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Prof. Vytautas Landsbergis 
Brazauskų namuose-muziejuje 

Kaišiadoryse
Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas

Susitikimo dalyviai (iš kairės): Mindaugas Nasevičius, Olijardas Lukoševičius, Gerardas Brazaus-
kas ir prof. Vytautas Landsbergis. Nijolės Adukonienės nuotr.

Mickūnų vaikų lopšelio-darželio vaikučiai Juodšilių „Šilo“ gimnazijoje vykusioje Vilniaus 
rajono lietuviškų mokyklų mokinių šventėje „Vilniaus jovarai“, 2019 m. gegužės 24 d.

Nukelta į 8 p.

LR Prezidentu išrinktas 
Gitanas NAUSĖDA.

Į Europos Parlamentą 
išrinkti: Liudas Mažylis, 
Andrius Kubilius, Rasa 
Juknevičienė, Vilija Blinkevičiūtė, 
Juozas Olekas, Bronis Ropė, 
Šarūnas Marčiulionis, Viktoras 
Uspaskichas, Valdemaras 
Tomaševskis, Aušra Maldeikienė, 
Petras Auštrevičius.

Lietuvos knygų rinką papil-
dė naujausia knyga apie Lietu-
vos Respublikos Prezidentus  – 
Daivos Ulbinaitės „Nustokim 
krūpčiot. Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė“ (Vilnius: Tyto alba, 
2019, 248 p.). Knyga sulaukė 
daug komentarų, išleistas jos an-
tras leidimas. Pirmas leidimas  – 
5 000 egz. – buvo rezervuotas dar 
knygai nepasirodžius. 

Knygos autorė – Prezidentės 
Spaudos tarnybos vadovė ir vy-
riausioji patarėja viešųjų ryšių 
ir komunikacijos klausimais 
Daiva Ulbinaitė. „Vorutos“ 
skaitytojams ji gerai žinoma, nes 
gimusi Varėnos rajone, dirbusi 
Šalčininkų rajono laikraštyje ir 
kituose leidiniuose. „Vorutos“ 
skaitytojams siūlome pokalbį 
su Daiva Ulbinaite apie jos pa-
rengtą ir išleistą knygą.

Ar tai yra Jūsų pirmoji kny-
ga? Ar esate anksčiau jų išleidu-
si? Kada nusprendėte parengti 
knygą apie Prezidentę Dalią 
Grybauskaitę?

Mintis sudėlioti knygą apie 

Prezidentę Dalią Grybauskaitę ir jos vado-
vavimo laikotarpį gimė priešpaskutiniais 
Prezidentės kadencijos metais. Sėdėjome oro 
uoste grįždami iš užsienio vizito ir reikėjo 
laukti aštuonias valandas tarp skrydžių.

Aptarinėjome, kas per tuos devynerius 
metus pasikeitė, kokie įvykiai buvo įsi-
mintiniausi, ko išmokome. Tikrai neįtikė-
tina, kiek visko įvyko. Buvome daugybės 
svarbių, net lemtingų Lietuvai sprendimų 
liudininkais. Kova su oligarchine korupcija, 
permainos teismuose, derybose Briuselyje, 
karinio saugumo garantijų užtikrinimas, 
trijų Vyriausybių formavimas, suskystintų-
jų gamtinių dujų terminalas ir energetinis 
šalies savarankiškumas, socialinė saugumo 
kampanija „Už saugią Lietuvą“. Nesinorėjo, 
kad viskas nueitų užmarštin. 

Ėmėme įkalbinėti Prezidentę parašyti 
knygą apie savo patirtis, kas ir kaip vyko 
valstybėje, nes tai gali būti naudinga ateities 
Lietuvos kūrėjams. Tačiau Prezidentė iškart 
nukirto – tikrai nerašysianti, nes nieko per tuos 
metus nesižymėjo, jeigu norite, rašykite patys. 

Kadangi aš žurnalistė ir rašymas man 
nesvetimas, tai ėmiausi dėlioti knygą aš. 
Tai pirmoji mano knyga, todėl visos knygų 
leidybos patirtys man naujos. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
(dešinėje) ir Prezidentės Spaudos tarnybos vadovė ir vy-
riausioji patarėja viešųjų ryšių ir komunikacijos klausi-

mais, knygos apie Prezidentę autorė Daiva Ulbinaitė
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Valstybinė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos institute parengtas ir šių 
metų pavasarį išleistas straipsnių rinkinys 
Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir 
sociolingvistika. Knygoje surinkti lingvistikos 
erudito profesoriaus Valerijaus Čekmono 
(1937–2004) ir jo mokinių bei bendražygių 
moksliniai darbai, nagrinėjantys trijų kalbų 
sąveikos mechanizmus, kurie buvo tiriami 
taikant originalią V. Čekmono metodologiją 
ir aiškinama tipologinės rekonstrukcijos bei 
sociolingvistikos aspektais. 

Žymaus kalbininko tyrimai buvo išspausdinti 
įvairiuose mokslo leidiniuose, keliose šalyse: 
Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, 
Italijoje ir kitur. Straipsniai parašyti rusų, 
baltarusių, lenkų ir lietuvių kalbomis. Patys 
pirmieji Valerijaus Čekmono darbai pasirodė dar 
tuo metu (nuo 1971 iki 1991 m.), kai leidybos 
sąlygos buvo sudėtingos, naudotasi ribotomis 
poligrafijos galimybėmis. Todėl buvo nuspręsta 
kalbotyros, dialektologijos, sociolingvistikos 
mokslui vertingus ir unikalius profesoriaus 
straipsnius surinkti ir išleisti atskira knyga. 
O mokslines publikacijas parengti taip, kad 
jos taptų prieinamos visiems besidomintiems: 
sumažinus poligrafijos trūkumus ir galimą 
kalbos barjerą. Tam, kad skaitytojas patogiau 
ir greičiau susipažintų su straipsnių turiniu, 
knygoje pateikiamos išsamios specialiai šiam 
leidiniui knygos sudarytojos ir atsakingos 
redaktorės prof. Laimos Kalėdienės parašytos 
visų straipsnių santraukos lietuvių kalba, kurios 
buvo išverstos ir į anglų kalbą.

Knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmojoje 
skelbiami reikšmingiausi Valerijaus Čekmono 
straipsniai apie lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų 
sąveiką, šių kalbų paplitimą daugiakalbiuose 
Lietuvos ir Baltarusijos paribio arealuose. 
Daug dėmesio skiriama šias kalbas vartojančių 
gyventojų tautinei savimonei bei etninei kilmei 
apibūdinti. Antrojoje knygos dalyje pristatoma 
V. Čekmono mokykla: į rinkinį pateko dvylika jo 
mokinių, bendraminčių ir bendražygių straipsnių.

Vienas iš pagrindinių šio leidinio sudarymo 
tikslų – atskleisti V. Čekmono sukurtą 
savitą baltų ir slavų kalbų sąveikos tyrimo ir 
diachroninių faktų interpretavimo metodologiją. 
Parodyti autoriaus sukurtą sinchroninių faktų 
atrankos, grupavimo ir kaupimo metodologiją, 
vadintiną sociolingvistine. Mokslininkas savo 
tyrimuose teigė, kad reikia kaupti ne izoliuotus 
vienos kurios nors vietinių gyventojų mokamos 
kalbos faktus, o dokumentuotą duomenų 
visumą. Net ir tais atvejais, kai pateikėjas šneka 
tik viena kalba: būtina išsiaiškinti aplinkos 
kalbinę situaciją, sužinoti, koks kurios kalbos 
prestižas, surinkti duomenis apie gimtąją 
pateikėjo ir jo tėvų, šeimos, kaimo kalbas, 
mokyklos mokomąją kalbą, taip pat bažnyčios 
ir bendravimo su svetimaisiais, išsiaiškinti kitas 
sociolingvistines aplinkybes. Tada paaiškėja 
kalbų konkuravimo sąlygos, atsiskleidžia kalbos 
reiškinių variantų atsiradimo ir pasirinkimo 
mechanizmas. Taikant V. Čekmono metodiką, 
sociolingvistiniai duomenys tampa esminiai: jis 
lietuvių, baltarusių, lenkų ir senųjų rusų kalbų 
santykius tyrė ypatingai, nes dėmesys visų pirma 
buvo skiriamas kiekvienam kalbančiam žmogui 
ir tik jo gyvenimo istorijai, o tik po to jo kalbos 
sistemai ir struktūrai. Taigi rinkinio straipsnių 
pagrindas – gyvosios kalbos įrašai: baltarusiški, 
lietuviški, lenkiški, rusiški. Visi pašnekovai – 
kaimo gyventojai, o jų gyvenimo ašis – žemė. 

V. Čekmonas turėjo ir kalbos faktų pateikimo 
viziją – jis buvo užsibrėžęs sukurti tokią 
daugiamatę enciklopediją, kurioje būtų užfiksuota 
kaip galima daugiau ir kuo įvairesnių faktų apie 
lietuvių, baltarusių ir lenkų kalbų paplitimą, 
vartojimą, istoriją, nuostatas, kultūrą – apie viską, 
kas gali būti susiję su baltų ir slavų kontaktų zona. 
Ir kuo daugiau autentiškų garso įrašų, turėjusių 
tapti tokios duomenų bazės pagrindu. Šis 
straipsnių rinkinys yra tarsi pirmasis, pamatinis, 
tokios enciklopedijos sluoksnis.

Pirmąjį knygos skyrių Sociolingvistika: 
metodologija sudaro 12 straipsnių. Straipsnyje 
Apie lenkakalbių arealų Vilniaus krašte kilmę 
išdėstytos svarbiausios mintys apie lenkų kalbos 
paplitimą Lietuvoje. Tai Čekmono parašytas 
įvadas 1939 m. dingusiai Halinos Turskos 
knygai perleidžiant ją Vilniuje 1995 m. Jame 
apžvelgiami lenkų kalbos plitimo Lietuvoje 
etapai ir svarbiausia knygos hipotezė. Plitimo 
pradžia buvo, kai dėl politinio ir kultūrinio 
Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo, vėliau 
susijungimo, prasidėjo kalbinis didesnės dalies 
Lietuvos Didžiosios Kunigaištystės lietuvių ir 
stačiatikių šlėktos lenkinimas, kuris išstūmė visų 
pirma pagrindinę kunigaikštystės valstybinę 
kalbą – senąją gudų (nuo XVII a. vidurio), 

Dr. Nijolė TUOMIENĖ, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Nauja knyga apie baltų ir slavų kalbų sąveiką, sociolingvistinę situaciją 
daugiakalbiuose Lietuvos ir Baltarusijos arealuose 

paskui ir besiformuojančią lietuvių bendrinę 
(XVII a. pabaigoje). Iki pat XX a. didesnė dalis 
sulenkintos bajorijos nesitapatino su etniniais 
lenkais. Tai patvirtina populiari XIX a. idėja, 
jog Lietuvos šlėkta esanti lietuviškos kilmės, bet 
lenkų tautybės. 

Poskyryje Etninės Lietuvos pietryčių sienos 
irimas XV–XIX a. apibūdinamas lietuvių kalbos 
stūmimas ir slavų kalbų įsigalėjimas. Aptariamos 
gudų kalbos plitimo problemos. Paaiškinama, 
kodėl abiejų tų kalbų garsai Vilniaus krašte buvo 
tariami vienodai: lenkų kalbos vartotojai čia 
buvo autochtonai.

V. Čekmonas pažymi, kad H. Turskos 
nuopelnas buvo neginčijamai įrodytas. 
Pateikiamos ir išsamiai komentuojamos trys jos 
išsakytos idėjos: 1) Vilniaus tarmės pamatas yra 
lenkų bendrinės kalbos variantas, susiformavęs 
Vilniuje XVIII–XIX a.; 2) teritorinės Vilniaus 
tarmės atšakos yra kilusios iš lenkų bendrinės 
kalbos Vilniaus varianto; 3) tiek lenkų bendrinės 
kalbos Vilniaus varianto, tiek Vilniaus lenkų 
tarmės ypatybės radosi dėl gudų ir lietuvių 
tarmių įtakos. 

Toliau aprašoma Sociolingvistinė situacija 
Vilniaus krašte „po H. Turskos“ ir konstatuojama, 
kad dabarties lenkų ir lietuvių tautinių santykių 
problemoms korektiškai išspręsti reikia ne tik 
subtilių tautinio orumo neužgaunančių veiksmų, 
bet ir raštingos Lietuvos lenkų istorijos analizės, 
jos išmanymo. 

Straipsnyje Kalbų paplitimas rytų Lietuvoje 
aprašomas V. Čekmono, P. Gaučo ir L. 
Grumadienės sudarytas XX a. pabaigos kalbų 
paplitimo rytų Lietuvoje žemėlapis, remiantis 
1989 m. ekspedicijos duomenimis. Jis aptariamas 
ir kituose šio leidinio straipsniuose: apibūdinami 
trys lenkiški arealai, atkreipiamas dėmesys į 
juose vartojamas skirtingas kalbas, migrantus iš 
Baltarusijos.

Didelį su bendraautoriumi M. Slivinskiu 
atliktą empirinį tyrimą 1994 m. Lietuvos ir 
Baltarusijos gyventojų tautinė savimonė inspiravo 
staigus Baltarusijos posūkis atgal nuo vos tik 
prasidėjusio baltarusių tautinio atgimimo, o 
to grįžimo simboliu tapo vėliavos su Vyčiu 
atsisakymas. Patvirtinama pagrindinė hipotezė: 
istoriškai lietuvių tautinė savimonė stiprėjo 
augant priešiškumui lenkiškajai savimonei. 
Konstatuotas Baltarusijos patekimas į Rusijos 
įtakos zoną.

Kitame straipsnyje – Lietuvių-slavų paribio 
lenkų tautinės savimonės klausimu – analizuojami 
nauji duomenys apie Lietuvos lenkų savimonės 
tyrimus trijuose lenkakalbiuose arealuose 
Lietuvoje. Naujų išvadų gauta pasirėmus 
H. Turskos idėja, kad lietuvių gyventojų 
polonizacija kaimuose palei lietuvių–baltarusių 
ribą buvo baltų slavėjimo proceso, prasidėjusio 
prieš tūkstantį metų, tąsa naujomis sąlygomis 
ir nauja forma. Horizontaliojo arealinio ir 
vertikaliojo socialinio faktorių suma inspiravo 
sparčią lenkų kalbos plėtrą dabartiniuose 
lenkakalbiuose arealuose. Tai ir yra pagrindinis 
spartaus lenkų kalbos plitimo paaiškinimas.

Straipsnyje Sociolingvistinė lenkų tarmių, 
funkcionuojančių baltarusių ir lietuvių kalbų 
paribyje, charakteristika išdėstyta visa V. Čekmono 
teorijos apie baltų ir slavų kalbų sąveiką esmė. 
Čekmonui buvo nepriimtinas elementarus 
leksinių skolinių rankiojimas ekspedicijose, dėl 
to jis priešinosi iš esmės visų to meto dialektologų 
tyrimo metodikai. Jis pripažino, kad kalbotyroje 
įprasta konstatuoti kalbų kontaktų rezultatus  – 
skolinius, bet teigė, kad tik sociolingvistinis 
kalbų interferencijos traktavimas paaiškina 
skolinimosi mechanizmą, o šio proceso 
ypatumai priklauso nuo kontaktuojančių 
kalbų panašumo ir jų socialinio prestižo. 
Grafiškai vaizduojant bet kurį interdialektą, 
„vertikaliojoje“ struktūros plokštumoje 
išsidėsto kalbos vartojimo intensyvumo, sferų, 
kalbančiųjų kiekio apibūdini mo žymės viename 
kuriame nors punkte, o „horizontaliojoje“ – tų 
pačių apibūdinimų žymės geografiškai įvardytoje 
teritorijoje. Toks detalus kaimų skirstymas pa
aiškina, kodėl net tokia pati užrašyta leksema 
skiriasi priklausomai nuo to, iš kokios grupės 
kaimų atstovo ji buvo užrašyta. Su tokiu 
skirstymu gali būti susiję tiek fonetiniai, tiek 
morfologiniai, tiek ir semantiniai niuansai. 
Metodologiškai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
vieno ar kito kalbos fakto fiksavimas dar neleidžia 
jo traktuoti kaip reiškinio, žyminčio izoglosę, 
kaip yra įprasta dialektologijoje, nes visų trijų 
grupių atstovų lenkų kalbos mokėjimo laipsnis 
gali labai skirtis, todėl reikia sociolingvistinės 
informantų stratifikacijos.

Straipsnyje Vilniaus krašto dainos baltarusių 
ir lenkų kalbomis, parašytame su bendraautorėmis 

Jūrate Gudaite ir Giedre Šmitiene, pateikiamos 9 
baltarusiškos Vilniaus krašto dainos su žodžiais, 
užrašymo metrika ir natomis. Jas analizuojant 
susidaro įspūdis, kad atlikėjai, norėdami 
„pagražinti“ dainą, stengiasi dainuoti lenkiškai, 
nes lenkų kalba buvo laikoma prestižine, 
kultūringa, „delikačia“, tačiau prastai mokėdami 
šią kalbą padaro nemažai klaidų.

Antrąjį knygos skyrių Arealai sudaro 9 
straipsniai, kuriuose nagrinėjamos sociolingvistinės 
situacijos atskirose vietovėse: Baltarusijoje 
esančiuose Vydžiuose, Azierkuose, Pelesoje, 
Ramaškonyse, taip pat Lietuvoje – Kalesninkuose 
(Šalčininkų r.), Molėtų ir Nemenčinės apylinkėse, 
Anykščių ir Jonavos rajonuose. 

Vietovė tarp Dubingi, Iñturkės ir Jõniškio 
lenkiškai vadinama Denka, jos sociolingvistinė 
situacija apibūdintina straipsnyje Apie lenkų-
lietuvių ir lietuvių-lenkų dvikalbystę Denkoje 
(arba šiaurrytinėje Vilnijos dalyje). Kadangi 
demarkacinė linija ėjo per pačią Denką, situa
cija pačioje Denkos teritorijoje tuo metu labai 
skyrėsi. Moksliškai nenagrinėtas fenomenas yra 
naujai išmokta lietuvių kalba toje teritorijos 
dalyje, kuri priklausė Lietuvai. Kai kuriuose 
kaimuose anksčiau kalbėta lietuviškai, bet XX a. 
pradžioje ši tradicija buvo nutrūkusi ar apsilpusi, 
tačiau tarpukariu šiose vietovėse buvo tik 
lietuviškos mokyklos, todėl įvyko relituanizacija. 

Kaip rašoma drauge su kolegėmis Jelena 
Konickaja bei Marija Krupoves parengtame 
straipsnyje Tarp Nemenčinės ir Molėtų (iš Vilnijos 
lenkų kalbos tyrimų kronikos), lenkų kalba 
tiriamame Denkos areale niekada nėra buvusi 
vienalytė: būta „aukštojo“ ir „žemojo“ varianto. 
„Aukštoji“ lenkų kalba yra literatūrinės lenkų 
kalbos variantas, paplitęs visose Lenkijos užribio 
žemėse, juo kalba šlėktiškos kilmės žmonės. 
„Žemasis“ vietinės lenkų kalbos variantas 
vadintas valstietiška lenkų kalba, išsivysčiusia 
iš aukštosios lenkų kalbos, kuri asimiliavosi su 
vietiniu lietuvišku substratu.

Vydžių miestelio ir bajorkaimio lenkų šnekta yra 
pirmasis (1971 m.) Čekmono (su bendraautore 
Kira Giulumianc) straipsnis baltų ir slavų 
kalbų sąveikos tema. V. Čekmono parengtoje 
fonetikos dalyje nuosekliai išdėstoma, kokiomis 
taisyklėmis vadovaujantis pereinama iš vienos 
kalbos į kitą. Lenkų dialektas Vydžiuose, kaip 
ir visoje Vilnijoje bei kaimyninėse Baltarusijos 
žemėse, formavosi trijų kalbų pagrindu – lenkų, 
baltarusių ir lietuvių, čia tiriamas jų substratas 
fonetikos ir leksikos lygmenimis. Atidus fonetinis 
Vydžiuose ir apylinkėse vartojamos lenkų kalbos 
nagrinėjimas gali parodyti net tokius dalykus, 
kuria kalba prieš išmokdami lenkiškai kalbėjo 
pateikėjai – baltarusių ar lietuvių. 

Straipsnyje (su bendraautore Irena 
AdomavičiūteČekmoniene) Lenkų kalbos sala 
prie Anykščių, kurios jau nebėra (iš vietinės lenkų 
kalbos Lietuvoje istorijos) aprašomi Bijeikiuose 
(Anykščių r.) vykę etnolingvistiniai procesai, 
kurių kryptis buvo kardinaliai priešinga tuo 
pačiu metu vykusiems analogiškiems procesams 
Vilniaus krašte vien dėl priklausymo skirtingoms 
valstybėms. Įsiklausius į Bijeikių lenkų tarmės 
skambesį girdėti panašumas į lietuvių kalbą  – 
tai ir tėra panašumas į lietuviškos tarmės 
fonetiką, nes, tiems patiems informantams 
prabilus lietuviškai, buvo juntamas lenkiškas 
akcentas. Didelis skirtingų kalbėtojų lenkų 
kalbos fonetikos įvairavimas yra ne dėl fonetinių 
priežasčių, o dėl skirtingo išsilavinimo. 

Straipsnis Ozerkų kaimas – kalba ir žmonės. 
Lietuvių–baltarusių–lenkų kalbų interferencijos 
klausimu parodo, kad jau tada buvo 
susiformavusios V. Čekmono pažiūros, kaip 
transformacijos taisyklėmis paaiškinti vietinių 
žmonių dvikalbystės ar trikalbystės procesus.

Itin detalia ir gausia fonetikos procesų analize 
grįstame straipsnyje apie irgi Baltarusijoje 
esančią Pelesą (Dėl lietuvių–baltarusių fonetinės 
interferencijos Pelesoje) konstatuojama, kad 
Pelesos–Rodūnės–Nočios regione atspindėtos 
visos galimos lietuvių kalbos perėjimo į 
baltarusių kalbą pakopos. Tik tipologiškai 
išstudijavus visas šių kontaktuojančių tarmių 
santykių ypatybes įmanoma suvokti šio regiono 
baltarusių tarmių raidą. Baltiškas, iš esmės 
lietuviškas, jos substratas yra akivaizdus. O 
baltarusių ir lietuvių kalbų santykiai ir jų raida 
šioje lietuvių kalbos saloje yra jau daug kur 
pasibaigusių procesų modelis. 

Straipsnyje Kalbų funkcionavimas ir 
dvikalbystė (Ramaškonių šnektų pagrindu) 
atskleidžiamas kalbų kitimo mechanizmas, 
remiantis daugelį metų kryptingai kauptais 
faktais. Atlikus kruopščią gausybės pokalbių su 
vietiniais žmonėmis analizę, kaimai pagal lietuvių 
kalbos vartojimą buvo suskirstyti į 4 zonas, tai 

leido sumodeliuoti funkcinio lietuvių kalbos 
krūvio nykimą ir baltarusių kalbos įsigalėjimą, 
o štai adstratinė lenkų kalba atliko tik kai kurias 
funkcijas. Eksperimentiniu rekonstrukcijos 
būdu, konstruojant sociolingvistinių situacijų 
schemas, kurių per 150 metų laikotarpį išskirta 5, 
parodyta, kaip baltarusių kalba išstūmė lietuvių 
kalbą visoje baltų ir slavų kontaktų zonoje. 

Straipsnyje Fonetinės Kalesninkų kaimo 
tarmių ypatybės (dab. Šalčininkų r.) teigiama, kad 
dauguma Kalesninkų kaimo gyventojų save laiko 
lenkais, jie kalba tiek lenkiškai (po-prostému), 
tiek baltarusiškai (po-próstu). O lietuviai greta 
savo gimtosios lietuvių kalbos taip pat vartoja 
abi šias kalbas. Visos šios trys kalbos kaime 
funkcionuoja drauge gana seniai. Straipsnio 
tikslas – ištirti interferencijos reiškinius fonetikos 
lygmeniu. Kalesninkų gyventojai, vartodami 
baltarusių ir lenkų kalbas, taiko 7 perėjimo iš 
vienos kalbos į kitą algoritmus, t. y. naudojasi 
fonetinėmis taisyklėmis, nustatančiomis, kaip 
reikia pasielgti su atitinkamais, pvz., baltarusių 
tarmės garsais, tą patį žodį „verčiant“ į lenkų 
kalbą ir atvirkščiai, lenkų kalbą „pritaikant“ 
baltarusių kalbai. 

Jonavos arealo problemoms skirtas 
straipsnis Lenkų kalba Jonavos rajone Lietuvoje 
(sociolingvistinės pastabos) svarbus dėl 
Liaudos regiono, kitokio nei Vilniaus kraštas, 
sociolingvistinės situacijos išaiškinimo. 
Straipsnyje remiamasi kelių gyventojų surašymų 
duomenimis, kurie rodo, kad Jonavos rajono 
lenkai prarado tautinę savimonę. Lietuvių 
dialektologai Jonavos rajone žymi esant ištisą 
lietuvišką tarminį plotą, bet V. Čekmonas, 
atlikęs detalią kiekvieno kaimo sociolingvistinių 
situacijų analizę, konstatuoja jų įvairovę.

Trečiąjį knygos skyrių – Gramatika. 
Fonologija – sudaro 4 straipsniai. Straipsnyje 
Gramatiniai lituanizmai periferinė se lenkų 
tarmėse (su I. E. Adomavičiūte) parodyta, kad 
kiekvienas dvikalbis ir trikalbis periferinių lenkų 
tarmių atstovas pagal generatyvinės gramatikos 
taisykles pats pasidaro atitinkamų gramatinių 
formų visose savo vartojamose kalbose. Paprastai 
tiesioginiu lenkų tarmių leksinių lituanizmų 
šaltiniu laikoma lietuvių kalba, o tarpininke bus 
buvusi baltarusių kalba. Straipsnyje aprašomi 
trejopi gramatiniai lituanizmai.

Dviejų straipsnių ciklas (su I. E. Adomavičiūte) 
Formų su -(f)šy kilmė ir morfologinis statusas 
Vilniaus krašto lenkų kalboje ir Formų su -(f)šy 
paradigma Vilniaus kraš to lenkų kalboje skirtas 
formoms su -(f)šy: atsižvelgus į tai, kad Vilniaus 
krašto lenkų kalboje formos su -(f)šy ir ł 
vartojamos ekvivalentiškai, o pirmosios turi tam 
tikrą sociolingvistinį vartojimo niuansą, panašu, kad 
jų vartojimas yra susijęs su leksemos pasirinkimu, 
o ne gramatinės raiškos forma. Formos su -(f)šy 
greičiau yra semantinės, ne gramatinės.

Paskutinis straipsnis – fonologinis (su 
bendraautore L. GrumadieneKalėdiene)  – 
Ramaškonių fonologija. 1984 m.: kai tas pats 
informantas ima vartoti daug ilgųjų ir trumpųjų 
balsių vari antų, fonologinė ilgųjų ir trumpųjų 
balsių  opozicija nusilpsta ir ima nykti. Iš 
tekstų matyti, kad ilgaisiais tampa tik kirčiuoti 
balsiai. Pakinta pagrindinės priegaidžių 
charakteristikos. Iš klausos trumpieji balsiai 
kokybiškai ima nebesiskirti nuo ilgųjų, todėl 
siekiant išlaikyti fonologinį jų skirtumą atsiranda 
pridėtinių tarimo elementų. Pritaikius vidinės 
rekonstrukcijos metodą, dabartinę ilgųjų ir 
trumpųjų balsių opozicijos būklė  apibūdinama 
kaip tarpinė prieš išnykstant.

Ketvirtasis knygos skyrius – Sentikiai.  Į šią 

Knygos viršelis
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Vasario 16-osios akto signatarai

Jonas Vileišis ūkininkauja Girsteitiškyje

Algirdas Grigaravičius 

Jonas Vileišis

Šioje istorijoje svarbus faktas, kad 
signataras 1922 m. gruodžio 7 d. pakeitė 
lapkričio 17 d. iš I seimo pasitraukusią 
mokytojauti rašytoją Gabrielę Petkevičaitę1. 
Mykolas Romeris 1922 m. spalio 21 d. 
dienoraštyje fiksavo: 

Pastaruoju metu krikščionys demokratai ir 
socialistai liaudininkai derasi dėl kompromiso. 
Kalbama, kad pastarieji siūlo Jono Vileišio 
kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidento 
postą. Nežinau, ar šios kalbos pasitvirtins ir 
ar krikščionys demokratai sutiks su socialistų 
liaudininkų siūlymu. Vileišis būtų vienas 
geriausių kandidatų, mat jis švarus, populiarus, 
drąsus, gerbiamas žmogus, žinomas visoje 
šalyje, o jo vardą mielai mini tiek lietuviai, tiek 
kitataučiai, gyvenantys šalyje.2 

Spalio 28  d. įraše jis kaip masonų ložės 
„Lietuva“ vadovas užsimena apie jos posėdį, 
į kurį susirinko broliai Dominykas Semaška, 
Jurgis Šaulys, J. Vileišis, Viktoras Biržiška 
ir teisėjas Antanas Sugintas. J. Vileišis 
pasiūlė „organizacijos pavadinime (Didieji 
Lietuvos Rytai) žodį „Rytai“ pakeisti žodžiu 
„Saulėtekis“3. Tų metų vasarą jis uoliai 
rūpinosi pradėti dvare anglų pavyzdžiu 
statyti miestą-sodą, tačiau nemaža suma 
reikalingų lėšų ir painūs juridiniai klausimai 
sužlugdė tikrai revoliucinę iniciatyvą krašto 
miestų tvarkyme, neatmestinos ir politinės 
ambicijos, tad planai dėl Girsteitiškio 
dvaro Utenos apskrities Aluntos valsčiuje 
pasikeitė, nusprendžiant tapti modernaus 
ūkio šeimininku. Kartu su Martynu Yču, 
Kazimieru Jomantu ir Vladu Kriaučiūnu 
1922 m. gegužę įsteigė „Gerovės“ bendrovę, 
kuri išsinuomojo 230 ha Vilkaviškio dvarą. 
Pikantiška tai, jog V. Kriaučiūnas tuomet ėjo 
Žemės tvarkymo departamento direktoriaus 
pareigas. Sumanymas nepavyko, ir Žemės 
ūkio ministerija dėl skolų su bendrove 
teisėsi, pasiekiant ir paskutinę teismų 
instanciją, Vyriausiąjį tribunolą4.

Dvaro įsigijimo motyvus ir aplinkybes J. 
Vileišis išdėstė 1935 m. gruodžio 10 d. prašyme 
žemės ūkio ministrui Stasiui Putvinskiui dėl 
kompensacijos už nusavintą žemę: 

Ir tikrai, man teko kiek plačiau pasidarbuoti 
dar ilgesnį laiką prieš pasaulinį karą, teko drauge 
su kitais planuoti ir svajoti, kad išgavus iš 
Rusijos daugiau teisių mūsų krašto žmonėms 
ir tarp kitko, svarstant šio krašto ekonomiką, 
teko prieiti prie išvados, kad visomis pajėgomis 
reikia Lietuvos krašte išlaikyti pati žemė lietuvių 
rankose ir todėl girtina visa akcija, kuomet kas 
stengėsi išpirkti tą žemę iš rusų ar lenkų į lietuvių 
rankas. Toksai pirkimas Lietuvos žmonėms, 
įgijusiems kiek mokslo, buvo apsunkintas tuom, 
kad rusų vyriausybė apšaukdavo tokius žmones 
lenkų kilmės žmonėmis ir neduodavo teisės jiems 
pirkti žemę. Iš rusų arba lenkų nupirkti žemę 
nuosavybėn tegalėjo tik paprastas kaimietis 
arba gavęs specialų pažymėjimą iš vyriausybės, 

kad jis nesąs „lenkų kilmės“ ir turįs teisę pirkti 
nekilnojamąjį turtą.

Man pasisekė išgauti minėtas pažymėjimas 
ir užtikęs, kad rusas Nikolaj Raiko parduodąs 
nupirktą jojo iš varžytinių Girstaitiškių dvarą, 
pasirūpinau jį nupirkti. Sumokėjau už tą 
dvarą faktiškai apie 60 000 rusų rublių, o sulig 
pirkimo akto grynais pinigais 23 850 rublių ir 
prisiimdamas Vilniaus žemės banko skolą sumoje 
29 400 rub[lių]. Visų pinigų tam pirkimui 
neturėjau ir tam sunaudojau savo žmonos kraitį 
10 000 rusų rublių ir dar kiek pasiskolinau 
patikėjusių man žmonių, kuriems teko atiduoti 
jau paskiau, net pasauliniam karui pasibaigus. 
Tuomet toksai pirkimas buvo skaitomas 
patriotiniu darbu.

Vos tik spėjau nupirkti 1914 m. ištiko karas 
ir šiame dvare neilgai man teko šeimininkauti. 
Atsitraukdami nuo vokiečių rusai išgabeno 
nemažą dalį mano inventoriaus, o okupavus 
vokiečiams mūsų kraštą, šie surado pelningu 
paimti tą dvarą savo žinion, išsiųsdami mane, 
kad jiems netrukdyčiau, į Vokietijoje esamas 
koncentracijos stovyklas. Sugrįžus man iš 
Vokietijos 1917 metų pabaigoje ir patekus į 
pirmąją Lietuvos Tarybą, vokiečiai buvo man 
sugrąžinę tą dvarą, tačiau kiek vėliau jis vėl buvo 
nuniokotas tai užėjusių lenkų, tai bolševikų. 
Visi šie perėjūnai yra sunaikinę mano užvedamą 
dvare ūkį ir inventorių. Kad nors dalinai 
apmokėjus skolas, teko parduoti iš šio dvaro apie 
40 dešimtinių arba 43,68 ha.5

1924 m. gegužės mėnesį J. Vileišis, kaip 
Gerstaitiškio dvaro savininkas ir Kauno 
miesto burmistras, kreipėsi su prašymu 
į Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio 
departamentą: 

Prieš pat pasaulinį karą liepos mėn. 1914 m. 
aš esu nupirkęs iš vieno ruso Gierstatiškių dvarą 
iš viso 410 dešimtinių. Tuomet džiaugiaus įgijęs 
tą nejudamą turtą iš ruso, kaipo ne lenkų kilmės 
žmogus, ir pradėjau ten pilnai šeimininkauti.

Užėjus vokiečiams, tasai dvaras patiko 
vokiečiams ir jie jį buvo paėmę savo globon, 
prašalindami mane Vokietijon į koncentracijos 
liogerį. Buvusią ūkę sunaikino, pridarė daugybę 
nuostolių.

Sugrįžęs iš Vokietijos, aš vėl patsai ėmiau 
tame dvare šeimininkauti ir per tuos penkius 
ar šešerius metus, įdėdamas ten sutaupomą 
skatiką, vėl gavau galimybės ir pastatyti ten 
naujų triobų, atlikti būtiną kitų trobesių 
remontą ir įtaisyti tinkamą inventorių. Be to, 
pačių laukų apdirbime per tą laiką padariau 
nemaža pažangos, apsėdamas dalį šios žemės 
lubinais ir vartodamas prie sėjos dirbtinas trąšas. 
Įsigyvenau naują sėklą bulvių, rugių, avižų, 
miežių ir vasaros kviečių, parsigabendamas jas 
iš originalų sėklos ir tuomi faktinai pagerinau ir 
apylinkės žmonių sėklą, nes jie visados gaudavo 
mainais iš dvaro. Parsigabenau traktorių ir 
visą eilę sėjamų, pjaunamų mašinų, o taipgi ir 
atatinkamą kuliamą mašiną. Iš vietos gyventojų 
įsteigiau Gerstaitiškių Žemės ūkio draugijos 
skyrių, kuris parsigabenęs yra dėlei sėjos dirbtinų 
trąšų, įrengęs yra čia pat valomąjį punktą, 
įsigijęs iš Žemės ūkio ministerijos fiunų veislės 
bulį. Pačiame dvare esu įsigijęs pargabentas iš 
Anglikos žąsis, vištas, jorkšyrų veislės kiaules. 
Šį pavasarį parsigabenau iš Švedijos ardėkų 
veislės eržilą, įrengdamas dvare kergimo punktą 
ir pagerintos veislės avis. Nupirkta yra keletas 
karvyčių fiunų veislės.

Iš viso šio aprašymo gal būt aišku, jog 
Gerstaitiškių dvaras kaipo ūkio vienetas, neša 
daliai apylinkės žmonių šiokią tokią kultūrą ir gali 
būti priskaitytas prie pavyzdingų kultūrinių ūkių.

Tuo tarpu iš šio dvaro buvo parduota, einant 

gautuoju leidimu, 10 % žemės, t. y. 40 hektarų. 
Pasiliko žemės apie 370 ha, iš kurių 40 ha atpuola 
ant esamų čion dviejų ežerų. Iš likusios žemės 
330 ha išpuola ant miškų ir krūmų 24 ha, ant 
pelkių ir raistų 80ha, ant pievų ir ganyklų apie 
46 ha, o likusioji žemė apie 210 ha yra išdirbama 
ir yra padalinta ant septynių laukų. Žemė yra 
priskirta prie III rūšies.

Patiekdamas šias žinias, šiuomi prašau 
pripažinti Gerstaitiškių dvarą prie kultūrinių 
ūkių ir apsaugoti jį, kaipo atskirą vienetą, nuo 
padalinimo 36 metams, nuskyrus mažiausį 
mokesnį, nes ūkininkavimas ant šios neturtingos 
žemės yra itin sunku[s].6

Tik 1927 m. birželio 18 d. su Žemės ūkio 
ministerija buvo sudaryta kultūrinio ūkio 
sutartis, galiojusi iki 1951 m. balandžio 23 d. 
1932 m. balandžio mėnesį papildžius sutartį, 
ūkio dydis sumažėjo iki 128 ha. Kasmet 
privalėjo pristatyti po 20 veislinių jorkšyrų 
paršelių, 4 veršelius, 2 tonas sėklinių bulvių, 
5 tonas – lubinų ir eksportui 0,87 tonos dobilų 
sėklos. Prieš tai ūkiui esant 200 ha, kasmetinės 
prievolės buvo žymiai didesnės: 40 paršelių, 
15 veršelių, 14 tonų javų ir 5 tonas bulvių 
sėklos bei 2 kumeliukus. 1935 m. atlyginta už 
nusavintą 217 ha plotą, įskaitant 16 077 litus 
nesumokėtų baudų ir nuomos mokesčio, 
1937 m. birželio 15 d. kaip signatarui 
nenusavinama žemės norma padidinta iki 230 
ha, bet iždui turėjo grąžinti 5 927 litus. Baudos 
rodo, kad ūkininkauti sekėsi nelengvai, todėl 
J. Vileišis kultūrinio ūkio sutarties atsisakė, ir 
ministras ją nutraukė7.

Ūkininkauti sekėsi nelengvai. Bet 
J. Vileišio pasiteisinimai prieš Utenos 
apygardos agronomo inspektoriaus Adomo 
Ladygos kritines pastabas rodo modernaus 
ūkininko, suprantančio rinką, mąstymą. 
Štai komentuodamas 1930 m. rugpjūčio 8 d. 
surašytą patikrinimo aktą, jis rašo: 

Girstaitiškių kultūrinis ūkis yra 38 km 
atstume nuo Ukmergės ir 35 km nuo apskrities 
miesto Utenos ir po 8-12 kilometrų artimesnių 
miestelių Aluntos, Balnikų ir Molėtų. Aplinkinių 
ūkininkų žemės priskirtos prie 3 ar 4 rūšies. 
Lygiai ir Girstaitiškių dvaro žemė iki pusės 
turėtų būti priskirta prie 4 rūšies.

Tokiose sąlygose sunku yra išvystyti 
reikalaujamus kultūrinio ūkio pagerinimus, 
ypač žemės ūkio krizės metais. Todėl sunku 
buvo pasikviesti apskrities veterinaras, kad jis 
padarytų arkliams oftalmasitaciją ar galvijams 
tuberkulizaciją nors buvo šaukiamas. Įrašymui 
gyvulių į kilmės knygas reikia pirma nustatyti 
karvių pieningumas, o šio pieningumo nustatyti 
be kontrolės ratelio nebuvo galima. Tik nuo 
praėjusių metų tebuvo galima sudaryti ir 
prisirašyti prie kontrolasistentų ratelio ir dabar 
jau vedama ši visos dvaro bandos kontrolė. 
Toliau tinkamam bandos vedimui reikia įsitaisyti 
geresni tvartai – prie jų statybos einama ir kitais 
metais manoma juos pastatyti, Tuomet ir visų 
gyvulių išlaikymas bus tinkamesnis.

Šiais metais prisiėjo pastatyti naujas 
ordinarininkams namas ir atlikti remontas 
gyvenamo namo – tas suėmė daug lėšų. Toliau, 
šiais metais dvaran pravesta telefonas, kas apsėjo 
apie 3 000 litų ir turint telefoną bus galima 
geriau susijungti su apskričiu ir su prekybos 
rinku Ukmergėje, iš kur prisieina gabenti trąšos 
ir kur parduodami dvaro grūdai ir t. t. 

Šiais metais galutinai yra įrengta patalpa 
pieninei ir nuo ateinančio pavasario manoma 
ją paleisti. Šioj apylinkėj tik antrieji metai, kaip 
žmonės sujudo prie pienininkystės ir tik dabar 
pradeda įvertinti ir gerų veislių prieauglį, o šiaip ir 
gerų veislių nėra kam parduoti. Kergimo ir valymo 
punktai veikia priderančiai ir visi užrašai yra daromi.

Įvykus įstatyme pakeitimams, dabar 
Girstaitiškių dvare skaitoma 150 ha, todėl ir 
nuomos sutartis iš 1927 m. birželio mėn. 18 d. 
reikėtų kiek pakeisti, nes dabar vyriausybės žemės 
ne 200 ha, bet tik 130 ha. Todėl ir su nustatymu 
vaisiamainio prisiėjo kiek atidėti.

Su pasėliais buvo tame sunkumas, jog 
prisieina eiti prie intensyvaus gyvulių auginimo 
ūkio – iš grūdų sunku gauti pajamų, kuomet jų 
nugabenimas į stotį kainoja beveik ¼ jų kainos. 
Praėjusiais ir šiais metais daroma daugiau prie 
pakėlimo pievų kultūros. Taigo šiuo žvilgsniu 
ūkis pagerinamas ir manau, kad kiekvienas, 
pažįstąs mano ūkį, pasakys, kad jis eina geryn ir 
tvarkingyn. Nuo šio rudens nutarta pasisamdyti 
labiau kvalifikuotą ūkvedį ir manau, kad visame 
ūkyje bus įvesta dar didesnė tvarka. Jeigu gi dar 
kas šiais metais neįrengta – tai prašau dovanoti, 
nes bendros ūkio sąlygos nėra leidusios tat 
padaryti.8

1932 m. rugpjūčio 16 d. akte agronomas 
pastebi, jog ūkyje įvesta šešių laukų 
sėjomaina: „būtent: 1. pūdymas apsėtas 
lubinu aparimui ir, kur geresnė žemė, 
mišiniu pašarui, 2. žiemkenčiai rugiai 
su dobilų insėliu, 3. dobilai I-mečiai, 4. 
dobilai II-mečiai, 5. ½ lauko žiemk[enčiai] 
rugiai ir ½ lauko šakniavaisiai ir 6. 
vasarojus. Mėšluojama žiemkenčiams 
ir šakniavaisiams.“9 Signataras situaciją 
paaiškino taip: 

Girstaitiškių dvaro žemė daugumoj 
priskaitoma prie IV rūšies – prie III rūšies apie 
70 ha – tai yra labai sunku užsėti didesnieji 
plotai dobilais. Neturint dobilų, sunku 
pasidaryti tinkamo pašaro ir todėl pagerinti 
galvijų pieningumą nėra lengva. Iki šiol man 
nepasisekė pasiekti reikalaujamų normų karvių 
riebalų [pieno riebumo] ir todėl negalime [jų] 
įtraukti į kilmės knygas. Tikiuosi pasiekti tai 
kitais metais. Be to mano ūkis randasi toli nuo 
miestų ir netur tinkamų vieškelių privažiavimui 
prie geležinkelių (į Ukmergę – 37 km, Utenon 
– 34 km) – todėl gabenimas trąšų ir kitų ūkiui 
reikmenių apseina daug brangiau, negu kituose 
ūkiuose. Galop nors prie mano ūkio priskiriama 
virš 130 ha kultūriniam, bet faktinai mano ūkio 
[neįskaitomas žodis] susideda arba iš krumysčių 
arba pelkių ir todėl iš tų dalių žemės aš veik jokios 
naudos negaunu, o priseina mokėti už tuos 
nedirbamus plotus nuomą po 15 litų nuo ha, 
kaip kad kituose ūkiuose mokama už žemę I ar II 
rūšies. Šiais metais manding aš esu pagerinęs ūkio 
padėtį, pastatydamas naujus tvartus ir pasodnę 
ir atremontavęs kitus trobesius, o tat nemažai 
kainavo10.

Būdamas Kauno burmistru, nelabai galėjo 
užsiimti dvaro reikalais, ūkiu rūpinosi žmona 
Ona, kuri ir pasirašydavo, kad susipažino su 
kasmetiniais agronomo patikrinimo aktais. 
Nuo 1937 m. kultūriniam ūkiui skirta žemė 
perėjo naujakuriams11. Valstybės kontrolė 
1938 m. gegužės 31 d. rašte finansų ir žemės 
ūkio ministrams nurodė, kad 1937 m. lapkričio 
5 d. J. Vileišis Girsteitiškio dvarą pardavė 
Žemės ūkio ministerijai už 131 777 litų. 
Tačiau sutartis dėl kultūrinio ūkio galėjo būti 
panaikinta tik 1938 m. balandžio 23 dieną12. 
Tokia bendrais bruožais signataro bandymo 
ūkininkauti ir prisidėti prie vietinio žemės 
ūkio modernizavimo istorija, praplečianti 
asmenybės veiklos mastų supratimą ir 
tampanti priekaištu mums, besitenkinantiems 
tik politinės ir švietėjiškos Vasario 16-osios 
aktą pasirašiusiųjų veiklos pažinimu.

________________________
1LCVA, f. 923, ap. 1, b. 331, l. 108.
2Romeris M., Dienoraštis 1922 metų birželio 

16-oji–1923 metų balandžio 10-oji, sudarytojas 
ir mokslinis redaktorius R. Miknys, Vilnius: 
Versus aureus, 2016, p. 164.

3Ibid., p. 169, 171.
4LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 283, l. 56–61.
5LCVA, f. 1248, ap. 1, b. 712, l. 30–31.
6LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 818, l. 118 ir a. p.
7Ibid., ap. 12, b. 328, l. 63–64, 76; ap. 16, b. 

1646, l. 1, 6.
8 LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 818, l. 96 a. p.-97.
9LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 818, l. 79.
10LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 818, l. 79 ir a. p.
11Ibid., ap. 17, b. 321, l. 26.
12LCVA, f. 1064, ap. 3, b. 818, l. 8, 16.
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Vilniaus kino teatras „Aušra“ 1940–1944 metais
Dr. Arūnas BUBNYS, Vilnius

Kino teatras „Aušra“ (tuometinis 
adresas Pylimo g. 54) Lenkijos valdymo 
laikotarpiu vadinosi „Jutrzenka“ (lenkiškai 
„Aušra“). Jis pradėjo veikti pačioje 1938 
m. pradžioje1. Lietuvai atgavus Vilnių, 
kino teatro savininku nuo 1940 m. sausio 
1 d. tapo Vladas Dervojedaitis, gyvenęs 
Liejyklos g. 4/6-20. Jis faktiškai ėjo ir kino 
teatro vedėjo pareigas. Kino mechaniku 
šiame kino teatre tuomet dirbo Mykolas 
Aleksandras. Pastarasis Lietuvos pilietybės 
tuomet dar neturėjo, o jo kino mechaniko 
diplomas, kaip ir kitų Vilniaus kino teatrų 
mechanikų diplomai, buvo perduoti 
Vidaus reikalų ministerijai išversti į 
lietuvių kalbą2. „Aušros“ kino teatras buvo 
pirmasis Vilniuje, kurio savininku tapo 
lietuvis. V. Dervojedaitis išpirko patentą 
laikyti kino teatrą iki 1940 m. gruodžio 31 
d.3 1939 ir 1940 metų sandūroje „Aušros“ 
kino teatre buvo rodomi populiarūs filmai 
„Mažasis Bengalijos šaulys“ ir „Mažoji 
princesė“ su tuometine ekrano žvaigžde 
amerikiete Shirley Temple. Filmas buvo 
rodomas su lietuviškais ir lenkiškais 
užrašais4. 1940 m. balandžio 12 d. Vilniaus 
miesto ir apskrities viršininko Spaudos ir 
draugijų skyrius užklausė Vilniaus miesto 
policijos 1-os nuovados viršininko, kas yra 
išdavęs leidimą veikti kino teatrui „Aušra“ 
ir, ar jo patalpos atitinka tokioms įstaigoms 
keliamus reikalavimus5. Vilniaus apskrities 
viršininko įstaiga 1940 m. gegužės 28 d. per 
4-ąją policijos nuovadą V. Dervojedaičiui 
pranešė, kad nuo kitos dienos (gegužės 
29 d.) kino teatras „Aušra“ uždaromas 
dėl to, kad esą neturi leidimo veikti6. V. 
Dervojedaitis nežinojo, kad kino teatro 
veikimui yra būtinas apskrities viršininko 
leidimas.

Sovietams okupavus ir aneksavus 
Lietuvą, buvo pradėta vykdyti pramonės, 
prekybos ir kitų įmonių bei įstaigų 
nacionalizacija. 1940 m. liepos 10 d. V. 
Dervojedaitis kreipėsi į Vilniaus apskrities 
viršininką su prašymu leisti veikti 
„Aušros“ kino teatrui. Savo prašyme jis 
nurodė, kad į kino teatrą yra investavęs 
visas savo santaupas. Dėl kino teatro 
uždarymo jis patiriąs didelius nuostolius, 
nes negauna jokio pelno, turi mokėti skolas 
ir kompensacijas tarnautojams7. 1940 m. 
rugsėjo 13 d. Vilniaus apskrities viršininkas 
A. Kazanavičius persiuntė Vidaus reikalų 
liaudies komisariato Statybos ir sauskelių 
inspekcijai „Aušros“ kino teatro darbininkų 
komiteto prašymą leisti veikti jų kino 
teatrui. A. Kazanavičiaus manymu, šiam 
kino teatrui laikinai galima leisti veikti, bet 
reikia nustatyti terminą įvairių trūkumų 
pašalinimui. „Aušros“ kino teatro vedėju 
buvo numatytas Juozas Zilberšteinas, 
turintis LTSR pilietybę8. 1940 m. spalio 
23 d. LTSR komunalinio ūkio liaudies 
komisaras V. Knyva ir Statybos valdybos 
viršininkas inž. A. Novickis pasirašė 
leidimą Vilniaus srities profsąjungų 
biurui laikyti kino teatrą „Aušra“ Vilniuje, 
remiantis Kino teatro įstatymo 1-uoju 
paragrafu. Leidimas turėjo galioti iki 1941 
m. spalio 1 d.9 Taigi, kino teatras sovietų 
valdžios buvo nacionalizuotas ir buvęs jo 
savininkas V. Dervojedaitis prarado savo 
nuosavybę. Realiai kino teatras atnaujino 
savo veiklą 1940 m. rugsėjo 17 d., kai 
tuometinis Vilniaus miesto ir apskrities 
viršininkas leido laikinai veikti kino teatrui 
ir pareikalavo jo valdytojams mokėti kino 
filmų ir reklamos mokestį10. Pirmuoju 
sovietmečiu „Aušros“ kino teatras turėjo 
246 žiūrovų vietas, bilietai kainavo nuo 
25 iki 80 centų, o apyvarta iki 1940 m. 
spalio 1 d. buvo 553 litai (kino teatras 
atnaujino savo veiklą tik nuo 1940 m. 
rugsėjo vidurio)11. Vilniaus kino teatruose 
sovietmečiu buvo rodomi tik SSRS filmai: 
„Jeigu Volga išsilieja“, „Vaikinas iš mūsų 
miesto“, „Mano meilė“, „Daina apie kazoką 
Golofą“ ir kt.12

Prasidėjęs Vokietijos ir SSRS karas 
laikinai nutraukė Vilniaus kino teatrų 
veiklą, bet greitai praūžęs frontas leido 
atnaujinti kultūrinį gyvenimą, taip pat 
ir kino teatrų veiklą. Okupacinė nacių 
valdžia suprato kino filmų reikšmę 
masėms ir galimybes panaudoti kiną 
savo propagandos reikmėms. Vokiečiams 
perėmus kino gyvenimą į savo rankas, 

Lietuvos kino teatrai tapo vokiškosios 
kultūros ir propagandos sklaidos centrais. Iš 
kino teatrų repertuarų buvo išimta visa, kas 
neatitiko nacių interesų: tai visi tarpukario 
Lietuvoje ir 1940–1941 m. sovietinės 
okupacijos laikotarpiu sukurti filmai, vietoj 
jų į kasdienius seansus įtraukta naujausia 
(kaip pažymėta „Naujojoje Lietuvoje“: „[...] 
paskutinių dviejų – trijų metų gamybos 
filmos, nes senesnės yra nustojusios savo 
aktualumo“13) vokiška kino produkcija. 
Vokiečių filmai dažniausiai buvo rodomi 
originalo kalba ir turėdavo lietuviškus 
paaiškinamuosius užrašus, išimtiniais 
atvejais buvo įgarsinami ir lietuviškai 
(vienas tokių buvo trumpametražis latvių 
gamybos filmas „Spekuliantai“, kurį 
lietuviškai įgarsino Panevėžio miesto 
teatro aktoriai14). Taigi, kino ekranuose 
lietuviškumo buvo tik tiek, kiek juose 
buvo rodomi lietuviški paaiškinimai arba 
pateikiami lietuviški įgarsinimai. 

Vokiečių Propaganda–Staffel įstaigai 
pradėjus globoti kino teatrus, pirmieji kino 
teatrai buvo atidaryti Vilniuje jau 1941 m. 
liepos mėnesį. 1941 m. liepos 8 d. spaudoje 
pasirodė skelbimas, pranešantis apie 
naujojo kino teatro „Casino“ atidarymą, 
kurio pavakariniai seansai (16 ir 18 val.) 
buvo skirti plačiajai visuomenei, o vakarinis 
seansas, kuris vyko 20 val., dėl Lietuvoje 
įsigalėjusios komendanto valandos skirtas 
tik kariams15. Kitą dieną, liepos 9-ąją, kartu 
su „Casino“ kino teatru buvo atidaryti ir 
dar du kino teatrai: „Lux“ (Gedimino g.) bei 
„Pan“ (Didžioji g.), kuris buvo numatytas 
tik vokiečių kariams16. Liepos 10 d. duris 
atvėrė ir kino teatras „Adria“ (Didžioji 
g.)17. Liepos 15 d. spaudoje pranešta apie 
kino teatro „Frontkino“ atidarymą18. Po 
beveik poros savaičių, liepos 26 d., duris 
atvėrė kino teatras „Mūza“ (Naugarduko 
g. 8)19, o netrukus kino mėgėjams atsivėrė 
ir „Aušros“ durys20. Gyventojai gausiai 
lankė Vilniuje atidarytus kino teatrus, 
tačiau jų aptarnavimas buvo prastas. Prie 
kino teatrų esančios kasos nesugebėdavo 
aptarnauti į kinus plūstančių žmonių. 
„Naujosios Lietuvos“ 1941 m. liepos 24 d. 
numeryje buvo skundžiamasi, kad „Prie 
kasų jau valandą prieš atidarant, susidaro 
eilės žmonių, kurie nori patekti į kiną“21. 

Jau pirmosiomis atidarymo dienomis 
kino teatrai savo lankytojams siūlė žiūrėti 
politiškai ideologizuotas savaitines įvykių 
apžvalgas (Ostland Woche)22, savo turiniu 
primenančias sovietmečiu demonstruotus 
kino žurnalus „Tarybų Lietuva“, kuriose 
buvo demonstruojami vaizdai iš Vokietijos 
karinių kampanijų, įvairios konferencijos, 
parodos bei kiti Vokietijos ir užsienio 
įvykiai23.

1941 m. lapkričio 25 d. pasirodė Reicho 
komisaro Rytų kraštui H. Lohsės potvarkis 
„Filmų reikalu Rytų krašto Reicho 
komisariate“, kuris skelbė: 

[...] Rytų Krašto filmų įtaisai ir turtas 
perleidžiami Rytų Krašto filmų bendrovei 
su apibrėžta atsakomybe [Ostland – Film 
Gesselschaft m.b.H 24 – aut. pastaba] jiems 
valdyti patikėtinio teisėmis. Perleidimas apima 
visas filmų įmones, kaip kino teatrus, filmų 
gamybos bendroves, filmų kopijavimo įmones, 
filmų nuomos bendroves ir filmų aparatų 
gamyklas (įvairūs techniniai filmų įrankiai) 
su visų jų turtu. [...] Kitoms įstaigoms ir 
įmonėms bet koks veikimas filmų srityje yra 
draudžiamas25. 

Taigi, kaip matyti iš šio potvarkio, 
vokiečiai užsitikrino absoliučią kino 
monopoliją, užkirtusią kelią bet kokiai 
savavališkai veiklai kino srityje, o tai 
reiškė, kad visas kino teatrų pelnas ir juose 
pateikiama informacija perėjo į vokiečių 
rankas26. 

Vilniaus miesto komisariato spaudos 
referento ataskaitoje apie kino teatrų veiklą 
1941 m. gruodžio mėnesį rašoma, kad 
gruodžio mėn. pirmoje pusėje Vilniuje 
veikė keturi kino teatrai, tarp jų ir „Aušra“. 
Per šį laikotarpį kino teatrą aplankė 5 241 
asmuo. Kino teatre buvo atlikti remonto 
darbai, praplatintas įėjimas į kino teatrą 
ir pertvarkyta žiūrovų salė27. Vokiečių 
okupacijos metais „Aušros“ kino teatrą 
lankiusi Audronė Trukanaitė pasidalijo 
savo prisiminimais: 

Vokiečių filmuose buvo stebuklingas 

pasaulis – gražūs žmonės, romantiški jų 
gyvenimai, pripildyti nuostabių dainų. Parėjusi 
namo, kiek atsimindavo, užrašydavo į sąsiuvinį 
dainų žodžius. Kartais jos skambėdavo per 
radiją. Tekdavo susipešti su tėčiu, nes jis 
norėjo klausytis transliacijos iš Londono apie 
karą. Audros klasės draugės mokėdavo filmų 
dainas atmintinai ir susirinkusios krūvon 
dainuodavo. Kitas mergaitei brangus sąsiuvinis 
buvo pilnas vokiškų laikraščių iškarpų su kino 
aktorių nuotraukomis. Kas mėnesį už markes 
pirkdavo ir vokišką kino žurnalą. Turėjo pilnus 
dvejų metų rinkinius irkai pasigirsdavo oro 
aliarmas, pirmiausia čiupdavo dienoraštį, dainų 
sąsiuvinį, kino žurnalus ir… vieninteles savo 
šilkines kojines. […]28. 

Nors kino teatrai priiminėjo žiūrovus 
ir rodė filmus, daugelis jų buvo pasenę 
ir nesugebėjo sutalpinti visų norinčiųjų 
patekti į kino sales. Šią problemą ėmėsi 
spręsti įkurtoji filmų bendrovė, kuri pradėjo 
iki tol veikusių kino teatrų modernizaciją: 
kino teatruose buvo įsteigtos papildomos 
vietos, kasos bei atlikti kiti renovacijos 
darbai29. 

1942 m. kovo 6 d. „Naujosios Lietuvos“ 
duomenimis, Ostlando filmų bendrovė jau 
buvo perėmusi šiuos kino teatrus: Vilniuje  – 
„Casino“, „Adria“, „Mūza“, „Aušra“, 
„Geležinkelio“, kurie pagal rodomus filmus 
buvo paskirstyti ekranais: I ekrano kino 
teatrai – „Casino“ ir „Adrija“ (rodyti patys 
naujausi filmai), II-ojo – „Mūza“ ir „Aušra“, 
III-iojo – „Geležinkelio“ kinas, Naujojoje 
Vilnioje – „Gražina“, Švenčionyse  – 
„Aldona“, Trakuose – „Undinė“, taip pat 
perimti kino teatrai Vileikoje, Molodečne, 
Lydoje, Ašmenoj, Smurgainyse, 
Naugarduke, Druskininkuose30. 1942 m. 
liepos 10 d. Vilniuje papildomai atidaryti 
dar du kino teatrai: Soldatenkino II ir 
„Naujosios Lietuvos“ išgirtas „Helios“, 
sugebėjęs talpinti apie 800 žiūrovų ir skirtas 
tiek civilinei publikai, tiek kariams31. 1943 
m. duomenimis, visame Rytų krašte jau 
veikė 195 kino teatrai: Latvijoje veikė 50 (iš 
kurių 17 – Rygoje), Estijoje – 48 (12 iš jų  – 
Taline), o Lietuva galėjo pasigirti turinti 
57 veikiančius kino teatrus (Vilniuje – 6, 
Kaune – 11)32. Tokia gausybė kino teatrų 
sugebėjo pritraukti nemenką skaičių 
žiūrovų. Vytauto Mikalausko pateiktais 
duomenimis, lankytojų skaičius juose galėjo 
siekti apie 500 000 žiūrovų per mėnesį: 
Kauno kino teatrus aplankydavo apie 
200  000, Vilniaus – 115 000, o provincijos 
kinus net iki 227 000 žmonių33.

1943 m. Vokietija ėmė pralaimėti 
lemiamus mūšius kare su Sovietų Sąjunga. 
Siekdama patraukti okupuotų kraštų 
gyventojus į savo pusę nacių okupacinė 
valdžia pradėjo vykdyti dalinę žemės 
ūkio ir pramonės bei prekybos įmonių 
reprivatizaciją. Tais pačiais metais Lietuvoje 
prasidėjo ir kino teatrų reprivatizacija. 
Gruodžio 14 d. „Naujoji Lietuva“ skelbė, 
kad „[...] 24 buvusiems kino teatrų 
savininkams Lietuvoje grąžintos jų 
nuosavybės teisės“34. Taigi, šie faktai leidžia 
daryti prielaidą, kad vokiečiai, siekdami 
finansuoti savo karo mašiną, buvo priversti 
daryti nuolaidų ir perkelti dalį finansinės 
kino teatrų atsakomybės privatiems 
asmenims, suteikiant jiems administracines 
teises, tačiau neprarandant absoliučios kino 
teatrų kontrolės35.

Dar viena kino teatruose dominavusi 
propagandos kryptis – provokiškoji 
propaganda. Šios krypties filmuose buvo 
vienaip ar kitaip aukštinamas vokiškasis 
gyvenimo būdas. Tai tokie filmai 
kaip „Moters meilė – moters kančios“ 
(Frauenliebe  – Frauenleid), „Fydrichas 
Šileris“ (Friedrich Schiller) „Nuotykiai 
Vienoje“36 ir kt. Prie šios krypties taip pat 
galima priskirti ir filmus, kuriuose buvo 
demonstruojami pergalingi vermachto 
žygiai Antrajame pasauliniame kare, 
kuriais siekta parodyti Vokietijos galybę 
ir priversti visuomenę prisidėti prie nacių 
propaguoto naujosios Europos kūrimo37. 
Tai „Pergalė Vakaruose“ (Sieg im Westen), 
„Ugnies krikštas“ (Feuertaufe), „Žygis į 
Lenkiją“ (Feldzug in Polen)38. 

Be vokiečių propagandinių filmų 
kino teatrų lankytojai galėjo išvysti ir 
neutralaus turinio operetes bei miuziklus: 
„Grafas Liuksemburgas“, „Operetė“, 

„Krambambulis“ „Švedų lakštingala“, 
„Tango Nokturno“, „Vestuvių naktis“, 
„Vakaras pievelėje“39.

Paskutiniaisiais vokiečių okupacijos 
metais sparčiai artėjant Sovietų Sąjungos 
kariuomenei rytų kryptimi, 1944 m. kovo 27 
d. Lietuvos kino teatrus pasiekė iš sovietinių 
kino kronikų Rygoje sukurtas „Raudonasis 
rūkas“ (vėliau pervadintas į „Raudonąją 
miglą“)40. Tai buvo antibolševikinės 
propagandos filmas, kuriuo visuomenė 
buvo gąsdinama artėjančiu bolševizmo 
pavojumi ir bandoma kinu mobilizuoti 
Lietuvos visuomenę, siekiant ją patraukti 
į Vokietijos pusę. Tačiau šis bandymas 
jau negalėjo išgelbėti nei vokiečių 
kariuomenės, nei okupacinės valdžios, nes 
sovietų kariuomenė įsiveržė į Lietuvą ir po 
atkaklių mūšių 1944 m. liepos 13 d. užėmė 
Vilnių.
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Vasario 16-osios akto signatarai

Donato Malinausko veikla Lietuvių 
draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti

Viktoras JENCIUS-BUTAUTAS, Rokiškis

Tęsinys kitame numeryje

Pradžia Nr. 5 (859)

Ne viskas auksas, kas auksu žiba

Kitaip nei kitose pasaulio valstybėse, mūsų 
tauta dirbtinai suskaldyta, nuo jos kamieno 
atplėšti kilmingieji, bajorai ir t. t. Tautos 
priešinimas nesibaigė carine ir sovietine 
okupacijomis, kraujuojančiai žaizdai užgyti 
neleidžia ir Alfredas Bumblauskas, suskirstęs 
tautą į „jaunalietuvius“ ir „senalietuvius“, 
terminus pasiskolinęs iš XX a. lenkų istoriko 
Kšyštofo Buchovskio (Krzysztof Buchowski) bei 
jo pirmtakų Juliaus (Juliusz) Bardacho ir Jano 
Jurkievičiaus (Jurkiewicz)39. Tačiau termino 
„senalietuvis“ pirminis šaltinis istorikams 
nežinomas. Prie tautos skaldytojų reikėtų 
priskirti ir Raimundą Lopatą, naudojantį kitus, 
sovietmečiu sukurtus, metodus. R. Lopata 
monografijoje „Lietuvos valstybingumo raida 
1914–1918 metais“ rašė, kad Petras Klimas 
„ne be pagrindo yra vadinamas vienu iš 
tautinės Lietuvos architektų“40. Kas ir kur P. 
Klimą taip pavadino, nenurodė, neužsiminė 
ir apie KGB bylą „Recidyvas“, nors apie ją 
žinoti privalėjo. Šiandien neturime atsakymo į 
klausimą, ar P. Klimas buvo bylos „Recidyvas“ 
veikėjas, ar tik eksploatuotas jo vardas. P. 
Klimas (Klimaševskis41) į Vilnių atostogų iš 
Maskvos42 atvyko 1915 m. birželio 28 d., kai 
LDNDKŠ veikla jau buvo įsisiūbavusi. Kada 
ir kodėl P. Klimaševskio pavardė buvo pakeista 
į Klimo, biografai nutyli. Dar keisčiau atrodo 
nutylėta 150 ha ūkį valdžiusio jo tėvo Bernardo 
Klimaševskio genealogija. 

Pirmasis politinių-filantropinių 
organizacijų steigimo ir egzistavimo etapas 
nuo 1914 m. liepos 20 (rugpjūčio 2) d. iki 

1915 m. rugsėjo 5 (18) d.

Vilniaus Lietuvių laikinasis komitetas 
nukentėjusiems dėl karo šelpti

Pirmasis politinės-filantropinės veiklos 
laikotarpis skaičiuojamas nuo 1914 m. liepos 
20 (rugpjūčio 2) d. iki 1915 m. rugsėjo 5 
(18) dienos43. Šio periodo pabaiga sutampa 
su kalendoriaus pasikeitimu. Nuo Julijaus 
kalendoriaus pereita prie Grigaliaus, kitaip 
sakant, rusų okupaciją pakeitė vokiečių 
okupacija. 

1914 m. liepos 19 (rugpjūčio 1) d. prasidėjęs 
Pirmasis pasaulinis karas pasiekė Lietuvą. 
1914  m. birželio 15 (28) d. nuaidėjo šūviai 
Sarajeve – serbų nacionalistas Gavrilas Principas 
surengė teroristinį aktą, nušovė Austrijos–
Vengrijos sosto įpėdinį Pranciškų Ferdinandą ir 
jo žmoną Sofiją44. Toks buvo Pirmojo pasaulinio 
karo pretekstas. Austrija–Vengrija pasiuntė 
Serbijai ultimatumą dėl teroristų rėmimo. 
Serbija kreipėsi paramos į Rusiją. Šiai nesikišti 
pagrasino Austrijos–Vengrijos sąjungininkė 
Vokietija, šalys apsikeitė ultimatumais. 
Paskui prasidėjo Liepos krizė, tačiau, anot 
Henrio Kisindžerio (Henry Kissinger), kelią 
diplomatiniam krizės sprendimui užkirto Rusijos 
ir ypač Vokietijos kariuomenių generalinių 
štabų parengti mobilizaciniai ir operacijų planai. 
Neišsprendusi krizės Vokietija 1914 m. liepos 
19 (rugpjūčio 1) d. paskelbė karą Rusijai45. 
Apie Rusijos caro Nikolojaus II reakciją ir 
karo paskelbimą Vokietijai 1914 m. liepos 
20 (rugpjūčio 2) d. rašė generolas Vytautas 
Stomma46. Prasidėjo Pirmasis pasaulinis 
karas, jo atgarsiai žaibiškai pasiekė Lietuvą. 
Karo veiksmai Rytų fronte buvo permainingi. 
Pirmi juos pradėjo rusai, tačiau nesėkmingai. 
Visiems pasienio gyventojams buvo įsakyta 
pasitraukti per 16 kilometrų nuo fronto linijos47. 
Pradžioje žmonės laikėsi netoli savo namų. 
Mykolas Romeris 1914 m. rugpjūčio 3 d. laiške 
Liudvikui Abramovičiui (Ludwik Abramowicz) 
akcentavo ne tik lenkų ura patriotizmą, 
tai yra rusiškąjį valstybinį patriotizmą, bet 
ir lietuvių paramą carui. Minėtame laiške 
M.  Romeris rašė: „Vilniaus inteligentai irgi 
ne geresni! Donatai Malinauskai, Vileišiai ir 
Co[mpany] patriotiniame įkarštyje nebeskiria 
savęs nuo Rusijos, apie kurios kariuomenę, 
galimas pergales, Rusijos valstybę išdidžiai 

sako „mes“48.“ Akivaizdu, kad karo pradžioje 
lietuvių nacionaliniam judėjimui vadovavo 
Donatas Malinauskas ir Vileišiai, o lietuvių 
galutiniai siekiai nesutapo su lenkų tikslais. 
1914 m. rugpjūčio 4 (13) d. generolų Paulo 
von Rennenkampfo ir Alexanderio Samsonovo 
vadovaujami rusų pulkai pradėjo ofenzyvą 
nuo Virbalio į Rytprūsius iš dviejų pusių. 
Persigrupavusi vokiečių kariuomenė 1914  m. 
rugpjūčio 26 d. žiauriai sumušė generolo 
A. Samsonovo armiją49 prie Tanenbergo. 
Pirmą rugsėjo savaitę po ištisos puolimų 
serijos, vėliau pavadintos Mozūrijos žiemos 
kautynėmis, ji išstūmė P. von Rennenkampfą iš 
Rytų Prūsijos. Vos nuaidėjus šūviams atplūdo 
ir pirma pabėgėlių banga iš Lietuvos pasienio. 
Nukentėjusius dėl karo šelpti nebuvo kam. 
Trūko ir organizacijų, ir patirties. Lietuvoje 
nebuvo žemietijų50, o Suvalkų gubernijoje – 
net miestų savivaldybių. Rusijos vyriausybė 
ir visuomeninės organizacijos rūpinosi tik 
kariuomenės ir sužeistųjų reikalais. Todėl 
vietiniai inteligentai ėmėsi nukentėjusiųjų 
šelpimo organizavimo. Vienas pagrindinių 
pabėgėlių punktų buvo Vilnius. Dalis jų čia 
apsistodavo, prieglaudą suteikdavo negausios 
lietuvių organizacijos, Šv. Mikalojaus lietuvių 
bažnyčia ir lietuvių laikraščių redakcijos, į kurias 
žmonės kreipdavosi pagalbos, žinių ir patarimų. 
Bet to nepakako. Iniciatyvos organizuoti 
pagalbą pabėgėliams ėmėsi Šv. Mikalojaus 
bažnyčios klebonas Vladas Jezukevičius51 ir 
Viktorija Landsbergienė su buvusiu Dūmos 
atstovu Andriumi Bulota. Jie gavo Vilniaus 
karo apygardos rusų vadovybės leidimą 
steigti Vilniuje Lietuvių laikinąjį komitetą 
nukentėjusiems dėl karo šelpti (toliau – 
Vilniaus lietuvių komitetas) be tautų ir tikybos 
skirtumo52. Dar iki karo veiksmų pradžios 
pavojingose pasienio zonose gyvenantys 
žmonės buvo raginami apleisti namus ir trauktis 
į rytinėje Lietuvos dalyje esantį Vilnių53. Net 
neprasidėjus aktyviems karo veiksmams liepos 
29 (rugpjūčio 11) d. įvyko komiteto steigiamasis 
susirinkimas. Jame dalyvavo 44 žmonės. 
Komitetą sudarė 20 asmenų: pirmininkė V. 
Landsbergienė, vicepirmininkai: buvęs 2-osios 
ir 3-iosios Dūmos narys A. Bulota ir kunigas 
Juozas Bakšys, nariai – D. Malinauskas, 
kunigas V. Jezukevičius, kasininkas – kun. 
Juozapas Kukta, jo padėjėjai aukoms rinkti – 
Emilija Vileišienė, Petronėlė Klimanskaitė, J. 
Sapkauskaitė ir Barbora Žižytė. Sekretoriais tapo 
D. Malinauskas, kun. V. Jezukevičius ir Felicija 
Bortkevičienė. Be minėtų asmenų, Vilniaus 
lietuvių komitetui priklausė Jonas Vileišis, 
Julija Žymantienė-Žemaitė, Gincevičiūtė, 
Stulginskaitė, Brazys ir kt. Tai buvo pirma 
lietuvių karo pabėgėlių šalpos įstaiga, 
globojusi iš pradžių 150 žmonių54, apgyvendintų 
Šv. Mikalojaus bažnyčios klebonijos namuose ir 
Blaivybės draugijos salėje (esančioje ten pat). 
Mykolas Biržiška apie tai rašė: „Pradžioje tat 
darė kelios geros širdies moterys (Viktorija 
Landsbergienė55, Emilija Vileišienė ir kitos), 
paskiau ir didelis būrys, ilgainiui virtęs Lietuvių 
Draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti Centro 
komitetu, prie kurio veikė ir tos draugijos 
Vilniaus komitetas.“56 V. Landsbergienę po 
dviejų mėnesių pakeitė A. Bulota. Žemaitė rašė, 
kad tarp V. Landsbergienės ir E. Vileišienės buvo 
kilęs konfliktas57, po jo pirmoji atsistatydino iš 
pirmininkės pareigų. Vilniaus lietuvių komiteto 
veiklos zonai priklausė Vilniaus miestas. M. 
Biržiška nutylėjo, kodėl Vilniaus lietuvių 
komiteto veiklos zona nebuvo padidinta, o 
prireikė naujos organizacijos. 1914 m. rupjūčio 
25 (rugsėjo 7) d., kaip teigia Vytas Urbonas, 
Stasio Šilingo pastangomis buvo įsteigtas 
Lietuvių politikos centras (toliau – LPC). Bet 
jam, matyt, nesisekė suderinti interesų konflikto 
tarp kairės ir dešinės, arba tarp konservatorių ir 
radikalų, Vilniaus lietuvių komitete.

Lietuvių politikos centras

V. Urbonas nurodo, kad 1914 m. rugpjūčio 
25 (rugsėjo 7) d. S. Šilingas įsteigė Lietuvių 
politikos centrą58. Slaptasis Lietuvių 
politikos centras59, arba Lietuvių centras60, 
karo pradžioje buvo vadinamas skirtingai: 

Politikų būreliu, Politikų rateliu, Politikų 
kuopa (kuopele) ir net Politikų konsorciumu 
(bendrove)61. Nuolatinio narių skaičiaus jis 
neturėjo62. Dėl LPC steigimo iniciatoriaus S. 
Šilingo diskusijų nekyla63, o štai dėl įsteigimo 
datos nėra vieningos nuomonės. V. Urbonas 
nurodo LPC steigimo datą 1914 m. rugpjūčio 
25 (rugsėjo 7) d., R. Lopata – tą pačią. Pastarasis 
remiasi rankraštiniais Petro Leono atsiminimais64. 
Dar tarpukariu leistoje „Mūsų senovėje“ buvo 
publikuojami P. Leono prisiminimai, kuriuose 
pateikiama ir kita data, tai yra 1914 m. rugpjūčio 
27 diena65. Prisiminimuose rašoma, kad 
susirinkime dalyvavo 20 asmenų, iš jų paminėti 
tik trys: J. Vileišis, A. Bulota, kun. Konstantinas 
Olšauskas. Anot Martyno Yčo, LPC „lankytojai 
buvo S. Šilingas, L. Noreika, J. Kubilius, M. 
Sleževičius, laikas nuo laiko dar ateidavo 
daktaras J. Basanavičius, A. Smetona, daktaras J. 
Šaulys, kunigas Dogelis, P. Dovydaitis, M. Yčas 
ir kiti66“. M. Romeris yra nurodęs politinių srovių 
lyderius. „Gintarinei“ grupei priklausė dr. Jonas 
Basanavičius, D. Malinauskas, Liudas Gira, kun. 
V. Jezukevičius, pasiuntinys M. Yčas, Mykolas 
Sleževičius, S. Šilingas, tapytojas Adomas Varnas 
ir kiti67. Kitą autonomistų grupę, ideologiškai 
priešingą „gintarinei“, sudarė „socialdemokratai 
Janulaitis ir Kairys, radikalas Šaulys, demokratai 
Jonas Vileišis ir Bulota, nuosaikieji nacionalistai 
ir klerikalai, kaip Čiurlys, Smetona, kun. 
Kukta68“. Socialdemokratai, anot M. Yčo, 
nedalyvavo LPC veikloje69. Nors LPC egzistavo 
trumpai70, jis įsteigė buvusių ir dabartinių Dūmos 
atstovų komitetą, kuriam A. Bulota pasiūlė 
suteikti „liberum veto“ teisę. Nebe M. Yčo ir 
komiteto atstovų71 iniciatyvos buvo nuspręsta 
steigti Lietuvių draugiją nukentėjusiems dėl karo 
šelpti. Ji turėjo veikti Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir 
Gardino gubernijose72. Kairieji tikėjosi dominuoti 
naujoje draugijoje. Filantropinių organizacijų 
finansavimas lėmė jų populiarumą. Laikui bėgant 
pagrindiniu finansavimo šaltiniu tapo pinigai, 
gauti iš Didžiosios kunigaikštytės Tatjanos 
komiteto per Vilniaus skyrių. Teikiama pagalba 
siekė nuo 10 000 rublių karo pradžioje iki 150 
000 rublių prieš vokiečiams okupuojant Vilnių. 
Verta prisiminti, kad Petras Vileišis 1898  m. 
atsivežė į Vilnių 800 000 rublių ir išleido juos 
lietuvybei gaivinti.

Kunigaikštytės Tatjanos Nikolajevnos 
komitetas

Labdaringasis komitetas buvo pavadintas 
jo globėjos, caro antrosios dukters vardu. 
Oficialus komiteto pavadinimas: „Комитет 
его императорского величества великой 
княжны Татьяны Николаевны для оказания 
временной помощи пострадавшим от 
военных бедствий“, įsteigtas 1914 m. rugsėjo 
14-ąją73. Didžiosios kunigaikštytės Tatjanos 
komiteto Vilniaus skyrius buvo įkurtas 1914 
m. spalio 8 (21) d. Steigiamasis posėdis vyko 
Gubernijos valdybos salėje, pirmininkaujant 
senatoriui Aleksiejui Neidgardui74 (Tatjanos 
komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti 
pirmininkui), dalyvaujant Vilniaus ir Suvalkų 
gubernatoriams, įvairiems valdžios atstovams 
ir Vilniaus karo pabėgėlių šelpimo organizacijų 
delegatams. Per šį posėdį buvo nutarta Vilniuje 
įsteigti Tatjanos komiteto skyrių, įtraukiant 
po 3 žmones (du narius ir vieną kandidatą) iš 
jau esančių Vilniuje šelpimo organizacijų. Tos 
pačios dienos vakarą Vilniaus lietuvių komitete 
nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo išrinkti 
atstovai į Vilniuje steigiamą Kunigaikštytės 
Tatjanos komiteto skyrių: kunigas V. 
Jezukevičius ir advokatas A. Bulota, kandidatė E. 
Vileišienė75. Tatjanos komiteto Vilniaus skyriaus 
pirmininku tapo Vilniaus gubernatorius76. 1914 
m. spalio 10 (23) d. „Viltis“ informavo, kad 
„Vilniaus Liet. Susišelpimo draugija“ išsirinko 
atstovus į Kunigaikštytės Tatjanos komiteto 
Vilniaus skyrių: d-rą A. Vileišį, D. Malinauską 
ir A. Smetoną77“. 1914 m. spalio 9-osios vakarą 
„Vilties“ redakcijoje vykusiame visuotiniame 
Vilniaus lietuvių draugijos vargdienių vaikams 
globoti susirinkime buvo išrinkti atstovai į 
Kunigaikštytės Tatjanos komiteto Vilniaus 
skyrių: inžinierius Juozas Skripkus, V. 
Urbanavičius ir kunigas Pranas Bieliauskas78. 

39 Staliūnas D., „Senalietuviai“ ir „jaunalietuviai“ 
kaip analitinės kategorijos, apibūdinančios lenkų ir 
lietuvių konfliktą“, in: Lietuvos istorijos metraštis, 
2015, p. 109–119.

40 Lopata R., „Lietuvos valstybingumo raida 
1914–1918 metais“, in: Lietuvių atgimimo istorijos 
studijos, t. 9, Vilnius, 1996, p. 6.

41  Bukaitė V., Nepriklausomybės Akto signataras 
Petras Klimas, Vilnius, 2016, p. 29, 53.

42 Ibid., p. 63.
43 „Naujas gyvenimo lapas“, in: Lietuvos žinios, 

1918 09 05 (18), Nr. 90, p. 1.
44 „Austrijos sosto įpėdinio su žmona 

nužudymas“, in: Viltis, 1914 06 17 (29), Nr. 131 
(1079), p. 2.

45 „Vokietija paskelbė Rusijai karą. Telegramos“, 
in: Viltis, 1914 07 22 (04), Nr. 161 (1109), p. 2.

46 Stomma V., „Iškilmingas karo paskelbimas“, 
in: Voruta, 2010 08 07, Nr. 15, p. 15.

47 Čepėnas P., Naujųjų laikų istorija, t. 2, 
fotografuotinis leidimas, Vilnius, 1992, p. 15.

48 Solak Z., Tarp Lenkijos ir Lietuvos. Mykolo 
Romerio gyvenimas ir veikla (1880–1920), Vilnius, 
2008, p. 194–195.

49 Čepėnas P., Naujųjų laikų istorija, t. 2, 
fotografuotinis leidimas, Vilnius, 1992, p. 17.

50 Rusijos gubernijų bei apskričių savivaldybė 
(1864–1918).

51 Skirtinguose šaltiniuose įvardijamas kaip 
Vladislovas, Ladislovas.

52 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto 
nukentėjusiems del karo šelpti apyskaita: nuo 1914 
m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. liepos mėn. 1 d., 
1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. 4.

53 Lukminaitė Solveiga, „Lietuva prieš 100 
metų: tūkstančiams tautiečių sunki karo pabėgėlių 
dalia“. Prieiga per internetą – <https://www.delfi.
lt/multimedija/lt1918/lietuva-pries-100-metu-
tukstanciams-tautieciu-sunki-karo-pabegeliu-
dalia.d?id=78552757>.

54 „Vilniaus lietuvių komitetas nukentėjusiems 
nuo karo šelpti“, in: Lietuvos žinios, 1914 09 08, Nr. 
163, p. 2.

55 Kai kur rašoma Liandsbergienė, žr. <http://
www.skrastas.lt/?data=2013-02-27&rub_raj=11405
35305&id=1360862446&pried=2013-02-15>.

56 Biržiška M., Lietuvių tautos kelias į naująjį 
gyvenimą, t. 2, Los Angeles, 1953, p. 223.

57 Žemaitė, [Pabėgeliais besirūpinant], Raštai, t. 
5, Vilnius, 1957, p. 430–431.

58 Urbonas V., Stasys Šilingas: gyvenimas tautai 
ir valstybei, Vilnius, 2010, p. 86.

59 Lietuvos istorija, redagavo A. Šapoka, Kaunas, 
1936, p. 534.

60 Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės 
keliais, t. 1, antroji laida, 1991, p. 232.

61 Čepėnas P., Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 
2, Vilnius, 1992, p. 35.

62 Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės 
keliais, t. 2, antroji laida, 1991, p. 61.

63 Ibid., p. 232, 61.
64 Leono P. atsiminimai, LMAVB, RS, f. 117–

1079, l. 29.
65 Leonas P., „Mano pergyvenimai (1914–1919)“ 

(ištraukos), in: Mūsų senovė, Nr. 2, 1938, p. 287–288.
66 Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės 

keliais, t. 2, sntroji laida, 1991, p. 61.
67 Romer M., Dzienniki 1914–1915, Warszawa, 

2017, p. 128.
68 Ibid., p. 128–129.
69 Yčas M., Iš Agaro krašto. 1885–1941, Kaunas: 

Candela, 2009, p. 139.
70 Yčas M., Atsiminimai Nepriklausomybės 

keliais, t. 2, antroji laida, 1991, p. 69.
71 Yčas M., op. cit., p. 64.
72 Lietuvių draugijos Centralinio komiteto 

nukentėjusiems del karo šelpti apyskaita: nuo 1914 
m. lapkričio mėn. 22 d. ligi 1915 m. liepos mėn. 1 d., 
1915 (Petrapilis: imprimerie „Petchat“), p. IX.

73 Туманова А. С., Гражданское общество и его 
адаптивные возможности в кризисных условиях 
// XII Международная научная конференция по 
проблемам развития экономики и общества. В 
4 кн. – Кн. 1. М.: НИУ ВШЭ, 2012. Prieiga per 
internetą – <https://www.civisbook.ru/files/File/
Tumanova_gr.pdf>.

74 A. Б. Нейтгард.
75 „Lietuvos žinios. Vilniuje“, in: Lietuvos žinios, 

1914 10 12, Nr. 165, p. 2.
76 „Karo pabėgėlių šelpimo reikalu“, in: Vilniaus 

kronika, Viltis, 1914 10 09 (22), Nr. 227 (1175), p. 1.
77 „Susirinkimas“, in: Vilniaus kronika, Viltis, 

1914 10 10 (23), Nr. 228 (1176), p. 1.; „Lietuvos 
žinios. Vilniuje“, in: Lietuvos žinios, 1914 10 15, Nr. 
166, p. 2.

78 Vilniaus Liet. Susišelpimo draugija, „Vilniaus 
kronika”, in: Viltis, 1914 10 10 (23), Nr. 228 (1176), 
p. 1.



2019 m. birželio 29 d. Nr. 6 (860)6 Voruta

Lietuvos bajorijos istorija

Jiezno Bieliauskai – Trakų Bieliauskų atstovai
Dr. Irma RANDAKEVIČIENĖ, Vilnius

Tęsinys kitame numeryje

Pradžia Nr. 5 (859)

Taip pat Kisieliškėse gyveno Bieliauskas 
Kazimieras, kuris buvo minėto Bieliausko 
Jono ir Staropolskytės Magdalenos sūnus. 
Jis vedė Rozaliją Liubertaitę. Nurodoma, 
jog jo santuokoje dalyvavo Jonas Trakimas. 
Vėlgi viename jo vaiko krikšto dokumente 
rašoma, jog 1785 m. Kisieliškėse pakrikštytas 
Bieliauskas Vincas, sūnus Bieliausko 
Kazimiero ir Rozos Liubertaitės. Krikšto 
tėvai: Adomas Liubertas ir Marijona 
Kiškūnaitė. Kitame krikšte jau rašomos abi 
pavardės: 1790 m. Kisieliškėse pakrikštyta 
Bieliauskaitė Antonina, duktė Bieliausko 
(lot. seu) Trakimo Kazimiero ir Rozos 
Liubertaitės. Krikšto tėvai: bajoras Jonas 
Voicechovičius ir bajorė Marijona Geištoraitė. 
Pati Bieliauskienė Rozalija 1799 m. kartu su 
bajoru Andriumi Stankevičiumi pakrikštijo 
Juozo ir Kristinos Liubertaitės Putrų sūnų 
Kasperą Putriškėse. 1799 m. Bieliauskas 
Kazimieras Kisieliškėse pakrikštijo Kiškūnų 
dukterį Agotą.

Bieliauskai gyveno ir Dukurnonių 
kaime. Kunigas Pranas Bieliauskas savo 
prisiminimų knygoje nurodo, jog jie 
buvo bajorai. Matyt, apie tai jis perskaitė 
metrikinėse knygose, o apie savus perskaitė 
kaip apie darbininkus. Bet tam jis turėjo 
per mažai laiko, vos tris savaites Vilniaus 
metropolijos kurijos metrikų skyriuje, 
kur dirbo paslapčia, o tuo metu (t. y. 1938 
m.) į Vilniaus miesto istorijos archyvą 
Mindaugo gatvėje lenkų valdžios nebuvo 
įleistas. Dukurnonyse broliai Mykolas ir 
Jurgis apsigyveno apie 1750 metus. Mykolas 
1753 m. Paukštiškėse vedė Nienartovičiūtę 
Oną. Liudijo Kondratas Kiškūnas, Mykolas 
Karpavičius. Mykolo brolis Jurgis Bieliauskas 
1761 m. vedė Kotryną Nienartovičiūtę. 
Santuokos liudytojai tie patys: Kiškūnas 
ir Karpavičius. Bieliauskas Mykolas po 
vestuvių su šeima persikėlė gyventi į 
Kisieliškes, Jurgis liko Dukurnonyse.

Taigi, kaip matyti, net trys Bieliauskai 
vedė tris Nienartovičiūtes: Jonas Bieliauskas 
iš Kisieliškių ir Mykolas bei Jurgis iš 
Dukurnonių. Jau ankstesniuose autorės 
straipsniuose minėta, jog Nienartovičiai 
buvo Jiezno muzikai, Petras Nienartovičius 
grojo Pacų rūmuose ir buvo metrikuose 
žymimas kaip rūmų muzikas.

Bieliauskas Mykolas susilaukė 6–7 
vaikų, turėjo kažkokias pareigas, nes kartais 
metrikuose buvo rašomas su trumpiniu: 
„MD“, mirė 86 metų amžiaus.

1795 m. revizinėse pasakose arba 
gyventojų surašyme nurodyta,  jog 
Bieliauskas Jurgis, Mykolo brolis (tuo 
metu 56 metų, gim. 1739 m.), sūnus Jurgio, 
gyveno Dukurnonyse, taip pat nurodyta jo 
žmona Kotryna, 50 metų amžiaus, sūnūs: 
Adomas (30 m.), Jonas (18 m.), Jurgis (14 
m.), Joachimas (12 m.), duktė Magdalena 
(10 metų) ir  sūnaus Adomo žmona 
Marijona. Sūnus Martynas Bieliauskas prie 
Dukurnonių sąrašų neįrašytas, nes tuo 
metu ėjo liokajaus pareigas Kašonių dvare, 
stovėjusiame Jiezno parapijoje, bet šiek tiek 
toliau nuo Dukurnonių. Neįrašytas ir Jurgio 
sūnus Kazimieras, nes šis su šeima gyveno 
Kisieliškėse.

Jurgio Bieliausko vaikus krikštijo 
Nienartovičiai, taip pat jau ne kartą minėti 
Kiškūnai, Subočiai. Kaip matyti, šių giminių 
atstovai glaudžiai tarpusavyje bendravo. 
Tarp Dukurnonių Bieliauskų taip pat 
šmėkščioja ir Trakimo pavardė. Pvz., 1807 
m. bajoras Bieliauskas Jurgis su bajore 
Bieliauskiene Anastasija (sūnaus Martyno 
žmona) pakrikštijo Simono Šimakausko ir 
Elžbietos Trakimaitės sūnų Motiejų. 1808 m. 
Dukurnonyse mirė „gospodarz“ Bieliauskas 
Jurgis. 1815 m. Dukurnonyse mirė jo 
žmona  – bajorė Bieliauskienė Kotryna.

Įdomi istorijai situacija nutiko su Jurgio 
Bieliausko vaikais. Kaip minėta, Jurgis 
turėjo šešis sūnus: Martyną, Kazimierą, 
Adomą, Joną, Jurgį ir Joachimą. Ko gero 
protingiausias ir visko sumanytojas iš jų 
buvo Martynas, ėjęs liokajaus pareigas 
Kašonių dvare. Kai broliai apsivedė, pasipylė 
jų vaikų krikštynos. Pirmuosiuose vaikų 
krikštuose jie įvardyti kaip darbininkai.

Pvz., 1787 m. Sabovoje pakrikštyta 

Bieliauskaitė Elžbieta, duktė darbininko 
(lot. non subditor euclise) Bieliausko (lot. 
seu) Trakimo Kazimiero ir Sofijos Dičkutės 
(lot. seu) Kasčionytės. Krikšto tėvai: bajoras 
Petras Nienartovičius (lot. thesaurus aula) ir 
Kristina Brodska, ekonomo žmona. 1808 m. 
Dukurnonyse pakrikštytas Bieliauskas Jonas 
Evangelistas, sūnus Bieliausko Trakimo Jono 
ir Elenos. 1804 m. Dukurnonyse pakrikštyta 
Trakimaitė Rozalija, duktė Trakimo Adomo 
ir Liubertaitės Marijos. Krikšto tėvai: bajoras 
Juozas Zajančkovskis ir bajorė Anastasija 
Bieliauskienė (liokajaus Martyno Bieliausko 
žmona).

Adomas iš brolių mirė anksčiausiai, 
1805  m. jis nuskendo upėje. Jo mirties metrike 
nurodoma, jog: 1805 m. Dukurnonyse mirė 
Bieliauskas Adomas „szyli“ Trakimas, kuris 
nuskendo. Taigi, vėlgi minima Trakimo 
pavardė. Jurgį į tuoktuves Darsuniškio 
bažnyčioje nulydėjo brolis Martynas, taip 
pat Subočius bei Stankevičius (smulkusis 
bajoras). Pirmasis Jurgio (metrike įrašyta 
darbininko) sūnus Povilas gimė 1810 m. 
Krikšto tėvu tapo Tomas Kiškūnas.

Tačiau 1812 m., kas sutapo su Napoleono 
karų metais, bažnytiniuose metrikuose visi 
broliai Bieliauskai iš Dukurnonių imami 
vadinti bajorais. Štai 1812 m. metrike 
nurodoma, jog Dukurnonyse pakrikštytas 
bajoras Bieliauskas Feliksas, sūnus bajorų 
Bieliausko Jurgio ir Magdalenos. 1815 
m. Dukurnonyse pakrikštytas bajoras 
Bieliauskas Juozas, sūnus bajorų Bieliausko 
Jurgio ir Magdalenos Voidvilavičiūtės. 
1812 m. Dukurnonyse pakrikštytas bajoras 
Bieliauskas Liudvikas, sūnus bajorų 
Bieliausko Jono ir Elenos Dobrisovaitės. 
1812 m. Dukurnonyse pakrikštyta bajorė 
Bieliauskaitė Agota, duktė bajorų Joachimo 
ir Kotrynos Bieliauskų. 1814 m. Jiezne 
pakrikštytas bajoras Bieliauskas Ignacijus, 
sūnus bajoro Bieliausko Martyno ir 
Anastasijos Matukevičiūtės. Krikšto tėvai: 
bajorai Vincentas Skorinskis ir Leonora 
Zablocka. 1817 m. Jiezne pakrikštytas bajoras 
Bieliauskas Hiacintas Silvestras, sūnus 
bajoro Bieliausko Martyno ir Anastasijos 
Matukevičiūtės. Krikšto tėvai: bajorai 
Juzefas Dimša (horacijus) ir bajorė Zuzana 
Bentakovska. 1819 m. Jiezne pakrikštyta 
Bieliauskaitė Domicelė, duktė Bieliausko 
Martyno ir Anastasijos Matukevičiūtės. 
Krikšto tėvai: bajoras Piotras Janovičius 
ir Konstancija Kovalevska. 1821 m. Jiezne 
pakrikštytas bajoras Bieliauskas Adomas, 
sūnus bajoro Bieliausko Martyno ir 
Anastasijos Matukevičiūtės. Krikšto tėvai: 
bajorai Adomas Bartusevičius ir Malgožata 
Kovalevska.

 Tai, jog Dukurnonių Bieliauskai turėjo 
ryšį su Kauno bajoru, minimu 1795 m. 
revizinėse pasakose kaip Valunų palivarko 
valdytoju, Antanu Bieliausku, parodo ir 
šis metrikas: 1796 m. Sabovoje pakrikštyta 
L iuber tav ič iū tė  Anas tas i j a ,  duktė 

Liubertavičiaus Adomo ir Bieliauskaitės 
Kotrynos. Krikšto tėvu tapo bajoras Antanas 
Bieliauskas.

 Tokie metrikų įrašai rodo, jog penki 
broliai Bieliauskai iš Dukurnonių pateikė 
dokumentus komisijai dėl bajoriškos kilmės 
verifikacijos. Tačiau Trakų Bieliauskų 
prašymai buvo atmesti ir jie nebuvo 
patvirtinti. Lietuvos valstybės archyve, 
391 fondo bylose saugomas dokumentas, 
kuriame nurodyta, jog dėl Trakų Bieliauskų  
„nепоследовало указа” (rus.) 1819 m. gruodžio 
17 d., tai reikštų, kad nevykdė įsakymo. 
Vilniaus, Kauno Bieliauskų genealoginiuose 
dokumentuose vadovaujamasi būtent šiuo 
įsaku, kaip bajoriškos kilmės patvirtinimu.

 Prof. Tamara Bairašauskaitė nurodo, jog: 
XIX a. daugybė bajorų giminių įsitraukė 

į dokumentų paiešką, kad juos pateiktų kaip 
kilmės įrodymą. […] Siekiant įrodyti bajorystę 
reikėjo pagrįsti giminės senumą, giminystės ryšį 
pagal tiesioginę vyrišką liniją, atitikti bajorystės 
kriterijų per sąsajas su žemėvalda, karo ar 
civiline tarnyba. Dokumentų ieškota daugybėje 
institucijų: privačiuose ir bažnyčių archyvuose, 
teismų aktuose, Lietuvos Metrikoje ir pan. 
Pateiktus dokumentus nagrinėjo gubernijose 
įsteigtos Bajorų deputacijos. […] Smulkiesiems 
bajorams trūko žemvaldžių statuso, tvirtos 
socialinės padėties ir genealogijos šaltinių. 
Rekonstruojant giminystės ryšius jiems teko 
apsiriboti keturiomis kartomis (tiek, kiek reikalavo 
įstatymas), kukliomis genealoginėmis schemomis 
ir menkomis žiniomis apie giminės narius.

Dukurnonių Bieliauskai turbūt nesurinko 
kilmės dokumentų, juk į Jiezną jie atsikėlė iš 
svetur (jų tėvai), taip pat neturėjo dvarų, savo 
dispozicijoje valstiečių ir pinigų susimokėti 
už bajorystės tvirtinimo procedūras bei 
mokesčių. Juk jie patys dirbo vienus ar kitus 
darbus, kaip pvz., Martynas dirbo liokajumi 
Kašonių dvare.

Todėl susiklostė tokia padėtis, kad pvz., 
Jurgio Bieliausko sūnus Feliksas (Felicijanas) 
1812 m. Dukurnonyse gimė kaip bajoras 
(tai aiškiai nurodyta jo krikšto metrike), 
o susituokė jis kaip darbininkas 1839 m. 
Su žmona Agnieška Slivinskaite susilaukė 
kelių vaikų, tarp jų sūnaus Baltramiejaus 
Bieliausko, vėliau išsiųsto į Užkaukazę atlikti 
rekrūto prievolės. Baltramiejus Bieliauskas, 
grįžęs iš tarnystės Užkaukazės linijiniame 
batalione, susituokė jau būdamas 29 metų. 
Deja, jo pirma žmona anksti mirė, numirė 
ir pirmieji vaikučiai. Iš antros santuokos su 
Ieva Šabasevičiūte liko dvi dukterys Marija ir 
Kotryna Bieliauskaitės. Marija Bieliauskaitė 
ištekėjo 1907 m. už Petro Vaičiūno. Jų 
santuokos metrike yra nurodyta, jog Petras 
Vaičiūnas, sūnus Mato Vaičiūno ir Teresės 
Jodkovskos-Vaičiūnienės (kuri buvo bajorų 
Leono Jurgio Jodkovskio ir Ievos Jodkovskos 
duktė).

Tikėtina, jog Kisieliškėse Marytė ir 
Petras Vaičiūnai gyveno ir beveik visų 
vaikų susilaukė Staropolskių name 

(kaip kampininkai, nes gyveno ir Ginkų 
palikuonių – namo paveldėtojų), vėliau apie 
1930 m. persikėlė į Daukantus (buvę Nibriai, 
Trezantolio dvaro teritorija).

Šiek tiek apie kunigą Praną Bieliauską
 
Pranas Bieliauskas gimė 1883 m. 

rugpjūčio 23 d. Slabados kaime, Jiezno 
valsčiuje. Jis pats rašo: „... gimiau su Aušra. 
Tais pačiais 1883 metais rugpjūčio 23 dieną 
išėjo penktasis Aušros numeris” (Bieliauskas 
Pranas, Iš Slabados kaimo – į Vilniaus 
katedrą, Trakai: Voruta, 2013). Nurodo, 
jog buvo aštuntas vaikas šeimoje. Kunigo 
tėvai – Jonas Bieliauskas ir Konstancija 
Mastauskaitė (Kerševičiūtė) Bieliauskienė. 
Kūdikis buvo pakrikštytas Jiezno bažnyčios 
administratoriaus Mykolo Paučinskio kitą 
dieną po gimimo, o krikšto tėveliais tapo 
tame pačiame Slabados kaime gyvenęs 
ramaus būdo ūkininkas Andrius Bieliauskas 
ir Felikso Šuvalsko žmona Kotryna.

Kunigo tėvas Jonas Bieliauskas gimė 
1845 m. lapkričio 20 d. Antano Bieliausko 
ir Rozalijos Aleknavičiūtės Bieliauskų 
šeimoje, kurie turėjo septynis vaikus, iš jų 
užaugo keturi – trys seserys ir sūnus Pranas. 
Antanas Bieliauskas ir Rozalija Aleknavičiūtė 
susituokė 1840 metais. Santuokos metrike 
nurodyta, jog jaunuolis iš Slabados, jaunoji  – 
iš Nibrių.

Paminėtina, jog Aleknavičiai buvo viena 
seniausių ir gausiausių Nibrių giminių. XVIII 
amžiuje jie metrikuose rašomi ir su gražia, 
senovine pavarde – Baniukai. Rozalijos 
Aleknavičiūtės tėvai Mateušas ir Liudvika 
Kazlauskaitė Aleknavičiai, o Antano 
Bieliausko tėvai Motiejus ir Ona Mazuronytė 
Bieliauskai. Liudytojais santuokoje nurodyti 
Dionizas Subačius, Antanas Marcinkevičius 
ir Martynas Tamošiūnas (bajorės Ievos 
Tamošiūnaitės-Jodkovskos, Kisieliškių 
dvaro savininkės, tėvas).

Kunigo senelis Antanas gimė 1814 m. 
Slabadoje kaip sūnus Bieliausko Motiejaus 
ir Onos Mazuronytės. Krikšto tėvai: 
bajoras Juzefas Przeminickis ir Antonina 
Matulevičienė. Kai kurių Motiejaus ir Onos 
Bieliauskų vaikų krikštų metrikuose įrašyta 
pavardė ne Bieliauskas, o Trakimas. Pirmasis 
jų sūnus Martynas gimė ne Slabadoje, o 
Kisieliškėse. Kunigas Pranas Bieliauskas 
savo atsiminimuose svarstė, kodėl jo 
proseneliai persikėlė iš Kisieliškių į Slabadą, 
galbūt pritraukė Kašonių dvaras, iš kurio 
savininkų gavo valaką žemės ir privalėjo eiti 
į dvarą dirbti. Apie tai, jog prosenelis kėlėsi 
iš Kisieliškių į Slabadą, kunigui pasakojo ir 
jo tėvas.

Kunigo proseneliai Motiejus ir Ona 
susituokė 1801 m. spalio 17 d. Kisieliškėse. 
Tuoktuvių liudytojais buvo Jonas Bieliauskas 
ir Martynas Mazuronis. O Motiejaus krikšto 
metrikas tikėtina yra šis: 1780 m. Kisieliškėse 
pakrikštytas Bieliauskas Motiejus, sūnus 
Bieliausko Jono ir Lenartovičiūtės Kotrynos.

Paminėtina, jog Jiezno metrikuose XVIII 
a. Lenartovičiai ir Nenartovičiai buvo ta 
pati giminė, tik kunigas kartais rašydavo 
jų pavardę su N, kartais su L, o kartais 
trumpindavo ir rašydavo tiesiog Nartovičius. 
Tą patį Motiejaus ir Onos jau minėtą pirmąjį 
sūnų pakrikštijo Juozas Nartovičius. Dar 
vieno jų vaiko krikšto motina tapo Juzefa 
Trakimaitė. Šios Juzefos Bieliauskaitės 
(Trakimaitės) santuokoje dalyvavo net keli 
Nartovičiai – Nienartovičiai. Ji pati 1805 m. su 
Anupru Kiškūnu pakrikštijo Piecevskiuose 
Kiškūno Simono sūnų Stanislovą. Taigi, 
„sukasi“ tos pačios pavardės.

Kunigo Prano Bieliausko prosenelio 
tėvas yra tikriausiai yra tas pats ekonomas 
Jonas Bieliauskas (kunigo prisiminimų 
knygoje įvardytas kaip Bieliauskis), apie 
kurį kunigas rašė, jog Kisieliškėse gyveno 
Jonas Bieliauskis, Kašonių dvaro ekonomas, 
dalyvavo bažnytinėse apeigose su šlėktomis. 
Pats buvo šlėkta.

Kunigas Pranas Bieliauskas buvo iškili 
asmenybė – jis baigė Vilniaus kunigų 
seminariją, dirbo Vilniaus katedros vikaru 
1911–1940 m., buvo Lietuvos mokslo 
draugijos narys. Rinko lietuvių tautosaką, 
rūpinosi labdara. 

Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Sėdi (iš kairės) Ona 
Žebrauskaitė, Juozas Stankevičius, Jonas Basanavičius, Veronika Alseikienė ir kunigas Pranas 
Bieliauskas. Stovi (iš kairės) Jurgis Šlapelis, Petras Kraujalis ir Vladas Jezukevičius. Nuotr. iš 

<https://lt.wikipedia.org/wiki/Pranas_Bieliauskas>
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Apšvieta Europoje

Apie mistiką, religinius prietarus 
ir stebuklus Proto amžiuje

Įvairių Europos kraštų, Lenkijos ir Lietuvos patirtys
Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius

Pradžia Nr. 4 (858)

Apie XVIII a. vidurį Lenkijos Karalystėje 
ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 
prasidėjusi Apšvietos epocha atnešė 
naujas, su švietimo pertvarka susijusias 
viltis: tikėta, kad su šalies poreikiais 
susietas krašto švietimas taps pagrindiniu 
veiksniu, galinčiu stabdyti politinį ir ūkinį 
Respublikos smukimą, kad gamtos mokslus 
įsisavinusi bajorų jaunuomenė gebės 
pakeisti socialinę tvarką, įveiks valstybės 
krizę, išsaugos valstybingumą. Tiesa, 
valstybei labiau reikėjo ne filosofuojančių 
teoretikų, bet praktinius įgūdžius turinčių 
specialistų (gydytojų, inžinierių, teisininkų, 
ekonomistų, mokytojų). Manyta, kad 
naujas švietimas gali padėti sukurti ir 
naują visuomenę – nebijančią radikalių 
pasikeitimų, atsikračiusią prietarų, 
pasenusių tradicijų, perfrazavus I. Kantą, 
išaugusią iš savo nepilnametystės25. 

Kaip opozicija šaltą logiką garbinusiems 
švietėjams Lenkijoje ir Lietuvoje ėmė veikti 
mistinis žydų sąjūdis, savo idėjomis kėlęs 
maištą prieš kategorišką racionalizmą 
ir modernybę. Didžiosios Britanijos 
religijotyrininkė, buvusi katalikų vienuolė, 
viena žinomiausių religijos temomis 
rašančių autorių Karen Armstrong savo 
studijoje apie Biblijos knygų genezę pateikia 
nemažai informacijos apie šį žydų pradėtą 
reformų sąjūdį26. K. Armstrong nurodo, 
kad judėjimo pradžia siekia 1735 m., kai 
Israelis ben Eliezeris (1698–1760), vargšas 
žydų smuklininkas iš pietryčių Lenkijos, 
pareiškė tapęs baal shem (vardo meistru) 
vienu iš dvasinių gydytojų, klajojančių 
po Rytų Europos kaimus ir mokančių 
Dievo vardu. XVIII a. autorės pristatomas 
kaip itin sunkus ir net tragiškas Lenkijos 
žydams. Minimas dar XVII a. antroje pusėje 
vykęs valstiečių sukilimas prieš bajorus, kai 
buvo išžudyta didžioji dalis visų Lenkijos 
žydų, o tie, kuriems pavyko išsigelbėti, 
ilgus dešimtmečius kentė badą ir skurdą. 
Nevilčiai pasidavę rabinai apleido savo 
bendruomenes ir didžiąją laiko dalį skyrė 
vien Toros tyrinėjimams. 

Reformų sąjūdį pradėjęs Israelis ben 
Eliezeris imtas vadinti Baalo Shem Tovo 
arba trumpiau Beshto (liet. gerbiamo 
meistro) vardu. Beshtas skelbė, kad Dievas 
jį išsirinko ne už Talmudo tyrinėjimus, bet 

todėl, kad tradicines maldas kalbėjęs taip 
karštai, jog pasiekęs ekstatinę sąjungą su 
Dievu. Priešingai nei rabinai, manantys, 
kad Toros tyrinėjimas esti svarbiau už 
bet kokią maldą, Beshtas būtinesne laikė 
kontempliaciją. Be kita ko, jis tvirtino, kad 
rabinui nevalia apsikrauti knygomis ir 
pamiršti varguolius. Beshto, chasidizmo 
pradininko, pasekėjai propagavo Dievo 
meilę, pamaldumą, religinį įsijautimą, 
taip pat tikėjo stebuklais. Chasidai rėmėsi 
XVI a. šventojo mistiko Icchako Lurijos 
(1534–1572) mitu apie dieviškąją kibirkštį, 
klajojančią materialiame pasaulyje27. Jie 
tikėjo, kad Dievas yra visur, kad dieviškoji 
kibirkštis gali būti bet kuriame, net ir 
pačiame menkiausiame daikte ir kad 
pati kasdieniškiausia veikla, tokia kaip 
valgymas, gėrimas, mylėjimasis, fizinis 
ar protinis darbas, yra pilna šventumo ir 
Dievo meilės. Chasidai skelbėsi gyveną 
nuolatinėje Dievo akivaizdoje, o tokias 
jų deklaracijas lydėdavo ekstatiškos, 
triukšmingos maldos, keisti simboliniai 
judesiai (pvz., vertimasis kūliais, 
reiškiantis požiūrio apgręžimą). Kaip 
pilkoje kasdienybėje, taip ir pažįstamame 
Biblijos tekste chasidai ieškojo dieviškosios 
kibirkšties. Jiems buvo svarbi ne tiek 
pažodinė teksto prasmė, kiek po ja slypinti 
dvasinė tikrovė. Kiekvienas chasidas, užuot 
analizavęs Šventraštį, privalėjo jį skaityti 
taip, kad numaldytų sveiką protą (švietėjų 
akcentuotą vertybę) ir leistų Dievo žodžiui 
prabilti per skaitantįjį28.Tokios chasidų 
praktikos sulaukė aršaus žydų ortodoksų 
pasipriešinimo. Itin kritiškai chasidų 
„interpretacijas“ vertino Vilniaus Gaonas 
Elijahu ben Solomonas Zalmanas (1720–
1797) žymiausias religinis autoritetas, 
veikęs religinį, kultūrinį Lietuvos žydų 
bendruomenės savitumą29. Šio XVIII a. 
išminčiaus, Toros ir Talmudo tyrinėtojo 
vardas išgarsino Vilnių kaip Lietuvos 
Jeruzalę (Vilniaus Gaono intelektas ir 
erudicija didžia dalimi prisidėjo prie to, 
kad Vilnius tapo dvasiniu žydų centru, 
garsėjusiu visame pasaulyje). Chasidus jis 
smerkė (vadino net judaizmo išdavikais) 
dėl to, kad šie nevertino Talmudo, 
propagavo mistinį ir menkino mokslinį 
Toros tyrinėjimą, kad dievobaimingumą 
prilygino emocionaliam bendravimui 
su Dievu. Tačiau, pasak užfiksuotų 

amžininkų liudijimų, ir pats Vilniaus 
Gaonas tyrinėdamas Torą pasitelkdavo ne 
vien proto galias: leidęs sau pora valandų 
snūstelti (paprastai prie knygų sėdėdavo 
ištisas valandas, o kad neužmigtų kojas 
mirkydavo lediniame vandenyje), išminčius 
jausdavo, kaip miegant Tora skverbiasi į jo 
sapnus, o jis pats susilieja su dievybe30. 

Chasidus kritikavo ne tik priešiškai 
nusiteikę ortodoksinio judaizmo šalininkai, 
bet ir chasidizmo idėjoms simpatizavę žydų 
intelektualai. Nuo Gardino kilęs XVIII  a. 
antros pusės žydų filosofas, Talmudo 
žinovas ir uolus jo kritikas Saliamonas 
Maimonas Gyvenimo istorijoje pasakoja apie 
„vadinamųjų Chasidim t. y. – pamaldžių, 
visą savo gyvenimą skyrusių maldai ir 
moralinėms dorybėms, tokių, kuriais 
tikrai galima žavėtis ir sekti“31, paieškas. 
Jų neradęs, Maimonas daro išvadą, kad 
chasidizmas tėra žydų tautą užvaldžiusi 
sekta32, o jos nariai – cinikai ir dykinėtojai:

Kai kurie iš tų sektantų, norėję pasirodyti 
tikrais cinikais, pažeidė visas padorumo 
taisykles, bėgiojo gatvėse tiesiog nuogi visų 
akivaizdoje, tenkindami savo natūralius 
polinkius ir t.t. Tokios improvizacijos 
(susinaikinimo pasekmė) lėmė, kad į jų 
pamokslus įsivėlė daugybė kvailų, tiesiog 
beprotiškų, nesuprantamų ir miglotų 
dalykų. Žmonės nuo to net taip išprotėdavo, 
kad patikėdavo daugiau nebeegzistuoją. 
Pagaliau prie viso to prisidėjo dar ir jų 
išdidumas, panieka kitiems žmonėms, kurie 
nepriklausė jų sektai, ypač rabinų požiūriu, 
kurie dalinosi jų bėdomis ir trūkumais, tačiau 
patys buvo daug darbštesni ir naudingesni, 
nei tie tamsūs dykinėtojai.33

Analizuojant XVIII a. skirtingų Europos 
kraštų patirtis, matyti, kad tų pačių 
aplinkybių sąlygotos elgsenos atskiruose 
regionuose buvo nevienodos, dažniausiai 
nulemtos daugiakultūrės visuomenės 
(sudarytos iš religinių, etninių ir kultūrinių 
mažumų) poreikių. Skirtingai priimti ir 
tarpusavyje konfrontavę Apšvietos ir 
Kontrapšvietos intelektualiniai judėjimai. 
Vakarų Europos pavyzdžiai rodo, kad 
tiek Apšvietos, tiek jai oponavusios 
Kontrapšvietos ideologija buvo inicijuota 
ir palaikoma visuomenei gerai žinomų 
akademinio sluoksnio atstovų. Vidurio 

Europos kraštuose situacija buvo kiek 
kita – Vakaruose subrandintas švietėjiškas 
idėjas čia dažniausiai adaptuodavo vietos 
intelektualai, o Apšvietos ideologinės 
programos kritiką reiškė mažai kam žinomi 
visuomeniniai sambūriai ar pavieniai 
asmenys. Taigi būtent Kontrapšvietos, 
kaip opozicinio Apšvietai sąjūdžio, 
procesų nuodugni analizė galėtų atskleisti 
unikalias XVIII a. Vidurio Europos šalių 
patirtis. Tokio pobūdžio tyrimų, skirtų 
LDK būdingoms elgsenoms, kol kas nėra 
publikuota. Apskritai Kontrapšvieta yra 
likusi lietuvių mokslinės istoriografijos 
paraštėse, motyvuojant, kad nėra išlikusių 
rašytinių tekstų, galinčių paliudyti 
konkrečias jos raiškos formas. Tiesa, 
pasigendamo rašytinio palikimo problema 
egzistuoja, beje, lygiai taip pat, kaip ir 
alternatyvūs jos sprendimo būdai. Yra 
gausu netiesioginių (memuaristinių, 
archyvinių) duomenų, fiksuojančių XVIII a. 
antroje pusėje LDK buvusį Kontrapšvietos 
fenomeną. Deramai jį įvertinus ir ištyrus, 
būtų galima atsekti, kokį įspaudą jis paliko 
to meto visuomenės mentalitete. 

Pabaiga

251784 m. mėnlaikraštyje Berlinischne Monatsschrift 
publikuotoje esė „Beantwortung der Frage: Was 
ist Aufklärung“ („Atsakant į klausimą „Kas yra 
Apšvieta“) I. Kantas teigė, kad „Apšvieta – tai 
žmogaus išaugimas iš jo paties nepilnametystės“ 
(žr. Immanuel Kant, „Was ist Aufklärung?“. 
Prieiga per internetą – <http://www.susannealbers.
de/03philosophie-literatur-Kant3.html>, žiūrėta 2019 
03 09). 
26Karen Armstrong, The Bible: A Biography (Books 
That Changed the World), London: Atlantic Books, 
2007, p. 187–190.
27Moshe Idel, Hasidism: Between Ecstasy and Magic, 
Albany: State University of New York Press, 1995, 
p. 172–177.
28Ibid., p. 176.
29Elijah Judah Schochet, The Hasidic Movement and 
the Gaon of Vilna, Northvale: Jason Aronson, Inc. 
Publishers, 1994, p. 126.
30Ibid., p. 120–186.
31Saliamonas Maimonas, Gyvenimo istorija, iš 
vokiečių k. vertė Vita Gaigalaitė, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 114.
32Ibid., p. 144.
33Ibid., p. 145.

Lietuvos kaimų istorija 

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

Vilnius, Nemenčinė, Pabradė, Švenčio-
nys, Adutiškis, Svylionys. Vilnius–Šven-
čionys – 90 km, dar už 30 km – Adutiškis, 
arčiausias Lietuvos taškas prie Lietuvos ir 
Baltarusijos sienos. Geležinkelis priartina 
Kamajus (Baltarusija) prie Adutiškio (Lietu-
va). Privažiavę Adutiškį, pasukame į kairę 
(rodyklė Gilūtos, 3 km važiuojame dabar jau 
žvyrą apklojusiu asfaltu, traukiame keliu, į 
kurį kažkada žvelgė namų langinės, o dabar 
nei namų, nei langinių... Taigi kelias atveda 
prie rodyklės Svylionys (tiesa, kažkas buvo 
raidę S nutrynęs, ir tada kaimas pravažiuo-
jančiam buvo tik Vylionys, neva viliojantis 
atvykti: tik neaišku – kuo?).

Mirštantis Nepriklausomos Lietuvos 
kaimas dabar pasitinka štai kaip: pirma 
pirkia neregiais langais kairėje ir dešinėje 
kelio pusėse... Ir taip beveik per visą kaimą... 
Niekam nereikalingi, tik retkarčiais giminių, 
gyvenančių įvairiose Lietuvos ar užsienio 
vietose, buvusių svylioniškių, aplankomi. 

O buvo laikai, kai kaime klegėjo nerū-
pestingas vaikų juokas, jų tėvelių, senelių, 
senolių godos. Čia rūko namų kaminai, 
vadinasi, namai šildė žmones. O žmonės  – 
namus, dabar jie, nusinešę savo ir kaimo 
paslaptis, istorijas, ilsisi netoliese medžių 
apsuptose kapinėse... Kapinės, pasak Adu-
tiškio bažnyčios klebono, minimos senokai, 
daug antkapinių įrašų lietuvių kalba, vadi-
nasi, atsispirta, Lenkijai okupavus šį kraštą, 
lenkiškajam žodžiui. Dabar amžino poilsio 
vieta sutvarkyta padedant seniūnaitijai ir 
čia palaidotųjų giminaičiams. Prižiūrimi ir 
nežinomų karių kapai: juk čia 1915 m. kovų 
būta. Greta vokiečių kareivio atgulęs amži-
nojo poilsio rusų karys. Kas jie? Bet jie buvo 
gyvi, gyvi tėvų, taip ir nesužinojusių, kur jų 
kraujas ilsisi, vaikai...

Gražu, kad kasmet per Vėlines kapinė-
se laikomos pamaldos, giedamos šventos 
giesmės už mirusiuosius (iniciatorė Birutė 
Kairienė).

Daug istorijų pro Svylionis tekantis 
Svylės vanduo papasakotų, bet, deja, kas 
nutekėjo, negrįžta, nes, kaip sakoma, į tą patį 
vandenį niekada neįbrisi. Taigi, ieškome ži-
nių apie, anot Kultūros ministerijos Regionų 
plėtros skyriaus vedėjos a. a. Irenos Seliu-
kaitės, bemirštančius kaimus (kas paminklą 
pastatys: gal Europos Sąjunga, nuvariusi į 
kaimų išnykimo laikotarpį Lietuvą!).

Lietuvių enciklopedijos 29 tome, išleis-
tame Bostone 1963 m., randame žinių, kad 
„Svilionys – grynai lietuviškas kaimas. Jame 
1920–1930 m. veikė Švenčionių „Ryto“ drau-
gijos mokykla. Lenkų valdžiai ją uždarius, 
tėvai, nenorėdami vaikų leisti į lenkišką 
mokyklą, stengėsi vaikus mokyti lietuviškai 
namuose, čia veikė Šv. Kazimiero draugijos 
skyrius ir netgi Jaunųjų ūkininkų kuopelė. 
Netgi tada, kai lenkai draudė lietuvybę, 
svylioniečiai įsteigė lietuvybę puoselėjantį 
Švenčionių „Ryto“ draugijos skyrių. 

Unikalaus leidinio „Vilenskaja gubernija. Šių durų niekas neatveria jau daugelį metų...
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Tėviškės aušra 
 Nr. 6 (51) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2019 m. birželis 

Rytų Lietuvos mokyklos

Vienuoliktieji „Vilniaus jovarai“ Juodšiliuose
Irma STADALNYKAITĖ, Juodšiliai–Trakai

Gegužės 24 d. Vilniaus rajono Juod-
šilių „Šilo“ gimnazijoje vienuoliktą kartą 
vyko kasmetinė Vilniaus rajono lietuviškų 
mokyklų meno šventė „Vilniaus jovarai“. 
Šventę organizavo lietuvių švietimo draugija 
„Rytas“, Rytų Lietuvos mokytojų sąjunga, 
Juodšilių „Šilo“ gimnazija, rėmė Lietuvos 
Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija, Vytauto Landsbergio fondas, 
Cingų labdaros fondas ir žemės ūkio užda-
roji akcinė bendrovė „Rūta“. Renginį vedė 
tautiniais rūbais pasipuošusios Juodšilių 
„Šilo“ gimnazijos mokytojos Asta Kanavinie-
nė ir Loreta Klimavičienė, jos pabrėžė, kad 
Vilniaus rajono lietuviškų mokyklų mokiniai 
jau vienuoliktą pavasarį į Juodšilius atvyksta 
tam, kad puoselėdami tradicijas skleistų lie-
tuvišką žodį, ir sveikino visus, sugūžėjusius 
kartu pasidžiaugti „Vilniaus jovarų“ švente, 
žydinčiu pavasariu ir gražiu žodžiu, smagiu 
šokiu, skambia daina nubraukti nuo pasaulio 
kaktos rūpesčių raukšles, juk „mes – jaunys-
tė, šėlsmas, džiaugsmas“.

Šventę džiaugsmo kupinais žodžiais 
pradėjo vienas iš jos sumanytojų ir organi-
zatorių – lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ 
pirmininkas Algimantas Masaitis. Jis sveiki-
no visus dalyvius – mažuosius ir gimnazis-
tus, mokytojus ir svečius, atvykusius tarsi į 
moksleivių atlaidus – mokslo metų rūpesčiai 
baigiasi, taigi pats laikas burtis draugėn ir 
planuoti vasaros atostogas. 

Susirinkusiuosius sveikino ir Rytų Lietu-
vos mokytojų sąjungos pirmininkė Danguolė 
Sabienė. Kaip ir A. Masaitis, ji džiaugėsi, kad 
„Vilniaus jovarai“ pradėjo antrąjį dešimtmetį, 
kad jau vienuoliktą kartą čia, Juodšiliuose, visi 
susirinkę „dainuoti, šokti, groti ir gražiai kalbė-
ti“. Ji dėkojo visiems, tačiau pirmiausia – moki-
nukams, taip pat padėka skriejo mokytojams ir 
mokyklų vadovams už tai, kad kasmet stengia-
masi suburti ir į šią šventę atvežti jaunuosius at-
likėjus. Svarbu, kad „kasmet mūsų visų meninis 
lygis kiltų, sceninė kultūra gerėtų ir kad mes visi 
kartu skleistume lietuvišką žodį. Esu tikra, kad, 
jeigu ne Jūs, ne mūsų mokyklos, šitame krašte 

būtų mažiau lietuvių kalbos, mažiau lietuviškų 
dainų, mažiau lietuviškų šokių, todėl labai nuo-
širdžiai Jums visiems dėkoju, labai nuoširdžiai 
Jums visiems linkiu šiandien mus linksminti ir 
parodyti, ko per metus išmokote gražiausio ir 
geriausio“, – tęsė D. Sabienė. Ji taip pat priminė, 
kad 2019-ieji yra ypatingi – jie LR Seimo nuta-
rimais paskelbti Lietuvos Tarybos Pirmininko, 
pirmojo Lietuvos Valstybės Prezidento Antano 
Smetonos, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų ir laikinosios sostinės 
atminimo, Žemaitijos, Pasaulio lietuvių, Jėzuitų 
misijos Lietuvoje, Jono Žemaičio-Vytauto, Juozo 
Naujalio, Juozo Tumo-Vaižganto, vietovardžių, 
vadinasi, drauge ir lietuvių kalbos, metais. Taigi 
linkėjo ir šiųmetinių „Vilniaus jovarų“ metu 
atminti šias sukaktis. 

Sveikinimų ir įkvepiančių žodžių negai-
lėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministe-
rijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas 
Jonas Vasiliauskas, dedantis daug pastangų, 
kad Rytų Lietuvoje kurtųsi, gyvuotų ir iš-
liktų lietuviškos ugdymo įstaigos, kad būtų 
užtikrinta kiekvieno teisė į ugdymą lietuvių 
kalba ir regionas būtų patrauklus jame besi-
kuriančioms jaunoms šeimoms. Jis palinkėjo, 
kad „Vilniaus jovarai“, o drauge ir lietuvybę 
puoselėjanti veikla, augtų ne tik aukštyn, bet 
ir į plotį, kad kasmet „Vilniaus jovaruose“ 
dalyvautų vis daugiau kolektyvų, ir pri-
statė į šventę atvykusius LR Seimo narius 
Audronių Ažubalį ir dr. Lauryną Kasčiūną. 
Jie prisideda prie lietuvybės Vilniaus krašte 
puoselėjimo, investicijų, mokyklų plėtros ir 
kitų šiam regionui svarbių darbų. 

A. Ažubalis sakė: „Valstybės stiprybę 
lemia vienas paprastas dalykas. Tai yra 
tradicija. Be tradicijos nieko nebus. Ir todėl 
šis festivalis, šis sambūris turi labai didelės 
reikšmės ir lietuvybei, ir visai valstybei, 
nes mes su Jumis gyvename krašte, kur ir 
prasidėjo Lietuvos valstybė. Tai yra Vilniaus 
kraštas, lietuvių kraštas.“ Dr. L. Kasčiūnas 
prisidėjo prie kolegos sveikinimų, padėkų už 
lietuvybės ir tradicijos puoselėjimą ir teigė 
suprantąs, kad Rytų Lietuvoje sudėtinga tai 

Šventę vedė Juodšilių „Šilo“ gimnazijos 
mokytojos Asta Kanavinienė (kairėje) ir Loreta 

Klimavičienė

Šventės dalyvius ir svečius sveikino LR 
Seimo nariai Audronius Ažubalis (kairėje) ir 

dr. Laurynas Kasčiūnas

LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas Jonas Vasi-
liauskas (kairėje) ir lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis

Mokytojo Sauliaus Balsio vadovaujamas Juodšilių „Šilo“ gimnazijos mokinių orkestras

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokinių kolektyvas

Paberžės „Verdenės“ gimnazijos vaikų choras

Abejingų nepaliko trankūs Riešės gimnazijos mokinių šokiai

Atkelta iš 1 p.
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Lietuvos istorija

Tėviškės aušra 
 Nr. 6 (51) Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms 2019 m. birželis 

Lietuvos šaulių sąjunga 

Šaulių stovykla „Birželio griausmas 2019“

Atkelta iš 8 p.

Kasparas ŽUKAUSKAS, Šalčininkų 1011-osios kuopos šaulys, būrio vado pavaduotojas,
Laura JANUŠAUSKAITĖ, Šalčininkų 1011-osios kuopos šaulė, skyriaus vadas

Birželio 7–9 d. Gerviškių apylinkių 
(Šalčininkų r.) miške vyko Šalčininkų 
1011-osios šaulių kuopos trumpalaikė sto-
vykla. Į šią stovyklą susirinko per 70 jaunųjų 
ir suaugusių šaulių. Pradėjusius rinktis, kaip 
visada, stipriais rankos paspaudimais ir 
brolišku žodžiu sveikino kuopos vadas vrš. 
Eimantas Tamulynas. Visiems susirinkus ir 
pradėjus įsikūrimo darbus, atvyko Karaliaus 
Mindaugo 10-osios šaulių rinktinės vadas 
mjr. Mindaugas Sakalauskas, kuris vėliau 
prie laužo kalbėjo su jaunaisiais šauliais, 
pasidalijo savais įspūdžiais; jaunieji šauliai 
pasidalijo savo stovyklų ir kuopos veiklų 
patirtimi, paspaudė vieni kitiems rankas. 
Tradiciškai giedant Lietuvos Respublikos 
himną, keliant valstybinę vėliavą, tvirtu 
kuopos vado žodžiu kuopos trumpalaikė 
stovykla buvo oficialiai atidaryta. Rinktinės 
vadas, baigiantis ceremonijai ir visiems 
garsiai plojant, įteikė kuopos vadui Lietuvos 
šaulių sąjungos (LŠS) vado padėkos raštą už 
nuopelnus ir veiklą LŠS. Vakarui įpusėjus, 
visi klausėsi paskaitos apie kinologiją, po 
jos tarpusavyje pasidalijo pirmos stovykloje 
praleistos dienos įspūdžiais.

Antrą dieną labiau patyrę šauliai žaidė 
šratasvydį, o mažiau patyrusieji atliko įvairias 
sporto užduotis, kuriose išbandė savo jėgas 
ir gebėjimą dirbti komandose. Vėliau jaunieji 
šauliai valgė ypatingus pietus – košę, kurią 
kartu su šauliais ruošė pats kuopos vadas. 
Skaniai papietavę ir pailsėję, visi klausėsi isto-
rinės paskaitos apie 1941 m. birželio sukilimą 
ir paskaitos apie maskuotę, po kurios jaunieji 
šauliai maskavosi veidus. Antroje dienos pu-
sėje šauliai, kupini jėgų ir užsispyrimo, įveikė 
kliūčių ruožą, kuriame turėjo įveikti šaudymo 
ir koordinaciją išbandančias užduotis. Kliū-
čių ruožo pabaigoje – jauniesiems šauliams 
labai patikusi pelkė. Įveikę kliūčių ruožą 
visi suskubo maudytis šalia stovyklavietės 
esančiame Šalčios upelyje. 

Paskutinę dieną išsimiegoję po skaisčių 
žvaigždžių nutviekstu dangumi, kupini 
įspūdžių bei geriausių emocijų stovyklautojai 
sustojo į iškilmingą uždarymo rikiuotę. Lei-

džiantis valstybinei vėliavai ir skambant Lie-
tuvos Respublikos himnui, kurio giedojimui 
vadovavo garbiausias mūsų kuopos šaulys 

Vytautas Dailidka, stovykla buvo uždaryta, 
apdovanoti geriausiai pasirodę šauliai. 

Štai taip Šalčininkų 1011-osios kuopos 

šauliai ir jaunieji šauliai turiningai praleido 
savaitgalį, daug ko išmoko bei sustiprino 
savo meilę Tėvynei Lietuvai.

Gerviškių apylinkėse (Šalčininkų r.) vykusios šaulių stovyklos dalyviai, 2019 m. birželis. Kasparo Žukausko nuotr.

daryti, todėl ir šis darbas turi būti gerbiamas 
dvigubai ar trigubai labiau negu kituose 
Lietuvos regionuose. Taigi LR Seimo nariai 
už dirbamą lietuvybės puoselėjimo darbą 
šventės sumanytojams A. Masaičiui ir D. 
Sabienei įteikė padėkos dovanėles.

Tarp susirinkusiųjų buvo ir daugiau 
garbių svečių – tai Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus 
vedėjo patarėjas dr. Mečislavas Griškevi-
čius ir vyriausioji specialistė Jolita Kutkai-
tytė-Pauliukienė, Rytų Lietuvos mokytojų 
sąjungos Organizacinio skyriaus vadovė 
Aldona Kodytė. 

Šią saulėtą dieną Juodšilių „Šilo“ gimnazi-
joje buvo sutikti devyniolikos Vilniaus rajono 
mokyklų atstovai, gimnazijos sporto aikštyne 
įrengtoje scenoje pristatę puikias menines 
programas. Pirmieji pasirodė organizatoriai – 
gimnazijos orkestras, vadovaujamas Sauliaus 
Balsio, atliko jo aranžuotą lietuvių liaudies 
pynę ir Maiklo Svynio (Michael Sweeney) 
aranžuotą kūrinį „San Luiso bliuzas“. Toliau 
programą tęsė mažiausieji dalyviai – vaiku-
čiai iš Mickūnų vaikų lopšelio-darželio, Ruda-
minos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, 
Veriškių ir Buivydiškių pradinių mokyklų. 
Svečius, žiūrovus linksmino Rudaminos 
„Ryto“, Rukainių, Paberžės „Verdenės“ 

gimnazijų, Buivydiškių pagrindinės mo-
kyklos mokiniai. Į Juodšilius pristatyti savo 
programos atvyko Eitminiškių gimnazijos 
ir jos pradinio ugdymo skyrių Sužionyse 
bei Ažulaukėje mokiniai. Gausiais plojimais 
palydėti ir Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko 
gimnazijos pradinių klasių mokinukai, Riešės 
gimnazijos, Vilniaus Maironio progimnazijos, 
Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos, Marijampolio Meilės Lukšienės, 
Nemenčinės Gedimino gimnazijų mokiniai. 
Scenoje liejosi kūryba, talentas, džiaugsmas, 
gimnazijos kieme klegėjo pakiliai nusiteikę 
mokiniai, krykštavo pripučiamų lauko atrak-
cionų nustebinti mažiausieji. Rodėsi, tai tikrų 
tikriausia vaikystės ir jaunystės – pavasario 
– šventė, pašėlusi, išdykusi, bet ir nuostabiai 
gili, skatinanti atrasti ir suvokti save kaip 
tautos atstovą, ilgam išliekanti širdyje. Buvo 
smagu matyti, girdėti ir jausti, su kokiu nuo-
širdumu, pagarba ir meile mokiniai taria svar-
biausius savo žodžius: „... Lietuva – Tėvynė ir 
brangi Gimtinė, / Sesė, Brolis, Tėtis, mylinti 
Mama, / Mokytojas, Saulė, Šiluma ir Meilė, 
/ Pagarba, Ramybė, Dievas ir Šeima...“ (muz. 
ir ž. Ingos Šeduikienės, „Svarbiausi žodžiai“).

Autorės nuotr.

Rytų Lietuvos mokyklos

Vienuoliktieji „Vilniaus jovarai“ Juodšiliuose
Irma STADALNYKAITĖ, Juodšiliai–Trakai

Pasirodymus stebėjo (pirmoje eilėje iš kairės) Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė 
Danguolė Sabienė, LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjo 

patarėjas dr. Mečislavas Griškevičius ir vyriausioji specialistė Jolita Kutkaitytė-Pauliukienė
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Lietuvos muziejai

Nukelta į 11 p.

Atkelta iš 1 p.

Tarptautinės muziejų dienos 
išvakarėse Brazauskų namuose-muziejuje 
Kaišiadoryse (J. Biliūno g. 26) tradiciškai 
įvyko muziejininkų visame pasaulyje 
solidariai minimos „Muziejų nakties“ 
renginys. Šia proga 2019 m. gegužės 17  d. 
kaišiadoriečiai ir miesto svečiai buvo 
pakviesti į susitikimą su profesoriumi 
Vytautu Landsbergiu. 

Renginį, kuris dėl palankaus oro vyko 
Brazauskų namų-muziejaus sodelyje, 
vedė ir pokalbį su profesoriumi moderavo 
Kaišiadorių muziejaus direktorius 
Olijardas Lukoševičius. „Muziejai, kaip 
žinome, yra skirti tam, kad juose susirinktų 
žmonės, susirinktų bendruomenė, nes 
muziejai  – tai taikos, ramybės, meilės, 
supratimo, susiklausymo, susikalbėjimo, 
išminties vieta. Matau, kad šiandien čia 
dauguma kaišiadoriečiai, kurie susirenka, 
būna renginiuose. Bet turbūt visi pirmą 
kartą matote, kad Brazauskų namuose-
muziejuje svečiuose būtų profesorius 
Vytautas Landsbergis“, – renginio vakarą 
pradėjo O.  Lukoševičius. 

„O tai kaip Jums pavyko pasikviesti 
profesorių? Ogi labai paprastai. 
Paskambinom profesoriui, pakvietėm, ir 
viskas. Ir nebuvo jokių slaptų sąmokslo 
teorijų, kad šis susitikimas yra inspiruotas 
kažkokių kitų politinių tikslų“, – trumpai 
paaiškino O. Lukoševičius.

Muzikas, meno istorikas, Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės 
grupės narys ir Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas, 1990–
1992 m. laikotarpiu faktiškai ėjęs Lietuvos 
valstybės vadovo pareigas, profesorius 
Vytautas Landsbergis, paklaustas 
apie pirmuosius savo apsilankymus 
Kaišiadoryse, atsakė, kad Kaišiadoryse jam 
pirmą kartą teko būti dar dirbant mokslinį-
muzikologinį darbą, renkant istorinę 
medžiagą apie vargonininkus, senąją 
muzikinę kultūrą, kur svarbi figūra buvo 
muzikologas, kompozitorius, prelatas kun. 
Teodoras Brazys (1870–1930). 

„Bet labai įsimintinas man buvo 
atvykimas į Kaišiadoris, kai prasidėjo 
Sąjūdis – pirmas mitingas Vilniuje ir 
iniciatyvinė grupė mane ir profesorių 
Juzeliūną komandiravo važiuot pas 
kardinolą Sladkevičių, kad papasakotume 
jam, kas čia darosi: kad atsirado Sąjūdžio 
iniciatyvinė grupė, judėjimas už 
demokratiją, už Laisvę“, – prisiminė prof. 
V. Landsbergis. „Tai jam nieko nereikėjo 
pasakot, jis jau viską žinojo, jis tiesiog kaip 
saulė švietė mus sutikdamas, laimingas 
baisiausiai. Sąjūdis atėjo kaip viltis, tai tas 
kardinolo džiaugsmas buvo ir nepaprastai 
įkvepiantis, ir įpareigojantis. Jis pasakė 
mums: „Jūs apvaizdos vaikai“. Žinot, toks 
palaiminimas – tai jau visam gyvenimui“,  – 
kalbėjo prof. V. Landsbergis. „Tai štai 
Kaišiadorys man yra su Sladkevičium 
likę atmintyje. Bet daug vėliau aš dabar 
suprantu, kad Sladkevičiaus įtaka Lietuvos 
valstybei buvo svarbi ir per Brazauską: 
tas ryšys su Sladkevičium galbūt ir 
Brazauską, jo tokioj komunistinėj politinėj 
karjeroj, apsaugojo nuo kai kurių dalykų 
ir paliko jį tokioj teisingesnėje pozicijoj. 
Privačiai pamąstau kartais“, – teigė prof. V. 
Landsbergis.

„Esu istorikas, daug metų dėsčiau 
mokykloje, tai mano požiūriu Jūs ir 
Algirdas Brazauskas esate ne konkurentai, 
o bendražygiai. Panašiai kaip pusbroliai 
Vytautas su Jogaila, juk išties jie buvo ne 
konkurentai, o politiniai bendražygiai. 
Tai kaip Jūs prisimenate tą 1988–
1992  m. laikotarpį, bendradarbiavimą 
su A.  Brazausku? Jūs bendražygiai ar 
visgi priešininkai labiau?“, – profesoriaus 
paklausė O. Lukoševičius.

„Na, čia gana įdomus klausimas. 
Mus pastatė į politinių varžovų poziciją. 
Bet bent jau iš mano pusės tai niekada 
nebuvo požiūrio, kad mes mirtini 
varžovai. Aš mačiau tą tokį didelį norą ir iš 
Sladkevičiaus, kad mes būtume sutariantys 
tarpusavyje“,  – sakė prof. V. Landsbergis. 

Profesorius prisiminė memorialinės 
lentos atidengimo ant Signatarų namų 

Prof. Vytautas Landsbergis Brazauskų 
namuose-muziejuje Kaišiadoryse

Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas

fasado Vilniuje iškilmes, vykusias 1989  m. 
vasario 16 d., ir savo tėvo architekto 
Vytauto Landsbergio-Žemkalnio (1893–
1993) tada pasakytą kalbą „Ten Pilies 
gatvėje buvo jūra žmonių. Keli žmonės 
kalbėjo. Aš nekalbėjau, aš stovėjau greta 
tėvo. Bet tėvas atidarė ir kalbėjo. Neliko 
tos jos kalbos įrašytos, bet, aš atsimenu, jis 
pasakė Sąjūdžiui tokį kaip ir palinkėjimą: 
„Eiti kartu su Brazausku. Ne kariauti 
su Brazausku, o eit kartu.“ Na jam taip 
atrodė. Ir Sladkevičiui taip atrodė“, – sakė 
profesorius.

Čia profesorius dar pridūrė, kad einant 
į demokratiją varžybos yra neišvengiamos 
ir žmonės pasirenka. Ir pagrindinis 
Lietuvos išsilaisvinimo tikslas ir buvo, kad 
žmonės turėtų teisę pasirinkti, pasirinkimo 
laisvę. Tokia buvo Sąjūdžio principinė 
nuostata. „Ir todėl visada reikia matyti 
įvairias galimybes ir numatyti, kas bus, jei 
ne mūsų, o kokia kita linija paims viršų. Ir 
kad ta kita linija irgi nebūtų pati blogiausia. 
O Brazausko ir jo aplinkos linija buvo 
eiti palaipsniui, pamažu, nerizikuojant 
konfliktu su Maskva ir nesukeliant, galbūt, 
kažkokio pilietinio karo Lietuvoj. Mes 
tikrai nesiekėm jokio pilietinio karo, bet 
mūsų supratimas buvo toks, kad laikas 
yra trumpas. Ir atidėlioti ir delsti gali būti 
klaida. Tai čia skyrėsi mūsų požiūriai iš 
esmės. Į taktiką. Sąjūdžio linija buvo negaišt 
laiko. Mums atrodė, kad čia ne konfliktas, o 
pačiai Maskvai laikas apsispręsti. Ir mūsų 
pozicija gali paskatinti permainas tiek 
Maskvoje, tiek ir visoje Sovietų Sąjungoje. 
Ir mums pasisekė, kad mes negaišom laiko. 
Tai va toksai buvo skirtumas. Na ir aišku  – 
tam tikros varžybos, kai jau jos pasidarė 
aiškios, kad kas gaus valdžia dėl žmonių 
pasitikėjimo, tai tas gaus ir atsakomybę“, – 
teigė prof. V. Landsbergis.

Profesorius Vytautas Landsbergis 
trumpai pristatė savo politinės 
autobiografijos knygos „Lūžis prie 
Baltijos“ naują leidimą1, kuris gausiai 
papildytas pareiškimais, oficialiais tekstais 
ir įvairiais kitais archyviniais valstybės 
atkūrimo laikotarpio dokumentais bei 
prisiminė lemtingosios 1990 m. kovo 
11-osios išvakares, kuomet reikėjo skubiai 
ir ryžtingai apsispręsti: ar Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimą įteisinančius 
dokumentus skelbti palaipsniui, ar visą 
kelių konstitucinių aktų paketą skelbti 
iš karto. „Vienas toks momentas labai 
pikantiškas yra. Tai naktis į kovo 11-ąją. 
Mes, Sąjūdžio žmonės, jau žinom, kad 
laimėjom rinkimus, turim daugumą ir rytoj 
darom sprendimus. Dar tariamės, ar visą 
paketą aktų skelbiam vienu smūgiu, ar 
keletą – pirmą dieną, o paskui žiūrim, kaip 
Maskva reaguos ir panašiai. Bet pasitarėm 
tarpusavy ir dar telefonu su Lozoraičiu 
Vašingtone ir nutarėm – skelbiam vienu 
smūgiu. Penki konstituciniai aktai, jeigu 
suspėsim, per vieną dieną. Kadangi mūsų 
linija buvo žinoma, tai kovo 10 dieną 
mūsų deleguotas būrelis nuėjo į Beriozovo 
štabą (ten tikriausia buvo ir Brazauskas, ir 
Paleckis) pasiklausti: „Mes esam nutarę, 
mes rytoj darom taip. O kaip Jūs elgsitės, 
kaip Jūs balsuosite?“. Tai atsakymas buvo 
nepamirštamas, sako: „Mes esam prieš. Bet 
mes balsuosim už.“ Ir, žinoma, tai faktiškai 
buvo jų išsigelbėjimas. Tai štai tokių buvo 
visokių įdomybių“, – kalbėjo prof. V. 
Landsbergis.

Kaišiadorių muziejaus direktorius 
O. Lukoševičius pacitavo ir dviejų prof. 
V. Landsbergio knygų iš asmeninės 
Prezidento Algirdo Brazausko bibliotekos, 
dabar saugomos Brazauskų namuose-
muziejuje, dedikacijas. 

Knyga – Vytautas Landsbergis ,,Laisvės 
byla 1990–1991: dokumentų rinkinys“ 
(Vilnius, 1992) autografuota: ,,Lietuvos 
Prezidentui Algirdui Brazauskui – gimimo 
dienos proga [Vyt. Landsbergis, parašas] 
1993, rugsėjo 22.“

Knyga – Vytautas Landsbergis ,,Sunki 
laisvė. 1991 m. ruduo–1992 m. ruduo. I 
knyga: statom valstybę“ (Vilnius, 2000) 
autografuota: ,,Gerbiamam Algirdui 
Brazauskui, statybų dalyviui ir tęsėjui. Su 

linkėjimais [Vyt. Landsbergis, parašas] 
2000.10.05.“

„Šios Prezidento asmeninės bibliotekos 
knygos yra kaip nebylūs liudininkai, 
rodantys, kad Jūs tarpusavyje tikrai 
bendravot ir bendradarbiavot labai 
normaliai“, – pasiteiravo O. Lukoševičius.

„Na, buvo tokių... Ir kai mes išeidavom 
su Brazausku į Vingio parką pasivaikščioti 
ir aptarti, kaip darysim, ką darysim. Ką mes 
darysim ir ką jie darys. Tai 1988 ir 1989 m. 
Tai mes tada su Brazausku pasikalbėdavom 
atvirai: ką Sąjūdis planuoja daryt, kokiu 
keliu eiti. Ir drauge šiek tiek zonduojant  – 
o kaip jie elgsis? Ar jie naudos jėgos 
priemones? Ar įjungs ten kokį Eismuntą su 
jo kagėbynu prieš Sąjūdį, ar ne? Tai reikėjo 
ir tokių turėti kontaktų. Arba vaikščioti 
į Centro Komitetą ir derinti, taip sakant, 
politiką. Ne tai, kad mes turim prisitaikyti, 
bet mes jaučiam jėgą, kad žmonės mus 
palaiko. Ypač kai mes didžiule persvara 
laimėjom rinkimus į Liaudies deputatų 
suvažiavimą Maskvoje. Įdomūs laikai 
apskritai“, – prisiminė prof. V. Landsbergis.

„1990 m. kovo 11-ąją trumpam 
simboliškai sugrąžinote 1938 m. Lietuvos 
Konstitucijos galiojimą. Ar atkuriant 
valstybę 1990 m. bandėt labiau orientuotis 
į tarpukario Lietuvą? Smetoninių laikų 
Lietuvą?“, – O. Lukoševičius.

Profesorius atsakė, kad tuo metu buvo 
ir toks propagandinis kaltinimas, kad neva 
norima sugrąžinti smetoninius laikus kaip 
„smetoninį režimą“. „Bet smetoniniai laikai 
buvo toks dviprasmiškas dalykas, nes 
žmonių sąmonėje tai nebuvo blogai. Jeigu 
kas nors gyvens kaip „prie Smetonos“, ar 
bus tvarka kaip „prie Smetonos“ – tai ne 

visai blogai. Nors politiniams oponentams 
Smetonos laikai, tai, žinoma, buvo blogai. 
Kairiajam sparnui ir Komunistų partijai, 
paskui keičiančiai pavadinimus, Smetona 
buvo kaip priemonė gąsdinti žmones. 
Bet žmonės nelabai gąsdinosi“, – prof. V. 
Landsbergis. 

O. Lukoševičius kalbėdamas apie 
profesoriaus sūnų poetą, teatro ir kino 
režisierių, vaikų rašytoją, bardą Vytautą 
V. Landsbergį (g. 1962 m.), padariusį ir 
tebedarantį didelę teigiamą įtaką Lietuvos 
vaikams ir jaunimui, paklausė: „Kaip Jūs 
manot: ar kultūra visgi nėra galingesnė už 
politiką? Ar kultūroje nėra geriau veikti nei 
politikoje?“

„Na, matote, tai yra to paties dalyko 
skirtingos sritys. Tai yra valstybės reikalai, 
valstybės kūryba, valstybės statyba“,  – 
atsakė profesorius. „Valstybė nėra 
abstraktus dalykas – tai yra žmonės. Ir 
žmonės, kurie pasidaro sau tam tikras 
tvarkymosi, valdymosi ir procesų valdymo 
struktūras. Gerai, jeigu tą pasidaro 
demokratiniais keliais ir į tas pozicijas ateina 
žmonės nevisai savanaudiški, galvojantys 
apie bendrą užduotį, apie bendrą reikalą, 
apie Respubliką. Respublika  – tai viešas 
reikalas, visų reikalas. Taigi mano 
supratimas yra toks, kad politika yra dalis 
kultūros: tai, ką žmonės daro pagal savo 
supratimą, pagal dvasinę ir vertybinę 
kokybę, kaip ką žmonės supranta, visa tai 
yra kultūra. Ir politika taip pat yra tam tikra 
kultūros sritis. Politikos kultūra yra tai, ko 
mes visą laiką pasigendam ir tikimės, kad 
bus kada nors tokia aukštesnio lygmens 
kultūra, ir politikoje nebus tikslo sunaikinti 

Profesorius Vytautas Landsbergis ir Prezidento Algirdo Brazausko dukra Laima Mertinienė. 
Nijolės Adukonienės nuotr.

Susitikimas su prof. Vytautu Landsbergiu Brazauskų namuose-muziejuje. Vytauto Budvyčio nuotr.
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priešininką. Taip, kaip mums su Brazausku 
nebuvo tikslo vienam kito sunaikinti. Bet, 
kad ir pasistumdant, tą vežimą į vieną 
pusę stumti. Nes vežimas buvo tokioj 
baloj, iš kurios, atrodė, kad tu niekada jo 
neištrauksi. Pavarai vieną ratą, pavarai 
kitą ratą ir taip pamažu jis lipa iš tos balos. 
O jeigu vienas ratas varytų pirmyn, kitas 
atgal, tai jau sunkoka būtų“, – teigė prof. V. 
Landsbergis.

Susirinkusiems O. Lukoševičius 
atskleidė tyrinėtojų Gedimino Ilgūno ir 
Jono Laurinavičiaus į istorinę literatūrą 
įvestą faktą apie Prezidento tėvo Kazimiero 
Brazausko pusbrolio Antano Brazausko 
žmoną Mečislovą Landsbergytę-
Brazauskienę (g. 1884 m.), kuri 1932 m. 
Rokiškyje tapo Algirdo Brazausko krikšto 
mama2. „Mes to nežinome, bet XIX a. 
Brazauskai ir Landsbergiai netgi buvo 
giminės... Nes Lietuvoje visi – arba giminės. 
Arba susipykę.“ – svarstė O. Lukoševičius.

„Lietuvoje Landsbergiai, – pasakojo 
prof. V. Landsbergis, – yra nuo XVII 
šimtmečio: jau minimi dokumentuose kaip 
žemės valdos savininkai, kurie palieka 
testamentą. Pats seniausias dokumentuose 
minimas yra Evartas Landsbergis. Jis 
Aukštaitijoje, Pamūšio krašte, turėjo žemės 
valdą, kuri vadinosi Pamažupiu. Ten buvo 
ir tebėra upelis Mažupė.“ Profesorius 
prisiminė ir kelias savo parašyto eilėraščio 
eilutes apie savo protėvius, paaiškino, 
kad būtent dėl Napoleono paskelbto 
baudžiavos panaikinimo Suvalkija taip 
socialiai ir kultūriškai pakilo. Ir iš laisvųjų 
valstiečių davė pirmąsias lietuviškų 
inteligentų kartas. 

„Na, Lietuvos istorija tokia įdomi, 
ji paskui iš įvairių tokių komponentų 
susirenka į vieną daiktą. Tai tų Landsbergių 

primėtyta Lietuvoj yra daug kur. Ir ne 
tik Lietuvoj. Ir Latvijoj, ir Lenkijoj. Apie 
Šiaulius, apie Šiaulėnus – Šiaulėnų dvaro 
valdytojai buvo Landsbergiai. Kažkuris iš jų 
buvo mano prosenelio pusbrolis – eina tokia 
atskira Landsbergių šaka. Ir Aukštaitijoj yra 
jų. Ir architektai dar buvo Landsbergiai, ir 
žurnalistai. Truputį kitaip rašo tą pavardę 
su „z“ ar „Liandsbergis“. Mano net dėdė, 
mano tėvo pusbrolis, buvo: lietuvis, 
Vilniaus veikėjas Česlovas Landsbergis, 
bet rašydavosi – „Liandsbergis“. Na, rašė 
taip, kokie nors raštininkai taip užrašė. 
Tai iš kur dabar šitą Brazauskienę atsekti, 
nežinau. Jų visur gali būti, aš manau. 
Brazauskų Lietuvoj turbūt dar daugiau 
negu Landsbergių“, – samprotavo prof. V. 
Landsbergis.

Vakaro eigoje šalia profesoriaus 
mielai prisėdo ir Algirdo Brazausko brolis 
Gerardas Brazauskas: „Man labai garbinga 
vieta sėdėti šalia Jūsų. Ir man labai malonu, 
kad profesorius gerai atsiliepė apie mano 
mirusį brolį. Ir aš pats esu liudininkas, 
žinoma, ir daugelis iš čia esančių yra šitų 
tokių staigių, neišvengiamų politinių 
posūkių, kuriuose dalyvavo ir profesorius, 
ir Algirdas, ir daugelis kitų žmonių 
Lietuvoj. Ir visų tikslas buvo, žinoma, 
tas pats – laisva Lietuva, nepriklausoma 
Lietuva. Žinoma, galbūt, šito tikslo 
pasiekimo metodika, kaip Jūs minėjote, 
buvo šiek tiek ir kitokia. Bet supratimas 
buvo toks pats...“ – pasisakė Gerardas 
Brazauskas, kuris prisiminė ir šviesios 
atminties kardinolą Vincentą Sladkevičių, 
gyvenusį Brazauskų kaimynystėje 
Kaišiadoryse: „Algirdas jau buvo Lietuvos 
komunistų partijos pirmasis sekretorius. 
Atvažiuojam mes gilų rudenį čia, pas tėvą. 
Algirdas, kaip tada buvo įprasta, su asmens 
sargybiniu. Aš žiūriu – Algirdas apsirengė 

Lietuvos muziejai

Prof. Vytautas Landsbergis Brazauskų 
namuose-muziejuje Kaišiadoryse

Vytautas BUDVYTIS, Kaišiadorių muziejaus muziejininkas

ir išeina. Ir ateina po kokio pusvalandžio. 
Sargybinis žiūri, kur čia jis dingo. Ir aš dabar 
klausiu: kur tu buvai? „Aš, – sako, – buvau 
pas Sladkevičių. Vaistus nuo radikulito 
nunešiau Sladkevičiui.“ Tai, suprantat, ne 
tik tokia politinė, kaip Jūs sakot, Algirdo 
įtaka, bet ir toks jo draugiškumas, tokia 
savitarpio pagalba, savitarpio supratimas.“

G. Brazauskas taip pat trumpai 
papasakojo apie giminaitę Mečislovą 
Landsbergytę-Brazauskienę, Brazauskų 
kilmę, senelių ir tėvo Kazimiero sugrįžimą į 
Tėvynę Lietuvą iš emigracijos Rusijoje (jau 
po bolševikų perversmo) bei šeimos namų 
statybą Biliūno gatvėje Kaišiadoryse: „Buvo 
toks mūsų tėvo noras ir pageidavimas, 
kad galbūt čia bus koks nors muziejus. 
Žinoma, aš labai dėkingas esu Kaišiadorių 
savivaldybei, kad toks muziejus čia 
atsirado“, – pasidžiaugė G. Brazauskas. 

Vakaro pabaigoje pasisakė ir 
Žaslių seniūnas, dabar laikinai einantis 
Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas, o 
Atgimimo metais buvęs aktyvus Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio Kaišiadoryse 
dalyvis Mindaugas Nasevičius. „Aš noriu 
ne į 1988-uosius, bet į truputį ankstesnius 
metus sugrįžti. Amžiną atilsį mano tėtis 
Vladas Nasevičius, gimęs 1909 m., dar 
prieš karą buvo pažįstamas su Vytauto 
Landsbergio tėčiu Vytautu Landsbergiu-
Žemkalniu. Ir jie kartu organizavo 1941  m. 
birželio 23-osios sukilimą. Tiktai mano 
tėtis Vilniuj buvo suimtas ir penkiolika 
metų buvo politinis kalinys. Grįžo 
1956  m. Jam neleido gyvent nei Kaune, 
niekur. Tai apsigyveno jis Kaišiadorių 
miškų ūkyje. Miškų ūkyje gyvendamas jis 
susidraugavo ir su Jūsų tėčiu Kazimieru 
Brazausku. Aš buvau vaikas ir tėtis visada 
sakydavo, kad Kazimiero Brazausko 

sūnus Algirdas neblogai galėtų vadovauti 
Lietuvai. Mano tėtis mirė 1986 m. Mes jį 
laidojome su Lietuvos savanorių uniforma: 
saugumas liepė, kad perrengtume, bet 
mes neperrengėm – įvykdėm tėčio valią. 
Aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad man nuo 
mažens teko pažinti ir Brazauskus, ir 
Landsbergius. Taigi ta įtampa laiko ir 
apvaizdos yra labai gražiai išgydoma. Tai, 
iš tikrųjų, ačiū visiems, kad susirinkote“, – 
kalbėjo M. Nasevičius, kuris padėkodamas 
dar padovanojo prof. V. Landsbergiui 
paties iškeptos duonos kepalą. 

O. Lukoševičius taip pat padėkojo 
profesoriui už apsilankymą ir padovanojo 
savo parašytą knygą „Trakų (Kaišiadorių) 
apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios 
ir savivaldos“ (Kaišiadorys, 2019) bei 
pasidžiaugė tokiu gražiu ir ramiu 
vakaru. Visiems norintiems pakalbinus 
ir nusifotografavus su vakaro svečiu, 
Prezidento A. Brazausko dukra Laima 
Mertinienė maloniai paėmė prof. V. 
Landsbergį už parankės ir pakvietė 
į Brazauskų namų svetainę išgerti 
arbatos, paskanauti naminio pyrago, 
pasišnekučiuoti. 

Išvykdamas iš Kaišiadorių prof. V. 
Landsbergis, muziejaus direktoriaus 
O. Lukoševičiaus ir administracijos 
direktoriaus M. Nasevičiaus lydimas, 
dar aplankė ir Kaišiadorių Kristaus 
Atsimainymo katedrą, kurioje pagerbė 
palaimintojo vyskupo Teofiliaus Matulionio 
(1873–1962) palaikus ir šviesų atminimą.

1Landsbergis V., Lūžis prie Baltijos: politinė 
autobiografija po ketvirčio amžiaus, Vilnius, 2019.

2Ilgūnas G., Laurinavičius J., Kazimieras 
Brazauskas (1906–1997), Vilnius, 2006, p. 42.

Lietuvos kaimų istorija 

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

Polnyj spisok naselionych mest so stastisti-
českimi danymi o každom naseleniji, Vilno, 
1905“ 267 psl. rašoma, kad 1905 m. šiame 
kaime gyveno 356 žmonės (178 moterys ir 178 
vyrai) – plg. Adutiškyje – 1 674. Na, o dabar 
kaime prie Svylos upės nė 90 nesuskaičiuosi. 

Mano vaikystės ir jaunystės metais (1950–
1970) kaimas dar gyveno pilnakraujį gyvenimą. 
Prisimenu, kaime mokyklos nebuvo ir tekdavo 
žiemą ristis kaip šiaudų pėdams iki Piršteliškės 
(dabar, regis, to kaimo nebėr). Ten paprastoj 
kaimo gryčioj įsikūrusioje pradinėje mokyklė-
lėje visada laukdavo mokytoja, dabar pamenu 
tik pavardę – Povilionienė (ar Poviliūnienė). Jei 
būdavo labai šalta, sulipdavome ant vadinamo-
jo pečiaus, t. y. krosnies, ir semdavomės mokslų, 
o po pamokų vėl tuo pačiu gal poros kilometrų 
keliu – namučių. Pavasarį patvindavo upė, kuri 
skyrė Svylionis ir Piršteliškę – tada mokykla 
nepasiekiama buvo. Šiek tiek ir džiaugėmės. 
Juk pamokos nevykdavo, o ko pradinukui 
reikia: vis viena kita dienelė su mamyte... O 
apie Piršteliškę Bronius Kviklys „Mūsų Lie-
tuvos“, išleistos Vilniuje 1989 m., 711 p. rašo: 
„Į Piršteliškės kaimą lietuviška mokykla buvo 
atkelta iš Svilionių kaimo. Mat, kai atsirado 
lenkų valdiška mokykla greta lietuviškosios, 
ir mūsiškei buvo pavojus netekti koncesijos. 
Mokyklą lankė apie 60 mokinių.“ 

Baigiau pradinę ir dabar išlikusioje nuot-
raukoje suskaičiavau 10 mažųjų abiturientų, 
kurių tolesnis mokslo kelias 4 km nuo Svy-
lionių iki Adutiškio, Adutiškio vidurinė mo-
kykla. Kasdien keturi kilometrai ten ir keturi 
atgal: rudenį pažliugusiu, žiemą pusnynuose 
besimaudančiu, pavasarį ievomis kvepiančiu 
keliu. Žiemą daugelis apsigyvendavo bend-
rabutyje, kuriam vadovavo vaikų numylėtinė 
mokytoja Zosė Šarkaitė. Tokį žmogų retai su-
tiksi. Kiekvienam ji rasdavo jam tinkamą gerą 
žodį, kiekvieną paguosdavo, jeigu reikėdavo, 
motiniškai sudrausdavo. Ypač rūpinosi naš-
laičiais ir sunkiai besiverčiančių tėvų vaikais. 

Nuo savęs atitraukdama kąsnį, dalydavosi 
juo. Bendrabutyje rūpinamasi ir mokymusi: 
silpnesniesiems padėdavo pati vedėja arba 
organizuodavo stipresnių mokinių pagalbą. 
Man teko mokyti lietuvių kalbos: diktuoda-
vau diktantus, taisydavau juos. Tokie buvo 
pirmieji mano, kaip mokytojo, žingsniai, 
kurie vėliau, jau dirbant Vilniaus mokyklose, 
labai pravertė. 

O kokie gražūs šeštadieniai būdavo 
Svylionyse vasaromis. Gegužinės, armo-
nika grodavo geriausias kaimo batsiuvys 
Maniusius Valošinas (ar Vološinas). Visą 
naktelę iki saulei patekant linksmindavomės: 
lietuviška daina, lietuviška polka ir valsas... 
Ir kvepiančiais berželiais apkaišyta šokių 
aikštelė. Vėliau – merginų palydėtuvės, o 
ryte – darbas. Ir niekada nepavargdavom, 
nes jaunystė neleisdavo pavargti.

Pamenu, Janinos Kairienės (kažkodėl 
Kleckais pravardžiuojamos) troboje vaidini-
mai ir šokiai vykdavo. Susirinkdavo didelia-
me kambaryje prie žibalinės lempos beveik 
visas kaimas ir žiūrėdavo, ką kaimynai 
adutiškiečiai atveždavo. O ten gyvenimas... 
Lietuviškas gyvenimas virte virė, nes veikė 
„Ryto“ švietimo draugijos, įkurtos 1913 m. 
ir veikusios iki 1939 m., skyrius. Atsiverti 
Mykolo Biržiškos knygą „Vilniaus golgota“, 
„Minties“ leidyklos išleistą 1992 m., ir suži-
nai, kad Adutiškyj vaidinta „Tiktai niekam 
nesakyk“, „Nepadėjus nėr ko kasti“, „Betlie-
jus“, „Ekspropriatorius“ ir kt. Tai tik 1926 m.

Na, o dešimtą penktadienį po Velykų ir 
jauni, ir seni traukdavome melstis ant tarp 
Stajėtiškio ir Vosiūnų kaimų besipuikuojan-
čio aukšto praeitį primenančio piliakalnio. 
Jo viršuje stovėjo kryžius. Girdėjome senų 
žmonių iš lūpų į lūpas perduodamą pasako-
jimą, kad čia kažkada nugrimzdo bažnyčia 
ir dabar per pakylėjimą (mišių metu) gerai 
įsiklausius iš po žemių sklinda bažnyčios 
varpų skambesys.

Kiekvienas mena, kaip sunkokai žings-
nius skaičiuodamas žvyruotu (dabar jau as-
faltuotu) kaimo keliu pėdindavo seniausias jo 
gyventojas Paula (tikrasis vardas – Povilas), 
linksmiausias kaimo žmogus. Kažkada gy-
venęs nuosavoj sodyboj už Svylos upės, bet, 
matyt, pabodę ir persikėlęs į namelį, pava-
dintume – ant vištos kojelių, pačiame kaime. 
Dažnam savo gyvenimo istoriją atskleidęs: 
gimęs dar XX a. pradžioje, prisimenąs Pirmąjį 
ir Antrąjį pasaulinius karus, vokiečių ir rusų 
karių susidūrimus, vadinamuosius partiza-
nus (kaime juos vadino banditais, nes, anot a. 
a. Prano Dešuko, jie „grobdavo maistą, dra-
bužius, gyvulius, o jei sužinodavo, kas turi 
auksinių pinigų, atimdavo ir užmušdavo“) ir 
jų žvėriškumus: antai nuogą miške vasaros 
metu Alfonsą Bukelį pririšo prie medžio 
ir leido iki mirties sukapoti uodams, antai 
Viktorą Kairį, žiauriai kankintą (išsuktos ran-
kos, kūnas suveržtas spygliuota viela), gyvą 

užkasė po žeme. Ir apie kolūkius prisimena, 
ir sunkiai uždirbamus dirsėtus darbadienius, 
ir... Visko suminėti negali. 

Vėlgi B. Kviklys „Mūsų Lietuvos“ 712 p. 
rašo, kad adutiškiečiai (o ir svylioniškiai – aut. 
pastaba) kalba savotiška dzūkų rytiečių tarme. 
Dėkodami jie sako „dziekui“, linkėdami ge-
ros nakties – „geros nakcies“, dievą vadina 
„dzievu“, o tinginį – „cinginiu“. Aišku, kaip 
ir dera, nes kraštas daug metų buvo oku-
puotas lenkų, liko labai daug svetimybių, t. 
y. slaviško užkrato. 

Prikelkime vieną iš mirštančių Rytų Lie-
tuvos kaimų iš užmaršties. Tai dar galima 
padaryti. Reikia tik mūsų visų svylioniškių 
(gyvenančių kaime ir išblaškytų arba išsi-
blaškiusių svetur savo ar ne savo valia) noro. 
Kviečiu skambinti tel. 8 683 42 336 arba rašyti 
eletroniniu paštu vejask45@gmail.com. Argi 
nenorime savo kaimo istorijos?!

Autoriaus nuotr.

Kažkada jį šildė žmogaus širdis. 2013 m. vasara
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Tęsinys kitame numeryje

Lietuvos istorijos knygos 

Netikėta dovana iš praeities
Rimantas JOKIMAITIS, Vilnius

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

gidams;
• Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

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

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

Tad linkime akimis pamatyti, 
gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

„Karališka senoji kibininė“ –
Sausių k. , 

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

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

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

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

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

Beveik stebuklas, kad turime šią Lietu-
vos istorijos instituto specialistų parengtą 
ir išleistą knygą. Ilgus dešimtmečius apie 
Kauno arkivyskupijos kurijos kanauninko, 
bazilikos klebono Povilo Dogelio užrašus, 
jų buvimo vietą nieko nežinojo ne tik isto-
rikai, bet ir sovietų saugumas. Sovietmečiu 
dienoraščio lapus nuo blogų akių saugojo 
klebonai Girdžiuose. Per 50 metų keitėsi pa-
rapijos kunigai, neliko žmonių, kurie žinojo, 
kokios vertės užrašai guli sename lagamine 
ir kas jų autorius. Juk ant lagamino nebuvo 
užrašyta, jog tie pabiri lapeliai yra vertingi 
dienoraščiai. Gerai, kad dabartinis klebo-
nas Saulius Pavalkis pagarbiai pažiūrėjo į 
jų turinį ir parodė parapijiečiui Vytautui 
Lekučiui, Girdžių kolekcininkui, istorikui, 
kraštotyrininkui, knygos žmogui. 

Taigi, jei ne atsargus ir pagarbus požiūris 
į senus „popiergalius“, P. Dogelio dienoraš-
čio Lietuva neturėtų.

P. Dogelis (1877–1949), Kauno arki-
vyskupijos kurijos kanauninkas, bazilikos 
klebonas, laikinojoje sostinėje buvęs žinomas 
žmogus, pažinojęs iš esmės visą tarpukario 
Kauno ir ne tik Kauno elitą – vyskupus, 
politikus, ministrus, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto (VDU) profesorius, generalinius 
tarėjus, menininkus ir t. t. Įvairūs ryšiai 
pradėjo megztis dar cariniais laikais, 1917  m. 
organizuojant Lietuvių konferenciją Vilniu-
je. Ne vienoje atnaujintos Signatarų namų 
ekspozicijos nuotraukoje P. Dogelis – greta 
žymiausių atkuriamos Lietuvos valstybės 
veikėjų: Jono Basanavičiaus, Antano Sme-
tonos ir kt.

Jis buvo Steigiamojo Seimo narys, aps-
kritai labai visuomeniškas, bendraujantis 
žmogus. Mėgdavo įvairiomis progomis ar 
be progos pasikviesti bičiulius pietų arba 

vakarienės, pabendrauti, pasikalbėti, papo-
litikuoti. Net ir pačiais rūsčiausiais laikais 
laikėsi tos tradicijos. Nuo 1904 m., gyven-
damas Kauno senamiestyje, pažinodamas 
tiek elito žmonių, buvo gerai informuotas 
apie plačiajai visuomenei mažai žinomus 
dalykus.

Ir pareigos reikalavo daug pažinoti ir 
suprasti. 1939 m. lapkričio 21 d. prisiekė 
Antano Merkio sudaryta paskutinė nepri-
klausomos Lietuvos Vyriausybė. Užrašuose 
trumpai pažymėta: „Prisaikdinau naują 
Ministrų kabinetą.“ 

Dienoraštyje tilpo A. Smetonos laikų 
lietuviško gyvenimo problemos, okupa-
cijos išvakarių įtampa, pirmoji sovietų, 
1941–1944  m. nacių okupacijos. P. Dogelis, 
jo žodžiais tariant, „kronikoje“ ne tik fiksavo 
išgirstas naujienas, bet ir perrašinėjo svar-
bius, ypač nelegalius ar šiaip įdomius raštus, 
pradedant A. Smetonos valdžios dokumen-
tais ir baigiant tremtinių laiškais, legalios 
ir pogrindžio spaudos reikšmingesniais 
tekstais. Ypač turtingi faktų 1944–1949  m. 
įrašai. Sovietmečiu susirašinėjo su Rusijoje 
vargstančiais Aleksandru Stulginskiu ir 
jo žmona, daugeliu kalinių, Laptevų jūros 
tremtiniais. Asmeniškai pažinojo ir Liudą 
Girą, bendravo su juo laiškais. Per įvairius 
žmones kleboną pasiekdavo naujienos, par-
tizanų spauda iš skirtingų regionų. 

Dienoraščius įdomu skaityti jau vien dėl 
to, kad jų autoriai nežino, ką pasakos ateities 
istorikai, todėl dažnai nukrypsta nuo mums 
įprastų tiesų. Skaitai dienoraštį ir nejučiomis 
lygini amžininkų matymą, aprašomus įvy-
kius ir dabarties istorinius naratyvus, net 
savo sukurtą praeities paveikslą. Vis randi 
netikėtų dalykų, apie kuriuos mažai kas 
yra girdėjęs ir kuo ne vienas net paskaitęs 
nepatiki. 

P. Dogelio dienoraštyje gausu detalių 
apie tautininkų valdžios ir krikščionių de-
mokratų nesutarimus, ateitininkų ir kitų 
katalikiškų organizacijų veiklos varžymus, 
kunigų sulaikymus, kratas gatvėje ir net 
griežtas bausmes už, šių laikų žvilgsniu 
žvelgiant, menkus nusižengimus. Už visuo-
meninę veiklą ir studentams ateitininkams 

tekdavo pasėdėti belangėje, pabūti Dimitra-
vo „stovykloje“, ką jau kalbėti apie mokinių 
šalinimą iš gimnazijų, katalikiškų mokyklų 
veiklos ribojimą. 

1938 m. cenzūra uždraudė spausdinti 
Lietuvos vyskupų konferencijos Komu-
nikatą. „Keisti laikai. Kam toks režimas ir 
policijos sauvalė“, – stebisi kanauninkas.

Klebono bičiulis Mykolas Krupavičius, 
iškeltas iš Kauno, kad negalėtų dalyvauti 
politinėje veikloje, kaip ir P. Dogelis, manė, 
jog A. Smetonos valdomoje Lietuvoje laisvės 
nėra. 1939 m. vasario 4 d. dienoraštyje apra-
šytas jųdviejų pašnekesys. M. Krupavičius, 
kuris pasiskundžia dėl sveikatos, širdies 
problemų, pokalbį baigia taip: „Esu pasi-
ryžęs kovoti lig paskutinio lašo kraujo, kad 
atkovojus Lietuvai laisvę.“ 

Povilas Dogelis, „Kas pergyventa. 
1930–1949 metų dienoraštis“, Vilnius: Lietu-
vos istorijos institutas, 2017, p. 714. Parengė 

Regina Laukaitytė

knygą pateko tik du apžvalginiai V. Čekmono 
straipsniai, atskleidžiantys sentikių Lietuvoje 
kontekstą – Sociolingvistinė sentikių tarmių 
Lietuvoje charakteristika ir Dėl sociolingvistinio 
arealo sampratos.

Antrąją knygos dalį sudaro Čekmono kolegų 
ir mokinių straipsniai. Pirmasis skyrius skirtas 
prisiminimams. Irena Elžbieta Adomavičiūtė
Čekmonienė straipsnyje Kalbų kontaktų tyrimų 
istorija pristato mokslinę V. Čekmono biografiją, 
apibūdina jo atliktų baltų ir slavų kalbų kontaktų 
tyrimo metodologiją, detalizuoja svarbiausius 
jo mokyklos bruožus, atskleidžia, kurias XX a. 
pabaigoje Lietuvoje gyvenusių lenkų problemas 
jis laikė svarbiausiomis, kaip bandė jas spręsti.

Platus V. Čekmono mokyklos formavimosi 
ir jos gyvavimo kontekstas pateiktas Nijolės 
Tuomienės ir Laimos Kalėdienės straipsnyje 
Valerijaus Čekmono mokykla. Straipsnyje 
apibūdinami Čekmono darbo principai 
ekspedicijų metu, aiškinamasi, kodėl jam 
pavykdavo sužinoti tiek daug faktų apie vietinius 
kaimo žmones. 

Pokalbio forma parengtame Marijos 
Krupoves straipsnyje Kaip lenkams Lietuvoje 
išsaugoti lenkiškumą V. Čekmonas teigia, 
kad dažnas eilinis Lietuvos lenkas gali savaip 
paaiškinti lietuvių ir lenkų kalbų ir tautų 
tarpusavio santykius, papasakoti įvairių legendų. 
Tačiau nemaža dalis vietinės lenkų inteligentijos 
niekina tokias teorijas, nepalaiko savosios 
kultūros apraiškų ir tapatinasi tik su Lenkija. 
Tačiau ir patys lietuviai ateityje turėtų sutikti, 
jog dalis jų kultūros yra sukurta lenkų kalba, 
kad ji yra tiek lietuvių, tiek ir lenkų: parašyta 
lenkiškai, o dvasia lietuviška.

Antrajame, mokinių ir kolegų darbų, skyriuje 
publikuojami 9 straipsniai, pateikti abėcėlės 
tvarka pagal autorių. Tokių darbų čia turėtų būti 
daug daugiau. Mokinius V. Čekmonas laikydavo 

kolegomis, kaip ir daugelis labai talentingų 
žmonių, su jais dirbdavo nuoširdžiai ir su 
užsidegimu. 

Irena Elžbieta AdomavičiūtėČekmonienė 
straipsnyje Lenkų kalbos istorijos ir žemaičių 
šlėktos savimonės klausimu rėmėsi savo giminės 
istorija. Žemaitijoje svarbiausia opozicija buvo 
bajorai – mužikai, o ne lietuvių – lenkų kalba. 
Dar nebuvo susiformavusi lenkiška tautinė 
savimonė, todėl nebuvo aktualus ir gimtosios 
kalbos klausimas. 

Kiti du I. E. Čekmonienės straipsniai – 
Jonavos rajone gyvenantys lenkai: jų lenkų–lietuvių 
dvikalbystės apibūdinimas ir Kaip jautį mokė būti 
miškininku (lenkiškas ir lietuviškas tekstas su 
komentarais iš Jonavos rajono Lietuvoje) – parašyti 
iš 1979 m. ekspedicijų į Jonavos rajono Upninkų 
ir Kulvos apylinkes medžiagos. Vietiniai lenkai 
tvirtindavo, kad jie vienodai gerai mokantys 
abi  – lenkų ir lietuvių – kalbas. Vienas iš 
vietinių lenkų Juozas Darvidas kaip savo gero 
lietuvių kalbos mokėjimo įrodymą pateikė tai, 
kad lietuvių tautosakininkai 1978 m. iš jo buvo 
užrašę 14 pasakų kaip iš vietinės lietuvių tarmės 
atstovo. Tačiau išnagrinėjus 4 šio informanto 
lietuvių kalbos ypatybes paaiškėja, kad Darvido 
lietuvių idiolektas nėra ne tik vietinės, bet 
apskritai jokios lietuvių tarmės variantas. Tai 
išmokta kalba, kurios substratas yra jo gimtoji 
lenkų kalba. 

Jelena Konickaja, drauge dirbusi V. Čekmono 
vadovautoje Vilniaus universiteto Slavų 
filologijos katedroje, straipsnyje Nuo Medininkų 
iki Vandžiogalos: 1990–1997 m. ekspedicijos 
į lenkakalbius Lietuvos arealus atskleidžia 
ekspedicijose vyravusią dvasią, pasakoja apie 
katedros seminarus, pateikia išsamų dalyvių 
publikacijų, parengtų ekspedicijose sukauptos 
medžiagos pagrindu, sąrašą. Komentuojama 
Medininkų ir Bražuolės arealų sociolingvistinė 
situacija ir nagrinėjama ten vartojama lenkų kalba. 

Marijos Krupovies straipsnyje Lenkiškai 
kalbančių Lietuvos gyventojų vokalinis repertuaras 
ir etninė bei kultūrinė jų identifiikacija aptariami 
šlėktos ir valstiečių dainavimo manieros 
skirtumai, garsų tarimas. Šlėktoms būdinga 
santūri atlikimo maniera, o štai valstiečiai 
dainuoja tęsiamu balsu, gausiomis melodinėmis 
figūromis praturtina dainų melizmatiką ir 
ornamentiką, todėl savo dainavimu nesiskiria 
nuo lietuvių ar baltarusių. Skiriasi Kauno 
ir Vilniaus kraštų šlėktos dainų repertuaras, 
kanonas, nes Vilniaus krašte jį žymiai yra 
papildžiusios tarpukariu dainuotos harcerų, 
patriotinės Lenkijos dainos. Kiekvieno regiono 
valstiečių repertuaras ir dainų kalbos kitokios.

Nadieždos Morozovos straipsnis 
Kompaktiškos Lietuvos sentikių gyvenvietės 
praeityje ir dabar yra iš paskutiniojo Čekmono 
mokslinio kelio etapo – jis apie sentikius, kurių 
dabar Lietuvoje yra kelis kartus mažiau nei 
XX a. viduryje. Nors išnyko ne tik pavieniai 
kaimai, bet ir ištisos jų grupės, bendroji sentikių 
gyvenviečių konfigūracija, susiformavusi iki XX 
a. pradžios, egzistuoja ir dabar. Dėl uždaro jų 
gyvenimo būdo yra susiformavusios 5 didesnės 
sentikių gyvenamosios zonos Lietuvoje, vietomis 
nusitęsiančios į kaimynines Baltarusiją bei 
Latviją: Rokiškio, Zarasų, Jonavos, Ignalinos–
Vydžių, Švenčionių–Lentupio; taip pat mažesnės 
Vilniaus, Radviliškio ir Kelmės. Natūralų šių 
struktūrų pagrindą sudaro kaimų bažnytinės 
bendruomenės.

Ana Romančiuk yra kilusi iš Baltarusijoje 
esančių Gervėčių (Ona Vaičiulytė), jos 
straipsnyje Pavardės daugiakalbystės sąlygomis 
(Gervėčių arealo pamatu) analizuojama, 
kokiomis taisyklėmis vadovaujantis lietuvių 
pavardės perduodamos baltarusiškai ir iš dalies 
lenkiškai. Apžvelgiamos taisyklės, kaip slavų 
kilmės pavardės perteikiamos lietuviškai. 
Tiriami pavardžių užrašymo būdai oficialiuose 

dokumentuose. Oficialiosios 300 apžvelgtų 
pavardžių formos 1985 m. išrašytos iš apylinkės 
ūkio dokumentų, lietuviškos ir baltarusiškos 
tarminės formos užfiksuotos apklausiant vietos 
gyventojus. Visos pavardės iš vienos kalbos į 
kitą transformuojamos pagal tam tikras taisykles, 
atsižvelgiant ne tik į gramatikos, bet ir į 
sociolingvistikos parametrus.

Nikolajus Savičius savo straipsnyje Dėl vieno 
pietrytinės Vilniaus rajono dalies arealo kalbinės 
situacijos ypač detaliai tiriama Kalvelių areale 
1988 m. vyravusi baltarusių kalba. Pateikiamos 
jos atžvilgiu išsakytos nuostatos, santykis su 
lenkų ir lietuvių kalbomis. 

Valerijus Čekmonas ypač daug dėmesio ir 
laiko yra skyręs Baltarusijoje esančio Ramaškonių 
arealo tyrimams, ten jis nugludino savo 
sociolingvistinę kalbų kontaktų interpretaciją, 
todėl tiesiog intriguojantis yra išsamus ir 
kitoks Nijolės VaišnytėsTuomienės daugelio 
metų darbą jos gimtuosiuose Ramaškonyse 
apibendrinantis straipsnis Ramaškonių sala 
Baltarusijoje – pereinamoji kalbų zona. Palyginus, 
kaip pakito sociolingvistinė situacija Ramaškonių 
areale po 20–30 metų, konstatuojama, kad įvyko 
esminių pakitimų, nes išnyko viena iš vartotų 
kalbų – lietuvių. Detaliai nagrinėjant mirštančios 
lietuvių kalbos ir tautinės savimonės pakitimus, 
parodoma, kaip Ramaškonių arealas tampa 
pereinamąja kalbų zona, t. y. tai, kaip vyko baltų 
slavinimas didžiuliuose plotuose praeityje. 

Knygos sudarytoja ir atsakingoji redaktorė 
prof. habil. dr. Laima Kalėdienė. Rengiant šį 
straipsnių rinkinį dirbo redakcinė kolegija – 
doc. dr. Irena Elžbieta Čekmonienė, dr. Nijolė 
Tuomienė ir Rita Urnėžiūtė. 

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos 
instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos 
knygynuose. Daugiau informacijos – el. p. 
knygynas@lki.lt.

Valstybinė lietuvių kalba

Dr. Nijolė TUOMIENĖ, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius

Nauja knyga apie baltų ir slavų kalbų sąveiką, sociolingvistinę situaciją 
daugiakalbiuose Lietuvos ir Baltarusijos arealuose 
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2019-ieji – Prezidento Antano Smetonos metai

Prezidentas A. Smetona partinės 
„demokratijos“ metais

Prof. dr. Algimantas LIEKIS, Vilnius

Pradžia Nr. 4 (858)

Prezidentas A. Smetona nuo jaunystės 
nelaikė partijų gausos ir jų veiklos demo-
kratijos rodikliu, o juo labiau Tautos valios 
reiškėjomis ir gynėjomis; jis sakė, kad lie-
tuvių Tautai po šimtmečius trukusio lenkų 
engimo, rusų okupacijos svarbiausia – at-
gaivinti, sustiprinti savo tautinę savimonę, 
išsivaduoti iš priklausomumo sindromo nuo 
kitų tautų bei valstybių ir eiti tik savu, ne 
socializmo, liberalizmo ar fašizmo, o lietu-
vių Tautos ir jos nepriklausomos valstybės 
stiprinimo keliu. Bet tai siutino partijų, ypač 
valdžios netekusių krikščionių demokratų, 
taip pat socialistinės pakraipos organiza-
cijų vadus. Dėl „per didelio liberalizmo 
partijoms“ nebuvo patenkinta sugrįžusiu 
Prezidentu A.  Smetona ir Ministro Pirmi-
ninko A. Voldemaro įkurta bei vadovauja-
ma „Geležinio Vilko“ tautinė organizacija, 
planavusi tapti vadovaujanti valstybėje. 
A. Voldemaras to siekė stengdamasis vis 
daugiau valdžios paimti į savo rankas, kad 
pamažu Prezidentui liktų tik reprezentacinis 
vaidmuo. Tai žinodamas Prezidentas A. 
Smetona 1929 m. rugpjūčio 19  d. paleido 
prof. A. Voldemaro Vyriausybę, o jį ištrėmė 
į Platelius. 1930 m. gegužės 24 d. sustabdė 
ir „Geležinio Vilko“ veiklą. Bet organizacija 
toliau veikė pogrindyje, rengė visokias ak-
cijas, pučus, kad Prezidentas sugrąžintų į 
valdžią A. Voldemarą, įvestų krašte griežtą 
valdymą, nenuolaidžiautų tiems, kurie buvo 
prieš tautiškumą, prieš Nepriklausomybės 
stiprinimą, reikalavo pasukti Lietuvos 
valstybę itališkojo fašizmo keliu. Tačiau A. 
Smetona nepakluso tokiam spaudimui. Jis 
kritikavo ir italų fašizmą, griežtai pasisakė 
prieš Vokietijoje įsigalintį Hitlerio nacizmą. 
Prezidento A. Smetonos nurodymu Lietuvos 
teismai pirmi pasaulyje 1934 m. ėmėsi teisti 
Hitlerio globojamą nacistų partiją Klaipėdoje 
ir jo krašte. Tad ir nacių, kaip socialistų, 
komunistų, krikdemų bei kitų partijų, vadai 
jau traukė vienu balsu, kad Prezidentas, 
drausdamas partijas, nori valdyti vienas. Iš 
tikrųjų jis, nustumdamas nuo valdžios par-
tijas, ypač tarptautinio pobūdžio, tik siekė, 
jog Lietuvai nedarytų įtakos lenkų, vokiečių, 
rusų ir kiti imperialistai. Lietuvių Tauta nė 
nepasigedo tų partijų, nes ir be jų dalyvavo 
tiek valstybės, tiek įmonių valdyme, turėjo 
visas sąlygas brandinti savo tautinę, valsty-
binę, kultūrinę tapatybę.

Prezidentas A. Smetona ypač nusivylė 

partijomis ir jų „demokratija“ minėtais 
seimų laikais, kai irgi buvo persekiojamas 
dėl savo rašinių ir kalbų, pamatęs, kaip val-
džiažmogiai gali manipuliuoti įstatymais ir 
gyventojais, tariama „Tautos valia“. Iš dalies 
tai atspindi Prezidento straipsnis („Vairas“, 
1923 m., Nr. 10) „Vivos voco, mortuos plan-
go“ (šio straipsnio pirmo puslapio faksimilė 
spausdinta „Vorutoje“, Nr. 5 (859), 2019 m. 
gegužės 25 d., p. 13 – red. pastaba). [...]1.

1923 m. gruodžio 1 d. A. Smetona pa-
rašė skundą Kariuomenės teismo 1-osios 
nuovados tardytojui dėl neteisėto spaudos 
persekiojimo ir jam skirtų baudų.

Kariuomenės Teismo I nuovados Tardytojui:
Antano Smetonos, gyvenančio Muziejaus 

g-vė 5,

SKUNDAS

Kauno miesto ir apskrities Karo Komendan-
tas, vadovaudamasis Ypat. Valst. Ap¬saugos Įst. 
12 § ir savo skelbimu iš 1921 m. spalio mėn. 11 d., 
mane, kaip „Vairo“ Redaktorių, savo nutarimu 
iš š. m. lapkričio 3 d. nubaudė „už melagingų ir 
visuomenę erzinančių žinių platinimą“ 2000 litų 
arba dviem mėnesiam arešto.

Tą jo neteisėtą ir neteisingą elgesį su manim 
lapkričio 10 d. apskundžiau Krašto Apsaugos 
Ministeriui, bet iš jo negavau jokio atsakymo. Man 
neįmokėjus 2000 litų pabaudos, tą pačią dieną (10 
lapkr.) tarp 10 ir 11 val. vakaro buvau suimtas 
policijos atstovo ir pasodintas Kauno kalėjiman. 
Ir tik lapkričio 14 d., apie 10 val. vakare, buvau 
iš ten išleistas, kai už mane tą pačią dieną buvo 
visuomenės surinktų 2000 litų įnešta Iždinėn ir jos 
kvitas tarp 2-3 val. įteiktas Kauno Komendantui.

Mane pasodinus kalėjiman, „Lietuva“ ir 
„Lietuvos žinios“ rašė tuo laiku apie mane visokių 
nebūtų daiktų ir karo cenzūra braukė iš „Vairo“ 
visus straipsnius, ėmusius žodžio mano ir prof. 
A. Voldemaro nubaudimų klausimu. Ta pati 
karo cenzūra leido „Lietuvos žinioms“ paskelbti 
Kauno Komendanto nutarimus (Nr. 3099 ir 3100), 
kuriais mudu buvova baudžiami, ir neleido to pat 
padaryti „Vairui“.

Mūsų spaudos įstatymas (žiūr. L.V.Ž., Nr. 
17, 1919) panaikino cenzūrą ir spaudos grasmę 
pavedė ne administracijai, bet teismui.

Tas įstatymas neatmainytas ir tebeveikia lig šiol.
Karo Komendantas, mane bausdamas, savo nu-

tarime šaukias Ypat. Valst. Aps. Įstatų (žiūr. L.V.Ž., 
1919. IV. 4) 12 § ir juos remiamo savo skelbimo. Bet 
tas paragrafas jam teleidžia „laikinai arba visam karo 
stovio laikui sustabdyti laikraščių ir kitų spaudos 
veikalų leidimą“, o ne bausti laikraščio redaktorių 
ir jo bendradarbių taip, kaip jis yra nubaudęs mane, 
„Vairo“ redaktorių. Taigi Kauno Komendanto 
skelbimas spaudai yra priešingas ir Yp. Valst. Aps. 
Įstatams, ir mūsų Spaudos įstatymui, kurio 24 § sako, 

jog dalykai, apie kuriuos karo metu arba karo stoviui 
esant draudžiama spaudoje kalbėti, nurodomi tam 
tikrais įstatymais“, vadinasi, ne Komendanto skel-
bimais. Nors neteisėtai, bet pas mus yra įvesta karo 
cenzūra, kuri braukia straipsnius, karo bei kariuo-
menės dalykų neliečiančius. Kas palieka laikraštyje 
neišbraukta, tai, rodos, už tai nebeturėtų redaktorius 
atsakyti. Bent taip būdavo prie rusų, kada cenzūra 
buvo įstatymais nustatyta. Tuo tarpu „Vairas“ cen-
zūruojamas, braukiamas ir po to administratyviai 
tuo pačiu žygiu baudžiami ne tik jo bendradarbiai, 
pasirašę po savo straipsniais pilna pavarde, bet ir jo 
redaktoriai. Toks administracijos atstovo elgesys ne 
tik neteisėtas, bet ir neteisingas.

Taigi, eidamas laikinaisiais Armijos Teismo 
Įstatais (L.V.Ž., 1919. VIII. 7), 20 § punktu d., pra-
šau Kauno miesto ir apskrities Karo Komendantą 
majorą Vladą Brazulevičių pašaukti tieson už val-
džios perviršijimą su svarbiomis pasekmėmis. Tas 
jo nusikaltimas yra numatytas Karo Įstatų XXVI 
sk., Kn. II d., 145 str.

Prie skundo pridedu (kopijas): 1) Kauno mies-
to ir apskrities Karo Komendanto nutarimo Nr. 
3100 ir 2) mano skundo, rašyto Krašto Apsaugos 
Ministeriui.

1923 m. gruodžio mėn. 1 d. Kaune.

Kai Kariuomenės teismas nereagavo dėl 
neteisėto A. Smetonos persekiojimo, jis para-
šė skundą Vyriausiajam Tribunolui. Tačiau 
atsakymo taip pat nesulaukė. 

Rinkimai į Trečiąjį Seimą buvo paskirti 
1926 m. gegužės 8–10 d. Bet žmonės, ne-
paisydami kunigų, vienuolių raginimų, juo 
tuo laiku vangiai rinkdavosi į krikščionių 
demokratų mitingus. Lyg nebegąsdino jų 
grasinimai dėl kančių pragare, jei nebalsuos 
už krikščionis demokratus. Apie tų metų 
(1926) rinkimų agitacijas Lietuvos kariuo-
menės generolas S. Raštikis rašė: 

„[...] Atrodė, kad Lietuvoje jau nebebuvo 
likę ne tik gerų politinių vadų, visuome-
nės veikėjų, bet ir iš viso padorių lietuvių 
[...]. Pats buvau pasipiktinęs, kada vieną 
sekmadienį, nuėjęs nuoširdžiai pasimelsti į 
vieną Kauno bažnyčią, išgirdau iš sakyklos 
ne Dievo žodį, bet kunigo griaudžiančią 
agitacinę kalbą, kurioje buvo skelbiama 
ne artimo meilė, bet neapykanta ir pyktis 
kitaip galvojančiam savo broliui lietuviui ir 
net tokiam pat praktikuojančiam katalikui. 
Kitą sekmadienį išgirdau tą patį kitoje Kauno 
bažnyčioje, nors ten kalbėjo ir jau gerokai 
pagyvenęs kunigas [...].“2

Kodėl pirmuosiuose rinkimuose dauge-
lis Lietuvoje rėmė krikščionis demokratus, 
liaudininkus, socialdemokratus, istorikas 
Juozas Jakštas aiškino: 

„Mūsų kaimiečių masės buvo apolitiš-
kos, kai buvo pašauktos lemti krašto politiką 
parlamentinėje santvarkoje ir tuo pačiu 
metu buvo veikiamos iš rytų atsklindančių 
revoliucinių idėjų. Pagal nuo amžių įdiegtą 
bažnytinę dvasią artimiausios tautai buvo 
krikščioniškosios partijos ir jų vadai kuni-
gai. Bet iš kitos pusės, religingos liaudies 
masės ir smarkiai neapkentė politikuojančių 
kunigų, nes manė, kad jie turi rūpintis vien 
dvasiškais reikalais. Steigiamojo Seimo ir 
dvejus pirmuosius Seimų rinkimus laimėjo 
krikščioniškosios partijos, bet per tą laiką 
suaugo nauja karta, daug liberalesnė negu 
senoji [...].“3

Apskritai seiminės Lietuvos metai 
(1920–1926), seimuose ir kitoje valdžioje 
vykusios partinės rietenos ne tiek dėl Tautos, 
nepriklausomos Lietuvos valstybės stiprini-
mo, kiek dėl savo ir partijos dažnai siaurų 
egoistinių interesų bei valdžios, įtakos joje, 
lyg patvirtino dar jaunystėje A. Smetonos 
keltas mintis, kad partijos reikalingos tik 
kuriant valstybę ir renkantis jai kelią. Parti-
jos, sudarydamos menką Tautos dalį, negali 
būti visos Tautos, visų valstybės piliečių 
valios reiškėjomis, o kartu ir demokratijos 
rodikliu. Reikalinga naujos formos valdy-
mo sistema, kuri leistų dalyvauti valstybės 
valdyme visiems piliečiams – per visų išren-
kams savivaldybes, jų tarybas. Ir tą naują 
valdymo sistemą, grindžiamą nuo jaunystės 
puoselėtomis idėjomis, A. Smetona mėgino 
įgyvendinti antrą kartą sugrįžęs į Prezidento 
postą (1926 m. pabaigoje) – ėmė kurti visos 
lietuvių Tautos, tautinę Lietuvos valstybę. 
Bet šią kūrybą nutraukė prasidėjęs Antrasis 
pasaulinis karas, SSRS okupacija ir aneksija. 

Pabaiga
__________________________
1Straipsnis sutrumpintas – necituojamas Pre-

zidento Antano Smetonos straipsnis „Vivos voco, 
mortuos plango“, spausdintas laikraštyje „Vairas“ 
(1923, Nr. 10, p. 11–14). A. Smetonos straipsnio 
pirmo puslapio faksimilė spausdinta „Vorutoje“, 
Nr. 5 (859), 2019 m. gegužės 25 d., p. 13. Visas 
prof. dr. Algimanto Liekio straipsnis „Prezidentas 
A. Smetona partinės „demokratijos“ metais“ pa-
skelbtas internetiniame laikraštyje „Voruta“ 2018 
m. rugpjūčio 8 d. (prieiga per internetą – <http://
www.voruta.lt/a-liekis-prezidentas-a-smetona-parti-
nes-diktaturos-metais/>). Red. pastaba.

2Stasys Raštikis, Kovose dėl Lietuvos ,Vilnius, 
1992, d. 1, p. 301.

3Jonas Švoba, Seiminė ir prezidentinė Lietuva, 
Vilnius, 1990, p. 130.
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Tremties istorija 

Susitikimas po 40 metų
Vytautas PUPŠYS, Ukmergė

Čunos stotelėje ant geležinkelio rampos 
stovėjo du vyrai ir laukė miškavežio. Girgž-
dėdamas bėgiais ir visu sąstatu jis lėtai slinko 
prie laukiančiųjų. Kai privažiavo platformą, 
pirmas į vagoną nuskriejo fanerinis laga-
minas. Paskui jį ropštėsi žmogus, kuriam 
smarkiai kliudė medinė koja. Minutėlę 
pakabojęs tarp dangaus ir žemės, būsimasis 
keleivis atsisėdo ir pamojavo pasiliekančiam. 
Iki Taišeto  – dar 100 kilometrų, ir joks kitas 
transportas į jį nevažiuoja, o iš ten iki Mas-
kvos – ranka paduot. Savąjį dešimtmetį „nuo 
skambučio iki skambučio“ atpylęs partizanas 
Pelūdnikas pagaliau pajudėjo Lietuvos link. 
Tai tik pirmas kelionės etapas, bet teikiantis 
vilčių, kad pasas piliečio Juozo Pikausko 
kišenėje galioja kaip ir visiems sibiriečiams. 

Su ką tik palydėjusiu Vladu Pupšiu sutar-
ta, kad kitąkart jie susitiks Ramygalos rajone, 
Stalino kolchoze, Stebeikiuose. 

Susitikimas tikrai įvyko, tik po 40 metų, 
ir ne Stalino kolūkyje, o gerokai išaugusiame 
Daniūnų kaime, Panevėžio rajone. Klaipėdos 
universiteto docentas V. Pupšys atvyko pa-
sveikinti garbingo 80-mečio proga ir gavus 
valstybinį apdovanojimą – Gedimino 3-iojo 
laipsnio ordiną.

Tik įėjus į alytnamį pirmiausia padvelkė 
dūmais ir cigaretėmis. Šeimininkas sėdėjo ant 
suolo, sukalto išilgai sienos. Jam virš galvos 
ištiestais laidais laisvai slankiojo rankena, lei-
džianti bekojui judėti palei sieną be pašalinių 
pagalbos. Abu vyrai žvelgė vienas į kitą, kol 
sėdintysis atsitokėjęs švelniai ištarė:

- Vladeli, čia tu?
Pastarasis ne mažiau susijaudinęs su-

šnibždėjo:
- Juozai, iš trisdešimtosios!
Minutėlės pauzė, o abiejų akyse – vėl 

klaustukai.
- Kur padėjai koją? Iš kur gavai naują 

dešinę? – išsprūdo abiem. Žili vyrai nejaukiai 
nusijuokė.

Giliai užtraukęs dūmą Juozas priminė, 
kaip smagiai nusižvengdavo kinkinio vyrai, 
kai tempdavo latvio Janio vadovaujamą 
šūdvežių brigadą. Eržilais tokių arklių nepa-
vadinsi, nes šešių žmonių velkamame vežime 
visi turėjo trūkumų: kas buvo be kojos, kas – be 
rankos, dar kitas – beveik aklas ir t. t. Paeiliui 
dvi brigados sėmė skystimą. Iškilmingai rie-
dėdavo centrine lineika keldami nežmonišką 
tvaiką. Kolonos gyventojai slėpdavosi visur, 
kur tik įmanoma, o sargyba iš anksto atida-
rydavo vartus ir užsibarikaduodavo savame 
kambarėlyje. Išriedėję už spygliuotos tvoros 
vyrai sukdavo į atokesnę sopką. Ten ištraukus 
skląstį turinys nugurgėdavo žemyn, patręšda-
mas būsimus gėlynus. Iki pietų tekdavo daryti 
antrą reisą, ir taip kasdien. Sunkiausia būdavo 
šalinti į drabužius įsigėrusią smarvę. 

Tik atvykę į trisdešimtą koloną Dzūkijos 
partizanų ryšininkų buvome informuoti, 
kad klipatų barake gyvena lietuvis, buvęs 
net ministeriu. Nutarėme, kad reikia ap-
lankyti. Barako patalpa dvokė tarsi mūsų 
bačka. Virš lovos kabanti lentelė informavo, 
kad lovoje guli kalinys Jonas Navakas. Jo 
gyvybės kibirkštėlė vos ruseno, pats jau ne-
bekalbėjo. Distrofijos auka gyveno paskutines 
dienas. Barako gyventojų pagrindą sudarė 
vadinamieji dochodiagos. Juos globojo buvę 

stačiatikių vienuoliai, atsiskyrėliai, išėję į 
taigą dar prieš revoliuciją. Nebevaikštantis 
ligonis neturėjo nė šešiasdešimties. Mirė 
1955 m. rugpjūčio mėnesį Sosnovyje rodniki 
kaimelyje. Ten ir palaidotas, o kapinių jau nė 
pėdsakų nebelikę. 

Dzūkai sakė tiesą, kad J. Navakas buvo 
Klaipėdos krašto gubernatorius ir Valstybės 
Tarybos narys. Jam dirbant gubernatoriumi 
už antilietuvišką veiklą buvo nuteisti fašis-
tiniai vadeivos Noimanas ir Zasas. Tačiau 
hitlerininkai kovojo už savus, tad šie netru-
kus atgavo laisvę, o gubernatorius neteko 
tarnybos.

Kai Raudonoji armija okupavo Lietuvą, 
prezidento pareigas einantis Justas Paleckis 
dar liepos mėnesį davė sutikimą suimti 
J.  Navaką. Tvirtų įsitikinimų antifašistas, 
baigęs teisės mokslus Sorbonoje, o ne kokia-
me Hamburge ar Miunchene, buvo tardomas 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Tiesa, buvęs 
Lietuvos savanoris kovojo ir su bolševikais. 
Tačiau tai nekliudė jam bendrauti su sovietų 
ambasadoriumi N. Pozniakovu prie šachmatų 
lentos, gerti kavą su „Stoličnaja“, užkandžiauti 
juodaisiais ikrais ir dūmyti kubietiškus cigarus, 
žinoma, diplomato sąskaita. Gerus santykius 
sutvirtino ir asmeninis gubernatoriaus sekre-
torius Genrikas Zimanas, kurį vyrui įpiršo 
žmona Jonė Deveikytė, kai jis Ukmergės žydų 
gimnazijoje dirbo geografijos mokytoju. 

G. Zimanas, tapęs Lietuvos komunistų 
partijos sekretoriumi tautinių mažumų rei-
kalams, kilo karjeros laiptais aukštyn, tuo 
metu J. Navako kelias driekėsi į IX fortą. Iš jo 
išlaisvino sukilėliai. Po karo sovietinė SMERŠ 
žvalgyba surado J. Navaką Lenkijoje, o iš 
čia kelias ėjo tiesiai į gulagą. Karo metais jis 
gyveno savo ūkyje, nesiskyrė nuo tų pačių 
valstiečių ir dar šiems padėdavo. Aplinkiniai 
žinojo, kad Jonas ištikus nelaimei visada pa-
gelbės, ir tai vertino.

1951-aisiais J. Navakas pateko į Ozerlagą. 
J. Deveikytė-Deveikė, teisės mokslų daktarė 
iš Paryžiaus, bandė kreiptis į Izraelio prem-
jerą Davidą Ben Gurioną, tačiau atsakymo 
nesulaukė. Beje, ir vokiečiai tai supratę ieš-
kojo Klaipėdos gubernatoriaus skriaudiko 
pėdsakų. 

Vladas norėjo ką nors daugiau sužinoti 
apie Pelūdniko partizanavimą. Pasirodo, 
būta ir priešistorės. Mažažemio valstiečio 
Pikausko šeimoje augo šeši vaikai – trys sese-
rys ir trys broliai. Prisiėjo padėti kaimynams, 
kad prisidurtų vieną kitą litą prie turimų 
pajamų. Tačiau šeimos galva, dar būdamas 
ir šaulys, aktyviai dalyvavo patriotinės or-
ganizacijos veikloje. Netikėjo skleidžiamais 
prasimanymais, kad dėl visko kalta Lietuvos 
Nepriklausomybė. 

Nuo Vadoklių iki prezidento dvaro, 
kuriame prezidentas mėgdavo lankytis ir 
bendrauti su kaimynais, buvo netoli. Pati 
Smetonienė sekmadieniais kepdavo blynus, 
tad ir lankytojų, ypač vaikų, netrūkavo. 
Tačiau visų pasididžiavimas ir dėkingumas 
prezidentui buvo už erdvią mūrinę mokyklą, 
vienintelę tokią visame Taujėnų valsčiuje bei 
visoje apskrityje. Prezidentas mokėjo įkvėpti 
žmones.

Pokario metais kaimiečių gyvenimas dar 
labiau pasunkėjo, valdžia užgulė mokesčiais 
ir rinkliavomis. Nebuvo darbo, o ir partizanus 
reikėjo remti. Ištremtieji į Sibirą šaukėsi pagal-
bos, prašė ne tik produktų, bet ir būtiniausių 
drabužių.

Iš miesto atvažiavę spekuliantai – taip 
tada buvo vadinami verslininkai – supirkinėjo 
produktus, o jiems paruošti ir vežioti samdė 
vietinius gyventojus, už tai atsilygindami 
pinigais. Vis šioks toks uždarbis, bet nega-
rantuotas. Kartais tekdavo maistu dalytis 
su žaliūkais. Per vieną operaciją partizanai, 
išsiaiškinę Juozo padėtį, pasiūlė ateiti į jų 
būrį. Visą vasarą dirbo pas partizanus virtu-
vėje, o rudeniop davė priesaiką ir pasirinko 
Pelūdniko slapyvardį. Gavęs ginklą įsiliejo į 
partizanų gretas. 

Pirmas kovos krikštas laukė netrukus. 
Kas išdavė ir nurodė partizanų stovyklą, 
nežinoma net šiandien. Kariuomenė ir stribai, 
apsupę keliais žiedais, sušuko: „Ruki vierch“ 
(rankas aukštyn) ir atidarė uraganinę ugnį. 
Bėgti nebuvo kur, iššauti Juozas nespėjo, 
o netrukus koją tarsi kuo nuplikė. Tą kartą 
žuvo daug partizanų, bet jį dar gyvą sučiupo. 
Automato serija sutrupino koją. Panevėžio 
ligoninėje ją amputavo. Atgavęs sąmon 
pajuto, kad neturi vienos kojos. Kas nutiko, 
pasakė seselė. 

Kai apgydė Panevėžyje, išvežė į Vilnių. 
Lietuvos TSR Aukščiausiasis Teismas teisė už 
banditizmą ir skyrė dešimt metų ypatingojo 
režimo lageryje. Netrukus Stolypino vagonu 
buvo išgabentas į gulagą Irkutsko srityje, 
Taišeto kolonose. Atlikdamas ten bausmę iš 
atvykusių kitų vyrų sužinojo ir vado Briedžio 
likimą. Gyvas jis nepasidavė, žuvo mūšyje. 
Vaitelis nuo mokyklos laikų draugavo su 
Juozu Markuliu iš Deltuvos, todėl labai juo 
pasitikėjo, nors perspėjimų turėjo. Kai paga-
liau suprato, kad yra apgaudinėjamas, ką nors 
pakeisti buvo per vėlu. Markulis-Erelis tikino 
Danielių pasiduoti, esą taip būsią visiems 
geriau. Šiuo atveju generolo J. Bartašiūno 
pažadėta amnestija gelbėtų reabilitaciją. Nors 
Danielius patikėjo šeimos apsaugą Ereliui, jo 
paties žmona ir vaikai Sibiro tremties neiš-
vengė. Partizanai išdaviką Erelį nuteisė aukš-
čiausia bausme, tačiau šis atpildo išvengė. 
Buvo skubiai evakuotas į Leningradą mediko 
kvalifikacijai kelti. Mokėsi net aštuonerius 
metus, o Lietuvoje vis tiek grėsė pavojus. Ar 
tai sutapimas, ar ne, namo sugrįžo, kai Lie-
tuva neteko generolo Vanago Ramanausko. 

Tapęs mokslininku apsišaukėlis „par-
tizaninio judėjimo vadovas“ vėl sėkmingai 
kūrė mitą apie save. Sunku rasti Lietuvoje 
teisininką, kuriuo buvę studentai žavėtųsi iki 
šiol. Faktai, atskiesti legendomis, savo juodą 
darbą vis dėlto atlieka. Tūkstančiai žuvusių 
ir nukentėjusių žmonių, jų begalinis skaus-
mas šaukiasi teisybės. Šį kartą asmens kultu 
ir stagnacija niekas nepatikės. Pasakykim 
vieną kartą tiesą . Tada ir tylieji rezistentai 
taps kuklesni. 

1946–1948 m. Erelis reikalavo iš pulkinin-
ko Počkajaus atlyginimo už atliktą darbą, nors 
savo reikalams per dvejus metus buvo gavęs 
šimtą tūkstančių rublių. 

Čia Juozas vėl griebėsi cigaretės:
- Durys neužsidaro, kiek lankytojų pas 

mane veržiasi dėl parodymų. Pasakoja, o 
baigę prašo, kad liudyčiau apie dalyvavimą 
Briedžio būryje kaunantis su stribais ir oku-
pantais. Bet aš nieko neatsimenu, buvau dar 
naujokas. Iš mūšio tikrai nieko neprisimenu, 
tik tai, ką pasakė po operacijos sesutė. Meluoti 
negaliu, o mano atsakymai netenkina prašy-
tojų. Gulage mus siejo bačka ir kvapai, gal dėl 
to ir buvom nepastebimi likusiųjų.

- Tavo padarytos suvenyrinės skrynelės 

išliko. Unikali Sibiro gamta skatino žmogaus 
vaizduotę. Sajanų priekalnių gėlynų kilimai 
žadino gėrį. Kažin ar kas padarytų tokių 
skrynelių iš spalvotų šiaudelių su tautinės 
simbolikos raštais. Jų neįkainojama vertė darė 
įspūdį ir čekistams. Mano mamai parvežtoje 
skrynelėje buvo saugomi brangiausi jaunystės 
prisiminimai. Dabar ja gali žavėtis Genocido 
centro muziejaus lankytojai iš viso pasaulio. 

Daug kas jauniesiems zekams įsirėžė į 
atmintį, o svarbiausia – žmonės. Vladui-Au-
droniui jau beveik nebeteko sutikti Kvantūno 
ir Gomindano kariškių, kurių čia knibždėjo ir 
kurie liko po kiekvienu geležinkelio pabėgiu 
amžiams. Nežinomas ir auksaplaukės ukrai-
niečių lakštingalos Marijos Panibok likimas. 
Estų pasididžiavimas, dvasingasis pastorius, 
dar grįžo į Tėvynę, gal ir memuarus kokius pa-
liko, bet amžius neleido sulaukti laisvės. Koks 
likimas ištiko čiukčį Jatintauką, kuris po dešimt 
gulage praleistų metų išmoko tik vieną žodį 
„kipetok“? Gulagas to žmogaus nesužlugdė, 
nes jis čia pateko iš priešistorės laikų. Visas dvi-
dešimt keturias valandas puode virė vandenį 
ir maloniai jį siūlė visiems. Ir vis dėlto į Sibiro 
ekspedicijas jauniesiems lietuviukams vertėtų 
pasikviesti jaunuolių iš Europos Sąjungos. 
Tegul bent niekingus likučius pamatytų to, kas 
padaryta. Gal ir sugebėtų suprasti, ką išgyveno 
represuotieji, ir dar traukdami dainas. 

Juozui-Pelūdnikui norėjosi išgirsti ką nors 
iš V. Pupšio naujesnių prisiminimų. Šis tik 
skėstelėjo rankomis. Visko buvo, ir tas kelias 
ne rožėmis klotas. 

- Po gulago baigiau vidurinę, pavėlavęs 
penkerius metus. Iš universiteto trečio kurso 
buvau išmestas už tai, kad nuslėpiau apie 
gulagą ir nenutrūkusius ryšius su Sibiro 
lietuvių jaunimu. Aspirantūrą baigiau nea-
kivaizdžiai. Mokslinį darbą dirbau Klaipėdos 
universitete. Nė viena valdžia neleido mano 
knygų. Čekistai sunaikino mano ankstyvąsias 
knygas, rankraščius. Lietuvos valdžia nelei-
do, nes neturėjo tam pinigų. Nesusiklostė ir 
habilitacija. Žodžiu, gerai, jei ką naudinga 
išdėsčiau savo studentams. Žinoma, malonu 
buvo pabendrauti su užsienio mokslininkais. 
Labiausiai pasisekė dėl čekų. Penkiolika 
metų su jais bendravau. Parašiau apie čekų 
pedagogikos mokslų korifėjų Janą Amosą 
Komenskį ir jo ryšius su Lietuva. Žinoma, 
valdžia nerado pinigų knygai išleisti, tad tai 
padaryti teko pačiam. Ji išvydo dienos šviesą 
vos devyniasdešimt trijų egzempliorių tiražu. 
Taip knygą ir teįvertino pedagogikos mokslo 
kietakakčiai biurokratai. Žinia, dabar daug 
kas stengiasi verkšlenti ir nieko nedaryti.

- Mudu, Audroni, bent rusams už jų 
suteiktas paslaugas nelikome skolingi. Išva-
žiuodami suremontavome Čunos mokyklą. 
Man teko prisidėti prie medžio darbų, tu ją 
tiesiog išdekoravai. Tikriausiai Sibiro užkam-
pis rugsėjo 1-ąją turėjo tikrą šventę. Mums 
patiems laikas prašvilpė nepaprastai greitai. 
Užaugusios panos (dukros) susikūrė savo 
gyvenimus. Jau nebeaišku, kurios mūsų jau-
nystėje patirtos traumos buvo skaudesnės,  – 
fizinės ar moralinės. Be to, fizinės susitraukė 
ir juntamos retsykiais. Nesiginčysim dėl 
moralinių, nes jos buvo primestos. 

Sibire norėtųsi pamatyti ir dar sykį užjaus-
ti tuos, kurie iš ten nebegrįžo, o dabartiniams 
sibiriečiams priminti, ko čia važiuoja mūsų 
jaunimas. 

Iš kairės – Pranas Galvydis, Juozas Pikauskas 
ir Vladas Pupšys, Sosnovyje rodniki, 1955 m.

Grupė lietuvių Taišeto Ozerlage, antras iš kairės Juozas Pikauskas Vlado Pupšio monografijos „J. A. Komens-
kis ir Lietuva: Lietuvos-Europos skaitiniai“ 

(Klaipėda, 2002) viršelis
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Prof. Vytautas Landsbergis: Apie žmoniškumą
Pagal interviu „Marijos radijui“ 2019 m. gegužės 6 d. Laidoje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Seimo 

narys Žygimantas Pavilionis. Laida buvo parengta, bet netransliuota. 

Laidos vedėjas Liutauras Serapinas: 
Malonūs „Marijos radijo“ klausytojai, 
garbė Jėzui Kristui. Šioje laidoje 
kviečiame pasiklausyti įžvalgos, pastabų 
bei rekomendacijų, bei gero patarimo 
ir su džiaugsmu pristatome, jog šioje 
laidoje dalyvauja atkurtos Lietuvos 
valstybės vadovas Vytautas Landsbergis. 
Susikaupė daug darbų, o „Marijos radijo“ 
klausytojams tikrai reikėtų ir patarimų, 
ir ko kito dabartinėje tokioje sudėtingoje 
valstybės gyvavimo epochoje [...].

Gerbiamas atkurtos valstybės vadove 
Vytautai Landsbergi, kokia būtų Jūsų ištara, 
Jūsų įžvalga, į ką reikėtų labiausiai atkreipti 
dėmesį dalyvaujant valstybinio svarbumo 
ir pilietinio atsakingumo momentuose?

Vytautas Landsbergis: Nors laikotarpis 
ir daugelio balsavimų vienu metu situacija 
yra šiek tiek ypatingi, bet apskritai ji nėra 
kokia nors labai netikėta. Ji tęsiasi, kai 
kuriais kampais galbūt blogėja arba aštrėja, 
kai kuriais kampais gal pažadina daugiau 
noro susivokti, suprasti save, ir tai teikia 
vilties. Apie ką bekalbėtume, labai svarbu 
nepamiršti pagrindinių dalykų. Jie lyg ir 
žinomi, bet apie juos niekas daug nekalba  – 
tai žmogaus gyvenimo prasmė, paskirtis: 
ar esam atsitiktiniai padarėliai, ar kažkas 
mus leido gyventi ir kad gyventumėm 
teisingai. Kad mūsų gyvenimas padėtų 
kitiems tokiems kaip mes, kad mes visi 
vieni kitiems padėtume eiti teisingu, 
žmonišku keliu. Žmoniškumas irgi 
atrodo paprastas dalykas, o jis visai nėra 
paprastas. Pasaulyje jis tiesiog naikinamas 
su neapykanta; ta neapykanta platinama 
ir įvairiais šiurkščiais būdais, ir per 
visokias melagystes, niekinimus, patyčias. 
Skleidžiama ir neapykanta kitam žmogui. 
Kartais, kad jis yra kitos išvaizdos, kilmės, 
kitų pažiūrų. Tada žmonės tolsta vieni nuo 
kitų, bijo vieni kitų. Baimė ir neapykanta yra 
viens kitą papildantys indai ir vienas kitą 
pakraunantys aparatai. Pasaulinė problema 
gali būti ir taip pavadinta: kaip mums išeiti 
iš primityvaus darvinizmo: jeigu stipresnis 
suėda silpnesnį, neva „taip ir reikia“. Kaip 
išeiti iš fanatizmo, kad kam nors „paskirta“ 
būti sutryptam arba likti vergu, o kitam 
savaime kokia nors aukštesnė jėga, galbūt 
Istorija, „istorijos dėsniai“, klasių kovos 
dėsniai nulemia viešpatauti ir trypti 
silpnesnį arba netinkantį taip suprantamai 
santvarkai. Tada naikinamas pagrindinis 
dalykas, pagrindinė žmonių gyvenimo 
ir buvimo dovana – tai jų tarpusavio 
broliškas ir seseriškas ryšys. Esame artimi 
kaip žmonės vienas kitam, bet jeigu 
žvėrėjame, tai ir tolstame vieni nuo kitų. 
Subyra visuomenės, valstybės, subyra 
šeimos, todėl kad per maža mus vienijančio 
atjautos, meilės, solidarumo ryšio. 

Tą matome visur, visame kame, kad ir 
tuose pačiuose mus dabar blaškančiuose 
rinkimuose, jų tikrose arba netikrose 
problemose. Yra didelių politinių 
valstybinių interesantų, kuriems patiktų, 
kad priešiškumo būtų kuo daugiau. Ir 
tarp valstybių, ir tarp žmonių grupių, net 
tarp asmenų. Todėl yra tiek suinteresuoto 
kiršinimo, pjudymo, šmeižimo, kad vieni su 
kitais susipyktų. Tada interesantams gerai, 
tada jie renka savo derlių. O jų derlius  – 
tai įsitvirtinimas visokiose valdžiose ir 
viešpatavimas. – Kiek jūs, vargšai, galit 
viešpatauti? Juk gyvenimas toks trumpas, 
tik padaryk ką nors gero. O jeigu suspėsi 
įsiviešpatauti, tai čia nėra jokio gėrio. 
Ir visa labai trumpa. Štai kur klaida ir 
prarastas laikas, prarasta galimybė gyventi 
žmoniškiau, broliškiau ir su didesniu 
laimės pojūčiu. 

Kokia gi ta žmogaus laimė? Turėti daug 
pinigų, daug namų, daug netikrų draugų ir 

netikrų laikinų mylimųjų – ar turėti daug 
artimų, savų žmonių ir būti tarp jų, kur 
vienas kitą atjaučia, vienas kitam padeda? 
Dažnai gana nelengvame gyvenime tąsyk 
yra lengviau. Kai gali padėti kitam, aš 
manau, tai pagrindas pojūčio, kad gyveni 
ne veltui, ir to pojūčio laimė. Gyveni ne 
veltui ne tada, kai daugiau suvalgai ar 
turi daugiau visokių pramogų. Tas laikas 
greit praeis, ir tu nieko nenusineši, net 
prisiminimo apie kokias ten pramogas. O 
ką padarai gero kitam, savo artimam, -–
juk aplink yra dar daug artimų, kuriuos tu 
myli, kurie tave myli – čia esminis dalykas. 
Galėčiau ilgai kalbėti, bet turbūt yra kam 
kalbėti be manęs. 

Vedėjas: Viena temų, kuri nuolat 
neišeina iš televizijų ekranų, yra 
vadinamieji pažadai. Labai daug 
pažadama, ir paprastam žmogui tikrai 
sunku atskirti, ką gali prezidentas ir ką gali 
ministras pirmininkas su visu kabinetu, 
o ką gali Seimas. Gal reikėtų priminti 
žmonėms, kokia esame valstybė – ar 
esame imperatoriaus valdoma valstybė, 
ar prezidento, ar esame demokratinė, ar 
parlamentinė?

V. Landsbergis: Pirmiausiai – žmonių 
valstybė, žmonių, kurie yra viens kitam 
žmoniški, o svarbiausia, nemeluojantys, 
padedantys, pagelbstintys bendram 
mūsų šalies, tautos, žmonių reikalui. Kai 
sudarinėjamos politinės programos, labai 
dažnai pasigendi pagrindinių dalykų. Tai 
žada pamažinti kokį nors mokestį, tai jums 
daugiau pinigų liks. Va, jei mane išrinksit, 
tai po metų visi gausit dar po šimtą litų 
ar eurų. Kažkada vienas iš Kėdainių sakė, 
kad po 11 dienų bus iškart geriau, po 111 
bus nepaprastai, o po 1011 dienų jau bus 
rojus. Svarbu balsuoti už mane! – Atrodytų 
juokinga, bet tai nebūna juokinga, nes 
žmonės ima lengvai: va, kaip gražiai žada. 
Nelyginant vaikų apgaudinėjimas. Bet 
kartu ir pirmas nesąžiningumo žingsnis. 
Tas, kuris žada dažnai žinodamas, kad 
neįvykdys (ir palikdamas atsargoj: na, 
jeigu neįvykdysiu, tai man sutrukdė: aš 
norėjau, bet sutrukdė, todėl aš nekaltas, 
kad neišlaikiau žodžio), – tai irgi 
apgaudinėjimas. 

Atsimenu, kaip buvo kilęs klausimas 
dėl žmonių, kurie po Sąjūdžio iškovotos 
nepriklausomybės pasirinko tuos, kurie 
nebuvo palankūs nepriklausomybei 
arba norėjo laikyti Lietuvą pririštą prie 
buvusio šeimininko, prie Rusijos. Jie jau 
buvo laimėję kitus rinkimus. Žmonės vėl 
nusivylė politika. Kažkas klausė: bet juk jūs 
už juos balsavot? Atsimenat, kaip jie seniau 
meluodavo. Jie visada meluodavo. Tai 
kodėl dabar nubalsavot? – „Manėm, kad 
jau daugiau nemeluos“. 

Gal ir žadėjo daugiau nemeluoti. Tų 
žadėjimų būna ir būna. Bet juos patikrina 
darbai. 

Ką reiškia neįvykdomi darbai? 
Rezultatas yra žmonių nusivylimas. Ne 
tai, kad pasakytum: žmonės gavo pamoką 
ir daugiau klaidų nekartos. Ne, žmonės 
tiesiog nusivilia. Štai, manėm, kad kita 
valdžia bus geresnė. O ji ne geresnė, dar 
blogesnė. Tada žmonės nusivilia kaip ir 
savim: savo šalimi, savo kraštu, savo tauta 
ir patys savimi. Čia blogiausias kelias. 
Tada atsiranda ir bėgimas arba į smuklę ar 
į užsienį, kur galbūt rasime laimę. Visada 
sakoma, kad gera ten, kur mūsų nėra. Taip 
visą gyvenimą bėgi ir ieškai laimės. Ir jeigu 
tau sekasi, tai pabaigoje turi labai prabangų 
karstą. O tikros laimės, kuri yra žmonių 
artumas, meilė, atjauta, – daug artimų 
žmonių ir gyvenimas kartu vardan bendro 
gėrio – kažkur dingsta. Jį užmuša egoizmas 
ir savo marksistinės materialistinės 
„laimės“ ieškojimas. 

Dabar pagalvokim apie šiuos rinkimus. 
Vėl girdim visokių šnekų, pažadų arba 
puolimų. Štai šiandien perskaičiau ir net 
aiktelėjau, kiek vienas žmogus galėjo 
padaryti Lietuvoje blogo. Jeigu paklausysi 
tokio juodo pranašo, kuris aiškina: viskas 
blogai todėl, kad anas yra ir kad jis taip ilgai 
gyvena...

Tiesą sakant, vieną sykį toks ponas J. 
Burba iš Žemaitijos organizavo mitingą 
prie Seimo. Aš ėjau pro šalį ir priėjau 
pasiklausti, kas čia vyksta? Atpažino: 
„Landsbergis – Lietuvos nelaimė“. Sakau: 
ponas Burba, kaip jums paprasta, ir kaip 
mums visiems gerai. Tas Landsbergis greit 

numirs, ir visi bus laimingi. Neliks Lietuvos 
nelaimės, kaip bus gerai. 

Ir dabar tokių burbų – kiek nori. Visąlaik 
tą patį kartoja, kad tik nebūtų savo paties 
atsakomybės ir už žodį, ir už darbą, ir kad 
žmones stumdo į neviltį. 

Kelias yra vienas, jis aiškus – tavo 
paties atsakomybė. Tu pats pasirenki, 
ar eini akmeninėse lentelėse nužymėtu 
Dešimties įstatymų keliu, ar tuo keliu, kurį 
papildomai nužymėjo Žmonijos Mokytojas 
su meilės įstatymu, ar tau tai nesvarbu, nes 
rūpi prasti, menki materialūs dalykai. O kiti 
žmonės – tai beveik priešai ar kokia nors 
neįdomi darbo jėga, net kliūtis. Antai net 
artimieji gali būti kliūtis. Gal ir senas tėvas 
arba sena motina apsunkina gyvenimą. 
Kažkodėl Ingridai neapsunkina jos ligonė 
invalidė motina. Ingrida gyvena dėl savo 
motinos, nes ją myli. O kiek pasaulyje 
žmonių, kurie tokius atiduoda į slaugos 
namus ir sau švilpauja. 

Kalbant apie vertybes. Antai 
žmoniškumo vertybė: kuo tu remiesi. 
Kalbos apie vertybes pavirsta tuščiais 
žodžiais, jeigu kalbama nežinia apie 
ką. Kartais girdžiu sakant: „nusigręžė 
nuo vertybių“. Tai į ką nusigręžė – į 
nulį, į nieką, ir nuo kokių vertybių? Dar 
pridedama – „krikščioniškos vertybės“. 
Lyg nuo to būtų aiškiau. O visos kitos ar 
ne krikščioniškos? O antikrikščioniškos 
tai irgi vertybės? Gal nereikia painiavos – 
vertybės yra vertybės, tai, kas daro žmogų 
vertingu. Ir gyvenimą daro vertingu. Ne 
materialiai, o žmoniškumu, tarpusavio 
parama, pagalba. Kartais pasakoma: 
atjauta. Štai pavyzdžiai, kuriuos mums 
paliko Šventasis Raštas ir Mokytojas: apie 
nuskriaustą, sumuštą, sužalotą žmogų, pro 
kurį ėjo prošal ir turtingi pirkliai, ir rašto 
žinovai, ir jiems nelabai rūpėjo jį atjausti. 
Bet atėjo samarietis, pats paniekintas ir 
traktuojamas kaip svetimas, nelabai geras, 
tad štai samarietis priėjo ir jam pagelbėjo, 
nes atjautė. Ir tada samarietis nėra svetimas 
Jėzaus tautoje, jis yra tos tautos narys, nes 
atėjo pagelbėti kitam. 

Arba prisiminkim fariziejų ir 
muitininką. Muitininkas yra paniekintas, 
jis tarnauja Romos imperatoriui, lyg ir 
„kolaborantas“, nes renka mokesčius 
iš žydų; todėl tie jo nemėgsta, jis yra 
pasmerktas. Bet jis atėjo pas Jėzų ir sako: 
aš tikiu tavim. Metu savo tarnybą, eisiu 
paskui tave ir skleisiu tavo mokymą. Gerai, 
eik, – jam pasakė, – „sek mane“. Tada tu 
eini ir eini tiesos keliu. Ir visai nesvarbu, 
kad fariziejai tave bado pirštu ir sako: 
mes esam teisuoliai, o jūs visi šlamštas. 
Pasirodo, kad yra priešingai. Tie pasipūtę 
gali būti visai ne kas. Apskritai, didžiausia 
vertybė, galima sakyti, krikščioniška 
vertybė – man jos tas pat. Kokios yra 
kitos  – ne krikščioniškos? Žmoniškumo 
vertybė ir yra pati krikščionybė. Žmogus 
žmogui – žmogus. Arba kaip sakė Lietuvos 
pranašas Adomas: širdis turi mus jungti, 
o ne apkalbos, įtarimai, pavydai. Adomas 
tiesiai mokė: „turėk širdį ir žiūrėk į širdį“. 
Kaip viskas pasakyta! Kaip Šventajame 
Rašte. Turėk širdį ir žiūrėk į širdį. Patrzaj 
do serca, lenkiškai parašė. Miej serce i patrzaj 
do serca. Ir atpažinsi pamatęs kito žmogaus 
širdį, ko jis vertas. Kiek jis žmogus, koks jis 
žmogus, ir kad tai tikrai yra tavo brolis [...].

Pasukant į politiką. Gana dažnai 
kas prisimena, kad Landsbergis būdavo 
kritiškas Rusijos politikos atžvilgiu. 
Netikėdavo juo, o dabar jau mato, kad jis 
turėjo tiesos. Bet ne tai svarbu. Aš visada 
bandydavau – nežinau, kiek kas mane 
girdėjo – to blogio nevadinti Rusija, o to 
meto „valdžia“, vadovais, ir galbūt jų 
klaidomis, jų klaidingu galvojimu. Tai 
labai senas imperijų netiesos kelias, neva 
svarbiausia – kuo daugiau žemių, kuo 
daugiau pavergtų tautų, kurioms primetei 
savo valią. Tartum tada jautiesi didelis, 
galingas ir svarbus. O iš tikrųjų visa tai – 
tuštybė. Jeigu nepadarai gero ir nepalieki 
po savęs gero, tik palieki griuvėsius, 
nusiaubtas šalis, subombarduotus miestus, 
žmonių skausmą ir pyktį ir sielvartą, tai 
koks čia valdymas, koks čia viešpatavimas?

Ko mums reikia Lietuvoje? Pirmiausia 
reikia, kaip ir visame pasaulyje, kad 
žmonės norėtų gyventi. Nes jeigu žmonės 
gyvena neapykantoje, tai gyvenimas jiems 
nemielas. Savaime nemielas. Ir galų gale 
atsiranda slapta mintis: greičiau viskas 

baigtųsi. O kad nereiktų laukti, tai dar 
antrą butelį išgersiu, ką nors pridaužysiu, 
pasismaginsiu, kad laikas praeitų, ir 
manęs kaip problemos neliktų. Aš pats sau 
problema. 

O iš tikrųjų tu esi dovana savo tėvams, 
savo šaliai, pats sau. Gyvenimą gavai kaip 
dovaną. Gali iš jo padaryti gėrį, prasmę 
ir susivokimą: gal ir ne veltui gyvenau, 
gal kažką padariau. Ir su ramia sąžine 
einu pasitikti kito gyvenimo. Taip mus 
mokė Jėzus Kristus, taip mokė ir Senasis 
Testamentas, o ypač Naujasis meilės 
testamentas. Kad žmonės norėtų gyventi 
kartu, vienas kitam padėdami, atjausdami, 
ir kad žmonės norėtų gyventi Lietuvoje,  – 
štai ko mums reikia. Ir Lietuva turi būti 
geresnė. Bet jie patys turi padaryti ją geresnę, 
o ne bėgti viską metę: tu čia sau būk kaip 
nori. Iš tikrųjų Lietuva yra mūsų serganti 
motina po pusės šimtmečio niokojimo, 
paniekos ir tvirkinimų, papirkinėjimų, 
vertybių išnuodijimo. Tai serganti motina. 
Kas jai turi padėti? – Vaikai, kurie ją dar 
myli. Iš tikrųjų galime taip palyginti. 

Turiu omeny jau minėtą Ingridos 
situaciją. Lietuva yra mūsų serganti motina. 
Ar mes ją gelbstim, padedam, ar pavargom 
ir bėgam nuo jos, pametam? Čia klausimas 
kiekvienam. Galima, jeigu aplinkybės 
susidėjo, būti kitur, bet tau rūpi. 

Manęs klausdavo apie lietuviškumą, 
apie lietuvio tapatybę, kas yra lietuvis? 
Lietuvis yra tas, kuriam rūpi Lietuva, jo 
motina. O jeigu nerūpi, tai gal jis dar kalba 
lietuviškai, gal turi panašią į lietuvišką 
pavardę, ir tiek. Mes turime draugų ir už 
vandenyno, kurių seneliai buvo lietuviai, 
kurie ne tik atsimena, bet jiems šiek tiek rūpi 
Lietuva. Vadinasi, jie dar šiek tiek lietuviai. 
O gali būti net ne šiek tiek. Mums ji turėtų 
labai rūpėti, turėtumėm būti neabejingi. 
Galų gale, prisiminkim, ką sakė popiežius 
Pranciškus. Viena didžiųjų nuodėmių, 
apie kurią taip ilgai nebuvo kalbama, yra 
abejingumas tam, kas šalia tavęs. O tėvynė 
yra kaip tik šalia tavęs. Jeigu tu abejingas 
arba nusiplauni rankas ir į Viešpaties 
klausimą: Kainai, kur tavo brolis? atsakai: 
„Kas man darbo? (Nors ką tik užmušei.) 
Kas man darbo tas mano brolis? Tegul jis 
pasirūpina savim, o aš savim.“ Žiūrėkit, 
kokia pamoka ateina iš taip seniai, ateina iš 
pačios pradžios. Tad nebūkime tie, kuriems 
„kas man darbo“. 

Vedėjas: Apibendrinant, ką galėtumėt 
palinkėti šį savaitgalį vyksiančiuose 
rinkimuose ir pasirinkimuose ar 
išrinkimuose, tiesiog, kad Marijos radijo 
klausytojas galėtų pasakyti: o, girdėjome 
gerą patarimą. 

V. Landsbergis: Mano patarimas 
yra pasitikėti žmogum, kurį matai kaip 
nuoširdų ir protingą. Tai ne taip dažnai 
pasitaiko, kad žmogus būtų ir protingas, 
išmanantis, pagaunantis esminius dalykus, 
ir turėtų širdį. Protingų yra daug, o 
širdies protingumas yra kitas dalykas. 
Tokį kandidatą matau ir už jį balsuosiu. 
Tai Ingrida. Tą esu seniai pasakęs. Bet 
yra dar kitų balsavimų, ir jie savaip kelia 
papildomas sumaištis ir trukdo žmonėms 
susikaupti pagrindiniams dalykams. Man 
nepatinka, kai mane patį apgaudinėja, 
kai siūlo balsuoti už tai, ko nėra pateikta 
balsuoti, bet pakišta: pabalsuok už šitą, tai 
būsi pabalsavęs ir už kitą. Aš noriu matyti 
tą „kita“. Tad gal pirmiau priimkim tą kitą, 
per konstitucinį įstatymą dėl daugybinės 
ar kokios nors ketvirtos pilietybės ir kaip 
ji atsiranda, ir kas ją gali gauti, jeigu prašo. 
Ir jeigu prašo, tai tie, kurie gimę Lietuvoje, 
turi prigimtinę teisę. Kalbama apie tos 
teisės išsaugojimą, išlaikymą, jeigu žmogus 
dėl kokių nors aplinkybių gyvendamas 
kitur, gal aplinkybių spaudžiamas mano, 
kad jam būtų gerai turėti it kitos šalies 
pilietybę. Tokią teisę išlaikyti ir Lietuvos 
pilietybę kaip pagrindinę – gali suteikti 
žmogaus prašymu, manau, tiesiog Lietuvos 
prezidentas arba prezidentė. Arba ir pagal 
dabartinę tvarką, nors tai nėra numatyta, 
kai sakoma: suteikė pilietybę išimties 
tvarka. Ne daugiau. Ne šimtams tūkstančių. 
Bet suteikia, jeigu reikia iš naujo suteikti. O 
kitu atveju? Žmogus jau turi iš prigimties, 
jam nereikia iš naujo „suteikti“. Galbūt 
prezidentas gali leisti pasilikti pilietybę. 
Apie tai Konstitucijoje nieko nesakoma. 
Reiškia, nedraudžiama. Tad gal verta apie 

Lietuvos Respubli-
kos Aukščiausiosios 

Tarybos-Atku-
riamojo Seimo 

Pirmininkas prof. 
Vytautas Landsber-

gis, 2017 m. Jono 
Česnavičiaus nuotr.
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Sveikiname

Kitas numeris išeis liepos 27 d.

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

Šmaikštus, puikiai iliustruotas pasakojimas apie Salaspilio 
mūšį, vieną žymiausių Lietuvos istorijoje, kai lietuviai sutriuš-
kino beveik keturis kartus gausesnius švedus. Skirta jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus vaikams.

Knygą galima įsigyti leidykloje „Homo liber“ adresu: 
J. Baltrušaičio g. 11-126, Vilnius, tel. 8 5 279 3976, arba užsisakyti 
paštu – žr. www.homoliber.lt. 

Išleista nauja Vydo Asto knyga

Vydas Astas, Salaspilis: Sakmė, [dail. Rimantas 
Tumasonis], Vilnius: Homo liber, 2018, 40 p. 
Iliustr. ISBN 978-609-446-162-0

Prašome paremti šį projektą

Iniciatoriai – Čiobiškio, Lapelių 
ir Musninkų bendruomenės. Projektą 
vykdo paramos fondas „Čiobiškio 
ąžuolas“ iš Lietuvos žmonių ir organi-
zacijų paaukotų lėšų. Fondo vadovas 
Dainius Drazdauskas.

Autoriai – skulptorius Algirdas 
Kuzma, architektai Ričardas Krišta-
pavičius ir Ričardas Krištapavičius 
jaunesnysis. 

                      
Paramos fondas „Čiobiškio ąžuo-
las“
Juridinio asmens kodas 305151404
El. paštas: info@ciobiskioazuolas.
lt arba 
d.drazdauskas@gmail.com
Sąskaita paramai: 
„Swedbank“, AB
Sąskaita: LT307300010158831487
SWIFT kodas HABALT22

Monumentas skirtas Lietuvos laisvės armijos  Didžiosios kovos 
apygardos Ukmergės apskrities „A“ rinktinės partizanams, ryšininkams 
ir jų rėmėjams iš Čiobiškio, Lapelių, Musninkų, Pamusių, Pigonių ir kitų 

buvusio Musninkų valsčiaus vietų atminti. 

Vieta  –  Čiobišk io 
miestelio centras, vaiz-
dingame gamtovaizdyje, 
tarp pagrindinių Laisvės ir 
Neries gatvių, priešais se-
nąsias Čiobiškio kapines. 

Skulptūra – 4,5 m 
aukščio, rūdijančio plieno 
ąžuolas su auksiniais dvi-
gubais kryžiais.

Architektūra – be-
tono ir žalio granito pos-
tamentas – laiptuotas 
kryžius, simbolizuojantis 
kančią, tikėjimą, paže-
minimą, pasiaukojimą ir 
stiprybę. 

Gražaus 80-ies metų jubiliejaus proga sveikiname Joną 
Rimantą KLIMĄ, LR miškų ūkio ministrą 1992–1993 m., Lie-
tuvių etninės kultūros draugijos pirmininką 1993–1999  m., 
Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagri-
nėti narį, knygų autorių, dainininką ir tautinių tradicijų 
puoselėtoją. Linkime jam stiprios sveikatos ir Trakų Dievo 
Motinos globos. 

„Vorutos“ redakcija ir redakcinė kolegija

Knyga apie Prezidentę 
Dalią Grybauskaitę 

Gal galėtumėte papasakoti, kaip rengėte 
knygą, kada pradėjote rašyti, kaip atrinkote 
faktus, darėte užrašus ir kt.? Kiek užtruko 
rašymas? Kokius turėjote tekstus (diktofo-
ninius, ranka rašytus ir pan.)?

Neįtikėtina, kaip greitai viskas pasi-
miršta. Kontekstų atkūrimas užėmė bene 
daugiausiai laiko. Pirmiausia pasidariau 
2009–2019 m. laiko juostą su svarbiausiais, 
rezonansiniais įvykiais, ryškiausiais kie-
kvienų metų Prezidentės sprendimais. Šalia 
susirašiau, kas galėtų apie juos plačiau papa-
sakoti, ir ėmiausi atkurti kontekstus. 

Nei Prezidentė, nei patarėjai – niekas 
dienoraščio nerašė. Turėjau tik darbo užrašus 
iš 8-erių metų rytinių pasitarimų. Bet ten labai 
daug rutininių dalykų. Todėl daug įvykių, 
datų ir detalių teko atkurti remiantis kolegų, 
įvykių liudininkų, ministrų, NATO ir EK, 
užsienio šalių vadovų, žurnalistų ir pačios 
Prezidentės pasakojimais ir prisiminimais. 

Visus pokalbius filmavau. Užtrukome 
maždaug pusantrų metų.

Mums labai patiko, kad dauguma Jūsų 
knygoje minimų pavardžių, vietovardžių yra 
adaptuoti, pritaikyti skaitytojui lietuviui. Už 
tai labai dėkojame ir norime, kad tartumėte 
keletą žodžių dėl tokio pasirinkimo.

Tai – įprotis, kuris susiformavo per 
daugiau nei 17-ika žurnalistinio darbo metų 
spaudoje, TV3 žiniose, LTV ir 10 metų Pre-
zidentės Spaudos tarnyboje. Darydamas re-
portažus, rašydamas spaudos pranešimus ir 

metines kalbas išmoksti gerbti kalbos reika-
lavimus, nuolat konsultuotis su kalbininke ir 
dažnai jau net negalvoji, kad rašytum kitaip. 

Be to, tokia ir leidyklos pozicija: užsienio 
vietovardžiai, asmenvardžiai adaptuojami 
laikantis lietuvių kalbos taisyklių, išaiškini-
mų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 
rekomendacijų.

Kai parengėte knygos tekstą, ar kny-
gos rankraštį skaitė Prezidentė ir ar darė 
korektūras?

Niekas jokių korektūrų nedarė. Parašiau 
kaip parašiau. Ši knyga yra dokumentinė 
proza – apie tai, kas ir kaip Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės valdymo metu vyko 
šalyje. Viskas tikra – ir veikėjai, ir įvykiai. Su 
Prezidente tikslinausi keletą vietų užsienio 
politikos dalyje. Kadangi užsienio politika 
jautri sritis, dėl kelių sprendimų turėjau per-
klausti, ar pokalbio metu teisingai supratau. 

Knygos metrikoje neradome knygos 
redaktoriaus. Ar jo nebuvo? 

Kaip ir visos leidyklos „Tyto alba“ kny-
gos redaktorių ši knyga tikrai turėjo. Prie 
mano knygos dirbo nuostabi redaktorė „Tyto 
albos“ leidykloje – Jolita Parvickienė.

Teksto kokybė, taisyklingumas – svar-
biausi kriterijai leidyklai. Tiesa, nurodyti 
redaktorių, korektorių nėra būtina, leidyklos 
pasirenka įvairiai. Leidyklos „Tyto alba“ 
tradicija – nerašyti pavardžių.

Vis dėlto kodėl nusprendėte, kad kny-
gai nereikia reziumė anglų, rusų, lenkų, 
vokiečių ir kt. kalbomis? Ir, svarbiausia, 
knygoje pasigedome vietovardžių ir asmen-
vardžių rodyklių. Kodėl jų nėra?

Santraukos kitomis kalbomis ir rodyklės 
nėra privalomos jokiai knygai. Šiuo atveju 
leidykla laikėsi požiūrio, kad knyga skirta 
masiniam skaitytojui ir santraukos, rodyklės 
tokiai knygai yra perteklinė informacija. 

Šiuo metu knyga apie Prezidentę Dalią 
Grybauskaitę viena perkamiausių Lietuvoje. 
Ar bus verčiama į kitas kalbas – parodys laikas.

„Vorutos“ skaitytojai tikisi sulaukti ir 
antros knygos apie Prezidentę, tolesnį jos 
darbą ir likimą.

Kalbėjosi 
Juozas VERCINKEVIČIUS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliari-
jos (Roberto Dačkaus) nuotr.

Atkelta iš 1 p.

tai galvoti, o ne apie susuktas formules, dėl 
kurių dabar žmonės vieni kitiems plaukus 
rauna ir marškinius drasko. Tai tu kvailas, 
tai tu priešas, tai tu nori blogo, ne, tai tu nori 
blogo. Visai nereikalingas supriešinimas. 
Bet valdžios vyrai įsivėlė į šitą žaidimą ir 
gąsdina, kaip bus blogai. Aš manau, kad 
nei vienu, nei kitu atveju nebus kaip nors 
tragiškai blogai. Tik jei laimės pažiūra, kad 
reikia keisti Konstituciją, tada tas keitimas 
bus ir konkrečiai kuriami mechanizmai, 
kai viskas vyksta, kaip žmonės prašo. Ar 
jiems automatiškai visiems mechaniškai 
duodama pasilaikyti prigimtinę pilietybę? 
Dar nežinia, ar visi nori tų senųjų pilietybių. 
Niekas neapklausė. Tie, kurie nori, žinoma, 
jie pergyvena, artimieji jaudinasi. O kas, 
jeigu pritrūks balsų? Ar tada dangus griūva, 
didžiausia nelaimė? Nemanau, kad taip yra. 

Manau, kitoks sprendimas turi būti 
geriau paruoštas, geriau išaiškintas 
ir daromas per visuotinį supratimą ir 
sutarimą, o ne todėl, kad kurių nors 
balsų truputį daugiau. Dabar tokia mada: 
dauguma – tai Viešpats. Viešpats kartais 
būna kaip tik ne daugumos pusėj. Ir 
Mokytojas yra pasakęs: nebijok, mažasis 

būry. Nebijok, kad anų daugiau. Bet tavo 
yra tiesa ir tu laimėsi pasaulį. Tad ir šiuo 
klausimu, nekalbant apie tokius niekus kaip 
Seimo narių skaičiaus galvų nukapojimas – 
kaip viščiukams, bus mažiau, reikės mažiau 
lesalo... Teks perbraižyti Lietuvos žemėlapį, 
bus daug labai įdomaus darbo. Visi bus 
supjudyti, kiršinsis ir pyksis tarpusavy, 
kaip čia nuo kokio rajono atpjauti, kitam 
pridėti, iš kur tie atstovai atsiras. Ar vienus 
išaukštinti, – tuos, kurie išrinkti apygardose, 
ir jų neliesti, o kurie pagal sąrašą, tai tiems 
galvas nukapoti? Tada irgi nėra lygaus 
ir konstitucinio atstovavimo. Pridaroma 
problemų. Man patiko labai paprastas 
Liudvikos Pociūnienės pasiūlymas: 
neimkit nė vieno biuletenio. Paprastai. 
Šitas – geresnis, šitas  – prastesnis. Neimk 
nė vieno, balsuok už prezidentą. 

Aišku, kiekvienas darys, kaip 
jis supranta. Tik nenorėčiau matyti 
pasidalijimo Lietuvoje į geresnius 
ir blogesnius. Kai vieni vadina save 
geresniais, kaip tie senovės fariziejai, o 
kitus – muitininkais. Ir atvirkščiai.

Kalbino Liutauras SERAPINAS

Prof. Vytautas Landsbergis: 
Apie žmoniškumą

Atkelta iš 15 p.

Daiva Ulbinaitė, pristatant knygą „Nusto-
kim krūpčiot. Prezidentė Dalia Grybauskaitė“ 

(2019)


