorikams tereikią aiškintis tų 
įvykių prasmes. O aiškinantis siekti tik tam 
tikro ekspertinio sutarimo, nes kiekvienam 
istorikui esą būdingas savas požiūris į vienus 
ar kitus įvykius. Todėl negalima net galvoti 
apie vieningesnį nacionalinį istorinį pasako-
jimą, nes toks neva varžytų tyrinėjimų laisvę 
ir istorikams primestų valstybinės politikos 
apynasrį. Tie istorikai teigia ir tvirtina vadi-
namojo istorijos pliuralizmo ir istorijos depo-
litizavimo nuostatas. Tačiau kaip tik istorijos 
depolitizavimas, išsiskleidžiantis kaip istorinis 
pliuralizmas, yra pati tikriausia istorijos po-
litikos priemonė, nukreipta išvalstybinimui 
skatinti, nes istorija jau savaime yra politiška, 
o istoriniai argumentai yra patys tik riausi 
politikos ir geopolitikos instrumentai. 

Esminis istorijos politiškumas glūdi aki-
vaizdžiame dalyke: nesama jokių tikrąja to 
žodžio prasme, istorijų, o tik tautų istorijos. 
Visos istorijos yra tautiškos, nacionalinės, 
o tautų istoriniame pasakojime kaip tik ir 
nusakoma bei įvertinama unikali, išskirtinė 
savipratos, reikšmingų įvykių ir santykių 
su kaimynais bei pasauliu eiga. Istoriniame 
pasakojime išskleidžiama savita tautos kilmės 
ir raidos istorija. Kaip tik toks unikalus pasa-
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Valstybė, tauta ir šiuolaikinė 
istorijos politika

Dr. Vytautas RUBAVIČIUS, Vilnius

Lietuvos genealogijos ir heraldikos drau-
gija (toliau – LGHD) pirmą kartą suorgani-
zavo mokslinę konferenciją, skirtą Alberto 
Kojalavičiaus-Vijūko (1609–1677) gimimo 
410-osioms metinėms paminėti. Konferen-
cija vyko 2019 m. lapkričio 28 d. Vilniuje, 

Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) 
Vrublevskių bibliotekoje. Pirmuoju Alberto 
Kojalavičiaus-Vijūko medaliu ir įsteigta 
premija apdovanotas doc. dr. Edmundas 
Antanas Rimša.

Įteiktas pirmasis 
Alberto Kojalavičiaus-Vijūko medalis

Iš kairės: LGHD pirmininkas Remigijus Bimba, doc. dr. Edmundas Antanas Rimša, LGHD 
kancleris Paulius Vaniuchinas. Vikos Petrikaitės (LMA Vrublevskių biblioteka) nuotr.

Sukanka 30 metų, kai 
Maskvoje, SSRS liaudies 
deputatų II suvažiavimo 
sesijoje, buvo istoriškai 
įvertintas, pasmerktas Hi-
tlerio ir Stalino 1939 m. 
sandėris griauti taiką, grob-
ti žemes ir tautas, faktiškai 
pradėti Antrąjį pasaulinį 
karą.

Agresoriai gal tikėjosi 
antrosios Miuncheno ka-
pituliacijos, tada būtų tęsę 
karą prieš kitas tautas kiek 
vėliau. Tačiau išprovokavo 
nedelsiamą didelį dviejų 
pasaulių karą, o po pusantrų metų buvimo 
„komu–naci“ pakto „sąjungininkais“ jau 
susikibo tarpusavy.

Šiandien verta aptarti to tarptautinio 
nusikaltimo pirmą tarptautinį įvertinimą, 
duotą po 50 metų, būtent 1989-ųjų gruodį. 
Tai nepaprastai svarbus įvykis, kuriame 
man – anuometiniam SSRS liaudies deputa-

tų suvažiavimo nariui ir 
dalyviui – teko šį tą veikti. 

Mėginsiu išvengti as-
meninių memuarų, ne-
bent blykstelėtų kokia itin 
spalvinga detalė. Tačiau 
išties svarbu, kas tada 
vyko, galėjo įvykti – net 
kitokia pasaulio istorijos 
eiga! Ir, deja, neįvyko.

Štai prieš mus du 
dokumentai. Gėdinga-
sis dviejų totalitarinių 
diktatūrų „paktas“ (anot 
Helmuto Kohlio 1989 m. 
vertinimo, „Teufelspakt“); 

o greta, kaip atrodė, ir jį užbraukęs, pasmer-
kęs norėjusio Sovietų Sąjungą pakeisti De-
putatų suvažiavimo, aukščiausio jos organo, 
Nutarimas. 

1939 m. Maskvos pakte buvo svarstomi 
ir pasirašyti, kartu su slaptaisiais protokolais, 

Didžioji ir praleistoji proga
Kalba, pasakyta 2019 m. gruodžio 11 d. vykusioje penktojoje Rytų 

Europos studijų centro metinėje užsienio politikos konferencijoje „Lietuva 
ir tarptautinės politikos pokyčiai“, Vilniuje, Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas

Dr. Vytautas Rubavičius

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

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

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

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

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ –
Sausių k. , 

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

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

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

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

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

Nepriklausomybės kovos

Lietuvių tautos kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę

Valentas ŠIAUDINIS, Vilnius
Pradžia Nr. 11 (865)

Perlojos Respublika

Perlojos miestelis išsidėstęs dešiniajame 
Merkio upės krante. 1923 m. Perlojoje buvo 
182 sodybos, gyveno 1 072 gyventojai. 

1918 m. pabaigoje perlojiečiai subūrė per 
50-ies vyrų ginkluotą būrį, vadovaujamą 
Jono Česnulevičiaus, vėliau J. Lukoševičiaus. 
1918 m. lapkričio 13 d. perlojiečiai išsirinko 
5 asmenų parapijos komitetą. Pirmininku 
išrinktas Jonas Česnulevičius. Perlojos Res-
publika su pertraukomis gyvavo iki 1923 
m. vasario.

1919 m. vasario 7 d. Perloją užėmė So-
vietų Rusijos „lietuvių“ pulkas, o 1919 m. 
gegužės 2 d. – pirmasis lietuvių pėstininkų 
pulkas. Tų pačių metų lapkritį Perloją užėmė 
lenkų kavalerijos eskadronas „Tatarskaja 
Jazda“.

1920 m. rugpjūtį juos išvijo patys perlo-
jiečiai, bet 1920 m. spalio 13 d. Perloją užėmė 
lenkų gen. L. Želigovskio rinktinė. Tuo metu 
Perloja pateko į neutraliąją zoną – ties Per-
loja 20 km pločio, kuri 1923 m. vasarį buvo 
panaikinta. 1921 m. lapkričio 9 d. perlojie-
čiai nuvyko į lenkų okupuotą Varviškės k. 
(kairiajame Merkio upės krante), kur tuo 
metu telkėsi lenkų partizanai, ir jų stovyklą 
likvidavo, tačiau 1923 m. lapkričio 26 d. 
Perloją vėl puolė lenkų gen. L. Želigovskio 
rinktinė. Kautynių metu žuvo net 15 lenkų 
kareivių ir tik 2 perlojiečiai.

Paminėtina, kad 1923 m. perlojiečiai tal-
kino Klaipėdos krašto sukilėliams, o 1931 m. 
Perlojoje pastatytas Ldk Vytauto paminklas – 
žuvusiems perlojiečiams atminti.

Kova dėl Vilniaus krašto prijungimo 
prie Nepriklausomos Lietuvos

Didžiausias partizaninis judėjimas vyko 
Naujojo Daugėliškio ir Linkmenų valsčiuose. 
1920 m. lenkų valdžia Linkmenų valsčių per-
kėlė į Kaltanėnus, nes Linkmenys atsidūrė 
neutraliojoje zonoje. Lietuva Linkmenų vals-
čiaus centrą perkėlė į Saldutiškį, nes, kaip 
minėta, Linkmenys pateko į neutraliąją zoną.

1920 m. lapkričio 2 d. gen. L. Želigovskio 
rinktinė užėmė Linkmenis. Lenkų okupuo-
toje Linkmenų valsčiaus dalyje „išauga“ 
Lietuvos partizanai, vadovaujami Linkmenų 
bažnyčios vargonininko ir vietos mokyklos 
mokytojo Jono Janonio, kilusio iš Rokiškio 
apskrities.

1921 m. sausio 8 d. Lietuvos partizanai 
puolė gen. L. Želigovskio rinktinę Linkme-
nyse ir Lydekinės dvarelyje (3–4 km nuo 
Linkmenų), mat Linkmenyse apsistojo 
karininkai ir puskarininkiai, o Lydekinės 
dvarelyje – eiliniai kareiviai. Gen. L. Že-
ligovskio rinktinė mūšio metu neteko 1 
karininko, 1 seržanto, 2 puskarininkių, 12 
kareivių ir 1 šaulio. Be to, 22 lenkų kareiviai 
pateko į partizanų nelaisvę. Vienas lietuvis 
partizanas buvo sunkiai sužeistas, nuvežtas 

į Panevėžio karo ligoninę, kur mirė... Laikui 
bėgant lenkų valdžia okupuotame Vilniaus 
krašte įsitvirtino.

Vargonininkas Jonas Janonis kartu su 
buvusiu partizanu Juozu Rasteniu iš Sta-
galėnų vienkiemio po 1921 m. sausio 8 d. 
įvykių apsigyveno Saldutiškyje, bet 1924 m. 
birželio 24 d., per Joninių atlaidus, atvyko į 
Linkmenis. Lenkų policijos buvo atpažinti ir 
suimti Juozas Rastenis, kuris vėliau nuteistas 
vienerius metus kalėti, ir Jonas Janonis, vė-
liau nuteistas kalėti 15 metų. Tiesa, J. Janonis 
po 1,5 m. Varėnoje, ant Merkio upės liepto, 
buvo iškeistas į Lietuvą. Grįžo į Saldutiškį, 
dirbo vargonininku vietos koplyčioje.

Kaip minėta, Linkmenys priklausė 
neutraliajai zonai, kurioje veikė lietuvių 
partizanai. Linkmenų apylinkėje jiems va-
dovavo Švenčionių gimnazistas Kazimieras 
Vaikutis, kuris 1923 m. rugpjūčio 6 d. su-
imtas, bet pabėgo į nepriklausomą Lietuvą. 
Daugėliškėnų partizanams vadovavo Petras 
Šiaudinis, g. 1894 m. Pajurgiškės kaime, bai-
gęs Daugėliškio vienklasę liaudies mokyklą. 
1914 m. jis mobilizuotas į carinės Rusijos 
kariuomenę, kariavo fronte prieš vokiečius. 
1919 m. grįžo į tėviškę. 1920 m. lenkams 
okupavus Vilniaus kraštą, Petras Šiaudinis 
kartu su Martynu Šiaudiniu iš Augutiškės 
(Šiaudinių) kaimo įkūrė partizanų būrį ir 
jam vadovavo. Partizanavimo pradžioje 
partizanai gyveno savo namuose, dirbo ūkio 
darbus ir tik gavę užduotį ją vykdydavo, 
dažniausiai naktį. 1921 m. Daugėliškėnų 
partizanai įsikūrė Salake, nes namuose gy-
venti pasidarė nesaugu. Gyvendami Salake 
ir gavę užduotį partizanai per demarkacinę 
liniją ar neutraliąją zoną eidavo į okupuotą 
Vilniaus kraštą vykdyti užduoties.

1931 m. Petras Šiaudinis apdovanotas 
Šaulių žvaigžde, o 1939 m. vasario 15 d. – 
Ldk Gedimino II laipsnio ordinu. 1940 m. 
rugpjūčio 2 d. jis buvo suimtas NKVD. 
1941 m. balandžio 19 d. Sovietų Sąjungos 
ypatingojo pasitarimo („trojkos“) nuteistas 
8-erius metus kalėti, o 1942 m. sausio 20 d. 
mirė lageryje.

Martynas Šiaudinis lenkų valdžios buvo 
suimtas. 1924 m. vasario 14 d. nuteistas 10 
metų kalėti, bet 1925 m. spalio 24 d. Varėno-
je, ant Merkio upės liepto, iškeistas į Lietuvą. 
Apsigyveno Vandžiogaloje, o 1941 m. vasarį 
ar kovą emigravo į Vokietiją (žmona – Lietu-
vos vokietė). 1974 m. mirė Geroje, tuometi-
nėje Vokietijos Demokratinėje Respublikoje.

Daugėliškėnų būriui priklausė apie 50 
partizanų. 1920 m. Gubavos dvaras (dabar-
tiniu metu priklauso Kazitiškio seniūnijai) 
pateko į neutraliąją zoną. Dvaro savininkas 
L. Brodovskis išnuomojęs dvarą pabėgo į 
lenkų okupuotą Vilniaus kraštą. 1920 m. 
balandžio 14 d. iš Dūkšto dvarininko Zano 
išprašė apie 30 remiamų lenkų partizanų ir 
lenkų reguliarios kariuomenės kareivių, kad 
jie išgelbėtų dvarą iš neutraliosios zonos. 
Išprašyti kariškiai ir partizanai atvyko į 
Gubavos dvarą ir ėmė „daryti tvarką“. Tuo 

metu Gubavos pradinės mokyklos mokytoja 
į Salaką pasiuntė ištikimą valstietį, kad pas-
tarasis praneštų Salako lietuvių partizanų 
vadui Petrui Šiaudiniui apie padėtį Gubavoje.

Į Gubavą atvykę Petro Šiaudinio partiza-
nai „davė garo“ lenkų partizanams ir lenkų 
reguliariosios kariuomenės kareiviams. 
Po mūšio paaiškėjo, kad žuvo 2 lenkų 
kariuomenės karininkai ir 4 kareiviai, 3 
kareiviai pateko į nelaisvę. Į nelaisvę pateko 
ir plečkaitininkų vadas Juozas Kedys, kurį  
P. Šiaudinis maiše nusigabeno į Salaką.

1920 m. lapkritį P. Šiaudinio partizanų 
būrys Venclaviškio k. (dab. N. Daugėliškio 
sen.) paėmė į nelaisvę lenkų karininką ir 6 
kareivius. Partizanai Martynas Šiaudinis ir 
Adolfas Laurinčiukas nugabeno juos į Uteną.

1920 m. du lenkų kareiviai atvyko į 
Juodalaukio k. (dab. N. Daugėliškio sen.) 
arkliams pašaro ir liko nakvoti. Apie tai 
sužinojo lietuvių partizanai iš gretimų kai-
mų: Mamertas Milašius, Leonas Panavas ir 
Mykolas Petkelis, atėję nuginklavo, atėmė 
arklius ir vežimus. Kareivius nugabeno į 
nepriklausomą Lietuvą – Uteną.

1925 m. lapkričio 7 d. lietuvių partiza-
nai apšaudė Zablatiškės valsčiaus Ceikinių 
policijos būstinę. Tuo pačiu metu sudegino 
Zablatiškės valsčiaus pastatą Ceikiniuose. 
Kadangi valsčiaus pastate buvo ir mokykla, 
sudegė ir ji. Naują mokyklą pastatė 1931 m. 

1930 m. į Lenkijos kariuomenę paimti 
Vilniaus Stepono Batoro universiteto studen-
tai Mykolas Šimkūnas ir Aleksandras Mas-
koliūnas, kilę iš Ceikinių. Abu tarnavo Vil-
niaus artilerijos pulke, turėjo puskarininkio 
laipsnį. Mykolas tarnavo pulko štabe. Jiedu 
rinko žinias apie pulko karių skaičių ir ka-
rinių dalinių ginkluotę. Žinias perduodavo 
Edvardui Meidui Ignalinoje, o pastarasis – 
į Lietuvą. Paaiškėjus Edvardas Meidus 
nuteistas 15 m. kalėti, Mykolas Šimkūnas – 
sušaudytas, o Aleksandras Maskoliūnas 
pabėgo į Lietuvą. Pokariu gyveno Kanadoje. 

1918 m. pabaigoje Dūkšto ir Rimšės 
valsčių apylinkes užplūdo Sovietų Rusijos 
Pskovo divizijos dalis (kita dalis iš Daugpilio 
nužygiavo į Vilnių per Breslaują, Vidžius, 
Švenčionis, Pabradę). 1920 m. rugpjūčio 27 d. 
šias vietoves užėmė Lietuvos kariuomenė, bet 
trumpam, nes 1920 m. spalio 10 d. jos atiteko 
lenkų gen. L. Želigovskio rinktinei. Dalis 
lietuvių pasiryžo kovoti prieš lenkų okupa-
ciją partizanų gretose. Norintieji vykdavo į 
Salaką ir stodavo į Petro Šiaudinio lietuvių 
partizanų būrį.

Dalis lietuvių kovojo už lietuvių ti-
kinčiųjų teises bažnyčioje. Vietos valdžiai 
pageidaujant, Dūkšto kleboną lietuvį Šimašį 
vyskupija pakeitė į Juzefo Pilsudskio ištiki-
mą draugą baltarusį K. Butkevičių. Naujasis 
klebonas greitai suprato lietuvių skriaudas. 
Jei tik tikintysis pasiskųsdavo klebonui, 
kad jį valdžia skriaudžia, klebonas K. But-
kevičius apie tai telegrafuodavo pačiam 
Lenkijos viršininkui J. Pilsudskiui ir reikalai 
išsispręsdavo valstiečio naudai.

Švenčionių krašto bėdos

1915 m. rudenį rusų kariuomenė pasi-
traukė iš Švenčionių, Švenčionis užėmė vo-
kiečiai. Frontas pasistūmėjo net iki Gluboko, 
bet greit grįžo iki linijos Daugpilis–Rimšė–
Vidžiai–Tverečius–Adutiškis. Šioje linijoje 
išsilaikė 3 metus, t. y. iki 1918 m. pabaigos.

Kai 1918 m. pab. vokiečiai paliko Lie-
tuvą, į jų vietą atbildėjo Sovietų Rusijos 
kariuomenė, o kai iš Švenčionių pasitraukė 
raudonieji, Švenčionyse įsikūrė „Baltųjų 
komitetas“, kurį sudarė klebonas Justinas 
Petronis, keli lenkai ir didesnis skaičius žydų 
(tuo metu Švenčionyse gyveno 4 480 arba 
66 % žydų). Bet netrukus Sovietų Rusijos 
kariuomenė grįžo ir dar su čekistais. Čekis-
tai suėmė visus „Baltųjų komiteto“ narius, 
išskyrus kleboną Justiną Petronį. Jųjų rankas 
surakino ir įsodino į siauruką (siaurojo ge-
ležinkelio traukinį), nuvežę už Švenčionių 
kelis kilometrus, sušaudė, o lavonus kardais 
sukapojo į dalis. Atlikę juodą darbą, patys 
per Švenčionėlius nuvažiavo į Daugpilį...

1920 m. rugpjūčio 27 d.– spalio 9 d. 
Švenčionys buvo Lietuvos kariuomenės 
rankose, bet 1920 m. spalio 10 d. Švenčio-
nis užėmė lenkų generolo L. Želigovskio 
rinktinė ir įkūrė taip vadinamą Vidurinę 
Lietuvą. 1922 m. sausio 8 d. suorganiza-
vo rinkimus į Vidurinės Lietuvos Seimą, 
kuriuos boikotavo lietuviai, baltarusiai 
ir žydai. 1922 m. vasario 22 d. Vidurinės 
Lietuvos Seimas priėmė nutarimą: „Prašyti 
Lenkijos seimą priimti Vidurinę Lietuvą į 
Lenkijos Respublikos sudėtį.“ 1924 m. kovo 
24 d. Lenkijos Respublikos Seimas priėmė 
Vidurinę Lietuvą į Lenkijos Respublikos su-
dėtį. Taip Vidurinė Lietuva kentėjo Lenkijos 
„globoje“ iki 1939 m. rugsėjo 18 d. Sovietų 
Sąjungos kariuomenė 1939 m. rugsėjo 18 d. 
užėmė Vilnių, kuriame tuo metu gyveno 
225 000 gyventojų ir Vilniaus kraštą, kurio 
plotas apie 7 000 kv. km.

1939 m. spalio 10 d. Sovietų Sąjunga ir 
Lietuva pasirašė savitarpio pagalbos sutartį, 
pagal kurią Lietuvai grąžinamas Vilnius ir 
Vilniaus kraštas. Dėl šios sutarties Sovietų 
Sąjunga įgijo teisę Lietuvoje – Alytuje, Gai-
žiūnuose, Kazlų Rūdoje, Varėnoje, Naujojoje 
Vilnioje – įkurti karines bazes su 25 000– 
30 000 kareivių. Po sutarties pasirašymo 
Lietuva neteko nepriklausomybės.

1939 m. spalio 29 d. Lietuvos kariuo-
menė įžengė į Vilnių, kurį Lenkijai žlugus 
apie mėnesį valdė Sovietų Sąjunga. 1940 
m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo 
Lietuvą, o Lietuvos Prezidentas Antanas 
Smetona emigravo į Vokietiją. Lietuvos 
Prezidentu tapo Justas Paleckis, Lietuvos 
saugumo ministru – Antanas Sniečkus, o 
Lietuvos vidaus reikalų ministru – Mečis-
lovas Gedvilas.

1941 m. birželio 14–18 d. – pirmoji tremtis 
į Sibirą. Ištremta apie 7 600 gyventojų.

Pabaiga

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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Muziejai

Lietuvos šaulių sąjunga

Tilžės akto, šiemet mininčio 101-ąsias me-
tines, dieną visus neabejingus krašto istorijai, 
jos garbingiems šviesuoliams į jaukų renginį 
sukvietė Pagėgių savivaldybės Martyno Jan-
kaus muziejaus darbuotojai.

Jau tradiciniu tapusiame renginyje muzie-
jaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė sveiki-
nosi su Pagėgių sav. mero pavaduotoja Ligita 
Kazlauskiene, Pagėgių sav. tarybos nariais, 
svečiais ir pristatė karybos istoriką, profesorių dr. 
Valdą Rakutį, kurio pranešime buvo apžvelgta 
Lietuvos savanorių ir šaulių sąjungos istorija 
tarpukariu. Sudėtinga to laikmečio istorija buvo 
papasakota paprastai, suprantamai, priimtinai. 
Atiduota duoklė ir Bitėnų panteone besiilsinčiam 
visuomenės, kultūros veikėjui, buvusiam Klai-
pėdos šaulių sąjungos nariui Jonui Vanagaičiui, 
kurio 150-ąsias metines šiemet mini Lietuva. 
Muziejaus direktorė perskaitė pranešimą apie  
J. Vanagaičio gyvenimo veiklą, trumpai apžvelgė 
muziejaus ekspoziciją, skirtą šiam šviesuoliui ir 
pasidžiaugė iki šiol palaikomais gyvais ryšiais 
su Jono Vanagaičio palikuonimis, gyvenančiais 
Amerikoje. 

Tradiciškai apžvelgti šiais metais muziejui 
padovanoti ar įsigyti eksponatai, padėkota nuo-
latiniams globėjams, mecenatams. Visgi, kaip 
sakė direktorė, muziejininkų svajonei buvo lemta 
išsipildyti ir svarbiausiu 2019-ųjų įvykiu galima 
laikyti Martyno Jankaus sodybos dalies įsigijimą 
ir sodybos vientisumo atstatymą. Dar kartą dė-
kodama politikams, muziejaus vadovė patikino, 
kad netrukus atsiras kraštotyrinė ekspozicija, 
kuriai eksponatai jau nebetelpa saugyklose, o 
apie rimtesnius rekonstravimo darbus taip pat 
galima drąsiau svajoti, nes turint nuosavybės 
dokumentus ir dar pernai atliktą sodybos vir-
tualiąją vizualizaciją, paraiškų įvairiems rėmimo 
fondams rengimui nebeliko kliūčių.

Baigiamasis iškilios datos paminėjimo ak-
centas – džiugus momentas, kuriuo simboliškai 
baigti Valstybiniai šaulių metai, šiemet minintys 

100-metį. Remiantis Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje statuto 39 ir 185–192 str., už darbus 
Tėvynės labui, šaulišką veiklą, nuopelnus Lie-
tuvai ir Lietuvos šaulių sąjungai įsteigtais Šaulių 
žvaigždės medaliais už ilgametį darbą su šaulių 
sąjungos jaunimu, aktyvų dalyvavimą šaulių 
sąjungos veikloje bei vadovavimą šaulių kuo-
poms apdovanoti Tauragės Ldk Kęstučio 7-osios 
rinktinės šaulė, Pagėgių sav. mero pavaduotoja 
Ligita Kazlauskienė ir Tauragės Ldk Kęstučio 
7-osios rinktinės šaulys, buvęs Pagėgių 9-osios 
kuopos jaunųjų šaulių vadas Algirdas Saročka. 
Už darbą įamžinant Pagėgių krašte savanorių, 
Vyties Kryžiaus kavalieriaus, majoro Jono Šim-
kaus ir eilinio Jurgio Civinsko atminimą bei su-
organizuotus renginius, konferencijas ir aktyvią 
informacijos sklaidą tuo pačiu garbingu Šaulių 
žvaigždės medaliu apdovanotos Pagėgių sav. 
Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika 
Burzdžiuvienė ir Pagėgių sav. Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida 
Jokšienė. Pernykščiu Tilžės akto 100-mečio at-
minimo ženklu už finansinę paramą įamžinant 
savanorių atminimą Pagėgių krašte padėkota 
Pagėgių sav. tarybos nariui Kęstui Komskiui.

Garbingus apdovanojimus įteikė Vakarų 
(jūros) šaulių 3-iosios rinktinės vado, atsargos 
majoro Rolando Lukšo įgaliotas Lietuvos šaulių 
sąjungos 308-osios kuopos vado pavaduotojas 
Donatas Jaunius. 

Išsakytos dėkingumo kalbos, padėkota 
Dievui ir Tėvynei, pasidalyta šauliško darbo 
Tėvynės labui patirtimi, sustota bendrai nuotrau-
kai, o renginys, kaip ir dera muziejuje, užbaigtas 
pabaigtuvių kafija ir smagiu pasibendravimu.

Kasdienis, tylus, kantrus darbas savo Tė-
vynei, pagarba praeičiai ir garbingai istorijai – 
vertybės, reikalingos Lietuvai ir jos ateičiai. 
Neškime patriotizmo ir tvirtos moralės vėliavą 
savo širdyse ir pasaulis taps gražesnis visiems.

Lietuvos šaulių sąjungos informacija
Sigito Stonio nuotr.

Šaulių žvaigždės nušvietė 
Pagėgių krašto dangų

nuosprendžiai Suomijai, Estijai, Latvijai, 
Lietuvai, Lenkijai, iš dalies Rumunijai. Taigi 
tautoms, gyvenusioms tarp abiejų didžiųjų 
fašistinių imperijų. Įdomu, kad jos čia save 
ir vadina imperijomis. Rumunijos vardo 
vengta, tad veidmainiauta vardu Besarabija, 
kuri nebuvo valstybė.

Veidmainiškai formuluota: „teritorinės-
politinės pertvarkos atveju“, t. y. „jeigu 
įvyktų politinių teritorinių pokyčių“, kai 
tie pokyčiai buvo slapčiomis jau suderėti 
ir net žemėlapiuose pasižymėti. SSRS jau 
prieš porą metų spausdinosi Baltijos regiono 
karinius strateginius žemėlapius, kuriuose 
dar nepriklausomos valstybės atvirai ciniškai 
ir avansu įvardijamos kaip Lietuvos SSR, 
Latvijos SSR, Estijos SSR... (Didieji Maskvos 
melagiai ligi šiol pliauškia, kad karas buvęs 
jiems netikėtumas...) 1939-aisiais reikėjo, kad 
tai „pertvarkai“ nekliudytų Hitlerio Reichas, 
ir marodierių mainais jam buvo atiduota 
didžioji dalis Lenkijos. 

Tokia buvo Stalino pastovi programinė 
politika, paskelbta jo garsiojoje priesaikoje 
prie Lenino karsto: „Plėsti Sovietų Sąjungą.“

Hitleriui pirmiausiai reikėjo susitarimo-
garantijos, kad Stalinas nepadės Lenkijai, ir 
tą garantiją jis gavo su kaupu. Stalinas net 
sušaukė savo vargšus „deputatus“ iš vasaros 
atostogų, ir jie paklusniai rugpjūčio 31 d. 
ratifikavo „draugystės“ sutartį su Vokietija. 
Kitą rytą, rugsėjo 1-ąją, Hitleris galėjo ramiai 
pulti pasmerktą Lenkiją. 

Ir štai po 50 metų ta pati Sovietų Sąjunga, 
lyg pasakoje, pasmerkia Stalino ir Hitlerio 
sutartį su visais protokolais!

Tokio žingsnio 1989 m. nesiryžo svarstyti ir 
žengti net demokratinė VFR (dar nesuvienyta 
su VDR); kalbėjau apie tai vasarą Bonoje su 
Bundestago užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninku Hansu Sterckenu. Žiūrėkit, Maskvoje 
Deputatų suvažiavimas rengia nutarimą šiuo 
klausimu... Ne, Vokietija to nedarys, pakaks 
kanclerio pasisakymo... Ir vis dėlto vieno 
liaudies deputato iš Lietuvos iniciatyva gali-
mai prisidėjo, kad Helmutas Kohlis rugsėjo 
1-ąją, minint Antrojo pasaulinio karo 50-ąsias 
metines, tarė Bundestage griežtus ir tikslius 
istorinio vertinimo žodžius, net apgailestavo 
Vokietijos kaltę dėl Baltijos tautų likimo.

Vokietiją varžė suvienijimo viltis. O štai 
Sovietų Sąjunga savo Liaudies deputatų su-
važiavimo valia, kurią veikė daugelio tautų, 
įskaitant Rusiją, demokratiniai sąjūdžiai – 
pasiryžo ir žengė! 

Žingsnis unikalus, istorinis, vienintele 
galima ir teisinga kryptimi – į tiesą, garbę, 
sąžinę. Tai dabar ir apmąstome. Didžioji 
galimybė!.. 

Jei anas Maskvos paktas buvo interfašis-
tinis dokumentas, lipdęs išplėstą raudonai 
rudą fašistų internacionalą, tai vėl Maskvoje 
1989-ųjų pabaigoje buvo patvirtinta priešin-
gybė – tikra antifašistinė nuostata, pasmer-
kusi ir raudonąjį fašizmą.

Žinoma, ir čia stokota nuoseklumo. SSRS 
pasmerkė stalininę vadovybę („Stalinas ir 
Molotovas“, „Stalinas ir jo pakalikai“), bet ne 
valstybę. Nesiūlyta realiai atitaisyti nusikal-
timų, bausti nusikaltėlių. Bet pasakyta daug.

Pakto tikslas išties nebuvo atidėti karą, 
juolab jo išvengti. Tai melo legendos. 1939 m. 

pakto tikslas buvo grobti žemes ir tautas. Tą 
parodo dar neužgrobtų žemių marodieriškos 
išankstinės dalybos. Po to – susitarimo vyk-
dymas. Tokia faktų istorija.

Išvadą dėl Maskvos pakto ir Suvažiavimo 
nutarimą parengė deputatų komisija, kurioje 
iš Lietuvos dalyvavo Just. Marcinkevičius,  
K. Motieka, Z. Sličytė ir V. Landsbergis. Pirmi-
ninkavo Aleksandras Jakovlevas, kurio vardas 
prisimintinas su dėkingumu ir pagarba. Tai 
žymus gorbačiovinės epochos politikas ir 
politinis mąstytojas, tikėjęs, kaip ir Andrejus 
Sacharovas, kad Rusija gali pasveikti. 

Pridedu keletą baigiamųjų išvadų.
Prieš trisdešimt metų oficialiai valstybiš-

kai atmetus ir pasmerkiant senąjį Hitlerio-
Stalino sutartąjį Maskvos pakto protokolą 
kaip niekinį, „neteisėtą nuo pasirašymo 
momento“(!) savaime turėtų būti draudžiama 
garbinti Hitlerio ir Stalino hegemonizmą, jų 
grobiamuosius karus, aneksijas, atitinkamai 
ir karinius nusikaltimus. Nusikaltėlio Stalino 
garbinimas diskredituoja Rusiją iš pamatų, 
bet gal tai nebus amžina. Aišku, jeigu išliks 
pati Rusija.

Drauge, gal ir neįvardydamas, SSRS Liau-
dies deputatų suvažiavimo aktas priminė 
versališkosios tautų teisės Europoje tęstinu-
mą. Smerkiant tarptautinių Taikos sutarčių 
su Lietuva, Latvija ir Estija sulaužymą, šios 
sutartys iš principo dar sykį legitimuotos. 
Plepalai, neva 1920 m. Taikos sutartis urmu 
panaikino nepriklausomų, pripažintų Baltijos 
valstybių 1940 m. aneksija, verti kokios nors 
Molotovo premijos. Lietuvos URM galėtų 
įsteigti tokią premiją ir skirti ją kolegoms 
Maskvoje, kurie visai neseniai būtent Stalino 
aneksijos argumentu atmetė istorinę Tartu 
Taikos sutartį su Estija. 

JAV prezidento V. Vilsono ir Versalio 
taikos konferencijos principai leido po 
Pirmojo pasaulinio karo kurti teisingesnę, 
dekolonizuotą Europą. Nukentėjo agresyvios 
imperijos, laimėjo tautos. Tarp jų – Lietuva. 
Kai Rusijos valdytojas, viešėdamas Lenkijoje, 
Vesterplatėje, peikė būtent Versalį, jis kaitino 
paraką keptuvėje. Tikėtina, kad Hitleris iš 
pragaro jam pritarė. 

Jau po 1991 m. sausio žudynių Vilniuje, 
duodamas interviu doram rusų žurnalistui 
A. Čeparuchinui, regis, austrų spaudai, 
pastebėjau, kad prieš Rusiją tėra du keliai. 
Vienas – tai susivokti, kad ir ji – stalinizmo 
auka: o kitas – kad jai labiau apsimoka būti 
nusikaltimų paveldėtoja ir naudotoja. 

Deja, šių dienų Rusija yra pasirinkusi 
antrąjį kelią. Tai Rusija – stalinizmo auka 
su Stokholmo sindromu. Toks yra didysis 
Stalino kerštas. 

Neostalinistai šiandien skelbia stalininės 
kumščio teisės tęstinumą – ką užgrobiau, tas 
mano! Tačiau tikėtina, kad pasaulis negrįš į 
viduramžius. 

Arba grįždamas žlugs kaip nevykėlių 
visuma, nepasiteisinusi pokrikščioniška 
civilizacija. 

Tikėtina, kad to galima išvengti bran-
ginant demokratijų principingumą ir susi-
vienijimus. Natūralu, kad „velnio pakto“ 
šalininkai tikisi suardyti atlantinę taikos 
sąjungą. Veikla matoma. Apie tai šiandien 
kalbėjo Lietuvos Prezidentas.

Tokia nūnai Šiaurės pusrutulio dilema, 
kadaise pražudžius 1989 metų istorinę progą.

Didžioji ir 
praleistoji proga

Prof. Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas
Atkelta iš 1 p.

Smalininkų senovinės technikos muziejui 
jau 15 metų! Muziejus buvo įregistruotas 2004 m. 
birželio 11 d., o jo įkūrėjas doc. dr. Justinas Sto-
nys šios gražios sukakties proga išleido knygą 
„Senovės technikos muziejus Smalininkuose. 
15 metų“.

Smalininkai – rytiniai Klaipėdos krašto var-
tai. Tai palyginus nesenas miestelis, esantis ant 
Nemuno kranto, santakoje su Šventosios upeliu, 
turintis labai įdomią ir turiningą istorinę praeitį. 
Čia Prūsijos skalvių tautos žemė. Kryžiuočių 
ordinui užgrobus Prūsiją ir sunaikinus prūsų 
tautas, ir nuolat puldinėjant Lietuvą, lietuviai 
buvo priversti 1422 m. sudaryti Melno taikos 
sutartį. Po sutarties Lietuvos riba su ordinu ėjo 
šalia Smalininkų Šventosios upeliu. Ši vieta vė-
liau tapo valstybės siena tarp Rusijos ir Vokietijos 
imperijų. Čia prasidėjo abu pasauliniai karai. 
Tačiau abiejose sienos pusėse gyveno lietuviai, 
kurių kultūrą veikė ir svetimšalių papročiai, 
gyvenimo būdas. 

Senovinės technikos muziejus Smalinin-
kuose pradėjo veikti 2004 m. Čia surinkti ne tik 
senovės technikos pavyzdžiai, bet ir šio krašto 
praeities istorinė medžiaga. Šio muziejaus įkūrė-
jas Justinas Stonys panaudojo muziejaus kūrimo 
pradžiai išsaugotas istorines vertybes: dokumen-
tus, knygas ir įvairius daiktus, priklausiusius jo 
tėvams ir seneliams. 

Kuriantis muziejui, keliolika metų ekspo-
natai buvo ieškomi bei perkami arba gaunami 
dovanų Klaipėdos krašte ir visoje Lietuvoje. 
Tokiu būdu sukaupta daugiau nei 7 000 eks-

ponatų, atspindinčių 
žemės ūkio, buities, 
amatų, technikos raidą. 
Tai įvairūs senoviniai 
vidaus degimo varikliai, 
traktoriai ir transporto 
technika, elektros, radijo, kino, fotografijos ir kita 
senovinė technika. Kartu eksponuojami ir kitokie 
senoviniai daiktai: nuo mėsmalių iki skaičiavi-
mo mašinų. Naudojant sukauptus eksponatus, 
galima pademonstruoti 34 senovinės gamybos 
technologijas ir 19 amatų: pradedant populiariu 
ir visiems žinomu bitininkystės amatu ir baigiant 
geležies išgavimu iš balų rūdos (ši technologija 
atkurta Kauno technologijos universitete ir 
pasiūlyta įdiegti Smalininkų muziejuje). Be to, 
intensyviai renkami kultūrinio paveldo pavyz-
džiai yra susiję su švietimu, mokslu, technikos 
vystymusi ir Lietuvos istorija. Ekspozicijos nuo-
lat papildomos naujais eksponatais. Muziejus 
įsikūręs miestelyje esančioje sodyboje su gražia 
aplinka. Čia daug medžių ir kitų želdinių, yra 
poilsio zona, tvenkinys, kuriame galima irstytis, 
o ant kranto kūrenti laužą ir pasistatyti palapines. 

Muziejus atviras kolekcininkų pateikia-
miems eksponatams. Galima keistis eksponatais 
su kitais panašaus profilio muziejais. Kadangi 
daug eksponatų pagaminti Vokietijoje ir Rusijoje, 
muziejus labai pageidautų dalykinių ryšių su šių 
šalių muziejais. 

Smalininkų senovinės technikos muziejaus 
informacija

Išleista knyga „Senovės technikos 
muziejus Smalininkuose. 15 metų“

Padėka
„Vorutos“ redakcijos darbuotojai, redakcinės kolegijos nariai, publikacijų autoriai ir 

laikraščio skaitytojai nuoširdžiai dėkoja Tautos fondui (JAV) už 2019 m. suteiktą finansinę 
paramą, skirtą laikraščio „Voruta“ prenumeratai Lietuvos mokykloms ir laikraščio priedo 
„Tėviškės aušra“ leidybai.

Redakcija

Dėkojame
Dėkojame ilgamečiam VšĮ „Vorutos“ fondo rengiamų projektų rėmėjui – Spaudos, radijo ir 

televizijos rėmimo fondui, ir visiems skaitytojams, skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 
„Vorutos“ leidybai.

Redakcija

Tilžės akto metinių minėjimo dalyviai (iš kairės): A. Saročka, L. Burzdžiuvienė, L. Kazlauskienė, 
I. Jokšienė, K. Komskis, D. Jaunius
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Lietuvos okupacijų istorija

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

Algirdas BRUKAS, Kaunas

Pabaiga

Pradžia Nr. 11 (865)

Represuojamų miškininkų sąrašai buvo 
sudaromi peržiūrint departamente esan-
čias kadrų bylas ir vietose panaudojant 
komunistinių aktyvistų bei atsiradusių 
naujos valdžios rėmėjų parodymus. Vladas 
Bartuška, 1941 m. dirbęs Varėnos urėdo pa-
vaduotoju ir 1944 m. pasitraukęs į Vakarus, 
savo prisiminimuose (Girios aidas, p. 20–29) 
pateikia tokius faktus. 1941 m. gegužės 
pradžioje jo namuose buvo apgyvendintas 
vienas iš keturių į Varėną atvykusių rusų 
NKVD karininkų. Šie keturi karininkai kar-
tu su vietinės naujos valdžios atstovais bei 
komunistiniais aktyvistais maždaug savaitę 
dirbdami naktimis ruošė represuojamųjų 
sąrašus bei bylas. Tame darbe dalyvavo ir 
komunistuojantis urėdijos sekretorius Juo-
zas Šakūnas. V. Bartuška spėja, kad dėl jo 
šeimos įtraukimo buvo diskutuojama ir kad 
J. Šakūnas jį užstojo. (Apie tai, kad jų šeimos 
neišveš, pranešusi Šakūno žmona – aut. pas-
taba). V. Bartuška vis tiek su šeima išvyko 
slėptis į Marijampolės apskritį, o įsiveržus 
vokiečiams perėjo dirbti urėdo pavaduotoju 
Alytuje į Dzūkų urėdiją. Iš Varėnos urėdijos 
mūsų surinktais duomenimis tada buvo 
represuoti aštuoni darbuotojai su šeimomis: 
urėdas Kazimieras Čepas, girininkas To-
mas Pūčis, girininkas Stanislovas Štencelis, 
urėdijos raštininkas Juozas Bilius ir eiguliai 
Avaraciejus Jokis, Julius Kvaraciejus, Tamu-
levičius (po tremties repatrijavo į Lenkiją) 
ir Gabrielius Trainavičius. Be jų tą lemtingą 
birželį dar žuvo eigulys Domas Ožkutis ir 
neaiškiomis aplinkybėmis buvo represuotas, 
o gal pabėgo į Lenkiją Marcinkonių girinin-
kas Juozas Dubaševskis. Taigi, per pirmąją 
didžiausią represijų bangą Varėnos urėdija 
prarado dešimt darbuotojų, o parenkant au-
kas aktyviai dalyvavo vietiniai kolaborantai.

Represijų apimtis ir kiti rodikliai

Dabar panagrinėkime bendrus pirmosios 
sovietinės okupacijos represijų rodiklius. Pa-
gal LGGRTC duomenis miškų žinyboje nuo 
kariuomenės įvedimo iki 1940 m. pabaigos 
buvo iš viso areštuota 18 dirbusiųjų. Tarp 
vadovaujančių miškininkų vienas iš pirmųjų 
buvo suimtas aukščiausią tarnybinę poziciją 
(Žemės ūkio ministerijos generalinio sekreto-
riaus) turėjęs Juozas Skaisgiris. Jis buvo su-
imtas 1940 m. liepos 12 d. Pagrindas suėmi-
mui, kaip ir kitų valstybės veikėjų, buvo VSD 
direktoriaus Antano Sniečkaus patvirtintas 
„Priešvalstybinių elementų likvidavimo 
planas“. Vienas kitas suėmimas buvo ne tik 
laikinojoje sostinėje, bet ir periferijoje. Tačiau 
kryptingas paruošiamasis darbas didelėms 
represijoms prasidėjo kiek vėliau – 1940 m. 
pabaigoje Miškų departamente, kaip jau 
minėta, sukomplektavus kadrų ir spec. dar-
bo skyrius, turėjusius tiesioginius ryšius su 
NKVD ir saugumo struktūromis. Pirmasis 
NKVD kadras, atėjęs dar prieš skyrių įkū-
rimą buvo Šolemas Furmanskis, įdarbintas 
1940 m. rugpjūčio 16 d. antros eilės sekreto-
riaus pareigoms (ŽŪ ministro įsakymas Nr. 
167, par. 33). Jis ir vadovavo skyrių sufor-
mavimui. Abu skyriai iš pat pradžių ėmė 
„apdoroti“ personalo asmens bylas ir vieną 
po kito rekomenduoti atleisti senuosius bei 
priiminėti naujuosius departamento darbuo-
tojus, nepaisydami anksčiau A. Kvedaro ir  
A. Matulionio padarytų perkeldinėjimų. 
Matyt, iki 1941 m. vasario pradžios „apdo-
rojimas“ buvo baigtas, nes nuo šio mėnesio 
5 d. baigiamuoju akordu buvo išmesta 
apie pora dešimčių senųjų departamento 
tarnautojų. Eksploatacijos skyriuje iš 15 
darbuotojų išliko tik 6. Kiti skyriai nukentėjo 
mažiau. Kaip paliudija Mečys Jameikis, iš 
buvusio Miškų departamento senųjų kadrų 
iki pirmojo masinio birželio mėn. trėmimo 
maždaug pusė buvo pakeisti naujais, kurių 
dalis jau net nekalbėjo lietuviškai. Kadangi 
vietose urėdai turėjo teisę priimti į darbą tik 
eigulius ir darbininkus, tad departamente 
faktiškai buvo viso personalo asmens bylos 

„Laisvės“ nešėjai ir jų darbai

ir ruošiant represuojamų sąrašus jos be 
abejo buvo peržiūrėtos bei pagal iš aukščiau 
„nuleistas“ instrukcijas padaryta pirminė 
„liaudies priešų“ atranka. Tačiau vietose vei-
kė jėgos struktūrų sudarytos darbo grupės, 
kurios rėmėsi vietinių aktyvistų parodymais 
ir kaip tik jų dėka į represijų mėsmalę pateko 
dauguma eigulių ir žemesnių pareigybių 
darbuotojų. Taip tarp miškininkų atsirado 
pirmieji kolaborantai su okupacine valdžia. 

Birželio 22 d., prasidėjus karo veiks-
mams, su besitraukiančia sovietine armija 
pasitraukė į miškų žinybą atsiųsti socializmo 
statybos specialistai ir žinybos vadovai. Iš 
viso tai galėjo būti 20–30 asmenų. Bet sugrįž-
kime prie represavimo pasekmių.

Pagal pareigybes nukentėjusieji pasi-
skirstė taip: aukščiausi žinybos pareigūnai 
(ministrai, ministerijų sekretoriai) – 1; urė-
dai, jų pavaduotojai, urėdai – pensininkai – 
10; girininkai – 71; eiguliai ir medienos san-
dėlių sargai – 57; kiti techniniai darbuotojai 
ir tarnautojai – 42; miškų mokymo institucijų 
darbuotojai (profesoriai, dėstytojai, moky-
tojai) – 3; pensininkai ar laikinai nedirbę 
miškininkai – 3; neidentifikuotų pareigybių 
miškininkai ar kiti sistemos darbuotojai – 13. 
Iš viso 200.

Taigi, daugiausia nukentėjusių – 90 – yra 
specialistai – miškininkai, užėmę aukštesnės 
ir vidurinės grandies vadovų (urėdų, jų 
pavaduotojų, girininkų, dėstytojų) pareigas, 
santykinai daug nukentėjusių ir tarnautojų 
bei techninių darbuotojų (raštininkų, prižiū-
rėtojų, buhalterių ir pan.) – 42, eigulių san-
tykinai nukentėjo mažesnis procentas nuo 
bendro jų kiekio, bet absoliučiais skaičiais  
jie yra antroje vietoje (57), o turint galvoje, 
kad iš 13-os neidentifikuotų pareigybių 
daugumą tikriausiai sudarė eiguliai, tai 
galima tvirtinti, kad okupantai nesigailėjo 
represuoti ir žemiausios grandies pareigūnų. 

Daugiausia nukentėjusių – net 170 arba 
per 85 % tenka 1941 m. Tai didžiojo birželio 
mėnesio trėmimo prieš pat karo pradžią 
aukos. Likusieji 30 arba 15 % buvo repre-
suoti okupacijos pradžioje – 1940 m. (tarp 
jų vienas 1939 m.).

Pagal nukentėjimo pobūdį išskyrėme 
tokias grupes: žuvusieji (nužudyti arešto 
arba kvotos metu, nuteisti sušaudyti, žuvę 
ar mirę įkalinimo lageriuose arba tremties 
vietose, žuvę neaiškiomis aplinkybėmis, din-
gę be žinios) – 49,5 %; išlikę gyvi ir sugrįžę į 
tėvynę, dirbo vėl miškų žinyboje – 9 %; dirbti 
į žinybą negrįžo (pasiliko Sibire, repatrijavo į 
Lenkiją, grįžo į Lietuvą, bet dirbo kitur ar dėl 
amžiaus arba sveikatos būklės visai nedirbo, 
likimas nežinomas ir pan.) – 41,5 %. 

Taigi, matome, kad pirmosios sovietinės 
okupacijos laikotarpis buvo itin žiaurus – 
beveik pusė represuotų buvo nužudyti arba 
išmirė lageriuose ir tremties vietose. Iš mūsų 
sąraše nustatytų 99 žuvusių 66 pavardės yra 
LGGRTC sąraše, likusieji iš kitų šaltinių. Iš 
66 žuvusių pagal LGGRTC duomenis 12 su-
šaudyta pagal teismo nuosprendį, 12 tiesiog 
nušauti ar net nukankinti NKVD kareivių 
pirmomis suėmimo dienomis, likusieji 42 
išmirę lageriuose bei tremtyje. Dažniausi 

atvejai, kai 1941 birželio 13–17 d. tremiami 
urėdijų tarnautojai buvo atskiriami nuo 
kitų šeimos narių, nuvežami į lagerius, ten 
„teisiami“ ar be teismo įkalinami, o šeimos 
nariai buvo gabenami į tremties vietas, 
tiek apgyvendintose, tiek negyvenamose 
vietovėse, kur dažnai kūrėsi pliko lauko 
sąlygomis. Išlikusieji gyvi sugrįžo į šeimas 
dažniausiai jau po Stalino mirties.

vvv

Apibendrinant Lietuvos valstybinio 
miškų ūkio darbuotojų likimus nagrinėjamu 
laikotarpiu, pirmiausiai reikia pabrėžti bent 
dvi specifiškas miškų žinybai aplinkybes:

1. Atgavus Vilniaus kraštą čia dirbusių 
lenkų miškininkų nušalinimas nuo darbo 
arba terminuotas įdarbinimas neetatinėms 
pareigoms, kol išmoks valstybinę kalbą, 
palietė daugelio kitų regionų Lietuvos 
miškininkų gyvenimą. Dėl to prasidėjo 
urėdų, girininkų, buhalterių ir iš dalies kitų 
tarnautojų perkėlimai iš Didžiosios Lietuvos 
urėdijų į Vilniaus kraštą, kuris okupacijos 
išvakarėse iššaukė esminį kadrų judėjimą 
visoje miškų tarnyboje. 

2. Nesant bent kiek žymesnių komunis-
tinio pogrindžio veikėjų tarp miškininkų, 
po faktiškos okupacijos pradžios paskirtas 
tiesioginis žinybos vadovas A. Kvedaras ir 
specialus įgaliotinis kadrų pertvarkymui 
A. Matulionis, rūpinosi ne tiek „žinybos 
išvalymu nuo kontrrevoliucinio elemento“, 
o specialistų išsaugojimu, tam naudodami 
pareigų ir darboviečių keitimus (pažemini-
mus, paaukštinimus bei tarnybinius kilno-
jimus iš vienos urėdijos į kitą). Tačiau jau 
1940 m. pabaigoje, perėmus kadrų kontrolę 
tiesioginiams okupantų jėgos struktūrų sta-
tytiniams, jų įtaka kadrų politikai sumažėjo. 

3. Nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. pradėjęs 
dirbti buvusiame Miškų departamente II 
eilės sekretoriaus pareigose Šolemas Fur-
manskis iki metų pabaigos sukomplekta-
vo iš naujų žmonių kadrų ir spec. darbo 
skyrius, tiesiogiai palaikiusius ryšius su 
NKVD struktūromis. Šie skyriai atliko 
departamento tarnautojų „valymą“ ir 
dirbdami su archyvinėmis kadrų bylomis 
ruošė represuojamųjų sąrašus visai žinybai, 
išskyrus tas pareigybes, kurios nebuvo 
departamento kompetencijoje. Pastarajai 
kategorijai priklausė eiguliai, medienos 
ruošos prižiūrėtojai, sandėlių sargai ir kt. 
Šios kategorijos represuojami asmenys 
buvo parenkami vietose veikusių NKVD 
karininkų vadovaujamų grupių, bendra-
darbiaujant su atsiradusiais okupacinės 
valdžios rėmėjais. 

Dėl 1 ir 2 punkte nurodytų priežasčių 
vadovaujamas pareigas turėję miškininkai 
per pirmąją okupaciją patyrė santykinai 
mažesnius nuostolius represijų prasme nei 
kiti valstybės pareigūnai bei tarnautojai ar 
Latvijos bei Estijos miškininkai. Vis tik iki 
karo su Vokietija pradžios buvo represuota 
200 miško ūkio darbuotojų. Iš jų net pusė 
žuvo, o po Stalino mirties į darbą Lietuvos 
miškų žinyboje sugrįžo tik 9 %.

Atsiųsti „socializmo statybos“ specia-
listai, sovietinės valdžios paskirti žinybos 
vadovai (išskyrus Jurgį Glušauską) ir ke-
letas aktyvistų, iš viso apie 20–30 žmonių, 
prasidėjus karui su Vokietija, pasitraukė į 
Rusijos gilumą. Anksčiau apie dvi dešimtys 
specialistų išėjo iš darbo miškų sistemoje 
patys nenorėdami dirbti Vilniaus krašte arba 
nesutikdami dėl pareigų pakeitimo. Tad iš 
viso žinyba per pirmąją okupaciją prarado 
apie 250 žmonių, kai iš viso joje tuomet 
dirbo apie 4 250 etatinių darbuotojų. Svar-
biausių pareigybių: urėdų, jų pavaduotojų, 
girininkų su girininkijomis ir girininkų 
be girininkijų tuomet dirbo apie 650 iš jų 
buvo represuotas 81 asmuo arba 12,5 %. 
Tai gan rimtas smūgis, bet žinyba dar galėjo 
išsigydyti žaizdas ir tęsti darbą išsaugant tas 
pačias administracines struktūras.
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Vasario 16-osios akto signatarai

Iki šiol nepavyksta sudaryti 1918 m. 
Nepriklausomybės Akto signataro Do-
nato Malinausko kiek reikšmingesnio 
genealoginio medžio, tačiau informacija, 
gauta iš Rusijos, praplėtė žinias apie  
D. Malinausko tėvą Mykolą Malinauską 
ir jo karinę karjerą1. Paaiškėjo tikrasis jo 
karinis laipsnis, tačiau reikėtų paminėti, 
kad kai kuriuose dokumentuose nurodoma 
jį buvus pulkininku.

Mykolas2, sūnus Nikalojaus, Malinaus-
kas gimė 1818 m. gegužės 12 d.3 Vilniaus gu-
bernijoje, jis buvo bajoras, išpažino katalikų 
tikėjimą, mokėsi Vilniaus gimnazijoje. Turėjo 
vyresnį brolį Ignotą Rapolą (1816–1888 09 
27), taip pat karininką.

1864 m. M. Malinauskas Kaukaze, persi-
kėlus per upę prie Kuntr Kalė aūlo, susirgo 
sąnarių reumatu, kurio pasekmė liko širdies 
permušimai ir dusulys. Nors sveikata page-
rėjo, tačiau 62-ojo Suzdalės pulko4 majoras 
M. Malinauskas nuo 1867 m. birželio 5 d. 
pasiprašė išleidžiamas į atsargą, planavo 
gyventi Krėslaukio miestelyje (Latvija). Išleis-
tam į atsargą majorui M. Malinauskui buvo 
suteikta papulkininkio laipsnis ir teisė nešioti 
mundurą, jis gavo pilną pensiją pasižadėjęs, 
kad nereikalaus valdiškos tarnybos. Prašymą 
dėl išleidimo į atsargą Rusijos imperatoriui 
Aleksandrui Nikolajevičiui pagal prašytojo 
žodžius surašė 61-ojo Vladimiro infanterijos 
generolo, kunigaikščio Gorčiakovo pėstinin-
kų pulko5 raštininkas Sergejus, Aleksandro 
sūnus, Bogomožnas. Štabo karininko M. 
Malinausko prašymą kartu su tarnybos lapu 
16-osios divizijos vadui pateikė 61-ojo Vladi-
miro infanterijos generolo, kunigaikščio Gor-
čiakovo pėstininkų pulko vadas pulkininkas 
Bernovas6, nes į jo pulką buvo komandiruotas 
būsimojo signataro tėvas. Sveikatos pažymą 

pasirašė medicinos dak-
taras, dvaro patarėjas, 
61-ojo pulko vyriausiasis 
gydytojas Penčkovskis, 
pulko vado padėjėjas 
ūkio reikalams majoras 
Bogdanovas ir pulko va-
das Bernovas. Sveikatos 
pažymą savo parašais pa-
tvirtino 16-osios divizijos 
daktaras, kolegijos sekre-
torius de Konradi ir divi-
zijos vadas generolas lei-
tenantas Baumgartenas 
(rus. генерал-лейтенант 
Баумгартен, Николай 
Карлович). Išleidžiant 
į atsargą paskirta 345 
rublių pensija, o 1867 m. 
rugpjūčio 18 d. atsargos 
papulkininkiui buvo pa-
skirta papildoma 86 rb pensija.

M. Malinauskas savo tarnybą pradėjo 
būdamas 16-os metų, 1834 m. lapkričio 23 d., 
kaip eilinis princo Karlo Prūsiškajame pulke7. 
1836 m. liepos 1 d. jam suteiktas žemes-
niojo karininko laipsnis (rus. унтер офицер, 
vok. Unteroffizier), 1846 m. spalio 23 d. –
praporščiko laipsnis, 1848 m. gegužės 1 d. – 
podporučiko laipsnis (rus. подпоручик), o 1850 
m. balandžio 16 d. – poručiko (rus. поручик, 
lenk. porucznik). 1851 m. rugsėjo 10 d. M. 
Malinauskas komandiruojamas į pavyzdinį 
pulką, kur išvyko 12 d., o atvyko 23 d. 1853 
m. gruodžio 1 d. buvo komandiruotas į 
rezervinę 1-ąją diviziją, vėliau pervadintą 
kariniu korpusu. 1853 m. gruodžio 13 d. 
buvo paskirtas princo Karlo Prūsiškojo pulko 
bataliono vadu, 1854 m. vasario 23 d. jam 
suteiktas štabskapitono (rus. штабс-капитан) 
laipsnis, o 1854 m. gegužės 7 d. patvirtintas 

bataliono vadu. 1854 m. rugsėjo 
1 d. rezervinę diviziją pervadi-
nus atsargos divizija, pateko į 
7-ąjį to paties pulko atsargos 
batalioną. 1856 m. lapkričio 23 
d. siųstas į 1-ojo armijos korpuso 
rezervinės divizijos Koporsko8 
pulką, 4-ajam batalionui kom-
plektuoti. Ten atvyko 1856 m. 
gruodžio 14 d. ir tapo kuopos 
(rus. рота) vadu. Galutinai 
pervestas į šį batalioną 1857 m. 
kovo 24 d., suteikiant 1859 m. 
liepos 8 d. kapitono laipsnį už 
gerą tarnybą. Į Suzdalės pės-
tininkų pulko 4-ąjį batalioną 
pervestas 1863 m. vasario 23 d. 
ir komandiruotas į Taratuns-
ko pulką9. 1863 m. gegužės 5 
d. M. Malinauskui suteiktas 
majoro laipsnis. 1863 m. liepos 

1 d. nespėjęs nuvykti pagal vadovybės 
nukreipimą, tų pačių metų liepos 26 d. pa-
skirtas į Reževsko pulko10 4-ąjį batalioną. 
1864 m. rugpjūčio 3 d. pervestas į Suzdalės 
62-ąjį pulką11. Į pulką atvyko 1864 m. rug-
sėjo 20 d. ir po dviejų dienų, rugsėjo 22 d., 
paskirtas bataliono vadu. 1865 m. liepos 22 d. 
paskirtas žemesniuoju štabo karininku. 1865 
m. rugpjūčio 24 d. paskirtas bataliono vadu, 
o 1866 m. liepos 14 d. žemesniuoju štabo ka-
rininku. 1866 m. liepos 15 d. paskirtas į 61-ąjį 
pulką12. Tarnybos metu gavo 441 rb algą ir 
maistui 280 rb.

M. Malinauskas buvo apdovanotas bron-
zos medaliu 1853–1856 m. karui atminti, o 
1854 m. rugpjūčio 14 ir gruodžio 6 d. gavo 
padėkas už tarnybą. Asmeninėje M. Mali-
nausko byloje nurodyta, kad jis atostogavo 
1863 m., nuo gegužės 3 iki liepos 3 d., ir kad 
nebuvo patekęs į priešų nelaisvę.

Dalyvavo žygiuose prieš maištininkus 
vengrus 1849 m. liepos 26–rugsėjo 15 d. 
Krokuvos apsaugoje, karo veiksmuose prieš 
jungtines Anglijos ir Prancūzijos pajėgas 
Kronštato apsupties metu nuo 1854 m. kovo 
9 iki lapkričio 15 d. ir nuo 1855 m. balandžio 
17 iki lapkričio 15 d. Taip pat dalyvavo ir 
imant rekrutus Rusijoje nuo 1853 m. lapkri-
čio 10 iki 1856 m. rugpjūčio 18 d.

Tebelieka neaišku, kodėl baigęs tarnybą 
M. Malinauskas nusprendė apsigyventi 
Krėslaukio mieste. Gal iš ten buvo kilęs?

1  Российский  Государственный  Военно-Исторический  Архив  (toliau – РГВИА), 
ф. 400,оп. 9, д. 2022, c.1–20.
2 Kituose dokumentuose nurodomas dvigubas vardas – Mykolas 
Pankratijus Malinauskas (1818 05 12–1872 01 04). Aut. pastaba.
3 Datos pagal Julijaus kalendorių. Aut. pastaba.
4 62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворова полк – 
пехотная воинская часть Русской императорской армии (žr.  <https://
ru.wikipedia.org/wiki/Русской_императорской_армии>).
5 1860 m. birželio 21–1868 m. kovo 9 d. pulkui vadovavo generolas 
Piotras Gorčiakovas (генерал от инфантерии князь Горчаков, Пётр 
Дмитриевич, žr. https://ru.wikipedia.org/wiki/Горчаков,_Пётр_
Дмитриевич>). 
6 РГВИА, ф. 400, оп. 9, д. 2022, с. 2.
7 6-й пехотный Либавский Принца Фридриха-Леопольда Прусско-
го полк, поззнее – Либавски пехотны Принца Карла Прусского 
полк – пехотная воинская часть (žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/
Bоинская_часть>) Русской императорской армии (žr. <https://
ru.wikipedia.org/wiki/Русской_императорской_армии>).
8 4-й пехотный Копорский генерала графа Коновницына, ныне Его 
Величества Короля Саксонского полк – воинская часть (žr. <https://
ru.wikipedia.org/wiki/Bоинская_часть>) Русской Императорской 
армии (žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Русской_императорской_
армии>).
9 67-й пехотный Тарутинский полк – пехотная воинская часть 
(žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Bоинская_часть>) Русской им-
ператорской армии (žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Русской_
императорской_армии>).
10 70-й пехотный Ряжский полк – пехотная воинская часть (žr. 
<https://ru.wikipedia.org/wiki/Bоинская_часть>) Русской им-
ператорской армии (žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Русской_
императорской_армии>).
11 62-й пехотный Суздальский Генералиссимуса князя Суворо-
ва полк – пехотная воинская часть Русской императорской армии 
(žr. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Русской_императорской_армии>).
12 61-й пехотный Владимирский полк – пехотная воинская част Рус-
ской императорской армии cуществовал с 1700 по 1918 год и счи-
тался одним из старейших полков в Русской армии (žr. <https://
ru.wikipedia.org/wiki/Русской_императорской_армии>). 

Apie signataro Donato Malinausko tėvą 
Mykolą Malinauską

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

LGHD pirmininkas Remigijus Bimba 
atidarė ir pasveikino mokslinės konferencijos 
dalyvius. Taip pat konferencijos atidarymo 
proga sveikinimo žodį tarė LMA Vrublevskių 
bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas, 
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto (to-
liau – LLTI) direktorė prof. dr. Aušra Martišiūtė-
Linartienė, Lenkijos instituto Vilniuje direkto-
rius Marcinas Lapčynskis (Marcin Łapczyński).

A. Kojalavičius-Vijūkas – žymus XVII a. lie-
tuvis, jėzuitų kunigas, pedagogas, kūrėjas, isto-
rikas, keletą metų dirbęs Vilniaus akademijos 
rektoriumi. Jis puikiai mokėjo ir poetiškai rašė 
lotynų kalba. Svarbiausias veikalas – pirmoji 
spausdinta Lietuvos istorija. Išskirtinis darbas – 
„Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
bei jai priklausančių provincijų giminių ir 
herbų vardynas“, kuriame surinkta informa-
cija apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(toliau – LDK) kilmingųjų genealogiją ir heral-
diką, – yra aktualus ir šiandien.

Šiemet minime keletą jubiliejinių datų. 
Liublino unijai – 450 metų! 1569 m. liepos 1 d. 
Liubline LDK ir Lenkija sudarė uniją, gimė 
nauja valstybė – Abiejų Tautų Respublika. Šios 
unijos šalininkas buvo A. Kojalavičius-Vijūkas. 
Minima ir Jėzuitų draugijos veiklos Lietuvoje 
450-ies metų sukaktis. A. Kojalavičius-Vijū-
kas – visapusiško renesansinio išsilavinimo 
žmogus, tikras švietėjiškos epochos Lietuvoje 
atstovas.

Mokslinės konferencijos metu buvo 
pristatyta LLTI doc. dr. Dalios Emilijos Dily-
tės-Staškevičienės naujausia knyga „Alberto 
Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos istorija“: Po-
etikos bruožai“.

Šios mokslinės konferencijos moto: „Gene-
alogija ir heraldika Lietuvoje – praeitis ir dabar-
tis.“ Konferenciją sudarė trys dalys, kiekvienos 
jų metu perskaityta po tris pranešimus. Pirma 
dalis skirta aptarti A. Kojalavičiaus-Vijūko 
darbams ir biografijai, antra – genealogijai, 
trečia – heraldikai. Pranešimus skaitė: LMA 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija

Įteiktas pirmasis Alberto Kojalavičiaus-Vijūko medalis
Atkelta iš 1 p.

Iš kairės: Remigijus Bimba, Vytautas Aleksiejūnas, Vytenis Bagdonas, doc. dr. Edmundas Antanas 
Rimša, Paulius Vaniuchinas, Arvydas Stanislavas Každailis, Neringa Češkevičiūtė, dr. Gabrielė 

Jasiūnienė, doc. dr. Mintautas Čiurinskas, dr. Agnė Railaitė-Bardė, doc. dr. Liudas Jovaiša, doc. 
dr. Dalia Emilija Dalytė Staškeviečienė ir Tautvydas Kontrimavičius. Nuotr. iš LGHD archyvo

Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. 
Sigitas Narbutas („Alberto Kojalavičiaus-
Vijūko darbai iš heraldikos ir genealogijos: 
trumpa šaltinių apžvalga“), LLTI Senosios 
literatūros skyriaus vadovas doc. dr. Mintautas 
Čiurinskas („Alberto ir Kazimiero Kojalavičių 
biografinė kūryba“), LLTI Senosios literatūros 
skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. 
Dalia Emilija Dilytė-Staškevičienė („Grožinės 
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus „Lietuvos isto-
rijos“ ypatybės“), Vilniaus universiteto doc. 
dr. Liudas Jovaiša („Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės vienuoliai katalikai: genealoginė 
perspektyva“), LGHD Dokumentų priėmimo, 
patikros ir heraldikos komisijos kanclerė, Šiau-
lių universiteto dėstytoja dr. Gabrielė Jasiūnie-
nė („Žemaitijos bajorų heraldika XVI–XVIII a.: 
tarp tradicijų ir mados“), LGHD garbės narė, 
Lietuvos valstybinio istorijos archyvo Infor-
macijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa 
Češkevičiūtė („Genealoginiai ir heraldiniai 

šaltiniai Lietuvos valstybiniame istorijos archy-
ve“), A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinio muziejaus kuratorius Tautvydas 
Kontrimavičius („Vienas Antanas Baranaus-
kas ir anykštėnų lizdo tyrimai: kaip rankraščiai 
virsta megabaitais“), LGHD kancleris Paulius 
Vaniuchinas („Asmeninė heraldika Lietuvoje. 
Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 
asmeninių herbų registras“) ir Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus Istorijos skyriaus vyresnysis 
muziejininkas, Lietuvos heraldikos komisijos 
narys Vytautas Aleksiejūnas („XVIII–XIX a. 
Žemaičių vyskupų spaudai ir antspaudai 
Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkiniuose“).

Konferencijos metu doc. dr. Sigitui Narbu-
tui, doc. dr. Daliai Emilijai Dilytei-Staškevičie-
nei, dr. Palmirai Zemlevičiūtei, dr. Gabrielei 
Jasiūnienei, dr. Agnei Railaitei-Bardei ir Žy-
drūnui Strumilai buvo įteikti LGHD auksiniai, 
vardiniai ženklai „Už svarų indėlį populiari-
nant genealogiją ir heraldiką Lietuvoje“.

Pirmajam Alberto Kojalavičiaus-Vijūko 
medalio laureatui, LGHD garbės nariui doc. 
dr. Edmundui Antanui Rimšai buvo įteiktas 
diplomas, specialiai sukurtas medalis (auto-
rius – Žydrūnas Strumila) ir įsteigta 1 000 Eur 
premija už reikšmingiausių darbų, susijusių 
su Lietuvos istorijos ir jos pagalbinių discipli-
nų – genealogijos, heraldikos, veksilologijos 
ir kitų – plėtojimą, puoselėjimą, tyrinėjimą, 
paveldo apsaugą, sklaidą, inovacinę, kūrybinę, 
edukacinę, mokslinę tiriamąją veiklą. Iškiliai 
A. Kojalavičiaus-Vijūko asmenybei pagerbti 
įsteigtas jo vardo apdovanojimas taps gera pas-
kata tęsti šio didžio LDK istoriko tyrinėjimus, 
taip pat lems naujus genealogijos, heraldikos, 
veksilologijos tyrinėjimus bei atradimus.

Lapkričio 28-ąją vykusią konferenciją orga-
nizavo LGHD. Ši draugija buvo įsteigta 2007 m. 
2019 m. LGHD tapo Tarptautinės genealogijos 
ir heraldikos konfederacijos1, įkurtos 1971 m. 
lapkričio 13 d. Briuselyje (Belgija), nare. Pagrin-
diniai LGHD tikslai – populiarinti genealogiją, 
heraldiką, veksilologiją, skatinti domėjimąsi 
Lietuvos giminių istorija, tvirtinti ir registruoti 
naujus asmeninius herbus bei genealogijas, 
organizuoti seminarus, mokymus2.

Organizuojant konferenciją prisidėjo 
Lietuvos heraldikos komisija, Nacionalinis 
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmai, Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių biblioteka, Lietuvos nacionalinis 
muziejus, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, Šiaulių 
„Aušros“ muziejus, Lietuvos valstybės isto-
rijos archyvas, Bažnytinio paveldo muziejus, 
Lenkijos institutas Vilniuje (Instytut Polski w 
Wilnie), Šiaulių universitetas, Lietuvos kultū-
ros tyrimų institutas.

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos 
informacija

1 Žr. Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique, CIGH. 
Prieiga per internetą – <http://www.cigh.info/>.
2 Daugiau – <https://www.genealogija.lt/>.

Mykolas Malinauskas, Saratovas, 
1864 m. liepos 14 d.



2019 m. gruodžio 21 d. Nr. 12 (866)6 Voruta
Nepriklausomybės kovos

Alantos valsčiaus gyventojų skundai Laikinajam 
Vilniaus lietuvių komitetui apie Lenkijos 

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

Pradžia Nr. 11 (865)

1919 m. gruodžio 12 d. LVLK gavo Roza-
lijos Ylanienės, gyvenančio Alantos valsčiuje, 
Laičių sodžiuje, parašytą prašymą dėl jos vyro 
ir sūnaus neteisėto suėmimo. Skunde rašoma, 
kad spalio19 d. lenkų I pėstininkų pulko 3 
kuopos legionieriai suėmė tėvą Antaną Ylanį ir 
sūnų Joną Ylanį ir uždarė Vilniaus Antakalnio 
kariškame kalėjime. R. Ylanienė nurodė, legio-
nieriai atvyko į Laičių kaimą kaip pabaudą 
rinkti 5 kailinių už tai, kad lauke, esančiame 
arti Laičių sodžiaus dvaro, buvo pertrūkusi 
lauko telefono viela. Kareiviai nelaukė, kol 
šeimininkas atneš raktą, ėmė plėšti svirno 
duris kirviais, įsiveržė į vidų, paėmė mėsą, 4 
kailinius, iš jų trejus, apmuštus mileliu, kailinių 
kišenėse rastus 800 rublių. Tai matė kaimynai: 
Rozalija Audenienė, Stanislovas Kairys, Pran-
ciškus Katinas, Kazimieras Pivoras, Antanas 
Žygelis Ir Vincentas Laurynavičius. Laiške 
tvirtinama, kad „už telefono vielos nutraukimą 
Laičių kaimo bausti neturėjo teisės, nes Laičiai 
yra į šiaurės vakarus nuo vieškelio iš Balninkų į 
Alantą, tą vietą patys lenkai laiko demarkacine 
linija ir todėl Laičiai priklauso ne lenkų, bet lie-
tuvių valdžiai. Telefono linija buvo pertraukta 
slėnyje į pietus nuo nurodyto vieškelio, netoli 
nuo Duobynių vienkiemio, kuriame gyvena 
Svetlikauskas, t. y. kitoje demarkacijos linijos 
pusėje, ir nuo Laičių apie 2 kilometrus.“ Laičiai 
buvo kalti tik tuo, kad legionieriams buvo 
reikalingi kailiniai. ,,Kai dėl mano vyro ir sū-
naus atidavimo karo lauko teismui, tai reikia 
patėminti, kad karo teismui gali būti atiduoti 
civiliai tose vietose, kuriose buvo paskelbtas 
karo stovis, o lenkai Laičių kaime karo stovio 
niekuomet nebuvo paskelbę. Todėl suimtieji 
negali būti teisiami, nes teritorija priklauso ne 
lenkams, o viela nutraukta lenkų pusėje. Vyras 
ir sūnus suimti tik dėl to, kad vienas nenorėjo 
duoti kapoti svirno durų, o kitas pavėlavo 
atnešti svirno raktus.“ 

Jonas Maželis padeda laiške suformuluoti 
neteisėto suėmimo teisinius argumentus: 
„Kas link atidavimo mūsų vyro ir sūnaus į 
lauko karo tai dar reikia patėmyti, kad pagal 
1311 įstatų Karo teismų (knyga XXIV свода 
военных постановлений 1869 года) karo teismui 
gali būti atiduodami tik civiliški asmenys 
vietose, paskelbtose esančiomis karo stovyje, 
ir gyventojai priešo sričių (apygardų), armijos 
užemamų, o pagal paragrafus 42–56 Hagos 
konvencijos 18 rugsėjo 1907 metų gali būti 
okupuotos arba užimtos žemės prigulinčios 
priešui su kuriuo eina karas, bet: 1. sodžius 
Laičių yra už demarkacinės linijos Lietuvos, 
o ne Lenkijos valdžios žinyboje, todėl lenkai 
niekada tame sodžiuje karo stovio nepaskelbė 
ir negalėjo to atlikti ir tokiu būdu ne tik karo 
lauko teismo, bet ir abelviai jokio Lenkijos 

valdžios teismo suimtieji mano vyras ir sūnus 
teisiami negali būti, 2. kadangi Lenkija ir Lie-
tuva jokio karo neveda turi nustatyta ir pripa-
žinta per Entantą laikiną demarkacijos liniją 
užimdama dalį Lietuvos žemės, apgyventos 
grynaisiais lietuviais, todėl ir lenkų legionš-
čikai uždėti kokią nors pabaudą ant mūsų 
sodžiaus, įsiveržti į jį, prievartą imti, pabaudą 
ir ką nors iminėti, neturėjo teisės nei pamato, 
o savo atliktu darbu papildė tik tarptautišką 
ir kriminalinį prasižengimą. Net okupuotose 
vietose ir tai pabaudos pagal virš nurodytą 
Hagos konvenciją gali būti uždedami tik ant 
asmenų papildžiusių prasižengimą ir negali 
būti uždedami atsakomybės už svetimus 
prasižengimus ir neleistiną prisisavinimą 
okupantų privatiškas turtas.“

R. Ylanienė prašo Komiteto imtis visų 
įmanomų teisinių priemonių, kad jos vyras 
ir sūnus būtų paleisti iš arešto. Nenustatyta, 
ar LVKL pagelbėjo Ylaniams.

Legionieriai, verždamiesi į Lietuvos gilu-
mą, stengėsi jį pateisinti, ieškojo pritarimo ku-
riamiems lenkiškiems valsčiams (gminoms), 
stengėsi ,,aprūpinti“ vietinius gyventojus 
dokumentais su ,,lenkiška kilme“, agitavo 
gyventojus, kad jie sutiktų derėtis jungtis 
,,prie Varšuvos“. Tai patvirtina J. Maželio ir 
jam padedant siųsti dokumentai iš Alantos 
valsčiaus. 1920 m. vasario 12 d. skunde LVLK 
Jonas Maželis rašo: ,,1919-07-15 Alantą ir dalį 
Alantos valsčiaus užėmė lenkų kariuomenė. 
Lenkų kareiviai plėšė vietinius gyventojus ir 
mušė, o kai ateidavo skųstis pas komendantą, 
tai neretai sodindavo į ,,šaltąją“ ir pralaikyda-
vo ilgesnį laiką. Alantos miestelyje kareiviai 
atėmė kailinius Barysui, Liobei, Jakučioniui 
ir kitiems. Lašinių ieškojo šiaudinėse palė-
pėse užsidegę balaną. Kiek atėmė iš žmonių 
lašinių, kiaušinių, sviesto ir kitų produktų, 
sunku suskaičiuoti. Svobiškio kaime 4 lenkų 
kareiviai rugpjūčio mėnesį norėjo atimti iš 
Aleksandro Žigelio batus, bet susirinkę vyrai 
nedavė. Kitą dieną į tą sodžių atėjo 20 karei-
vių ir apiplėšė visą sodžių, paėmė drabužių ir 
kitokio turto, privertė ūkininkus pakinkyti 3 
vežimus ir jais viską išvežė. Nuo galo rugsėjo 
mėnesio, kada į Alantą tapo atsiųsta kuopa 
kariuomenės su karininkais, plėšimai len-
kiškoje pusėje demarkacinės linijos iš pusės 
kareivių pranyko, nes kareivių tarpe pasirodė 
daugiau tvarkingumo ir disciplinos.“

1920 m. vasario 10 d. į LVLK kreipėsi 
Alantos miestelio gyventojas Antanas Tama-
šiūnas. Jis nurodė, kad 1920 m. sausio 14 d. 
„esant man namuose Aluntos miestely į 
mano butą įsiveržė lenkiškosios kariumenės 
kareiviai, išlaužė šėpos duris ir iš jos pasiėmę 
išsinešė paskutinius mano šventadieninius 
kailinius (fritrą) apmuštus apižalsvu pirktiniu 
(ne namų darbo) mileliu, verties 2500 markių, 

o išlaužimu šėpos durų padare dar nuostolio 
ant 40 markių. Sugrįžęs į namus, pamačiau, 
kad mano išplėštais kailiniais Aluntoje viešai 
vilki seržantas II kuopos 28 pulko Kaniovo 
šaulių Trzasko, ir tojos kreipiaus pas vadą 
šios kuopos kapitono Rimšos (kapitan Ryms-
zo) prašydamas grąžinti man kailinius, bet 
kapitonas Rimša, išklausęs manęs, paklausė: 
,,wszystko?“ ir gavęs atsakymą, kad visa, liepė 
man tojos išsinešdinti iš jo akių, o minėtasai 
Trzasko mano kailiniais vilki ir iki šiai dienai“.

,,Nužemintai meldžiu Komitetą išrei-
kalauti iš lenkų vyriausybės grąžinti mano 
kailinius ir atlyginimą padarytų nuostolių“, – 
užbaigia savo skundą A. Tamašiūnas, o už jį, 
beraštį, pasirašo Jonas Maželis.

Kitame 1920 m. sausio 27 d. laiške, skir-
tame LVLK, Jonas Maželis rašo, kad Sku-
dutiškyje lenkai areštavo Joną Karalių ir jo 
beprotį brolį, apkaltino bolševizmu ir išvežė 
į Vilnių ar Švenčionis: ,,J. Karaliaus namuo-
se po jo areštavimo pasiliko didžiausiame 
varge jo maži vaikai – našlaičiai, neturintys 
nė motinos.“ 

J. Maželis savo laiško pabaigoje meldžia 
„Komitetą apginti Joną Karalių ir jo beprotį 
(visai pamišėlį) brolį ir išreikalauti nuo len-
kų, kad juos greičiaus paliuosuoti, nes juos, 
ir be to vargstančius iš beturtes priežasties, 
tolimesnis laukimas po areštu galutinai skan-
dina į bedugnę neišbrendamo vargo, nes ir 
tas menkas inventorius, kurį Jonas Karalius 
turi, be jo turės galutinai išnykti, o tuom laiku 
dabar nėr kam prižiūri ir mažų vaikų“.

Lenkų okupacinė valdžia ėmėsi represijų 
ir prieš Alantos krašto mokytojus. Kaip rašo 
Jonas Maželis skunde, skirtame LVLK, buvo 
suimta ir išvežta Mackėnų sodžiaus liaudies 
mokytoja Konstancija Kisielytė, kuriai buvo 
tik 16 metų. 1920 m. sausio 20 d. Skudutiškio 
miestelyje ,,ant vestuvių piliečio Petrausko 
per vadą 12 kuopos 28 pulko Kaniovo šaulių 
(12 kompanja 28 polka Strzelcow Koniowskich) 
[....] tapo suimta [...] viešai ant vestuvių, kur 
jinai viešėjo, kaipo viešnia. Su ja suimti buvo 
ir net tie vaikinai, kurie tą dieną su ja turėjo 
nelaimę šokti. Ant rytojaus po suėmimo jinai 
ir vienas iš suimtųjų vaikinų buvo išvesti 
ant pleciaus Skudutiškio miestely ir jie buvo 
priversti ant pleciaus viešai šokti, kuomis 
tyčiojosi lenkų minėtosios kuopos kareiviai, 
o gal ir karininkai“. Ją kaltino už prolenkišką 
agitaciją lietuvių naudai: „Tikra kaltybė gi 
jos yra tame, kad jos patėvis Jonas Karalius, 
nuomuodamas pas Skudutiškio dvarininką 
Kosovskį žemę, su juomi susipyko, tapo 
apskųstas šio dvarininko bolševizme, o jo 
dvi podukros mokytojos Kisielytės prieš-
lenkiškoje agitacijoje.“ Jos sesuo Filomena 
Kisielytė pasislėpė. Savo pranešimo, skirto 
LVLK, pabaigoje J. Maželis nurodo, kad 
taip pat buvo areštuoti Kaniukų liaudies 
mokyklos mokytojas Stasys Telksnys, Marga-

rita Kemešytė, tarnaujanti Alantos vartotojų 
bendrovėje, ir kiti asmenys, „kuriuos teikėsi 
nurodyti vietiniai lenkai dvarininkai“. 

J. Maželis kitu raštu skundžiasi dėl len-
kų neteisėtai 1920 m. vasario 10 d. suimtu 
Žibėčių kaimo gyventoju Antano Kurkiu. 
Jis kaltinamas už dalyvavimą buvusioje prie 
bolševikų Alantos valsčiaus tarybos veikloje. 
,,Tačiau rinktas jis buvo ne kaipo į speciališką 
bolševikų organą, o kaipo į vietines savival-
dos veikusį organą. Jis žmogus bepartinis, 
bolševiku nebuvo ir nėra. Kur jis dabar, nie-
kas nežino... Apie tai turiu garbės komitetui 
pranešti“, – rašo Jonas Maželis. 

Neapsikentę lenkų kariuomenės elgesio, 
Mockėnų kaimo gyventojai rašo (jiems pa-
deda Jonas Maželis) skundą lenkų kalba (Do 
Pana Komisrza Generalnego Ziem Wschodnich): 
nurodo apie mokytojos Konstancijos Kisie-
lytės areštą ir prašo, kad duotų nurodymą 
ištirti neteisėtą jos sulaikymą (dac tym moz-
nosc daliej nezyc się naszym dzieciom i wydac 
rozporządzienie o wykowanie sledztwa sądowego 
factu znęcania się przy areszcie niepelwolietniej 
p. Kisieliowny).

Laišką pasirašo Mackėnų kaimo gyvento-
jai: P. Titenis, M. Kazlauskas, K. Rakauskas, 
J. Gaižutis, S. Ligionis, A. Karalius, J. Karalius, 
Z. Rakowski, M. Šeikis, J. Pradkūnas, S. Bi-
guzas, J. Steiblys, E. Vaitkevičius, B. Rėza, 
M. Telksnis, J. Biguzas, M. Petkevičius, J. Rai-
šis, A. Mačionis, L. Raišytė.

1920 m. liepos 9 d. Lietuvos kariuomenės 
II pėstininkų pulkas be mūšių išstūmė lenkus 
iš Alantos, Skudutiškio ir kitų gretimų teri-
torijų. Lygiai metus trukusi Alantos krašto 
okupacija baigėsi. Dar vykstant kovoms su 
lenkais, Alantoje atsikūrė vietos valdžios 
struktūros, pradėjo veikti valsčiaus valdyba, 
kuriai reikėjo spręsti neatidėliotinus reika-
lus, pradėta rūpintis ir viešosios tvarkos 
palaikymu, organizuoti sodžių įgaliotinių 
susirinkimai, kurie buvo Alantos valsčiaus 
tarybos užuomazgos.

Alantos valsčiaus gyventojų pranešimai 
ir skundai, skirti LVLK, yra svarbus istorinis 
šaltinis, iliustruojantis Lenkijos okupacinės 
valdžios elgesį su vietos gyventojais ir jų 
patirtas skriaudas.
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Nukelta į 16 p.

Lietuvos Katalikų bažnyčios istorija

Ilgai laukta ir graži šventė Švenčionių r. 
Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijoje. Ti-
kintieji iškiliai mini bažnyčios 60 metų 
jubiliejų. Kaip architektūriniam statiniui tai 
yra labai nedaug. Bet per tuos metus buvo 
nuveikta tiek daug gerų darbų, sutikta sve-
čių, išgyventa gražių ir džiugių akimirkų bei 
patirta sunkumų ir netekčių. Mažai kas tikė-
jo, kad bažnyčia bus pastatyta. Tik stiprios 
valios žmogus – toks buvo jos statytojas 
klebonas Bronius Laurinavičius, iškentęs 
visas patyčias ir sunkumus, įgyvendino savo 
kilnią ir gražią svajonę – pastatė ir įrengė 
tikintiesiems Švenčionėlių Švč. Mergelės 
Marijos Sopulingosios bažnyčią.

Švenčionėlių miestas sparčiai augo ir 
buvusi medinė Šv. Edvardo bažnyčia neten-
kino tikinčiųjų poreikių, nes buvo ankšta. 
1928 m. Švenčionėlių bažnyčioje tarnavęs 
klebonas Sikstas (Syxtus) Butkus (1882–?) 
kartu su bažnyčios komiteto nariais rūpinosi 
ir parengė naujos, mūrinės bažnyčios statybos 
techninę dokumentaciją. Klebonui nepavyko 
įgyvendinti savo gražaus sumanymo pasta-
tyti naujos bažnyčios, nes jis buvo iškeltas į 
kitą parapiją.

Švenčionėlių mūrinės bažnyčios projektą 
parengė žinomas Lenkijos architektas Janas 
Borovskis (1890–1966), gimęs Sankt Peter-
burge. Šis talentingas, darbštus architektas, 
restauratorius, tapytojas, grafikas ir statybos 
inžinierius buvo žinomas ne tik Lenkijoje, 
bet ir kitose užsienio šalyse. 1925–1945 m. jis 
gyveno Vilniuje. Dvejus metus dėstė Vilniaus 
universiteto Architektūros istorijos ir statybos 
katedroje. Jis parengė kelias dešimtis naujų 
bažnyčių, visuomeninių pastatų projektų, 
taip pat vykdė kultūros paminklų restaura-
vimo, jų atstatymo projektus. Kartu su prof. 
J. Klosu paruošė Trakų Salos pilies atstatymo 
projektus, Vilniaus Aušros vartų koplyčios 
rekonstrukciją, Zulove J. Pilsudskio dvaro pro-
jektą, Naujosios Vilnios Švč. M. Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčios projektą (vykęs karas 
lėmė, kad jis baigtas statyti pagal kitą projek-
tą). Švenčionėlių bažnyčią, pagal jos pirminį 
projektą, buvo planuota statyti vieno bokšto. 
Prasidėjęs karas ilgam nutraukė bažnyčios 
statybos darbus. 1945 m. J. Borovskis išvyko 
į Varšuvą, o vėliau į Gdanską, 1966 m. mirė.

1929 m. į Švenčionėlių bažnyčią iš Bal-
tarusijos, Gervėčių parapijos, atvyko kle-
bonas Ambraziejus Jakavonis (1886–1943). 
Religiniuose dokumentuose jo pavardė 
rašoma Ambrozijus Jakovanis, o Švenčionėlių 
gyventojai jį vadino Ambrozy Jakovanec. Pats 
buvo kilęs iš Dzūkijos, Randamonių kaimo, 
gausios šeimos, kurioje augo penki vaikai. 
Mokykloje klebonas mokė vaikus tikybos 
pagrindų. Labai didelį dėmesį skyrė lietuvių 
kalbos puoselėjimui, visados rasdavo tam 
laiko. Klebono Ambraziejaus Jakavonio pa-
stangomis 1929 m. pradėta statyti mūrinė trijų 
navų bažnyčia. Parapijiečiai laukuose rinko 
ir vežė akmenis, mūrijo šventyklos pamatus, 
kurie buvo padėti jau 1932 m.

Beveik tuo pačiu metu į kleboną Am-
braziejų Jakavonį kreipėsi jaunimas. Jiems 
labai reikėjo patalpų, kuriose galėtų rinktis, 
organizuoti vakarones. Klebonas išklausė 
ir palaikė jaunimo užgaidas. Buvo nutarta 
statyti liaudies namus (senieji kultūros namai 
pastatyti Mokyklos ir Bažnyčios gatvių kryž-
kelėje). Klebonas rūpinosi ne tik bažnyčios, 
bet liaudies namų statybomis, finansuodamas 
du trečdalius visos statybų sąmatinės vertės. 
Vieną trečdalį lėšų skyrė kunigas Kazimie-
ras Pukėnas (1905–1997), kuris vaikystėje 
kartu su tėvais atvyko iš Molėtų rajono, 
Joniškio miestelio, ir apsigyveno gretimame 
Gramackų kaime. Švenčionėliai buvo jo 
vaikystės miestas. Jis labai artimai bendravo 
su klebonu A. Jakavoniu, buvo geri draugai. 
Klebonas A. Jakavonis už aktyvų lietuvių 
kalbos puoselėjimą buvo persekiojamas, kelis 
kartus suimtas. 1934 m. bažnyčios ir liaudies 
namų statybų įkarštyje klebonas Ambra-
ziejus Jakavonis buvo iškeltas į Vilniaus r. 
Eitminiškių parapiją. Toliau liaudies namų 

statybos darbus vykdė ir juos baigė kunigas 
Kazimieras Pukėnas. 

1939 m. spalio 10 d. Vilnius ir labai maža 
Vilniaus krašto dalis, taip pat ir Švenčionėliai, 
buvo grąžinti Lietuvai. Daugelyje bažnyčių 
pamaldos buvo pradėtos laikyti lietuvių kalba. 
Labai negailestingas ir žiaurus buvo klebono 
A. Jakavonio likimas. 1944 m., šv. Velykų 
dieną, po šv. Mišių Eitminiškių klebonijoje 
Armijos Krajovos būrys kunigą A. Jakavonį 
suėmė, išsivežė į štabą, ten tardė ir kankino. 
Kunigas buvo žiauriai nužudytas netoli Bali-
navo viensėdžio, prie Neries, tiksli nužudymo 
data nežinoma. Sudarkyti palaikai paslėpti – 
nežinoma, kur yra jo kapas. Eitminiškių baž-
nyčios šventoriuje kunigo K. Pukėno iniciatyva 
klebonui A. Jakavoniui pastatytas atminimo 
paminklas.

1934 m. į parapiją buvo paskirtas klebonas 
Boleslovas Bazevičius (1899–1942). Naująjį 
kleboną nenoriai sutiko parapijiečiai, nes 
kažkas paskleidė gandus, kad klebonas nusi-
teikęs prieš lietuvius. Klebonas B. Bazevičius 
ir vikaras, mokyklos kapelionas Stanislovas 
Lachovičius (1904–1967) buvo lenkai – abu 
kalbėjo tik lenkiškai. Naujasis klebonas uoliai 
dirbo statant bažnyčią. Mokyklos kapelionas  
S. Lachovičius buvo paskirtas į Turmanto para-
piją, o 1945 m. gruodį su gausiu būriu draugų, 
šeimų iš Švenčionėlių išvyko gyventi į Lenkiją. 

1938 m. išvykus S. Lachovičiui, mokyklų 
kapelionu buvo paskirtas Jonas Naumovičius 
(1902–1942). Bažnyčios statybos darbai vyko 
sparčiai, bet juos ilgam nutraukė prasidėjęs 
Antrasis pasaulinis karas. Buvo baigiamos 
mūryti bažnyčios sienos – tai rodo skirtingos 
bažnyčios sienų plytų mūro spalvos. Bažny-
čios sienos „perrišimas“ skirtinga plytų mūro 
juosta liudija apie žmonių kančias. Nutrūku-
sios bažnyčios statybos, karo įvykiai paliko 
gilias žaizdas ne tik žmonių širdyse, bet ir 
statiniuose, kuriuos statė žmonės, kurdami 
gražius ateities gyvenimo planus. 

1942 m. gegužės 20 d. prie Švenčionėlių 
plento įvyko kraupi tragedija: fašistai sušaudė 
27 miesto gyventojus, tarp kurių – du kunigai: 
Boleslovas Bazevičius ir Jonas Naumovičius. 
Jie visi buvo paimti kaip įkaitai už Lentupio 
kelyje nužudytą vokiečių kreiskomisarą. Šiai 
tragedijai įamžinti žudynių vietoje pastatytas 
memorialinis paminklas, bylojantis, kad 
nekaltų žmonių kančia lieka įamžinta kaip 
priminimas apie juos. Likęs gyvas bažnyčios 
vikaras Bronius Sakavičius-Sakėnas (1913–
1991) kartu su bažnyčios komiteto nariais rū-
pinosi, kad sušaudyti kunigai B. Bazevičius ir 
J. Naumovičius būtų tinkamai palaidoti. Ilgai 
prašant, buvo leista juos palaidoti kapinėse. 
Vakare juos atvežė į kleboniją ir pašarvojo. 
Ketvirtą valandą ryto be žmonių palydos, nes 
tokia buvo iškelta sąlyga, kunigai palaidoti 
katalikiškose miesto kapinėse. Kiti nužudy-
tieji amžinam poilsiui atgulė žūties vietoje.

Beveik du dešimtmečius stovėjo nebaig-
tos bažnyčios mūrai. Aplinkui buvo statomi 
nauji namai, kūrėsi šeimos. Ant nebaigtos 
bažnyčios sienų mūro lijo lietus, skverbėsi 
krintantis sniegas, augo medžiai. Tvyrojo 
baimė, kad bažnyčios sienos neišlaikys – tuoj 
ims griūti. 

1956 m. iš Kalesninkų į Švenčionėlių pa-
rapiją atvyko klebonas Bronius Laurinavičius 
(1913–1981). Jis gimęs ir augęs Baltarusijoje, 
Astravo r., Gėniūnų kaime, Gervėčių pa-
rapijoje, religingoje ir darbščioje ūkininkų 
šeimoje. Vaikystė buvo nelengva: šeimoje 
augo penki vaikai, jie dar vaikystėje buvo 
pratinami prie sunkių žemės ūkio darbų. Nuo 
mažens buvo labai geros širdies, visada paste-
bėdavo kitus, jų rūpesčius ir stengėsi padėti. 

Nuo septynerių metų B. Laurinavičius 
mokėsi privačiai pas kaimo mokytoją. 1929 m. 
išvyko mokytis į Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Vilniuje. Vėliau tarnavo Lenkijos kariuome-
nėje, mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 
1944 m. birželio 4 d. įšventintas kunigu ir pa-
skirtas į Švenčionių parapiją vikaru. Kunigui 
teko tarnauti įvairiose parapijose.

1956 m. į Švenčionėlių parapiją atvykęs 
klebonas B. Laurinavičius, matydamas jau 

irstančius statinius, nutarė gauti leidimą ne-
baigtos bažnyčios statybai, nors tai tuo laiku 
atrodė neįgyvendinama svajonė. 1957 m. 
klebonas paprašė jį pavaduoti kito kunigo, o 
pats su keturiais bažnyčios komiteto nariais 
išvyko į Maskvą prašyti leidimo bažnyčios 
statybai. Jų prašymui nebuvo pritarta. Labai 
valingo, kantraus, užsispyrusio klebono 
didelių pastangų dėka 1957 m. balandžio 
27 d. LSSR Ministrų taryba išdavė leidimą 
Švenčionėlių bažnyčios statybai.

Karo audrai praūžus, beveik du dešim-
tmečius riogsojo griūvantys bažnyčios mūrai. 
Prieš tolesnius darbus klebonui B. Laurinavi-
čiui teko pasirūpinti nauju statybos projektu. 
Tikriausiai buvo kažkur dingęs J. Borovskio 
senasis projektas, kurio autorius gyveno 
svetur ir nieko apie jį nežinojo. Tuo laiku 
architektui atlikti bažnyčios projektavimo 
darbus prilygo katastrofai, ne tik autoriui, bet 
ir jo šeimai. Tačiau atsirado drąsus žmogus – 
Aleksandras Kriaučiūnas (1918–2008), užgrū-
dintas Norilsko lagerių, grįžęs iš tremties, jis 
nepabūgo ir paruošė Švenčionėlių bažnyčios 
tęstinių statybos darbų projektinę doku-
mentaciją. Naujame projekte – du bokštai. 
Tokiais darbais architektas tuo laiku pasigirti 
negalėjo, todėl ne tik mūsų parapijiečiai, bet 
ir architekto kaimynai ilgai apie tai nežinojo. 
Švenčionėlių bažnyčia baigta statyti pagal  
A. Kriaučiūno projektą.

Didelei bažnyčiai reikėjo labai daug 
pinigų. Valstybė bažnyčios statybos darbų 
nepalaikė ir nerėmė. Gyventojai gyveno 
sunkiai, gaunami atlyginimai buvo nedideli. 
1957–1959 m. parapijoje su B. Laurinavičiu-
mi kartu tarnavo vikaras Algirdas Miškinis 
(1930–1989). Sunkiu laikotarpiu, kai labai no-
rėjosi kuo greičiau baigti statyti bažnyčią, pi-
nigų labai trūko. Vikaras A. Miškinis keliavo 
po Lietuvą, rinko aukas. Parapijiečiai talkino 
dirbdami statybos darbus ir aukoda-
mi pagal išgales: N. Jakutis iš Dūkšto 
bažnyčios statybai paaukojo 2 000 
rb, kunigai N. Budzilas, A. Dilys,  
Č. Kvikaitis, K. Černius, S. Kakarie-
ka, P. Jankus, J. Laurusevičius, V. Jo-
šukas – po 1 000 rb, K. Pukėnas, vie-
nas pirmųjų grįžęs iš Raudonosios 
Presnios lagerio Komijoje, paaukojo 
2 000 rb, uždirbtus kruvinu prakaitu; 
B. Sakavičius-Sakėnas – 2 000 rb, 
vyskupas J. Steponavičius – 3 000 
rb, K. Gajauskas – 15 000 rb. Pinigus 
aukojo atskiros kurijos, bažnyčios ir 
tikintieji. Klebonas B. Laurinavičius 
puikiai išmanė statybos darbus ir 
sėkmingai vadovavo. Labai aktyviai 
talkinant parapijiečiams, bažnyčia 
Švenčionėliuose buvo pastatyta. 
1959 m. liepos 22 d. Valstybinė 
komisija priėmė bažnyčios pastatą. 

1959 m. rugpjūčio 9 d. naująją 
Švenčionėlių bažnyčią konsekravo 
klebono B. Laurinavičiaus kraštietis, 
artimas draugas, Vilniaus vyskupas 
Julijonas Steponavičius. Šiai bažny-
čiai suteiktas Švč. Mergelės Marijos 

Sopulingosios globėjos titulas, bet parapijai 
išliko Šv. Edvardo titulas, kuris buvo su-
teiktas pirmajai medinei bažnyčiai ir įkurtai 
parapijai. 

Kiek vėliau klebonas B. Laurinavičius 
pastatė dviaukštę, mūrinę kleboniją. 1959 m. 
Švenčionėliuose pastačius mūrinę bažnyčią, 
medinė Šv. Edvardo bažnytėlė buvo nugriau-
ta. Bažnyčios šventoriuje, kur stovėjo pirmoji 
bažnyčia, pastatyta Jėzaus Kristaus skulptūra 
su įrašu: „Čia 1905–1959 m. stovėjo kunigo 
Jono Burbos statyta pirmoji Švenčionėlių Šv. 
Edvardo bažnyčia.“

Klebonas B. Laurinavičius intensyviai 
dirbo: vieną sumanymą keitė kitas. Klebonas 
pelnė didelį parapijiečių autoritetą: netikė-
tai aplankydavo namuose, gebėjo artimai 
bendrauti, patarti. Į toliau esančius kaimus 
klebonas važiuodavo dviračiu. Į sekmadienio 
šv. Mišias, kurios trukdavo kelias valandas, 
susirinkdavo labai daug tikinčiųjų. Pamokslų 
metu griežtą žodį pasakydavo prieš nesan-
taiką, šeimų kivirčus, nuo kurių kentėdavo 
vaikai. Ypač nemėgo stikliuko mėgėjų, nes 
klebonas buvo blaivybės puoselėtojas. Tai 
nebuvo tik epizodiniai pamokymai – apie tai 
kalbėjo reguliariai. Išgirdęs tokį pamokslą, 
ne vienas susimąstė, o gal net ir pabūgo, kad 
kitą kartą klebonas iš sakyklos nepasakytų 
apie jį. Pavardžių neminėjo, bet parapijiečiai 
dažnai atpažindavo tuos, kuriuos klebonas 
tėviškai pamokydavo. Griežtai draudė vartoti 
degtinę per gedulingus pietus. Labai aktyviai 
šv. Mišiose dalyvaudavo mokyklinio amžiaus 
vaikai, nors už tai mokykloje gaudavo pylos – 
kaip dideli nusidėjėliai buvo svarstomi su-
sirinkimuose. 

B. Laurinavičius buvo estetas, puikiai grožį 
jaučiantis ir suprantantis kunigas. Įrengdamas 
bažnyčios interjerą, kad ir labai sunkiu metu, 
pirmenybę teikė estetiniams kriterijams. Jis 
turėjo visuminį baigtą vaizdinį ir jį įgyvendi-
no. Jam vadovaujant dekoruotos lubos, langų 
apvadai, išdažytos sienos, sutvarkyti vargonai, 
aptverta tvora, atlikti kiti darbai. Klebonas  
B. Laurinavičius toliau vykdė įvairius bažnyčios 
interjero puošybos darbus. Vargonininkas, 
vargonų meistras Adolfas Karaška sukonstra-
vo bažnyčios vargonus. Graži freska papuošė 
bažnyčios apsidės sieną. Centrinės navos sienas 
papuošė religinio žanro siužetiniai paveikslai. 
Centrinį altorių papuošė skulptoriaus Vytauto 
Šerio (1931–2006) ir architekto Justino Šeiboko 
(1929–2015) sukurta skulptūrinė kompozicija 
„Golgota“. V. Šerio skulptūra kurta Vilniaus 
Šv. Teresės bažnyčios rūsyje religinio žanro 
kūrinių draudimo laikotarpiu. Skulptūrinė 
kompozicija sukurta iš gipso, kryžius – medinis. 
V. Šerys sukūrė Nukryžiuotąjį, kančios sceną 
ant Golgotos kalno. Šalia stovi Dievo Motina 
Marija, šv. Jonas Evangelistas ir klūpanti Marija 
Magdalietė. Bažnyčios fasade, virš šventyklos 

Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos 
Sopulingosios bažnyčios 60-metis: skausmų, 

netekčių ir džiaugsmų kelias
Ramunė ČEBRUČENKO, Švenčionėliai, Švenčionių r.

Kun. Ambraziejus Jakavonis – bažnyčios statyto-
jas, vėliau perkeltas į Eitminiškių parapiją, lenkų 

Armijos Krajovos nužudytas 1944 m. balandžio 
mėn. Nuotr. iš knygos „Lietuvių tautinis atgimimas 
ir švietimas Vilniaus krašte“, kn. 1, Vilnius: Lietu-

vos nacionalinis muziejus, p. 108 

Švenčionėlių Švč. Mergelės 
Marijos Sopulingosios 
bažnyčia
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Rytinis Lietuvos pakraštys iš visų pusių 
ribojasi su Baltarusija. Nuo senų laikų, ne-
paisant valstybės sienų, čia maišėsi kalbos 
ir tautos. Gražiai apie tai yra pasakęs prof. 
Česlovas Kudaba: 

Tik mes, lietuviškai gudiški ir gudiškai lietuviš-
ki šių kalvų žmonės, viską žinome. Anas, jau nuėjęs 
mūsų gyvenimas ir dar sunkesnis būtų buvęs, jei 
ne paprastų žmonių tarpusavio gerumas, abipusė 
pagarba. Ta pagarba labai vertinga, nes svarbiausia, 
buvo nuoširdi, o ne tik parodyta.

Mokame gerbti vieni kitus, mokame gražiai 
bendrauti iki šiol. Tad neatsitiktinai 1999 m. 
steigiant pirmąsias lietuviškas sekmadienines 
mokyklas Apso apylinkių (Baltarusijoje) lietu-
viams, mokytojų ieškota būtent čia – Tverečiuje, 
Didžiasalyje. Pirmoji mokykla atidaryta Ūsio-
nyse, jos steigimu kartu su rajono ir apylinkės 
administracija rūpinosi ir pirminį mokinių 
sąrašą sudarė „Vilnijos“ draugijos tarybos 
narė Nijolė Balčiūnienė su pirmininku habil. 
dr. Kazimieru Garšva. Sąraše buvo keturios 
šeimos: trys mamos ir dešimt vaikų. Paskui jau 
mokytoja lituanistė iš Tverečiaus Elena Sekonie-
nė vaikščiojo po namus, kalbino asmeniškai. Ir 
štai į mokyklą susirinko per dvidešimt mokinių, 
dirbama buvo senoje kultūros namų salėje, kur 
pradžioje net suolų nebuvo, o pasiremontuoti, 
kad būtų bent kiek jaukiau, teko patiems. 
Lietuviškai kalbančių vaikų nebuvo nė vieno. 
Keletą mokinių iš tolimesnių kaimų reikėdavo 
atsivežti ir parvežti patiems. Gerai, kad moky-
tojai gelbėjo vyras. Laimė, Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), 
Išeivijos ir tautinių mažumų departamentas, 
„Vilnijos“ draugija bei Tautos fondas pasirū-
pino vadovėliais, mokymo priemonėmis, skyrė 
lėšų ekskursijai po Lietuvą. Vasarą į kelionę 
pakviesti vaikai su tėvais pirmąkart pamatė 
Baltijos jūrą, aplankė Rumšiškes, Vilnių. O 
mokslai vyko pirmiausia per supažindinimą 
su papročiais, tradicijomis. Į pamokas lietuvių 
kalbos pasiklausyti ateidavo ir suaugusiųjų, 
dar menančių senąsias mokyklas lenkmečiu. 
Į pirmuosius kalėdinius renginius susirinko 
ne tik mokiniai, bet ir kai kurie tėvai. Pirmajai 
eglutei su vaikais buvo gaminami šiaudiniai 
papuošimai. Apskritai dirbti padėjo glaudus 
ryšys su vietos bendruomene. Su Zabarnikų 
kaimo moterimis teko dalyvauti iškilmingame 
Seimo posėdyje Vilniaus atgavimo šešiasde-
šimtųjų metinių proga, paskui kartu aplankyti 
Trakai, Rumšiškės. E. Sekonienė ypač šiltai 
prisimena bibliotekininkę Mariją, padėjusią ir 
aukštus svečius iš Lietuvos priimti, kai oficiali 
valdžia jų vizito proga netgi mokyklos patalpas 

buvo užrakinusi. Taigi nuo pirmųjų sekmadie-
ninės mokyklos veiklos dienų ėmė formuotis 
aiški darbo kryptis, kuri buvo tęsiama ir kitų 
mokytojų. 

Paskui Braslavo rajone, be Ūsionių, buvo 
įsteigtos dar kelios lituanistinės mokyklos: 
Vainiūnų, Pelekų, Zaračės. Jose porą metų 
dirbo Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos moky-
tojos Jūratė Sereičikienė, Valentina Sinkevič, 
Skaidrė Pauliukėnienė, o prieš 15 metų, 
pakeitusi kolegę Skaidrę, kuri išėjo auginti 
vaiko, pradėjo darbuotis Aldona Misiūnienė. 
Kaip ji pati pasakoja, nelengva buvo pradžia. 
Pasienyje didelės eilės. Išvažiuoti iš namų 
tekdavo labai anksti, nes negalėjai žinoti, kiek 
teks pralaukti. Lankė gana daug vaikų. Jie 
sueidavo, suvažiuodavo iš aplinkinių kaimų.

Dabar A. Misiūnienė dirba Ūsionių Juo-
zo Leko lituanistinėje mokykloje. Kiekvieną 
sekmadienį čia vyksta lietuvių kalbos ir etno-
kultūros pamokos. Į jas susirenka vaikai iš 
Adomėniškės, Jelnios, Krasnoselcų ir Ūsionių 
kaimų. Jie seniau buvo lietuviški. Pamokų ir po-
pamokinės veiklos metu mokiniai susipažįsta 
su Lietuvos istorija, papročiais, praeitimi ir da-
bartimi. Jie mokosi lietuviškai kalbėti, skaityti, 
rašyti, dainuoti lietuvių liaudies dainas, žaisti 
lietuvių liaudies žaidimus. (Beje, pati mokytoja 
yra tikra liaudies dainų ir žaidimų skrynelė, 
ilgus metus Didžiasalyje turėjusi etnografinį 
būrelį, kuriame dainavo visi jos mokiniai.)

O kodėl mokykla taip pavadinta? Mokyto-
ja su vaikais aiškinosi, kas gi buvo tas Juozas 
Lekas. Knygoje „Vilniečių veikla išeivijoje“ pa-
rašyta, kad tai žymus Vilniaus krašto, kuriam 
priklausė ir šis Baltarusijos pakraštys, veikėjas, 
po karo pasitraukęs iš Lietuvos ir aktyviai 
veikęs vilniečių išeivių kultūrinėje veikloje. 
Dar 1952 m. buvo įsteigtas Detroito skyrius, 
kurio iždininkas buvo Juozas Lekas, o apie 
1965 m. jis buvo Čikagos skyriaus pirmininkas. 
Jo paramos dėka ir įsteigta ši mokykla. Toliau 
pasakoja A. Misiūnienė:

Pabandėme paieškoti, kur gyveno žmogus, 
kurio vardu vadinasi mūsų – Ūsionių lituanistinė 
mokykla. Koordinates, kaip ieškoti, mums nusakė 
gerb. Kazimieras Garšva. Važiuoti teko ilgokai, nes 
nuo Ūsionių apie 60 kilometrų. Atvažiavę iki Drujos 
bažnytkaimio, apsidžiaugėme, kad radome bažnyčią 
atidarytą, pabuvome joje. Paklausti žmonės nelabai 
žinojo, kur kadaise gyveno Lekai. Tik užėję pas 
kunigą, sužinojome daugiau. Jis nurodė Babiškių 
kaimą, tik perspėjo, kad jame jau niekas negyvena. 
Negyvenamą kaimą radome, pakeliui sutikta sena 
moteris sakė, kad vienas namas turėtų būti Lekų. 
Džiaugėmės ir jį atradę. O už kaimo – gražus ežeras. 

Pasėdėjome, pavalgėme, manėme, kad tikriausiai 
Juozas Lekas kadaise čia dažnai ateidavęs...

Taigi mokytoja Aldona ir Baltarusijoje 
dirba ta pačia kryptimi, kaip Didžiasalyje: 
pratina mokinius įsižiūrėti į savo kraštą, ieškoti 
savo šaknų. Puikiai prisimename 2006 m. jos 
įgyvendintą projektą su Didžiasalio mokykla 
„Tolima artima Lietuva“, kai į bendrą vakaro-
nę ji atsivežė visą būrį lietuviškai dainuojančių 
savo ugdytinių ir jų tėvelių, parodė unikalios 
kartu su vyru Juozu filmuotos medžiagos. Štai 
ką pasakoja pati mokytoja: 

Zabarnikai anksčiau buvęs lietuvių gyvenamas 
kaimas. Dabar jau beveik visi žmonės mirę. O prieš 
gerą dešimtmetį buvo tradicija Motinos dienos 
šventę švęsti šiame kaime. Pamenu pirmą kartą, kai 
ten su vaikais nuvažiavome. Susirinko pilna pirkia 
moterų, visos vietine kalba tarpusavyje šnekasi, nei 
vieno žodžio lietuviškai. Galvoju – ką mes čia su 
vaikais veikiame? Juk jos nieko nesupras, ką mes 
dainuosime, deklamuosime... O kai jau užkalbinau 
lietuviškai... Kiek gražiausių lietuviškų lopšinių, 
dainų pridainavo! Kitą sekmadienį sutarę atvažia-
vom su vyru, nufilmavome.

(Reikia pridurti, kad Juozas Misiūnas 
dažnai aukoja savo sekmadienius Baltarusijos 
lietuviams: jis puikiai groja akordeonu, tad 
per visas šventes muzikuoja, blogesniu oru ir 
vairuotoju pabūna, kartais ir Kalėdų seneliu 
pavirsta, o jau ekskursijose apskritai nepamai-
nomas pagalbininkas.)

O įvairiapusė mokytojos veikla tęsiama su 
užmoju. 2014 m. su mokiniais užrašyti lietuviški 
vietovardžiai ir pristatyti į Lietuvių kalbos insti-
tutą. 2018 m. atliktas tiriamasis darbas ,,Ūsionių 
ir Maišulių kapinėse palaidotų lietuvių vardai 
ir pavardės“. Su mokiniais atrasti profesoriaus 
Zigmo Žemaičio artimųjų kapai. Šis darbas pa-
teiktas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 
centrui. Visi mokiniai gavo pagyrimo raštus ir 
žaidimus ,,Vyčio pulkas“. Šiemet planuojama 
toliau tęsti šį darbą: aprašyti Zabarnikų kaime 
palaidotų lietuvių vardus ir pavardes. 

Žavi nuolatinės A. Misiūnienės mokiniams 
organizuojamos vasaros kelionės. Ji nuolat 
rašo projektus, kuriuos finansuoja ŠMM, tad 
mokiniai apkeliavo ne tik žymiąsias Lietuvos 
vietas, bet ir Baltarusijos pilis, tokiu būdu 
susipažindami su LDK istorija – bendra mūsų 
istorija. Mokytoja džiaugiasi, kad bet kokioje 
ekskursijoje mokiniai nepaprastai žingeidūs, 
turi daugybę klausimų, jiems viskas įdomu. 
A. Misiūnienė šiltai mini ir Lietuvių namus, 
daug metų organizavusius dviejų savaičių 
vasaros stovyklas, iš kurių vaikai grįždavo 
kupini nuostabiausių įspūdžių.

O kas kelia nerimą? Kaip ir visur, taip ir čia 
pradėjo mažėti mokinių. Baltarusijos Švietimo 
skyrius uždarė Vainiūnų ir Pelekų baltarusiš-
kas mokyklas. Netrukus ir Zaračės. Neliko ir 
patalpų.Tada Apso mokykloje leido atidaryti 
sekmadieninę mokyklą. Jinai gyvuoja iki šiol. 
Šiuo metu ten dirba Skaidrė Pauliukėnienė. 
Beje, jos vyras taip pat yra dažnas mokytojos 
talkininkas.

Ši mokytoja pasakoja, kad darbo sąlygos 
geros, krosnies pačiai kūrenti nereikia. Ji 
moko penkiolika vaikų. Norėtų mokytis ir 
daugiau, bet atvažiuoti autobusu gali tik iš 
Vainiūnų, kitiems grafikai netinka. Mokytojų 
darbo principai panašūs: mokosi per tradicijas, 
papročius, žaidimus, daineles. Kartu švenčia 
tradicines šventes, be to, mokytoja nuo vasario 
16 iki kovo 11 d. organizuoja Lietuvių kalbos 
dienų renginius. Tai būna dailyraščio konkur-
sai, viktorinos, mokomieji žaidimai. 

Abi šiuo metu dirbančios mokytojos 
patikino, kad vadovėlių ar priemonių tikrai 
netrūksta – ŠMM aprūpina viskuo. Įdomūs 
būna kasmet rengiami seminarai lituanistinių 
mokyklų mokytojams – juose susipažįsta ir 
problemomis pasidalina visame pasaulyje 
šį darbą dirbantieji. Lietuvių Tautos fondas 
nuolat remia lėšomis, kad mokytojos galėtų 
susimokėti už patalpas, šildymą, elektros 
energiją. Kai vyksta įvairios šventės, šio 
fondo dėka vaikai gauna dovanėlių, būna 
saldūs stalai. 

Abi mokytojos džiaugėsi mokinių draus-
me, noru mokytis. Tik, žinoma, tai nelengva, 
kai namie nekalbama lietuviškai. Bet kad ir 
kaip vertintum, gerbtinos mokinių pastangos 
aukoti sekmadienius, kai penkias dienas prasi-
mokius įprastoje mokykloje, neretą šeštadienį 
dar reikia eiti į kokius nors sporto ar kitokius 
renginius. Mokytoja Aldona pasakojo ir apie 
ypač jaudinantį kaimo bendruomenės susitel-
kimą: kai pirmąkart vaikai grįžo iš ekskursijos 
po Lietuvą, jau buvo gerokai po vidurnakčio, 
bet visi kaimo langai degė, o į kultūros namus 
pasitikti sugrįžusių susirinko visi, net ir tie, ku-
rie neturi vaikų ar anūkų, ir be galo džiaugėsi 
bei dėkojo už kelionę.

O ką jau kalbėti apie sekmadieninių mo-
kyklų mokytojų darbą! Sekmadieniai atimti iš 
šeimos (gerai, jei vyrai, kaip matėme, palaiko 
ir padeda). Nuolatinė įtampa: kaip greitai 
pavyks kirsti sieną, ar susirinks mokiniai, ar 
žiemą bus pravažiuojami keliai ir t. t. Papil-
domi darbai ir ruošimasis skirtingo amžiaus 
mokinių rengimui. Tai iš tiesų yra pasiaukoji-
mas, kurį sunku net suvokti.

Kad savųjų šaknų neužmirštų arba apie 
sekmadienines lituanistines mokyklas 

Breslaujos rajone
Nijolė KERAITIENĖ, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos mokytoja

Pelekų ir Vainiūnų sekmadieninių mokyklų moksleiviai bendroje vakaronėje Didžiasalio „Ryto“ 
gimnazijoje 2006 m.

Aldona Misiūnienė (sėdi antra iš dešinės) su mokiniais ir tėveliais edukacinėje išvykoje po Baltarusiją
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Lietuviškos mokyklos etninėse žemėse

Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus 
įteikta Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytojai

Lietuvos Respublikos švietimo, moks-
lo ir sporto ministerija trečią kartą skiria 
premiją lituanistinio švietimo mokytojui, 
dirbančiam ne Lietuvoje. 2019 m. laureate 
išrinkta Seinų (Lenkija) „Žiburio“ moky-
klos mokytoja, viena iš šios lietuviškos 
mokyklos įkūrėjų Irena Gasperavičiūtė.

Irena Gasperavičiūtė, Vilniaus universi-
teto absolventė, visą savo profesinę veiklą 
paskyrė Lenkijos lietuvių mokykloms ir 
lietuvių bendruomenei. Baigusi filologijos 
studijas, Punske mokė lietuvių kalbos ir 
literatūros, vėliau perėjo dirbti į Seinus.

Ji yra parengusi ir išleidusi tris lietuvių 
kalbos mokymo vadovėlius Lenkijos lietu-
viškų mokyklų mokiniams, kartu su bendra-
autoriais parengusi kitų knygų, intensyviai 
bendradarbiauja su Lietuvos mokyklomis, 
muziejais, rengia edukacines mokinių išvy-
kas į istorines Lietuvos vietas, yra mokytojų 
kvalifikacinių seminarų lektorė, Lenkijos 

Irena Gasperavičiūtė, Punskas, 2012 m. Juozo 
Vercinkevičiaus nuotr.

Lapkričio 11–15 d. 9–11 klasių moksleiviai 
dalyvavo „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo 
bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mai-
nų partnerysčių projekto (KA229) „STEAM 
within the classroom: solving ecological 
problems in collaboration“ trečiajame susi-
tikime. Šeši dalyviai iš Portugalijos, devyni 
dalyviai iš Lenkijos bei dvylika dalyvių iš 
Lietuvos susitiko Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ 
gimnazijoje. Šio susitikimo tema – „Išsaugo-
kime švarią žemę“. 

Gimnazijoje vyko konferencija, kurios 
metu moksleiviai susipažino su kiekvienos 
šalies žemės, dirvožemio problemomis ir 
pristatė savo atliktus tyrimus. Pasidaliję į 
grupes, kūrė sąmoningumą skatinančius 
plakatus ir vaizdo filmukus apie ekologines 
problemas mūsų planetoje.

Pasak lietuvių mokinių grupės projekto 
dalyvės Brigitos, „Erasmus+“ projektas jai 
leido pažinti kitų šalių ekologinę situaciją, 
patobulino jos tiriamąsias kompetencijas 
bei gamtos mokslų žinias. Ji džiaugėsi proga 
dirbti komunikuojant anglų kalba ir galimy-
be pažinti kitos kultūros žmones.

Projekto metu buvo bendradarbiaujama 
su įvairiais specialistais: gimnazijoje svečia-

vosi filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas 
Survila, kuris organizavo diskusiją apie 
ekologines problemas, taip pat buvo dirba-
ma su tyrėjais iš Gyvybės mokslų centro bei 
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija 
(LINPRA), mokiniai turėjo užsiėmimus mo-
bilioje STEAM laboratorijoje – infomobilyje.

Vienas iš projekto tikslų – plėsti kultūrinį 
akiratį bei tobulinti užsienio kalbos žinias. 
Projekto dalyviams suorganizuotas kultūri-
nis vizitas į Vilnių. Jie aplankė Aušros vartus, 
Prezidentūrą, Vilniaus Šv. vyskupo Stanis-
lovo ir šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką 
ir daug kitų objektų. Taip pat moksleiviai 
lankėsi Trakų Salos pilyje, Neries regioninia-
me parke, susipažino su tradiciniais lietuvių 
patiekalais, šokiais bei muzika.

Straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuo-
monė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose 
pateikiamos informacijos naudojimą.

Jurgitos Mackevičiūtės nuotr.

centrinės egzaminų komisijos lietuvių kal-
bos egzaminatorė. Nuo 1996 m. – Lenkijos 
lietuvių žurnalo „Aušra“ redaktorė.

1993 m. Irena Gasperavičiūtė buvo 
viena iš Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos 
steigėjų, pirmosios valdybos narė, 13 metų 
vadovavo Lenkijos lietuvių bendruomenės 
valdybai, dabar yra šios organizacijos vice-
pirmininkė. Nuo 1999 m., Lenkijoje vykstant 
švietimo reformai, ji dėjo daug pastangų, 
kad išliktų lietuviškos mokyklos, o Seinuose 
būtų įsteigta lietuviška „Žiburio“ mokykla.

I. Gasperavičiūtė apdovanota Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo 
laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lie-
tuvai“ Karininko kryžiumi, garbės ženklu 
„Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ ir kitais 
apdovanojimais.

Lituanistinio švietimo mokytojo premi-
ja I. Gasperavičiūtei bus įteikta Lietuvoje 
teikiant Lietuvos metų mokytojų premijas.

Lituanistinio švietimo mokytojo (dės-

tytojo) premija įsteigta Vyriausybės 
nutarimu 2016 m. Premija konkurso 
būdu skiriama asmenims už lituanistinio 
švietimo nuopelnus, mokinių, studentų 
pasiekimus ir kt.

Pirmuoju laureatu 2017 m. buvo išrinktas 
Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių 
kalbos ir kultūros centro vadovas ir lietuvių 
kalbos dėstytojas prof. Vidas Kavaliauskas. 
Pernai premija įteikta Londono darželio-
mokyklos „Obelėlė“ direktorei, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės Švietimo reikalų 
komisijos pirmininkei Alvijai Černiauskaitei.

2019 m. ministerija sulaukė 14-os pre-
tendentų į premiją iš Airijos, Baltarusijos, 
Jungtinės Karalystės, JAV, Latvijos, Lenkijos, 
Švedijos lituanistinių mokyklų. 

 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos
Komunikacijos skyriaus informacija

Rytų Lietuvos mokyklos

Lietuva–Lenkija–Portugalija. 
Ką nuveikėme per penkias dienas?

Jurgita MACKEVIČIŪTĖ, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 
pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė, 
Austėja GUMBREVIČIŪTĖ, Vilniaus r. Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 
mokinė, projekto dalyvė

Projekto dalyviai aplankė Trakų Salos pilį

Jau 39-ąjį laikraščio „Smalsutis“ numerį 
išleido Trakų rajono Lentvario pradinė mo-
kykla – viena didžiausių Lietuvos pradinių 
mokyklų. Tegu nestebina pavadinimas 
„Smalsutis“. Taip, jį smalsiesiems skiria 
smalsieji. Laikraščio pavadinimą parinko 
patys mokiniai. Įvairių pasiūlymų būta: 
„Lentvario pradinė“, „Lentvario žinios“, 
„Grafų Tiškevičių ainiai“ ir dar daug 
kitokių.

Apie ką ir kaip rašome? Mūsų laikraščio 
kryptis – švietėjiška. Štai tėvynės pažinimui 
skirtas skyrelis yra pavadintas žymaus lie-
tuvių kraštotyrininko Juozo Sudario ištartais 
žodžiais: „Tas ne lietuvis, kurio kojos nemyli 
gimtos žemės.“ Juk vaiko pažinimas prasi-
deda nuo savo namo, savo gimtinės, savo 
tėvynės ir tik tai pažinęs, jis gali atverti duris 
į svečias šalis.

Kitas akcentas – taisyklinga gimtoji kal-
ba. Sau ir kitiems norime įteigti, kad, jei tai-
syklingai kalbi, vadinasi, save ir kitus gerbi. 
Todėl patariame įvairius steikus, čipsus, fenus, 
peintbolus, pampersus, pūzles taisyti amerikie-
tiškais kepsniais, traškučiais, džiovintuvais, 
dažasvydžiais, sauskelnėmis, dėlionėmis ir 
pan. Kiekvienas laikraščio numeris pateikia 
vis naujų taisytinų žodžių... 

Vienas tikslų – ugdyti mokinių kūry-
biškumą. Turime skyrelį „Mūsų kūryba“. 
Mokinukai noriai rašo apie save, gimtinę, 
gamtą, kuria net apsakymus, eilėraštukus... 
Ne kiekvienas, netgi suaugusysis, sukurtų 
akrostichą – eilėraštį, kuriame pirmosiomis 
eilučių raidėmis įvardytų save. O ketvirtokai 
tai jau geba. Arba sukuria įdomų tekstą, ku-
rio kiekvienas žodis prasideda ta pačia raide. 

Susidomėję vaikai skaito skyrelį „Tavo 
vardo reikšmė“. Juk kiekvienam įdomu, ką 
reiškia jo vardas, iš kur jis kilęs. Draugams ir 
draugystei skirtas skyrelis „Auksinės mintys 
apie draugus ir draugystę“. Mokiniai turi 
galimybę pasveikinti savo draugus gimimo 
ir vardo dienų proga ir sveikina, surasdami 
gražiausių žodžių ir minčių. O laikraščio 
redakcija pataria, kaip turiningai ir linksmai 
paminėti šias šventes. 

Įdomybių pasaulis – dar viena laikraščio 
rubrika. Mūsų svečiuose įvairios enciklo-
pedijos, braidome internete. Žinoma, koks 
laikraštis be kryžiažodžių, galvosūkių... 
Čia laikraščio skaitytojai užklysta iškart, 
nes žino, kad išsprendusiojo laukia prizai. 
Mielai skaitomi ir skyreliai: „Juokiuosi aš, 
juokiesi tu, juokiamės visi kartu“, ,,Mįslių 

Žurnalistai ugdomi mokykloje
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

pasaulyje“. Kiekvienas skyrelis turi savo 
atsakingąjį redaktorių, jaunųjų žurnalistų 
būrelio narį (toks būrelis veikia Lentvario 
pradinėje mokykloje), kuris renka, redaguoja 
medžiagą.

Jaunieji žurnalistai žurnalistikos teorijos 
pagrindus papildo praktinėmis žiniomis: 
išvykomis į spaustuves, redakcijas, radiją, 
interviu su savo draugais, mokyklos admi-
nistracija, vietine bažnyčia...

Laikraščiui rašo daug mokyklos moki-
nių, bet daugiausiai šioje ugdymo įstaigoje 
veikiančio jaunųjų žurnalistų būrelio nariai 
(vadovas – šių eilučių autorius). Visada jau-
čiamas mokyklos administracijos (direktorė 
Ona Ramanauskienė) palaikymas. Malonu, 
kad su „Smalsučiu“ bendrauja laikraščiai 
„Voruta“, „Klevų alėja“, „Trakų žemė“, „Lie-
tuvos aidas“ ir Lietuvos žurnalistų sąjunga.

Autoriaus nuotr.

Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai „Lietuvos 
ryto“ spaustuvėje Skaidiškėse. Žurnalistas turi 

daug žinoti...
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kojimas yra būtinas nacionaliniam tapatumui, 
savipratai ir pasaulio suvokimui palaikyti bei 
stiprinti. Tad visų tautų istorijos žymi tam 
tikrą savęs, kaimynų ir pasaulio suvokimo 
perspektyvą ir yra tautiškai centruotos. Į 
pasaulį istorija žvelgia per tautai, jos gyvybin-
gumui palaikyti svarbių įvykių lęšius. Todėl 
kas vienai tautai didvyriška, kitos tautos 
istorijoje gali pasirodyti esą neišdildoma iš 
atminties skriauda. Akivaizdus pavyzdys – 
Lenkijos įvykdytas Vilniaus krašto okupavi-
mas, visiškai skirtingas požiūris į dvišalius 
santykius tarpukariu, kai Lenkija buvo pati 
priešiškiausia Lietuvai valstybė. Tad istorikų 
nuostata, prisidengiant tariamo moksliškumo 
ar ekspertiškumo skraiste, kratytis esminės 
istorijos priedermės – istoriniu pasakojimu 
palaikyti ir stiprinti nacionalinį tapatumą ir 
valstybingumą – yra suvoktina kaip sąmonin-
ga egzistencinių tautos ir valstybės interesų 
išdavystė, lendant po stipresnės, lenkiškosios 
istoriografinės tradicijos sparnu. O sykiu – 
kaip savanoriškos pastangos silpninti ir keisti 
lietuviškąją tapatybę kitoniškos naudai.

Tačiau kas nacionalinių interesų atžvilgiu 
gali būti vertinama kaip išdavystė, europinia-
me lygmenyje gali būti laikoma modernumo, 
pažangumo, mokslinio tarptautiškumo požy-
miu. Istorikai neva laisvinasi iš siaurų nacio-
nalinės istorijos rėmų ir imasi tarptautinės 
bendruomenės reikšmingomis pripažįstamų 
temų. Šitoks „moksliškumo“ teigimas yra es-
minė europinės istorijos politikos gairė, kuri 
įgyvendinama įvairiausiais gerai finansiškai 
remiamų europinių tyrinėjimų projektais. 
Plėtojant europinės federalizacijos bei euro-
pinio regioninio pavyzdinio kosmopolitinio 
darinio projektą labai svarbu yra kurti ir ug-
dyti tam tikrą pilietinę gyventojų bendrystę, 
kurią galima nusakyti kaip europinę liaudį. 
Kadangi tokia bendruomenė tik kuriama, tai, 
savaime suprantama, ji neturi jokios savos 
istorijos. Tačiau labai aiškiai suvokiama, kad 
be istorinio pasakojimo jokios bendratys, 
jokios bendruomenės negali egzistuoti. Juk 
ir vadinamoji „tarybinė liaudis“ buvo kuria-
ma pasiremiant nepaliaujamai tobulinamu 
istoriniu pasakojimu, kurio atspirties taškas 
buvo „Spalio socialistinė revoliucija“, o jau 
nacionalinius didžiojo pasakojimo variantus 
kūrė respublikiniuose Partijų institutuose 
suburti istorikai. 

ES politinis elitas taip pat įgyvendina 
naują Europos istorijos naratyvo kūrimo 
projektą. Naujasis pasakojimas turės pakeisti 
nacionalines istorijas, kadangi vienaip ar 
kitaip taps privalomu švietimo sistemos ele-
mentu. Kadangi nacionalinės istorijos visada 
paremtos pasakojimais apie tautų ar valstybių 
lyderius bei pavyzdiniais laikomus herojus, 
tai naujojoje istorijoje tokių nebeturėtų likti. 
Juk visuose istoriniuose nacionaliniuose 
lyderiuose glūdi ir nacionalizmo užtaisas. 
Lietuvoje mes stebime aršią kai kurių istorikų 
veiklą niekinant ar „dekonstruojant“ naciona-
linius didvyrius, menkinant jų patriotiškumą, 
jų veiklą stiprinant lietuvybę ir valstybingu-
mą. Skleidžiama mintis, neva patriotiškumas 
kaip tik ir trukdąs kurti gerovės valstybę. 
Stengiamasi įvairiais kaltinimais ar dirbtino-
mis „problemomis“ neleisti, kad visuomenė 
aiškiai suvoktų savo didvyrių darbų vertę ir 
reikšmę šiandienai bei ateičiai, teisinantis esą 
ekspertams dar reikėtų susitarti dėl vienokių 
ar kitokių įvykių vertinimo, puikiai žinant, 
kad kaip tik ir nereikia susitarti. O tų ekspertų 
veikla, nušalinant valstybę nuo istorijos po-
litikos vykdymo priedermės ir yra esminis 
dabartinės mūsų depolitizuojamos istorijos 
politikos bruožas.

Grįžkime prie europinio istorijos projekto. 
Galima išskirti tokias esminės to projekto 
nuostatas, kurios veikia kaip tam tikras 
istorinio suvokimo gaires nustatančios mi-
tologemos. Europinė istorija įsivaizduojama 
kaip jau gerokai anksčiau egzistavusios tam 
tikros bendrystės istorija. Tą bendrystę savaip 
apnaikinęs nacionalinių valstybių kūrimosi 
tarpsnis, tad būtina įveikti nacionalinius 
ribotumus, trukdančius atkurti bendrystę. 
Galima numanyti, kad šitaip suistorinamas 
būsimos europinės liaudies konceptas. Eu-

ropos istorijos raidoje išskiriamas moralinio 
tobulėjimo, demokratijos įsivyravimo kelias, 
kurio vienas svarbiausių etapų esanti mo-
dernybė su Apšvietos idėjomis. Beje, kaip 
tik Apšvietos mąstytojai ir suvokė būtinumą 
moksliškai valdyti žmonių įsitikinimus ir 
nukalė ideologijos sąvoką. Kadangi Europos 
istorijoje gausu įvairiausių blogybių, kurias 
būtina vienaip ar kitaip išgyvendinti, tai 
iškeliama blogybių blogybė – Holokaustas, 
kuris savaip centruoja istorinį pasakojimą ir 
pridengia savo šešėliu kitų tautų išgyventus 
naikinimus bei genocidus. Europos istorijoje 
svarbus demokratijos idėjų įsitvirtinimo bei 
sklaidos ir gerovės valstybės kūrimo patirties 
aspektas, tačiau įsivyravus neoliberaliajam 
kapitalizmui toks valstybės modelis vis 
labiau naikinamas. Naująją istoriją rašo 
suburtas daugiatautis istorikų būrys, tačiau 
tos nuostatos jau senokai veikia politiniu 
bei akademiniu lygmeniu, kaip „savaime 
aiški“ bendresnė europietiškumo nuovoka, ir 
grindžia įvairius direktyvinius sprendimus. 
Iškilūs praeities žmonės, politiniai ir kitokie 
lyderiai atsijojami pagal jų „europietiškumą“, 
atitikimą Apšvietos idėjoms, demokratišku-
mą ir kitus „parametrus“, tad šiai istorijai 
nepriimtini jokie nacionaliniai herojai, jokie 
nacionaliniai politiniai lyderiai. Kaip tik toks 
„europietiškumo“ propagavimas verčia kai 
kuriuos mūsų istorikus aiškinti, neva Gedi-
mino stulpuose jau savaime glūdi tam tikro 
fašizmo užtaisas. 

Dera pastebėti, kad dabartinis europinis 
politinis elitas nepakantus nacionalinei politi-
nei lyderystei. Jo stuburas yra jokių nacionali-
nės lyderystės, juolab tautinės ar valstybinės, 
nerodantys, europinio federalizmo nuostatas 
įgyvendinantys ir finansinius srautus admi-
nistruoti įgudę vietiniai kairuoliškos kilmės 
politikai, aiškiai suvokiantys, kaip reikia veik-
ti ir kaip elgtis norint kilti europinės biurokra-
tijos laiptais. Iš čia ir pabrėžtina neapykanta 
pastaruoju metu iškylantiems nacionaliniams 
lyderiams ar į tą lygį pretenduojantiems po-
litikams, kurie ima kalbėti apie nacionalinių 
interesų svarbą, nacionalinės istorijos būtinu-
mą, kuriems svarbu jų tautos egzistencija, o su 
ja – ir nacionalinė istorijos politika. Europinis 
politinis elitas, kaip ir dalis mūsiškojo, puikiai 
suvokia, kad veiksminga nacionalinė istori-
jos politika stiprina nacionalinę savimonę 
ir valstybingumo jauseną, tad apsunkina ir 
federalizacijos, ir visuomenių genderizacijos 
projektų įgyvendinimą. Vietiniai politiniai 
elitai suvokia ir kitą svarbų dalyką – istorinė 
savimonė daro visuomenę atsparesnę viešųjų 
ryšių veikimui, o kaip tik politiniais viešai-
siais ryšiais, prekiniu politinių įvaizdžių kū-
rimu bei sklaida ir yra grindžiamas politikų 
ir visuomenės bendravimas.

Europos federalizacijos, kitaip tariant, 
naujo darinio kūrimas išvalstybinant nares 
ir ištautinant valstybines tautas, atitinka 
neoliberaliosios kapitalizmo stadijos vyksmo 
logiką. Esminė neoliberaliosios ideologijos 
nuostata – kapitalo išlaisvinimas ir visokių 
kitokių laisvių pajungimas kapitalo laisvei. 
Kas gali vienaip ar kitaip riboti kapitalo 
laisvę? Tik valstybė, nustatanti tam tikras 
tos laisvės sąlygas ir prievoles. Vadinasi, 
visų šalių liberalai ir demokratai vienykitės 
šūkiu: „Kuo mažiau valstybės, kuo daugiau 
laisvosios rinkos.“ Nors jau senokai įrodyta, 
kad visi fizikiniais ir matematiniais modeliais 
grįsti laisvosios rinkos modeliavimai neišven-
giamai rodo oligarchizacijos įsitvirtinimą ir 
kapitalo koncentraciją vis mažesnio žmonių 
sluoksnio rankose. Lietuva atsidavė pačiam 
primityviausiam neoliberaliojo kapitalizmo 
modelio šėlsmui su visais oligarchiniais gar-
dėsiais, o sykiu ir europinės federalizacijos 
politinėms nuostatoms. Tad galima sakyti 
taip: nei vadinamosios laisvosios rinkos 
ekonomikai, nei eurointegracinei politikai ne-
reikalinga nei valstybė, nei tauta, nei istorija. 
O žmonėms? Kokiems žmonėms? Juk gyve-
name „žmogiškųjų išteklių“ efektyvinimo ir 
valdymo metą. Ar įmanoma „žmogiškųjų 
išteklių“ istorija ir ką tokia istorija galėtų 
mums pasakoti? „Žmogiškuosius išteklius“ 
paminėjau norėdamas priminti tam tikrą 
istorijos ironiją, kuri gerai paryškina kai 
kurių mūsų istorikų ir kitokių mokslininkų 

pažangizmą bei europeizmą. Visi prisimena-
me, kad brandaus tarybmečio metais labai 
išplito kalbėjimas apie „čelovečeskije resursy“, 
kuriuos reikia „bereč i umnožatj“. Šiuo metu 
mes savo pažangizmą kaip tik ir žymime 
visuose universitetuose, ministerijose bei 
įstaigose steigdami „žmogiškųjų išteklių“ 
skyrius. Ir kažkodėl niekaip nesiejame šio 
ženklo su jokia nostalgija sovietinei praeičiai. 
Kodėl? Gal kad žmogus visada gyvuoja tam 
tikro pavaldumo ir tarnavimo sąlygomis?.. 
Anksčiau sovietinė valstybė jį laikė išteklium, 
o ideologiškai diegė jam didžiausio laisvumo 
ir išsilaisvinimo jauseną – juk pamename, kad 
visų laisviausias yra „sovetkij čelovek“, o dabar 
kapitalas ir jo puoselėjama laisvoji rinka – tad 
pažangieji tuoj ir prisiima išteklių būvį kaip 
išlaisvinto žmogaus ženklą. Be jokios istorinės 
atožvalgos ir, svarbiausia, be jokios istorijos 
politikos.

Jokia nacionalinė valstybė negali eg-
zistuoti be vienokios ar kitokios istorijos 
politikos, kurios svarbiausias dėmuo yra 
švietimo sistemoje veikiantis apibendrinantis 
nacionalinis istorinis pasakojimas. Tačiau mes, 
akinami kai kurių „ekspertų“ taip sparčiai iš-
silaisvinome, kad ir valstybė, tiksliau, jos po-
litinis elitas, nusimetė egzistencinę priedermę 
prižiūrėti tokios istorijos rašymą bei dėstymą. 
Istorijos vadovėlių rašymas ir leidyba buvo 
permestas laisvosios rinkos globon – iškelia-
ma mokytojų ir mokinių „laisvė pasirinkti“. 
Žinant, kad esminiai nacionalinį tapatumą ir 
valstybingumo jausenos bendrystę palaikan-
tys sandai yra ne globalioji, transnacionalinio 
finansinio kapitalo valdoma ekonomika, o 
gimtoji kalba, ja parašyta literatūra ir istorinis 
pasakojimas, galima daryti išvadą – politikai 
nusimetė atsakomybę už tautos ir valstybės li-
kimą. Kartu su tokiai įvykių eigai pritarusiais 
istorikais. Ta pačia „pažangizmo“ dūdele 
groja ir kai kurie lietuvių kalbą ir jos abėcėlę 
„moderninti“ akinantys kalbininkai bei jiems 
pritariantys politikai. 

Minimi istorikai ir kalbininkai yra 
platesnio vyksmo elementai. Jau gerus du 
dešimtmečius Lietuvoje nuosekliai siaurina-
mas laisvų humanitarinių tyrinėjimų laukas, 
menkinant esminę humanitarinių mokslų 
priedermę. Kokia ta priedermė? Humanitari-
niai mokslai, kitaip nei gamtos, matematiniai 
ir kitokie vadinamieji tikslieji ar inžineriniai, 
pirmiausia tarnauja juos kildinančiai vieti-
nei bendruomenei. Mūsų atveju – lietuvių 
tautai, Lietuvos visuomenei ir Lietuvos 
valstybei. Humanitariniai mokslai yra bene 
svarbiausias nacionalinės savimonės, savi-
žinos ir jos sklaidos gimtąja kalba būdas. 
Visokie tarptautiškumai kyla iš gilinimosi 
į esmines vietinės bendruomenės proble-
mas, rūpesčius bei iššūkius ir per tai įgauna 
tarptautinę reikšmę bei svarbą. Suprantama, 
dalis humanitarinių mokslų yra kreipiami 
ir į esmines europines bei pasaulines pro-
blemas, kurios nacionalinei bendruomenei 
padeda geriau suvokti jos gyvavimo terpę. 
Nėra tarptautinės sociologijos, o tik tautų ir 
visuomenių socialinė, kultūrinė ar kitokia 
sociologija bei antropologija. Šitai jokiu būdu 
nepaneigia ir, pavyzdžiui, tarptautinių san-
tykių ar ES Parlamente veikiančio lobizmo 
sociologijos. Esmė – pirminės priedermės ir 
jos mokslinės bei kultūrinės sklaidos suvo-
kimas. Mūsų humanitarinės srities moksli-
ninkai jau senokai dirba nepaliaujamų, vis iš 
naujo išgalvojamų ir brangiai kainuojančių 
reformų, gąsdinimų „jungimais“, „konso-
lidavimais“, „veiklos tarptautinimais“ bei 
„efektyvinimais“ sąlygomis. Finansavimo 
mažinimas nebeleidžia derama apimtimi 
pritraukti mokslinėn veiklon gabaus jau-
nimo. Geras pavyzdys yra ką tik humani-
tarinių mokslų srityje įvairiai pasireiškusių 
autorių išleista ir visaip populiarinama, kad 
įgautų politinio įrankio statusą, „Lietuvos 
humanitarinių mokslų Raudonoji knyga“ 
(Vilnius, 2019). Joje išsamiai nusakomos 
humanitarinių mokslų bėdos, jų slinkimas, 
kaip ir visos Švietimo sistemos, apgailėtinan 
būvin. Atrodytų, sveikintina. Tačiau juk apie 
tas bėdas ne vienas esame ir rašę, ir įvairiose 
tribūnose kalbėję, net minėdami žymiųjų 
„reformatorių“ pavardes. Jų esama ir tarp 
knygos autorių. Tačiau jei iškeli sau klausi-

mą, o kam ta knyga parašyta ir populiarina-
ma, imi suprasti, kad autoriai humanitarinių 
mokslų silpnybių ir blogybių aptarimu 
įtaigoja naujos infrastruktūrinės pertvarkos 
būtinumą, kitaip tariant, humanitarinių ins-
titutų jungimą ir „konsolidavimą“, tad ir jų 
naikinimą, pagrįstai tikėdamiesi patys tapti 
tos galutinės „reformos“ generolais ir gero-
kai pasišildyti humanitarinių mokslų srities 
nuolaužose. Gal vis dėlto Seimui ir jame 
dirbantiems politikams užteks sveiko proto 
ir istorinės savimonės nepasiduoti tarp-
tautiškumu pagardintų pseudomokslinių 
„Raudonosios knygos“ įžvalgų apžavams.

Lietuvai gyvybiškai būtina nacionalinė is-
torijos, istorinės savimonės ugdymo politika. 
Ji gali būti kuriama ir vykdoma tik stiprinant 
visą humanitarinių mokslinių tyrinėjimų 
sritį, naikinant įvairiausias tą sritį susinan-
čias „reformas“ ir mokslininkų laisvę dirbti 
savo valstybei ir tautai vis labiau ribojančius 
vadinamųjų „vertinimų“ pančius. Tokia po-
litika reikalinga jau vien tam, kad visuomenė 
turėtų apibendrintą nacionalinę XX a. istoriją, 
kurioje būtų išreikštas ir aiškus santykis su 
LDK istorijos tarpsniu ir jos paveldu. Mūsų 
istorikai bene vieninteliai iki šiol bijo savų ka-
ralių vadinti karaliais, o jų valdytą valstybę – 
karalyste. Tad reikėtų pirmiausia atstatyti 
kilmės „vertę“. Kad ir kokia žavi yra LDK 
istorija – lietuvių tautai ji yra nutautėjimo, 
polonizacijos ir išnykimo iš Europos politi-
nės arenos istorija. Tačiau tai joks šalintinas 
gėdingos patirties tarpsnis, o suvoktinas ir 
įsisąmonintinas įvairialypis paveldas, būti-
nas moderniosios Lietuvos valstybingumui 
kurti bei stiprinti ir veiksmingai nacionalinei 
istorinei savimonei ugdyti. Lietuva, kaip 
valstybė, yra inteligentijos būrelio pažadin-
to atgimimui valstietiškojo lietuvių tautos 
sluoksnio kilmės. Valstybingumo stebuklas, 
vykęs aršiai atsiskiriant nuo lenkybės, iki šiol 
nėra deramai nei apmąstytas, nei istoriškai 
apibendrintai išskleistas, įtvirtinant savąją 
nacionalinę istoriografiją ir savą požiūrį į 
istorinę raidą. Iš sovietinės okupacijos laisvi-
nomės daugiatūkstantiniais tiražais leisdami 
A. Šapokos „Istoriją“. Mūsų „didieji“ istorikai 
ją trina į miltus, tačiau juk kol kas neturime 
istorijos, kuri prireikus padėtų laisvintis 
ateityje. Manau, kad Šapoka ir būtų tas vie-
nintelis, kuris ir vėl neatsisakytų pagelbėti. 

www

Parengta pagal dr. Vytauto Rubavičiaus 
pranešimą „Valstybė, tauta ir šiuolaikinė istorijos 
politika“, skaitytą 2019 m. gruodžio 6 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo Konstitucijos salėje vykusioje 
konferencijoje „Lietuvybė viešajame gyvenime“.
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Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjungos istorija

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

Pabrėžtina, kad sąjungos Cen-
tro valdybos sudėtyje 1920–1926 m. 
galima rasti visų pagrindinių politi-
nių partijų veikėjus ir lyderius. 1921 
m. birželyje jos nariais buvo Matas 
Šalčius, R. Skipitis, J. Papečkys, 
M. Šleževičius, M. Krupavičius, 
K. Ralys1 (tai – Santaros, socialistų 
liaudininkų demokratų, krikščio-
nių demokratų, Valstiečių sąjun-
gos vadai ir veikėjai). Nėra šaulių 
reakcingumą teigiančių social-
demokratų. Jų atstovas atsiranda 
1922 m. liepą per visuotinį šaulių 
suvažiavimą. Pažangininkai taip pat įsijungė 
vėliau, susikūrus Lietuvos atgimimo drau-
gijai, išsiskyrusiai iš tautininkų mėginimais 
organizuoti masines akcijas, stiprinančias 
tautinę sąmonę. Tų metų liepos 3 d. per LŠS 
suvažiavimą išrinkta Centro valdyba kaip 
niekad plačiai atstovavo visoms lietuvių 
politinėms jėgoms: Santarai (P. Leonas,  
P. Šalčius), krikščionims demokratams  
(M. Krupavičius, kunigas A. Šmulkštys, 
kunigas filosofijos daktaras J. Steponavi-
čius), Ūkininkų sąjungai (buvęs santarietis 
S. Šilingas), socialistams liaudininkams 
demokratams ir Valstiečių sąjungai (M. Šle-
ževičius, daktaras J. Staugaitis, kandidatas į 
narius kapitonas P. Ruseckas). Į Vyriausiąjį 
sąjungos teismą be J. Paknio buvo išrinkti  
A. Smetona ir daktaras K. Grinius, o Kontro-
lės komisijoje – Matas Šalčius, Steigiamojo 
seimo krikščionių demokratų frakcijos narė 
Morta Lukošytė, mokytojas iš Vilkaviškio 
gimnazijos, ateitininkų globėjas S. Šakelė-
Puišys, mokytojas Naujokaitis, J. Dagelis, 
ateitininkas, vėliau III seimo krikščionių 
demokratų frakcijos narys. Matyti, kad 
krikščionys demokratai turėjo pakankamos 
įtakos suvažiavime įsitvirtinti komisijoje.  
J. Dagelis liepos 1 d. pateikė rezoliuciją, 
pritariančią Centro valdybos darbams, kartu 
nurodant „netikslumus“ – biurokratizmą ir 
visuomenės neinformavimą apie LŠS tikslus 
ir uždavinius. Už ją balsavo 45 skyrių atsto-
vai, prieš – 46, likusieji susilaikė. Nepraėjo 
ir pasiūlymas pereiti prie kitų klausimų 
svarstymo, nei išreiškiantis pilną pritarimą. 
Paskutinę suvažiavimo dieną sumaištį 
sukėlusios rezoliucijos autorius aiškino 
norėjęs atkreipti būsimos valdybos dėmesį. 
V. Putvinskis pareiškė – pastabos tikslingos, 
tačiau įsitikinęs, kad išrinkus į valdybą tuos 
pačius asmenis, jie nesugebės nurodytų 
netobulumų pašalinti2. Daugumos paramos 
sulaukė būdinga tiems laikams formuluotė, 
kad pirmininko pranešimas priimtas domėn 
ir pereinama prie kitų punktų svarstymo.  
V. Putvinskis sutiko neardyti sąjungos vie-
nybės ir likti Centro valdyboje, tačiau atsisa-
kė įeiti į jos prezidiumą ir etatinių pareigų.

Pažangininkų lyderiams įtaka LŠS reiškė 
tautininkų vaidmens didinimą krašte ir savų 
nuostatų įgyvendinimo galimybę. Tačiau 
svarbesniu motyvu buvo Klaipėdos prijun-
gimo ir Vilniaus krašto atgavimo viltys bei 
antihymansinių protestų patirtis. Mitingai 
pademonstravo opozicijai galimybę paveikti 
valdančiųjų sprendimus ir juos lemti, kėlė 

krašte patriotizmą. Atsirado šansų 
tai paversti masine motyvacija, o ne-
tolimoje ateityje galbūt vienvaldžiais 
grįžti į valdžią. Liaudininkams 
šaulių organizacija taip pat buvo 
priimtina. Jų metinis suvažiavimas 
1921 m. spalio 8–10 d. rezoliucijoje 
dėl krašto ginkluotųjų pajėgų orga-
nizavimo pritarė milicijos sistemai3. 
Apie šaulius kaip naujos gynimosi 
formos – milicinės sistemos – bran-
duolį kalbėjo, sveikindamas 1922 m. 
liepos 3 d. LŠS suvažiavimo daly-
vius, M. Krupavičius4. Ginkluotos 

tautos idėjai, svarstytai po I pasaulinio karo 
tarp Europos šalių kariškių, neliko abejingi 
ir aukštieji Lietuvos karininkai. Generolas 
S. Žukauskas 1925 m. kovą laiškelyje klausė 
Karo mokslų draugijos iniciatoriaus ir pirmi-
ninko generolo J. Radaus-Zenkavičiaus, ar ji 
nerastų galimybių savo darbuose gvildenti 
ginkluotos tautos Lietuvoje įgyvendinimo 
sąlygų, Lenkijoje net paskelbtas konkursas 
tema „Kaip pasiremiant nuolatine kariuome-
nės sistema įvykdyti obalsį ginkluota tauta“5. 
Vyriausiojo štabo viršininkas generolas  
K. Ladyga vasario 28 d. rašte kariuomenės 
vadui draugijos Centro valdybos ketinimą 
apklausti karininkus, kokia gynybos sistema 
Lietuvai būtų tinkamiausia, sukritikavo, 
motyvuodamas tai vyriausybės prerogatyva, 
kuri tik galinti tai kompetentingai spręsti, o 
ne karininkų masė6.

1922 m. rudenį „Trimito“ puslapiuose 
vyko diskusija žydų klausimu. Redakcija 
aiškino, jog rengti pogromų neraginta, 
norėta atkreipti žydų dėmesį, kad reikia 
virsti Lietuvos piliečiais. Dėl lito įvedimo 
sukeltų kainų, „šmugelių“ ir kitų kaltinimų 
žydams šaulius bandė raminti pats sąjungos 
kūrėjas V. Putvinskis7. Artėjant rinkimams 
į I Seimą, „Trimite“ buvo rašoma, kad są-
junga yra nepartinė, tačiau šauliai privalo 
eiti į rinkimus, atlikdami savo pilietinę 
pareigą, nebalsuoti už tautinių mažumų 
atstovus, nes Seimas turi būti lietuviškas8. 
LŠS pirmininkas V. Krėvė akcentavo – savo 
reikalus seime reikia suderinti su ben-
draisiais krašto reikalais9. Jau po rinkimų 
E. Draugelis „Ūkininko“ vedamajame, pate-
kus penketui kuopininkų, seimą laikė kaires-
niu už Steigiamąjį ir abejojo, kad „susocialis-
tėjęs“ gerai darbuosis. Vėliau autoriai tuos 
atstovus vadino bolševikais ir nuogąstavo –  
Seime susidariusi pavojinga šaliai padėtis, 
kuomet gali atsidurti jų, liaudininkų, žydų 
ir lenkų rankose, kurių balsais 1923 m. kovo 
9 d. E Galvanausko vyriausybei pareikštas 
nepasitikėjimas10. LŠS pirmininkas siekė, kad 
tai neatsitiktų. „Trimito“ vedamuosiuose 
nerimastingai vertintas Seimo paleidimas, 
nes partijos nepajėgė susitarti dėl MK, o 
pasidalijęs į dvi lygias dalis, negalėjo veikti, 
reikia susitelkti prieš tautines mažumas, 
kylant pavojui prarasti nepriklausomybę11. 
1923 m. kovo 29 d. surengtoje nepaprastojoje 
sąjungos konferencijoje, sukvietus skyrių 
ir būrių vadus bei pirmininkus, V. Krėvė 
aiškino Centro valdybos nuostatą dalyvauti 
II seimo rinkimuose, iškeliant atskirą sąrašą. 

Lietuviškos partijos suskaldė 
tautą, o tautinės mažumos – 
rusai, lenkai, žydai – eina 
vieningai. Susiliejusios su 
bolševikais, laimės rinkimus. 
LŠS vienintelė pajėgi pravesti 
į Seimą valstybiškai mąstan-
čius žmones. Šauliams reikia 
dalyvauti rinkimuose, nes to 
reikalauja Lietuvos padėtis. 
Už pasisakė A. Bružas ir  
P. Klimaitis, prieš kalbėjo  
R. Skipitis ir M. Šleževičius 
– ginkluotai organizacijai 
nedera išstoti per rinkimus. 
Po valandos įtikinėjimų vi-
suotinio pritarimo V. Krėvės 
siūlymas nesulaukė12. Išsigąs-
ti buvo ko – vienintelį kartą 
Seimų rinkimuose tautinės 
mažumos ėjo jungtiniu sąra-
šu. Po konferencijos redaktorius A. Bružas 
kvietė II Seimo rinkimuose balsuoti prieš 
bolševikus, pabrėžė pareigą dalyvauti bal-
savime ir nesirinkti neaiškių sąrašų13. Tačiau 
nuogąstavimas dėl Seimo sudėties liko. 
Gegužės 10 d. vedamajame (nr. 138) rašyta, 
kad galime sulaukti Seimo, kur viešpataus 
„lenkų-rusų-vokiečių-bolševikų blokas“.

Provincijos šaulių požiūrį į tautines ma-
žumas pakankamai reprezentuotų Telšiuose 
1923 m. pabaigoje vietinio būrio leistos 
hektografuotos „Telšių žinios“, redaguotos  
S. Radišausko. Rašiniuose be laikinosios soti-
nės niuansų jau pirmajame numeryje „Telšių 
šauliu“ pasirašytame straipsnelyje „Susipras-
kime“ aiškinama, kad lenkiškai kalbantys 
mūsų akyse lai būna tikrais lenkais, su jais 
reikia elgtis kaip su krašto priešais ir išvaryti. 
Dėl jų lietuviai vargsta ir skursta, laikė bernais 
ir vertė vergauti14. Kitame numeryje tas pats 
autorius ragina vyti iš Lietuvos neturinčius 
Lietuvos pilietybės įrodymų ir išvardija tris 
pavardes15. „Erškėčio“ pseudonimu pasiva-
dinęs autorius lojaliais vadina sulenkėjusius 
lietuvius, pratusius namuose vartoti lenkų 
kalbą, o kiti jam – „stambūs šunys-besti-
jos mūsų tautą loja ir loja“16. Straipsnelyje 
„Patrio tizmas ir šovinizmas“, įvardijant an-
trąjį kaip „katės ir šuns santykius – nekenčia 
vienas kito ir gana“, mazurkos šokimas – 
šokėjų tautinis klausimas, tinkamesnis in-
ternacionalinis valsas17. Uždarius Vilniaus 
krašte lietuvių gimnaziją Švenčionyse, siūlyta 
tą patį padaryti ir su Telšių gimnazija, nes ši 
teršia visuomenę lenkų dvasia18. Piktintasi 
vietiniais valdininkais, pasididžiuojančiai 
šnekančiais lenkiškai ir rusiškai19. Žemaičių 
bajorai nutauto, virto lenkų pakalikais – juos 
mėgdžioja, pasiskolino kalbą ir gaudė jų 
kultūros trupinius. Žemės reforma sunaikina 
lenkų galiūnų neteisėtai įgytus milžiniškus 
dvarus ir pakerta įtaką šalyje20. Santykių su 
žydais tema atsirado tik prieš II Seimo rinki-
mus. „Telšių šaulys“ rašė apie jų vyravimą 
prekyboje, esą nešvarūs, visus pašiepia ir 
reikalavo patikrinti, kiek krautuvėse išpūstos 
kainos. Penktojo „Telšių žinių“ numerio ve-
damajame apgailestaujama, kad tamsi liaudis 
negali suprasti, jog Kauno laikraščiai pilni pa-

negirikų žydams21. Leidi-
nio radikalumą, atsakant 
klausėjui, kodėl „Telšių 
žinios“ tokios smarkios, 
redakcija pagrindė tokiu 
argumentu – Lietuvoje 
yra daug trukdytojų ir 
ardytojų, todėl reikia ne 
švelnios, o „chirurginės“ 
kritikos22. Telšių žydai 
per vietinį Piliečių klu-
bą lietuvių veikėjų pade-
dami įtakojo sušvelninti 
publikacijų turinį. Tokie 
Lietuvos piliečių klubai 
veikė ne tik Žemaitijoje ir 
jeigu, susirinkus nebuvo 
vien kortuojama, tai turė-
davo reikšmės raminant 
vietinėse bendruomenės 
įsiplieskiančias tautines 

aistras. Kita visuomeninio aktyvumo besi-
kuriančioje Lietuvoje forma – 1922–1923 m. 
suklestėjęs provincijoje spaudos leidimas ir 
draugijinio gyvenimo pakilimas, vykstant 
Seimų rinkiminėms kampanijoms ir sklei-
džiantis permainų viltims. Skirtingai nuo 
prokrėviškų „Telšių žinių“ apskrityse leisti 
ir V. Putvinskio kultūrinę linkmę propagavę 
leidiniai. Tokiu pavyzdžiu būtų Utenos būrio 
„Spinduliai“, redaguoti Teofilio Tilvyčio, 
kurių pirmasis numeris pasirodė 1923 m. 
Vasario 16-osios proga23.

1 Idėja ir darbas: Lietuvos šaulių žodis broliams amerikiečiams, 
Klaipėda, 1921, p. 7.
2 „Visuotinasai suvažiavimas“, in: Trimitas, 1922 07 08, nr. 26, 
p. 17, 20.
3 „Lietuvos liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos valstiečių 
sąjungos 1921 m. spalių m. 8–10 d. suvažiavimas ir jo nutarimai“, 
in: Varpas, 1921 m. spalis–gruodis, nr. 4, p. 197.
4 „Visuotinasai suvažiavimas“, in: Trimitas, 1922 07 08, nr. 26, 
p. 20–21.
5 LCVA, f. 889, ap. 1, b. 1, l. 111.
6 V. Jankauskas, Kario kelias. Generolas Kazimieras Ladiga nepriklau-
somybės kovose, Vilnius, 2004, p. 320.
7 „Žydų „gevalt“!“, in: Trimitas, 1922 11 11, nr. 42, p. 21–23; Senas 
Šaulys [V. Putvinskis], „Dar apie žydus“, ibid., 1922 11 18, nr. 
45, p. 17–24. 
8 „Ruoškimės atlikti svarbią pareigą“, ibid., 1922 09 02, nr. 34, p. 
1–2; Ad. Noragas, „Mūsų „šovinizmas“ ir seimo rinkimai“, ibid., 
1922 09 23, nr. 37, p. 20–23.
9 V. K., „Kokie turi būti atstovai seime“, ibid., 1922 09 02, nr. 34, 
p. 17–21.
10 Baltrušaitis [E. Draugelis], „Naujas seimas“, in: Ūkininkas, 1922 
11 18, nr. 41, p. 1; Ūkininkaitis, „Bolševikai Lietuvos seime“, ibid., 
1923 02 10, nr. 7, p. 2–3; P. Gerbenis, „Budėkime“, ibid., 1923 03 
23, nr. 13, p. 2–3.
11 „Seimas paleistas“, in: Trimitas, 1923 03 15, nr. 131, p. 1; „Tarp 
pavojų“, ibid., 1923 03 22, nr. 132, p. 1–3.
12 Abas, „Seimo rinkimai ir šauliai“, in: Trimitas, 1923 04 12, nr. 
134, p. 18; R. Skipitis, Nepriklausomą Lietuvą statant, p. 155–156; E. 
Putvinskienė, Atsiminimai, Šiauliai, 1995, p. 94.
13 A. Bružas, „Ruoškimės į rinkimus“, in: Trimitas, 1923 04 26, nr. 
136, p. 21–23.
14 Telšių šaulys, „Susipraskime“, in: Telšių žinios, 1923 10 07, nr. 1, 
l. 2; LNMBRS, f. 135, s. v. 1193.
15 „Lenkiški parazitai“, ibid., 1923 10 14, nr. 2, l. 1 ir a. p., s. v. 1194.
16 Erškėtis, „Kodėl toks nuolaidumas?“, ibid., 1923 10 21, nr. 3, l. 
2, s. v. 1196.
17 ABC, „Patriotizmas ir šovinizmas“, ibid., 1923 12 05, nr. 9, l. 
1–2, s. v. 1207.
18 „Vet za vet“, ibid., 1923 12 16, nr. 11, l. 1 ir a. p., s. v. 1211.
19 „Paukščiai iš Lenkijos“, ibid., 1923 11 11, nr. 6, l 2 a. p., s. v. 
1200; Aidas, „Visuomet gyvas klausimas“, ibid., 1923 11 18, nr. 
7, l. 6 , s. v. 1203.
20 Viršininkas, „Visuomenės tradicinės ligos“, ibid., 1923 12 30, nr. 
13, l. 2, s. v. 1215.
21 Telšių šaulys, „Žydai“, ibid., 1923 10 18, nr. 4, l. 2 a. p; 1923 11 04, 
nr. 5, l. 3 a. p., s. v. 1197, 1199.
22 Ibid., 1923 11 25, nr. 8, l. 4, s. v. 1204.
23 Žr. ibid., s. v. 1055.

Matas Šalčius. Nuotr. iš Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos. Šaltinis – https://www.
epaveldas.lt/object/recordDescrip-

tion/LNB/C10002493466

Algirdas 
Grigaravičius

Gruodžio 6–8 d. Šalčininkų r. Turgelių 
„Aistuvos“ gimnazijoje vyko Šalčininkų 
1011-osios šaulių kuopos trumpalaikė stovy-
kla. Į šią stovyklą susirinko per 100 jaunųjų 
ir suaugusių šaulių, taip pat prisijungė daug 
Nepriklausomybės kovų šaulių kuopos 
šaulių. Stovykla tradiciškai prasidėjo kuopos 
vado vrš. Eimanto Tamulyno sveikinimo žo-
džiu ir Lietuvos valstybės himnu, kurį pagal 
mūsų tradiciją pradėjo vyriausiasis tuomet 
buvęs kuopos šaulys Arvydas Norkūnas. 
Po atidarymo šauliai įsikūrė, susiskirstė 
būriais ir prasidėjo stovyklos programa. 
Penktadienio vakarą šauliai išklausė teorinę 
paskaitą apie karo topografiją, kurią skaitė 
št. srž. Igoris Bartanovičius. Taip pat vyr. srž. 
Genadijaus Matiušovo padedami mokėsi, 
kaip kuo greičiau ir taisyklingiau susirikiuoti 
į vieną grandį pagal ūgį.

Antrą stovyklos dieną, atsikėlę ir su-
sitvarkę, visi šauliai dalyvavo rytinėje 
mankštoje lauke. Vėliau visi būriai, pade-
dami instruktorių, pritaikė topografijos 
žinias praktiškai. Kiekvienas šaulys turėjo 
parodyti, kaip geba orientuotis vietovėje ir 
kaip išmano žemėlapį. Po pietų jaunieji šau-
liai turėjo užpildyti apklausą apie jaunųjų 
šaulių veiklą mūsų kuopoje ir jaunojo šaulio 
kelio pasirinkimo motyvus. Vėliau mažiau 
pažengę jaunieji šauliai išėjo į mišką, o ten 
mokėsi kasti apkasus ir statyti būstus su 
palapinsiauste. Gavę naujų žinių ar pagilinę 
turimas, grįžo į mokyklą mokytis nebylaus 
valdymo signalų. Po visų užduočių visi 
stovyklos dalyviai išklausė motyvuojančios 
šaulio Povilo Mockevičiaus paskaitos apie 
šaulio kelią. Po vakarienės stovyklautojai 
išklausė medikės Anželikos Veder pas-

kaitos, kaip reikia 
suteikti pirmąją pa-
galbą. Taip pat užsi-
ėmė komandinėmis 
rungtimis ir kitomis 
sportinėmis užduo-
timis. Vakarui bai-
giantis, jaunesniųjų 
šaulių būriai mokėsi 
rikiuotės pagrindų.

Sekmadienio rytą visi drauge stengėsi 
kuo kruopščiau sutvarkyti mokyklos pa-
talpas. Stovyklos uždarymo ceremonijoje 
tradiciškai sugiedojo himną, klausėsi kuopos 
vado žodžių bei padėkų. Taip pat kuopos 
vadas apdovanojo geriausiai pasirodžiusius 
bei švenčiančius gimtadienį šaulius.

Per šią trumpą, bet labai turiningą sto-
vyklą, šauliai išmoko daug naujo bei pagi-

Šaulių trumpalaikė stovykla „Įšalas 2019“
Laura JANUŠAUSKAITĖ, Šalčininkų 1011-osios šaulių kuopos šaulė, skyriaus vadė

Jaunųjų šaulių stovyklos „Įšalas 2019“ dalyviai Turgeliuose, 
Šalčininkų r.

lino turimas žinias. Stovykla buvo kupina 
gražiausių emocijų, šypsenų bei iššūkių.

Dėkojame Šalčininkų r. Turgelių „Ais-
tuvos“ gimnazijos administracijai už ma-
lonų priėmimą ir tikimės bendradarbiauti 
toliau.

Kasparo Žukausko ir Tomo Bagdanavičiaus 
nuotr.
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Tragedija Undžienės sodyboje
Albertas RUGINIS, Mažeikiai

Pokariu pas Mažeikių vals-
čiaus Kurmaičių kaimo gyven-
toją Prancišką Beinoravičienę 
lankėsi A. Skurvydo-A. Butos 
būrio partizanai. O netolie-
se esančio Troškučių kaimo 
ūkininkės Paulauskienės so-
dyboje, apsimetę partizanais, 
įsirengė bunkerį „Siaubo“ bū-
rio agentai-smogikai. „Siaubo“ 
grupę įkūrė Mažeikių MGB. 
Jie planavo per A. Skurvydo 
vyrus susisiekti su „Alkos“ 
partizanų rinktinės štabu ir jį sunaikinti.

Pas P. Beinoravičienės giminaitę Pur-
vėnų kaimo ūkininkę Apoloniją Undžienę 
užėjo A. Skurvydo būrio vyras, josios 
giminaitis Juozas Žiulpa. Jis šeimininkės 
paklausė, ar leistų pernakvoti partizanams. 
A. Undžienės samdinys J. Liegaudas pasa-
kė, jog gegužinėje sutikti nepažįstami vyrai 
žadėjo ateiti pernakvoti. A. Undžienė net 
nematė, kaip jie 1947 m. birželio 26-osios 
vakarą suėjo daržinėn. Ant šieno sugulė 
šeši vyrai: Steponas Barauskas-Dziegorius, 
Antanas Apulskis-Ancis, Henrikas Jarušaus-
kas-Žvirkulis, Juozas Kairys-Tigras, Juozas 
Meižis-Sakalas, Henrik Volhad-Tauras.

Pakeliui į A. Undžienės sodybą tikrieji 
partizanai dar tarėsi užeiti pamokyti SSRS 
deputatę Šultienę. Agentai tam nepritarė. 
Jų elgesys sukėlė partizanų įtarimą. Agentai 
irgi suprato, jog yra sekami, todėl tarpusa-
vy nusprendė, kilus konfliktui, partizanus 
likviduoti. 

Iš ryto A. Undžienės samdinys J. Lie-
gaudas vyrams ant šieno atnešė pusryčius – 
košės su pienu. Pats išvažiavo į Viekšnius 
bažnyčion. Samdinė Kleopa Mikulskytė išėjo 
ravėti daržų. Apie 12–13 val. agentas Tigras 
su ginklu rankoje nulipo nuo šieno. Įkandin 
jo ir Henrikas Jarušauskas. Jis paklausė, kur 
Tigras einąs. Tasai atsakė einąs pasikalbėti 
pas merginą, ravinčią daržą. H. Jarušauskas 
jį bandė sulaikyti: „Tau ne mergos rūpi, 
tu ieškai mirties.“ Tada agentas Tigras 
paleido seriją iš automato į H. Jarušauską, 
o pats per javų lauką pasileido į kelią. Iš 
sutikto žmogaus atėmęs vežimą ar dviratį, 
nuvažiavo Mažeikių link. Ant šieno likęs 
agentas Sakalas išgirdo šūvius lauke ir, nieko 
nelaukęs, atidengė ugnį į A. Apulskį, taip pat 
į smogikams nebereikalingą vokietį Taurą. 
S. Barauskas puolė ant Sakalo. Prasidėjo 
grumtynės. Sakalas, sugriebęs S. Barausko 
automatą, paleido seriją...

Samdinė K. Mikulskytė prisiminė, jog  
A. Undžienė, išgirdusi šūvius, bijojo eiti į 
daržinę ir pranešė kaimynams. Greit atvažia-
vo mašinos, pilnos ginkluotų saugumiečių. 
Jie liepė K. Mikulskytei pirmai lipti ant šieno. 
Užlipusi ši pamatė kulkų suvarpytus vyrų 
kūnus. Suguldė juos kieme prie šulinio. Dar 
gyvą Henriką Jarušauską (kito šaltinio duo-
menimis – S. Barauską?) įnešė į trobą. Davė 
atsigerti. Jis dar pasakęs: „Jie mus norėjo 
užverbuoti...“ Vyras po kelių valandų mirė. 
Samdinys J. Liegaudas pakinkė arklį, žuvu-
siuosius nuvežė į palaukę ir užkasė. Dabar 
ten stovi metalinis kryžius. Saugumas pa-
leido gandą, esą partizanų išgertuvėse kilęs 
konfliktas dėl merginų, ir partizanas Jokeris 

(agentas Tigras) nušovė 4 partizanus 
ir sužeidė partizaną Sakalą, kuris esąs 
kažkur paslėptas. 

Visi namiškiai buvo tardomi. Ūkio 
savininkė našlė Apolonija Undžienė 
tris kartus tardyta saugume. Matyt, 
bandyta ją verbuoti. Gavusi ketvirtą 
kvietimą į saugumą, nusižudė. Liko 
jos vaikai – 9 ir 3 metų Rimantas ir 
Vita. Juos priglaudė giminės, o seną 
motiną – kaimynai. Tuščioje sodyboje 
apsigyveno kolūkio traktorininkas 
Jablonskis. Vėliau jis žuvo traktoriaus 

avarijoje.
Praėjo pusė amžiaus nuo minėtos trage-

dijos. Per Lietuvą nuvilnijo Sąjūdžio banga, 
atnešusi Nepriklausomybę. Buvo prisiminti 
ir už Laisvę kovoję partizanai. Jau 1998 m. 
birželio 14 d. Viekšnių miestelyje, minint 
tremties metines, minėjimo dalyviai su-
stojo prie Henriko Jarušausko namelio. Jo 
pusseserė Ona Rimkienė išreiškė viltį, jog 
Henrikui ir jo žuvusiems draugams kada 
nors būsiąs pastatytas paminklas.

Mažeikių sąjūdininkai Irena Šimanaus-
kienė ir Antanas Gaurilavičius visą 1989 m. 
pavasarį važinėjo po apylinkes ir gretimus 
kaimus, rinkdami žinias apie Purvėnų kaimo 
tragediją. Žmonės dar nebuvo linkę atvirai 
kalbėti. Po kelių mėnesių, po straipsnių 
vietos spaudoje pasirodymo, atsiliepė svarbi 
liudininkė Pranutė Butienė. Ji gerai atsimi-
nė tuos įvykius, žinojo vietas ir pažinojo 
žmones. Sąjūdžio Seimo narė Irena Šima-
nauskienė, padedama Pranutės Butienės ir 
politinio kalinio Jono Liaudansko, organi-
zavo žuvusių partizanų paieškas vietinių 
žmonių apytiksliai nurodytoje užkasimo 
vietoje. 1990 m. rugpjūčio 11 d. po ilgų, visą 
dieną trukusių paieškų, saulei jau einant 
prie laidos, pasipylė žuvusiųjų kauleliai... 
Palaikai sutilpo į tris maišus, nors užkasti 
buvo keturi vyrai. Užteko ir trijų karstų. 

Rugpjūčio 12 d. partizanų palaikai 
buvo iškilmingai perlaidoti. Apeigos vyko 
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. 
Laidotuves organizavo Mažeikių rajono 
valdžia, ceremoniją vedė parapijos klebonas 
Jonas Gedvila. Ir taip Mažeikių kapinėse 
prie Tremtinių kryžiaus buvo supiltas 
kapas, kuriame atgulė 4 vyrai: trys partiza-
nai ir agentas savo valia ar per prievartą? 
Vokietis... Laidotuvėse dalyvavo partizano  
A. Apulskio žmona Uršulė su sūnumi Anta-
nu ir dukterimi Jadvyga Januškiene.

Viekšnių kunigo Romualdo Žulpos ir 
politinių kalinių iniciatyva liaudies meistras 
Kazimieras Karpauskas žuvusiesiems atmin-
ti Purvėnų mokyklos kieme pastatė kryžių. 
Į iškilmingą kryžiaus pašventinimą 1998 m. 
rugsėjo 1 d. atvyko viena iš trijų Henriko 
Jarušausko seserų Eugenija Bačiulis su šei-
ma iš tolimo Bostono miesto, JAV. 1944 m., 
frontui artėjant, ji išsiskyrė su broliu. Dau-
giau jo gyvo nebeteko matyti.

Vėliau iškilmių dalyviai, lydimi jung-
tinio Mažeikių–Telšių tremtinių choro, 
atėjo į žuvusiųjų pakasimo vietą buvusios  
A. Undžienės sodybos palaukėje. Čia buvo 
pašventintas politinio kalinio Aleksandro 
Ribikausko pastatytas nerūdijančio plieno 
kryžius, aptvertas tvorele.

2014 m. vasarą tremtiniams skir-
tas vietos Sąjūdžio iniciatyva 1988 m. 
Mažeikių kapinėse pastatytas kry-
žius, prie kurio palaidoti minimi 
partizanai, Mažeikių šaulių kuopos 
vadui Pranui Trakiniui pasistengus, 
restauruotas ir dar ilgai liudys tra-
gišką Lietuvos istorijos tarpsnį. Žu-
vusiųjų atminimą saugančių kryžių 
priežiūra dabar rūpinasi Mažeikių 
rajono savivaldybė.

Apie tris LLA Skurvydo būrio 
partizanus

Steponas Barauskas-Dziegorius 
gimė 1921 m. Šarnelės kaime. Jis buvo 
paimtas sovietų kariuomenėn, po 
karo tarnavo Vilniuje, 3-iajame mili-
cijos skyriuje. 1945 m. gruodžio 24 d., 
gavęs atostogų, į Vilnių negrįžo. 
Slėpėsi pas brolį Žemaičių Kalvari-
jos valsčiuje, vėliau pas Prancišką 
Beinoravičienę. (Juozas Žulpa vėliau 
prisimins, kad kai vyrai susiruošė eiti 
pas A. Undžienę, Steponas Baraus-
kas, tarsi nujausdamas nelaimę, labai 
nenorėjo ten eiti).

Antanas Apulskis-Ancis gimė 
1908 m. birželio 23 d. Nerimdaičių kai-
me. Gyveno Rekečių kaime. 1934 m. 
vedė Uršulę Poškutę, apsigyveno 
Naikių kaime, Viekšnių valsčiuje, 
susilaukė 4 vaikų. 1941 m. birželį 
vykusio sukilimo dalyvis. 1944 m., gavęs 
šaukimą į sovietinę kariuomenę, slėpėsi pas 
Naikių kaimo gyventoją Kazimierą Sidabrą. 
Vėliau įstojo į A. Butos partizanų būrį. 

Žmona Uršulė buvo kviečiama į Mažei-
kių saugumą ir tardoma. Vėliau valdžia šei-
mą iš namų išvarė ir jų namuose apsigyveno 
rusų kariškio šeima. 1944 m. gegužės 22 d. 
Uršulė Apulskienė su 4 mažais vaikais buvo 
ištremta į Irkutsko sr., Taišeto r., Suetichą. 
Vėliau – į Irkutsko sr., Alzamajaus r., Kosoj 
Brodą. Į Lietuvą šeima grįžo tik 1966 m. Ur-
šulė Apulskienė mirė sulaukusi 102 metų.

Iš Juozo Žulpos prisiminimų:
1947 m. pavasarį pas Naikių kaimo ūkininką 

Kazimierą Sidabrą krovėme šieną, padėjo ir 
keletas partizanų. Pietaujant po talkos, sodybą 
pradėjo supti rusų kareiviai. Partizanai išsi-
slapstė. Antanas Apulskis strypu trenkė per 
galvą jį norėjusiam suimti kareiviui ir pabėgo. 
Mane suėmė, bet vėliau paleido. 1947 m. vasa-
rą pas Kazimierą Sidabrą vėl sutikau Antaną 
Apulskį. Jisai klausė, ar galėtų trumpam apsi-
stoti pas A. Undžienę Purvėnų kaime. Aš juos 
ten ir nuvedžiau.

Henrikas Jarušauskas-Žvirkulis gimė 
1928 m. Viekšniuose. Apie jį Adomas 
Riauka, gyvenantis Viekšnių mstl., pasa-
kojo taip:

1944 m. vasarą artėjo frontas iš rytų. Viekš-
niškis policininkas Jarušauskas su žmona ir tri-
mis dukromis pasitraukė į Vakarus. Jarušausko 
sūnus, Adomo bendraamžis, 4 kl. gimnazistas, 
šešiolikametis Henrikas pasiliko gimtuosiuose 
Viekšniuose pas savo senelę J. Mažeikienę. Tai 
buvo gražus, aukšto ūgio, atletiško sudėjimo, 
linksmo būdo jaunuolis. Saugumiečiai sužinojo, 
jog Henrikas yra pabėgusio policininko sūnus, 

todėl atėjo pas J. Mažeikienę jo areštuoti. Neradę 
Henriko, padarė kratą ir nuėjo ant Ventos tilto 
laukti jo pareinančio. Adomas su Henriku tuo 
metu kartu dirbo plytinės lentpjūvėje už Žibikų 
pušyno. Gėrėdamiesi gražia gamta, jie pietauti 
į namus ėjo ne per Ventos tiltą kaip visuomet, 
o pasuko žilvičiais apaugusia Ventos pakrante. 
Valtele persikėlę per upę, namus pasiekė iš ki-
tos pusės, negu saugumiečių laukta. Namuose 
sužinojęs, kad jo ieško saugumas, Henrikas pasi-
leido geležinkelio stoties link. Daugiau Adomas 
draugo nebematė, nes Henrikas išėjo pas miško 
brolius. Saugumiečiai ant Ventos tilto, nesu-
laukę Henriko, puolė atgal pas J. Mažeikienę, o 
čia jo ir pėdos atšalę... Tad susierzinę atskuodė 
pas Adomą ir išsivedė jį tardyti.

Mažeikių MGB organizuotos 
ir vyresn. ltn. Mezjanovo 

kontroliuojamos „Siaubo“ grupės 
agentai-smogikai

Juozas Kairys-Tigras, gim. 1918 m. Tau-
ragės apskr., Viekšnių miestelio gyventojas.

Juozas Meižis-Sakalas, gim. 1912 m. 
Šiaulių apskr.

Henrik Volhad-Tauras gimė 1918 m. 
1946 m. gruodžio 5 d. karinės-čekistinės 
operacijos metu jis buvo sulaikytas Viekš-
nių apylinkėse. MGB jį įtraukė į „Siaubo“ 
smogikų grupę. Vaikščiojo užrištu kaklu, 
lyg būtų sužeistas į gerklę ir nebegalintis 
kalbėti partizanas. Jis tikriausiai lietuviškai 
neišmoko, tad saugumiečiams pasidarė 
nebereikalingas.

2017 m. gegužės 29 d.

Antanas Apulskis su žmona Uršule ir dviem vaikais prie 
savo sodybos Naikių kaime

Albertas Ruginis

Vaizdingoje Virvytės upės pakrantėje 
įsikūrusiame mediniame Pavirvytės dvare, 
tiksliau – jo griuvėsiuose, yra tekę lankytis 
anksčiau, mat, šalia dvaro stovyklaudavo 
Mažeikių šauliai. Tuomet dvaro sodyba at-
rodė apgailėtinai. Energingo naujojo sodybos 
šeimininko pastangų dėka Pavirvytės dvaras 
prikeltas naujam gyvenimui. Jame vyksta 
įvairūs visuomeniniai renginiai.

Po karo Pavirvytės dvare gyveno kelios šei-
mos. Dvaro rūsiuose ar palėpėse 1947–1948 m. 
žiemą rado sau prieglobstį ir partizanas Ado-
mas Žukauskas. A. Žukauskas buvo įsidarbi-
nęs Mažeikių banke. 1947 m. pavasarį, atėjęs į 
darbą, sužinojo, jog ką tik čia buvo apsilankę 

saugumiečiai, o jo neradę, nuėjo į nuomojamą 
butą buvusioje Bažnyčios (tuo laiku perva-
dintoje Marytės Melninkaitės) gatvėje, šalia 
mūsų (turimi mintyje Alberto Ruginio tėvų 
namai – red. pastaba) namo. Adomas, žaibiš-
kai įvertinęs situaciją, pajutęs Sibiro grėsmę, 
susikrovė portfelin kasos pinigus ir dingo 
nežinoma kryptimi. Veltui jo namuose pasalas 
rengė enkavėdistai. Adomo jie nebesulaukė. 
Dabar toks poelgis atrodo nepateisinamas, o 
rūsčiais pokario metais tokia situacija turbūt 
suprantama.

Prasidėjo dienos ir naktys, kupinos nerimo 
ir pavojų. Pas gimines pasirodyti Adomas 
negalėjo, nes ir jie saugumo tikriausiai buvo 

Pavirvytės dvaro paslaptis
Albertas RUGINIS, Mažeikiai

sekami. Iš pradžių pavyko prisiglausti Viekš-
nių miestelio gyventojos Juškienės tvartelio 
pastogėje. Kai ten tapo nesaugu, prieglobstį 
susirado Pavirvytės medinio dvaro viename iš 
rūsių ar pastogių. Slapčia Adomą lankydavo 
jo motina Eufemija Žukauskienė, gyvenusi 
Gudų kaime. Matė sūnų suvargusį, utėlėmis 
aptekusį. Kartą atsivedė siuvėją, „Vyčio“ būrio 
partizanų ryšininkę Oną Šimkienę iš Ramoniš-
kių kaimo. Ji nuvedė Adomą pas partizanus į 
Purvinės mišką. Taip jis pateko į „Vyčio“ būrį 
ir gavo Tauro slapyvardį. O. Šimkienė vėliau 
buvo nuteista 10 metų lagerio. 

Su A. Žukausku susipažinau 1947 m. 
vasarą, kai patekau į Mažeikių saugumo 
vidaus kalėjimą. Kalėjimas buvo rūsyje, po 
dabartiniu savivaldybės pastatu. Kameroje 
pamačiau keletą pažįstamų mažeikiškių 
veidų. Iš nepažįstamųjų išsiskyrė vienas vy-
resnio amžiaus vyras – kresnas, erelio nosimi. 
Tai ir buvo partizanas A. Žukauskas. Nors 
daug kas išbluko iš atminties, prisimenu jo 

pasakojimus apie gyvenimą partizanų stovy-
kloje Purvinės miške. Apie organizuotą susi-
tikimą su „Desanto“ partizanų būriu, 1949 m. 
birželio 6 d. vykusias kautynes su labai 
gausiomis kariuomenės ir stribų pajėgomis, 
kritusius partizanus, ir kaip jam pavyko kartu 
su partizanu Zenonu Kuodžiu-Voru, kuriam 
buvo peršautos kojos, prasiveržti iš apsupto 
Purvinės miško. Deja, miško palaukėje, javuo-
se, juos paėmė nelaisvėn. Atkentėjęs lagerius 
A. Žukauskas grįžo į Viekšnius, sukūrė šeimą, 
užaugino vaikus.

Prabėgo dešimtmečiai. Adomo palaikus 
priglaudė Viekšnių kapinės. Mažai kas bepri-
simena rūsčius pokario metus. Pavirvytės dva-
ras gražiai šiandien atgimė naujam gyvenimui, 
taip ir neišdavęs paslapties, kuriame dvaro 
rūsyje ar palėpėje kitados slėpė rezistentą Ado-
mą Žukauską-Taurą. Ir rastas dvare šautuvas, 
ko gero, priklausęs Adomui...

2017 m. liepos 19 d.
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Amerikos lietuvių tarybos skyriaus Los Andžele 
veiklos 1969–1977 m. apžvalga (pirmininkaujant 

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

Pradžia Nr. 11 (865)

Priklausomai nuo tarptautinės situacijos 
ALT Los Andželo skyriaus vadovybė tautiečius 
ragino rašyti laiškus senatoriams ir kongresme-
nams, būdavo iš anksto nurodomi adresai bei 
pateikiamas trumpo laiško ar telegramos teksto 
pavyzdys. Pavyzdžiui, 1974 m. Australijai 
pripažinus Pabaltijo valstybių priklausomybę 
Tarybų Sąjungai, skyriui tarpininkaujant buvo 
išsiųstos 96 protesto telegramos Australijos 
ambasadai Vašingtone ir daugybė laiškų 
Australijos pareigūnams. Išgirdus, kad 1975 m. 
ir JAV gali pripažinti Pabaltijo šalių aneksiją, 
ALT Los Andželo skyriaus vadovybė sušaukė 
Šv. Kazimiero parapijos salėje organizacijų 
susirinkimą, aptarė susidariusią situaciją, 
buvo išdalyti laiškų ir telegramų pavyzdžiai 
prezidentui Fordui, sekretoriui Kisindžeriui, 
senatoriams ir Atstovų Rūmų nariams. Vėliau, 
remiant kongresmeno Dervinskio rezoliuciją, 
reikalaujant nepripažinti Pabaltijo šalių oku-
pacijos, skyriui tarpininkaujant buvo išsiųsta 
192 telegramos. 

Pats Vasario 16-osios renginys buvo 
paįvairinamas menine programa, dalyvau-
jant lietuvių organizacijų atstovams su savo 
uniformomis, tautiniais rūbais ir vėliavomis. 
Šventė pradedama JAV ir baigiama Lietuvos 
himnais. Vasario 16-osios renginiams, kaip 
rodo archyvinė medžiaga, ALT Los Andželo 
skyriaus vadovybė visuomet ruošdavosi iš 
anksto – prieš 2–3 mėnesius, kruopščiai planuo-
davo programą ir laiką. Kai kada spaudoje šie 
renginiai būdavo pakritikuojami už pernelyg 
užtęstą laiką. Pavyzdžiui, buvo atkreipiamas 
dėmesys į perteklinius renginius – kaip kad 
šaulių pastangos savo žymenimis apdovanoti 
veikėjus arba lituanistinės mokyklos mokinių 
rašinių, skirtų Vasario 16-osios ar kitiems 
tautiniams klausimams, konkurso rezultatų 
aptarimai. Buvo manoma, kad tai reikėtų daryti 
kituose renginiuose.

Antroji išskirtinė veikla – tai lietuvių dalyva-
vimas kasmet minint 1941 m. birželio 14–15 d. 
trėmimus. Tai priemonė, kuri JAV visuomenei 
turėjo priminti Baltijos šalių okupacijos pada-
rinius. Los Andžele tuos minėjimus paeiliui 
rengė vietiniai lietuviai, latviai ir estai. Iš lietuvių 
pusės už tai buvo atsakingas ALT Los Andželo 
skyrius. Renginiui nuomota didesnė salė, visuo-
met būdavo meninė programa. Kadangi Los 
Andžele lietuvių gyveno daugiau nei latvių ir 
estų kartu sudėjus, tai meninė pusė daugiausia 
priklausė nuo to, kaip prisidės lietuviai. Čia 
aktyviai dalyvaudavo kompozitorius ir vargo-
nininkas Bronius Budriūnas, kuris rengdavo 
muzikinę programą, paruošdamas lietuvių 
vokalinę grupę, bažnytinį chorą. Apskritai, 
didesnę dalį dalyvių minėjime sudarydavo 
vietos lietuviai. Kviesdavo paskaitininkus ne 
tik lietuvius, latvius ir estus, bet ir amerikiečius, 
kuriuos bandydavo panaudoti vietos radijuje ir 
televizijoje. Pavyzdžiui, 1969 m. birželio 22 d. 
renginys vyko Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Būti pagrindiniu kalbėtoju buvo pakviestas 
Paul H. Lamport, buvęs Los Andželo mieto 
tarybos narys. 

Nors ALT Los Andželo skyriaus pirminin-
ko V. Čekanausko ataskaitose šis renginys, mi-
nint trėmimus iš Baltijos šalių, įvardijamas kaip 
vienas pagrindinių, bet platesnės informacijos 
archyve nepavyko užtikti. Tiesa, ne kartą buvo 
užsiminta, jog lietuviai galėtų gausiau dalyvau-
ti tuose renginiuose, kai juos rengia latviai ir es-
tai. Įdomu ir tai, kad viename ALT Los Andželo 
skyriaus posėdžių protokole pažymėta, kad ne 
iki galo paruoštos demonstracijos, skirtos pri-
minti trėmimus. Pavyzdžiui V. Čekanauskas, 
įvertindamas 1970 m. demonstraciją, atkreipė 
dėmesį, jog plakatuose nebuvo nurodyta, 
kad tai daroma prieš komunistų agresiją ir 
Baltijos šalių pavergimą. Mat kai kuriems 
dalyvavusiems demonstracijose susidarė net 
įspūdis, kad „demonstruojama prieš Amerikos 
valdžią, o ne prieš sovietų agresiją“. Į tokią V. 
Čekanausko pastabą buvo rimtai sureaguota ir 
nutarta „ateityje prižiūrėti plakatų turinį, kad 
neįvyktų nesusipratimų“. Vis dėlto, nežiūrint 
kai kurių nesusipratimų, tie lietuvių bendri su 
latviais ir estais renginiai geriau ar prasčiau, 
tačiau vyko kasmet Los Andžele.

Trečia pagal svarbą ALT Los Andželo 
skyriaus veiklos sritis – tai dalyvavimas Pa-
vergtų tautų komiteto (Americans for Freedom 

for Enslaved Nations) veikloje. Dar 1959 m. JAV 
Kongresas priėmė įstatymą (Public Law No. 
86–90), kuriuo trečia liepos mėnesio savaitė yra 
skelbiama Pavergtų tautų savaite. Prezidentas 
buvo įgaliotas ir prašomas kiekvienais metais 
išleisti atitinkamą atsišaukimą į gyventojus ir 
daryti tai tol, kol laisvė ir nepriklausomybė 
bus suteikta visoms pavergtoms tautoms. 
Tuo naudojosi ir Los Andželo, kaip ir kitose 
JAV vietose, tautinės grupės, surengdamos 
demonstracijas su savo vėliavomis ir tautiniais 
rūbais prie miesto rotušės. Šis renginys dažnai 
pakliūdavo į amerikiečių žiniasklaidą, tautų 
atstovai būdavo kviečiami į vietinę televiziją. 
Lietuviai ne kartą džiaugėsi, kad ir jie būdavo 
parodomi. Pavyzdžiui, 1968 m. liepos pabaigo-
je populiari Georg’o Putnam’o televizija parodė 
dainuojantį Šv. Kazimiero parapijos chorą.

Iš dokumentų aiškėja, kad šio komiteto 
veikla buvo šiek tiek nusilpusi iki 1969 m. 
ALT Los Andželo skyriaus valdybos 1969 
m. gegužės 18 d. posėdyje nutarė ir toliau 
priklausyti šiam Komitetui, „kuris dabar yra 
atgaivintas vadovaujant estui B. Nuremsen’ui“. 
Suaktyvėjimas paaiškinamas 1959 m. įstatymo 
priėmimo dešimtmečio paminėjimo pasiruo-
šimu. Pavergtų tautų komitetas nutarė ruošti 
didesnio masto renginį ir spaudos konferenciją. 
Visos tautybės buvo prašomos parengti meni-
nę programą. ALT Los Andželo skyrius savo 
vadovus Antaną Skirių ir Vytautą Čekanauską 
paskyrė nuolatiniais atstovais Komitete. Kartu 
buvo raginami ir kiti valdybos nariai dalyvauti 
šios organizacijos posėdžiuose, kad geriau 
susipažintų su jos veikimu ir tikslais. Tačiau 
renginys nepavyko taip, kaip norėta. Lietuviai 
ir ukrainiečiai buvo vienintelės tautos, pasiūliu-
sios meninę programą. Spaudos konferencijoje 
dalyvavo labai mažai žmonių. Atsiliepimų 
vietos spaudoje, per radiją ir televiziją beveik 
nebuvo, išskyrus 11-tą televizijos stotį, kur 
trumpai buvo užsiminta, jog bus minėjimas. 
Iš dokumentų ryškėja komiteto ir renginių 
organizatorių bendradarbiavimo trūkumas; 
silpna komiteto, t. y. centro, koordinacija su 
tautinių grupių atstovais; viskas, kaip aiški-
nama, buvo „daroma paskutinę minutę“. Po 
silpnai pasisekusio renginio, 1969 m. rugpjūčio 
14 d. Pavergtų tautų komiteto posėdyje, įvyku-
siame Lietuvių bendruomenės namuose, buvo 
aptariamos šios problemos ir ieškoma būdu 
kaip sutelkti visas tautybes geresniam ben-
dradarbiavimui. Reikia pasakyti, kad 1971 m. 
liepos 17 d. Komitetui jau labiau pavyko, 
buvo sėkmingesnė Pavergtų tautų savaitė 
Los Andžele, Rotušės aikštėje. Buvo išrikiuota 
dešimties pavergtų tautų vėliavos; minėjimui 
pagerbti atvyko visų JAV armijos skyrių kariai 
su vėliavomis, grojo Los Andželo policijos or-
kestras. Dalyvavo daugiau amerikiečių; kalbas 
sakė žinomi veikėjai, tarp jų ir amerikiečiai (dr. 
Jose Norman, atsargos generolas dr. Kaufman, 
dr. Butkovich) kalbų. Minėjime buvo priimta 
rezoliucija JAV prezidentui Ričardui Niksonui 
(Richard Nixon), prašant jo pagreitinti laisvės 
gavimą pavergtoms tautoms. Programą vedė 
Robert K. Dornan’as – KTLA-TV stoties žinių 
komentatorius. Liepos 18 d. svarbiausias 
dienraštis Los Angeles Times įdėjo šio minėjimo 
nuotrauką su trumpu aprašymu, o liepos 19 d. 
KTLA-TV paskyrė programos dalį ir pakvietė 
visų tautų atstovus su vėliavomis ir tautiniais 
rūbais į studiją. Trumpai buvo pristatytos 
sovietų pavergtų tautų tragedijos amerikiečių 
visuomenei. Liepos 21 d. Los Andželo meras 
Sam Yorty savo savaitinės spaudos konferenci-
joje priėmė Komiteto delegaciją, paskelbdamas 
Pavergtų tautų savaitę Los Andžele. Susipa-
žinus su dokumentais, galima pastebėti, kad 
Komiteto veiklos pagyvėjimui įtakos galėjo da-
ryti ir lietuviai, ypač jų atstovo V. Čekanausko 
aktyvumas. Vėliau šie renginiai lietuvių buvo 
išnaudojami kalbant apie Lietuvos disidentus, 
Romą Kalantą, Brazinskus, Simą Kudirką. 
Kaip tik tai sutampa su minimos organizacijos 
tam tikru aktyvėjimu. Tačiau 1976 m. vykusi 
Pavergtų tautų savaitė V. Čekanausko vėl įver-
tinta kaip „menkai suplanuota ir mažai kieno 
pastebėta“. Matyt, ne visuomet lietuviai galėjo 
aktyviau įsijungti į šį judėjimą, vien jau dėl to, 
kaip viename dokumente ALT Los Andželo 
skyriaus vadovas V. Čekanauskas pažymėjo, 
kad birželio ir liepos mėnesiais vyksta dau-
giausiai renginių. 

Dar kitas labai svarbus ALT Los Andželo 

skyriaus veiklos baras – santykiai su savo 
tautiečių organizacijomis mieste ir apylinkėse. 
1969 m. Los Andžele buvo priskaičiuojamos 49 
stambesnės ir smulkesnės draugijos, sąjungos, 
sambūriai, klubai ir grupės. ALT Los Andželo 
skyrius jungė maždaug pusę jų. Sudėtingesni 
santykiai buvo su JAV LB Los Andželo apylin-
kės vadovybe. Priežastys – bendruomenininkų 
bandymas telkti visas JAV lietuvių organiza-
cijas po JAV LB sparnu, perimti į savo rankas 
Lietuvos laisvinimo klausimą ir surenkamas 
aukas. Tai turėjo įtakos, kad dalis Los An-
dželo organizacijų nenorėjo jungtis prie JAV 
LB Los Andželo Apylinkės. ALT palankioje 
spaudoje (dienraštyje Naujienos) buvo pagirti 
V. Čekanauskas, A. Skirius, K. Liaudanskas 
ir kiti nariai, kurie nepasidavė bendruomeni-
ninkų įtakai. Tiesa, 1971 m. V. Čekanauskas, 
rašydamas ALT pirmininkui dr. K. Bobeliui, 
pažymėjo, kad „mūsų santykiai su Los Angeles 
Lietuvių bendruomene kol kas yra geri. Neteko 
dar niekam per kelią perbėgti... Los Angeles 
Bendruomenė liko lyg ir antroje vietoje, nors 
ir smarkiai paveikta minties nepritarti ALT’ai, 
bet dar vis nedrįstanti per garsiai pasireikšti“. 
1972 m. pradžioje JAV LB Vakarų apygardos 
pirmininkas Jonas Činga kvietė altininkus 
pasitarti bendrų veiksmų klausimu, rengiant 
platesnio masto lietuvių pasirodymą, skirtą 
amerikiečiams. Tai siejama su disidentu Simu 
Kudirka, kurio vardas tapo žinomas plačiajai 
JAV visuomenei. Jungiant lietuvių organiza-
cijas buvo tikimasi sutelkti pakankamą kiekį 
pinigų, kad renginiams būtų galima kviestis 
aukštesnio meninio lygio kolektyvus. Mat jau 
bendruomenininkai iš anksto buvo nutarę, 
kad „tik Clevelando Grandinėle ar Čiurlionio 
ansamblis galėtų atkreipti Los Angeles visuo-
menės dėmesį ir išpopuliarinti lietuvių vardą 
kultūrinėje srityj“. Taigi pasijautė bendruome-
nininkų išankstinis nusiteikimas, bandymas 
vadovauti. Akivaizdžiai tą parodė visų svar-
biausių Los Andželo organizacijų bandymas 
kolektyviai pasikviesti Simą Kudirką į Los 
Andželą. Sunkiai jiems sekėsi sudaryti Priėmi-
mo komitetą iš 4 narių. Po ilgų diskusijų, kaip 
pažymėjo V. Čekanauskas, labai nesklandaus 
darbo buvo sutarta, kad J. Činga bus Komiteto 
pirmininkas, V. Čekanauskas – vicepirminin-

kas, prelatas kun. J. Kučingis – iždininkas, 
Los Andželo BALF skyriaus pirmininkas  
V. Pažiūra – sekretorius. Tačiau, kaip rašo 
V. Čekanauskas savo ataskaitoje už 1974 m. 
veiklą, dėl „susidariusių rimtam ir vieningam 
darbui netinkamų sąlygų, ALT atstovas iš šio 
komiteto pasitraukė. Nesklandumo pagrinde 
buvo Lietuvių Bendruomenė ir jos atstovo el-
gesys ir veiksmai“. Ko gero, minėtas išankstinis 
nusiteikimas, trukdęs darniai politinei veiklai. 
Ėmė gilėti nesutarimai. Matome, kad 1975 m. 
birželio 15 d. ALT Los Andželo skyrius meti-
niame susirinkime, dalyvaujant 20-ies organi-
zacijų atstovams, buvo nutarta parengti raštą 
ALT ir JAV LB centrams „prašant rasti būdą, 
kaip išvengti tarpusavio nesusipratimų“. Akty-
viausi ALT kritikai ilgam išliko JAV LB grupė 
– Lietuvių fronto bičiuliai arba frontininkai. 

1977 m. spalio 4 d. paskutinėje savo atas-
kaitoje ALT Los Andželo skyriaus pirmininkas 
V. Čekanauskas, jau LDT šefo Stasio Lozoraičio 
paskirtas ir JAV valdžios patvirtintas Lietuvos 
garbės generaliniu konsulu, rašė: „Skyriaus 
valdyba darniai dirba su visomis grupėmis 
nesiekdama nei dominavimo, nei joms įsakinė-
jimų, tuo būdu vengdama įsileisti į bet kokias 
intrigas ar asmeniškumus. Toks valdybos 
elgesys ir duoda ALT užpelnyto pritarimo ir 
paramos jos atliekamuose darbuose iš visų 
organizacijų.“

ALT Los Andželo skyriaus veikla buvo 
sudėtinė ne tik centrinės ALT, kaip politinės 
organizacijos, bet ir visos JAV lietuvių Lietu-
vos laisvinimo veiklos dalis – labai svarbi JAV 
Vakarų pakrantėje. Į ją savo ryškų indėlį įnešė 
išeivijos vadovai, tarp jų ir inžinierius Vytautas 
Čekanauskas.

Šaltiniai

Albino Markevičiaus ir Čekanauskų šeimos archyvai.
JAV lietuvių spauda: Draugas; Naujienos; Lietu-

viai Amerikos vakaruose.
vvv
Straipsnis parengtas pagal prof. Juozo Skiriaus skaitytą 

pranešimą Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos 
instituto 2019 m. balandžio 12 d. surengtoje konferencijoje, skir-
toje rezistento, išeivijos visuomenininko Jurgio Valiulio-Karolio 
Drungos šimtmečiui.

Pabaiga

Iš kairės: sėdi Janina Čekanauskienė ir Rūta Lee, stovi garbės konsulas Vytautas Čekanauskas, 
Los Andželo vyrų kvartetas, Ona Katilienė ir Juozas Pupius. Los Andželas, 2006 m. rugsėjo 10 d.

Iš kairės: Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Janina Čekanauskienė, Alma Adam-
kienė ir Vytautas Čekanauskas. Los Andželas, 2000 m. liepos 29 d.
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Mažoji Lietuva

Kalba Karaliaučiaus krašto žemės vardai
Vytautas ŠILAS, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

Kaip žmones, taip ir van-
denis, konkrečias vietoves 
skiriame, surandame ir at-
pažįstame, jei jie pažymėti 
tikriniais vardais. Mažoji 
Lietuva (tai Karaliaučiaus ir 
Klaipėdos kraštai) buvo net 
650 metų vokiečių valstybių 
valdžioje, tačiau išsaugojo 
senuosius baltiškus žemių 
ir vandenų vardus. Nors į 
žemėlapius įrašyti vokiš-
komis galūnėmis, jie ne-
dviprasmiškai liudijo, kad 
tuos vardus suteikę žmonės 
nebuvo germanai, o juo la-
biau slavai. 

Vokietijoje į valdžią atėjusiems naci-
onalsocialistams (kitaip – naciams) labai 
nepatiko, kad Karaliaučiaus krašto vardai 
rodo vokiečius čia esant ateiviais ir jie 
griebėsi falsifikacijų. Nuo 1933 m. iš lėto 
prasidėjo pavienių Mažosios Lietuvos 
vietovardžių germanizavimas. Jo mastu 
nepatenkintas nacių partijos gauleiteris 
Rytprūsių oberprezidentas Erichas Kochas 
1936 m. paliepė rauti viską, kas dar lietu-
viška (Rottet aus, was litauich ist). E. Kocho 
1937 ir 1938 m. įsakais buvo patvirtinta 
per 60 % Karaliaučiaus krašto pervardintų 
(katrais tik išverstų į vokiečių kalbą) vo-
kiškų vietovardžių. Antai, bažnytkaimis, 
kuriame kunigavo kalbininkas Pilypas 
Ruigys iš Valtarkiemio – Walterkehmen 
virto Grosswalterdorf, o Šilėnų – Schillehnen 
miestelis, kurio apylinkėse tautosakininkas 
Vilius Kalvaitis rinko lietuviškas dainas, 
tapo Schillfelde. Iki 1938 m. Tolminkiemio 
bažnytkaimis oficialiai turėjęs apvokietintą 
Tollmingkehmen vardą buvo perkrikštytas, 
visgi atpažįstamu Tollmingen vardu. Upių 
vardų naciai nekeitė!

Senieji vietovardžiai, paprastai, yra iš 
kartos į kartą perduodamas dvasinis pavel-
das ir mažai keičiasi net ir kintant tautinei 
gyventojų sudėčiai. O kaip karo pabaigoje 
elgėsi kareiviškais batais į Karaliaučiaus 
kraštą įžengę nacių bolševikai? 

Į nusikaltimų skatinimo istoriją įėjo III 
baltarusių fronto propagandistas, žydas 
rašytojas Ilja Erenburgas (vėliau – Stali-
ninės premijos už taikos stiprinimą tarp 
tautų laureatas) prieš 1944 m. spalio 16 d. 
Karaliaučiaus krašto puolimą išleidęs tokio 
turinio atsišaukimą: 

Žudykite! Juk nėra tokio tarp jūsų, kuriam 
būtų nekaltų vokiečių. Prievartaukite vokiečių 
moteris, Pasiimkite jas kaip savo teisėtą grobį. 
Žudykite, šlovingieji ir nenugalimieji raudo-
narmiečiai!

Karaliaučiaus krašte neliko nė vienos 
gyvenvietės, kurioje „nenugalimieji“ rau-
donarmiečiai nebūtų masiškai žudę, kan-
kinę ir prievartavę civilių gyventojų. Štai 
Hermonas Stepaitis iš Ragainės apskrities 
Lindikų kaimo pasakojo: 

Visi Ragainės apylinkės kaimai buvo 
evakuoti. Iš pradžių išvarė gyvulius, o vėliau 
vežimais turėjo kraustytis ir gyventojai. Tačiau 
1945 m. mus (besitraukiančius) užklupo rusai. 
Čia jie labai nežmoniškai elgėsi su moterimis ir 
mergaitėmis. Mano kaimynas Krūtinaitis mėgi-
no apginti savo žmoną nuo išniekinimo. Įpykęs 
rusas jį nušovė ant vietos. Tokiu būdu rusai 
nušaudavo 5 ar 6 prūsų lietuvių ūkininkus, 
kurie gynė savo moteris ir dukras.

Ryškiu raudonarmiečių nužmogėjimo 
pavyzdžiu yra karo pabėgėlių persekioji-
mas ant Aistmarių ledo. II Baltarusių fronto 
31-oji armijai prasiveržus prie Aistmarių, 
sausumos kelias civiliams pabėgėliams 
trauktis į Vokietijos gilumą buvo užda-
rytas. Pabėgėliai bandė Aistmarių ledu 
traukti prie Piliavos uosto, kad iš ten laivais 
pasitraukus į Vokietiją. Vežimų, rogių ir 
sunkvežimių vilkstines bombardavo ir 
kulkosvaidžiais apšaudė rusų lėktuvai. 
Viena Mažosios Lietuvos bėglė papasakojo: 

Per ledą ėjome 27 valandas, vis klupdami 
ant arklių stipenų ir žmonių lavonų. Daug 
vežimų įlūžo ir nuskendo, nes rusai iš lėktuvų 
nuolat šaudė. Arkliai baidėsi ir šokdavo į atsivė-
rusiais properšas. Aš už rankų laikiau du savo 
vaikus. Baisus buvo tas bėgimas.

Prieniškis Olaf Pasenau antrino: 
Sovietiniai torpediniai kateriai sprogdino 

laivus, plaukiančius su Rau-
donojo kryžiaus vėliavomis. 
Aš (tuomet 11-metis) su mama 
nepatekome į vieną tokį laivą ir 
kartu su minia likome ant kran-
to pavydėdami išplaukiantiems. 
Staiga siaubingas klyksmas 
nuvilnijo per visą minią: šiek 
tiek nuplaukusį nuo kranto lai-
vą sovietai torpedavo, ir minios 
akyse jis ėmė grimzti…

Pasibaigus karui, raudo-
nąjį terorą ištvėrusių Kara-
liaučiaus krašto gyventojų 
vargai nesibaigė. Liovėsi tik 
masiniai moterų, mergaičių 
ir senučių prievartavimas ir 
žudymai. Išlikę gyventojai 

buvo renkami į Karaliaučiaus, Įsruties, 
Prūsų Ylavos, Gastų, Tolminkiemio ir kitus 
lagerius. Ten jie buvo naikinami alkiu, šal-
čiu, ligomis. Karaliaučiaus gyventoja E. L., 
buvusi Ylavos stovykloje pasakoja:

Kai aš gegužės 16 d. buvau atgabenta į lage-
rį, jame jau buvo apie 14000 žmonių, o birželio 
mėn. pabaigoje liko tik apie 6000. Kasdien iš 
lagerio riedėdavo vežimėliai, kuriuose buvo 
sukrauti lavonai. Juos gabendavo už tvoros ir 
versdavo į iškastus didžiulius griovius, apipil-
dami kalkėmis. 

1947 m. spalio 11 d. SSRS Ministrų tary-
ba priėmė nutarimą Dėl vokiečių iškeldinimo 
iš Karaliaučiaus srities (sovietinei valdžiai 
visi Vokietijos piliečiai buvo vokiečiai, 
lietuviai taip pat). Prasidėjo prievartinė 
šio krašto gyventojų deportacija į Vokie-
tijos sovietinę zoną arba į Sibirą. Tai buvo 
akivaizdus tarptautinės teisės pažeidimas, 
nes pagal 1907 m. Hagos konvenciją buvo 
draudžiama iškeldinti ar naikinti civilius 
vietos gyventojus, nesant karinės būtinybės. 
O karas jau buvo seniai pasibaigęs! Išgy-
venusių gyventojų deportacijai vadovavo 
NKVD vadovo L. P. Berijos pavaduotojas 
(vėliau – KGB vadovas), generolas pul-
kininkas I. A. Serovas (čečėnų ir Krymo 
totorių deportuotojas). 

Mums daugelį kartų paraginus, 2006 m. 
LR Seimas, nepaisydamas kad Seimo ko-
miteto posėdyje dalyvavusio istorikas dr. 
A. Nikžentaitis, (dabar Lietuvos istorijos 
instituto vadovas) prieštaravimo priėmė 
įstatymą, kuriuo spalio 16-oji, buvo pa-
skelbta atmintina Mažosios Lietuvos gyven-
tojų genocido diena. Svarbu pabrėžti, kad iš 
320 tūkst. žuvusių vietos gyventojų, pagal 
Vydūną, beveik 40 % žuvusių buvo lietuvių 
kilmės žmonės, t. y. beveik 130 tūkstančių! 
Panašiai, Lietuvoje dėl nacistinio holokaus-
to žuvo 143 tūkst. žydų (Encyklopedia of the 
Holokaust).

Masinis vietos gyventojų teroras – žu-
dymai, marinimai badu, fizinė prievarta, 
trėmimai buvo priemonės „išvalyti“ 
Karaliaučiaus kraštą. Dar nebaigus „valy-
mo“ užkariautas kraštas buvo rusakalbių 
kolonizuojamas. Kartu prasidėjo kova ir 
prieš senųjų gyventojų vartotus ir paliktus 
senuosius vietovardžius. 

1946 m. balandžio 7 d. SSRS Aukš-
čiausiosios Tarybos prezidiumo įsaku Ke-
nigsbergo sritis (Karaliaučiaus sritis) buvo 
perduota administruoti net už dviejų sovie-
tinių „sąjunginių“ Lietuvos ir Baltarusijos 
respublikų buvusiai Rusijos Federacinei 
Respublikai, o liepos 4 d. įsaku krašto 
centras, Karaliaučiaus buvo pervardintas 
Kaliningradu. Netrukus Karaliaučiaus sritis 
tapo Kaliningrado sritimi. 

Karaliaučiaus kraštui perėjus RSFSR 
jurisdikcijai, visų jo vietovardžių rusinimo 
ėmėsi jos Aukščiausioji Taryba. Ji politiškai 
motyvuotais 1946, 1947 ir 1950 m. įsakais 
Apie Kaliningrado srities gyvenamųjų vietovių 
pervardijimą keitė lietuviškus ir prūsiškus, 
taip pat vokiškus (tokių buvo nedaug) 
krašto vietovardžius į išgalvotus rusiškus. 

Užsimojus prieš viską, kas vokiška, imta 
naikinti net vandenų vardus keičiant juos 
į išgalvotus fantasmagoriškus: antai, upės 
Rominta – Rominta virto Krasnaja, Gilija –
Gilge – Matrosovka, Eimenis – Eymenis – Ulja-
novka, Arga – Arge – Zlaja, o Ameita – Omet –
Železnodorožnaja. 

Tokį vietovardžių keitimą užkariautose 
teritorijose turime vertinti ne tik kaip nusi-
žengimą visai Europos kultūrai, bet ir kaip 

karo nusikaltimą. Mat 1907 m. Hagos ir 
1949 m. Ženevos konvencijos uždraudė ne 
tik vietos gyventojų deportacijas, tyčinį re-
ligijos, švietimo, istorijos objektų naikinimą, 
bet ir įžeidžiantį, žeminantį elgesį su vietos 
gyventojais, pavyzdžiui, falsifikuojant au-
tentiškus žemės vardus. Sovietai tikėjosi, 
kad Karaliaučiaus krašto žemės vardai 
daugiau niekam nebeprimins Karaliaučiaus 
krašto lietuviškos ir prūsiškos praeities, o 
jų karo veteranams jų bendražygių ar jų 
pačių piktadarybes. Mes gi konstatuokime, 
jog dėl to, kad Rusijos valdomas istorinis 
baltų kraštas gavo rusiškus vardus, jis dar 
netapo Rusija. 

Senieji Mažosios Lietuvos vietovardžių 
klodai liudija ir primena tolimos praeities 
gyvenimą. Palyginkime, kokie iškalbūs yra 
tradiciniai lietuviški vietovardžiai ir kokie 
beprasmiai yra išgalvotieji. Išdagai – Ischda-
gen (išdegusi miško vieta), dabar – Lermon-
tovo; Opšrininkai – Obscherningken (gyveno 
opšrų-barsukų medžiotojai) – Krasnoarmeis-
koje (Raudonarmietiškiai); Romava – Romau 
(šventovė) – Rovnoje (Lygioji); Perkūniškiai –
Perkunischken – Perekriosnoje (Kryžminiš-
kiai); Šventiškiai – Schwentischken (šventa 
vieta) – Pugačiovo (baugalas, Pugačiovas).

Pirmą kartą rimtai apie senųjų Kara-
liaučiaus krašto vietovardžių sugrąžinimą 
užsiminta tik 1988 m., jau Perestrojkos (Per-
tvarkos) laikotarpiu. 1988 m. rudenį dešimt 
sovietinės Lietuvos kultūros veikėjų parašė 
laišką SSRS Rašytojų sąjungos laikraščiui 
Literaturnaja gazeta. Publikacijoje Gyveno 
Tolminkiemyje rašoma: 

Kažin ar atsiras naujų žodžių, kad papa-
sakojus, ką lietuviui reiškia Donelaitis [...]. 
Tos vietos, kuriomis vaikščiojo šis poetas, 
nedidelė bažnyčia, kurioje jis tarnavo ir ku-
rioje jis buvo palaidotas – yra šventa vieta 
kiekvienam lietuviui, kiekvienam branginan-
čiam bendrąjį kultūrinį palikimą sovietiniam 
žmogui. Lietuvis važiuodamas į ekskursiją 
niekuomet nepasakys „važiuoju į Čistus 
Prudus“ o tik – „įvykstu į Tolminkiemį [...]. 
Tolminkiemis turi likti Tolminkiemiu [...]. 
Šio vardo atstatymas bus vienas iš svarbiau-
siu pasiruošimo 275-osioms didžiojo poeto 
metinėms momentu. 

Laišką pasirašė rašytojai ir kultūrininkai 
J. Avyžius, J. Baltušis, D. Banionis, M. Sluc-
kis, A. Inozemcevas, A. Maldonis, J. Iva-
novas, V. Martinkus, L. Ozerovas, V. Pet-
kevičius. Deja, laiškas-prašymas Sovietų 
Sąjungos valdžios Maskvoje nesugraudino. 

1992 m. užsienio kolegų kalbininkų 
dėmesį į sovietinės Rusijos įvykdytą dras-
tišką Karaliaučiaus krašto vietovardžių 
pakeitimą rusiškais atkreipė baltistas aka-
demikas dr. Zigmas Zinkevičius. 1993 m. 
visuomeninė Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba (MLRT) nusiuntė LR Prezidentui 
A. Brazauskui, LR Seimo pirmininkui 
Č. Juršėnui, Ministrui pirmininkui A. Šleže-
vičiui, užsienio reikalų ministrui P. Gyliui 
Memorandumą, patardama siūlyti Rusijai 
atkurti nematerialiosios kultūros paveldo 
palikimą – autentiškus Karaliaučiaus krašto 
vardus. Atsako nei akademikas Z. Zinkevi-
čius, nei MLRT nesulaukė...

Bene vienintelis kartas, kai Lietuvos 
valstybė oficialiai kreipėsi į tarptautines 
organizacijas Mažosios Lietuvos žemės 
ir vandenų vardų klausimu, buvo 1994 
m. Europos Tarybos (ET) sesija. Tuomet 
Lietuvos Seimo delegacijos narys Vytautas 
Landsbergis pateikė ET svarstyti rezoliuci-
jos projektą, kuriame pasiūlyta atkurti se-
nuosius Karaliaučiaus krašto vietovardžius. 
Jį pasirašydami parėmė 25 Europos valsty-
bių parlamentarai. Rezoliucijos pasiūlyme 
(Motion for a Resolution) teigiama:

1. Europos Taryba pareiškia, kad hidronimai 
ir toponimai, iki XX šimtmečio saugoję etninę 
kultūrinę atmintį, yra svarbiausiojo Europos 
kultūros palikimo dalis, kurį reikia išsaugoti 
ateičiai. 

[...]
3. Totalitariniai režimai juos naikino ypa-

tingai žiauriu būdu. Karaliaučiaus žemė išsiski-
ria iš kitų tuo, kad joje buvo visiškai sunaikintas 
toponiminis-kultūrinis palikimas.

4. Europos Taryba ragina šioje žemėje gyve-
nančius žmones [...] pamąstyti apie naujas gali-
mybes atkurti baltiškuosius ir germaniškuosius 
vietovių pavadinimus.

Nors tekste nebuvo paminėta nei SSRS, 
nei Rusija, ši rezoliucija, nors ir pastebėta 
daugelio parlamentarų, liko pasiūlymu 
ateičiai. Tuomet vengta suerzinti ambi-
cingąją Rusiją. Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, ir Lietuvos Respublikos Prezi-
dentas Valdas Adamkus, V. Landsbergio 
pasiūlymo nesiryžo pakartoti.

1997 m. rugsėjo 9 d. MLRT prašymu LR 
Seimo narys Stanislovas Buškevičius pa-
siūlė Seimui įteisinti etninių tradicinių Ka-
raliaučiaus krašto vietovardžių vartojimą 
periodinėje spaudoje, transporto sistemoje, 
visose mokslo ir gyvenimo srityse. 1998 m. 
lapkričio 12 d. LR Seimas priėmė Lietuvių 
kalbos komisijos statuso Papildymo įstaty-
mą Nr. VIII-922: 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija tvirtina 
lietuvių, prūsų ir kitų baltų etninių žemių lietu-
viškų tradicinių vietovardžių sąrašą ir savo nu-
tarimu nustato, kokia tvarka įgyvendinamas šių 
vietovardžių vartojimas Lietuvos Respublikoje. 

Ilgai svarsčiusi, Kalbos komisija, užuot 
suteikusi tradicininiams baltiškiems vieto-
vardžiams oficialių vietovardžių statusą, 
apsiribojo 1999 m. rugsėjo 30 d. apsiribojo 
rekomendacija juos vartoti mokykliniuose 
leidiniuose ir transporto eismo informa-
cijoje. Veiklesnė buvo LR Susisiekimo 
ministerija: ji jau po dviejų mėnesių nutarė 
pakeisti informacines kelio lenteles ir ofici-
alias rodykles: į Tilžę (apačioje – Sovietsk), į 
Karaliaučių (Kaliningrad)! Šaunuoliai!

Netgi patyrę istorinių vardų klastoto-
jai kartais pakliūna į savo žabangas. Štai 
istorinis kuriozas – 2005 m. Kaliningrado 
(!) miestas šventė savo 750 metų jubiliejų (į 
jį atvyko pats Rusijos Prezidentas V. Puti-
nas!). Iš tikrųjų tai buvo Karaliaučiaus (vok. 
Königsberg) miesto sukaktis, nes Kalinino 
„Gradui“ (miestui) tuomet tebuvo tik 59! 
Malonu, kad tuomet, MLRT iniciatyva ir 
Lietuvos valstybės pastangomis, pasisekė 
pastatyti paminklą Karaliaučiaus miesto 
garbės piliečiui, pirmojo pasaulyje lietuvių 
liaudies dainų rinkinio Dainos sudarytojui, 
K. Donelaičio poemos Metai publikuotojui, 
Lietuviškojo seminaro prie Karaliaučiaus 
universiteto vadovui prof. dr. Martynui 
Liudvikui Gediminui Rėzai. 

Rusija nepaliko baltiškųjų vietovardžių 
savo žemėlapiuose, bet jie išliko istoriniuo-
se šaltiniuose. Didelės ir pilnai nesuvoktos 
svarbos yra 1997 m. Vilniuje Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos instituto išleistas 
tezauras Mažosios Lietuvos ir Tvankstos vie-
tovardžiai: jų kilmė ir reikšmė. Jame surinkti 
ir aptarti visi, kiek įmanoma, Mažosios 
Lietuvos vietovardžiai. Jie pateikti kartu su 
istoriniais vokiškais bei dabartiniais rusiš-
kais pavadinimais. Šio didžiulio vardyno 
autorius – po karo Monrealyje (Kanadoje) 
gyvenęs lietuvininkas kalbininkas dr. Vi-
lius Pėteraitis. Ši vardyną reikėtų išleisti 
pakartotinai!

Imperiniu mąstymu persmelktą Rusiją 
sunku būtų kaip nors įkalbėti elgtis civili-
zuotai ir pagaliau grąžinti istorinius baltiškus 
Karaliaučiaus krašto vandenų ir žemės var-
dus. Nors Rusija mano juos ištrynusi visam 
laikui, iš mūsų atminties jų niekas niekad ne-
ištrins! Tad pradėkime nuo savęs: stenkimės 
į viešąją vartoseną susigrąžinti baltiškuosius 
vietovardžius – ypač kalbėdami ir rašydami 
apie Donelaičio ir Vydūno žemę, jos kultūros 
veikėjus vartokime tik juos, o ne primetamus 
dirbtinius rusiškus vardus. Te baltiškieji Ma-
žosios Lietuvos žemių vardai mums nuolat 
primena ir išėjusius, nužudytus Mažosios 
Lietuvos žmones!  

vvv

Pranešimas parengtas pagal Vytauto Šilo 
skaitytą pranešimą Vietovardžių metams ir Ma-
žosios Lietuvos gyventojų genocido 75-osioms 
metinėms paminėti skirtame renginyje „Protė-
viai byloja vietų vardais“, vykusiame 2019 m. 
spalio 16 d. Vilniaus mokytojų namų Baltojoje 
salėje. Renginio metu taip pat pasisakė Kara-
liaučiaus krašto visuomenės veikėjas, Baltų 
kultūros ir mokslo paramos fondo vadovas 
Sigitas Šamborskis, pasirodė Eglės Burkšaitytės 
vadovaujami Vydūno draugijos dainininkai ir 
Vitalijos Brazaitienės vadovaujamas Vilniaus 
mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis 
„Tyklė“.

Vytautas Šilas
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Lietuvos kaimų istorija

Parodos

Žadinant tautos ir piliakalnių atmintį
Ona GAIDAMAVIČIŪTĖ, Vilnius

Šį rudenį, iki pat gruo-
džio mėnesio pradžios, 
Vilniuje, Vilniaus Vytau-
to Didžiojo gimnazijoje, 
veikė Vytauto Liudo Dai-
lidkos (g. 1937) tapybos 
darbų paroda „Mūsų 
piliakalniai“. Matyt, ne-
atsitiktinai paroda su-
rengta šioje gimnazijoje, 
nes Vytautas Dailidka – 
ir Vytautų klubo narys.  
V. Dailidka – pedagogas – 
dailės mokytojas, daili-
ninkas, poetas, vertėjas, 
sąjūdininkas, aktyvus 
lietuviškosios kultūros 
puoselėtojas, kraštoty-
rinių leidinių autorius 
ir rengėjas. Kaip teigia 
pats dailininkas, jis save 
pirmiausiai mato kaip 
mokytoją, o ne kaip ta-
pytoją. Akivaizdu, kad 
mokytojo pašaukimas – pats svarbiausias 
V. Dailidkos gyvenime.

Kas V. Dailidką, kuris yra ir aktyvus 
Šalčininkų 1001-osios šaulių kuopos narys, 
paskatino surengti šią parodą? Ogi, tapytojo 
žodžiais, 2019 m. pradžioje Vytauto Didžiojo 
karo muziejuje surengta virtuali paroda 
„Kauno ir Kauno rajono piliakalniai Balio 
Buračo negatyvų kolekcijoje“. 

Kaip teigia pats dailininkas, jo drobėse 
pavaizduoti piliakalniai – daugiausiai iš 
Vidurio, taip pat Rytų Lietuvos, Eišiškių, 

Dieveniškių ir Šalčininkų krašto. 
Deja, autoriaus žodžiais, dabar su-
lenkėjusiame Šalčininkų krašte dalis 
piliakalnių yra tiesiog barbariškai 
niokojami, suariami. Dailininkas 
pasakojo, kad Eišiškių kraštas jam 
svarbus dar ir tuo, kad čia gyveno, 
valdė Vytautas Didysis, kad čia 
buvo Vytauto Didžiojo žmonos 
Onos Vytautienės, mirusios 1418 m., 
gimtinė. Taigi V. Dailidka įamžino 
Vilnijos krašto bei Dzūkijos pilia-
kalnius, archajines piliavietes, įspū-
dingus peizažus, bažnyčių vaizdus, 
ramų miestelių gyvenimą. 

Menotyrininkės Kristinos Stan-
čienės pastebėjimu, dailininko 
paveiksluose mirguliuoja praeities 
legendas, padavimus slepiantys 
ežerų vandenys, sraunios Pietų 
Lietuvos upės, atgimsta senoviniai 
pagoniški ritualai, žolėmis apaugę 
tvirtovių akmenys ir sienų lieka-
nos1. Tad parodoje pristatyta plati 

autoriaus kūrybos retrospektyva – daugiau 
kaip 50 tapybos darbų. Tai ne tik piliakalnių 
vaizdai, bet ir ciklo „Šviesa“ paveikslai, kurie 
skirti dvasiniam prabudimui, vidinei žmo-
gaus šviesai perteikti. Kaip teigia tapytojas, 
pastarasis ciklas gimė po didžiulio sukrėti-
mo, atsigavus po sunkios ligos.

Parodoje eksponuoti paveikslai dau-
giausia atlikti aliejine technika ant kartono, 
būtent tas (kartono pasirinkimas) ir lėmė 
nedidelį paveikslų formatą. Vyrauja vaiskių 
šviesių spalvų – gelsvų, melsvų – paletė. 

Tiesa, dailininkas ir mokytojas V. Dailidka 
neapsiriboja aliejine tapyba, jis pamėgęs ir 
kitas technikas: temperą, piešimą pieštuku.

Pats dailininkas gimė „dabartinės Bal-
tarusijos teritorijoje, šviesioje ir inteligen-
tiškoje mokytojo Vinco Dailidkos šeimoje, 
būsimasis dailininkas ir pedagogas užaugo 
priešiškai lietuvybei nusiteikusioje aplin-
koje“2. Tad V. Dailidka, kaip ir a. a. isto-
rijas Antanas Lesys, „visą savo gyvenimą 
pašventė Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos 
ir tradicijų puoselėjimui ir pedagoginiam 
darbui Vilnijos krašte, Eišiškių miestelyje. 
Baigęs dailės pedagogikos studijas tuometi-
niame LTSR valstybiniame dailės institute, 
autorius jau žinojo savo misiją – rūpintis 
lietuviškų mokyklų steigimu Vilnijoje“3. 
K. Stančienės žodžiais, „Būtent šiam atka-
kliam žmogui turėtume būti dėkingi, kad 
1992 m. buvo atkurta lietuviška Eišiškių 
vidurinė mokykla – praėjus lygiai 50 metų 
po jos uždarymo. Mokyklai, pakrikštytai 
garbingu Stanislovo Rapolionio, vieno 
lietuviškosios raštijos pradininkų, vardu,  
V. Dailidka vadovavo iki 2002 metų.“4

Tačiau, pasirodo, kad gyvastingam 
dailininko charakteriui, „neramiai, smalsiai 
prigimčiai neužtenka vien praeities vizijų – 
jis kuria ir simbolinio turinio kompozicijas, 
kur ypatingą vaidmenį suteikia šviesai, 
tapatindamas ją su dvasingumu, pakylėta 
žmogaus sielos būsena“5 (tai jau minėtas 
ciklas „Šviesa“). Beje, dailininkas sukūrė ir 
didelį, originalų Zodiako ženklų ciklą „Atei-
viai. Zodiakas“, kuriame jis, K. Stančienės 
žodžiais, „savitai interpretuoja populiarius 

simbolius, tarsi ragindamas gamtos ir žmo-
gaus gyvenime šalia kasdienybės pastebėti ir 
mistinius, racionaliu protu nepaaiškinamus 
reiškinius, pranašiškus ženklus, galbūt le-
miančius mūsų likimus.“6 Šis ciklas, kaip tei-
gia pats tapytojas, pradėtas kurti nuo 1991 m. 
sausio 13-osios įvykių, ir tebetęsiamas iki 
dabar. Pastarieji darbai buvo eksponuoti dai-
lininko parodoje Valkininkuose (Varėnos r.) 
šį rugsėjį.

1 Kristina Stančienė, „Vytautas Dailidka: mokytojas ir dailininkas“, 
in: Giružis: Dzūkų lobiai, 2019 m. rugsėjo 20 d., p. 4. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.

Vytauto Dailidkos parodos ir kūrybos refleksijos

Dailininkas Vytautas Dailid-
ka – Vasario 16-osios akto 

signataro Donato Malinaus-
ko premijos laureatas. Jono 

Česnavičiaus nuotr.

Tęsiame pasakojimą apie Svylionis 
(pradžia – „Voruta“, Nr. 6 (860), 2019 m. 
birželio 29 d., p. 7, 11; Nr. 10 (864), 2019 m. 
spalio 26 d., p. 15) iš išlikusių kažkada šia-
me kaime gyvenusių (jau senokai anapilin 
iškeliavusių) žmonių atsiminimų. 

Antai Kazimieras Valacka, Emilija Subačie-
nė, Bronius Meškelė (jų prisiminimus 1976 m. 
užrašė Adutiškio vidurinės mokyklos devin-
tokė Danutė Subačiūtė) pasakoja: 

[...] prieš Pirmąjį pasaulinį karą, dar spaudos 
draudimo laikais, kaime buvo mokoma skaityti 
lietuviškai slapta. Knygnešys Bielinis atnešdavo 
lietuviškos literatūros. O po Pirmojo pasaulinio karo 
kaime įsisteigė mokykla. Joje savo namuose mokyto-
ju dirbo Nikodemas Povilėnas, vėliau, jau Vaclovo 
Kairio namuose, – Demčionka, po metų – Alfonso 
Dešuko namuose, dar po metų – po Šidlauskų 
pastoge. Panaikinus lietuvišką mokyklą, mokytojas 
Demčionka dar tęsė mokymą lenkų kalba. Kad vaikai 
lankytų lenkišką mokyklą, juos nemokamai maitino 
ir aprūpindavo vadovėliais. Lietuviškai mokymas 
vyko netoliese esančiame Gudelių, vėliau Lasiškės 
kaime: taigi norintys ten ir patraukdavo.

O štai kaip atrodė kaimo jaunimas, kurio, 
kaip teigia tie patys prisiminimų autoriai, 
„kaime buvo daug. Sekmadieniais vasarą būriu 
eidavo po kaimą ir dainuodavo. Būdavo ir šokiai. 
Šokdavo kadrilių, eidavo ratelių su dainom. Ap-
sirengę būdavo namie austais rūbais ir apsiavę 
klumpėmis. Pasakojama, kad senovėje šokius 
pasidarydavo pirties patalpose. Sekmadieniais 
linksmindavosi iki vakaro, o vakare grįždavo 
namo, kad padėtų tėvams „apsiruošti“.

Kaip atrodė kaimo pirkia, pasakoja 86-
erių metų Mikalina Bukelienė (pasakojimą 
1971 m. užrašė Aleksas Untanas). Specialiai 
pateikiama dalis užrašo svylioniškų tarme: 

Pečius stovėjo prie durų. Priešpečius buvo 
dzidelis [= didelis] i možnėjo [= galima buvo] 
sėdėcie [= sėdėti]. Ryti [= ryte] maži vaikai 
sėdėdavo un [= ant] priešpečiaus ir valgydavo 
blynus. Pečių kūrano [= kūreno] nuo durų. 
Kartais visa šeimyna miegodavo un pečiaus. 
Pečius buvo statomas iš molio. Kačergos [= 
tokie įrankiai] stovėjo kumpi [= kampe], prie 
durų. Pečių šluodavo pušini šluotu, uždėtu un 
kuolo. Pirkia buvo be padlogo [= grindų]. Koks 
kambarys be stalo...

Svylionys – mano ir mūsų vaikystės kaimas (III)
Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, Vilnius

Toliau bus pasakojama literatūrine kalba. 
Taigi stalas būdavo ilgas, beveik 2 metrų: 
stalčiuose laikydavo duoną, medinius 
šaukštus. Stalą apdengdavo daugiausiai 
tada, kai pasirodydavo svečiai, dažniausiai 
per Kalėdas, Velykas, kitas religines šventes. 
Valgant stalą papuošdavo staltiese. Na, o 
prie stalo stovėjo suolai: jie buvo gaminami 
iš vienos ištisinės lentos. Už krosnies – iš 
lentelių, lentų sukalta lova, ant jos šiaudai, 
apdengti margieniu (grubiu, storu, pačių 
austu audeklu). Šiaudus keisdavo retai. 

Pasidairyt į „pasaulį“ galėjai pro mažus 
langus. O maži jie buvo dėl to, kad stiklo 
mažiau reikėtų ir kad šiluma daugiau išsilai-
kytų. Langai niekada – nei dieną, nei naktį – 
nebūdavo „užkarti“ (buvo be užuolaidų); 
juos valydavo prieš Velykas, Sekmines, kai 
kurias kitas religines šventes. Prieš Kalėdas 
neįmanoma išplauti, nes jie ledo gėlėm 
išpuošti. Lygiai tokiais laiko intervalais 
plaudavo lentines grindis (tokių mažai 
būdavo – dažniausiai molinės). Vieną kartą 
per metus ir durys sulaukdavo šventės – jas 
nuplaudavo šiltu vandeniu. 

Tai kas gyveno tuose namuose? Remian-
tis 1976 m. duomenimis, kaime gyveno 185 
gyventojai: pavardės daugiausiai lietuviš-
kos: 16 Kairių, 10 Pirštelių, 6 Laukių, 5 Jasiu-
lių, 5 Dešukų, 5 Anoškų, po kelias Latakų, 
Subačių, Skyrelių, Avinų, Burokų, Mažeikų, 
Meškelių, Povilėnų... Keistokai įsiterpusios 

Čalkinų (3 žmonės), Lisorų ar Lisovų (2 
žmonės) pavardės. Turėkime galvoje, kad 
šis Lietuvos kampas patyrė lenkmetį, bet, 
sprendžiant pagal pavardes, lietuviškumo 
neprarado. 

Iš namų prie darbų. Darbai, darbai, dar-
bai... Jie, kaip ir visoje Lietuvoje, – panašūs. 
Pavasarį – naują gyvybę įterpiant, vasarą 
– ją puoselėjant ir laukiant, laukiant, rudenį 
– džiaugiantis įterptuoju, koks jis bebūtų, 
žiemą – brandinant mintį pavasariui. 

Be abejo, kaip ir visi žmonės, taip ir čia 
gyvenantys, sirgdavo įvairiomis ligomis. Kuo 
gi gydydavosi? Pasak 76-metės J. Povilėnie-
nės (pasakojimą 1969 m. užrašė R. Burokas), 
nuo vidurių negalavimų gerdavo ramunėlių, 
pelūno (karčiojo kiečio, pelyno) arbatą, jei vi-
duriuojama, padėdavo užvirta jauno ąžuolo 
žievė, kosulį numalšindavo avietienojais 
(priskuta jų žievės ir užverda), išdžiovintų 
liepos žiedų arbata; užvirti šuns taukai gydė 
plaučius, išgąstį kaip ranka nuimdavo deg-
tinėje išmirkytas varenčius (pataisas?), širdies 
ligas gydė išdžiovintomis ir išvirtomis cen-
turijomis (drugžolė, gumbažolė, šimtažiedė, 
širdies žolė, trūkiažolė), dieglius malšindavo 
išvirtų kmynų arbata, išnirimus – sutrinta ir 
pridėta prie išnirusios vietos perkūnropė, 
netgi nuo maliarijos buvo vaistas: po stiklinę 
geriamas išvirtos gyvatės antpilas.

Tikėta ir burtais. Anot 86-metės Mikali-
nos Bukelienės (tiek metų jai buvo 1971 m., 

o pasakojimą tais metais užrašė Aleksas Un-
tanas), per Kūčias į vandens pripildytą lėkštę 
palengva leisdavo dvi vienodas adatas: jeigu 
abi adatos susiliesdavo galvutėmis, tai pane-
lė ištekės, jeigu ne, tai liks dar pamergaut. 
Panelė (kaimo tarme (= merga) atsigula į 
lovą ir apsiberia save avižomis, jei naktį 
sapne pamato tą, kuris ateina avižų rinkt, 
už jo ir ištekės, o jei nieks sapne neateina, 
dar ne laikas tekėti. Vištas dažnai laikydavo 
papečkyj, tai panelė įkišdavo ranką ten ir 
jei sučiupdavo gaidį, tai ištekės, jei vištą, 
neištekės. Tai tik dalelė Mikalinos užrašytų 
burtų. Taigi lietuviškas kaimas gyveno savo 
gyvenimą: kūrė šeimas, gimdė, juokėsi ir 
verkė, gydėsi ir tikėjo ar netikėjo burtais. 

O kas dabar šitam kaime? Pasak Adutiš-
kio seniūnės Astos Galatiltienės, Svylionyse 
gyvena 18 šeimų, deklaruotas 51 žmogus, o 
išties gyvena 39. Taigi nuo 185 gyventojų 
1976 m. sumažėjo iki 39 šiais! O aplinkui 
kas? Tos pačios seniūnijos vyriausiosios 
specialistės Daivos Gavrilovienės teigimu, 
dešimtyje kaimų – Piršteliškėje, Bandariškė-
je, Kairiškėje, Baltūniškėje, Eimunyje, Lazdi-
nėliuose, Lasiuose, Subatiškėje, Pamolupyje, 
Svylėje – jau neberūksta kaminų dūmai, liko 
tik šių vietovardžių pavadinimai. 

Norisi tikėti, kad taip nenutiks mano 
gimtajam kaimui Svylionimis. Labai norisi.

Genovaitės Butėnienės nuotr.

Svylionių gyventojų Albinos ir Viktoro Kairių puoselėtas medis saugo 
namų ramybę

Tokiais mažyčiais, jau dabar nieko nematančiais langais pirkios žiūri į 
kelią

Pav. iš ciklo „Šviesa“, dail. Vytautas Dailidka
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Visos prekių ženklo teisės 
saugomos

Voruta
Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ Nr. 1 (867) išeis 2020 m. kovo 21 d.

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

Atkelta iš 7 p.

Gerb. Juozai VERCINKEVIČIAU,

Pamenu redakcijos buveinę Vilniuje, Jakšto gatvėje. Tada veltui dali-
jote „Vorutos“ laikraštį, kad tik žmonės skaitytų, suprastų savo istoriją. 
Dirbote negailėdami laiko su žmona Janina. Buvo visko – sunkių ir gerų 
dienų. Ištvėrėte, likote.

Noriu palinkėti dvasios stiprybės ir kad trejetukas sulauktų penketuko.

Su pagarba
Janina Gražina RAČIŪNIENĖ

Kad gyvenimas 
būtų pilnas

„Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, 
kad apsčiai jo turėtų...“ (Jn 10, 10).

Brangieji, su šventomis Kalėdomis!

Ši gražiausia metų šventė mums primena apie viltį, kurią pasauliui 
dovanoja Jėzaus gimimas. Viltį, kad Dievas, tapęs žmogumi, mums atneš 
ramybę ir susitaikymo dovaną su Juo ir su vienas kitu. Viltį, kad atrasime 
Jame ir savyje jėgų tapti labiau mylinčiais savo artimą.

Šiemet Amazonijos sinodo dalyviai svarstė, kaip vykdyti sielovadą mil-
žiniškame Amazonijos regione, kur Bažnyčia neturi pakankamai resursų, 
kad galėtų visus pasiekti ir visiems patarnauti. Paprastai sakant, svarstyta, 
kaip skelbti Jėzaus Gerąją Naujieną vienose didžiausių pasaulio vyskupijų. 

Kita vertus, šiais laikais mus nuo Dievo ir nuo vienas kito skiria ne vien 
dideli atstumai, bet ir individualizmo kultūra – kai noras gyventi tik sau 
ir dėl savęs širdį paverčia neįžengiamomis džiunglėmis. Daugelis mūsų 
savo dienas leidžia tankiai apgyventuose didmiesčiuose, tačiau vis daugiau 
žmonių nepriklauso bendruomenėms ir patiria vienatvę bei apleistumą. 
Kartais atrodo, kad dar niekuomet negyvenome taip toli vieni nuo kitų. 

Tegul Dievas dosniai atlygina jums visiems, kurių dėka kitų gyve-
nimas gali būti džiugesnis, pilnesnis. Nuoširdžiai dėkojame daugeliui 
organizacijų, paramos fondų, tarp jų ir Lietuvių katalikų religinei šalpai, 
kurie savo kasdieniu darbu išpildo Jėzaus žodžius: „Iš tiesų sakau jums, 
kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man 
padarėte...“ (Mt 25, 40).

Meldžiu Dievą, kad ateinančiais metais mums visiems sektųsi padėti 
Jėzų atrasti tiems, kas dar Jo nepažįsta, ypač mūsų šeimose, bendruomenė-
se. Priimkime Jį į savo gyvenimus ir šventes kaip artimą draugą ir bičiulį. 

Linkiu Jums Dievo artumo Kalėdų šventėje ir pilnų 2020 metų 
Maldos vienybėje.

Prelatas Edmundas J. PUTRImAS

Žodis „Vorutos“ 
skaitytojams

Ateina metas tarti žodį skaitytojams, kurie tris dešimtmečius skaitė ir rašė savo laikraščiui, visokeriopai 
rėmė jį finansiškai ir moraliai, dvasiškai, tikėjo juo ir visais autoriais, kurie viešino įvairiausius istorijos da-
lykus, rašė ir skaitė. Tai apie „Vorutos“ laikraštį... „Voruta“ tapo lietuvių tautos praeities vizija, kurios visi 
ieškome, tos paieškos skatino atsigręžti į lietuvių tautos praeitį, jos valstybę ir sieti ją su dabartimi. Paieškos 
tęsėsi 30 metų, tačiau viliamės ir toliau telkti skaitytojus mūsų valstybės istorijai pažinti. 

2020 m. „Voruta“ tampa Lietuvos istorijos ketvirtiniu žurnalu. Tai buvo siūlyta jau anksčiau, 
tačiau buvo sudėtinga visiems bendradarbiams ir redakcijos darbuotojams perkelti savo darbą į žur-
nalo rit mą ir grafiką. Ir ta diena pagaliau atėjo. Šis laikraščio numeris paskutinis, kita „Voruta“ jau 
bus kovo mėnesį pasirodysiantis žurnalas. Norime patikinti skaitytojus, kad laikraščio publikacijų 
autoriai sėkmingai nukeliaus į „Vorutos“ žurnalą, o įvairios kitos žinios, kurias atsiųsite, tilps mūsų 
internetiniame dienraštyje www.voruta.lt.

Ir žurnale liks svarbiausios mūsų rubrikos: Mažoji Lietuva, Seinų–Punsko kraštas, Rytų Lietuva, Vasa-
rio 16-osios akto signatarai, Lietuvos bažnyčios istorija ir kt. Liks ir priedas – Tautos fondo (JAV) leidinys 
Lietuvos mokykloms „Tėviškės aušra“. Tikimės, kad dauguma mūsų autorių priims šį žurnalą ir jam 
talkins. Būsimąjį žurnalą redaguos dabartinė „Vorutos“ redaktorė Irma Stadalnykaitė, internetinį dienraštį 
(portalą) ir toliau administruos VšĮ „Vorutos“ fondo direktorė ir redaktorė Aušra Virvičienė, istorinės pu-
blicistikos barus purens Monika Rybelienė. Savo publikacijas žurnalui jau pažadėjo habil. dr. Kazimieras 
Garšva, istorikas Algirdas Grigaravičius, dr. Irma Randakevičienė, prof. dr. Juozas Skirius, rašytoja dr. 
Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė, dr. Arūnas Bubnys, dr. Martynas Purvinas, gyd. Viktoras Jencius-Butautas, 
Gintautas Šeikis, prof. habil. dr. Alvydas Butkus, doc. dr. Vladas Terleckas, Vytautas Gocentas, dr. Aldona 
Vasiliauskienė, dr. Dalia Urbanavičienė ir kt.

Atsisveikindami su laikraščio skaitytojais, sakome iki pasimatymo „Vorutos“ žurnalo puslapiuose 
jau kitąmet.

Pagarbiai
steigėjas, leidėjas ir vyriausiasis redaktorius Juozas VERCINKEVIČIUS

durų – Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios 
bareljefas. Bažnyčios sienas puošia reljefinės 
Šv. Kryžiaus kelio stočių, perteikiančių Jėzaus 
kančias, skulptūros. Vitražų atsiradimą pinigi-
nėmis lėšomis rėmė parapijiečiai, tai buvo jų 
individualios dovanos bažnyčiai. 

Klebonas B. Laurinavičius, gražiai išpuo-
šęs bažnyčią, 1968 m. iškeltas į Adutiškio 
parapiją. Likimas nebuvo gailestingas: drąsus 
kovotojas už Bažnyčios ir Tėvynės laisvę, 
Lietuvos Helsinkio grupės narys 1981 m. 
lapkričio 24 d. žuvo po sunkvežimio ratais. 
Tik 1988 m. lapkričio 25 d. įgyvendintas  
B. Laurinavičiaus noras: buvusio Švenčio-
nėlių bažnyčios statytojo, ilgamečio klebono 
palaikai pervežti iš Adutiškio į Švenčionėlius 
ir iškilmingai palaidoti bažnyčios šventoriuje. 
B. Laurinavičiaus kapą papuošė skulptoriaus 
Antano Kmieliausko, kuris buvo labai artimas 
kunigo draugas, antkapinis paminklas „Kris-
tus pas Pilotą“. Jame iškalti žodžiai: „Nebijok 
tų, kurie žudo kūną, bet negali nužudyti 
sielos.“ A. Kmieliauskas (1932–2019) – dai-
lininkas, tapytojas ir skulptorius. Jis nutapė 
daug religinio žanro paveikslų, freskų, sukūrė 
skulptūrų, kurios puošia Butrimonių, Daugų, 
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažny-
čias, Vilniaus universiteto Rektorato posėdžių 
salę, knygyno „Littera“ interjerą ir kt.).

Einant į bažnyčią, žvilgsnis nukrypsta į 
kunigo B. Laurinavičiaus antkapinį paminklą. 
Pirmasis įvaizdis, žvelgiant į skulptūrą „Kristus 
pas Pilotą“, yra slegiantis ir sunkus, norisi maty-
ti kažką lengvo, gražaus. Skulptūroje vaizduo-
jamas nuplaktas, surištomis rankomis Kristus 

su erškėčių vainiku ant galvos. Bet ar ne toks 
buvo ir kunigo B. Laurinavičiaus gyvenimo, 
veiklos kelias? Klebonas dirbo labai daug. Tik 
pamąstykime, kas įstengtų per dvejus metus 
pastatyti ir įrengti bažnyčią? Leidimas bažny-
čios statyboms buvo išduotas 1957 m. balandžio 
27 d., o bažnyčia įšventinta 1959 m. rugpjūčio 
9 d. Kunigo B. Laurinavičiaus rankos irgi buvo 
„surištos“, nes jis nebuvo laisvas, nuolatos, 
net ir šv. Mišių metu, persekiojamas. Jis buvo 
prislėgtas neteisybės, nepagrįstų ir neteisingų 
kaltinimų, pajuokos. Skulptorius A. Kmieliaus-
kas labai įžvalgiai sugebėjo skulptūra išreikšti 
kunigo kančią, jo gyvenimo būdą. Tai kunigo 
ir kovotojo B. Laurinavičiaus simbolis, jo vidinė 
ištvermė, tikėjimas ir viltis. Ši B. Laurinavičiui 
skirta A. Kmieliausko skulptūra verta paties 
aukščiausio įvertinimo.

1997 m. Vilniuje, žūties vietoje, įrengtas 
B. Laurinavičiaus skveras, kuriame iškilo 
skulptoriaus A. Kmieliausko rausvo granito 
paminklas „Jėzus, nešantis kryžių“, simboli-
zuojantis ėjimą į laisvę. 

Išvykus klebonui B. Laurinavičiui, baž-
nyčia rūpinosi naujai paskirti klebonai: Julius 
Baltušis (1927–1992), Kazimieras Gailius 
(1929–2008), Edmundas Paulionis, Raimun-
das Macidulskas. 27-erius savo darbo metus 
Švenčionėlių bažnyčioje tarnavo klebonas 
Kazimieras Gailius. Jis buvo ne tik reiklus, 
principingas, bet ir labai rūpestingas, geras 
bažnyčios šeimininkas. Jam atėjus dirbti į 
parapijos bažnyčią per langus tekėjo vanduo. 
Pirmiausia jis sutvarkė langų lietvamzdžius, 
pasirūpino ir įvedė vietinį centrinį šildymą. 
Bažnyčios šventoriaus kampe pastatė koply-
čią, parapijiečių reikmėms įrengė šarvojimo 

salę. 1997 m. Januliškyje atstatė buvusią Šv. 
Tado Judo ir Simono koplytėlę. Rūpinosi baž-
nyčios interjeru, bažnyčią papuošė meniškais 
metaliniais sietynais.

Nors viskas vyksta nuosekliai, žmogaus 
gyvenime – dažniausiai planingai, o kartais 
įvykiai netikėtai ima ir pasikartoja. Klebonas 
Edmundas Paulionis, baigęs tarnystę Šven-
čionėlių parapijoje, išvykdamas parapijos 
bažnyčiai paliko dovanų restauruotą neži-
nomo dailininko paveikslą „Šventoji šeima“. 
Paveikslo kairėje pavaizduota Švč. Mergelė 
Marija, kuriai iš Šventosios Dvasios gimė Kū-
dikėlis Jėzus. Paveiksle jis vaizduojamas cen-
tre, su ilgais baltais marškinėliais (taip iki 12-os 
metų vaizduojamas Jėzus dailės kūriniuose). 
Jo galvą gaubia saulės spinduliai. Paveikslo 
dešinėje – Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis 
Šv. Juozapas su lelija rankoje. Virš jų galvų 
skraido balandis – Šventoji Dvasia ir Dievas 
Tėvas, kuris laimina Šventąją Šeimą. Aplink 
skraido, džiaugiasi, žaidžia ir šoka angelai. Že-
mės rutulys su kryžiumi simbolizuoja Kristaus 
ir krikščionybės triumfą pasaulyje. Kunigo 
Antano Dilio (1923–2019), kilusio iš Šven-
čionėlių, išleistoje knygelėje „Gyvenimas – 
tai didelė paslaptis“ yra medinės bažnyčios 
altoriaus nuotrauka – nežinomo dailininko 
paveikslas „Šventoji Šeima“. Švenčionėliuose, 
pastačius pirmąją medinę bažnyčią, kanaunin-
kas, bažnyčios statytojas Jonas Burba paveikslą 
„Šventoji Šeima“ padovanojo bažnyčiai, jis 
daug metų puošė altorių. 

Bažnyčios šventoriuje palaidotas ilgametis 
Švenčionių dekanato dekanas, Švenčionė-
lių parapijos klebonas Kazimieras Gailius 
(1929–2008), kuriam antkapinį paminklą pastatė 

tuometinis Švenčionių dekanato dekanas Vidas 
Smagurauskas. Abipus įėjimo į bažnyčią stovi 
išskaptuoti Juozo Butkevičiaus (1915–1996) 
koplytstulpiai, skirti kunigo B. Laurinavičiaus ir 
tremtinių atminimui įamžinti. Lietuvos krikšto 
600 metų jubiliejui paminėti šventoriuje pasta-
tytas didingas Juozapo Jakšto sukurtas kryžius 
„Šventoji žemė“. Skulptorius išskaptavo laivą, 
kurio centrinis stiebas simbolizuoja kryžių. Lai-
vo burės – simetriškai, abipus stiebo, išsirikiavę 
šeši koplytstulpiai su rūpintojėliais, globojan-
čiais mūsų miestą ir Lietuvą. Kryžiaus kryžmę 
puošia dekoratyvus vainikas. Švenčionėlių 
Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios 
50-ojo jubiliejaus proga šventoriuje pastatytas 
kryžius, sukurtas meistro Rimanto Kunigėno. 
Bažnyčios interjerą papuošė Z. Jankausko,  
S. Makaraičio ir G. Cibulskio sukurtas jubilie-
jinis medalis, įamžinantis bažnyčios statytojus: 
A. Jakavonį, B. Bazevičių ir B. Laurinavičių. 
Pastatytą kryžių ir jubiliejinį medalį pašventino 
vyskupas Juozas Tunaitis.

1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus kunigą B. Laurinavičių po 
mirties apdovanojo Vyčio Kryžiaus 2-ojo 
laipsnio ordinu „Už pasižymėjimą narsumu ir 
ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę 
ir nepriklausomybę“.

2000 m. popiežius Jonas Paulius II kuni-
gus Ambraziejų Jakavonį, Boleslovą Bazevi-
čių, Joną Naumovičių ir Bronislovą Laurina-
vičių įrašė į Bažnytinių kankinių sąrašą.

Bėga metai, keičiasi kunigai, žmonių kar-
tos, o skambantys bažnyčios varpai kaskart 
vis kviečia ateiti, susitikti su Viešpačiu ir 
nuolatos gyventi laikantis priimtų Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų.

Švenčionėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios 
60-metis: skausmų, netekčių ir džiaugsmų kelias


