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Mieli skaitytojai!
2022-ieji paženklinti ne tik besitęsiančios 

pasaulinės pandemijos, bet ir Rusijos 
agresyvių veiksmų prieš nepriklausomą Ukrainą. 
Rusija, pripažinusi neva nepriklausomomis se-
paratistinėmis valstybėmis Luhansko ir Donecko 
Liaudies Respublikas, vasario 24 d. pradėjo karą. 
Jos kariai puolė Ukrainą visais frontais, raketomis 
bombardavo didžiuosius miestus ir kariuomenės 
objektus. Ir, kaip sako politikai, tai tik pradžia...

Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos nare, 
irgi rūpinasi savo saugumu, kariuomenės apginklavimu 
ir modernizavimu. Perkama nauja ginkluotė, Lietuvoje 
yra kitų NATO valstybių karių, kurie stiprina Lietuvos 
gynybines pajėgas ir užtikrina mūsų saugumą.

Mąstydami apie dvasinių jėgų telkimą, prisimename 
Nepriklausomos Lietuvos atkūrimą, įveiktas kliūtis, 
iššūkius. Šiame žurnalo numeryje Kovo 11-osios akto 
signatarė Irena Andrukaitienė užbaigia straipsnių ciklą 
apie sudėtingus mūsų valstybės atkūrimo kelius ir vadi-
namąją Vilniaus krašto lenkų autonomiją. Apie tai būtina 
kalbėti, nes politikos apžvalgininko Česlovo Iškausko 
straipsnis verčia patikėti tuo, kuo nelabai norėtume – 
mat, Vilniaus rajone jau privaloma mokėti lenkų kalbą... 
Na, o kur dar trijų raidžių epopėja... Tęsiantis jai žymus 
kalbininkas habil. dr. Kazimieras Garšva nesiliauja 
rūpintis asmenvardžiais ir jų likimu Rytų Lietuvoje, todėl 
siūlo publikaciją, kaip niekad aktualią šiandien, kol dar 
nerimaudami laukiame Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo išvadų. 

Vasario 16-osios akto signatarai, jų gyvenimas ir 
veikla visada įdomūs skaitytojams, ypač apie tai rašant 
signatarų giminaičiams. Toks yra ir gydytojas Viktoras 
Jencius-Butautas iš Rokiškio, nuodugniai ištyrinėjęs 
signataro Donato Malinausko kilmės, gyvenimo ir veik-
los istoriją. Šį kartą jis pateikia medžiagos apie mažai 
nagrinėtas Lietuvos piniginio vieneto – lito – spausdinimo 
Čekoslovakijoje aplinkybes.

Daugeliui bus įdomus pasakojimas apie Vyžuonos 
šaulių būrį, su kuriuo kviečia susipažinti Arida Riau-
bienė. X Rokiškio šaulių rinktinės Vyžuonos būrio šau-
liai – garbingos Lietuvos šaulių sąjungos istorijos dalis. 
Apie Sąjungą rašo ir istorikas Algirdas Grigaravičius, 
mėgindamas išnarplioti neatmezgamą Vilniaus mazgą. 
Verta kalbėti apie visuomeninių organizacijų svarbą, 
ruošiantis Tėvynės gynybai bei auklėjant jaunuosius 
piliečius patriotizmo dvasia.

Atiduodami pagarbą karaimų tautai, primename, 
kad LR Seimas 2022-uosius paskelbė Lietuvos karaimų 

metais. Dažnas lietuvis ragavo 
karaimų kibinų, tačiau nėra 
girdėjęs, kodėl jie pavadinami 
„kybynais“. Nors karaimai 
garsūs visoje Lietuvoje, žinių apie juos mažai. Štai todėl 
pasitaikė puiki proga paskaityti vienos žymiausių ka-
raimų tautos atstovių, LR ambasadorės dr. Halinos 
Kobeckaitės interviu – pasakojimą apie savo tautą. 
Verta skaityti ir aplankyti Trakus, nes juose esanti Ka-
raimų gatvė – tikras karaimų tautos muziejus po atviru 
dangumi su garsiąja tebeveikiančia kenesa. Daugiau 
nei šešis šimtmečius taikiai gyvendami drauge, galime 
nuoširdžiai padėkoti karaimams už bendrystę, Valstybės 
istorijos puoselėjimą ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytauto gerbimą, kuris yra tikrai visuotinis ir išskirtinis.

Džiugu, kad Mažoji Lietuva turi kruopštų istorijos 
tyrinėtoją dr. Martyną Purviną, plėtojantį šiaurinio 
pasienio istorijos temą. Jo straipsniai pateikia daug 
naujos istorinės medžiagos, kuri nėra žinoma plačiajai 
visuomenei. Straipsnių ciklą apie Tilžę tęsia joje gyvenanti 
istorikė ir muziejininkė Andželika Špiliova. Mažoji 
Lietuva – penktasis Lietuvos etnografinis regionas, tad 
jo istoriją (neapsiribojančią vien žiniomis apie Ragainėje 
gyvenusį ir kūrusį liuteronų kunigą Martyną Mažvydą, 
parengusį ir Karaliaučiuje 1547 m. išspausdinusį pirmąją 
lietuvišką knygą) būtina žinoti kiekvienam lietuviui, ypač 
gyvenančiam kitai valstybei priklausančioje regiono dalyje.

Jau ne pirmą kartą spausdiname rašytojos dr. 
Jurgitos Žąsinaitės-Gedminienės publikacijas apie 
Gardiną ir šio miesto seniūną Antaną Tyzenhauzą. 
Rašytoja yra puikiai susipažinusi su Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės, Gardino istorija ir labai malonu, kad 
mums dovanoja galimybę apie tai skaityti lietuvių kalba. 
Beje, autorė domisi ir gimtojo Anykščių krašto istorija bei 
rengia kelionių reportažus, tad siūlome atkreipti dėmesį į 
jos tyrinėjimus ir kūrybą, jų paieškoti ir www.voruta.lt.

Muziejininkas, istorikas Virgilijus Poviliūnas patei-
kia netikėtą publikaciją apie Vatikano pašto ženklus, nes 
šiemet sukanka „100 metų, kai 1922 m. lapkričio 10 d. 
Vatikanas pripažino Lietuvą de jure ir 95 metai, kai 1927 m. 
rugsėjo 27 d. pasirašytas Lietuvos ir Apaštalų Sosto kon-
kordatas. Juo buvo pripažinta Katalikų Bažnyčios veik los 
laisvė Lietuvoje, nustatyti abiejų valstybių santykiai“.

Gerbiamieji skaitytojai, malonių Jums akimirkų su 
„Vorutos“ žurnalu, nuo Rambyno papėdės viršelyje 
sklindančios šviesos, ramybės ir taikos!

Juozas VERCINKEVIČIUS,
vyriausiasis redaktorius

2022 m. vasario 24 d. Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą
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Valstybinė regioninių problemų komisija, 
turinti naujų narių ir pagal Aukščiausio-

sios Tarybos Prezidiumo 1992 m. patvirtintus 
Nuostatus pertvarkiusi savo struktūrą, toliau 
tęsė pradėtus darbus. Kadangi politinė situacija 
Rytų Lietuvoje po 1991 m. rugsėjo 12 d. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose bei Visagine įvesto tiesiogi-
nio valdymo išliko sudėtinga, Komisija didžiausią 
dėmesį skyrė šiam kraštui.

Baltarusijoje iškart suaktyvėjo jėgos, kurios reiškė 
pretenzijas į Lietuvos teritorijos vientisumą. 1992 m. 
sausio 11 d. laikraštyje „Zviazda“ išspausdintas devynių 
Baltarusijos mokslo ir kultūros veikėjų Pareiškimas, 
kuriame įrodinėjama, kad Vilnius ir Vilniaus kraštas 
nuo seno priklausė Baltarusijai, todėl reikalaujama 
jį sugrąžinti. Po Pareiškimo tekstu įdėtas redakcijos 
prierašas apie 1992 m. sausio pradžioje įvykusį Lietu-
vos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
Vytauto Landsbergio ir Baltarusijos Respublikos Aukš-
čiausiosios Tarybos Pirmininko Stanislovo Šuškevičiaus 
susitikimą Viskuliuose. Tikimasi, kad tokie susitikimai 
vyks ir toliau, kad juose (kas, redakcijos manymu, 
svarbiausia) galės būti aptariami ir Pareiškimo autorių 
keliami klausimai.1

Tuo metu Baltarusijoje ir už jos ribų buvo platina-
mas baltarusių ir prancūzų kalbomis išleistas žemėlapis, 
kuriame Lietuvos dalis iki Alytaus, Kaišiadorių, Ukmer-
gės ir Ignalinos nurodyta kaip Baltarusijos teritorija.2 

Sausio 19 d. Maskvoje įvyko tarptautinės organi-
zacijos „Slavianskij sobor“ III neeilinis suvažiavimas. 
Jame buvo priimta Rezoliucija, kurioje reiškiamos 
pretenzijos dėl Vilniaus ir Vilniaus krašto, raginama iš 
Lietuvos jokiu būdu neišvesti sovietinės kariuomenės, 
o jeigu tektų jai trauktis, tai ši kariuomenė turėtų būti 
sutelkta Vilniaus krašte. Rezoliucija buvo paskelbta 
Minske leidžiamame laikraštyje „Golas Radzimy“.3

1 Susirašinėjimas su institucijomis tarpvalstybinių santykių klausimais, 
Lietuvos valstybės naujasis archyvas (LVNA), f. 77, ap. 1, b. 25, l. 
1, 2, 4.

2 Ibid., l. 3.
3 Ibid., l. 5.

Galiausiai prisiminta Eugenijaus Širiajevo 1991 m. 
Maskvoje išleista knyga „Rus Bielaja, Rus Čiornaja i 
Litva v kartach“ ir baltarusių bei rusų kalba leidžiamoje 
spaudoje intensyviai imta propaguoti knygos autoriaus 
idėją, kad tautovardžio lietuvis ir kraštovardžio Lietuva 
atitikmenys baltarusių kalboje licvin, litvin ir Litva 
praeityje esą turėję kitą prasmę, t. y. reiškę baltarusį ir 
Baltarusiją, o krašto pavadinimą Lietuva (Littauen) tei-
singiau būtų sieti su baltarusių, o ne su lietuvių etnosu.4

Baltarusijos demokratinės jėgos su Valstybine regi-
oninių problemų komisija nedelsiant Minske surengė 
Baltarusijos ir Lietuvos parlamentarų konsultacinį 
susitikimą, kuriame buvo aptarti aktualūs politikos, 
kultūros, švietimo, tautinių mažumų klausimai, to-
lesniam tarptautiniam bendradarbiavimui numatyta 
sudaryti parlamentines darbo grupes ir įkurti tarp-
parlamentinę komisiją, siekti greitesnio diplomatinių 
santykių užmezgimo. Valstybinės komisijos rūpesčiu 
surengti baltarusių ir lietuvių mokslininkų susitikimai 
Gervėčiuose ir Vilniuje, kur aptarti istoriniai bei opiausi 
dabartiniai Lietuvos ir Baltarusijos santykių klausimai.

Valstybinė komisija rengė pasiūlymus dėl bendra-
darbiavimo ir su kitomis kaimyninėmis šalimis. Ko-
misijos iniciatyva 1992 m. gegužės 13–14 d. Vilniuje 
surengtas susitikimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Vy-
riausybės, Valstybinės komisijos bei Sankt Peterburgo 
merijos atstovai ir miesto tarybos deputatai. Susitikime 
buvo aptartos bendradarbiavimo kryptys, o protoko-
lams parengti sudarytos bendros darbo grupės.

Liepos 3 d. Kaliningrade (Karaliaučiuje) įvyko Vals-
tybinės komisijos ir Aukščiausiosios Tarybos (toliau –
AT) deputatų bei Kaliningrado srities (Karaliaučiaus 
krašto) liaudies deputatų tarybos ir miesto adminis-
tracijos atstovų susitikimas. Buvo aptarti politiniai, 
ekonominiai, kultūros ir švietimo – lietuviškų mokyklų 
steigimo – klausimai, tranzito problemos, galimybė 
abiejose šalyse įsteigti informacijos centrus. 

Tokiu būdu Valstybinė komisija, vykdydama savo 
funkcijas, atliko ir diplomatinę misiją, kartu parengdama

4 1993 metų pažymos, pareiškimai, pasiūlymai Rytų Lietuvos rajonų 
politinių procesų klausimais, LVNA, f. 77, ap. 1, b. 36, l. 24.

Naujausioji Lietuvos istorija

Irena AnDRUKAITIEnĖ, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, Anykščiai

Valstybės integralumo 
sargyboje
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AT ir Vyriausybei medžiagą, reikalingą valstybinėms 
deryboms su Baltarusija, Rusija, Lenkija ir kitomis 
kaimyninėmis šalimis. 

Įtampai Rytų Lietuvoje nerimstant, AT konsultanto, 
patarėjo Romualdo Misiūno iniciatyva Lenkijos žurna-
listams 1992 m. gegužės 11–12 d. buvo surengtas se-
minaras, kurio tikslas – pateikti objektyvią informaciją 
apie padėtį Rytų Lietuvos rajonuose. Aukščiausiojoje 
Taryboje žurnalistai supažindinti su politine ir teisine 
situacija, Lietuvos nacionaline politika, Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų tarybų, vykdžiusių LKP / SSKP 
autonomizacijos politiką, antikonstitucine veikla. Vy-
riausybėje žurnalistams buvo pristatyta privatizacijos ir 
žemės reformos eiga, savivaldybių reikalai, tiesioginio 
valdymo Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose įvedimo 
aplinkybės. Viena diena buvo skirta išvykai – susipa-
žinti su pokyčiais, įvykusiais Šalčininkų rajone, įvedus 
tiesioginį valdymą.

Netrukus, liepos 9 d., Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai Lenkijos Respublikos ambasadorius Janas 
Vidackis įteikė Pro memoria, kur išsakytas nepasiten-
kinimas dėl privatizacijos eigos (lietuviams skiriami 
sklypai namų statybai Vilniaus rajone!), išdėstyti rei-
kalavimai dėl lenkų vardų ir pavardžių rašymo asmens 
dokumentuose.5 Kaimyninės šalies diplomatui nepa-
sirodė, kad tai – grubus kišimasis į Lietuvos valstybės 
vidaus reikalus. 

Autonomijos idėjos pasigirsdavo ir netikėta forma – 
nustebino Tautybių departamento prie Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės parengtas ir Valstybinei komisijai 
1992 m. liepą atsiųstas Tautinių mažumų įstatymo 
projektas, kurio dalis straipsnių buvo akivaizdžiai an-
tikonstituciniai.

Valstybinė komisija, įvertinusi ekspertų (Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekci-
jos, teisininkų ir kt.) atliktą šio įstatymo analizę, padarė 
išvadą, kad „pateiktasis Projektas – 3 yra nacionalinių 
teritorinių autonomijų kūrimo pagrindas“, nes „tokiose 
autonomijose lietuvius numatoma traktuoti kaip tauti-
nę mažumą (4. 2 str.: „Nemokantys vietinės kalbos turi 
teisę kalbėti lietuvių kalba“, 4. 4 str.: „Informaciniai 
užrašai (skelbimai, pranešimai, reklama ir pan.), skirti 
kultūros ar švietimo reikalams, gali būti rašomi vien 
tik vietine kalba“)“.6 Šio projekto, kaip prieštaraujančio 
Lietuvos Respublikos Laikinajam Pagrindiniam Įstaty-
mui, tolimesnis kelias Komisijos dėka buvo sustabdytas. 

Politinis spaudimas nesibaigė, liepos 17 d. Vals-
tybinę komisiją pasiekė Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo komisijos, apsilankiusios Rytų Lietuvoje, 
tendencingai šio krašto gyventojų – išskirtinai lenkų – 
padėtį nušviečiančios išvados, padarytos nepakankamai 
įsigilinus į krašto specifiką. 

1992 m. spalio pabaigoje iš Varšuvos gautas isteriškas 
Kresų (pakraščių) organizacijų federacijos Vyriausiosios 

5 Susirašinėjimas su institucijomis regionų politinių procesų klausimais, 
LVNA, f. 77, ap. 1, b. 24, l. 21.

6 Susirašinėjimas su institucijomis Lietuvos tautinių mažumų problemų 
klausimais, LVNA, f. 77, ap. 1, b. 27, l. 2, 3.

tarybos Memorandumas apie lenkų padėtį Lietuvos 
Respublikoje. Jame piktinamasi, kad Lietuvos valdžia 
ne tik paleido Vilniaus ir Šalčininkų rajonų vietines 
tarybas, bet ir „šimtmečiais lenkų apgyvendintas sritis 
kolonizuoja, apgyvendindama lietuvius kolonistus“, 
„anuliuoja lenkų kultūrą ir švietimą“, „terorizuoja 
lenkus“.7

Norėdama įrodyti šių destruktyvių pareiškimų 
nepagrįstumą, Valstybinė komisija 1992 m. rugpjūtį 
užsakė sociologinį tyrimą, įvertinusį šiuose rajonuose 
įvykusius ekonominius, kultūrinius, politinius ir demo-
grafinius pokyčius. Tyrimas parodė, kad autonomijos 
idėjas skleidusių ir jas įgyvendinti siekusių rajonų 
tarybų paleidimas daugumos gyventojų buvo priimtas 
pozityviai, nauji valstybės gyvenimo poslinkiai verti-
nami palankiai. Tai liudijo padidėjęs jų susidomėjimas 
privatizacija ir ypač – žemės reforma, tačiau pilietinis 
aktyvumas buvo menkas.

Tai, beje, patvirtino ir tiesioginio valdymo pabaigoje 
įvykę rinkimai į Vilniaus ir Šalčininkų rajonų tarybas. 
Vilniaus rajone balsavo tik trečdalis visų rinkėjų, iš 47 
rinkiminių apygardų rinkimai įvyko trijose, išrinkti du 
deputatai. Šalčininkų rajone balsavo mažiau nei pusė 
visų rinkėjų, iš 29 apygardų rinkimai įvyko 14-oje, 
išrinkta 13 deputatų.

Problemiškiausia sritis buvo švietimas. Atremti 
kaimyninės šalies pastangas daryti įtaką švietimo pro-
cesui šiame regione buvo sunku. Religijos mokymą kai 
kuriose lenkiškose mokyklose dėstė katechetai, atvykę 
iš Lenkijos, istorija dalyje mokyklų buvo dėstoma iš va-
dovėlių, išleistų Lenkijoje, diegiama svetimos valstybės 
ideologija, ugdomas ne Lietuvos, o Lenkijos pilietis. 
Daugumoje mokyklų platinamas Liubline leidžiamas 
lenkams, gyvenantiems už Lenkijos ribų, skirtas žurna-
las „Rota“, kuriame daug vietos skiriama tendencingam 
istorijos aiškinimui, visiškai priešingam mūsų istorijos 
naratyvui. Popamokinei veiklai organizuoti mokyklo-
se buvo intensyviai steigiami užsienio šalies jaunimo 
organizacijos – Harcerų sąjungos – būriai. 

Švietimo politikai įgyvendinti Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose Komisija telkė valstybines šalies institucijas, 
glaudžiai bendradarbiavo su paskirtaisiais Vyriausybės 
įgaliotiniais Artūru Merkiu ir Arūnu Eigirdu, koordi-
navo šio krašto visuomeninių organizacijų pastangas 
užsienio „pagalbos“ mastams neutralizuoti. Bendro-
mis jėgomis buvo vykdomas Rytų Lietuvos švietimo 
situacijos monitoringas – pirmą kartą buvo parengti 
išsamūs šio krašto kultūros ir švietimo infrastruktūros 
žemėlapiai, kuriuose sukauptus duomenis buvo gali-
ma panaudoti rengiant kultūros ir švietimo plėtojimo 
programas, tarpvalstybines sutartis. 

Siekdama spartinti šio krašto socialinę, ūkio, kul-
tūros ir švietimo pažangą, Valstybinė komisija parengė 
Rytų Lietuvos fondo nuostatus ir 1992 m. kovą pateikė 
juos Vyriausybei, tačiau jų svarstymas buvo atidėtas. 
Prie šio dokumento buvo grįžta 1993 m. gruodį, bet 
Valstybinės komisijos dienos jau buvo suskaičiuotos 

7 Ibid., l. 13, 14.
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ir šios idėjos jai nepavyko įgyvendinti. Beje, įdomus 
sutapimas – dar 1991 m. Ekonomikos ministerija 
su Valstybine komisija Rytų Lietuvos problemoms 
išnagrinėti bei Rytų Lietuvos rajonų savivaldybėmis, 
Sveikatos apsaugos, Kultūros ir švietimo ministerijo-
mis buvo parengusi Rytų Lietuvos rajonų paspartinto 
vystymo 1992–1995 m. programą, kuri buvo pateikta 
Vyriausybei, bet taip ir liko nepatvirtinta. Prie jos buvo 
grįžta tik įpusėjus 1994 m.

Naujasis Seimas, pradėjęs darbą 1992 m. lapkričio 
25 d., nespėjęs įsigilinti į padėtį valstybėje, ėmėsi 
pertvarkų. Jau 1993 m. sausio pirmosiomis dienomis 
buvo žinoma, kad pokyčiai palies ir Valstybinę komi-
siją. Sausio 6 d. komisijos posėdyje buvo svarstoma 
susidariusi situacija, posėdžio dalyviai konstatavo, kad 
„Seimo nariai nėra susipažinę su Rytų Lietuvos pro-
blemomis“, buvo nuogąstaujama, kad „naujoji Seimo 
dauguma nesupranta valstybės užduočių [...] ir komi-
sijos sprendžiamų klausimų svarbumo“, apgailestauja-
ma, kad „Seime nesuprantamas Rytų Lietuvos rajonų 
išskirtinumas, [...] nes šių metų biudžete nenumatytos 
subsidijos Rytų Lietuvos rajonams“8. 

Komisijos posėdyje dalyvavęs Seimo narys, Žmo-
gaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų komiteto 
atstovas Everistas Raišuotis užtikrino, kad „Seimo 
projektuose ši komisija numatyta“9. 

Iš tikrųjų minėtas Seimo komitetas 1993 m. sausio 
pabaigoje parengė pakankamai palankias išvadas dėl 
Valstybinės komisijos, aprobavo jos vykdomas veiklas. 
Komitetas siūlė Prezidento dekretu patvirtinti naują 
komisijos sudėtį, nes dalis AT deputatų, po rinkimų 
nepatekę į Seimą, iš aktyvios politinės veiklos pasi-
traukė ir komisijos darbe nebedalyvavo. Tačiau jokio 
dokumento, liudijančio apie komisijos naujos sudėties 
patvirtinimą, Seimo archyve ir Lietuvos valstybės nau-
jajame archyve, kuriuose saugoma Komisijos medžiaga, 
rasti nepavyko. 

Nors ir ne visos sudėties, Valstybinė komisija in-
tensyviai dirbo toliau. Rengiantis pasirašyti Lietuvos 
Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių 
ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartį, politinė 
atmosfera Lietuvoje vėl kaito. Laikraščiuose „Kurjer 
Vilenski“ ir „Naša gazeta“ pasirodė Seimo Lietuvos 
lenkų sąjungos frakcijos, Lietuvos lenkų sąjungos ir 
Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 1993 m. rugpjūčio 
10 d. pareiškimai, į viešąją politinę erdvę sugrąžinantys 
autonomiškumo idėją – šiek tiek pakoreguotą buvusio 
Vilniaus rajono tarybos pirmininko, LKP / SSKP au-
tonomininko Aniceto Brodavskio variantą. Komisija 
publikacijas perdavė Užsienio reikalų ministerijai, bet 
iš ten nesulaukta jokios reakcijos. Tuomet Valstybinė 
komisija parengė šia tema politinį Pareiškimą10. Jis buvo 
išsiųstas Seimui ir Vyriausybei, tačiau liko be atgarsio. 
Perdavus žiniasklaidai, ELTA atsisakė jį publikuoti. 

8 Rytų Lietuvos pakomisijo posėdžių protokolai, LVNA, f. 77, ap. 1, b. 
32, l. 1, 3.

9 Ibid.
10 Ibid., l. 28.

Pareiškimas buvo išspausdintas tik „Lietuvos aide“, 
„Atgimime“ ir „Vorutoje“. Beje, nė viena Lietuvos 
Respublikos valstybinė institucija į minėtus Lietuvos 
lenkų sąjungos ir Seimo Lietuvos lenkų frakcijos pro-
vokacinius pareiškimus nesureagavo.

Naujajai Seimo daugumai valstybiškai mąstanti, 
konjunktūrai nepasiduodanti, dideliu informacijos 
kiekiu apie regionų problemas disponuojanti institu-
cija vargu ar buvo paranki, todėl valdžios viršūnėse 
formavosi akivaizdžiai matomas skeptiškas požiūris į 
Valstybinę komisiją. Opozicija, ką liudija protokolai tų 
Seimo posėdžių, kuriuose buvo svarstomas Komisijos 
likimo klausimas, irgi nedėjo pastangų išlaikyti komi-
sijos status quo.

Komisija, suprasdama vykdomos misijos tąsos 
būtinybę ir norėdama užbėgti už akių artėjančiam 
likvidavimo procesui, 1993 m. gegužę parengė alterna-
tyvų reorganizacijos projektų paketą, tačiau jis liko be 
atgarsio. Neapibrėžtumo padėtis tęsėsi toliau. 1994 m. 
vasario 10 d. Seimo posėdyje Žmogaus ir piliečio teisių 
bei tautybių reikalų komitetas pristatė Komisijos reor-
ganizavimo projektą. Komisijos pirmininkui, Seimo 
nariui Romualdui Ozolui, nors posėdžio pirmininko ir 
buvo žadėta, žodis nesuteiktas – apie Komisijos misiją 
ir indėlį valstybingumo įtvirtinimo procese klausyti 
nenorėta, alternatyvaus reorganizacijos projekto pri-
statyti neleista. 

Norėdama išlaikyti sukurtą efektyvią struktūrą, 
išsaugoti sukauptą Regioninių problemų duomenų 
banką ir toliau tęsti Rytų Lietuvos rajonų integraciją, 
kuri stiprintų Lietuvos valstybingumą, Komisija pa-
rengė kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą 
Algirdą Brazauską, siūlydama dar vieną reorganizavimo 
variantą – Valstybinės regioninių problemų komisijos 
pagrindu įkurti Etninių reikalų ministeriją.11 Naujoji 
valdžia tokiam iššūkiui nebuvo pasirengusi. 

Akivaizdu, kad Komisijos statusas, jos savarankiš-
kumas naujajai valdžiai buvo neparankus, todėl Seimo 
1994 m. kovo 24 d. nutarimu Valstybinė regioninių 
problemų komisija ir Tautybių departamentas prie 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės reorganizuoti į Re-
gioninių problemų ir tautinių mažumų departamentą 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Sujungiant dvi 
institucijas, lengvai išsisprendė ir naujo darinio vadovo 
klausimas. 

Per ketverius atkaklaus darbo metus Valstybinės 
komisijos sukurta toliaregiška Regionų politikos stra-
tegija pamažu traukėsi, tolo nuo pradinės idėjos, kol 
galiausiai šiais metais tapome liudininkais anuomet 
neįsivaizduotos metamorfozės – dabartinis Lietuvos 
Respublikos Seimas ėmėsi įgyvendinti 1990–1993 m. 
autonomininkų reikalavimus.

n

11 Susirašinėjimas su institucijomis komisijos organizaciniais klausimais, 
LVNA, f. 77, ap. 1, b. 33, l. 12.
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Pastaruoju metu dėmesį atkreipė keletas įdo-
mių publikacijų ir dokumentų, susijusių su 

Lietuvos tautinėmis mažumomis, kurias kai kas 
pataria vadinti bendrijomis, nors jos iš tikrųjų 
yra valstybės gyventojų tautinė mažuma. Vis 
dėlto iš pradžių pastebėkime keletą lenkiškos 
autonomijos lėtinio atkūrimo simptomų.

Lenkų kalba ims viršų?

Š. m. sausio 25 d. Vilniaus apygardos administra-
cinis teismas konstatavo, kad reikalavimas Vilniaus 
rajono švietimo įstaigų vadovams mokėti tautinių ma-
žumų kalbą neprieštarauja įstatymui. Teismas atmetė 
Vyriausybės atstovo Vilniaus ir Alytaus apskrityse 
skundą dėl atitinkamo Vilniaus rajono mero spren-
dimo. Pasak teismo, Vilniaus rajono švietimo įstaigų 
vadovai turi bendrauti ir bendradarbiauti su vietos 
bendruomene, tėvais, todėl reikalavimas labai gerai 
mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) 
kalbą yra neabejotinai susijęs su jų darbo specifika. 

Kitaip sakant, „vilenščiznos“ puoselėtojai norėtų apeiti 
Valstybinės lietuvių kalbos įstatymą ir sukurti tokį tautinį 
lenkų burbulą, kuriame būtų ignoruojama pagrindinė 
valstybės kalba. Ar tai neveda į dar vieną Vilniaus kraš-
to autonomizaciją, klausia tinklaraštininkas Laisvūnas 
Šopauskas savo pastabose „Šliaužianti autonomizacija“1.

Autorius kuria tokį scenarijų: naujadaras „vietos 
bendruomenė“ įsivaizduojama ir projektuojama 
tokia, kurios nariai nemoka ir nemokės bendrauti 
valstybine kalba. Tai reiškia, kad reikalavimai mo-
kėti lenkų kalba galės būti keliami ne tik mokyklos 
vadovams, bet daugelio darbo vietų atstovams, pavyz-
džiui, visiems mokytojams, poliklinikos ar ligoninės 
vadovams, parduotuvės kasininkei, paštininkui ir 
visiems, kurie dėl darbo specifikos gali susitikti ką 
nors iš „vietos bendruomenės“...

1 Laisvūnas Šopauskas, „Šliaužianti autonomizacija“, in: Tiesos.lt, 
2022 m. sausio 27 d. Prieiga per internetą – <http://www.tiesos.
lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/laisvunas-sopauskas.-sliauzianti-
autonomizacija>.

Kitaip sakant, iškeliant į pirmą vietą lenkų kalbos 
poreikį, bandoma sukurti grynai lenkišką aplinką, 
kurioje nebūtų vietos kitų tautybių atstovams, ypač 
lietuviams.

„Nekalta“ apklausa

Esame ne kartą rašę apie po 30 nepriklausomybės 
metų atsinaujinusias vietos lenkų viltis kurti auto-
nominį burbulą2, kuris, lyginant su 9 dešimtmečio 
autonomininkų planais, dabar pučiasi pamažu, 
iš atskirų segmentų, naudojant administracinius 
svertus, bet siekiant to paties tikslo – sukurti tokį 
savarankišką tautinį darinį Lietuvos rytinėje dalyje, 
kuris laikui bėgant būtų atplėštas nuo pagrindinės 
Lietuvos teritorijos. 

Prieš metus Vilniaus rajono veikėjai inicijavo 
krašte gyvenančių lenkų apklausą. Staiga sukurta 
Lietuvos lenkų sąjungos visuomeninė organizacija 
„Visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų sura-
šymas“ pareiškė iniciatyvą lygiagrečiai Lietuvos 
statistikos departamento atliekamam Lietuvos gy-
ventojų ir būstų surašymui, ignoruojant Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), atskirai 
surašyti krašto gyventojus. Paaiškėjo, kad „surašy-
mo“ organizatoriaus – Lietuvos lenkų sąjungos – 
priešakyje buvo Michalas Mackevičius. Tas pats, 
kurį Lenkijos prokuratūra beveik trejus metus 
persekioja už machinacijas su Lenkijos valstybės 
skirtomis dotacijomis. Kita organizatorė – Renata 
Cytacka, kuri atvirai pripažino, kad alternatyvaus 
surašymo priežastis yra nepasitikėjimas Lietuvos 
valstybės institucijomis. Jos nuomone, jau iš anks-
to žinoma, kad Statistikos departamentas sumažins 
lenkų skaičių Lietuvoje.
2 Česlovas Iškauskas, „Šliaužiančioji lenkų autonomija“, in: Alkas.

lt, 2020 m. gruodžio 10 d. Prieiga per internetą – <https://alkas.
lt/2020/12/10/c-iskauskas-sliauziancioji-lenku-autonomija/>. 
Česlovas Iškauskas, „Lenkų autonomijos idėjos – kaip nenumalši-
namas troškulys...“, in: Voruta.lt, 2018 m. vasario 18 d. Prieiga per 
internetą – <http://www.voruta.lt/ceslovas-iskauskas-lenku-auto-
nomijos-idejos-kaip-nenumalsinamas-troskulys/>. 

Teberusena Vilniaus krašto 
autonomijos grimasos

Česlovas IŠKAUSKAS, 
Vilnius
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Ofi cialiai surašymo duomenys paskelbti nebuvo, 
tačiau rezultatai nugulė lenkų veikėjų stalčiuose, tik 
jie skirti „vietiniam naudojimui“, t. y. laukia savo 
valandos.3 Kada ši valanda išmuš?

Lenkiškos televizijos invazija

Taip pat esame rašę apie polonizacijos slinktį per 
žiniasklaidos priemones.4 Anuometinį Lietuvos Res-
publikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį buvo 
lengva įtikinti, jog esą Rytų Lietuvos lenkai nemato 
lenkiškų televizijos programų, patiria informacinį 
badą, tad taip paminamos šios tautinės mažumos 
teisės. Ir štai 2019 m. rugsėjį visą regioną nuo Aly-
taus iki Ukmergės ėmė aprėpti Lenkijos televizijos 
kanalas „TVP Wilno“.

Tai jau šeštasis Lenkijos televizijos kanalas, už ku-
rio retransliacijas Pietryčių Lietuvai dėl Ministro Pir-
mininko S. Skvernelio pastangų mūsų valstybė moka 
nuo 2018 m. gegužės. Štai tie kanalai: informacinis 
naujienų kanalas TVP INFO, pramoginis kanalas 
TVP POLONIA, pažintinis kanalas TVP HISTORIA 
ir du muzikiniai, pramoginiai kanalai NUTA.TV bei 
POWER TV, o dabar dar ir TVP WILNO.

Tuomet apžvalgininkai pastebėjo5, kad neatsitik-
tinai ši aprėptis bemaž tokia pati kaip 1920–1939 m. 
Lenkijos nuo Lietuvos atplėštų rytinių ir pietrytinių 
Lietuvos teritorijų. Lietuvos radijo ir televizijos 
centro paskelbtame žemėlapyje matyti, kad naujojo 
„TVP Wilno“ kanalo retransliacija apima Vilniaus 
miestą, Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonus, 
taip pat dengia dalį Ignalinos, Molėtų, Ukmergės, 
Širvintų, Vievio, Kaišiadorių, Elektrėnų, Trakų ir 
Alytaus rajonų. 

Penkiems lenkiškiems kanalams transliuoti vals-
tybė skyrė 350 tūkst. Eur. O tam, kad Pietryčių 
Lietuvos gyventojai savo namuose galėtų matyti 

3 Ofi cialaus surašymo duomenys „Gyventojai pagal tautybę savi-
valdybėse“ yra čia: <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-
analize?hash=0ecbbaad-758a-46ac-bdbb-04245c0b164c&fbclid
=IwAR1JXZL3sJIQjGnzcUBeQW2g290ZApd0zu2TNKag9Ir1
XWxSIiV9DrnTfN8#/>.

4 Česlovas Iškauskas, „Polonizacija per televiziją“, in: Alkas.lt, 2021 m. 
liepos 1 d. Prieiga per internetą – <https://alkas.lt/2021/07/01/c-
iskauskas-polonizacija-per-televizija>.

5 Jonas Vaiškūnas, „Kas sustabdys Skvernelį?“, in: Alkas.lt, 2019 m. 
rugsėjo 26 d. Prieiga per internetą – <https://alkas.lt/2019/09/26/j-
vaiskunas-kas-sustabdys-skverneli/>.

lenkišką televiziją ir užgožtų Rusijos bei Baltarusi-
jos programas, Susisiekimo ministerija yra išleidusi 
maždaug 1,4 mln. Eur (iš viso sutarčių pasirašyta už 
maždaug 2,16 mln. Eur).

Palyginimui: tik 2020 m. balandį Suvalkų krašte 
gyvenantys lietuviai ėmė matyti „LRT Lituanica“ 
televizijos programą. Iki tol Lietuvos televiziją galėjo 
stebėti tik siauro pasienio ruožo gyventojai. Bet juk, 
kaip sakė Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas 
Algirdas Vaicekauskas, Suvalkuose gyvena tik apie 
tūkstantis lietuvių, kitaip sakant, kelis šimtus kartų 
mažiau, negu mato lenkiškas programas Lietuvoje. O 
ką jau bekalbėti apie 5 000 lietuvių visoje Lenkijoje...

2019 m. spalį šie lietuviai skundėsi, kad yra vi-
siškai atriboti nuo savo tėvynės. Lenkijos lietuvių 
draugijos Suvalkų skyriaus pirmininkės Onutės Vir-
bylienės teigimu, lietuviai Suvalkuose norėtų matyti 
daugiau nei vieną – „LRT Lituanicos“ – kanalą, taip 
pat norėtų girdėti LRT radiją. Jo transliacijos, pasak 
O. Virbylienės, be įspėjimo buvo nutrauktos 2009 
m. balandį.

Beje, kai kurie apžvalgininkai pastebėjo ir tokį 
mažmožį: Lietuvoje rodoma lenkiška programa ne-
vadinama valstybine kalba – „TVP Vilnius“... Šitokia 
„klaida“ primena atgaivinamą seną, dar 1920-ųjų 
Lenkijos agresijos šūkį: „Vilno naše!“ (lenk. Wilno 
nasze!). Ar dabar jis pasikeitė?

Beje, šios televizijos studija įsikurs naujuose 
Lenkų kultūros namuose, kurie rekonstruojami Nau-
garduko ir Kauno gatvių sankirtoje Vilniuje. Kaip 
rašo žiniasklaida6, šiuose rūmuose bus 28 kambarių 
viešbutis, erdvi nauja kavinė, universali 200 vietų 
renginių salė, administracinio pastato dalis. Keturių 
aukštų pastatas užims 568 kv. m plotą, bendras ant-
žeminis plotas – 3 027 kv. m, su rūsiu – 4 383 kv. m. 

Kuo jie skirtųsi nuo Maskvos namų Rinktinės bei 
A. Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, kurių statyba 
buvo neteisėta ir Administracinio teismo sprendimu 
nutraukta?

n

6 Česlovas Iškauskas, „Polonizacija per televiziją“, op. cit.
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Svarbiausios Lietuvos polonizacijos bangos tęsėsi 
po 1569 m. Liublino unijos, po karų kilusio 1711 m.

bado ir maro, po 1864 m. lietuvių spaudos, kalbos 
uždraudimo. Ir dabar per 60 % Vilniaus, Šalčinin-
kų ir gretimų rajonų gyvenamųjų vietų vardų, 
užrašytų slavų kalbomis, yra išlaikę lietuvių kal-
bos požymius. Vietovardžiai ir vietinių gyventojų 
pavardės yra Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
(toliau – LDK) kultūros paveldas. Dabar asmen-
vardžių rašybos dokumentuose, tautinių mažumų 
įstatymų projektuose labai aktyviai siūloma tai 
naikinti Lietuvos Respublikos lėšomis.

Klausimų apie tuteišių (čionykščių, vietinių) 
tautybę ir paprastąją kalbą dabartiniuose gyventojų 
surašymuose nebėra, nors prieš 100 ir net 50 metų 
tokių gyventojų buvo dauguma. Po lietuviškos spaudos 
uždraudimo vietiniai gyventojai turėjo pereiti į gudų 
kalbą, kuria galėjo susikalbėti su Rusijos imperijos ru-
siškai kalbančiu valdininku ir lenkiškai reikalaujančiu 
kalbėti kunigu. Paprastoji kalba turi daug lituanizmų, 
polonizmų, rusizmų. 

Po 1920 m. spalio 9 d. Vilniaus okupacijos čia 
lietuvių padėtis vis blogėjo, ypač po 1926 ir 1935 m. 
Tada Vilniaus vaivada paskirtas Liudvikas Bocianskis, 
pasirašęs ir vykdęs slaptą nutarimą lietuvių kultūrai 
okupuotoje Rytų Lietuvoje naikinti. Buvo uždarytos 
beveik visos lietuviškos mokyklos (195), vietoj jų ati-
darytos lietuviškos skaityklos. Uždarytos lietuvių drau-
gijos ir 462 jų skyriai, laikraščiai. Plačiau tai aprašyta 
Vilniaus lietuvių kultūrininko Juozo Maceikos knygoje 
„Lietuvių būklė Lenkijos Respublikoje 1935–1938“ 
(Vilnius, 2020).

SSKP CK nurodymu „lietuvių nacionalizmui su-
tramdyti“ po 1950 m. Rytų Lietuvoje vietoj lietuviškų 
švietimo įstaigų įkurta apie 300 lenkiškų mokyklų. Jos 
nesteigtos Baltarusijoje, Ukrainoje, kur ofi cialus lenkų 
skaičius buvo daug didesnis. Dėl to 1955 m. Antanas 
Vienuolis ir kiti kultūros veikėjai prieš polonizaciją 
išdrįso pasirašyti ir paskelbti raštą. 

Dabar už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus 
tęsiama ilgaamžės istorinės sostinės Vilniaus apylinkių 
polonizacija: iš lietuvių ainių daug kur ugdomi Len-
kijos piliečiai. Lietuvių kilmės lietuviškai, gudiškai, 
lenkiškai, rusiškai kalbantiems Lietuvos piliečiams 
transliuojamos šešios Lenkijos televizijos programos 
ir nenorima suprasti, kodėl tie piliečiai nelabai šių 
laidų klauso. Vilniaus, Šalčininkų rajonų lenkiškų 
mokyklų tvarkytojai stengiasi, kad tos įstaigos būtų 
tomaševskininkų partijos lopšys, motina maitintoja ir 
rinkimų štabas. Daug vaikų čia negali sužinoti, kaip iš 
tikro kalbėjo ir dainavo jų protėviai, kokie autentiški 
jų gimtinės vietovardžiai, pavardės, kas yra jų Tėvynė. 
Iki šiol apie 5 000 Vilniaus rajono mokinių pagal Lietu-
vos Respublikos Konstituciją ir įstatymus gyvenamoje 
vietoje negali mokytis valstybine lietuvių kalba ir turi 
kasdien važinėti į Vilnių mokytis. Prezidentui, Seimui 
įteikta tolimesnės Lietuvos polonizacijos programa 
„Vilniaus kraštas – 2040“.

1921 m. Lietuvos ir Latvijos sienų derybų komisija 
iškeitė vieną buvusią Lietuvos teritoriją į kitą buvusią 
Lietuvos teritoriją, už tai kaimynui pridėdama dar 
107 kv. km žemių. Dabar Palangos valdžiai reikėtų 
statyti paminklą ne derybų komisijos pirmininkui, 
o atiduotoms lietuvių žemėms. Vilniaus ir Klaipėdos 
sritys – etninės lietuvių žemės, labai svarbios Lietuvos 
valstybei, šimtuose lietuvių dainų apdainuotos. Iš 
aštuonių baltų kalbų liko tik lietuvių ir latvių kalbos. 
Naikinami, persekiojami broliai persikeldavo į gretimas 
baltų žemes, giminiavosi su panašiai kalbėjusiais. Ka-
zimieras Būga rašė, jog prie Vilniaus kadaise gyveno 
žiemgaliai ir lietuviai, o prie Klaipėdos – kuršiai. Taigi 
į Vilnių, Klaipėdą atsikėlę tautiečiai šiam kraštui buvo 
artimesni negu iš toliau atvykę rusai ar Baltarusijos 
gudai, čia užrašyti lenkais. 

Kalbinė padėtis Lietuvos ir Lenkijos santykiams 
atsiliepia dėl to, jog kai kurie Lenkijos valdininkai ki-
taip supranta šūkį: „Laisvi su laisvais, lygūs su lygiais“, 
ir pagal tradiciją Lietuvoje norėtų tvarkytis kaip savo 
krašte. Įsivaizduokit, kokia būtų reakcija, jei Lietuvos 

Habil. dr. Kazimieras GARŠVA, 
Dabarti nės lietuvių kalbos gramati kos bendraautoris, Vilnius

Valstybinė lietuvių kalba

Rytų Lietuvos asmenvardžiai
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Respublikos užsienio reikalų ministras ir Ministras Pir-
mininkas Lenkijai įkyriai vis nurodinėtų, kad baltiškus 
vietovardžius ir pavardes bent į rytus nuo Gdansko ir 
Varšuvos reikia rašyti baltiškai. Toliau reikalautų, kad 
Seinų apskrityje lietuviškų mokyklų būtų daugiau negu 
lenkiškų, kad gimtosios lietuvių kalbos egzaminas būtų 
valstybinis, o vadovėliai spausdinami gimtąja kalba, 
nes toks prioritetas lenkams teikiamas apie Vilnių. Dėl 
visų paminėtų dalykų protingoms valstybėms jau seniai 
viską buvo galima išsiaiškinti ir susitarti, nepažeidžiant 
vienai kitos įstatymų ir pagrįstų interesų. 

Teisingumo ministrė su liberalais organizavo Tautai 
ir Seimui spaudimą greičiau priimti kenksmingą ir dau-
gelio piliečių teises pažeidžiantį asmenvardžių rašybos 
dokumentuose projektą. Valstybinė kalba buvo ir yra 
viena svarbiausių tautinės valstybės atkūrimo, gyva-
vimo ir išlikimo sąlygų, dėl to jau nuo 1988 m. apie 
tai buvo aktyviau diskutuojama. Rytų Lietuvoje buvo 
kuriama teritorinė autonomija su trimis valstybinėmis 
kalbomis (žr. LR 9-314) ir iki šiol tos idėjos nenorima 
atsisakyti, rengiant Tautinių mažumų, Asmenvardžių 
rašymo asmens dokumentuose įstatymus ir atitinka-
mai bandant keisti Valstybinės kalbos įstatymą, LR 
Civilinį kodeksą. Jau yra Vyriausybės ir Rytų Lietuvos 
savivaldybių nutarimų, kuriais papildomai siaurinamos 
valstybinės kalbos funkcijos ir įvairiais būdais skatinama 
bei įvedinėjama daugiakalbystė.

Dabartiniuose Lietuvos Respublikos asmenvar-
džiuose atsispindi ne kurios nors kitos, o pačios lietuvių 
tautos praeitis. LDK raštuose vartotos lotynų, gudų, 
lenkų kalbos, todėl jos lietuvių vardyną atspindėjo ne 
visai tiksliai ir slavino. Akad. prof. habil. dr. Zigmas 
Zinkevičius (2012: 351) pastebėjo, kad reikalavimas 
rašyti lenkiškomis raidėmis aplenkintas lietuviškas Rytų 
Lietuvos slaviakalbių ir lietuvių pavardes yra nekorektiš-
kas, siekiantis polonizacinių tikslų – galutinai nutautinti 
buvusią jų okupuotą Lietuvos dalį. Generolas Liucjanas 
Želigovskis pradėjo kardu Vilniaus krašto pavergimą, 
dabartiniai lenkintojai nori jo darbą užbaigti raidėmis. 
Siekiama, kad tai atliktų patys lietuviai, nors Lenkija 
jos įvykdytos Lietuvos dalies okupacijos iki šiol net 
nepripažino. Dėl to bet kokias diskusijas tuo klausimu 
būtina nutraukti.

Dalis valdininkų įvairiais būdais vis labiau siekia 
iškraipyti Lietuvos vardyną (ypač asmenvardžius) ir 
neatsižvelgia į kalbos specialistų argumentus. Buvęs 
kalbos komisijos sekretorius dr. Pranas Kniūkšta (2013: 
159–169) dar 2009, 2010 m. rašė, kad asmenvardis yra 
kalbos dalis, o ne „unikalus konkretaus asmens tapaty-
bės žymuo“. Lietuvos Respublikos piliečiams galioja ir 
bendrasis įstatymų principas asmenvardžius dokumen-
tuose rašyti lietuviškais rašmenimis. Tai visai netrukdo 
išreikšti sutuoktinio šeiminius ir iš to kylančius kitus 
santykius: juos rodo ne pavardžių tapatumas, o teisiniai 
aktai ir juos liudijantys dokumentai. Už užsieniečio 
ištekėjusi lietuvė gali pasilikti savo lietuvišką pavardę 

ir dėl to jos ryšiai su sutuoktiniu nė kiek nesikeičia, 
nesilpnėja. Šias užsieniečių sutuoktines į Seimo Teisės 
ir teisėtvarkos komiteto posėdžius 2009 m. pradėta 
aktyviai kviesti tada, kai neužteko argumentų, kodėl 
autonomininkų valdytiems rajonams reikia suslavintų 
vietovardžių, gatvių pavadinimų, iškabų ir netradicinių 
asmenvardžių.

Konstitucinis Teismas pagrįstai nurodė, kad piliečio 
santykis su valstybe reiškiamas valstybine kalba. Jei 
Lietuvos Respublikos piliečio pavardė mūsų valstybės 
dokumentuose rašoma svetimos valstybės rašmenimis, 
ta kalba vartojama kaip valstybinė. Taip bandoma 
grąžinti padėtį, kokia buvo 1920–1939 m., Lenkijai 
okupavus Rytų Lietuvą. Lenkų, rusų kalbų vartojimas 
Lietuvos pakraščiuose atribotų juos nuo visos Lietu-
vos ir silpnintų valstybės vientisumą. Dr. P. Kniūkšta 
(2013: 157) pabrėžė, kad prie sulenkintų asmenvardžių, 
gatvių pavadinimų, viešųjų užrašų „piršdami sulenkin-
tus vietovardžius lenkai Vilniaus kraštą savinasi atvirai 
ir sąmoningai. Čia už kalbos aiškiai kyšo politika“. 
Ofi cialioje vartosenoje Pietryčių Lietuvos valdininkai, 
visą laiką įkyriai skleisdami tokį vardyną, Vilniaus kraštą 
siekia parodyti esą kaip „nuo amžių lenkišką plotą“, 
kuriam būtina suteikti ypatingą statusą su ilgaamže 
Lenkų rinkimų akcijos valdžia. Lietuvos piliečių vardų 
ir pavardžių rašymas dokumentuose lenkiška rašyba 
nėra toks paprastas ir nekaltas dalykas, kaip suokia kai 
kurie mūsų politikai ir žurnalistai.

Gaivinant okupacijų padarinius ir siaurinant valsty-
binės lietuvių kalbos funkcionavimą Lietuvoje, žalojant 
valstybinės kalbos sistemą buvo imtasi labai planingų, 
koordinuotų veiksmų, kuriuos vykdė autonomininkai, 
Lenkijos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respu-
blikos Seimo socialdemokratai, vadinamojo Europos 
žmogaus teisių fondo advokato padėjėja Evelina Ba-
lyko-Dobrovolska. Spaudimo neatlaikė ir Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija (toliau – VLKK): atsižvelgė 
ne tik į kalbos sistemą, bet ir į 2009 m. Seimo Teisės 
ir teisėsaugos pirmininko formuluotę – esą staiga „pa-
sikeitusią geopolitinę, ekonominę ir socialinę Lietuvos 
situaciją“ (plg. Kniūkšta 2013: 150, 152), verčiančią 
neofi cialiai naikinti valstybinės lietuvių kalbos statusą.

„Atsižvelgiant į dabartinės visuomenės poreikius“, 
lyg ir galima nebesilaikyti Konstitucijos, keisti valsty-
bės institucijų kalbos politiką, trukdyti gimtąją kalbą 
perduoti gyventojams iš kartos į kartą, keisti ben-
druomenės narių santykį su savo kalba ir taip pažeisti 
trečdalį kalbos gyvybingumo kriterijų, 2009 m. kovo 
24 d. UNESCO patvirtintų Nykstančių pasaulio kalbų 
atlase. Siekiant prieškonstitucinių tikslų, skleidžiama 
ir apie 20 mokslo klastočių: esą vardas, pavardė yra 
ne kalbos, o asmens tapatybės dalis ir pagrindinis jos 
žymuo; lietuvių pavardės esą tik lietuviškos, o ne lietu-
vių – vien nelietuviškos (užsienietiškos); asmenvardžiai 
esą tik privataus gyvenimo dalis ir dėl jų „originalios“ 
rašybos bei tarties turi teisę spręsti ne visuomenė, o 
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tik asmenvardžio „savininkas“ ir t. t. Lietuvą norima 
daryti pasaulio sala, kur nebesilaikoma valstybinės 
kalbos ir tik čia gal būtų vartojamos net viso pasaulio 
„originalios“ lotyniško pagrindo rašybos pavardės su 
jų diakritiniais ženklais.

„Dabartinės lietuvių kalbos gramatika“ nenumatė 
jokių rašybos išimčių. Jos pastaba dėl užsienio autorių 
citavimo (DLKG 191) prirašyta be gramatikos šio sky-
riaus autorių žinios, nebuvo aprobuota jokiame kalbos 
specialistų posėdyje ir niekaip nesusijusi su LR piliečių 
asmenvardžių rašyba dokumentuose. Apie asmenvar-
džių rašybą iki šiol viešai dažniausiai nekompeten-
tingai, paviršutiniškai tebekalba tais klausimais mažai 
besiorientuojantys asmenys, išreiškiantys tik nepagrįstą 
subjektyvią nuomonę. 

Teisingumo ministerijos tinklapyje tebeskelbiama 
2011 m. lapkričio 24 d. buvusio teisingumo ministro 
dr. Remigijaus Šimašiaus kalba asmenvardžių rašybos 
diskusijoje, kurioje jis dėstė: „[...] moteris išteka už 
užsieniečio, dano ar anglo, ir jai tenka rinktis, ką mylėti 
labiau: Lietuvą ar vyrą, jeigu jai renkantis vyro pavardę 
šioji į Lietuvoje išduodamus dokumentus negali būti 
įrašyta neiškreipta“ (žr. <www.tm.lt>). Iš tikro ta pa-
vardė būtų įrašyta tiksliai pagarsiui pagal tarimą (kaip 
daroma 500 metų) ir svečio pavardė niekaip nebūtų 
iškraipoma. O jeigu jam reikia ir užsienietiškų raidžių, 
skliausteliuose irgi tai galima nurodyti. Be to, svečias 
lietuvei Lietuvoje galėtų leisti pasilikti mergautinę pa-
vardę arba jos pavarde užsirašyti pats. Reikėtų svečiui 
gerbti daugelio vietinių gyventojų teises Lietuvoje 
naudotis savo valstybine kalba, gramatika, įstatymais 
ir mokėti integruotis.

Bet kokia išimtis rašyboje, tiksliau svetimų kalbų 
rašybos ir tarties dėsnių perkėlimas į lietuvių kalbos 
tradicinę rašybą, reikštų jos griovimo pradžią. Tų išim-
čių vis daugėtų ir daugėtų. Ne be pagrindo apie raidžių 
nurašinėjimo asmenvardžiuose projektą P. Kniūkšta 
(2013: 150–151) rašė: „[...] projektas yra valdiškai 
šališkas, antipilietiškas, visuomenei nenaudingas ir 
svarbiausia – antikonstitucinis. Tokio įstatymo nega-
lima priimti [...]. Liūdna, kad spaudimo neatlaikė ir su 
tokį požiūrį skleidžiančiu projektu susitaikė Valstybinė 
lietuvių kalbos komisija.“

Iki šiol geriausiai yra parengtas Talkos asmenvar-
džių rašybos dokumentuose projektas, kuriam pritarė 
50 profesionalių kalbininkų, per 300 kitų diplomuotų 
lituanistų, 100 000 aktyvių Lietuvos Respublikos pilie-
čių, Lietuvių kalbos institutas. 2016 m. vasario 29 d. 
išvadoje dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-3796, parengto 
Talkos atstovų, Institutas rašė: „Lietuvos Respublikos 
piliečio vardas (vardai) ir pavardė (pavardės) asmens 
dokumentuose turi būti rašomi valstybine kalba – 
lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis pagal tarimą [...]. 
Papildomi įrašai kita kalba galėtų būti įrašomi: 1) pase – 
kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje; 2) asmens 
tapatybės kortelėje – kitoje kortelės pusėje.“

Tai derinosi su 2014 m. balandžio 25 d. Institute 
surengtos išsamios mokslinės diskusijos dėl asmenvar-
džių rašymo asmens dokumentuose išvadomis: kalbinių 
argumentų, kodėl reikėtų keisti galiojančias nuostatas 
dėl asmenvardžių rašybos Lietuvos Respublikos pi-
liečių asmens dokumentuose nėra; rašant LR piliečių 
asmenvardžius asmens dokumentuose nelietuviško-
mis raidėmis, būtų pakeista lietuvių kalbos abėcėlė ir 
destabilizuota rašybos sistema. Kartu būtų paneigtas 
konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos statusas, pa-
žeistas jos rašybos savitumas ir sutrikdytos vartojimo 
tradicijos. Diskusijoje dalyvavo per 30 kalbininkų. Pagal 
Konstituciją visi Lietuvos Respublikos piliečių asmen-
vardžiai dokumentuose turi būti rašomi taisyklinga 
valstybine kalba: oficialia bendrinės lietuvių kalbos 
abėcėle ir nepažeidžiant gramatikos taisyklių (vienas-
kaitos vardininke netrumpinant vardų ir pavardžių). 
Savo tautybę ir asmenvardžius užsienio kalba galima 
nurodyti dokumentų papildomuose įrašuose.

1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius rodo, kad to 
meto vietinių gyventojų vardai buvo Jonas, Jurgis (LVIŠ 
70, 88), o pavardės – Drutelaytis, Gudaycis, Katełaytis, 
Szermuksztaytis, Łuksztelis, Rugielis, Storelis, Kuktonis, 
Kibilda ir t. t. (LVIŠ 128, 122, 88, 128, 102, 114, 60, 
56, 118). Dabar reikalaujama į dokumentus rašyti ne 
autentiškas, o pakeistas pavardes Druteloic, Gudoic, Ka-
tełoic, Szermuksztoic (ne Šermukštaitis), Łuksztełło, Rugiel, 
Starel, Kuktan, Kibildo, nes taip tos pavardės prievarta 
suslavintos XIX–XX a. Kokias išvadas dėl šių ir panašių 
pavardžių rašybos dokumentuose VLKK teiks Seimui, 
teismams, jei prašys LR piliečiai ir jų giminės užsieniečiai 
iš Lenkijos, Gudijos ir t. t.? Iki šiol Komisija dėl to lyg 
ir neprieštaravo (Pangonytė 2019).

Klaipėdos rajono teismas 2021 m. atmetė Lietuvos 
piliečio skundą jo pavardėje vietoj raidės v „grąžinti“ 
w, nes tą raidę 1940 m. „Mėmelio“ (t. y. Klaipėdos) 
apskrityje gavo pareiškėjo prosenelis, o jo seneliai ir 
tėvai raidę w pakeitė į v. Teismas nežinojo, kad ir 
tarptautiniai įstatymai dėl karų ir okupacijų prievarta 
padarytų pakeitimų nepripažįsta. 

2011 m. gegužės 12 d. ES Teisingumo Teismas 
byloje Wardyn / Vardyn prieš Lietuvą atmetė Lietuvos 
pilietės, vadinamojo Europos žmogaus teisių fondo 
dabartinės pirmininkės skundą dėl šios pavardės ra-
šybos ir esą ES teisės laisvai judėti pažeidimo bei dėl 
tariamo LR ir ES teisės normų konflikto ir nurodė, kad 
pagal ES teisę vardų ir pavardžių įrašų civilinės būklės 
aktuose teisinis reguliavimas priklauso ES valstybių 
kompetencijai (žr. E. Kuzborska, Teisinė tautinių ma-
žumų padėtis Lietuvoje, V., 2012, p. 174–176; dar plg. 
Urbutis 2007: 85–100).

Prieš 2 000 metų romėnų istorikas Kasijus Dio 
(Lucius Cassius Cocceiannus) rašė, kad jų imperatoriui 
buvo sakyta: „Tu, Cezari, gali suteikti Romos pilietybę 
žmonėms, o ne žodžiams“ (Cassius, LVII 17). Nuo tada 
atsirado posakis: „Cezaris nėra aukščiau už gramatikus“ 
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(lot. Caesar non supra grammaticos). 2014 m. vasario 
27 d. LR Konstitucinis Teismas tai pakartojo: „įstatymų 
leidėjui nustatant asmens vardo ir pavardės rašymo LR 
piliečio pase teisinį reguliavimą yra reikalingos speci-
alios žinios, jis turi gauti iš profesinių žinių turinčių 
asmenų (institucijų) ofi cialią išvadą, aiškiai išdėstytą 
poziciją, aiškius siūlymus“ (visur paryškinta mūsų). 
„Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos“ rašybos ir 
transkripcijos skyriaus autorius (DLKG 17-19) tokią 
labai aiškią išvadą ir pateikia, pakartodamas 2009 m. 
lapkričio 6 d. Konstitucinio Teismo nutarimą: Lietuvos 
Respublikos piliečio pase įrašius asmens vardą ir pavar-
dę valstybine kalba, to paties paso ir asmens kortelės 
kitų įrašų skyriuje galima įrašyti asmens vardą ir pa-
vardę kitokiais, ne lietuviškais rašmenimis, kai asmuo 
to pageidauja ir jeigu tam pritaria VLKK, LKI. Niekas 
neįgaliojo vadinamųjų politikų keisti lietuvių kalbos 
abėcėlės, tarties ir rašybos principų.

Daugelis argumentų, nurodytų dėl asmenvardžių ra-
šybos valstybine kalba, tinka ir dėl vietovardžių, gatvių, 
juridinių asmenų pavadinimų rašybos. Tai garantuoja 
ir Valstybinės kalbos įstatymo 4, 14, 15, 17 straipsniai. 
Tikriniai žodžiai, kaip ir bendriniai žodžiai, yra kalbos 
dalis, rašoma tokiomis pat raidėmis, turinti tokias pat 
galūnes, priesagas, priešdėlius, žodžio šaknis, gimines, 
pagal tokias pat taisykles kirčiuojama, linksniuojama ir 
vienodai paklūstanti kalbos sistemai. 

Lietuvių kalbos abėcėlė, kaip ir daugelio kitų Va-
karų Europos kalbų abėcėlės, sudaryta lotynų kalbos 
abėcėlės pagrindu. Klasikinėje lotynų kalboje buvo 23 
raidės, lietuvių kalboje yra 32 raidės. Lietuvių kalboje 
kiekvienam kalbos garsui yra viena atskira raidė, todėl 
nėra raidžių x, q, žyminčių du garsus. Nėra ir raidės 
w, kuri naujesniais laikais lotynų kalbos perimta iš 
germanų kalbų. Raidės v ir w žymi tą patį garsą, todėl 
nėra prasmės vieną garsą kalboje žymėti dviem skir-
tingomis raidėmis. 

Lietuvoje (ir daugelyje kitų valstybių) tradiciniais 
vietovardžiais, asmenvardžiais laikomi tokie, kurie 
iš seno vietinių gyventojų yra vartojami ir visiškai 
prigiję vietos kalboje (tarmėje). Lietuvoje dauguma 
vietovardžių yra lietuvių kalbos kilmės, nes juos 
praminė vietiniai gyventojai ir tik po to vietovardžiai 
pakliuvo į raštus įvairiomis kalbomis. Didesnė dalis 
asmenvardžių (kaip ir kitose kalbose) Lietuvoje yra 
nevisiškai vietinės kilmės, nes daug krikščioniškų ir 
panašių vardų, pavardžių kilo iš kitų kalbų ir nelietu-
vių raštininkų dažniausiai į dokumentus pirmiausia 
buvo įrašyti kitomis kalbomis. Bet ir tie asmenvardžiai 
dabar turi lietuviškus balsius, priebalsius, galūnes, 
priesagas ir vietinių gyventojų laikomi lietuviškais 
tikriniais žodžiais. 

Neteisinga siūlyti Lietuvos Respublikos ir užsienio 
piliečių esą „nelietuviškus“ vardus, pavardes Lietuvos 
Respublikos dokumentuose rašyti „nelietuviškais loty-
niškais rašmenimis“. Tada lietuvių kalboje atsirastų ne 

trys naujos raidės, o rašant visų valstybių lotynų kalbos 
abėcėlės pagrindu sudarytas raides – apie 150 naujų 
raidžių ir taip būtų keičiama lietuvių kalbos abėcėlė. 
Pageidaujantiems „užsienietiškų raidžių“ tai galima 
įrašyti papildomuose dokumentų įrašuose, nepažei-
džiant Lietuvos Respublikos Konstitucijos 14 straipsnio, 
valstybinės kalbos sistemos ir daugumos piliečių teisių 
neįprastą asmenvardį perskaityti ir tiksliai ištarti. Tai 
naudinga ir kiekvienam, turinčiam „užsienietiškai“ 
parašytą asmenvardį, nes jis šiuo atveju būtų teisingai 
ištartas ir neiškraipytas. Be to, tada nepažeidžiamos tei-
sės tų lietuvių, kurie gyvena Lietuvoje, gavo neįprastus 
asmenvardžius ir nori išlaikyti savo tautybę, būti gerai 
suprantami, lojalūs Lietuvos Respublikos piliečiai.

Nepagrįsta reikalauti užtikrinti „užsienietiškų“ vardų ir 
pavardžių, „kaip pagrindinių asmens tapatybės žymenų“, 
ypatingą (privilegijuotą) teisinę apsaugą Lietuvoje. Per 
tūkstantį metų į Lietuvą atkeliavę asmenvardžiai prigydavo 
lietuvių kalboje ir tapdavo jos dalimi. Pagrindinis asmens 
žymuo yra asmens kodas, o daugelio vienodų vardų, pa-
vardžių yra tūkstančiai. Jie gali būti ir keičiami, užrašomi 
kitų kalbų abėcėlėmis, bet nuo to nė vieno asmens tapa-
tybė nesikeičia. Asmenvardis yra kalbos dalis, o ne kurio 
nors asmens privati nuosavybė. Neteisinga manyti, kad 
užsienyje nėra lietuviškų (baltiškų) asmenvardžių. Lietu-
viai gyveno ir gyvena daugelyje pasaulio valstybių, o tarp 
Berlyno ir Maskvos randama baltizmų, nes čia anksčiau 
gyveno baltai, iš kurių kilo lietuviai.

Nėra jokio pagrindo Lietuvos asmenvardžius, vie-
tovardžius, gatvių pavadinimus ofi cialiai rašyti užsienio 
kalbų abėcėlėmis ir iškraipytomis formomis. Tikriniai 
žodžiai į kitas kalbas neverčiami. Nepagrįsta reikalauti 
Lietuvoje juridinių asmenų pavadinimus rašyti nelietu-
viškai ir dėl to keisti įstatymus. Taip būtų pažeidžiamos 
ir daugumos piliečių teisės gauti tikslią informaciją, taip 
šios įstaigos netektų dalies interesantų. Niekas netrukdo 
užsienyje Lietuvos juridiniams asmenims reklamuotis 
pageidaujama kalba. 
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Besidomintieji senaisiais žemėlapiais ir il-
gaamžio lietuvininkų krašto šiaurine riba 

nesunkiai pastebi ties Katyčiais išsišovusį ne-
mažą iškyšulį buvusios valstybės sienos trasoje. 
Istoriko Tomo Baranausko nuomone, 1422 m.
Melno taika nustatytoji riba tarp Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) ir 
Ordino valstybės buvo gerokai stumdoma, bū-
tent Lietuvos valstybei „priglobiant“ nemažus 
pasienio ruožus. Esama ir kitokių nuomonių. 
Belieka laukti, kol kas nors kada nors parengs 
itin išsamią mokslinę studiją, iš naujo pats 
peržiūrėdamas visus senovinius dokumentus, 
šifruodamas jau išblukusias raides ir kitką, 
surinkdamas visą (iki šiol daug kur išblaškytą) 
istorinę medžiagą.

Kai kas šaiposi, kad Vytautas Didysis ir Ordino 
vadas anuomet patingėję – esą tereikėjo atsiraitoti 
rankoves ir patiems nužymėti sutartąją ribą – iš-
betonuoti pamatus, ten įstatyti nerūdijančio plieno 
stulpus, nutiesti ne vieną šimtą kilometrų koncertinos 
ir t. t. – tokia siena būtų aiški amžiams. Vis tik ne 
vienas praeities tyrėjas mano, kad labai jau tikslios 
ribos senovėje ne visiems buvo naudingos. Neturėta 
ne vien globalinės padėties nustatymo sistemos (GPS) 
aparatėlių, nerūdijančio plieno ar kitų modernios 
technologijos stebuklų. Retai gyventose vietovėse 
dažniausiai neapsimokėjo laikyti gausingų pasieniečių 
įgulų, nustatinėti kažkokius menkus valstybės sie-
nos pažeidimus ir t. t. Spėjama, kad apytikrės ribos 
galėjo būti ir patogios – viena ar kita pusė galėjusi 
nemačiom priglobti vieną ar kitą ruoželį žemės, ne-
sulaukdama rimtesnių priekaištų ar atpildo.

Po kelių šimtmečių toms apylinkėms savaip pasi-
sekė. Išeivis Giunteris Uštrinas (Günter Uschtrin), jau 
baigdamas savo dienas, 2011 m. Vokietijoje pajėgė 
parengti ir išleisti labai solidžią knygą apie Katyčių 

istoriją, kurioje paskelbė ir daug žinių apie Mažąją 
(Prūsų) Lietuvą bei jos gyventojus. Ten paskelbta ne 
vien daug ištraukų iš įvairių autorių publikacijų, bet 
ir gausūs senieji dokumentai iš Vokietijos archyvų.

Įdomu, kad Kolumbui 1492 m. atrandant Naująjį 
Pasaulį tais pačiais metais buvo paminėti ir Katyčiai 
(kaip kaimas – Catheguten), Kryžiuočių ordino parei-
gūnams susirašinėjant su LDK valdovu Aleksandru.

Kaip aiškina įvairūs praeities tyrėjai, po Melno 
taikos apgyvendinant šimtamečių kovų nusiaubtas 
pasienio žemes, vieni ateiviai iš Žemaitijos laikydavo 
save LDK piliečiais, o kiti norėdavę priklausyti Prū-
sijai (gal ir norėdami pasinaudoti ten galiojusiomis 
privilegijomis ir kt.). Taip radosi įdomių dalykų – kai 
kur rašyta apie „prūsų žemaičius“ ar kitus savotiš-
kumus.

Mažoji Lietuva

Dr. Martynas PURVInAS, 
Kaunas

Mažosios Lietuvos šiaurinio 
pasienio istorijos (V)

Katyčių apylinkės 1806 m. žemėlapyje. iliustr. iš dr. martyNo 
purviNo asmENiNio archyvo
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Ne kartą minėti įvairūs pasistumdymai dėl Ka-
tyčių – LDK ar Prūsija bandydavo įsitvirtinti toje 
(anuomet neaiškioje) teritorijoje. Visus tuos nutiki-
mus (bei jų skirtingus apibūdinimus) tegalima būtų 
aprašyti išties labai storoje knygoje, tad čia apsiribosiu 
menkomis žinių nuotrupomis.

Antai, 1539 m. Prūsijos naujosios valstybės (1525 m.
įkurtos pasaulietinės kunigaikštystės (hercogystės) 
valdovas Albrechtas (teisingiau jo dvaro pareigūnai) 
rašė raštą apie Katyčių (Coadjuthen) gyventojus ir 
jų prievoles. 1559 m. tenykščiai žmonės Prūsijos 
valdovui skundėsi, kad kaimynai žemaičiai grobia 
jų arklius ir t. t.

1565 m. gauta valdovo privilegija steigti karčemą 
Katyčiuose, o 1568 m. ten radosi ir evangelikų liutero-
nų parapijos centras. Vėliau netrūko įvairių pokyčių –
keitėsi dvasininkai, aiškintasi dėl palikimų ir t. t.

1705 m. Tilžės valsčių plane Katyčiai vaizduoti 
kaip bažnytkaimis prie Šyšos upės. Piečiau buvęs 
Ulozų kaimas, šiaurvakariuose – Versmininkai ir 
Laugaliai, šiaurėje Akmeniškiai ir Mediškiemiai. Tos 
apylinkės buvo gana tankiai apgyventos – neiškirstų 
miškų tebuvo likę pietryčių pusėje. Spėjama, kad 
ilgokai užsitęsę pasistumdymai dėl Katyčių valdų kilo 
ir dėl tenykščių neblogų žemių – tada mažiau kam 
terūpėjo kokie raistai ar smiltynai.

Tų laikų gyvenimą sutrikdė 1709–1711 m. besi-
tęsusi didžioji maro epidemija, kai, išmirus daugeliui 
gyventojų, ištuštėjusiuose plotuose vėl būta barnių 
dėl nuosavybės. 1716 m. rašyta, kad 15 ūbų (žemės 

valdų) tebestovi dyki – vis dar nenaudojami. Tuomet 
skųstasi dėl vargingos padėties, prašyta visokeriopos 
paramos. Teko rūpintis kunigo našlės išlaikymu, 
tam tinkamu pastatu ir t. t. 1734 m. statant naują 
kleboniją, vėl aiškintasi dėl išlaidų kunigo našlės 
būsto statybai.

Pasibaigus užsitęsusiai Rusijos okupacijai Septy-
nerių metų karo laikais (XVIII a. viduryje), Katyčių 
apylinkėse gyvenimas vėl atgijo.

1772–1778 m. valstiečių sąrašuose užfi ksuota, kad 
pačiuose Katyčiuose tada gyveno daug svetimšalių 
(puodžius ir kiti amatininkai). Iš viso bažnytkaimyje 
užrašyti 33 suaugę gyventojai: 24 vyrai su moterimis, 
9 vaikai. Lietuvininkai ir baltų palikuonys tada vyravo 
aplinkiniuose kaimuose. Antai, Ulozuose užrašyta 
nemažai daržininkų (neturtingų valstiečių): Jokūbaitis 
su žmona turėjo mažą dukrelę, Štužra (?) su mote-
rimi, Gandys su žmona ir mažu sūneliu, Krušaitis su 
žmona ir maža dukrele, piemuo Šneideraitis su žmona 
ir dviem mažais sūneliais.

Tuomet Akmeniškiuose užrašyti valstiečių ūkiai: 
H. Lapienės šeima (sutuoktiniai, du mažamečiai sū-
nūs, 2 bernai samdiniai ir merga / samdinė); Milkus 
Nelaruškis (gal Nelaimiškis) – sutuoktiniai su maža-
mečiu sūnumi, 2 bernai ir merga; Endrikis Valecka, 
sutuoktiniai, 2 bernai ir merga; Dovydas Baltutis –
sutuoktiniai, mažamečiai sūnus ir duktė, 2 bernai ir 
merga; Jons Urbaitis – sutuoktiniai, 2 mažamečiai 
sūnūs ir paaugusi duktė; Jons Kadagys – sutuokti-
niai, mažamečiai 2 sūnus ir duktė, bernas ir merga; 

Katyčiai turgaus dienomis. Prieškaris. Nuotr. iš Evos KEstENus riNKiNio
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Jons Jockus – sutuoktiniai, mažametis sūnus, vienas 
senukas, bernas ir merga; Merčius Nelaimiškis – su-
tuoktiniai, mažametė dukra, paaugę sūnus ir dukra;

Enzys Valenčius – sutuoktiniai, mažametis sūnus, 
paaugęs sūnus, vienas senukas. Kaime dar gyveno 
valstiečiai M. Grunau ir K. Osvaldts.

Ulozų kaime tada užrašyti ir keli savininkai: Jons 
Gailius – sutuoktiniai, mažamečiai sūnus ir 2 dukte-
rys, 3 bernai ir merga, samdyti du paaugliai; Anusis 
Peteraitis – sutuoktiniai, mažamečiai sūnus ir 2 
dukterys, paaugęs sūnus, 3 bernai ir merga; Martinas 
Kušnerius – sutuoktiniai, mažametė dukra, 3 bernai 
ir merga; Ašmys Brožkus – sutuoktiniai, mažamečiai 
sūnus ir duktė; 3 bernai ir merga.

Tuomet surašytieji valstiečių ūkiai buvo nemenki – 
jų valdytojai samdydavosi net po kelis jaunuolius 
reikalingiems darbams atlikti. Gali būti, kad samdiniai 
ateidavo iš gretimos Žemaitijos, gal darbuodavosi 
ir paaugę vietos valstiečių vaikai. Nusamdydavo ir 
paauglių – gal piemenauti.

Pabrėžtina, kad beveik visos paminėtos pavardės 
buvo baltiškos kilmės, svetimšalių tebuvo menka 
mažuma. Daugiau atvykėlių iš Vakarų užsiimdavo 
amatais, kažkokiomis tarnybomis ir pan.

1785 m. Katyčiai apibūdinti kaip bažnytkaimis 
su liuteronų bažnyčia ir vandens malūnu ant Šyšos 
upės, su 22 ugniakurais (gyvenamomis sodybomis). 
Priklausyta Būbliškės valsčiui. Tuomet gretimame 
Versmininkų kaime buvę net 36 ugniakurai ir gal apie 
pora šimtų gyventojų. Vis tik Katyčiai buvę ypatingi 
ne pačios gyvenvietės dydžiu.

Grįžtant į senesnius laikus, priminsime, kad Kry-
žiuočių (Vokiečių) ordinas, brovimąsi į baltų žemes 
teisinęs krikščionybės platinimu, šiame bare nuveikė 
nedaug ką konkretaus. Antai, XV a. pradžioje (Žal-
girio mūšio ir Melno taikos laikais) prie Nemuno 
teveikė nedidelė Ragainės bažnyčia, saviesiems skirta 
koplyčia tenykštėje pilyje, tolimoje Rusnėje kurta 
koplytėlė. Gana formaliai pakrikštijus užkariauto 
krašto gyventojus, rimtesniu krikščionybės diegimu 
beveik neužsiimta. Primintina, kad tuomet tai buvo 
ne vien kokie teologiniai dalykai – apkrikštytieji 
kraštai galėjo tikėtis perimti ir Vakarų civilizacijos 
pasiekimus (nuo raštijos iki technologijų ir kt.). Tą 
suvokdavo ir daugelis Lietuvos valdovų.

Tiesa, diegti krikščionybės neskubėta ir apkrikš-
tytose LDK valdose. Liko žinių, kad Žemaitijoje 
nevengta krikštytis po kelis kartus (vis gaunant po 
dovaną naujakrikštui), bet vėliau vietos žmonėms tai 
menkai terūpėdavo.

Aprašomose pasienio vietovėse įsikurdavę gyven-
tojai faktiškai buvo beveik atskirti nuo krikščiony-
bės – Ragainė daugeliui būdavo sunkiai pasiekiama, 
vargu ar kas ryždavosi nukeliauti dešimtis kilometrų 
per sunkiai praeinamas vietoves, kad sudalyvautų 
kažkokiose keistose apeigose svetima nesuprantama 

kalba. Galėtume džiaugtis, kad pasienio gyventojai 
dar ilgai galėjo gyventi senoviškai – tebesilaikydami 
savo protėvių senųjų papročių. Deja, dėl tokios at-
skirties jie negalėdavo pasinaudoti nemenkais Vakarų 
civilizacijos pasiekimais.

1525 m. įkurtoje Prūsijos kunigaikštystėje (her-
cogystėje) užsimota sekti anuomet revoliucingomis 
Reformacijos nuostatomis: Dievo Žodį skelbti vietos 
gyventojų kalba, bažnytinę veiklą priartinti prie 
krašto žmonių, diegti raštingumą ir t. t. Stiprėjant 
tai nedidelei valstybei, pradėta naujas krikščioniškas 
bažnyčias statyti ir dešiniajame Nemuno krante, 
evangelizuojant ir atokaus pasienio gyventojus. Pir-
mosios šventovės ten iškilo Vilkyškiuose, Viešvilėje, 
Verdainėje, Piktupėnuose ir Katyčiuose. Pastaroji 
gyvenvietė tapo didžiulės (tiesa, retai apgyventos) 
parapijos centru, tenykštėje bažnyčioje turėjo lankytis 
keliolikos aplinkinių kaimų gyventojai. Primintina, 
kad tuometiniai dvasininkai atlikdavo ir kai kurias 
valstybės tarnautojų pareigas, iki pat XIX a. regis-
truodami savo parapijiečių gimimą, mirtį ir santuo-
kas. Prie šventovių kurdavosi parapinės mokyklėlės, 
kuriose jau XVI a. antroje pusėje kai kurie Katyčių 
jaunuoliai galėjo pramokti rašto.

Tas bažnytkaimis pusketvirto šimtmečio liko 
svarbus centras (antai, konkurente tapusi Lauksargių 
parapija buvo įsteigta tik XIX a. pabaigoje, Natkiškių 
ir Pašyšių parapijos – XX a. pradžioje). Ten mielai 
kūrėsi amatininkai ir prekybininkai, kuriems netrūk-
davo lankytojų, atvykdavusių į pamaldas ir kitur.

Prisimintinas ir tų plotų ilgaamžis lietuviškumas. 
Štai 1813–1814 m. Prūsijai įsitraukus į kovas su 
Napoleonu, tarp žuvusių Katyčių parapijiečių vyravo 
lietuvininkai: Endrius Šepoks, Jurgė Aušra, K. Biti-
nas, Mikelis Smalakys, Mikelis Biga, Mikelis Bitakis, 
Martinas Jakštas, Mikelis Buddrus, Jons Truknus, 
Anusis Pozingis, Enzis Girulis, Jurgis Rimkus, Mi-
kelis Tenulis, K. Bintakis, Martinas Aušra, Dovydas 
Užpelkaitis, K. Gudužaitis.

XX a. pradžioje jau gerokai sumažėjusioje Katyčių 
parapijoje (tada jai priklausė Akmeniškiai, Antleičiai, 
Auškykiai, Dekintai, Kavoliai, Kalnujai, Kekersai, 
Laugaliai, Macstubriai, Mediškiemiai, Ostiškiai, 
Reizgiai, Peteraičiai, Šlauniai, Stremeniai, Stubriai, 
Uikšiai, Ulosai, Versmininkai ir kt.) iš 5 397 parapijie-
čių 3 397 tebekalbėjo lietuviškai, dešimtyje mokyklų 
17 mokytojų mokėjo lietuvių kalbą.

Katyčių lietuvininkų Usaičių vienas palikuonis 
neregėtai išgarsėjo visoje Vokietijos imperijoje. Jo 
motina Elena Usaitytė (1822–1878) susituokė su 
Tilžės batsiuvio pameistriu. Jų sūnus Vilhelmas 
Foigtas (Voigt), apsirengęs kaizerinės armijos kapito-
no uniforma, 1906 m. įžengė į Berlyno priemiesčio 
Kėpeniko rotušę, vaizduodamas aukščiausios valdžios 
pasiuntinį. Jam paklusę valdininkai drausmingai ati-
davę didžiulę sumą valdiškų pinigų. Tas lietuvininkų 
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palikuonio akiplėšiškas žygis netrukus tapo legenda; 
vadinamasis „Kėpeniko kapitonas“ tapo spektaklių, 
kino fi lmų, vėliau ir televizijos serialų herojumi, 
jam galop pastatytas paminklas. Anuometinis vo-
kiškasis „Tadas Blinda“ daug kam patiko, sugebėjęs 
įžūliai apgauti paklusniuosius imperijos tarnautojus, 
pasinaudojęs garsiąja prūsiškąja disciplina ir pagarba 
uniformai.

Grįžtant prie medžiaginių dalykų, primintina Ka-
tyčių apylinkių urbanistinė raida: gyvenviečių, kelių 
ir kitko pokyčiai bėgant amžiams.

XVII a. Katyčiai tebuvo nuošali gyvenvietė, tame 
ruože nebuvo žymesnių vieškelių. XVIII a. augant 
Tilžės miestui, stiprėjant prekybiniams ryšiams su 
LDK valdomis, gal krašto atkūrimo po Didžiojo maro 
laikais nuo panemunių tiestas vieškelis Žemaičių 
Naumiesčio ir kitų Vakarų Žemaitijos centrų link. 
Tas kelias vingiavo pro Dinkius, Ulozus, Katyčius, 
Versmininkus, Laugalius į Degučius – LDK pasienio 
bažnytkaimį. Anais laikais Katyčiai tebeturėjo rytinę 
dalį, vadintą Bažnyčkiemiais arba Dvariškiais (ten 
praeityje stovėję senieji maldos namai). Tas vieškelis 
labai padidino Katyčių reikšmę. Juose (kaip ir netoli-
muose žemaitiškuose Degučiuose) suklestėjo pasienio 
prekyba, dažnai vykdavo turgūs.

1795 m. carinei Rusijai užgrobus LDK valdas, 
buvusią gan formalią valstybės sieną ėmė keisti beveik 
„geležinė uždanga“. Greitai buvo likviduoti praeityje 
gausūs laukų keliukai iš Katyčių apylinkių į Žemai-
tiją, radosi griežta patikra Laugalių sienos perėjimo 
punkte. Draudimai skatino kontrabandą – atsirado 
vis daugiau nelegalaus perėjimo į gretimą valstybę 
specialistų, gerai žinojusių visas patogesnes vietas, 
studijavusių Rusijos sargybinių elgseną ir kt.

XIX a. senuosius vingiuotus krašto vieškelius keitė 
ištiesintų kelių atkarpos. Taip radosi ir tiesusis kelias 
į Katyčius. Nutiesus naująjį plentą Mikytai–Šilutė, 
nuo Rukų šiaurės link buvo nuvesta ir tiesi atšaka į 
pasienio bažnytkaimį. Taip dar pagerėjo susisiekimas 
su Tilžės didmiesčiu ir kitais krašto centrais.

Geras susisiekimas su Tilže ir Žemaitija pagerino 
Katyčių, kaip pasienio prekybos centro, padėtį. Dar 
XVIII a. ten suplanuota didelė turgaus aikštė vėliau 
buvo tvarkingai išgrįsta akmenimis, prie jos nusidrie-
kė ir mūrinės prekeivių eilės. Bažnytkaimyje iškilo 
vis daugiau stambių mūrinių (ir trijų aukštų) pastatų 
su krautuvėmis ir kt. Taip klostėsi gan miestiška 
gyvenvietė, kuri ryškiai skyrėsi nuo kuklių medinių 
miestelių gretimoje Žemaitijoje. 

Geriausiais laikais (XX a. pradžioje, prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą) klestinčiame bažnytkaimyje gyve-
no 928 žmonės. Ten veikė net 5 užeigos namai su 
restoranais (juos valdė Gustavas Balnus, Erdmonas 
Padagas, K. Rimkus, H. Vaškys, M. Lionas), Augusto 
Preikšaičio malūnas su lentpjūve, plytinė, acetileno 
dujų dirbtuvė (tos dujos naudotos apšvietimui), tau-

pomoji–skolinamoji kasa, dviejų Peteraičių bitynai, 
E. Žigaudo sūrinė, Rėšio pieninė, 3 kalvės. Laikro-
dininkas H. Stakilys dar prekiavo aukso ir sidabro 
gaminiais. L. Katinas, J. Lenkaitis, O. Keselaitis ir 
kiti prekiavo madingais drabužiais, medžiagomis ir 
pan. L. Vapsaitis ir Ana Žalienė užsiėmė kiaušinių, 
sviesto ir taukų prekyba. Pardavinėti metalo dirbiniai, 
dažai, galanterijos prekės, odos dirbiniai, prabangos 
prekės, akmens anglys, kailio gaminiai. H. Linkys ir 
R. Preussas prekiavo gyvuliais. Darbavosi gydytojas, 
veterinaras ir vaistininkas. Būta daugybės amatinin-
kų: kepėjas M. Geraitis, šulinių kasėjas, mėsininkas, 
kirpėjas M. Lepa, odininkas L. Strakys, du stikliai, 
šaltkalviai, mechanikas H. Kiškaitis, kailiadirbys, 
malūnų statytojai, 3 siuvėjai, 2 batsiuviai, balniai, 
virvininkai, račiai, stalius Kairys, dailidė F. Smailus 
ir kt. Veikė pašto, telefono ir telegrafo skyriai, vietinė 
žemės ūkio bendrija.

Gerai laikėsi ir greta Katyčių, prie vieškelio į Že-
maitiją, įsikūręs Versmininkų kaimas. Tuomet ten 
gyveno 403 žmonės, veikė lentpjūvė ir G. Plokščio 
plytinė. Pasienio kaime Laugaliuose gyvavo Nauburo 
dvarelis.

Netrukus užgriuvo didžiosios istorinės permainos, 
galop visai sunaikinusios ankstesnį ilgaamžio pasienio 
gyvenimą. Užsitęsęs Pirmasis pasaulinis karas parei-
kalavo nemažai aukų. Antai, vien į Akmeniškių kaimą 
nebegrįžo G. ir M. Gintautai, G. ir M. Jakštaičiai, 
J. ir M. Spingiai, O. Kaušas, M. Kiupelis, H. Margys, 
K. Šneideraitis, H. Trumpa. Dešimtys tuomet žu-
vusiųjų pavardžių buvo išrašytos medinėse lentose, 
kurios pagal krašto papročius buvo pakabintos Ka-
tyčių bažnyčioje, primenant žuvusius parapijiečius. 

Vėliau alino pokarinė krizė, bandymai taikytis 
prie pasikeitusio gyvenimo. Nuo 1920 m. pradžios 
atskyrus Klaipėdos kraštą, suklestėjo kontrabanda – 
iš gretimos Žemaitijos paslapčiomis gabenti maisto 
produktai, arkliai ir kitkas, atgal iš Rytprūsių – visokie 
techniniai ir kitokie pramonės gaminiai, anuomet 
nepakeičiami svaigalai. Per menkai saugomą sieną 
su vos susikūrusia Lietuvos Respublika gabentos ir 
pagrobtos vertybės – plėšikai slapstydavosi tai vie-
name, tai kitame krašte.

1923 m. pradžioje Lietuvos Respublikai perėmus 
Klaipėdos kraštą, valstybės siena ir kontrabandininkų 
bruzdesys persikėlė prie Nemuno ir Rusnės upių. Vėl 
sėsliau gyventa Katyčių apylinkėse – vykdavo turgūs, 
darbavosi amatininkai ir prekybininkai.

Katyčiai tebegyvavo kaip 23 kaimus jungusios 
evangelikų liuteronų parapijos centras. Tuose kai-
muose gyventa beveik kaip anksčiau, kartais var-
ginant nepalankiems orams ar kenčiant nuo kokių 
krizių ar nepalankių kainų. Antai, 1927 m. Akme-
niškių kaime buvo 236 gyventojai, Senuosiuose Stre-
meniuose – 197, Antšyšiuose – 315, Aukškykiuose –
236, Stubriuose – 506, Mediškiemiuose – 480, M
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Krauleidžiuose – 180, Reizgiuose – 254, Peteraičiuo-
se – 121, Šlauniuose – 222, Versmininkuose – 535 
ir t. t. Vėl verčiantis gyvenimui, 1940 m. pradžioje 
parapijoje (kartu su pačiu bažnytkaimiu) buvo pri-
skaičiuoti 4 229 gyventojai, tarp kurių tebevyravo 
lietuvininkų palikuonys.

Pavyzdžiui, 1936 m. renkant Katyčių tarybą, 
į ją kandidatavo ūkininkai M. Buskys, M. Sakals,  
M. Svars, D. Bintakys, D. Jurkūnas, kūrikas K. En-
zikaitis, ūkininko sūnus F. Gerulis ir kt.

1938 m. lietuviškoje Katyčių mokykloje mokėsi 
32 vaikai. 1936 m. ten veikė ir Lietuvos šaulių kuo-
pelė: raštvedys H. Spingys, vadovas F. Alisaitis, mo-
terų vadovė Ana Armonytė, kasininkas Terutis, M. 
Murinas, B. Margys. Apylinkių jaunuoliai tarnaudavo 
Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Tautinio Lietu-
vių banko Katyčių agentūrai vadovavo F. Kestenus.

Buvo prisimenamas 1915–1919 m. Katyčiuose 
kunigavęs, o vėliau evangelikų liuteronų vyskupu ir 
žymiu visuomenės veikėju tapęs Vilius Gaigalaitis 
(1870–1945). Su ta vietove sieti ir vokiškosios kul-
tūros veikėjai: rašytojai ir muzikai Brustai, rašytoja 
Ch. Linkytė-Kiugel, išeivijos veikėjai ir kt.

Po pralaimėto Pirmojo pasaulinio karo Vokietijoje 
brendęs revanšizmas galop prasiveržė nacizmo banga, 
atsiliepusia ir Klaipėdos krašte. Po ilgalaikės politinės 
įtampos, daugelio išsišokimų ir kt. nacistinė Vokietija 
1939 m. kovą užgrobė kraštą, nutraukė ten vykusią 
lietuvišką veiklą. Jau rugsėjo pradžioje prasidėjo 

ir Antrasis pasaulinis karas, kurio frontuose galvas 
padėjo ir daug Katyčių apylinkių žmonių.

1944 m. vasarą paskelbta krašto žmonių evakuacija 
į Vakarus, ten visiems teko keliauti tų metų spalio 
pradžioje. Ne viena pabėgėlių šeima anuomet įstrigo 
anuometinėse spūstyse ir sumaištyje. Nespėjusieji pa-
sitraukti (kaip kad Kestenus šeima) grįžo į savo namus 
Katyčiuose, neretai rasdami apiplėštas ir suniokotas 
sodybas. Tas atokvėpis ilgai netruko – antai, 1949 m. 
visą Kestenus giminę sovietų okupantai išvežė į Sibi-
rą. Atsiradus galimybei dauguma senbuvių stengėsi 
išvykti į Vokietiją, bėgdami nuo sovietinės santvarkos 
baisumų.

Pažymėtina, kad nuošalus pasienio bažnytkai-
mis beveik nepatyrė nuostolių Antrojo pasaulinio 
karo metais – ten nevyko reikšmingesni mūšiai, 
ištuštėjusias sodybas labiau niokojo užkariautojai ir 
jų talkininkai. Galop paskirta vietos administracija 
įvedinėjo savąją tvarką. 1950 m. nusavinta liuteronų 
bažnyčia, niokotos vietos kapinės. Imta kurti sovietinį 
ūkį, kuriame privalėjo darbuotis apylinkių gyventojai. 
Griautos esą nebereikalingos sodybos ir pastatai.

Po J. Stalino mirties chruščiovinio atšilimo metais 
krašte išlikę senbuviai bandė kovoti už savo teises. 
Antai, 1956 m. pradėta kampanija dėl Katyčių bažny-
čios grąžinimo tikintiesiems. Kuriam laikui šventovė 
buvo atgauta, bet senbuvių gretos sparčiai tirpo.

Atokvėpio dešimtmečiu sudarinėjant Lietuvos 
kultūros paminklų sąrašus, piktavaliai neišmanėliai į 

Katyčių tarpukario vaizdai: užeigos namai, turgaus aikštė su kepykla, bažnyčia (centre), mokykla. Nuotr. iš Evos KEstENus riNKiNio
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juos neįtraukė tuomet dar gerai išlikusių Katyčių – 
savotiško krašto perliuko su įspūdinga turgaus aikšte, 
puošniais mūriniais pastatais, dar XVI–XVIII a. 
primenančiais gyvenvietės fragmentais. Taip mažasis 
miestas ir jo gausios vertybės buvo pasmerkti toles-
niam niokojimui. Buvo griaunami įspūdingi pastatai, 
taip ir nesulaukiant vadinamųjų paveldosaugininkų 
dėmesio.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, senąją liute-
ronų bažnyčią pavyko restauruoti, padedant ir krašto 
išeiviams. Tikintiesiems grąžinta Katyčių šventovė 
atšventinta 1994 m. pavasarį (beje, išlikusiems sen-
buviams savo bendruomenę buvo pavykę įregistruoti 
dar 1948 m., stalininio teroro laikais).

Šias apylinkes (kaip ir visą sovietinės okupacijos 
dešimtmečiais nukraujavusią Mažąją Lietuvą) tebe-
vargina buvusių pokyčių pasekmės. Kaip ir kitur 
nelengvai sekasi suderinti lietuvininkų krašto paveldo 

liekanas su šiuolaikiniu besikeičiančiu gyvenimu, vis 
naujomis problemomis.
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Vienu gražiausių Tilžės kampelių visiškai 
pagrįstai laikomas miesto ežeras. Prisimi-

nęs jo istoriją, pagalvoji, jog tai vienas tų itin 
retų atvejų, kai grožis nepavaldus laikui. O 
ežerui jau 460 metų! Per šį laiką nutekėjo daug 
vandens. Pasak garsaus posakio, negalima du 
kartus bristi į tą pačią upę, tačiau manau, kad 
vaizdingiems krantams dar yra ką papasakoti. 
Juk šis romantiškas vandens telkinys už miestą 
jaunesnis tik 10 metų...

1552 m. lapkričio 2 d. bažnyčioje1 pirmasis 
Prūsijos kunigaikštystės valdovas Albrechtas Bran-
denburgietis Hohencolernas (Albrecht von Branden-
burg-Ansbach) Tilžės gyvenvietei suteikė privilegiją 
Kulmo teisėmis steigti Tilžės miestą. Tilžė tada gavo 
miesto ir prekybos teises, leidimą turėti savo herbą, 
taip pat dideles teritorijas, į kurias įtrauktos ariamos 
žemės, pievos, ganyklos. Pirmuoju Tilžės burmistru 
buvo prisaikdintas miestelėnas Galusas Klemas (Gal-

1 Bažnyčia buvo apgriuvusi ir dėl to nugriauta 1598 m. Jos vietoje 
1610 m. pastatyta Vokiečių bažnyčia. 

lus Klemm). Tuomet gyventojų skaičius siekė 3 000.
Miesto pavadinimas kilo iš nedidelio Tilželės 

upelio, pirmą kartą paminėto Vokiečių ordino žvalgų 
1384 m. kelionių užrašuose. Šaltiniuose randama ke-
letas šio pavadinimo variantų, artimų pagal skambesį. 
1552 m. upę vadino Tilse, paskui lietuviškai Tilže, 
Tilžele. Šiuolaikiniuose žemėlapiuose upė pažymėta 
Tylžos pavadinimu, o žmonės ją vadina Tilžitka. 
XX a. Rytprūsių tyrėjas Herbertas Kirinis (Herbert 
Kirrinnis) savo mokslo darbe „Tilžė, Rytų Vokietijos 
pasienio miestas“ („Tilsit, die Grenzstadt im Deutschen 
Osten“) nurodo, kad upės pradžios vieta yra Tilžės ir 
Ragainės rajono pietuose – prie Meldineno (Meldie-
nen, Meldynai) ir Patilšeno (Patilszen, Patilžė)2. Viena 
upės atšakų – Mažoji Tylža – nukrypsta į Ragainės 
(Nemano) rajono Gerskulių3 gyvenvietę. 

Steigiamasis raštas nustatė miesto pavadinimą 
Tilzė, o pilis turėjo – Tilžės. Bet daugelį amžių 
miestelėnai vartojo abu pavadinimus. Todėl 1752 m. 

2 Dabar – Bolševo ir Košelevo gyvenvietės Černiachovskio rajone, 
Kaliningrado srityje.

3 Gyvenvietė vadinama Ganovka, tačiau ankstesnis pavadinimas – 
Gerskuliai.

Tilžės pilies malūno 
tvenkinys
Andželika ŠPILIOVA (Анжелика ШПИЛЕВА),
istorikė, muziejininkė*, paminklosaugininkė, Tilžė (Sovetskas), Rusijos 
Federacija

Tilžės panorama iš pietinės tvenkinio pusės. Pašto atvirukas, 1915 m. IlIustr. Iš AndželIkos špIlIovos AsmenInIo Archyvo
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magistratui teko nenuovokiems miestelėnams net 
dokumentais paaiškinti skirtumą tarp žodžių Tilzė ir 
Tilžė. Visų šių nesusipratimų nebeliko 1808 m., kai 
ofi cialiai buvo įtvirtintas miesto pavadinimas Tilžė. 
Bet į šio straipsnio autorės rankas pateko 1835 m. 
Tilzės miesto planas, tad, atrodo, tilžiečiai nebuvo 
paklusnūs arba pernelyg giliai buvo įsišaknyjęs am-
žiais formavęsis įprotis.

Patogioje padėtyje ant upės kranto išsidėstęs 
miestas Prūsijos kunigaikščio iždą papildydavo tūks-
tančiais markių. Tuo rūpinosi Tilžės apygardos virši-
ninkas ir kunigaikščio patarėjas Kasparas fon Nosticas 
(Kaspar von Nostitz), jam tarnavęs nuo 1534 m.
Jis, siekdamas padidinti savo pono pajamas, sugal-
vojo Tilžėje sukurti ežero tipo tvenkinį ir ten įrengti 
malūną. Tuo metu žvejoti ir eksploatuoti malūnus 
buvo išskirtinė siuzerenų (stambus žemės savinin-
kas – feodalas, turintis vasalų – vert. pastaba) teisė. 

1560 m. liepos 21 d. rašte rašoma: „Po to, kai per 
praėjusius metus kunigaikštis nusprendė, kad prie 
pilies Tilžės upė turi būti užtvenkta ir ant jos reikia 
įrengti malūną, tai kito būtini statybos darbai iki šiol 
dar nepadaryti. Dabar jis įsakė šią statybą atlikti taip: 
dar šiais metais palei pilį užbaigti palivarką [dvarui 
priklausantis ūkinis ir administracinis kompleksas –
vert. pastaba] ir taip sutvirtinti žagarais ir žeme dam-
bą [pylimas, užtvanka – vert. pastaba], kad dėl šios 
nekiltų pavojų… Malūno dambą pradėti statyti tarp 

kunigaikščio ir miesto sodų. Malūną reikia įrengti 
miesto pakrantėje, o trijų vartų šliuzus, kiekvieną – 
aršino pločio ir aršino ilgio, ir įleisti į gruntą 5 rutes 
(Ruthe)4, į paviršių 2 rutes, už stovinčių priešais pilį 
kunigaikščio arklidžių… Šliuzai turi būti 6 ar 7 langų, 
o malūnas pastatytas 3 eigoms.“5

Šis projektas buvo įgyvendintas 1562 m., bet tik iš 
dalies. Viename savo užrašų 1567 m. K. fon Nosticas 
mini Tilžės tvenkinį: „Tai net labai geras tvenkinys, 
30 ar 40 ūbų (Hufe, Hube)6 dydžio. Trūksta tik valdy-
tojų, kurie galėtų jį panaudoti. Ten norėjau įkurdinti 
malūną, bet to neįvyko.“ K. fon Nosticas sielvarta-
vo neilgai. Netrukus buvo pastatytas ir malūnas, o 
tuomet tvenkinys galėjo įrodyti savo tinkamumą ir 
pateisinti savo pavadinimą – Pilies malūno tvenkinys 
(Schlossmuehlenteich). 

Tvenkinio idėjos pagrindas – labai įžvalgūs in-
teresai, o ne rūpestis dėl gamtovaizdžio grožio, kurį 
matant dar maloniau klausytis lakštingalos čiulbėjimo 
ir pasinerti į svajones. Nors tvenkinys vėliau neteko 
savo pirminės reikšmės, dėl to savo žavesio neprarado. 
Iš K. fon Nostico „kūrinio“ Tilžės namų šeimininkėms 
irgi buvo naudos – čia joms buvo patogu skalauti savo 
skalbinius. Juk tvenkinys buvo sukurtas ne veltui!

Nutekamieji vandenys iš Malūno tvenkinio sru-
veno ne tik per šliuzus ir Tilžės uostą, esantį į rytus 
nuo pilies, bet ir malūno grioviu. Iš Malūno tvenki-
nio ištekėjęs vanduo, sudarydamas mažąjį tvenkinį, 
sukdavo malūną, paskui šalia bažnyčios vingiavo į 
Mėmelį. Toje vietoje, kur Malūno tvenkinys pavirs-
davo mažuoju tvenkiniu, susiekimui tarp Fabriko 
(Fabrikstrasse) ir Pylimo (Dammstrasse)7 gatvių buvo 
nutiestas tiltas, kurį žmonės vadino Kolino tiltu – 
pagal pavardę ginklų meistro, kuriam priklausė prie 
tilto stovėjęs namelis, nugriautas 1886 m. 

Vokiečių gatvėje (Deutschestrasse)8 per tą patį griovį 
pastatė Biržos tiltą. Šį pavadinimą tiltas gavo iš ten jau 
XVIII a. gyvavusios biržos, kurią 1801 m. miesto iždas 
pardavė pirkliams. Apgriuvęs biržos pastatas buvo nu-
griautas 1809 m., jo vietoje pastatytas naujas medinis, 
bet ir šis 1820 m. nugriautas ir nebeatstatytas. 

1885–1889 m. griovys buvo uždengtas skliautais 
ir nuo to laiko nutekamieji vandenys sruveno po 
žeme. 1899 m. nebeliko Kolino tilto, nes mažasis 
tvenkinys buvo užpiltas. Tokiu būdu atsiradusi gatvė 
tapo Pylimo g. tęsiniu, kuri driekėsi nuo Šliuzo tilto 
iki Grūdų turgaus (Getreidemarkt)9. 

4 Rutė (Ruthe) – ilgio matas, naudotas Vokietijoje ir Austrijoje per 
žemės matavimus net iki XX a. Lygus maždaug 3,77 m. 

5 Kirrinnis, Herbert, Tilsit, die Grenzstadt im Deutschen Osten, Tilsit, 
1935, S. 78.

6 Ūbas – valstiečiams skirto žemės ploto matavimo vienetas, naudotas 
IX–XVIII a. vokiečių valstybių teritorijoje. Manyta, kad tokį gany-
klinių ir ariamų žemių plotą turėjo dirbti viena šeima ir jo turėjo 
pakakti jai išgyventi. 

7 Dabar – Iskros ir T. Ševčenkos g. 
8 Dabar – J. Gagarino g.
9 Vėliau – Fletcherplatz, dabar – G. Žukovo a. 

Vaizdas į tvenkinį iš Pylimo (Dammstrasse) gatvės. Pašto 
atvirukas, 1912 m.  IlIustr. Iš AndželIkos špIlIovos AsmenInIo 
archyvo

Medinis tiltas per tvenkinį ir realinė berniukų gimnazija. Pašto 
atvirukas, 1942 m. IlIustr. Iš AndželIkos špIlIovos AsmenInIo 
archyvo
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1898 m. liepą mirė fabrikantas Luterkortas (Lut-
terkort), kuriam priklausė Pilies aikštė su ten esančiais 
namais ir Malūno tvenkinys kartu su malūnu. Fabri-
kanto sklypas buvo parduodamas iš varžytinių. Pilies 
malūnas su karalienės Luizės10 namu tapo privačiomis 
valdomis, o tvenkinį nupirko miestas. 

Palaipsniui prasidėjo pietvakarinės, labai apau-
gusios tvenkinio dalies užpylimo darbai. Šis plotas 
maždaug atitiko Johano Vechterio (Johann Wächter) 
parko11 dydį ir išilgai šio, pailginant Stiftstrasse12, 
pradėta tiesti plačią gatvės sankasą, pavadintą ten 
įsikūrusios Augustos mergaičių prieglaudos garbei. 
Ši buvo įkurta Vokietijos imperatoriaus Vilhelmo I 
ir Augustos auksinėms vestuvėms 1879 m. paminėti.

Į pietus nuo tvenkinio iškilo nei su miestu, nei 
su dviem jo priemiesčiais nesujungtas gyvenamasis 
rajonas, vadintas Ueber Teich13. Tilžės statistiniame ir 
topografiniame aprašyme E. Tilis (E. Thiel) rašo, jog 
1804 m. jame buvo tik 11 namų, kuriuose dažniausiai 
gyveno milo vėlėjai. 

XX a. pradžioje sklandė idėja kitoje tvenkinio 
pusėje pastatyti naują miesto dalį. Ir ši buvo pradėta 
įgyvendinti, kai anksčiau buvusią žinybinio pavaldu-
mo avidę prie Pfeningo tilto („Pfenning-Bruecke“)14 
kartu su šalia esančia vietove 1907 m. nupirko mies-
tas. Užpilti ir išgrįsti seni lauko keliai tapo miesto 
gatvėmis. Buvusios Balgardžio (Ballgarden) avidės 
(t. y. Tilžės pakraštyje buvusio Balgardžio dvaro) 
gyvenamasis namas su jam priklausančiu sodu buvo 
nuomojamas ir naudojamas kaip restoranas. Šiaurėje 
įrengtas teniso aikštynas, rytuose – sporto aikštelė 
jaunimui. 

1908 m. žiemą už Vandens g. (Wasserstrasse)15 buvo 
pradėta medinio tilto per tvenkinį statyba. 1909 m. 
pavasarį miestelėnų, o ypač realinės gimnazijos16 
moksleivių, džiaugsmui tiltas sujungė senąjį mies-
tą su Eldoradu. Taip šmaikščiai vyriausiojo Tilžės 
burmistro Eldoro Polio (Eldor Pohl) vardu vadintas 
už tvenkinio buvęs miesto rajonas. Šis žmogus iš-
tikimai ir sąžiningai valdė miestą 24-erius metus 
(1899–1923), 1914 m. tapo Tilžės garbės piliečiu. 
Daugeliu atvejų dėl išmintingos E. Polio diplomatijos 
pavyko atlaikyti rusų įsiveržimą į miestą Pirmojo 
pasaulinio karo metais. 

Bestatant tiltą prasidėjo ir promenados aplink 
tvenkinį įrengimo darbai. Pasivaikščiojimui ir pės-
tiesiems skirta erdvė nusidriekė 2 500 m ir buvo 
pavadinta taip pat E. Polio garbei. Iki promenados 

10 Schlossmuehlenstrasse 11, vėliau – Ludendorfplatz 6. Neišliko, nu-
griautas 8 dešimtmetyje. 

11 Dabar – Vaikų parkas.
12 Dabar – Sausio 9-osios g.
13 Liet. Už tvenkinio.
14 Pastatytas 1913 m. Taip buvo pavadintas, nes už vaikščiojimą tiltu 

tarnautojas imdavo mokestį. Šitaip buvo kompensuojamos tilto 
statybos išlaidos. 

15 Dabar – D. Mamino-Sibiriako g.
16 Dabar – tuščias ligoninės pastatas. 

nutiesimo iki pat tvenkinio driekėsi privatūs už-
važiuojamieji kiemai (tarp Vandens ir Pylimo g.) 
ir gyventojai turėjo savo prieplaukas su irklinėmis 
valtimis. 

Toli nuo mašinų ir tramvajų triukšmo plytėjęs 
tvenkinys su išpuoselėtais želdiniais, grupėmis išdė-
liotomis kerinčiomis tuopomis buvo tarsi iš peizaži-
nio paveikslo, tad čionai traukė tilžiečiai, norintys 
užmiršti šurmulį, rūpesčius ir pasigėrėti prieš jų akis 
atsiveriančiu vaizdu. 

Pasivaikščiojimai aplink tvenkinį, tapę ne-
atskiriama miestelėnų poilsio dalimi, tradiciškai 
prasidėdavo nuo gaivinamųjų gėrimų kiosko 
Vandens g. kampe ir promenados. Beje, buvo ne 
tik vaikščiojama – išgėrus vieną, kitą stiklinaitę 
selterio, buvo galima trumpai, bet maloniai pasi-
važinėti. Įsitaisius ant suoliukų, kurie tarsi kvietė 
pailsėti ir pasvajoti, prisimerkus nuo saulės ir klau-
santis paukščių čiulbėjimo, galima buvo stebėti, 
kaip praplaukia laiveliai, kaip lygiame vandens 
paviršiuje atsispindi nuostabus Tilžės ir Ragainės 
apskrities administracijos pastatas (Kreishaus), 
iškilęs ant tvenkinio kranto 1907 m. Šiltą vasaros 
vakarą tikrai buvo galima išgirsti negarsų chorinį 
dainavimą, palydimą probsto (vyresnysis liute-
ronų kunigas – vert. pastaba) Vronkos smuiko. 
Šie garsai sklido iš 1851 m. pastatytos katalikų 
bažnyčios. Nors jos bokštas, iškilęs statybų pa-
tarėjo Kapitckės (Kapitzke) rūpesčiu, matėsi iš 

Medinis tiltas per tvenkinį ir katalikų bažnyčia. Pašto atvirukas, 
1926 m. IlIustr. Iš AndželIkos špIlIovos AsmenInIo Archyvo

Tilžės ir Ragainės apygardos pastatas. Pašto atvirukas,  
XX a. pr. IlIustr. Iš AndželIkos špIlIovos AsmenInIo Archyvo
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toli, 1888 m. dar buvo paaukštintas. Ryškiausiu ir 
ilgam atmintyje išlikusiu vasaros įvykiu tapdavo 
fejerverkai ir tvenkinio iliuminacija, rengiami 
per Jonines, tiksliau – birželio 23-iosios vakarą. 
Kai žiemos šaltis sukaustydavo vandenį, iš sniegu 
nuklotos promenados galima buvo stebėti alaus 
daryklų darbininkus, nuimančius „ledo derlių“ – 
t. y. ledą, kuris buvo naudojamas miežiniam alui 
atšaldyti. Ir, žinoma, malonu būdavo sekti akimis 
gausų būrį mėgėjų čiuožti pagal muziką, žaidimus 
ant ledo ir varžybas... 

Nuo to laiko nutekėjo daug vandens. Iš miesto 
žemėlapio dingo žodis promenada, 8 dešimtmetyje 
buvo sugriautas apskrities administracijos pastatas 
(Kreishaus), natūraliai įsiliejęs į rytinės pakrantės 
gamtovaizdį. Kad būtų medžiagos statyboms, buvo 
išardyta bažnyčia su bokštu, išraiškingai kilusiu virš 
miesto iki 1983 m. Buvusios bažnyčios vietą kunigo 
dekano Anupro Gauronsko pastangų ir entuziazmo 
dėka 2000 m. užėmė naujoji Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia, įkūnijusi architektų Gedimino Jurevičiaus 
ir Stasio Juškos sumanymą. 

Toli girdėti bažnyčios varpų skambėjimas, persmel-
kiantis miestą ir dovanojantis nuostabų ramybės jaus-
mą. Neskubėdami aplink tvenkinį vaikščioja pėstieji, 
naujuoju tvenkinį juosiančiu dviračių taku17 pralekia 

17 Dviračių takas buvo atidarytas 2021 m. rugsėjo 25-ąją, pagal Europos 
kaimynystės programos priemonę „Rusijos ir Lenkijos 2014–2020 m. 
bendradarbiavimas per sieną“. Ši parengta pagal „Vakarų ir Rytų Europos 
tikslinės turistų traukos zonos kūrimo, paspartinimo ir plėtros“ projektą.

dviratininkai, mat, šis kampelis kaip ir anksčiau traukia. 
Čia būna stebėtinai gera saulės nutviekstą, raudonomis 
ir auksinėmis spalvomis nudažytą spalį, baltu apdangalu 
pasipuošusį, ledo sukaustytą sausį ir kerinčią dulsvai 
žalią gegužę – tai kūrinys visiems metų laikams. 

Iš rusų k. vertė Ona Kacėnaitė
Versta iš: Анжелика Шпилева, „Пруд замковый 

мельницы в Тильзите“ (2021)
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* Straipsnio autorė 2010–2018 m. dirbo Tilžės (Sovetsko) 
istorijos muziejaus direktore.

Šaltinis – <http://www.voruta.lt/tilzes-pilies-maluno-
tvenkinys/>

Tvenkinys ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios bokštas (dešinėje), 2021 m. AndželIkos špIlIovos nuotr.
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Vasario 16-osios akto signatarai

Dr. Valdas SELEnIS, 
Lietuvos nacionalinio muziejaus vyresnysis muziejininkas, Vilnius

1918 m. Vasario 16-osios 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų žmonos

Pradžia nr. 4 (874), 2021 m.

Inteligentės ir menininkės

Dalis Nepriklausomybės Akto signatarų žmonų 
buvo ne tik įgijusios universitetinį išsilavinimą, bet 
ir dirbo aukštojo mokslo reikalaujančių profesijų 
darbus – buvo ne tik, kaip jau minėta, mokytojomis, 
bet ir teisininkėmis, gydytojomis arba puoselėjo savo 
talentus muzikos, literatūros srityse. 

Alaiza Kairienė – baltarusių rašytoja 
revoliucionierė

Baltarusių poetė Alaiza Paš-
kevič, rašiusi Ciotkos slapyvar-
džiu, gimė 1876 m. liepos 15 d.
Lydos apskrityje, Vosyliškių 
valsčiuje, tėvų dvarelyje Pešči-
noje. Į Vilnių atvyko 1894 m. 
Baigė Vilniaus V. Prozorovos 
mergaičių gimnaziją. 1900–
1902 m. mokėsi Sankt Peterbur-
go aukštuosiuose P. Lesgaft o pe-
dagoginiuose kursuose, čia įgijo 
ir medicinos žinių. Ją patraukė 
tarp jaunuomenės sklidusios 
tautinio išsivadavimo, socialinio 
teisingumo idėjos. A. Paškevič 
buvo viena iš baltarusių socialis-
tinės Hromados įkūrėjų. Anksti 
suvokė save kaip baltarusę. 

1902 m. Sankt Peterburge studijuodama Technologijos 
instituto trečiame kurse, sutiko ir Steponą Kairį.

1904 m. grįžo į Vilnių ir S. Kairys su A. Paškevič 
vėl susitiko 1905 m. pradžioje, revoliucijos mitinge, 
vykusiame Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninė-
je, ten ji dirbo slauge. Revoliucijos metais vykdavo į 
demonstracijas, sueigas, ten kalbėdavo ir skaitydavo 
eilėraščius kaip Hromados atstovė, rūpinosi suimtais 
bendraminčiais. Socializmą suvokė kairiąsias idėjas 
siedama su baltarusių nacionalizmu. Jos eilėraščiai 
ir apsakymai plito kaip revoliuciniai atsišaukimai. 
S. Kairys mediniame ligoninės fl ygelyje buvusiame 
jos butelyje dažnai slėpdavo revoliucinę literatūrą ir 
šapirografą. A. Paškevič daug bendravo su lietuvių, 
baltarusių, rusų inteligentija. 1906 m. išleido savo 
parengtą vadovėlį „Baltarusių vaikų skaitymas“, 
du eilėraščių rinkinius. Vilniuje dažnai lankydavosi 
Marijos Šlapelienės knygyne, čia neretai diskutuo-
davo su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, Janka 
Kupala (tikr. Ivan Lucevič) ir kitais, bičiuliavosi su 
Biliūnų šeima. 1907 m. S. Kairys nuvyko aplankyti 
A. Paškevič į Zakopanę, kur ši gydėsi nuo neseniai 
prasidėjusios tuberkuliozės. Amžininkai spėja, kad 
galbūt tada jų draugystė jau buvo peraugusi į meilę. 
1907–1911 m. A. Paškevič studijavo istoriją Lvovo 
universiteto Istorijos–Filologijos fakultete. Rinko me-
džiagą apie baltarusių teatro istoriją, istorinę medžiagą 
rinko Krokuvoje, Romoje, diplominį darbą rašė apie 
Švitrigailos sukilimą.

1911 m. vasario 20 d. Vilniuje, Šv. Rapolo baž-
nyčioje, įvyko 34 m. A. Paškevič ir 32 m. sulaukusio 
S. Kairio vestuvės. Trumpai paviešėję jaunosios tėviš-
kėje, Kairiai įsikūrė nedideliame bute Žvėryne. Kairių 
namai tapo lietuvių ir baltarusių kultūros, tautinio ir 
visuomeninio judėjimo židiniu, ten lankydavosi ir 
diskutuodavo daugelis jų bendraminčių. A. Kairienė

Alaiza Paškevič-Kairienė. 
IlIustr. Iš lIetuvos mokslų 
AkAdemIjos vrublevskIų 
bibliotEKos (lmavb), rs, f. 
267-2874 1r
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sutelkė dramos mėgėjų būrelį, rengė straipsnius 
perio dinei spaudai, redagavo žurnalą jaunimui, daly-
vavo „Rūtos“ draugijos veikloje. Pirmojo pasaulinio 
karo metais dirbo sesele Vilniaus užkrečiamųjų ligų 
barakuose, rūpinosi labdaros valgyklos steigimu.

Julija Biliūnienė ją prisiminė kaip įdomią mergi-
ną: buvus linksma, vaidindavusi, deklamuodavusi, 
buvusi veikli visuomenėje. „Išorė nebuvo iš pirmo 
žvilgsnio graži. Pabuvus, pabendravus, pasidarydavo 
graži, patraukli. Žmogus pats daraisi šviesesnis su ja 
bendraudamas. Bagažą žinių turėjo iš meno srities 
nemažą, susidarydavo įdomūs pokalbiai.“48

A. Kairienė mirė 1916 m. vasario 18 d. užsikrė-
tusi šiltine, viešėdama pas artimuosius Baltarusijoje, 
mažai laiko tepraėjus po nuo tos pačios ligos mirusio 
tėvo laidotuvių. Palaidota gimtajame dvarelyje. Kaip 
pasakojo A. Kairienės sesuo, tai sužinojęs, S. Kairys 
perėjo karo fronto liniją ir buvo trumpam nuvykęs 
į žmonos motinos namus Mogiliovo gubernijoje, 
Čausų mieste. 

S. Kairys saugojo žmonos rankraščius, yra paskel-
bęs apie ją atsiminimų lietuvių ir baltarusių kalbomis. 
A. Kairienė – viena žymiausių baltarusių tautinio 
ir socialinio judėjimo dalyvių. 1952 m. išleisti jos 
rinktiniai raštai, 1982 m. Maskvoje pasirodė jos 
monografi ja. Minske parengta daug straipsnių, vėliau 
pasirodė istorinis romanas, drama, paminklai jai stovi 
rajono centre Ščiutine ir šio rajono Astrynos mies-
telyje priešais jos vardu pavadintą mokyklą, kurioje 
yra jai skirtas muziejus. A. Kairienė Baltarusijoje yra 
labiau žinoma nei S. Kairys Lietuvoje. Jos poezijai 
būdingas romantinis pakilumas, tautosakos įvaizdžiai, 
revoliucijos metais – patriotizmas ir revoliucingumas, 
kūrė ir apsakymus, kuriuose vaizdavo sunkų caro 
valdžios engiamų Baltarusijos valstiečių gyvenimą49. 

Ona Kairienė – teisininkė

Ona Leonaitė gimė 1898 
m. gruodžio 14 d. Viduri-
nėje Azijoje, Samarkande, 
kur jos tėvas Petras Leonas 
dirbo teisėju. Sulaukusi 
aštuonerių, ji su tėvais 
grįžo į Lietuvą, apsigyve-
no Kaune. 1914–1916 m.
mokėsi Vilniaus, Kauno, 
Maskvos gimnazijose. Bai-
gusi gimnaziją, 1916–1918 
m. mokytojavo Maskvoje 
lietuviškoje pradžios moky-
kloje. 1919 m. buvo įstojusi 

48 Julijos Biliūnienės-Matjošaitienės atsiminimai, Dukters pasvarstymai. 
Medžiaga besiformuojančiam lietuvių inteligentijos mentalitetui suvokti, 
Vilnius, 2004, p. 98. 

49 G. Ilgūnas, Steponas Kairys, Vilnius: Vaga, 2002, p. 376. 

studijuoti teisės į Berno universitetą, kuriame išklau-
siusi 4 semestrus, persikėlė į Berlyno universitetą 
laisvos klausytojos teisėmis50. Studijuodama univer-
sitete, „vedė propagandą“ apie Lietuvą ir laiške tėvui 
apibūdino jos rezultatus: „<...> jau visi studentukai 
gerai mano informuoti apie Lietuvą. Kai tik susipaži-
nau, tai tokie durni buvo, niekad nieko apie Lietuvą 
negirdėjo. Dabar gi jau perkasi apie Lietuvą knygas, 
laikraščiuose suranda komunikatus apie Lietuvą ir ant 
žemėlapio jie nesuklysta kur Lietuva, o kur Rusija“51.

1920 m. Berlyne O. Kairienė kartu dirbo Lietuvos 
Prekybos atašė sekretore, metų pabaigoje išvyko į 
Šveicariją, kur Berne įsidarbino Lietuvos atstovybėje 
ir toliau studijavo teisę vietos universitete52. O. Kai-
rienės teisės studijų užbaigimas Lietuvos universitete 
Kaune užsitęsė per 1924–1929 m. laikotarpį net ir 
įskaičius išklausytus kursus Berlyne bei Berne53. 

Praėjus trejiems metams po skaudžios pirmosios 
žmonos netekties, 1918 m. pabaigoje, Kaune, iš Vil-
niaus krašto skubiai išsikėlusių lietuvių pasitarime-
mitinge, Steponas Kairys susipažino su Ona Leonaite. 
Jos tėvas teisininkas Petras Leonas buvo žymus 
lietuvių tautinio atgimimo veikėjas, varpininkas. 
Paskirtas tiekimo ir maitinimo ministru IV Ministrų 
Kabinete (1919 04–10), S. Kairys buvo tapęs vidaus 
reikalų ministro P. Leono kolega. 1923 m. spalio 16 d.
Klaipėdos savivaldybėje buvo įregistruota civilinė 24 m.
Onos ir 44 m. S. Kairio santuoka. Tarp santuokos liu-
dininkų buvo J. Šaulys su žmona. Jaunieji apsigyveno 
Kaune, naujame P. Leono name. Šeima buvo išvykusi 
į Vokietiją ir Šveicariją, kur O. Kairienė toliau tęsė 
studijas, be to, Kairiai atstovavo Lietuvos socialde-
mokratų partijai 1923 m. Antrojo internacionalo 
kongrese Hamburge. Teisės studijas baigusi 1929 m.
Lietuvos universitete, Kaune, O. Kairienė vertėsi 
advokatės praktika. Nemažai turėjo nepasiturinčių 
klientų, kuriuos gynė nemokamai. 1929 m. dirbo 
organizacijose politiniams kaliniams ir emigrantams 
šelpti. 1930 m. O. Kairienė dalyvavo Socialistų dar-
bininkų internacionalo kongrese Vienoje.

1926 m. rudenį Kairiai apsigyveno naujai pasta-
tytame Leonų name K. Donelaičio g. 39, Kaune, 
užimdami jame du kambarius. Utenos apylinkėse 
Ona turėjo 18 ha žemės, kuriuos tvarkė kartu su vyru.

Amžininkai ją apibūdina kaip nepaprastai „šiltos“ 
širdies, aukšto intelekto, plačios erudicijos moterį, 
aktyvią visuomenininkę ir spaudos bendradarbę, 

50 O. Kairienės prašymas Lietuvos universiteto Teisių fakulteto dekanui 
Valdemarui Čepinskiui, 1923-10-01, LCVA, f. 631, ap. 7, b. 960, 
l. 1. 

51 Onos Kairienės laiškas Petrui Leonui, 1919-12-04, Berlynas–Kaunas, 
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių 
skyrius, f. 117-1101, l. 23r.

52 J. Leonavičius, Petras Leonas – Lietuvos sąžinė (1864–1938), Kaunas: 
Technologija, 2002, p. 692. 

53 Lietuvos universiteto Teisių fakulteto studijų baigimo liudijimas, 
išduotas O. Leonaitei-Kairienei, 1929-01-20, LCVA, f. 631, ap. 7, 
b. 960, l. 27. 

Ona Kairienė. šaltiNis – 
lIetuvos centrInIs vAlstybės 
archyvas (lcva), f. 631, ap.7, 
b. 960, l. 28
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vyro talkininkę ir jo idėjų rėmėją – buvo laikraščių 
„Socialdemokratas“, „Darbo visuomenė“ ir „Mintis“ 
redaktorė.

Vokiečiams antrąkart okupavus Lietuvą, Antrojo 
pasaulinio karo metais O. Kairienė globojo persekio-
jamus žmones, gelbėjo geto žydų vaikus. Ji buvo areš-
tuota ir tardoma, kai saugumas ieškojo besislapstančio 
S. Kairio. Apsisprendęs išvykti iš Lietuvos, S. Kairys 
buvo priverstas atsisveikinti su žmona ilgam laikui, 
kaip vėliau paaiškėjo – amžinai: „Ji nesvyruodama 
sutiko. Kad pasitraukčiau nuo hitlerinės okupacijos 
ir beartėjančių bolševikų į laisvuosius Vakarus, pati 
tikrai nujausdama, kad bolševikų gali būti suimta 
ir išvežta.“54 Jam retai pavykdavo gauti žinių, kaip 
klostėsi žmonos likimas. 1945 m. pradžioje ji buvo 
trumpai suimta ir tardyta. Per slapta į Lietuvą atvykusį 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) 
atstovą Joną Deksnį S. Kairiui pavyko sužinoti, kad 
ji gyva, bet dėl pablogėjusios sveikatos nesiryžta ban-
dyti pereiti sieną. Dėl vaikystėje persirgtos skarlatinos 
O. Kairienės sveikata buvo trapi. Viltį pamatyti žmo-
ną S. Kairys išlaikė ilgai. Kurį laiką jis nežinojo, kad 
1948 m. O. Kairienė buvo ištremta į Sibirą, Irkutsko 
sritį, prie Sajanų kalnų. Nuo 1951 m. jiems pavyko 
per tarpininkus pabendrauti laiškais.

1956 m. O. Kairienė grįžo į Lietuvą. Gyveno skur-
džiai, su ja vengė bendrauti pažįstami ir draugai. Matyt, 
dėl persekiojimų už antisovietinę vyro veiklą O. Kai-
rienė 1957 m. nusprendė santuoką formaliai nutraukti, 
susigrąžino mergautinę pavardę. Tais pačiais metais 
birželio mėnesį ją ištiko du insultai. O. Kairienė mirė 
1958 m. birželio 11 d. Kaune nuo ūmaus širdies nepa-
kankamumo. Palaidota Petrašiūnų kapinėse. 2005 m. 
Onai ir Steponui Kairiams Jad Vašem (Tautos atmi-
nimo institutas – Izraelio institutas, įkurtas 1953 m. 
Tiria Holokaustą, rūpinasi jo aukų įamžinimu) suteikė 
Pasaulio tautų teisuolių atminimo medalį ir garbės raštą. 

S. Kairys nerimaudamas laukdavo naujausių ži-
nių iš jos arba JAV gyvenusių jos brolių. Žinia apie 
žmonos mirtį jį labai sukrėtė. Apie O. Kairienę jos 
vyras pasakojo: 

„Bendrame gyvenimo kelyje ji buvo man veiklus 
palydovas, bendradarbis ir mano budrus pasiaukojan-
tis sargas, žiūrėjęs, kad sveikas ir gyvas būčiau, kad 
niekas nepakenktų mano geram vardui. Buvome visai 
sutapę savo siekimais ir veikla.“55

Bronė Klimienė – valstybės tarnautoja

Bronė Mėginaitė-Klimienė gimė 1892 m. lap-
kričio 17d. Kunigiškių kaime56. 1913 m. birželį 
Vilniuje baigė V. Prozorovos gimnazijos 8-ąją 

54 S. Kairys, Tau, Lietuva, Boston, 1964, p. 8.
55 Ibid., p. 8. 
56 V. Bukaitė, Nepriklausomybės Akto signataras Petras Klimas, Vilnius: 

Lietuvos nacionalinis muziejus, p. 409. 

klasę. Pirmojo pasaulinio 
karo metais ji mokytojavo 
Petrogrado (dab. Sankt 
Peterburgas) lietuvių ben-
drojo lavinimo kursuo-
se, taip pat Voroneže, po 
to Drezdene, o 1918 m. 
per Skandinaviją grįžo į 
Vilnių. Dirbo šifruotoja 
Užsienio reikalų ministe-
rijoje. Buvo viena pirmųjų 
tos ministerijos tarnauto-
jų, tvarkė archyvą, vėliau 
dirbo ministerijos Infor-
macijos skyriaus sekretore 
ir Vakarų departamento 
raštvede. Tarnybą baigė 1921 m. lapkričio 1 d.57

30-metis Petras Klimas 1921 m. liepos 7 d. susi-
tuokė su 29-erių metų Brone Mėginaite. Jiedu buvo 
pažįstami jau seniau. Juodu Palangoje tyliai, be gėlių, 
fotografo ir iškilmių sutuokė jaunosios dėdė Juozas 
Tumas-Vaižgantas. P. Klimas vėliau prisiminė: „Kai 
atėjo apsisprendimo valanda, aš spyriausi nebūsiąs tin-
kamas šeimos žmogus dėl apsikrovimo darbais. Bet ji 
priėmė visas sąlygas. <...> Bet gal labai retai būna toks 
darnus, sklandus, meilės kupinas gyvenimas, kaip buvo 
mūsiškis.“58 Jaunavedžiai, apsilankę Drezdeno paveikslų 
galerijoje, grįžo į Kauną. B. Klimienė pasišventė namų 
ūkio globai, vėliau dar ir abiejų vaikų ugdymui. 1923 m. 
rudenį išvyko su P. Klimu į jo pirmojo diplomatinio 
paskyrimo vietą – Romą. Jai tekdavo lydėti vyrą į ofi-
cialius diplomatinius renginius, rūpintis priėmimais 
atstovybėje, jų metu megzti neoficialius dvišalius 
ryšius (pavyzdžiui, atstovauti Lietuvai bendraujant su 
diplomatų žmonomis). Kai 1925 m. P. Klimas pradėjo 
vadovauti Lietuvos atstovybei Paryžiuje, netrukus pas 
jį persikėlė ir šeima. B. Klimienė stengėsi kuo greičiau 
susipažinti su Paryžiuje gyvavusiomis etiketo tradi-
cijomis, šalies visuomeniniu ir kultūriniu gyvenimu, 
sukaupti taktiškam ir neformaliam bendravimui būtinų 
žinių apie diplomatinį korpusą. Jiedu sekė spaudos 
naujienas, Lietuvos paminėjimus prancūzų periodikoje. 
Kartu su vyru B. Klimienė greit įsitraukė į diplomatinį 
darbą ir kultūrinį gyvenimą Paryžiuje. Sulaukdavo ne 
tik P. Klimui, bet ir jai dedikuotų naujausių literatūros 
veikalų, pakvietimų į kultūros renginius, kitokių pri-
pažinimo ir pagarbos gestų. Tuo pat metu B. Klimienė 
rūpinosi šeimos buitimi ir vaikų ugdymu. 1932 m. 
šeimą prislėgė žinia apie sunkią B. Klimienės ligą. Nuo 
1932 m. iki pat Antrojo pasaulinio karo pradžios ji 
gydėsi Šveicarijoje, Lezeno sanatorijoje. Apie dešimt 
metų šeima bendravo laiškais, džiaugdamasi trumpais 
susitikimais per P. Klimo atostogas.

57 Ibid., p. 409. 
58 P. Klimas, Iš mano atsiminimų, Boston: Lietuvių enciklopedijos 

leidykla, 1979, p. 336. 

Bronė Klimienė. Nuotr. iš 
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B. Klimienė mirė po nesėkmingos širdies operaci-
jos 1957 m. gegužės 12 d. Prancūzijoje, Grase, jos ir 
dėdės J. Tumo-Vaižganto gimtinės garbei pavadintoje 
„Svėdasų“ sodyboje.

Ona Stulginskienė – 
mokytoja, 
visuomenininkė

Ona Matulaitytė 
gimė 1894 m. Marijam-
polės apskrityje, Tur-
bučių kaime. 1914 m.
baigusi Marijampolės 
gimnaziją, mokytoja-
vo, dainavo choruose, 
buvo veikli ateitininkė, 
o būdama Stulginskio 
žmona, kaip pirmoji ša-
lies dama, tapo daugelio 
organizacijų pirminin-
ke: Kūdikių gelbėjimo 
draugijos „Lopšelis“, 
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų 
šeimų moterų sąjungos, Lietuvių katalikių moterų 
draugijos, vadovavo 1920 m. sudarytam Lietuvos 
moterų komitetui Tėvynei ginti. Nuo 1915 m. O. 
Matulaitytė mokytojavo Vilniuje Lietuvių drau-
gijos nukentėjusiems dėl karo šelpti globojamoje 
Didžiojoje vaikų prieglaudos pradinėje mokykloje, 
o 1916–1918 m. vakarais – suaugusiųjų kursuose. 
1918 m. gegužę–rugpjūtį – Marijampolės mergaičių 
gimnazijoje. 

A. Stulginskis su Ona susipažino 1915 m. Vilniuje, 
kur ji dėstė gamtos mokslus lietuvių gimnazijoje ir 
vadovavo savo organizuotiems liaudies mokytojų 
kursams59. Jau nepriklausomoje Lietuvoje 35 metų 
sulaukęs Aleksandras Stulginskis 1920 m. balandžio 
24 d. vedė dešimt metų jaunesnę Oną Matulaitytę. 
Ramaus būdo, maloni, tačiau A. Stulginskiui teko 4 
kartus pirštis, kol sutiko tekėti. 

1919 m. kovo 6 d.–1920 m. gegužės 1 d. dirbo 
Finansų, prekybos ir pramonės ministerijos Rinkliavų 
departamente skyriaus sekretore60.

1938 m. O. Stulginskienė parašė pratarmę knygai 
„Namie ir svečiuose“, kurioje paaiškino, kas yra tuo-
metinė šeimininkė, ir paragino moteris, viena vertus, 
nepaskęsti virtuvės darbuose, kita vertus – darant 
karjerą, nepamiršti ir šeimos. O. Stulginskienė buvo 
Lietuvių katalikių moterų draugijos valdybos narė. 

1941 m. birželio 14 d. atskirta nuo vyro ir išvežta 
į Komijos ASSR, buvo vaikų namų virėja, miško 

59 A. Eidintas, Aleksandras Stulginskis ir jo epocha, Vilnius: Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 43. 

60 O. Matulaitytės raštas Finansų ministerijai, 1919-05-08, LCVA, 
f. 387, ap. 2, b. 348, l. 2, 10.

pramonės darbininkė, telefonininkė, malkų sandė-
lio sargė, o po penkiolikos metų pasiligojusi grįžo į 
Lietuvą. Mirė Kaune 1962 m. liepos 18 d. būdama 
68 metų.

Kazimiera Šaulienė – 
medikė 

Kazimiera Celińska 
gimė 1890 m. gruodžio 
26 d. Sankt Peterburge61. 
Ji buvo lenkų tautybės ka-
talikė. 1910 m. baigė pri-
vačią Krokuvos Karalienės 
Jadvygos mergaičių gim-
naziją. Du semestrus stu-
dijavo Krokuvos Jogailai-
čių universiteto Filosofi jos 
fakultete (Gamtos mokslų 
skyriuje išklausė fi zikos, 
organinės ir neorganinės 
chemijos, anatomijos, embriologijos ir biologijos 
kursus). 1911 m. lapkričio 29 d. Šveicarijoje įstojo 
į Berno universitetą studijuoti medicinos. 1913 m.
vasaros semestrą išlaikė egzamino gydytojams už-
sieniečiams pirmąją dalį (anatomija, embriologija, 
histologija, fi ziologija). 1914 m. studijas teko laikinai 
nutraukti dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo. 
Per karą kaip Raudonojo Kryžiaus sesuo chirurgė 
dirbo kariniame lazarete ir 1917 m. aštuonis mėnesius 
Minsko bakteriologiniame institute bei dar aštuonis 
mėnesius vaikų ligoninėje lenkų pabėgėliams Nes-
vyžiuje. Atsiradus galimybei, 1918 m. birželio 13 d. 
grįžo į Varšuvą pas tėvus. Čia vėl aštuonis mėnesius 
dirbo karo ligoninės Akių ligų skyriuje. 

1919 m. rugsėjo 5 d. 40-metis diplomatas Jurgis 
Šaulys Kaune vedė 28-erių Kazimierą Celińską. 
J. Šaulys susipažino su ja studijuodamas Berne62. Ji 
kilusi iš pasiturinčios Galicijos lenkų giminės, kuri 
gyveno tuo metu Vadovicėse. Įdomu, kad 1914 m. 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė viename iš laiškų J. Šauliui 
įspėjo jį neskubėti savo sužadėtinės užkrėsti feminiz-
mo idėja, nes „feminizmas – tai mirties krauju laimėti 
turtai“63. 1921 m. spalio 5 d. jiems gimė dukra Birutė. 
Šią santuoką pražudė sunki Kazimieros Šaulienės 
nervų liga. Jai gydantis Lenkijoje, J. Šaulys turėjo 
rūpintis dukra vienas. 1933 m. jie išsiskyrė abipusiu 
sutarimu. Liga trukdė ir jos studijoms, kurias mėgino 
baigti 1930 m., o 1938 m. net persikėlė iš Varšuvos 
į Berną, kad lengviau pavyktų tai padaryti. Studijas 

61 Kazimieros Celinskos-Šaulienės gyvenimo aprašymas, Bernas, 
1940-05-08, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 
f. r-188530.

62 V. Plečkaitis, Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. De-
mokratas, valstybininkas, diplomatas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 2015, p. 127. 

63 Ibid.

Ona Stulginskienė. šaltiNis –
kAuno regIonInIs vAlstybės 
archyvas (Krva), f. 66, ap. 1, b. 
34540; 1922 m.

Kazimiera Šaulienė. šaltiNis –
Krva, f. 66, ap. 1, b. 2779; 
1920 m.
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galiausiai baigė po ilgos pertraukos tik 1944 m.64 Pa-
skutinius savo gyvenimo metus K. Celińska praleido 
JAV kartu su dukterimi. Mirė 1965 m. Palaidota 
Detroito kapinėse65. 

Mafalda Šaulienė – 
italų kilmės Vokietijos 
operos dainininkė

Italų kilmės žymi 
operos dainininkė, dra-
matinis sopranas Mafalda 
Salvatini gimė 1886 m. 
spalio 17 d. Baji mieste-
lyje (dab. Bakoli miesto 
dalis Neapolio provin-
cijoje). Jos tėvas buvo 
Neapolio kunigaikštys-
tės armijos karininkas. 
Kai mergaitė buvo labai 
maža, jis žuvo Gaetos 
vietovėje susirėmimuose 
su Garibaldžio sukilėliais. 
Ketverių metų sulaukusi 
M. Salvatini neteko ir mamos. Ji užaugo Šv. Kryžiaus 
Seserų vienuolynų internatuose Portici vietovėje (Ita-
lija), vėliau Paryžiuje. Buvo Europoje ir JAV žymių 
lenkų tenoro Jean de Reszke ir ispanų mecosoprano 
Pauline Viardot-Garcia mokinė. 

1908 m. įvyko jos pirmosios gastrolės Berlyno 
karališkojoje operoje, kur ji itin atkreipė į save klausy-
tojų dėmesį kaip Aidos partijos atlikėja. Jos partneris 
scenoje buvo garsus italų tenoras Enrico Caruso, po 
pasirodymo atnešęs ją ant rankų į sceną priimti aplo-
dismentų66. 1911–1914 m. dirbo šiame operos teatre, 
kuriame susilaukė didžiulės sėkmės. 1914–1923 m. 
buvo Vokiečių operos rūmų (Deutsche Opernhaus) 
Berlyne Šarlotenburge solistė, čia pasiekė karjeros 
viršūnę. 1924–1926 m. dainavo Berlyno valstybės 
operoje (buv. karališkoji). 1926–1932 m. vėl sugrį-
žo į Vokiečių operos rūmus Berlyne Šarlotenburge, 
kur tęsėsi jos sėkminga karjera. 1912 m. gastroliavo 
Miuncheno rūmų operoje (Hofoper), 1913 m. – Pary-
žiaus Grand Opera. 1922 m. ir 1928 m. viešėjo Vienos 
valstybės operoje, 1927 m. Drezdene, 1928 m. – 
Rygos operos teatre, dar Belgijoje ir Olandijoje, bet 
niekada nėra dainavusi gimtojoje Italijoje.

Sėkmingiausias M. Salvatini vaidmuo buvo Tu-
randot to paties pavadinimo operoje 1926 m. Tarp 
reikšmingiausių jos vaidmenų – Toska („Toska“, 
1920) Senta („Skrajojantis olandas“, 1921), Aida 
(„Aida“, 1922), Karmen („Karmen“), Santuca („Kai-
mo garbė“), Amelija („Kaukių balius“), Baterflai 

64 Ibid. 
65 Ibid., p. 131. 
66 Berliner Börsen Courier, Nr. 3, April, 1908. 

(„Madam Baterflai“), vaidmenys operose „Žydė“, 
„Fedora“, „Rusalka“. Garsėjo stipriu, plataus diapa-
zono balsu, dramatinės vaidybos gebėjimais ir puikia 
dramatinio soprano partijų atlikimo technika. Ypač 
stiprios buvo jos dramatinės partijos, atliekamos italų 
arba prancūzų kalbomis. 1916–1930 m. garso įrašų 
firmos „DDG“, „Polydor“, „Fonotipia“, „Hono-
chord“, „Gramofon“ ir „Odeon“ yra padariusios jos 
atliekamų arijų įrašų. 

M. Salvatini, dainuodama Berlyne, neretai sve-
čiuodavosi Lietuvos pasiuntinybėje, jos namuose 
kartais viešėdavo lietuvių diplomatas Vladas Sidzi-
kauskas su žmona67. Pasiuntinybėje ji susipažino su 
Kipru Petrausku ir būsimuoju vyru J. Šauliu. 1933 m. 
rugsėjo 19 d., jau sulaukęs penkiasdešimt ketverių 
metų amžiaus, Berlyne Šarlotenburge J. Šaulys vedė 
dar kartą. Antroji žmona Mafalda buvo keturiasde-
šimt šešerių metų amžiaus. Vestuvių metu austrų 
„Neues Wiener Journal“ korespondentui Mafalda 
pasipasakojo apie pažintį su vyru ir apie save, o 
„Dienos naujienų“ žurnalistas perteikė jos žodžius 
lietuviškai: „Tamstos norit žinoti, kaip aš susipaži-
nau su savo vyru? Visai „natūraliu“ būdu. Tai buvo 
prieš metus. Aš dainavau viename diplomatų baliuj. 
Lietuvos pasiuntinys dr. Šaulys – dabar ir aš tą patį 
vardą nešioju – matė mane ir klausė pirmą kartą. 
Paprašė supažindinamas. Laisvai pasikalbėjom, dau-
giausia apie muziką. Prasidėjo „draugystė“, o paskui 
jos aukščiausias ir tobuliausias etapas – sutuoktuvės. 
Dabar aš turiu su scena ir viskuo, kas su ja susiję, 
atsisveikinti. Juk aš pakankamai laurų prisiskyniau, o 
diplomato žmona turi svarbių pareigų. Pagaliau juk aš 
noriu ir gera žmona būti. Dainuot, žinoma dainuosiu, 
kad neužmirščiau savo gražių atsiminimų, kurie su 
mano daina susiję, bet tik privatiškai.“68

Pažymėtina, kad jų vedybos sukėlė rezonansą – 
Užsienio reikalų ministerija neigiamai vertino diplo-
matų vedybas su svetimšalėmis, kas nebuvo retas da-
lykas, tačiau, užstojus valstybės Prezidentui, leidimas 
tuoktis buvo gautas69. Po vestuvių moteris nutraukė 
operos karjerą ir įsigijo sodybą Šveicarijoje, Lugane. 
Ten gyveno iki pat mirties 1971 m. birželio 13 d. ir 
yra palaidota kartu su vyru. 

Vera Šernienė – žydų kilmės inteligentė, rašytoja

Vera Fainberg gimė 1900 m. gegužės 28 d. Vilniu-
je70 Sankt Peterburgo kailių pirklių gildijos narių Bo-
riso ir Esteros Fainbergų šeimoje. Turėjo seserį Riką 

67 V. Sidzikauskas, Lietuvos diplomatijos paraštėje, Vilnius, 1994, 
p. 87–88.

68 „Ponia Salvatini-Šaulienė apie save“, in: Dienos naujienos, 1933-09-
26, Nr. 219 (739), p. 2. 

69 V. Plečkaitis, Nepriklausomybės Akto signataras Jurgis Šaulys. De-
mokratas, valstybininkas, diplomatas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, p. 180

70 Tokia gimimo data nurodyta Veros Fainberg-Šernienės pase, 1923 m.,
Kauno regioninis valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 35141. 

Mafalda Salvatini-Šaulienė. 
Nuotr. iš  iNtErNEt archivE. 
prIeIgA per Internetą – 
<https://archivE.org/dEtails/
parlophoN-cards-opEra/E%20
30%20odEoN%20salvatiNi.jpg>
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ir brolį Monją. Nuo jau-
numės domėjosi menu 
– literatūra, muzika, labai 
mėgo šokti. Buvo baleto 
mokytoja. Dažnai lanky-
davosi Sankt Peterburgo 
operoje71. Išsiskyręs su 
pirmąja žmona, diplo-
matinės kelionės metu 
1923 m. Jokūbas Šernas 
Sankt Peterburgo operoje 
susipažino su turtingo 
Prancūzijos bankininko 
Fainbergo dukra, aktore 
Vera Fainberg-Skorb-
naja72. Neilgai trukus, 
1924 m. lapkričio 4 d., 
Nemunėlio Radviliškyje 

Jokūbą su Vera sutuokė brolis kunigas Adomas Šer-
nas73. Santuoka registruojama Kaune. Su žmona Vera 
Fainberg-Šerniene 1925 m. liepos 30 d. susilaukė 
sūnaus Jokūbo Bernardo, kuris vėliau tapo garsiu 
aktoriumi Žaku Šernu (titruose – Jacques Sernas 
arba Jack Sernas). 

Grįžęs po nesėkmingos operacijos Karaliaučiaus 
ligoninėje, J. Šernas buvo Veros rūpestingai slau-
gomas iki pat mirties 1926 m. liepos 31 d. Jokūbui 
Bernardui tebuvo vieneri metai. Dukrai Danutei 
Irenai – aštuoneri. Iš visų Nepriklausomybės Akto 
signatarų J. Šernas anapilin išėjo pirmas. Jo palaikai 
vežti traukiniu iš Šiaulių į Biržų geležinkelio stotį, iš 
kur vežimu gedulinga procesija keliavo į Nemunėlio 
Radviliškio kapines. J. Šerno giminaitės Danutės 
Kubilienės šeimoje tebėra gyvas pasakojimas, kaip 
Vera Šernienė su sūneliu ant rankų iš Biržų pėsčiomis 
atlydėjo J. Šerno karstą beveik trisdešimt kilometrų 
iki Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų 
kapinių74. Vera skaudžiai išgyveno ankstyvą vyro 
netektį. Po vyro mirties Vera privalėjo viena rūpin-
tis sūneliu. Darbo ieškoti ji nusprendė užsienyje: 
iš pradžių Leningrade, paskui Berlyne, o galiausiai 
Paryžiuje, kuriame ir apsistojo. Čia įsikūrusi, Vera 
Šerniene-Goldenstein (pranc. Vera Charnasse-Gol-
denstein, 1900–1971) pasiėmė ir trejų metukų Jokū-
bą, kurį iki tol (kaip ir dukrą iš pirmosios signataro 
santuokos) Lietuvoje globojo vyro brolis Adomas75.

71 R. M. Lapas, „Už kiekvieno didžio vyro – didi moteris! (II)“, in: 
Alkas.lt, 2 013-03-17, [žiūrėta 2021-03-30], prieiga per internetą –
< https://alkas.lt/2013/03/17/r-m-lapas-uz-kiekvieno-didzio-
vyro-didi-moteris-ii/>.

72 Ibid. 
73 A. Liekis, Signatarai. Vasario 16, Vilnius, 1996, p. 360.
74 I. Andrukaitienė, „Gyvenimas vardan Lietuvos“, in: Vo-

ruta.lt, 2018-06-26, [žiūrėta 2021-03-30], prieiga per internetą –
<http://www.voruta.lt/irena-andrukaitiene-gyvenimas-vardan-lietuvos/>.

75 R. M. Lapas, „Už kiekvieno didžio vyro – didi moteris! (II)“, in: 
Alkas.lt, 2013-03-17, [žiūrėta 2021-03-30], prieiga per internetą – 
<https://alkas.lt/2013/03/17/r-m-lapas-uz-kiekvieno-didzio-vyro-
didi-moteris-ii/>.

Paryžiuje Vera palaikė glaudžius ryšius su ten 
gyvenusiais ir dirbusiais lietuviais, dalyvavo Lietu-
vos pasiuntinybės organizuojamuose renginiuose. 
Tuo metu Paryžiuje Lietuvos pasiuntiniu dirbo 
P. Klimas, ir Vera ten buvo mielai laukiama viešnia. 
1930 m. Vera Šernienė (pranc. Charnasse) ištekėjo už 
Rusijos žydų kilmės prancūzų gydytojo, kepenų ligų 
specialisto Nicola Goldenstein. Žiemas jie praleisdavo 
Paryžiuje, o vasaras – garsiajame gydomųjų vande-
nų miestelyje Viši, kur, kaip ir Paryžiuje, gydytojas 
Goldenstein vadovavo savo klinikai. Karo metus 
Goldenstein šeima praleido ramesniame Viši. Vera 
daug rašė. Nors ji laisvai kalbėjo lietuviškai, rusiškai, 
prancūziškai, angliškai bei vokiškai, jos literatūriniai 
pėdsakai liko tik prancūzų kalba. Leidykla ,,Fayard“ 
1933 m. išleido jos knygą lietuviškos tautosakos 
motyvais „Le mal irréparable“ („Nepataisoma žala“), 
1934 m. – „Tu enfanteras dans la douleur“ („Tu 
gimdysi skausmuose“), o 1935 m. – „Le Charme. 
Nouvelle inédite“ („Žavesys. Nepaskelbta novelė“). 
Ji dalyvaudavo leidyklos literatūriniuose vakarėliuo-
se, susipažindavo su kitais rašytojais76. Novelė „Tu 
enfanteras dans la douleur“ („Tu gimdysi skaus-
muose“) buvo lyginama su Emilio Zola romanu 
„L’Assommoir“ („Spąstai“) dėl ne moters, o vyro 
plunksnai būdingo stiliaus ir vietomis net brutalaus 
temos atskleidimo būdo, Paryžiaus „padugnių“ – so-
cialinio užribio žmonių – itin realistišką vaizdavimą. 
Jos pagrindinė veikėja vardu Malon – švelni, gražių 
veido bruožų moteris, galinti net nužudyti žmogų, 
tačiau ji atgyja motinystėje pasišvęsdama vaikui. 

Madam Šernienė (Charnasse) mėgo lošti korto-
mis, tik ne preferansą, o bridžą. Šis užsiėmimas padėjo 
išlaikyti šeimą sunkiais karo metais, ir ne tik. Kaip 
teigė Žakas, jo motina dalyvaudavo įvairiuose bridžo 
turnyruose, kur dažnai laimėdavo. Karo metais ji 
nustojo rašyti. Gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios, 
teko patirti daug skausmo. Pasipriešinimo naciams 
sąjūdžio dalyvis sūnus Žakas 1943 m. buvo ištremtas į 
Buchenvaldo koncentracijos stovyklą. Laimė, 1945 m.
balandžio 11 d. jis buvo išlaisvintas ir gegužės 8 d. 
grįžo į Paryžių. Į Aušvico koncentracijos stovyklą 
buvo ištremtas Veros vyras N. Goldenstein. Jis, 
deja, nesulaukė tokio pat likimo kaip posūnis – žuvo 
Aušvice. Po karo Vera dažnai lankydavo savo sūnų 
Italijoje. Ilgiau pabūdavo arba Kaprio saloje, arba 
Romoje. Tačiau geriausiai ji jautėsi Paryžiuje. Ponia 
Šernienė Prancūzijos sostinėje mirė 1971 m. Žakas 
Šernas prisimena savo mamą kaip labai gražią, gerą, 
kilnios sielos, teisingą, bet griežtą. Vaikystėje ji jam 
daug pasakodavo apie Lietuvą ir tėvą – signatarą. 
Garsaus aktoriaus namuose pagarbioje vietoje kabojo 
tėvo ir motinos nuotraukos77.

76 Ibid.
77 Ibid.

Vera Šernienė. šaltiNis – Krva, 
f. 66, ap. 1, b. 35141; 1923 m.
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Aleksandra 
Vailokaitienė – 
fotografė 
ir visuomenininkė

Aleksandra Jurašaitytė-
Vailokaitienė gimė 1895 m. 
kovo 18 d. Bielske(?) (Len-
kijoje). Jos tėvas Aleksan-
dras Jurašaitis (1859–1915) 
dvidešimt penkerius metus 
(su pertrauka) tarnavo 
carinės Rusijos kariuo-
menėje, kur išmoko fo-
tografuoti. Pagarsėjo caro 
Nikolajaus II, Belovežo 
girios stumbrų, medžioklės nuotraukomis. 1880 m. 
Bielske (Lenkija) vedė mokytoją Mariją Petronėlę 
Zalesską, žmona tapo artimiausia fotografo talkininke. 
Jurašaičiai susilaukė trijų dukterų: Marijos, Elenos ir 
Aleksandros – bei sūnaus Mikalojaus. 

1894 m. Jurašaičiai atidarė fotoateljė Bielske. 1902 m. 
persikėlė į Vilnių, čia vėl atidarė fotoateljė, 1906 m. 
prie jos pradėjo veikti cinkografija, gaminusi klišes 
visiems Vilniuje ėjusiems laikraščiams, tose pat pa-
talpose gyveno ir Jurašaičių šeima. Jurašaičių namai 
ir ateljė buvo viena iš svarbesniųjų lietuvių susibūri-
mo vietų Vilniuje. Po A. Jurašaičio mirties 1915 m. 
rudenį fotoateljė iki 1922 m. dirbo žmona Marija ir 
duktė Aleksandra. Kaip ir tėvas, ji dalyvavo lietuvių 
kultūriniame gyvenime, 1917 m. birželio 19 d. įstojo 
į Lietuvių mokslo draugiją. Aleksandra fotografavo 
lietuvių politinio ir kultūrinio gyvenimo dalyvius 
Pirmojo pasaulinio karo metais, taip pat ir ką tik iš-
rinktą Lietuvos Tarybą 1917 m. rugsėjo 24 d. Tačiau 
fotografė jautė šiokį tokį kartėlį. Šiame kontekste 
svarbu paminėti faktą, kad A. Jurašaitytė kartu su  
B. Biržiškiene ir kitomis Vilniaus moterimis pasirašė 
protestą, reikalaudamos paaiškinti, kodėl moterys 
nebuvo pakviestos į Lietuvių konferenciją. 

Petras Klimas mini Jono Vailokaičio būsimąją 
žmoną Aleksandrą Jurašaitytę kaip vieną iš nedaugelio 
karo metais lietuvių kultūrinėje veikloje dalyvau-
jančių merginų, likusių Vilniuje78. Apie ją rašo, kad 
A. Jurašaitytė dalyvaudavo Lietuvių mokslo draugijos 
susirinkimų metu vakarais „Rūtos“ salėje vykdavu-
siuose šokiuose: „<...> turėjo taip pat pasisekimo tarp 
šokėjų. Ji traukė savo aktingu moteriškumu, kurs sė-
kmingiau kursto aistrą“79. 33-ejų Jono Vailokaičio ir 24-
erių Aleksandros Jurašaitytės vestuvės įvyko 1919 m. 
sausio 25 d. Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčioje. Jie ap-
sigyveno Kaune. A. Vailokaitienė pasišventė šeimai 

78 P. Klimas, Dienoraštis 1915.XII.1–1919.I.19, Chicago: Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas, 1988, p. 67.

79 P. Klimas, Kaizerinės okupacijos metai Lietuvoje, LMAVB, f. 191–12, 
l. 41

ir namams, daugiau fotografuoti nemėgino, nes po 
1920 m. darytų jos nuotraukų nežinoma. Vailokaičiai 
užaugino sūnų Joną ir tris dukras – Birutę, Ramutę 
ir Danutę.

A. Vailokaitienė truputį dalyvavo visuomeninėje 
veikloje: kartu su kun. Mykolu Krupavičiumi buvo iš 
ateitininkų išaugusio 1926 m. lapkričio 21 d. įkurto 
visuomenininkų klubo „Vytautas“ vėliavos krikšta-
tėviais. Ji buvo Lietuvių katalikų moterų draugijos 
Motinos ir vaiko sekcijos Centro komiteto vicepir-
mininkė, taip pat Moterų talkos komiteto pirminin-
kė, prisidėjusi prie 1937 m. II moterų suvažiavimo 
organizavimo, kurio metu pasiūlyta rezoliucija, kad 
į valstybės tarnybą priimtų ne pagal lytį, o išsilavini-
mą. Tas pats komitetas tais pačiais metais organizavo 
I Lietuvos moterų dailininkių meno parodą. Tačiau 
dailininkės nebuvo patenkintos, kad 1937 m. vy-
kusios pirmosios moterų dailininkių parodos visą 
pelną, gautą už dailininkių darbus, pasiėmė Moterų 
talkos komitetas, organizavęs parodą. A. Vailokaitienė 
paaiškino dailininkėms, kad jos sakėsi nesiekiančios 
pelno ir pakvietė įsitraukti į komiteto veiklą80. Me-
nininkės norėjo, kad lėšos būtų skirtos tais metais 
mirusios dailininkės Marcelės Katiliūtės antkapiniam 
paminklui ar monografijai. 

1940 m. A. Vailokaitienė kartu su vyru išvyko iš 
Lietuvos, gyveno Vokietijos pabėgėlių stovyklose, 
vėliau išvyko į JAV pas vaikus. Mirė 1957 m. sausio 
18 d. svečiuodamasi pas dukterį Danutę Vailokaitytę-
Jasinskienę Naujajame Džersyje.

Namų židinio saugotojos

Dalis Nepriklausomybės Akto signatarų žmonų 
buvo tiesiog patikimos namų židinio saugotojos, 
ūkininkės, paskyrusios didžiumą savo laiko šeimos 
reikalams, nors visuomeninės veiklos nevengdavu-
sios, taip pat neretai būdavusios moraline atrama 
savo vyrams. 

Marijona Banaitienė 

Marijona Pranaitytė-Ba-
naitienė gimė 1872 m. Pa-
nenupių kaimo pasiturinčių 
ūkininkų Eliziejaus Pranaičio 
ir Marijonos Mekšraitės-Pra-
naitienės šeimoje. Ji nebaigė 
rimtesnių mokslų, bet buvo 
prasilavinusi, labai religinga 
ir kukli mergina. Pasimokyti 
gerų manierų ir šeimininka-
vimo tėvai ją buvo išsiuntę į 
vieną iš pavyzdinių Suvalkijos 

80 I. Burbaitė, „Lietuvos moterų dailininkių draugijos (1938–1940) 
veikla“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2011, Nr. 62, p. 41. 

Aleksandra Jurašaitytė-
Vailokaitienė. šaltiNis – Krva, 
f. 66, ap. 1, b. 14771; 1920 m.

Marijona Banaitienė. 
šaltiNis – liEtuvos 
NacioNaliNis muziEjus 
(lNm), grd 108816-1
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dvarų. Lietuvių visuomenei geriau pažįstama buvo jos 
jaunesnioji sesuo Julė Pranaitytė (1881–1944) – žymi 
JAV lietuvių kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo 
dalyvė, kuri studijavo Prancūzijoje ir Šveicarijoje, 
atvykusi į JAV, rūpinosi lietuviškos spaudos ren-
gimu ir leidyba. Žinomas ir gerbiamas dvasininkas 
buvo ir M. Pranaitytės brolis Justinas Bonaventūras 
Pranevičius, daugiausia dirbęs katalikiškose misijose 
ir parapijose už Lietuvos ribų (Baltarusijos, Latvijos 
teritorijoje, Taškente), vėliau – Sankt Peterburgo 
dvasinės akademijos profesorius, hebrajų kalbos ir 
Talmudo žinovas. Kitas brolis Juozas Pranevičius – 
muzikas profesionalas, iki 1940 m. vadovavęs Sankt 
Peterburgo dvasinės akademijos chorui, Sankt Peter-
burgo katalikų bažnyčios vargonininkas.

Saliamonas Banaitis šeimą sukūrė gana jaunas, su-
laukęs apie 24 metų. 1890 m. jis vedė aštuoniolikmetę 
Marijoną Pranaitytę iš kaimyninio Barzdų valsčiaus. 
Gana greit po vestuvių M. Banaitienė perėmė ūkio 
rūpesčius iš savo vyro motinos ir viena prižiūrėdavo 
šeimos ūkį, kai vyras būdavo išvykęs. Jau po dešimties 
metų Banaičiai augino penkis vaikus. Ji skatino savo 
vaikus mokytis, o vėliau studijuoti. Keturi Banaičių 
sūnūs baigė aukštąsias mokyklas. M. Banaitienė buvo 
švelni, taktiška, kantri, geraširdė, bet kartu energinga 
ir tvirtos valios moteris. Mėgo skaityti knygas, pri-
klausė Šv. Kazimiero draugijai. M. Banaitienė šei-
moje itin puoselėjo muzikos tradicijas, šeimą dažnai 
suvienydavo bendra daina. Buvo puiki šeimininkė, 
kepdavusi pyragus ir tortus daugumai apylinkės po-
būvių, garsėjo dosnumu samdiniams, pagarbiu elgesiu 
su jais, vaišingumu. Dar 1890 m. ji iš dalies išvertė ir 
sudarė knygą „Lietuvos virėja“, kuri 1907 m. buvo 
išspaudinta vyro spaustuvėje Kaune81. Pratarmėje 
rašė, kad daug metų Lietuvoje jaustas tokios knygos 
poreikis, iš kurios geresnės namų šeimininkės galėtų 
pasimokyti virti ir ruošti gardesnių valgių bei daryti 
skanesnių, nebrangių gėrimų. Knygoje pateikta ne 
tik lietuviškos, bet ir tarptautinės virtuvės receptų: 
kaip gaminti įvairias sriubas, tarp jų ir iš alaus, stintų, 
uogų, šaltasriubes ir kt., sultinius, užkandžius (pavyz-
džiui, kimštus vėžius), padažus, tokius patiekalus kaip 
zrazus, bifšteksą, rostbyfą, kotletus, šnicelius, bigosą, 
virtinius, paštetus, itališkus makaronus, įvarius pyra-
gėlius, tortus, vafl ius, pudingus, melšpeizus, ledus, 
zefyrus, drebučius ir kt. 

Artimiausia jos talkininke greit tapo vyriausia 
dukra Salomėja. Pirmojo pasaulinio karo metais, 
pažeisdama okupacinės vokiečių valdžios draudimus, 
ji nuolat pati gabendavo maistą savo vyrui ir vaikams 
į Kauną. Rūpinosi naujos trobos statyba, tačiau 
S. Banaitis didžiąją šeimos biudžeto dalį skyrė vi-

81 Lietuvos virėja arba Aiškus pamokinimai ir parodymai kaip virti ir 
taisyti visokius gardžius, puikius ir sveikus valgius ir daryti skanius 
naminius gėrimus Lietuvos šeimininkių labui, išleido savo pinigais 
J. K. ir S. B. Kaunas: Saliamono Banaičio spaustuvė, 1907. 

suomeninei, vėliau valstybinei veiklai, tad jo žmo-
nos lūkesčiai įsikurti naujame name liko neįkūnyti. 
S. Banaitis labai sunkiai išgyveno ankstyvą mylimos 
žmonos, su kuria kartu gyveno net keturiasdešimt 
metų, mirtį nuo sunkios ligos. Šeima stengėsi ją iš-
gelbėti – 1930 m. rudenį sūnus inžinierius Bronius 
Banaitis ją vežė į Miuncheną onkologinei operacijai, 
tačiau liga jau buvo taip išplitusi, kad nebuvo galima 
sustabdyti. M. Banaitienė mirė 1931 m. birželio 15 d. 
Už ją mišias laikė prelatas Aleksandras Dambrauskas 
(Adomas Jakštas)82. Palaidota Kaune.

Gabriela Eleonora 
Basanavičienė 

Gabriela Eleonora 
Mohl gimė 1861 m. 
gruodžio 7 d. Prahoje. 
Ji buvo jauniausiojo 
Čekijos vokiečių pre-
kybininko Fedinando 
Antono ir Marijos Lo-
bay Mohl dukra, pa-
skutinis vaikas šeimo-
je, turėjo penkias vy-
resnes seseris. 1883 m.
balandžio 2 d. Pra-
hos Olšanų kapinė-
se palaidojo moti-
ną, o tėvas gyveno 
Amerikoje. Išlaikiu-
si prancūzų, vokie-
č i ų  k a l b ų  i r  p e d agog i ko s  e g z a m i n u s , 
G. E. Mohl gavo mokytojos teises. Kalboms gabi 
mergina mokėsi dar ir anglų kalbos, labai daug 
skaitydavo. 

1882 m. gegužės pabaigoje Jonas Basanavičius 
išvyko iš Lomo. Aplankė Serbijos sostinę Belgradą, 
vėliau Vieną: apžiūrėjo senovės paminklus, lankėsi 
muziejuose, bibliotekose, gilino medicinos žinias. 
Kelionėje nusprendė į Bulgariją nebegrįžti – įsikurti 
Maskvoje ir ten gilinti medicinos žinias. Trumpam 
grįžo į gimtinę ir iškeliavo į Prahą, kur dirbo muzie-
juose ir bibliotekose rinko lituaninę medžiagą, rūpi-
nosi laikraščio „Aušra“ rengimu. 1883 m. rudenį83 
Prahoje sutiko Gabrielą Eleonorą Mohl. Vidutinio 
ūgio 22-ejų metų merginą labai ilgais tamsiais plau-
kais 31-erių daktaras J. Basanavičius matydavo ge-
dulo drabužiais apsirengusią beeinančią prie motinos 
kapo, o ją įsidėmėjo išvydęs pro savo gyvenamojo 
buto langą kitoje gatvės pusėje buvusiame bute. Vieną 

82 V. Užtupas, Saliamonas Banaitis. Spaustuvininkas, kultūros veikėjas, 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Vilnius: Vilniaus dailės 
akademijos leidykla, 2002, p. 230. 

83 Vaidas Šeferis, [įvadas]. Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos 
Eleo noros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 13. 

Gabriela Eleonora Basanavičienė. 
šaltiNis – lIetuvIų lIterAtūros 
ir tautosaKos iNstitutas (llti), bf, 
a24-115
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kartą J. Basanavičius išdrįso užkalbinti grįžtančią iš 
kapinių merginą, kuri buvo: „labai daili mergina: 
vidutinio ūgio, gražios vopios figūros su puikiumi 
biustu <...>“84; paaiškėjo, kad ir ši įsidėmėjo prie 
lango bestovintį žmogų. Jiedu pamilo vienas kitą ir 
jiems buvo itin sunku išsiskirti, kai J. Basanavičius 
išvyko padirbėti į Vienos bibliotekas, vėliau ieškoti 
naujos darbo vietos. J. Basanavičius apsisprendė vesti 
mylimąją ir grįžti į Bulgariją. Nors ir būdama labai 
pamaldi, G. E. Mohl sutiko su civilinėmis jungtu-
vėmis, kaip jos prašė išrinktasis. J. Basanavičiaus 
ir Elės santykiuose ryškūs psichoanalitiniai tėvo ir 
dukros vaidmenys85: anksti netekusi tėvo, Elė pati 
save lygina su paklusniu vaiku, savo ruožtu 11 metų 
vyresnis Basanavičius ją vadina „mielu vaikeliu“. 
Kalbėjo vokiškai, čekiškai, bulgariškai, rusiškai ir 
lenkiškai. Su vyru kalbėjo čekiškai86. 

Sužinojęs apie paskirtą darbo vietą, J. Basana-
vičius pasikvietė G. E. Mohl į Vieną. Ten 1884 m. 
balandžio 15 d. jiedu susituokė ir išvyko į Eleną 
(Bulgarija). Jauna moteris stengėsi kuo geriau 
pažinti lietuvių kultūrą – mokėsi kalbos, buvo 
pradėjusi versti į vokiečių kalbą liaudies dainas. 
Deja, jau po kokio mėnesio Elenoje paaiškėjo, kad 
G. E. Basanavičienė serga tuberkulioze, nuo tos 
pačios ligos buvo mirusi ir jos mama. Ši žinia labai 
prislėgė J. Basanavičių. Šeimą ėmė persekioti ne-
laimės. Grįžęs dirbti į Lomą, J. Basanavičius susirgo 
dėmėtąja šiltine. Apie pusantro mėnesio vienintelė 
jo slaugytoja buvo žmona. Ji visur lydėdavo savo 
vyrą, kai šis pasveikęs išvykdavo į komandiruotes 
po įvairias Bulgarijos vietoves. Tačiau jos sveika-
ta nuolat silpo, pervargusią ir nusilpusią po vyro 
ligos ją kartais ištikdavo katalepsijos priepuoliai. 
1887 m. rugpjūčio 7 d. moterį sukrėtė žinia apie 
pasikėsinimą į jos vyro gyvybę. Ji ir vėl rūpestingai 
slaugė savo vyrą, nepaisydama savo ligos, jėgos vis 
labiau seko. 

1888 m. per Kalėdas persišaldžiusi, G. E. Basana-
vičienė jau nebeatsigavo iki pat savo mirties po ma-
žiau nei poros mėnesių (1889 m. vasario 16(28) d.). 
J. Basanavičius palaidojo savo žmoną Lomo kapinėse, 
o vėliau jos palaikai buvo perkelti į rūsį, parengus 
amžinojo poilsio vietą abiems. Rugsėjo mėnesį virš 
žalvarine tvorele aptverto kapo buvo pastatytas 
juodas keturių metrų aukščio obeliskas, pagamintas 
iš vulkaninės uolienos trachito. Kapas neišliko iki 
mūsų dienų, nes buvo sunaikintas perkeliant kapines 
į naują vietą. J. Basanavičius saugojo mylimosios at-
minimą visą likusį gyvenimą, liko nevedęs, ir pats po 
trisdešimt aštuonerių metų žemiškąją kelionę baigė 

84 J. Basanavičius, Mano gyvenimo kronika ir nervų ligos istorija, 
1852–1922 m., Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 87. 

85 Vaidas Šeferis, [įvadas], Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos 
Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai, Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2009, p. 28. 

86 „Dr. J. Basanavičius Bulgarijoje“, in: Trimitas, 1937, Nr. 7, p. 155. 

jos mirties ir Lietuvos valstybės gimimo dieną – 
vasario 16-ąją.

Paulina Bizauskienė 

Paulina Liepaitė-Bizaus-
kienė gimė 1898 m. gruodžio 
2 d. Petrošių kaime87. Jos tėvai 
Povilas Liepa ir Darata Ozo-
linš-Liepienė buvo iš netur-
tingų valstiečių kilę ūkininkai; 
tėvas kurį laiką sunkiai dirbo 
Amerikoje, susitaupęs pinigų, 
grįžo į Lietuvą ir įsigijo nedi-
delį ūkį Kancūnuose, ant Ne-
muno kranto. Mergaitė svajojo 
baigusi gimnaziją dirbti slauge. 
Kurį laiką pasimokiusi Pane-
vėžio mergaičių gimnazijoje, nusivylusi tautiškumui 
nepalankia atmosfera, perėjo į neseniai įsteigtą lietu-
vių gimnaziją. Ten ketvirtos klasės gimnazistė, sva-
jojusi būti gailestingąja seserimi-slauge88, susipažino 
su mokytoju ir mokyklos inspektoriumi Kazimieru 
Bizausku. Mieste gyveno ir vikaru paskirtas jos brolis 
kun. Petras Liepa (1886–1953). 

1919 m. lapkričio 4 d. Skiemonyse 26-erių metų 
Kazimieras Bizauskas vedė 21-erių Pauliną Liepai-
tę. Vestuvės įvyko tais pačiais metais, kai jauniausia 
keturių vaikų šeimoje P. Liepaitė baigė gimnaziją, 
jaunuosius sutuokė tuomet jau Skiemonių klebonu 
tapęs P. Liepa. Jaunoji po vestuvių išvyko su trumpam 
į Lietuvą grįžusiu diplomatu K. Bizausku į atstovybę 
Londone, šeima apsigyveno pas diplomatą Vincą Če-
pinskį. 1920 m. balandžio pradžioje Bizauskai grįžo į 
Lietuvą, apsigyveno kukliame butelyje, ten 1921 m. 
jiems gimė pirmoji dukra Prima. 1923 m. pradžio-
je K. Bizauskas susirgo šiltine, buvo arti mirties ir 
net buvo gavęs paskutinį patepimą. Kadangi šeima 
stokojo pinigų gydymui ligoninėje, tai vyrą namie 
slaugė antros dukros Algės Romanos besilaukianti 
P. Bizauskienė. Dukra gimė 1923 m. gegužės 27 d. 
Romoje ir buvo pakrikštyta Vatikano Šv. Petro ir 
Povilo bazilikoje89. Po keleto mėnesių šeima išvyko 
į Lietuvos diplomatinę atstovybę JAV. Dėl labai 
riboto šios finansavimo šeima ten vertėsi sunkiai, 
turbūt todėl 1926 m. gegužės mėn. P. Bizauskienė 
su dukromis grįžo į Lietuvą ir apie metus, kol vyras 
baigė tarnybą JAV, gyveno Skiemonyse pas brolį. 
1928 m. Bizauskai vėl išvyko į Lietuvos atstovybę 
Londone, gyveno pasiuntinybės namuose. 1935 m. 
šeima paveldėjo P. Bizauskienės tėvui priklausiusį 

87 Paulinos Liepaitės-Bizauskienės pasas, 1921 m., Kauno regioninis 
valstybės archyvas, f. 66, ap. 1, b. 22025. 

88 P. Zundė, Kazys Bizauskas 1893–1941. Pirmoji knyga, Chicago: 
Lietuviškos knygos klubas, 1993, p. 95. 

89 P. Zundė, Kazys Bizauskas 1893–1941. Antroji knyga, Chicago: 
Lietuviškos knygos klubas, 1994, p. 76. 

Paulina Bizauskienė. 
šaltiNis – Krva, f. 66, 
ap. 1, b. 22025; 1921 m.
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Žirnojų ūkį. P. Bizauskienė mirė 1989 m. sausio 
8 d. Atlantoje, JAV. 

Marcelė Dovydaitienė 

Marcelė Bacevičiūtė gimė 
1884 m. balandžio 15 d. 
Runkių kaime, kaip ir Pranas 
Dovydaitis. Kilo iš netur-
tingos šeimos, bemokslė. 
P. Dovydaičio studijų Vei-
verių mokytojų seminarijoje 
metais susirgus jo motinai, 
tėvas M. Bacevičiūtę pasam-
dė ligonei prižiūrėti ir ūkio 
darbams. Pas Dovydaičius ji 
dirbo apie metus, gal dar il-
giau. Susipažinęs su mergina, 
P. Dovydaitis ją kiek pramokė rašyti. 

1911 m. pabaigoje apie 25-erių metų P. Dovy-
daitis vedė 27-erių Marcelę. Šeima įsikūrė Maskvoje. 
1912 m. rugsėjo 29 d. susilaukė pirmagimės dukros 
Onutės. Jau kitąmet, 1913 m., grįžo į Lietuvą, ap-
sigyveno Vilniuje. 1916 m. persikėlė į Kauną, kur 
1924 m. įsikūrė nuosavame name. Žmonai namuose 
padėjo virėja ir tarnaitė.

M. Dovydaitienė rūpinosi šeima. Jai teko visa 
ūkio našta, atsakomybė už keturių vaikų auklėjimą 
(dar dvi mergaitės mirė mažos), vyro trijų bro-
lių ir sesers išleidimą į mokslus. P. Dovydaičiui 
šeimoje buvo sudarytos sąlygos visiškai pasišvęsti 
pedagoginiam, visuomeniniam, kultūriniam ir 
politiniam darbui. M. Dovydaitienė buvo paprasta, 
kantri, labai kukli. Ji mėgo rankdarbius – daug 
megzdavo, nerdavo. J. Eretas, gerai pažinojęs 
Dovydaičius, apie Dovydaitienę rašė: „Nors ir 
nebuvo išmokslinta, betgi pasižymėjo natūralia 
inteligencija, išmintingu gyvenimo reikalų tvar-
kymu, gera širdimi, uoliu vaikais rūpinimusi.“90 Ir 
žiloje senatvėje skaitė daug knygų, net ir praradusi 
50 proc. regėjimo. 

90 J. Girnius, Pranas Dovydaitis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muzie-
jus, 2017, p. 231. 

P. Dovydaitis su žmona visada būdavo pagarbus, 
dėmesingas, labai taktiškas, vaikams taip pat diegė 
pagarbos mamai jausmą. Jis niekad nepamiršdavo 
žmonos vardadienio – ją pasveikindavo, įteikdavo 
dovanų. Kartą padovanojo puošnų juodsidabrės lapės 
kailį, kuriuo pasipuošusi M. Dovydaitienė su vyru 
eidavo į pamaldas. Žmonai pasakodavo praėjusios 
dienos įvykius, mėgdavo ir pajuokauti. Visuomeni-
niame ir kultūriniame gyvenime M. Dovydaitienė 
nedalyvavo.

1941 m. birželio 14 d. M. Dovydaitienė buvo 
suimta Kaune ir kartu su jaunesniąja dukrele Laima 
bei sūnumi Vytautu91 ištremta į Tomsko sritį, apgy-
vendinta tremtinių zonoje. 1949 m. gegužės 27 d. 
gavusi leidimą grįžti į Lietuvą, jau po savaitės par-
važiavo į Kauną. Vėliau gyveno Vilniuje, globojama 
dukros Laimos. Ilgėjosi savo vyro – kai sūnus Jonas 
vyko į savo tėvo palaidojimo vietas, ji prašė parvežti 
nors žemių iš tėvo kapo. Į gyvenimo pabaigą iš dalies 
apako ir apkurto.  Mirė sulaukusi 88 metų 1972 m. 
gegužės 24 d., savo vyrą pragyveno beveik trimis de-
šimtmečiais, dar spėjo pasidžiaugti septyniais anūkais. 
Palaidota Rasų kapinėse.



Pabaigai, pažymėsime, kad iš Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės Akto signatarų žmonų 5 buvo 
bajoraitės, 5 kitatautės ir 9 lietuvaitės. Dauguma 
siekė aukštojo mokslo. Iš 19 signatarienių 6 dirbo 
mokytojomis, viena teisininke, viena medike, viena 
valstybės tarnyboje, dvi buvo valstybės pirmosiomis 
poniomis-prezidentienėmis, dvi puoselėjo rašytojų 
talentus, viena buvo tarptautinio garso operos dai-
nininkė. Jų moralinė parama ir patarimai valstybės 
kūrėjams sunkiausiomis gyvenimo akimirkomis buvo 
neįkainojami. Ne viena iš jų būtų galėjusi deramai 
darbuotis Lietuvos Taryboje.

Pabaiga

91 Ibid., p. 296. 

Marcelė Dovydaitienė. 
šaltiNis – Krva, f. 66, ap. 1, 
b. 2702; 1920 m.

Vasario 14 d. Trakų r. Rūdiškių miesto bibliote-
koje, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 104-ąsias 
metines, vyko renginys – pokalbis, remiantis 
aukščiau pateikiamu dr. Valdo Selenio straipsniu. 
Pokalbio metu įžvalgomis dalijosi Lietuvos nacio-
nalinio muziejaus Signatarų namų istorikas dr. 
Valdas Selenis, knygos apie signatarą Donatą Mali-

nauską autorius, signataro giminaitis gyd. Viktoras 
Jencius-Butautas ir „Vorutos“ žurnalo vyriausiasis 
redaktorius Juozas Vercinkevičius. Dalyvius kalbi-
no Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
Rūdiškių fi lialo vedėja Laima Franckevičienė.

„Vorutos“ informacija

Rūdiškėse – pokalbis apie Vasario 16-osios akto signatarų žmonas
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Šiais metais švenčiant Vasario 16-ąją jau 
penktąkart buvo rengiamas performansas 

„Signatarai eina fotografuotis“. Ir šįkart 20 
aktorių, persirengusių XX a. pradžios rūbais, 
įkūnijo Vasario 16-osios akto signatarus, savo 
išvaizda stengdamiesi būti kuo labiau panašūs į 
tikruosius. Šie aktoriai (signatarai) keliauja po 
įvairias Lietuvos vietas ir sukelia didelį gyven-
tojų susidomėjimą bei padėką. Dėmesį prikaus-
tančiai eisenai vadovauja cirko ir gatvės teatro 
spektaklių kūrėjas, operos teatro režisierius iš 
Ispanijos Adrianas Schvarzsteinas.

Tokį pasirodymą galėjo stebėti ir trakiečiai 
2020-aisiais, kai Trakai buvo paskelbti Lietuvos kul-
tūros sostine. Tada Vasario 16-ąją aktoriai į Trakus 
atvyko traukiniu, ėjo per miestą, fotografavosi įvai-
riose vietose, tarp jų apžvalgos aikštelėje priešais Salos 
pilį, prie Trakų rajono savivaldybės administracijos 
pastato, kultūros rūmų ir kt.

Šiais metais performansas vyko net trijuose 
miestuose – Kėdainiuose, Vilniuje ir Vievyje, beje, 
Vievis tapo Lietuvos mažąja kultūros sostine 2022 m. 
Fotografė Liudmila Felčinskaja užfiksavo signatarus 
Vievyje, parduotuvėje „Maxima“. Vienas jų laikė 
laikraštį „Trakų žemė“, kurio pirmame puslapyje 
išspausdinta istorinė Lietuvos Tarybos, 1918 m. 

vasario 16 d. pasirašiusios Nepriklausomybės Aktą, 
nuotrauka (aut. Aleksandra Jurašaitytė, 1917; ori-
ginalas saugomas Kauno arkivyskupijos kurijos 
archyve, Alb. 18-6.). Visa tai draugiškai surežisavo 
mūsų bičiulė, kolegė, Elektrėnų laikraščio „Elektrėnų 
kronika“ leidėja Julija Kirkilienė. 

Irma STADALNYKAITĖ,
Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, 

Trakai

Vasario 16-osios akto 
signatarai skaito „Trakų žemę“

Vasario 16-osios akto signatarai fotografavosi įvairiose Vievio miesto vietose. Centre (antroje eilėje) – Elektrėnų savivaldybės meras 
Kęstutis Vaitukaitis ir Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė. lIudmIlos FelčInskAjos nuotr.

Signatarai, eidami fotografuotis, skaito Trakų rajono laikraštį 
„Trakų žemė“. Vienas iš jų – Donatas Malinauskas, gyvenęs 
Trakų rajono Jankovicų dvare. lIudmIlos FelčInskAjos nuotr.
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Nacionalinių pinigų idėjos 
generatorius Antanas Smetona

Lietuvos Valstybės Taryba, anot 
Lietuvos Prezidento Antano Sme-
tonos, iki pat savo egzistavimo 
pabaigos domėjosi nacionalinių 
pinigų reikalu ir perdavė Steigiama-
jam Seimui jų projektą.1 1919 m. 
vasario 20 d. septintame Valstybės 
Tarybos posėdyje buvo išrinktos 
„trys komisijos: Biudžeto, Ekono-
minė ir Bendrų įstatymų. Į biudžeto 
komisiją įeina Petrulis, Mironas, 
Vailokaitis. Ji turės peržiūrėt: fi-
nansų klausimo įstatymus, etatus, 
valstybės kontrolieriaus veikimą. 
Į bendrų įstatymų komisiją: Noreika, Šaulys, kun. 
Petrulis, Draugelis, Dovydaitis, Banaitis. Svarstys: 
Apsaugos, Vidaus dalykų, Teisingumo ir Švietimo 
ministerijų išleistus įsakymus. Į ekonominę komisiją 
įeina: Malinauskas, Jakimavičius, Petrulis, Alekna, 
Brokas. Svarstys: Tiekimo įstatymus, Prekybos ir 
Pramonės, Žemės ūkio ir Turtų, Susisiekimo mi-
nisterijų įstatymus.“2 Tenka tik apgailestauti, kad 
šitos informacijos nėra knygoje „Lietuvos Taryba ir 
nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 metų 
dokumentuose“, kurios sudarytojai buvo Alfonsas 

1 A. Sm etona. Savųjų pinigų reikalu. // Tėvynės balsas, 1922 08 26, 
Nr. 152, p. 1. Prieiga per internetą – <https://www.epaveldas.lt/
vbspi/biRecord.do?biExemplarId=211862>.

2 7 posėdis Vasario m. 20 d. // Tiesos kardas, 1919 02 25, Nr. 
42. p. 2. Prieiga per internetą – <https://naujas.epaveldas.lt/
preview?id=C130001592968-1919-vas.25>.

Eidintas ir Raimundas Lopata.3Antano 
Smetonos vadovaujama Lietuvos Valstybės 
Taryba įvedė piniginį vienetą – auksiną 
nuo 1919 m. vasario 26 dienos.4 Anta-
nui Smetonai tapus prezidentu, Ernesto 
Sleževičiaus vyriausybė 1919 m. rugpjū-
čio 19 dieną bandė įvesti savus pinigus 
(muštinius). Lietuviškų pinigų (muštinių) 
spausdinimo Anglijoje istorijoje iki šiol 
neatskleistas grafo Alfredo Tiškevičiaus 
vaidmuo. Deja, savų pinigų įvedimo 
procesas užsitęsė iki 1922 m. vidurio. 
Negalima nutylėti ir neabejotino suinte-
resuotumo vilkinti savų pinigų įvedimą. 
Vladas Jurgutis rašė, kad „daug kas iš 
mūsų inteligentų gaudė caro rublius ir 
diplomatiniais čemodanais vežė į Vakarų 

Europą. Spėjama, kad per Lietuvą jų perėjo apie 300 
mil. rublių.“5 1922 m. Antanas Smetona, prisiminda-
mas 1919–1920 m. istorijas ir bandymus įvesti savus 
pinigus, teigė, kad „St. Seimas atmetė tą projektą, 
sakydamas, kad V. Taryba norėjusi seniau parduoti 
Lietuvą Urachui, o paskui – Anglijai. Kiek jie klydo 
ir kiek jie tiesos turėjo, tie mūsų seimininkai, –
paliekame istorijai. Viena betgi aišku, kad šiandien 
St. Seimas labai norėtų „parduoti“ Lietuvą Anglijai, 

3 Lietuvos Taryba ir nepriklausomos valstybės atkūrimas 1914–1920 
metų dokumentuose, sudarė Alfonsas Eidintas ir Raimundas Lopata, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017, p. 814.

4 Vyriausybės žinios – 1919, kovo 5, Nr. 4. – P. 8; Stanislovas Sajaus-
kas, Lietuva. Lito istorija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
centras, 2017, p. 14.

5 Piniga i, bankai ir kreditas: Prof. V. Jurgučio skaitytų 1933/1934 
mokslo metais paskaitų stenogramos / V. Jurgutis. –Kaunas, 1934. –
2 d. D. 1. [Pinigai], p. 70. Prieiga per internetą – <https://www.
epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biRecordId=67560>.

Donato Malinausko 
ir Vytauto Petrulio nuopelnai 
spausdinant pirmuosius 
litus Prahoje

Viktoras JEnCIUS-BUTAUTAS, 
Rokiškis

Donatas Malinauskas – 
pirmasis Lietuvos atstovas 
Čekoslovakijoje, 1922–1923 m. 
IlIustr. Iš kAzys puIdA, „nūdIenIAI 
lIetuvIų–čechų sAntykIAI“, In: 
KRIVULĖ, 1924 m. spalis, Nr. 10, 
p. 3. šaltiNis – <https://Naujas.
EpavEldas.lt>
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kaip Tarybos valdžia projektavo, bet Anglija niekaip 
„nebeperka“.6 Jeigu Steigiamasis Seimas atstovavo 
pažangiai tautos apsisprendimo idėjai7, tai kas tada 
turėjo įtakos vėlyvam nacionalinių pinigų įvedimui? 
Latviai8 ir estai9 aplenkė Lietuvą, anksčiau įsivedę 
nacionalinius pinigus. Lenkija zlotą įsivedė 1924 m. 
balandžio 14 d. vietoj lenkiškos markės, įteisintos 
nuo 1917 m. balandžio 7 d.10, naudotos nuo 1916 m.
gruodžio 9 d.11 Pinigų įvedimo proceso ir atskirų 
žmonių indėlio negalima vertinti vienareikšmiškai. 
Spausdinant pirmuosius litus aktyviai dalyvavo Vals-
tybės Tarybos nariai: Donatas Malinauskas, Vytautas 
Petrulis (kooptuotas į Valstybės Tarybą 1918 07 18) 
ir Petras Klimas. Tenka apgailestauti, kad tikrasis 
nacionalinės valiutos – lito tėvas Vytautas Petrulis iki 
šiol nėra deramai pagerbtas, o lito istorijoje akcentai 
ne ten sudėti. Akivaizdu, kad vertybinių problemų 
turime iki šiol. Vytauto Petrulio nuopelnus Lietuvos 
valstybei pagal savo kriterijus įvertino kolaborantas 
Antanas Sniečkus, 1940 m. liepos 29 d. pasirašy-
damas arešto orderį jo suėmimui. Vytautas Petrulis 
buvo kalinamas Kauno kalėjime, vėliau ištremtas iš 
Lietuvos į Uchtos lagerį Komijoje. Ekonomistas ir 
visuomenės veikėjas Vladas Terleckas yra nurodęs, 
kad 1941 m. gruodžio 3 d. Uchtoje ar jos apylinkėse 
V. Petrulis buvo sušaudytas, ir pažymėjęs, kad „Lito 
„tėvų“ klausimą reikėtų spręsti taip: E. Galvanauskas 
padėjo jo teisinius pamatus, V. Petrulis „pagimdė“ 
litą, o V. Jurgutis – lito globėjas, augintojas.12 Aiškiau 
apie lito tėvą pasakyti lyg ir negalima, tačiau verta 
pažymėti, kad savų pinigų idėją sugeneravo Antanas 
Smetona.

Nesibaigiančios diskusijos, kas buvo atkurtosios 
Lietuvos valstybės nacionalinės valiutos – lito – „tėvas“, 
nepanaikina nuoskaudų. Kai kuriose publikacijose ši 
garbė ir titulas priskiriami tuometiniam Lietuvos ban-
ko valdytojui, profesoriui, LSSR akademikui Vladui 

6 A. Smetona. Savųjų pinigų reikalu // Tėvynės balsas, 1922 08 26, 
Nr. 152, p. 1. 

7 Prieiga per internetą – <https://www.atviraklaipeda.lt/
parama/?sid=1&bsa_pro_id=175&bsa_pro_url=1>.

8  Latvija įsivedė latą 1922 08 03 vietoj latviško rublio, kuris cirkuliavo 
nuo 1919 03 23; Pinigai, bankai, kreditas: Prof. V. Jurgučio skaitytų 
1933 / 1934 mokslo metais paskaitų stenogramos / V. Jurgutis. – 
Kaunas, 1934. – 2 d. D 2 [Bankai], p. 71.

9 Estija įsivedė markę 1918 11 30; Pinigai, bankai, kreditas: Prof. V. 
Jurgučio skaitytų 1933 /1934 mokslo metais paskaitų stenogramos 
/ V. Jurgutis. – Kaunas, 1934. – 2 d. D 2 [Bankai],fGalia p. 72–74. 
Karys J. K. Nepriklausomos Lietuvos pinigai. – New York, 1953, p. 
120.

10 Pinigai, bankai, kreditas: Prof. V. Jurgučio skaitytų 1933/1934 
mokslo metais paskaitų stenogramos / V. Jurgutis. – Kaunas, 1934. – 
2 d. D 2 [Bankai], p. 67.

11  Prieiga per internetą – <https://www.money.pl/pieniadze/polski-
zloty-ma-juz-95-lat-zastapil-polskie-marki-i-zatrzymal-hiperinfla-
cje-6370207318341249a.html>; <https://wielkahistoria.pl/marka-
polska-pierwsza-waluta-ii-rzeczpospolitej/; https://pl.wikipedia.
org/wiki/Marka_polska>; <http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/
docmetadata?id=20387>.

12 Prieiga per internetą – <https://www.birzai.rvb.lt/krastotyra/
istorijos-puslapiai-is-sr/887-nacionalines-valiutos-kurejas-is-birz-
krasto-kil-s-vytautas-petrulis>.

Jurgučiui13. Kiti juo laiko iškilų politikos ir visuomenės 
veikėją Ernestą Galvanauską. Tačiau dauguma istorikų 
lito tėvu pelnytai tituluoja politiką ir valstybės veikėją 
Vytautą Petrulį. Ir vis dėlto, kodėl prie Lietuvos 
banko nepastatytas Vytauto Petrulio biustas? Ar jis 
to nenusipelnė?

Nuo kalbų prie darbų

Išrinktas Steigiamasis Seimas 1920 metais darbą 
pradėjo gegužės 15 dieną.14 Valstybės Tarybai perda-
vus savo įgaliojimus Steigiamajam Seimui, Lietuvos 
Valstybės laikinosios konstitucijos15 pamatiniuose 
teiginiuose įtvirtintos institucijos nebeliko, todėl 
Steigiamasis Seimas paskubomis 1920 m. birželio 
2 d. priėmė Laikinąją Lietuvos Valstybės Kons-
tituciją16. Kiek vėliau, 1922 m. kovo 29 d. (Seimas 
priėmė 1922 02 15),17 buvo priimtas žemės reformos 
įstatymas. Blogėjant padėčiai Vokietijoje, po karo 
ostmarkė nuvertėjo, todėl Lietuvos valdžia kartkar-
tėmis vis imdavosi veiksmų dėl nacionalinės valiutos 
įvedimo. 1919 m. vasario 26 d. Ministras Pirmininkas 

13 Prieiga per internetą – <https://aktualijos.lt/galima-pasikalbeti-
su-lito-tevu>; <https://luksasblog.wordpress.com/2018/01/05/
profesorius-vladas-jurgutis-ne-vien-lito-tevas/>; <https://www.
palangostiltas.lt/namas+kuris+mena+lietuviskojo+lito+teva+
vlada+jurguti,7,2,5173.html>; <http://www.archyvai.lt/exhi-
bitions/litui85/p8.htm>; <https://www.ziniuradijas.lt/laidos/
vardan-tos-lietuvos/22-serija-vladas-jurgutis-kunigas-tapes-lito-
tevu?soundtrack=1>; <https://kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/
miesto-pulsas/paminklas-lito-tevui-bus-liejamas-monetu-719772>.

14 Prieiga per internetą – <https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_
r=35549&p_k=1>.

15 1918 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė Lie-
tuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatinius Dėsnius. Ši 
konstitucija turėjo galioti tol, kol Steigiamasis Seimas nuspręs dėl 
Lietuvos valdymo formos ir priims nuolatinę konstituciją. Įstatymų 
leidžiamoji valdžia ir tarptautinių sutarčių tvirtinimas buvo pavestas 
Lietuvos Valstybės Tarybai (kuri veikė kaip savotiškas parlamentas), 
vykdomoji – Valstybės Tarybos Prezidiumui (jį sudarė Prezidentas ir 
2 viceprezidentai), kuris atstovavo valstybei, skelbė įstatymus, skyrė 
aukštesniuosius pareigūnus, ir Ministrų (Ministerių) Kabinetui, kurio 
nariai kontrasignavo Prezidiumo skelbiamus aktus. Prezidiumas 
tvirtino Ministrų Kabineto sudėtį. Abi šios valdžios institucijos buvo 
solidariai atsakingos Lietuvos Valstybės Tarybai. 1919 m. balandžio 
4 d. Lietuvos Valstybės Taryba priėmė naują Lietuvos Valstybės 
Laikinosios Konstitucijos Pamatinių Dėsnių redakciją. Valstybės 
Tarybos Prezidiumas buvo pakeistas vienasmeniu Tarybos renkamu 
Valstybės Prezidentu. Tą pačią dieną Lietuvos Valstybės Prezidentu 
buvo išrinktas Antanas Smetona. Prieiga per internetą – <https://
www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35534&p_k=1>.

16 Valstybės Prezidentas skelbia Laikinąją Lietuvos Valstybės Kons-
tituciją // Laikinosios Vyriausybės žinios –1920, birželio 12, Nr. 
37 – P. 1.

17 Vyriausybės žinios – 1922, balandžio 23, Nr. 83 – P. 1–6.

Penkių markių (Fünf mark) vertės banknotas, išleistas 1918 m. 
balandžio 4 d. (aversas, reversas). šaltiNis – staNislovas 
sAjAuskAs, lIetuvA. lIto IstorIjA, vIlnIus: mokslo Ir encIklopedIjų 
lEidybos cENtras, 2017, p. 15
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M. Sleževičius įsakymu nurodė, kad apskaita turi 
būti vykdoma auksinais.18 Auksinas19 (tai sutautinta 
ostmarkė20) buvo naudojamas algoms mokėti ir pre-
kyboje 1919 –1922 metais, bet išoriškai ir savo verte 
nesiskyrė nuo ostmarkės. 1919 m. rugpjūčio 19 d. 
vyriausybės posėdyje nutarta lietuviškų pinigų vienetą 
pavadinti „muštiniu“,21 tačiau sumanymas nebuvo 
realizuotas. 1922 metais kasdien didėjant infl iacijai, 
skubiai reikėjo kažką daryti. 1922 m. rugpjūčio 21 d. 
priverstinai atsistatydino Finansų, prekybos ir pramo-
nės ministeris rokiškėnas Jonas Dobkevičius22, spaudai 
jį pateikus kaip pagrindinį savų pinigų priešininką.23 
„Laisvė“ prieš rinkimus į II Seimą 1923 m. kovo 25 d. 
nedviprasmiškai klausė: „Kas suvėlino litų išleidimą ir 
privedė prie jų bado?“24, o kitame numeryje konsta-
tavo: „Pinigų – litų išleidimą suvėlino buvęs Finansų 
Ministeris Dabkevičius, liaudininkų – valstiečių šulo 
Griniaus pastatytas.“25 Jonas Dobkevičius tikėjosi, 
kad markė stabilizuosis ir pakils26, deja, viltis žlugo. 
Ilgą laiką nacionalinės valiutos priešininku buvo ir 
signataras Jonas Vailokaitis.27 

Laikinai einantis prezidento pareigas Aleksandras 
Stulginskis Piniginio vieneto įstatymą pasirašė 1922 
m. rugpjūčio 16 d. (Seimas priėmė 1922 m. rugpjūčio 
9 d.28), jame rašoma, kad Lietuvos piniginio vieneto 
įvedimo dieną skelbia Finansų, prekybos ir pramonės 
ministeris.29 Vytautui Petruliui 1922 m. rugpjūčio 21 
d. užėmus Finansų, prekybos ir pramonės ministro 
pareigas,30 reikalai pajudėjo. Pirmųjų litų projektavi-
mo ir gamybos darbus skubos tvarka vykdė Finansų, 
prekybos ir pramonės ministerija (Lietuvos bankas 
dar nebuvo įsteigtas), vadovaujama ministro Vytauto 
Petrulio, ir jau 1922 m. rugsėjo 25 d. jo įsakymu 
paskelbta, kad „nuo 1922 m. spalio mėn. 1 dienos 
įvedamas naujas piniginis vienetas – litas“.31 Litas 
buvo įvestas, kaip nurodė Finansų, prekybos ir pra-
18 Vyriausybės žinios –1919, kovo 5, Nr. 4 – P. 8. 
19 Lietuvos Vyriausybė 1919 m. vasario 26 d. auksino pavadinimu 

įteisino per Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvos teritorijoje apyvartoje 
buvusius vokiečių okupacinės valdžios pinigus ostmarkes.

20 Jonas K. Karys, Nepriklausomos Lietuvos pinigai, Niujorkas, 1953, p. 113.
21 Prieiga per internetą – <https://punskas.pl/wep-content/uplo-

ads/2020/12/Terra2020-2.pdf>.
22 Vyriausyb ės žinios – 1922, rugpjūčio 29, Nr. 104 – P. 3.
23 Gediminas Galva, Ernestas Galvanauskas: politinė biografi ja, Čikaga: 

Akademinės skautijos leidykla, 1982, p. 234.
24 Laisvė, 1923 03 25, Nr. 69 (683), p. 1. Prieiga per internetą – <https://

www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=110595>.
25 Laisvė, 1923 03 27, Nr. 70 (684), p. 1. Prieiga per internetą – <https://

www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=110596>; J. 
Gabrys. Ostas ir litas // Laisvė – 1922, rugsėjo 3, Nr. 151, p. 1. 
Prieiga per internetą – <https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.
do?biExemplarId=110925>.

26 Vladas Jurgutis. Pinigai, bankai ir kreditas. D. 1. 1934, p. 72.
27 Henrikas Paulauskas, Vytautas  Petrulis, Čikaga: Lietuvos tyrimų ir 

studijų centras, 2003, p. 37.
28 Vladas Jurgutis nurodo kitą datą, t. y. 1922 08 03; Vladas Jurgutis. 

Pinigai, 1940, p. 243.
29 Vyriausybės žinios – 1922, rugpjūčio 18, Nr. 103 – P. 1.
30 Vyriausybės  žinios – 1922, rugpjūčio 29, Nr. 104 – P. 3.
31 Vyriausybės žinios – 1922, rugsėjo 30, Nr. 108 – P. 2. Prieiga per 

internetą – <httnep://www.archyvai.lt/exhibitions/litui85/p10.
htm>; Tėvynės balsas, 1922 10 05, Nr. 186, p. 1.

monės ministro Vytauto Petrulio įsakymas, 1922 m.
spalio 1 dieną32. Jonas K. Karys33 monografi joje „Ne-
priklausomos Lietuvos pinigai“ pažymėjo, kad tuo įsa-
kymu „Lietuvos pinigų istorijoje tapo užregistruotas 
vienas didžiausių ir svarbiausių įvykių“34. Taigi lito 
tėvu iš tikrųjų reikia laikyti stalininių represijų auką 
Vytautą Petrulį. Bet iki lito įvedimo reikėjo nuveikti 
daug darbų.

Litų spausdinimas Prahoje

Vyriausybė užsienio poli-
tikos motyvais nutarė pinigus 
spausdinti Čekoslovakijoje.35 
Finansų, prekybos ir pramonės 
ministeris ir Lietuvos banko 
organizatorius Vytautas Petrulis 
1922 m. rugpjūčio 28 d. pasirašė 
sutartį su čekoslovakų litografi ne 
fi rma Andres Haase, atstovauja-
ma pono Josef‘o Staudacher‘io, 
dėl litų spausdinimo.36 1922 m. 
rugpjūčio 30 d. ministeris Vy-
tautas Petrulis kreipėsi į Užsienio 
reikalų ministeriją raštu Nr. 1934 
(su prierašu labai skubiai), prašy-
damas pasiųsti Lietuvos atstovui į 
Prahą tokią telegramą: „Bankno-
tų spausdinimo sutartis padaryta 
su A. Haase. Kol nepribus komisija imkit priežiūros 
priemonės.“ Apie telegramos išsiuntimą Vytautas Pe-
trulis paprašė jį informuoti.37 Rugpjūčio 30 d. Pranas 
Dailidė nurodė išsiųsti Donatui Malinauskui į Prahą 
šifruotą tokio turinio telegramą: „Prague Hotel Palace 
(užbraukta) Stefani Malinauskas Banknotų spausdi-
nimo sutartis padaryta su Haase. Iki pribus Komisija 
imkite priežiūros priemones. Petrulis.“38 Donatas 
Malinauskas nedelsdamas telegrafavo į Kauną, 

32 Vyriausybės žinios – 1922, rugsėjo 30, Nr. 108 – P. 2. Prieiga per 
internetą – <http://www.archyvai.lt/exhibitions/litui85/p10.htm>; 
Tėvynės balsas, 1922 10 05, Nr. 186, p.1.

33 Jonas Karys-Kareckas (1903–1984) 1919 m. Lietuvos kariuome-
nės savanoris, 1919–1920 m. dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 
kovose, buvo sužeistas. Dirbo Finansų ministerijoje. 1936–
1939 m. Kauno monetų kalyklos vedėjas.

34 Jonas K. Karys, Nepriklausomos Lietuvos pinigai, Niujorkas, 1953, 
p. 140. 

35 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 923, ap. 1, 
b. 216, l. 66.

36 Finansų ministerijos nusistatymas // Lietuva, 1922 09 02, Nr. 
197 (1019) p. 1. Dėl mūsų pinigų // Laisvė, 1922 09 02, Nr. 150, 
p. 1. Nauji pinigai // Laisvė, 1922 09 01, Nr. 149, p. 1. Priei-
ga per internetą – <https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.
do?biExemplarId=110905>, <https://archyvai.lt/exhibitions/
litui85/p2.htm>; <https://www.pinigumuziejus.lt/lt/parodos/
litas-tradicijos-ir-dabartis>, <https://www.bernardinai.lt/2018-
01-17-kaip-a-varnas-litus-kure/>, <https://www.facebook.com/
watch/?v=103970269760118>, <https://www.epaveldas.lt/vbspi/
biRecord.do?biExemplarId=64330>, <https://www.epaveldas.lt/
vbspi/biRecord.do?biExemplarId=110914>.

37 LCVA, f. 383,  ap. 7, b. 281, p. 42.
38  Ibid., p. 41.

Lietuvos fi nansų, 
pramonės ir prekybos 
ministras Vytautas 
Petrulis (1890–1941) 
E. Galvanausko VII 
kabinete (nuo 1922 m.
rugpjūčio 21 d.). 
šaltiNis – staNislovas 
sajausKas, liEtuva. lito 
istorija, vilNius: moKslo 
Ir encIklopedIjų leIdybos 
cENtras, 2017, p. 25
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Užsienio reikalų ministeriją, Pr. Dailidei, prašydamas 
„ministerio Petrulio skubiai atsiųsti sutarties nuorašą 
ir pranešti komisijos sudėtį ir atvykimo dieną. Ar ko-
misijon nepaskirti Česlovas Liandsbergis?“39 Rugsėjo 
2 d. Pr. Dailidė telegramoje iš Prahos pažymi, kad 
sutarties su Haase reikia „prašyti Petrulio“.40 Rugsėjo 
2 d. Vytautas Petrulis informavo „Tėvynės balso“ 
skaitytojus apie sutartį su Čekoslovakijos litografijos 
firma.41 Tiesa, ELTA neišvengė klaidos ir nurodė 
sutarties pasirašymo datą 1922 m. rugpjūčio 29 d., o 
ne 28 d. (šią klaidą kartoja Rūta Kuncienė42 ir daugelis 
dabartinių straipsnių autorių).43 

Adomas Varnas nedalyvavo 
kuriant centų kupiūras

Pasirašant sutartį su A. Ha-
ase dalyvavo ir Čekoslovakijos 
konsulas Jaroslavas Galia44. 
Pirmoji partija atspausdintų 
lietuviškų pinigų (litų) pagal 
sutartį turėjo būti pristatyta į 
Lietuvą iki lapkričio 16 dienos, 
kita dalis iki lapkričio 30-osios, 
o galutinis pristatymas turėjo 
įvykti iki gruodžio 15 dienos. 
Rugsėjo 5 d. Finansų depar-
tamentas (P. Norkus) išsiuntė 
du sutarties nuorašus Užsienio 
reikalų ministerijai. Vienas 
nuorašas liko ministerijoje, kitą 
buvo paprašyta išsiųsti Lietuvos atstovui Prahoje.45 
Šios ministerijos Bendrojo departamento direktorius 
Pranas Dailidė tiktai 1922 m. rugsėjo 25 d. išsiuntė 
sutarties su Haase firma dėl pinigų spausdinimo 
nuorašą.46 Ką turėjo prižiūrėti Donatas Malinauskas 
Prahoje, neturėdamas sutarties su Haase firma? Ar 
priežiūros komisija, kuri išvyko į Prahą gerokai anks-
čiau, negalėjo atvežti litų spausdinimo sutarties? Ado-
mas Varnas prisimena, kad „sutartis buvo sudaryta be 
jokio kontakto su dailininku ar su kitu kompetentingu 
asmeniu. Sėdau į traukinį, pasiėmęs sutarties nuorašą, 
ir, kai jį perskaičiau važiuodamas vagone, norėjau 
grįžti nuo Kybartų ir atsisakyti to darbo. Tačiau apsi-
galvojau, kad reikalas skubus, kuo nors pakeisti sunku, 

39  Ibid., p. 40.
40  Ibid.
41 Finansų ministerijos darbai // Tėvynės balsas, 1922 09 02, Nr. 158. 

p. 2.
42 Rūta Kuncienė, Lietuvos pinigai 1915–1941, Vilnius: Lietuvos naci-

onalinis muziejus, 1995. p. 47.
43 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 245, l. 36–41. Prieiga per internetą – <http://

www.archyvai.lt/exhibitions/litui85/p2.htm>.
44 Jaroslavas Galia (ček. Jaroslav Galia; gimė 1875 m. spalio 31 d. Ko-

pršivnicėje (dab. Čekijoje) – mirė 1941 m. gegužės 22 d. Prahoje) 
– Čekoslovakijos diplomatas, čekų muzikos teoretikas ir kompozi-
torius.

45 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 36.
46 Ibid., p. 35.

nebeapsimoka nė žmonių pykinti.“47 1922 m. rugsėjo 
8 d. „Tėvynės balso“ skaitytojai buvo informuoti, kad 
Prahon išvažiavo visa komisija ir laikinuoju jos pir-
mininku paskirtas dailininkas Adomas Varnas. Kodėl 
laikinuoju? Galbūt dėl skubotumo. Kiti komisijos na-
riai: Kalvaitis48, Ritėnas ir Valstybės kontrolės atstovas 
Drevinskis.49 Adomas Varnas savo atsiminimuose mini 
Antaną Kalvaitį, V. Gavelį, Drevinskį.50 A. Varnas 
nurodė, kad Vytautas Petrulis jam „tik iš vakaro buvo 
paskambinęs ir pasakęs, kad rytoj turėsi išvažiuoti 
į Prahą lietuviškų litų kurti ir spausdinti. Prašiau 
duoti bent porą dienų apsigalvoti, paplanuoti, bet 
pasakė, kad skubus reikalas, nebeįmanoma laukti.“51 
Dailininkas buvo informuotas, kad „nuvažiavęs jau 
rasiu su pačios spaustuvės suprojektuotais piešiniais 
spausdinamus centų banknotus. Reikia tai prižiūrėti 
ir litų spausdinimą suorganizuoti.“52 Lieka neaišku, 
kieno dėka centuose atsirado Vyčio herbas. Jis panašus 
į Donato Malinausko protėvių Kęstučių-Gediminų 
herbą. Kas parinko ir įkomponavo į centus datą –  
1922 m. lapkričio 16 d. Tai kita diena po pirmosios 
pinigų partijos išspausdinimo pagal sutartį. Dailinin-
kas, prisimindamas dvylika mėnesių užtrukusį darbą 
Prahoje, pasakojo: „Prahoje sudariau piešinius 1, 2, 
5, 10, 20, 50 ir 100 litų banknotų. Reikėjo dugnui 
sudaryti tinklinį piešinį, kur būtų du tinklai raizgomi, 
kad nebūtų galima pinigų falsifikuoti. Svarbu buvo 
sujungti tokias spalvas, kurių nebūtų galima pinigų pa-
dirbėjams fotografiškai išskirti. Teko skubėti, nebuvo 
laiko perdirbti piešinių. Pasitardavome su Lietuvos at-
stovu Prahoje Donatu Malinausku. Jis irgi vargingose 
sąlygose dirbo, nes neturėjo reprezentacinės būstinės, 
negalėjo nieko pas save kviesti.“53

„Tėvynės balsas“ 1922 m. spalio 1 d. informavo 
skaitytojus, kad p. Galia dviem savaitėm išvyko į 
Prahą.54 Bet negalima nepastebėti akivaizdaus nesu-
sikalbėjimo. Donatas Malinauskas spalio 4 d. prašo 
47 J. Prunskis. Šimto metų gyvenimas. Dailininkas Adomas Varnas 

pasakoja // Draugas. Mokslas, menas, literatūra – 1979, sausio 13, 
Nr. 11 (2), p. 2. Prieiga per internetą http://www.draugas.org/
archive/1979_reg/1979-01-13-PRIEDAS-DRAUGASm.pdf

48 Antanas Kalvaitis (1895–1991), diplomatas, ekonomistas, pianistas.
49 Finansų ministerijoje // Tėvynės balsas – 1922, rugsėjo 8, Nr. 163, 

p. 3. J. Prunskis. Šimto metų gyvenimas. Dailininkas Adomas Varnas 
pasakoja // Draugas. Mokslas, menas, literatūra – 1979, sausio 13, 
Nr. 11 (2), p. 2, 3. Prieiga per internetą – <http://www.draugas.
org/archive/1979_reg/1979-01-13-PRIEDAS-DRAUGASm.pdf>.

50 Zita Žemaitytė, Adomas Varnas. Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: Baltos 
lankos, 1998, p. 144. Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau – 
LLMA), f. 374, ap. 1, b. 60, p. 11.

51 J. Prunskis. Šimto metų gyvenimas. Dailininkas Adomas Varnas 
pasakoja // Draugas. Mokslas, menas, literatūra – 1979, sausio 13, 
Nr. 11 (2), p. 3. J. Daugailis. Kaip Čekoslovakijoje spausdino litus 
// Draugas – 1968, rugsėjo 28, Nr. 229 (39), p. 5, 7. Prieiga per 
internetą – <http://www.draugas.org/archive/1979_reg/1979-01-
13-PRIEDAS-DRAUGASm.pdf>, <https://www.draugas.org/
archive/1968_reg/1968-09-28-PRIEDAS-DRAUGAS.pdf>.

52 Ibid.
53 J. Prunskis. Šimto metų gyvenimas. Dailininkas Adomas Varnas pasakoja 

// Draugas. Mokslas, menas, literatūra –1979, sausio 13, Nr. 11 (2), p. 
3. Prieiga per internetą – <http://www.draugas.org/archive/1979_
reg/1979-01-13-PRIEDAS-DRAUGASm.pdf>.

54 Kauno kronika. Čekoslovakų konsulas // Tėvynės balsas, 1922 10 
01, p. 3.

Adomas Varnas (1879–
1979) – dailininkas, 
pirmųjų lietuviškų 
banknotų autorius. 
šaltiNis – NacioNaliNis 
m. k. čIurlIonIo dAIlės 
muzIejus (nmkčdm)
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atsiųsti prekybos sutartį su Čekoslovakija.55 Spalio 
9 d. Petras Klimas teiravosi pasiuntinybės Prahoje, 
kada sugrįš Galia ir parveš žadėtus banknotus (kodėl 
užbrauktas Galvanauskas?).56 Donatas Malinauskas 
nevilkindamas atsakė į Petro Klimo paklausimą: 
„Galia Kaunan sugrįš spalių 13 d., atveš mūsų siun-
tinių per Šenbergą57 jau pasiuntus centų pavyzdžius. 
2000000 litų smulkiais bus pristatyta šio mėnesio 
gale. Tuojau atsiųskite man įgaliojimą derėtis dėl 
prekybos sutarties tose ribose, kur Galia atvežė 
Prahon.“58 Vizuota, kad šifruotą 1922 m. spalio 10 d.
telegramą perduoti Petruliui. Žurnalas „Karys“ 1922 
m. spalio 12 d. rašė: „Litų spausdinimo darbas Pragoje 
eina sėkmingai. Šiomis dienomis prisiųsti pirmieji 
mūsų centų pavyzdžiai. Jie atrodo gražesni ir daug 
geriau nusisekę, negu laikini litai. Kol kas prisiųsti 
tik smulkieji nuo 1 iki 50 centų. Jie tokio formato 
kaip vokiečių dvi markės. Litai bus daug didesni. 
Jų pavyzdžių dar neprisiųsta. Aukščiausia suma bus 
100 litų. Mūsų komisijai Pragoje padeda dirbti 15 
čekoslovakų fi nansų min-jos valdininkų, kurie kon-
troliuoja litų spausdinimą. Apie spalių 15 d. iš Pragos 
grįš Čekų Slovakų atstovas Lietuvai, kuris parlydės 
pirmą partiją litų.“59

Laikinieji pinigai

Dėl laikinųjų litų spausdinimo Vytautas Petrulis 
derėjosi su Oto Elsnerio spaustuvės direktoriumi 
Fritz‘u v. Lindenau praėjus dviem dienoms po pasi-
rašytos sutarties su Haase, tai yra 1922 m. rugpjūčio 
30 d. O kitą dieną (31 d.) Dulskis ir Norkus pasirašė 
sutartį.60 Laikinųjų pinigų spausdinimo priežiūrai, 
kaip pranešė laikraštis „Lietuva“ (1922 m. rugsėjo 
8 d.), į Berlyną išvyko komisija, sudaryta iš Finansų 
ministerijos darbuotojų: Dulskio, prof. Songailos, Ga-
linaičio, Kulakausko ir Valstybės kontrolės tarnautojo 
Kremerio.61 Pinigų spausdinimo darbai vyko beveik 

55 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 34.
56 Ibid., p. 33.
57 Vsevolodas Šenbergas (1898–1985).
58 LCVA, f. 383, ap. 7, b.  281, p. 32.
59  Karys, 1922 10 12, Nr. 41 (177), p. 493. 
60 Lietuvos banko laikinieji banknotai // Lietuva – 1922, spalio 15; 

1922, spalio 18.; Rūta Kuncienė, Lietuvos pinigai 1915–1941, Vilnius: 
Lietuvos n  acionalinis muziejus, 1995, p. 39–40.

61 Iš Finansų ministerijos darbuotės // Lietuva – 1922, rugsėjo 8, 
Nr. 202, p. 2. Paskutinės žinios // Laisvė – 1922, rugsėjo 8, Nr. 
155,  p. 1. Prieiga per internetą – <https://www.epaveldas.lt/
preview?id=C1C1B0000658346-1922-rugs.8>.

lygiagrečiai. Pagal sutartį, laikinieji banknotai turėjo 
būti atspausdinti per tris savaites, tai yra iki rugsėjo 
21 d., kita dalis – iki 27 d.62 Lapkričio 9 d. Lietuvos 
banko valdybos narys / Direktorius / p. Juozas Pa-
knys buvo įgaliotas Finansų ministerijos sunaikinti 
akmenis Otto Elsner‘io spaustuvėje Berlyne, ant ku-
rių buvo spausdinami laikinieji litų banknotai.63 Deja, 
nepavyko rasti abiejų komisijų narių komentarų apie 
pinigų spausdinimą tiek Berlyne, tiek Prahoje, nors 
akivaizdu, kad nesusipratimų neišvengta.

Premjeras Ernestas Galvanauskas kontroliuoja 
pinigų spausdinimą Prahoje

1922 m. spalio 12 d. premjeras Ernestas Galvanaus-
kas telegrafavo D. Malinauskui į Prahą, prašydamas 
Banko pageidavimu paklausti Varno, ar tikrai jo žmona 
įtraukta į komisiją pinigų spausdinimui.64 Signataras 
nedelsdamas spalio 14 d. atsakė premjerui: „Varnienė 
dalyvauja, bet kol nebus atsakyta Varnui gali ir dalyvau-
ti, kas kaipo pirmininko žmonai ir ligonei, manau, visai 
neleistina.“65 Kas priėmė Užsienio reikalų ministerijoje 
Donato Malinausko telegramą ir ją spalio 16 d. perdavė 
Jurgučiui ir Petruliui, nėra aišku, nes nėra ant telegra-
mos E. Galvanausko parašo. Tačiau spalio 16 dieną 

62 Paskutinės žinios // Laisvė – 1922, rugsėjo 8, Nr. 155, p.1.
63 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 237.
64 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 29.
65 Ibid., p. 28.

Vieno cento vertės banknotas (aversas, reversas). iliustr. iš liEtuvos 
pInIgų, IšleIstų 1922 m. lApkrIčIo 16 d., pAvyzdžIAI, [domInInkAs 
Kaubrys]. šaltiNis – staNislovas sajausKas, liEtuva. lito istorija, 
vIlnIus: mokslo Ir encIklopedIjų leIdybos centrAs, 2017, p. 32

Vieno lito vertės banknotas (aversas, reversas). iliustr. iš liEtuvos 
pInIgų, IšleIstų 1922 m. lApkrIčIo 16 d., pAvyzdžIAI, [domInInkAs 
Kaubrys]. šaltiNis – staNislovas sajausKas, liEtuva. lito istorija, 
vIlnIus: mokslo Ir encIklopedIjų leIdybos centrAs, 2017, p. 32

Lietuvos banko laikinieji penkių litų banknotai (1922 m. rugsėjo 
10 d., Berlynas, Oto Elsnerio spaustuvė). šaltiNis – staNislovas 
sAjAuskAs, lIetuvA. lIto IstorIjA, vIlnIus: mokslo Ir encIklopedIjų 
lEidybos cENtras, 2017, p. 26

Penkių litų vertės banknotas (aversas, reversas). iliustr. iš 
lIetuvos pInIgų, IšleIstų 1922 m. lApkrIčIo 16 d., bAndomIejI 
pAvyzdžIAI be numerIų, [domInInkAs kAubrys]. šaltiNis – staNislovas 
sAjAuskAs, lIetuvA. lIto IstorIjA, vIlnIus: mokslo Ir encIklopedIjų 
lEidybos cENtras, 2017, p. 31, 215
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M. Avietėnaitė, užsienio reikalų ministro pavedimu, 
informuoja Vytautą Petrulį apie Donato Malinausko 
pateiktą informaciją apie dailininką Varną ir jo žmoną.66 
Šeštame ir septintame Ernesto Galvanausko Vyriausy-
bės Kabinetuose Vladas Jurgutis buvo užsienio reikalų 
ministras nuo 1922 m. sausio 1 d. iki 1922 m. rugsėjo 
28 d. Pirmuoju Lietuvos banko valdytoju Vladas Jurgu-
tis buvo paskirtas 1922 m. rugsėjo 28 d. Iki šios datos 
visas su litų spausdinimu sietinas problemas sprendė 
Vytautas Petrulis tiek Prahoje, tiek Berlyne. Nors ant 
visų kupiūrų, išspausdintų Prahoje, yra nurodyta viena 
data – 1922 m. lapkričio 16 d., tačiau tik ant centų ir 
vieno lito banknoto yra ministro Vytauto Petrulio ir 
Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos vyriausiojo 
inspektoriaus Ipolito Jazdausko parašai67. Ant didesnio 
nominalo kupiūrų – jau Vlado Jurgučio ir dar keturių 
asmenų: Juozo Paknio, Adomo Prūso, Juliaus Kaupo, 

66 Ibid., p. 27.
67 Rūta Kuncienė, Lietuvos pinigai 1915–1941, Vilnius: Lietuvos nacio-

nalinis muziejus, 1995, p. 47; Stanislovas Sajauskas, Lietuva. Lito istorija, 
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017, p. 31.

Pijaus Grajausko parašai. 1922 m. spalio 21 d. Vladas 
Jurgutis kreipėsi į Ministrą Pirmininką ir užsienio 
reikalų ministrą Ernestą Galvanauską: „Malonėkite ne-
atsisakyti skubiai pasiųsti šifru telegramą mūsų atstovui 
Pragoje, kurios tekstą čenai pridedu.“68 Premjeras E. 
Galvanauskas telegrafuoja į Prahą: „Praneškit Varnui 
dėti visų pastangų, kad pirmoji partija išeitų 27 spalio, 
antrosios nors dalis 7 lapkričio. Laukiame atsakymo.“69 
Donatas Malinauskas nedelsdamas spalio 23 d. atsakė 
premjerui, tačiau premjeras tik spalio 25 d. nurodė 
pranešti p. Jurgučiui, pažymint, kad tik šiandien gau-
tas atsakymas: „Abiem atvejais kaip pageidaujat bus 
išsiųsta, jei iki septintos lapkričio sugrįš Prahon pir-
mosios partijos palydovai. Malinauskas.“70 Akivaizdus 
melas, kad „tik šiandien“ gautas atsakymas, galbūt tai 
nereikšminga aplinkybė, o gal norėta pabrėžti atstovo 
Prahoje neveiklumą. Vicekonsulo J. Galios 1922 10 27 
raštas rusų kalba Lietuvos banko direktoriui patvirtina 
Donato Malinausko pateiktą informaciją: „Директору 
Литовскаго Эмиснаго Банка Проф. Юргутису в 
Каунас. Консульство Чехословацкой Республики в 
Каунас получило из Праги телеграмму слѣдующаго 
содержания: „Сегодня отослано из Праги в вагонах 42 
милионов болѣе билетов в том числѣ и 50 центов. 
Вагоны прибудутъ в Вирбаленъ во вторник вечером. 
Точное время будет сообщано допoлнительно. 
Сопровождают чиновники Ступка и Кржижек.“71 
(Lietuvos Emisijos Banko direktoriui prof. Jurgučiui 
Kaunas. Čekoslovakijos respublikos konsulatas Kaune 
gavo iš Prahos telegramą: „Šiandien išsiųsti iš Prahos 
vagonai su 42 milijonais banknotų, tarp jų ir 50 centų. 
Vagonai atvyks į Virbalį antradienį vakare. Tikslų laiką 
pranešime atskirai. Lydės valdininkai Stupka ir Križe-
kas.) Lietuvos bankas lapkričio 2 d. informuojamas, 
kad lietuviškus banknotus lydės A. Haase firmos dar-
buotojas Anton‘as Stupka ir Čekoslovakijos valstybinės 
apsaugos prezidento Richard‘o Bienert‘o72 komandiruo-
tas apsaugos inspektorius, tarptautinio piniginių ženklų 
apsaugos skyriaus vedėjas Alois‘as Křížek‘as.73 Be to, 
jis dirbo specialiame skyriuje, įkurtame 1922 metais, 
kovai su pinigų padirbinėjimu.74 Po to, kai teisininkas 

68 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 26.
69 Ibid., p. 25, 23.
70 Ibid., p. 24, 23.
71 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 31.
72 Richard Bienert (1881–1949) – Prahos policijos pareigūnas, jau tarnavęs 

Austrijoje, o po 1918 m. buvo paskirtas policijos prezidentu Čekoslo-
vakijos sostinėje. Nuo 1924 m. ėjo viceprezidento pareigas, o nuo 1939 
m. – provincijos politinės administracijos (provincijos biuro) prezidentas 
Bohemijoje. Jo politinė karjera pasiekė aukščiausią tašką Bohemijos ir 
Moravijos protektorato vyriausybėje, kur jis buvo vidaus reikalų minis-
tras nuo 1942 m. ir ministras pirmininkas nuo 1945 m. sausio iki 1945 
m. gegužės 5 d. 1945 m. gegužę buvo suimtas už bendradarbiavimą su 
naciais ir 1946 m. liepą nuteistas kalėti trejus metus.

73 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 33.
74 Prieiga per internetą – <https://books.google.lt/books?id=cq9D

AQAAMAAJ&pg=PA216&lpg=PA216&dq=alois+k%C5%99%C
3%AD%C5%BEek&source=bl&ots=0VW0I5hAtU&sig=ACfU3U
00Nu_qiczs_61G60zQeX73_0vM6w&hl=lt&sa=X&ved=2ahUKE
wjhucK3keT1AhUitYsKHflhDmAQ6AF6BAgREAM#v=onepage
&q=alois%20k%C5%99%C3%AD%C5%BEek&f=false>.

Čekoslovakijos konsulo Lietuvoje prof. Jaroslavo Galios rašto 
(1922 m. spalio 27 d.) Lietuvos banko direktoriui prof. Vladui 
Jurgučiui faksimilė. šaltiNis – lcva, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 31

Čekoslovakijos konsulo Lietuvoje prof. Jaroslavo Galios rašto 
(1922 m. spalio 2 d.) Lietuvos banko direktoriui prof. Vladui 
Jurgučiui faksimilė. šaltiNis – lcva, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 33 
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Jaroslav‘as Křížek‘as informavo 
Donatą Malinauską apie netvarką 
Lietuvos pasienyje Virbalyje, tapo 
persona non grata Lietuvoje.75 
Antanas Dėdelė 1923 m. sausio 
25 d. informavo Užsienio reikalų 
ministerijos pasų skyriaus vedėją, 
kai tuo metu Donato Malinausko 
Prahoje nebuvo, kad atstovybė-
je lankėsi Jaroslav‘as Křížek‘as, 
norėdamas gauti vizą į Latviją. 
Primindamas, kad praeitais metais 
jis papirkimo būdu norėjo įsigyti 
spausdinamų litų.76 Buvo ir dar 
keistesnių epizodų, netgi sabotažo, 
kuris paralyžiavo pasiuntinybės Pra-
hoje darbą. Kaunas negalėjo išsiųsti 
tokio turinio paklausimo į Prahą: 
„Praneškit skubiai, ar Haase galės 
septintojo išsiusti litų kupiūras“77, 
nes Antanas Dėdelė parsivežė šif-
rą Kaunan.78 Akivaizdu, kad taip 
A. Dėdelė paralyžiavo pasiun-
tinybės darbą Prahoje. Matyt, 
neatsitiktinai 1925 m. Donatas 
Malinauskas rašė, kad „ypatingu 
rūpesniu Ministerio pirmininko 
Galvanausko ir užsienių reikalų 
ministerio kun. Jurgučio, prieš mano 
norą ir pasirinkimą, nepaisant mano 
energingų protestų, man buvo per 
prievartą „duotas“ sekretorius, ku-
riam be reprezentacijos, buvo ypatingu būdu pavestos 
bemaž visos pasiuntinybės funkcijos, neišimant kasos 
ir net šifrų. Be to jam buvo pavesta sekti mano darbas. 
Žinoma, aš negalėjau susiprasti su tokia padėtimi. Man 
nuvykus į Prahą ir suėmus visą į savo vedamąją ranką, 
man skirtoji manekeno rolė teko sekretoriui .“79

Lietuvos bankas 1922 m. lapkričio 2 d. kreipėsi į 
premjerą E. Galvanauską, kad skubiai išsiųstų šifru 
telegramą į Prahą, kurioje prašoma pranešti „Varnui 
dėti visų pastangų, kad septinto lapkričio būtų išsiųs-
tos ir litų kupiūros. Reikalingiausios yra litų ir 50 cen-
tų kupiūros“.80 Lapkričio 3 d. Donatas Malinauskas 
telegrafavo Galvanauskui iš Prahos prašydamas: „Gal 
galima pakartoti žodžiais. Raktas Dėdelė Kaune.“81 
Akivaizdu, kad Lietuvos atstovybė Prahoje negalėjo 
perskaityti šifruotų telegramų iš Kauno. Lapkričio 2 d. 
Vladas Jurgutis kreipėsi į Ministrą Pirmininką ir už-
sienio reikalų ministrą E. Galvanauską, kad jis išsiųstų 

75 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p . 62.
76 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 391, p. 109.
77 Ibid., p. 22.
78 Ibid.
79 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 567a, l. 171–171a.
80 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 18, 19.
81 Ibid., p. 17.

pridedamas dvi telegramas į Prahą 
ir Berlyną.82 Kokios tai telegramos, 
neaišku, be to, ir dokumentų eilės 
tvarka pažeista (datų seka). Lapkričio 
3 d. Galvanauskas atviru tekstu liepia 
įsakyti Varnui, kad jis lapkričio 7 d. 
išsiųstų ir smulkias vieno ir 50 centų 
kupiūras.83 Esant karo stoviui atsto-
vybėje Prahoje, susilaukta ir premje-
ro E. Galvanausko, ėjusio ir užsienio 
reikalų ministro pareigas, rašto: „At-
eina skundų, kad p. Varnas elgiasi 
nepasitaręs su kitais komisijos nariais 
ir Atstovu. Prašau atkreipti p. Varno 
domę, kad jis turi veikti sutartinai ir 
Tamstai referuoti apie darbų eigą.“84 
Sunku pasakyti, kada premjero raštas 
pasiekė Prahą, bet tikėtina, kad po 
lapkričio 4 dienos, nes tai paskutinis 
Varno atviras tekstas, nešifruotas 
ir išsiųstas be Donato Malinausko 
žinios. Pats teksto turinys intriguo-
jantis: „Antras transportas gali buti 
iszsiustas tiktai keturiolikta penkio-
likta su likucziais centu ir vieno bei 
penkiu litu po du milionu kupiuru 
jeigu darbo pagrejtinimui duosite 
telegrafu leidima nenumeruoti vieno 
bei penkiu litu ir pakeisti spaudos 
budas nekeiciant veik spaudiniu ver-
tės. Varnas.“85 Bronius Balutis lap-
kričio 5 d., 11 val. 35 min., telefonu 

apie Varno telegramą informavo Jurgutį. Lapkričio 
5 d. Jurgučio atsakymą šifruota telegrama išsiuntė 
Balutis į Prahą: „Perduokite Varnui penkioliktos 
laukti negalime. Tuojaus siusti kas parengta. Tuo-
jaus telegrafuoti kada ir kiek išsiųsite. Litai butinai 
numeruoti. Jurgutis.“86 Kauną Varnas informuoja su 
Donato Malinausko žinia šifruotomis telegramomis: 
1922 m. lapkričio 7 d. – „Prašau pranešti Jurgučiui, 
kad 8 lapkričio išsiųsime pilną vagoną dešimties ir 
vien visų penkiasdešimties centu.“87 Lapkričio 8 d. 
Malinauskas siunčia šifruotą telegramą į Užsienio 
reikalų ministeriją: „Praneškite Jurgučiui, kad 8 lap-
kričio Stupka išlydi vagoną 112 dėžių 4800000 litų. 
Jei laimingai, šeštadienį ryta atvyks Kaunan. Reikės 
užmokėti fi rmai 928000 kronų. Per sąvaitę laiko po 
antrojo bus trečias transportas bet rodos litų negalės 
būt. Rytoj Paknys išaiškins telefonu.“88 Lapkričio 8 d.
Malinauskas pranešė Užsienio reikalų ministerijai: 

82 Ibid., p. 21.
83 Ibid., p. 15, 16.
84 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 1 2, 13, 14.
85 Ibid., p. 11.
86 Ibid., p. 10.
87 Ibid., p. 9.
 88 Ibid., p. 8.

Lietuvos banknotų pavyzdžių albumas 
su dedikacija Lietuvos atstovui 
Čekoslovakijoje Dovui Zauniui (1892–
1940). šAltInIs – nmkčdm
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„Paknys89 prašo pranešti Jurgučiui, kad lapkričio 10 d.
naktį priimtų Virbaly Stupką. Dėlei trečio transporto 
kol kas yra tikrų trys milijonai litų centais.“90 Lapkri-
čio 22 d. Malinauskas informavo ministeriją, kad tre-
čias transportas padidės vienu milijonu litų. 25-to bus 
Kaune 14000000 litais. Gruodžio 2 d. Kaune 25000000 
litais.91 Lapkričio 18 d. Malinauskas informavo Užsienio 
reikalų ministeriją, B. K. Balutį92: „Septiniolikto išeina 
2 vagonu su 4000000 litų centais ir 2000000 litų po 
penkis litus. Pryšakinė pusė penkių litų labai blogai 
išeina gal darbą sustabdyti ir liepti išnaujo padirbti. Apie 
29 bus Kaune sekantys transportas, kuris duos 6000000 
vieno lito. Tuojaus atsakykite. Varnas.“93 Varnas, jau 
gyvendamas JAV, prisimins, kad gavo vertingų pata-
rimų iš Donato Malinausko.94 Išlikusiuose archyvuose 
nėra visų signataro telegramų, siųstų iš Prahos į Kauną. 
Prieš Kalėdas pinigai baigiami spausdinti, ir šventėm 
Donatas Malinauskas sugrįžo į Lietuvą, visus reikalus 
pavesdamas tam pačiam sekretoriui Dėdelei95. Anot 
Adomo Varno, jis apie čekų pinigų spausdinimo pri-
žiūrėtojų darbą informavo Vladą Jurgutį prieš Kalėdas 
ir bankas jiems atsiuntė labai gražias dovanas – pilnas 
algas, kokias gaudavo iš spaustuvės.96 Donatas Mali-
nauskas 1926 metais prisimins, kad užsilaikyti Kaune 
patarė Ernestas Galvanauskas, motyvuodamas padėti-
mi Klaipėdos krašte, ir prašė sulaukti informacijos iš  
A. Smetonos.97 Į Prahą sugrįžo vasario viduryje. 
Laikraštis „Lietuva“ informavo savo skaitytojus apie 
išleidimą į apyvartą 10 litų banknotų 1923 metų vasa-
rio antroje pusėje98, o kovo mėnesio pabaigoje apie 50 
litų banknotų99 išleidimą į apyvartą. Praėjus metams 
nuo pinigų spausdinimo Prahoje pradžios, rugsėjo 
mėnesį premjeras E. Galvanauskas, nenurodęs dienos, 
atgaline data, tai yra nuo birželio 30 dienos, atleido  
D. Malinauską iš Lietuvos chargé d’affaires Čekoslovaki-
joje pareigų. Atleidimo dokumentą, užmiršęs nurodyti 
datą, pasirašė administracijos departamento direktorius 
Pr. Dailidė. Adomas Varnas už 12 mėnesių darbą 
Prahoje gavo 15 000 litų atlygį ir pasiliko dar dviem 
mėnesiams atostogų Čekoslovakijoje.100

89 Juozas Paknys (gimė 1883 m. rugsėjo 23 d. Pakniškių viensėdyje 
prie Jūžintų, Rokiškio rajone – mirė 1948 m. sausio 3 d. Reutlinge-
ne, Vokietija) – ekonomistas, bankininkas, Lietuvos socialdemokratų 
partijos ir visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos socialinės apsaugos ir 
darbo ministras, Lietuvos banko vadovas. 1922 m. finansų, prekybos 
ir pramonės viceministras. Nuo 1922 m. spalio mėn. dirbo Lietuvos 
banke,, buvo Vlado Jurgučio pavaduotojas. Jo nerepresavo ir okupacinės 
valdžios. 1940 m. pabaigoje–1941m. viduryje LSSR finansų liaudies 
komisaro pavaduotojas. 1941 m. Lietuvos laikinosios vyriausybės fi-
nansų viceministras, Lietuvos banko valdytojas.

90 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 7.
91 Ibid., p. 6.
92 Bronius Kazys Balutis (1880 –1967). 
93 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 281, p. 5.
94 Zita Žemaitytė, Adomas Varnas. Gyvenimas ir kūryba, Vilnius: Baltos 

lankos, 1998, p. 144.
95 LCVA, f. 923, ap. 1, b. 567a, l. 172.
96 LLMA, f. 374, ap. 1, b. 60, p. 12.
97 Ibid.
98 Lietuva, 1923 02 22, p. 4.
99 Lietuva, 1923 03 27, p. 5.
100 J. Daugailis. Kaip Čekoslovakijoje spausdino litus // Draugas – 1968, 

rugsėjo 28, Nr. 229 (39), p. 7. Prieiga per internetą – <https://www.
draugas.org/archive/1968_reg/1968-09-28-PRIEDAS-DRAUGAS.pdf>.

Vietoj epilogo

Nepaisydamas sutarties sąlygų sunaikinti visus 
litų eskizus, bandomuosius vienpusius ir dvipusius 
atspaudus, Adomas Varnas išsaugojo ir parsivežė į 
Lietuvą nors ir nedidelę dalį tos „makulatūros“, kuri 
pateko į kolekcininkų bei muziejų rinkinius. Naciona-
liniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomas 
A. Varno sukurtų banknotų projektų albumas ir 
pirmųjų Lietuvos pinigų pavyzdžiai.101 Kiek tokių al-
bumų pagamino Adomas Varnas, nėra žinoma, tačiau 
švenčiant pirmąsias banko įkūrimo metines Lietuvos 
bankas paprašė prof. J. Galios priimti dovaną, dabar-
tinių Lietuvos pinigų pavyzdžių albumą.102 Matyt, 
analogiškas albumas saugomas M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje su Adomo Varno ir dviejų komisijos 
narių103 dedikacija: „Aukštai Gerbiamam Lietuvos 
atstovui Čekoslovakijai Ministeriui Rezidentui Dr. 
Zauniui Lietuvos banko vardu dovanoja atminčiai 
Komisija pinigų spausdinimui prižiūrėti Prahoje.“104 
Kiek anksčiau, t. y. 1923 m. sausio 26 d., Lietuvos 
bankas padėkojo Dovui Zauniui, Lietuvos atstovui 
Latvijoje, už „pagalbą, pervežant auksą, ir rūpesnius 
mūsų Banko reikalais. Gerbiamojo Atstovo padarytas 
darbas ir savaime suprantame, išlaidos duoda man 
progos ne tik pareikšti Tamstai dėkingumo, bet vien-
kart pranešti ir apie malonią man pareigą del Tamstos. 
Tikiuosi, kad Tamstos palankumas, esant reikalui, 
mus parems. Didžiai gerbiąs Tamstą“. Inicialus ir 
parašą išplovė laikas.105

n

101 XXI amžius, 2014 06 14, Nr. 24 (2094), p. 1. Prieiga per internetą 
– <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2014/06/06/fondasa_10.
html>.

102 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 20 / Lietuvos banko valdybos 1923, 
spal. 1 raštas Čekoslovakijos konsului Lietuvoje prof. J. Galiai /; Rūta 
Kunciene, Lietuvos pinigai 1915–1941, Vilnius: Lietuvos nacionalinis 
muziejus, 1995. p. 39.

103 V. Gavelio, antras parašas neaiškus.
104 Stanislovas Sajauskas, Lietuva. Lito istorija, Vilnius: Mokslo ir enci-

klopedijų leidybos centras, 2017, p. 33.
105 LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 355.

Lietuvos banko valdybos rašto (1923 m. spalio 1 d.) 
Čekoslovakijos konsului Lietuvoje prof. Jaroslavui Galiai 
faksimilė. šaltiNis – LCVA, f. 755, ap. 2, b. 24, l. 20
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1919 m. birželio pabaigoje Kauno vals-
tybės įstaigų tarnautojai įkūrė Lie-

tuvos sporto sąjungos Šaulių skyrių. Tų pačių 
metų rugsėjo 15 dieną šis skyrius buvo pava-
dintas Lietuvos šaulių sąjunga (toliau – LŠS) 
(1919–1940). Tarpukario Lietuvoje LŠS buvo 
viena didžiausių ir populiariausių organizacijų. 
Po nepriklausomybės paskelbimo ši organiza-
cija sulaukė nemažo tyrėjų dėmesio – pasirodė 
solidžių darbų, skirtų Lietuvos šaulių sąjungos 
istorijai, apie šaulius spausdinama atsiminimų, 
apžvelgiama organizacijos veikla išeivijoje, ren-
giami informaciniai leidiniai. Pastaraisiais me-
tais pradėti spausdinti leidiniai apie 1919–1940 
m. atskiruose Lietuvos regionuose veikusius 
šaulių būrius. Lietuvos centriniame valstybės 
archyve (toliau – LCVA) pavyko rasti žinių apie 
netoli Rokiškio buvusį Vyžuonos (tarpukariu 
vadintą Vyžūnų – aut. pastaba) šaulių būrį. Su-
sidomėjimas šiuo šaulių būriu nėra atsitiktinis. 
Jam priklausė mano senelis – Juozas Papaurėlis 
(1900–1958).

Vyžuonos šaulių būrio, kaip ir kai kurių kitų Ro-
kiškio šaulių rinktinės būrių, istorija nėra tyrinėta. 
Galbūt šioje apžvalgoje pateikti kai kurie faktai galėtų 
būti pradžia į išsamius dešimtosios Rokiškio šaulių 
rinktinės tyrimus. Rašant šį straipsnį, be archyvinės 
medžiagos, naudotasi tarpukariu leistais leidiniais, 
nagrinėjančiais bendruosius Lietuvos šaulių sąjungos 
klausimus.

Važiuojant keliu Rokiškis–Juodupė, netoli posūkio 
į Miliūnų kaimą, dėmesį patraukia pailgas akmeni-
nis pastatas. Prieškariu čia buvo įsikūrusi Vyžuonos 
miškų urėdija, taip pat čia veikė X Rokiškio rinktinės 
29-asis Vyžuonos šaulių būrys. Iš archyvinių šaltinių 
sužinome, kad Vyžuonos šaulių būrys buvo įsteigtas 

1934 m. gruodžio mėnesį.1 1936–1937 m. šiame bū-
ryje buvo 22 aplinkinių kaimų gyventojai.2 1937 m.
Vyžuonos šaulių būriui priklausė šie žmonės: Gaspa-
ras Stulgys, Antanas Meilus, Stasys Bičkauskas, Jonas 
Žindulis, Antanas Kietis, Vilius Treikanas, Jonas 
Klygis, Petras Gudas, Jonas Žemaitis, Vladas Šakalys, 
Izidorius Meškauskas, Jonas Gražulis, Bronius Šatas, 
Juozas Pabedinskas, Pranas Staigys, Ignas Meilus, 
Elena Mainelytė, Bronius Pacevičius, Kazys Paberžis, 
Antanas ir Vladas Sauliai.3 Būriui vadovavo Jonas 
Gražulis. Būrio tarybai priklausė Juozas Papaurėlis, 
Gasparas Stulgys ir Bronius Pacevičius.4 Iš išlikusių 
dokumentų aiškėja, kad būrio tarybos susirinkimuose 
dažniausiai buvo svarstomi klausimai dėl naujų narių 
priėmimo į Vyžuonos šaulių būrį, dėl nario mokesčio 
ir kitų rinkliavų. Kaip ir kiti Lietuvoje veikę šaulių 
būriai, taip ir Vyžuonos šaulių būrys 1939 m. siuntė 
piniginę rinkliavą LŠS kūrėjo, atgimimo veikėjo 
Vlado Putvinskio-Pūtvio (1873–1929) paminklo 
statybai.5

Apie Vyžuonos būrio šaulius žinių beveik nėra. 
Žinoma tik tai, kad daugiau nei pusė jų buvo ūkinin-
kai, turėję nemažai žemės. Žemės ūkio ministerija 
tarpukariu šauliams rodė išskirtinį dėmesį. 1937 m.
Rokiškio šaulių rinktinės vadas išsiuntė raštą Vyžuo-
nos šaulių būrio vadui, kuriame pranešė, kad minis-
terija nemokamai duoda šauliams miško medžiagos 

1 [L.Š.S. X rinktinės (29) Vyžūnų šaulių būrio vado Jono Gražulio raštas 
L.Š.S. X rinktinės vadui]. 1937, gegužės 18, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 
705, l. 10.

2 [Raštas L.Š.S-gos X rinktinės vadui dėl nario mokesčio įmokų 1936 
m.]. 1937, vasario 27, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 705, l. 12.

3 [Vyžūnų šaulių būrio vado Jono Gražulio informacija L.Š.S-gos X 
rinktinės vadui apie nario mokesčio įmokas]. 1937, vasario 27. Ten pat.

4 L.Š.S. X rinktinės Vyžūnų šaulių būrio tarybos posėdžio protokolas. 
1939, gegužės 5, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 713, l. 3.

5 L.Š.S. X rinktinės Vyžūnų šaulių būrio vado raštas P. X. Rokiškio 
šaulių rinktinės vadui. 1939, balandžio 19, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 
711, l. 14.

Lietuvos šaulių sąjungos istorija

Dešimtosios Rokiškio šaulių 
rinkti nės Vyžuonos šaulių būrys

Arida RIAUBIEnĖ, 
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Dokumenti nio paveldo 
tyrimų departamento Lituanisti kos skyriaus vyriausioji metodininkė-tyrėja
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tautinių vėliavų kotams 
ir žaginiams.6 Tame pa-
čiame rašte buvo pra-
šoma informuoti, kiek 
medienos bus reika-
linga Vyžuonos būrio 
šauliams. Po mėnesio 
Rokiškio šaulių rinkti-
nės būrio vadas išsiuntė 
kitą raštą, kuriame pra-
šė jį informuoti „[...] 
kuriems būrio šauliams 
ūkininkams bus reika-
linga karčių žaginiams 
ir kiek karčių vėliavoms 
iškelti“.7 Sudarytame 
Vyžuonos būrio šaulių 
sąraše buvo 13 ūkininkų; 
prie kiekvienos sąraše esančios pavardės buvo nuro-
dytas turimos žemės plotas. Medienos, skirtos vėliavų 
kotams ir žaginių kartims, prašė šie šauliai: Juozas 
Bukas, Antanas ir Vladas Sauliai, Kazys Paberžis, 
Kazys Bukas, Juozas Papaurėlis, Elena Mainelytė, 
Pranas Staigis, Jonas Žindulis, Antanas Meilus, Izi-
dorius Meškauskas ir Antanas Kietis.

Daugiau žinių yra apie vieną iš šio būrio šaulių – 
Vyžuonos miškų urėdijos buhalterį Juozą Papaurėlį, 
kuris į šaulius įstojo 1936 m. balandžio 17 d.8 Kaip 
ir daugelis tarpukariu pasižymėjusių ar nusipelniusių 
valstybės tarnautojų, jis buvo apdovanotas keliais 
garbės ženklais. Minint 10-ąsias Lietuvos nepriklau-
somybės metines, Juozas Papaurėlis apdovanotas 
Lietuvos nepriklausomybės jubiliejaus medaliu, 1935 
metais – Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 
riterio medaliu.9 Iš išlikusių 1939 m. vykusių Vyžuo-
nos šaulių būrio tarybos narių susirinkimų protokolų 
ir kitų dokumentų sužinota, kad Juozas Papaurėlis 
buvo šio būrio sekretorius. Jo gražia, kaligrafiška 
rašysena užpildyta daugelis šaulių būrio dokumentų. 

Karinis pasirengimas

Kaip žinia, sukarintoje visuomeninėje organiza-
cijoje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas kariniam 
šaulių pasirengimui. Vartant archyvinę medžiagą pa-
aiškėjo, kad gausu dokumentų, informuojančių apie 
Vyžuonos šaulių būrio įvairių rūšių šautuvams užsa-

6 Lietuvos Respublikos K.A.M. Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
29-ajam Vyžūnų šaulių būrio vadui. 1937, vasario 4, LCVA, f. 561, 
ap. 20, b. 705, l. 1.

7 Lietuvos Respublikos K.A.M. Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
29-ajam Vyžūnų šaulių būrio vadui. 1937, kovo 15, LCVA, f. 561, 
ap. 20, b. 705, l. 7.

8 Vyžūnų šaulių būrio narių sąrašas [apie 1939 m.], LCVA, f. 561, ap. 
20, b. 711, l. 11.

9 29 Vyžūnų šaulių būrio vado raštas Lietuvos Respublikos K.A.M. X 
Rokiškio šaulių rinktinės vadui.(Be datos), LCVA, f. 561, ap. 20, b. 
711, l. 43.

kytus šovinius, apie vyksiančias šaudymo pratybas, 
jų organizavimo tvarką ir kiekvieno šaulio rezultatus.

Išskirtinį dėmesį šaulių kariniam rengimui rodo 
ir 1938 m. rugpjūtį prie Vyžuonos ežero suorgani-
zuoti septynių dienų kursai-stovykla kariuomenėje 
netarnavusiems šauliams. Į juos susirinko apie 150 
dalyvių iš Rokiškio miesto ir jo apylinkių.10 Šauliams 
vadovavo Rokiškio šaulių rinktinės vado padėjėjas 
kapitonas Abramikas.11 Kursų dalyviai privalėjo dė-
vėti šaulių uniformą, turėti šautuvą.

Kultūrinė veikla

Šaulių sąjunga, be karinio parengimo, nemažą 
dėmesį skyrė kultūriniam šaulių švietimui ir lavini-
muisi. 1938 m. minint Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dvidešimtmetį, buvo akcentuojami Lie-
tuvos istorijos pažinimo ir bendrinės lietuvių kalbos 
mokėjimo klausimai. Šaulių būrių vadai turėjo orga-
nizuoti kursus. Lietuvių kalbos kursai buvo rengiami 
pagal kalbininko Prano Skardžiaus (1899–1975), 
istorijos – pagal Jono Matuso (1899–1962) sudarytas 
programas.

Spauda buvo bene pagrindinė šaulių lavinimosi 
priemonė. Vyžuonos šaulių būrys, kaip ir daugelis 
kitų būrių, turėjo savo biblioteką. Knygų į šią biblio-
teką atsiųsdavo Rokiškio šaulių rinktinės vadovybė. Iš 
vieno rašto matyti, kad 1938 m. pradžioje į biblioteką 
buvo atsiųsta po vieną egzempliorių 1937 m. Kaune 
išleistų knygų: visuomenininko, kalbininko Prano 
Germanto (iki 1940 m. – Meškausko) (1903–1945) 
„Komunizmas žmonijos nelaimė“, Valstybės saugumo 
departamento leidinys „Kovokime su piktu“, „Eilinių 
degazuotojų mokymo programa“.12 Biblioteka taip 
pat gavo 5 egzempliorius Šaulių kalendoriaus 1939 
metams (1938). Šauliai buvo raginami užsiprenume-
ruoti „Trimitą“ (1920–1940). Šio šaulių laikraščio 
prenumeravimo svarbą rodo vienas LŠS vado raštas. 
Jame rašoma, kad „[...] „Trimito“ išsirašymas yra vie-
na šaulio pareigų; jei viena pareiga atliekama blogai, 
tai tenka manyti, kad ir į kitas šaulio pareigas žiūrima 
paviršutiniškai“.13 Pažymėtina, kad iš Vyžuonos šaulių 
būrio „Trimitą“ buvo užsiprenumeravę 13 žmonių.14 
Spaudos platinimui šaulių būryje buvo skiriama ne-
mažai dėmesio. Būrio vadas susirinkimų metu buvo 

10 Lietuvos Respublikos K.A.M. Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
būrių vadams. 1938, liepos 20, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 708, l. 10.

11 Lietuvos Respublikos K.A.M. Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
Vyžūnų Girininkijos girininkui. 1938, rugpjūčio 16, LCVA, f. 561, ap. 
20, b. 708, l. 13.

12 Lietuvos Respublikos K.A.M. Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
Vyžūnų šaulių būrio vadui. 1938, sausio 4, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 
707, l. 3.

13 Lietuvos Respublikos K.A.M. Šaulių sąjungos vado raštas X Rokiškio 
rinktinės vadui. 1939, balandžio 13, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 711, l. 
12.

14 L.Š.S. X rinktinės Vyžūnų šaulių būrio vado raštas P. X. Rokiškio 
šaulių rinktinės vadui. 1938, rugpjūčio 10 diena, LCVA, f. 561, ap. 
20, b. 701, l. 12.

Juozas Papaurėlis apie 1930 m. 
nuotr. Iš sūnAus osvAldo 
pApAurėlIo AsmenInIo Archyvo
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įpareigotas informuoti apie naujus leidinius, knygos 
taip pat turėjo būti platinamos per pamokas, paskai-
tas, koncertus ir kitus renginius. Rokiškio šaulių rink-
tinės vadas šaulių būrius informavo, kad „[...] knygų 
platinimas turi būti gyvas, todėl šiame darbe turi būti 
parodyta kuo didesnė iniciatyva ir rūpestingumas“.15 
Laikotarpis nuo 1940 m. kovo 5 d. iki balandžio 7 d. 
Lietuvoje buvo paskelbtas papigintų knygų mėnesiu. 
Šauliai buvo raginami dalinių bibliotekas papildyti 
naujomis knygomis. Atnaujinant bibliotekas buvo 
rekomenduojama naudotis 1940 m. išleistais knygų 
katalogais – „Lietuviškų knygų platinimo mėnesio 
papigintų knygų katalogas“ (pasirodė 1938 ir 1940) 
ir „Pigios Sakalo knygos“ (1940).16 

Kaip ir daugeliui šaulių būrių, taip ir Vyžuonos 
šaulių būriui buvo reikšmingi 1938 m., kai buvo šven-
čiamos Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtosios 
metinės. Tais metais vyko X Rokiškio šaulių rinktinės 
šventė. Archyviniai šaltiniai informuoja, kad šventė 
prasidėjo mišiomis Rokiškio šv. Mato bažnyčioje. Į 
iškilmių programą buvo įtrauktas tautinių vėliavų 
iškėlimas, žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės pagerbimas. 
Nepriklausomybės aikštėje buvo surengtas paradas, 
skambėjo patriotinės dainos, šventės dalyviams buvo 
parengta įdomi sporto programa. Vyžuonos šaulių 
būrys taip pat dalyvavo 1938 m. Rokiškio gimnazijos 
rūmuose vykusiame moterų šaulių būrio vakare.17

1938 m. Vyžuonos būrio šauliai dalyvavo ne tik 
Rokiškyje vykusiuose Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimtmečiui skirtuose renginiuose, bet ir buvo 
kviečiami į jubiliejinius renginius, vykusius kito-
se Lietuvos vietose. Paminėtinas 1938 m. birželio 
mėnesį vykęs prezidento Antano Smetonos vardo 
dienos minėjimas, Joninių šventė ant Rambyno kal-
no, rugsėjo mėnesį vykusi Tautos šventė, lapkričio 
mėnesį – Tautos vado diena ir Lietuvos kariuomenės 
20-mečio renginys. 

15 Lietuvos Respublikos K.A.M. X Rokiškio šaulių rinktinės vado raštas 
Šaulių būriams. 1939, sausio 7, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 711, l. 1.

16 Lietuvos Respublikos K.A.M. Šaulių sąjungos Vado raštas šaulių dalinių 
vadams ir taryboms. 1940, kovo 13, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 711, l. 
12.

17 Rokiškio moterų šaulių būrio kvietimas į viešą vakarą Vyžūnų šaulių 
rinktinei. 1938, vasario 21, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 707, l. 2. 

1939 m. Kaune buvo ruošiamasi iškilmingai minėti 
LŠS dvidešimtmetį. Dar 1938 m. rudenį LŠS vado iš-
platintame rašte buvo prašoma iki 1939 m. vasario 1 d.
pranešti apie šaulius, dalyvausiančius minėtoje šventėje. 
Renginyje buvo numatytos ne tik sporto rungtys, bet 
ir šaudymo įvairaus kalibro šautuvais varžybos. Vienas 
svarbesnių šventės akcentų turėjo būti šaulių chorų 
pasirodymai, kuriems iš anksto buvo numatytas re-
pertuaras. Ruošiantis LŠS minėjimui, 1939 m. gegužę 
Rokiškio šaulių rinktinės štabe įvyko kuopų, būrių 
vadų ir moterų būrių tarnybinis susirinkimas.18 Šaulių 
sąjungos 20-mečio šventėje dalyvavo šie Vyžuonos 
šaulių būrio žmonės: Gasparas Stulgys, Leonas Gaidelis, 
Elena Tulabienė, Antanas Narkūnas, Stasė Kiškienė, 
Stasys Apalainis (?) bei Juozas ir Emilija Papaurėliai.19

Siekdami palaikyti glaudesnius ryšius su visuo-
mene, taip pat pritraukti į savo gretas naujų narių, 
šaulių būriai organizuodavo gegužines. Archyviniai 
šaltiniai informuoja, kad tokios gegužinės prie Vyžuo-
nos ežero buvo surengtos 1938 ir 1939 m. Gegužinės 
nevykdavo be vaišių. Viename Vyžuonos būrio vado 
rašte Rokiškio nuovados policijos viršininkui buvo 
rašoma, kad 1938 m. birželį vyksiančioje gegužinėje 
„[...] bufetą laikys p. Stankunas iš Rokiškio miesto“.20 
1939 m. gegužinės organizatoriai kreipėsi į Rokiškio 
mokesčių inspekciją, prašydami „[...] leisti laikyti 
bufetą su alumi“.21 Prekiauti alumi turėjo Vyžuonos 
kaimo gyventoja Zosė Sakalienė.

Tai tik keletas faktų apie 1934–1940 m. veikusį X 
Rokiškio rinktinės Vyžuonos šaulių būrį. Perskaitę 
šią apžvalgą, galbūt atsilieps čia paminėtų žmonių 
giminės, artimieji. Jų turimos žinios, ikonografi nė 
medžiaga padėtų išplėsti žinias apie aktyviai veiku-
sius, bet dar mažai žinomus Rokiškio krašto šaulius.

n

18 Lietuvos Respublikos K.A.M. X Rokiškio šaulių rinktinės Vado raštas 
Kuopų, būrių vadams ir moterų būrių ir skyrių vadėms. 1939, gegužės 
4, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 710, l. 2.

19 L.Š.S. X rinktinės (29) Vyžūnų šaulių būrio raštas Rokiškio šaulių 
rinktinės vadui. 1939, liepos 10, LCVA, f. 561, ap. 20, b. 711, l. 27.

20 L.Š.S. X rinktinės (29) Vyžūnų Šaulių būrio vado Jon. Gražulio raštas 
p. Rokiškio nuovados policijos viršininkui. 1938, birželio 13, LCVA, f. 
561, ap. 20, b. 707, l. 27.

21 L.Š.S. X rinktinės Vyžūnų šaulių būrio raštas Rokiškio mokesčių 
inspekcijai. 1939, liepos 22,. LCVA, f. 561, ap. 20, b. 711, l. 25.

Juozas Papaurėlis ir neatpažinta moteris apie 1930 m. bei Vyžūnų ežero vaizdas. nuotr. Iš sūnAus osvAldo pApAurėlIo AsmenInIo Archyvo
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Užimtame Raudonosios armijos dalinių mies-
te Vilniaus lietuvių komitetas 1920 m. liepos 

18 d. sukvietė vokiečių, lenkų, žydų ir profesinių 
sąjungų atstovus aptarti savivaldos įstaigų suda-
rymo klausimų.1 Visuomeninė iniciatyva žval-
gytuvėmis ir baigėsi, o spalio 6 d. steigiamajame 
Vilniaus aps. krašto gynimo komiteto posėdyje, 
dalyvaujant krikščionių demokratų atstovams 
Jackevičiui ir A. Juškai, liaudininkų – daktarui 
D. Alseikai, A. Valaičiui, Šaulių sąjungos – Pov. 
Šalčiui, žydų organizacijų – daktarams J. Vygods-
kiui, C. Šabadui, Gudų nacionalinio komiteto – S. 
Kanapelkai, nutarta jį įsteigti. Gudų atstovas per-
skaitė deklaraciją, kurioje sutiko dalyvauti ben-
drame darbe. J. Vygodskis pareiškė, kad bendras 
tikslas sujungė lietuvius, gudus ir žydus, o dabar-
tinis – patraukti lenkus ir kovoti su Lenkija. Dak-
taras Šabadas pridūrė, jog demokratinė Lietuva 
patrauks visus.2 Pritraukti tautines mažumas 
bandyta ir daug anksčiau. 1918 m. gegužės 24 d. 
P. Klimas ir J. Šernas derėjosi su gudų atstovais 
(A. Bachanovič, P. Minkov) dėl dalyvavimo Lie-
tuvos Taryboje, o 28 d. rašte antrasis kaip Tarybos 
sekretorius Gardino gubernijos gudų jungtinio 
visuomeninių organizacijų CK valdybai prane-
šė, kad Vilniuje, kaip Lietuvos sostinėje, liepos 
2–4 d. vyks iškilmės, skirtos nepriklausomybės 
atkūrimui paminėti, jose laukiama ir delegacijos 
tų teritorijų, kurios ekonomiškai ir istoriškai 
palinkusios į Lietuvą ir nori susijungti su nepri-
klausoma Lietuvos valstybe.3

Vyriausiasis šaulių sąjungos karo instruktorius ma-
joras Stasys Zaskevičius 1921 m. rugsėjo 24 d. rašte su 
grifu „slaptai asmeniškai“ informavo krašto apsaugos 

1 Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius 
(LMABRS), f. 20-6264, l. 2.

2 LMABRS, f. 255-740, l. 5, 6.
3 Ibid., s. v. 1026, l. 4, 10 a. p.

ministrą, kad išvakarėse suvažiavę į Kauną apskričių 
karo komendantai neigiamai vertino Lietuvos šaulių 
sąjungą (toliau – LŠS), kuri kaip kovinis vienetas jų 
nuomone nėra naudinga, konspiraciniame darbe visiška 
demoralizacija iš šaulių padalinių vadovybės pusės, 
„netvarkingas ir bledingas ginklų naudojimas saviems 
reikalams, sauvalės kratos, gyvulių ir net žmonių užmu-
šinėjimai, įplaukimai sąjungon priešvalstybinio gaivalo, 
jos partyvingumas, atsisakymas reikalui užėjus mūšin 
eiti, o kas svarbiausia, pavojus iš pusės Šaulių sąjungos 
tos dalies, kuri sustiprėjus ginklu gali padaryti krašte 
perversmą“. LŠS trūksta patyrusios vadovybės, teigiami 
momentai, kad naikino degtindarius, gaudė dezerty-
rus ir valė „apskirbas nuo priešvalstybinio elemento“. 
Karo komendantai pageidavo atimti iš šaulių ginklus 
ir juos laikyti sandėliuose, o į sąjungą priiminėti tik jų 
rekomenduotus asmenis.4

Vyriausiasis karo instruktorius nuo 1921 m. gruo-
džio 9 d. visą savaitę kartojo prašymą Krašto apsaugos 
ministerijai (toliau – KAM) duoti 400 bombų, 80 deto-
natorių, 4 000 šovinių ir 80 revolverių. Pagal gruodžio 
5 d. „Instrukciją B“, kurią perskaičius reikėjo sunaikinti 
ir apie tai pranešti Kaunui, prieš rinkimus į Vidurio 
Lietuvos seimą buvo numatyta „mažajam terorui“ 
panaudoti atskiras partizanų grupes „nuiminėti sargy-
boms, naikinti urnoms, arba net deginti biurus, kur eis 
rinkimai“. Aktyviai platintos lietuviškos proklamaci-
jos apie Valkininkus ir Marcinkonis.5 Lapkričio 23 d.
II šaulių lauko štabo vyresnysis leitenantas Pridotkas 
instruktoriui pranešė, jog yra užmezgęs ryšius su 
užfrontės baltgudžiais Gardino, Volkovysko, Lydos ir 
Slucko rajonuose ir turi savo žinioje devynis patikimus 
rajonų viršininkus, pridurdamas apie perbėgėlius iš 
lenkų pusės, kurie vengia tarnybos Lenkijos kariuo-
menėje, tačiau nenori stoti į lietuvišką.6 Instruktoriaus 
štabo leitenantas Švažas 1922 m. sausio 9 d. informavo 

4 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. 1054, ap. 1, b. 19, l. 15.
5 LCVA, f. 1054, ap. 1, b. 14, l. 13 a. p., 29 a. p., 32–33, 35, 43, 52. 
6 LCVA, f. 1054, b. 18, l. 21. 

Neatmezgamas Vilniaus 
mazgas

Algirdas GRIGARAVIČIUS, 
Vilnius
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vadovybę, kad Trakų apskrities pasienyje rinkimams 
sutrukdyti „Rodunės rajone palei Lydą“ pasiųsti devyni 
agentai, turį su savimi granatų sprogdinti rinkiminėms 
būstinėms, tačiau apsilankius vyriausiame karo instruk-
toriaus štabe Mikas Mikelkevičius nuo tiltų ir karinės 
amunicijos sandėlių sprogdinimų patarė susilaikyti. 
Šaulių partizanų grupės išliko ir vėliau. Gruodžio 4 d.
krašto apsaugos ministras informuotas, kad Seinų ra-
jone yra parengta 26 asmenų grupė.7

1927 m. gegužės 5 d. M. Šalčių sulaikė latvių politinė 
policija, įtariant šnipinėjimu Lenkijos naudai. Dingstis 
tokiam žingsniui – jo apsilankymas Rygoje Švietimo 
ministerijos baltgudžių skyriuje, prisistačius karo atašė. 
Tačiau po kelių skambučių neiškratytą paleido. Užsienio 
reikalų ministerijos (toliau – URM) generalinis sekre-
torius Bronius Balutis 20 d. atstovui Jonui Aukštuoliui 
pranešė, jog sulaikymo incidentą reikia laikyti baigtu. 
M. Šalčius 1926 m. buvo paskirtas atašė be atlyginimo 
prie vicekonsulato Daugpilyje. Po tokio įvykio URM 
jam patarė į darbą negrįžti ir atleido iš pareigų. J. Aukš-
tuolis gegužės 6 d. rašė b. Balučiui, jog praeitų metų 
gruodį važiavo į Maskvą su Vyriausiojo kariuomenės 
štabo viršininko Teodoro Daukanto ir krašto apsaugos 
ministro Juozo Papečkio žinia, išsirūpinęs Sovietų Ru-
sijos konsulate Daugpilyje pažymėjimą, kad jo bagažas 
nebūtų tikrinamas. Veikęs labai neatsargiai, jo kelionės 
į Maskvą ir Rygą, vizitai kitų valstybių konsulatuose ir 
pas kai kuriuos asmenis labai krenta į akis latvių politinei 
policijai. Visgi kone kasdien lankė pasiuntinį, minėdamas 
kad atvyko „Vyriausiojo štabo slaptais reikalais“. Pats M. 
Šalčius gegužės 9 d. raporte kariškiams savo paskyrimą 
Daugpilyje laikė nevykusiu ir neapdairiu, apie tai ne sykį 
įspėjęs viršininkus.8

1938 m. sausio 8 d. atsargos majoras Pranas Klimaitis 
(1885–1940), buvęs nuo 1922 m. spalio 12 d. LŠS virši-
ninku, krašto apsaugos ministrui pareiškė, kad pirmasis 
pasiūlė Klaipėdos vadavimo sumanymą, sutelkė tam 
žygiui vadovybę, kurios padedamas parengė sėkmingai 
įgyvendintą planą („man asmeniškai dalyvaujant žygyje, 
neva vado padėjėjo ir pavaduotojo rolėje“). Prisiminė, 
jog suredagavo Didžiojo Vilniaus seimo nutarimus, 
kurie J. Basanavičiui pritarus „seimo visumos beveik 
be pataisų priimti“, jo, Juozo Gabrio ir Ernesto Galva-
nausko pastangomis buvę atspausdinti ir plačiai paskleisti 
tarp žmonių. Taip rašė prašydamas pensijos. Ministras 
vasario 25 d. premjerą informavo, jog už Klaipėdą buvo 
pristatytas Vyties Kryžiaus ordinui, bet ordino taryba 
nerado pakankamo pagrindo apdovanoti, prašė skirti 
350 litų pensiją, priminęs kad P. Klimaičiui žymia dalimi 
priklauso Klaipėdos krašto atvadavimo sumanymas ir jo 
parengimas. Deja, mirė skolingas Valstybės taupomo-
sioms kasoms 12 000 litų, sirgdamas džiova.9

7 LCVA, f. 1054, ap. 1, b. 15, l. 46, 49, 60.
8 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 699, l. 120, 123, 127–129, 132.
9 LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 75, l. 11, 14, 15 ir a. p., 17; žr. jo tarnybos 

bylą: f. 930, ap. 2, b. 413.

A. Smetona ir A. Voldemaras iki Vidurio Lietuvos 
prijungimo prie Lenkijos tikėjosi sutarti su lenkų 
dvarininkais ir inteligentija, vylėsi didelės Lietuvos 
taikos sutartimi su Rusija nustatytose ribose, kurias 
manė esant pakankamomis užsitikrinant ekonominį 
nepriklausomybės pagrindą. Dar palankesnių verti-
nimų tokios prielaidos kontekste sulaukdavo žydai 
kaip gausus miestiečių sluoksnis ir buvę tradiciniai 
partneriai rinkimuose į Rusijos dūmas, turintys ryšių 
įtakinguose sluoksniuose užsienyje. Pažangininkų lyde-
riai, žvelgdami į šias mažumas kaip esamos ir būsimos 
Lietuvos piliečius, stengėsi aiškiai skirti Lietuvos vidaus 
ir santykių su Lenkija klausimus. Todėl, patikslinant 
A. Kasparavičiaus išvadą dėl tautininkų 1920–1921 m. 
turėtos savitos, ne vien opozicinės, Lietuvos ir Lenkijos 
santykių sureguliavimo koncepcijos, reikėtų pridurti, 
jog ji rėmėsi etapiniu vidaus ir užsienio santykių su-
reguliavimo principu, pagrįstu ne tautiniu, o valsty-
binės perspektyvos požiūriu.10 O spręsti lenkų kalbos 
klausimą Suomijos švedų pavyzdžiu pažangininkų 
lyderiai siūlė, prisimindami ir primindami lenkų pusei 
A. Voldemaro ir A. Ronikerio 1918 m. birželio 30 d. 
susitarimą Berlyne, po kuriuo buvo ir A. Voldemaro 
parašas.11 Tačiau kategoriškas P. Himanso projektų 
atmetimas iki 1921 m. gruodžio pažangininkų auto-
riams buvo pagrindinis valdžios kritikos koziris, kaip 
yra pažymėjęs A. Abromaitis, įvairiais būdais puolant 
vyriausybę, neabejojant, jog ši su jais sutikusi.12

Vėliau, 1924 m. vasarą, rašydamas apie tautinių 
mažumų problemas, A. Voldemaras pažymėjo, kad po 
Pirmojo pasaulinio karo didžiosioms valstybėms pade-
dant jos tapo tarptautinės politikos objektu. Lietuvoje 
turinčios gauti proporcionaliai tiek teisių, kokį svorį 
turi valstybėje („kiek reiškia pati mažuma“). Istoriškai 
tai atgarsis iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, 
kai lietuviai buvo valstybės „savininkai“ ir toleravo 
kitataučius ne katalikus tiek, kiek jie buvo įgiję galios 
karine ir turtine prasme. Laukiant teritorijos padi-
dėjimo – Vilniaus su Gardinu, lietuviams mažumų 
klausimas yra net gyvybės klausimu. Gudai 1918–1919 
m. buvo linkę dėtis su lietuviais dėl mažesnio pavojaus 
nutautėti, o dabar, konstatuoja profesorius, sprendžiant 
mažumų problemas Lietuva atsilieka ir nuo Lenkijos. 
Čia gudai atvirai iš parlamentinės tribūnos skelbia 
linkstantys Maskvos pusėn prieš Varšuvą, o Lietuvoje 
jiems neleidžiama rinkti aukų lenkų okupuotiems pa-
remti. Žydiškų iškabų tepliojimas ir kumščio politika –
visa valdžioje esančiųjų išmintis. Kai kurie žymesni 
Vilniaus lietuviai, nustoję tikėti Kaunu, kreipia žvilgs-
nius į Maskvą, laukdami bene ateis iš ten išvadavimas 
iš lenkų jungo.13 Vasarai baigiantis apie tai dėstė ir 

10 A. Kasperavičius, „Alternatyvos ginklui. Tautininkai ir „Vidurio 
Lietuva“, in: Darbai ir dienos, t. 40, Kaunas, 2004, p. 235.

11 Ibid., p. 229.
12 A. Abromaitis, „Kaip kito požiūris į Lenkiją. Lietuvos viešoji nuo-

monė 1920–1923 metais“, ibid., p. 218.
13 A. Voldemaras, „Tautinių mažumų reikalu“, in: Tautos vairas, 1924 

m. liepos 24 d., nr. 20, p. 3–5.
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A. Smetona. Jis rašė diplomatiškiau – pagrindinė tauta 
turi patenkinti teisėtus istorinių mažumų reikalavimus, 
šalinant kliūtis vieningame valstybės kūrimo darbe. 
Daugiausia žadėta žydams – kultūrinė autonomija ir 
atskiras jų reikalų ministras. Autonomijos ir institucijos 
naikinimą pirmasis prezidentas laikė nevalstybiniais, 
o partinių įgeidžių paskatintais veiksmais, mažumai 
neįtinkant viešpataujančioms partijoms, pačios valdžios 
aukojama valstybės idėja ir teisėta tvarka. Tai atima 
viltį išlaikyti savo rankose Klaipėdą ir kada nors atgauti 
Vilnių. Valdančiosios partijos izoliuojasi nuo mažumų, 
o geruoju sugyvena tik su Latvija, kuri kaip ir Vokietija, 
Rusija ar Lenkija irgi juokiasi iš mūsų.14 Vertindamas 
Augustino Janulaičio veikalą „Žydai Lietuvoje“, A. 
Smetona ragino inteligentus, vienaip ar kitaip prisi-
dedančius, kuriant nepriklausomą Lietuvą, gilintis į 
praeitį ir žinoti daugiau negu ligi šiol, nes turi rūpėti 
valstybinis, o ne siauros prasmės tautinis uždavinys, 
todėl svarbu pažinti nelietuviškus Lietuvos valstybės 
elementus. Motyvuojant istorinį pažinimą būtinumu 
sieti su dabarties analize, Adomo Mickevičiaus eilute 
pabrėžiant – „aprėpti visą tautą, jos buvusias ir būsimas 
kartas“, siekiant numatyti ateitį, neišskirti akla meile 
tautos dalies, luomo, sluoksnio ar kartos, valstybiškai 
bendraujant su žydais, neturi būti svetima ir jų istorija, 
nors tai nėra vien malonūs istorijos lapai.15

1925 m. birželio 26–27 d. Lietuvių tautininkų 
sąjungos suvažiavimo rezoliucija Vilniaus klausimu 
neapsiėjo be ideologinių emblemų, tačiau, atliepda-
ma visuomenės nuotaikoms, reikalavo maksimalaus 
atsidavimo „gyvybės klausime“: „[...] vestoji iki šiai 
dienai politika leido Lenkams sustiprėti užgrobtuose 
kraštuose, didžiosioms valstybėms pripažinus juos 
Lenkijai, kreipia Lietuvos visuomenės dėmesį į didė-
jantį pavojų galutinai prarasti Vilnių su Gardinu [jis 
pavadintas antrąja Vytauto Didžiojo sostine] ir ragina 
ją, einant visiems iš vieno ir nesigailint jokių aukų, 
remti tąją vyriausybės politiką, kuri ves [prie] Vilniaus 
su Gardinu atvadavimo.“16

Z. Žemaitis, M. Biržiška, P. Klimaitis, L. Gira, 
profesorius Pranas Augustaitis 1924 m. gegužės 8 d. 
pareiškime Kauno miesto ir apskrities viršininko prašė 
įregistruoti Vilniaus lietuvių sąjungos įstatus.17 Vienas iš 
steigėjų P. Klimaitis buvo LŠS viršininkas ir žvalgybos 
karininkas (1938 m. sausio 8 d. autobiografijoje jis 
pabrėžė, kad vadovaudamas šauliams žymiai prisidėjo 
prie Klaipėdos atgavimo, buvo pristatytas Vyties kry-
žiui, bet negavo, prašant valstybinės pensijos, priminė 
ir ankstesnius savo nuopelnus – dirbdamas „Vilniaus 

14 A. Sm., „Valdžia ir tautinės mažumos“, in: Tautos vairas, 1924 m. 
rugsėjo 25 d., nr. 27, p. 1–3.

15 A. Sm., „Žydai Lietuvoje“, in: Tautos vairas, 1924 m. balandžio 
3 d., nr. 4, p. 9–11.

16 A. Jonikys, „Tautininkų suvažiavimui praėjus“, in: Lietuvis, 1925 m.
liepos 10 d., nr. 27, p. 13.

17 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (VUBRS), f. 
129-274, l. 1.

žiniose“, ypač kėlė mokyklų lietuvinimo klausimą, 
pirmasis prabilo apie Lietuvos autonomiją).18 Tačiau 
reikalai užsitęsė ir tik 1925 m. vasario 14 d. ji tapo 
įregistruota kaip Vilniečių sąjunga.19 Tarp steigėjų buvo 
Marcelė Kubiliūtė, dirbusi Vilniuje žvalgybos rezidente, 
o vėliau tvarkiusi URM slaptąjį archyvą.20 Šios sąjungos 
pirmininkas Z. Žemaitis, 1926 m. sausio 31 d. pakeitęs 
laikinosios valdybos pirmininką Andrių Rondomanskį, 
ne kartą kreipėsi į Ministrų Kabinetą (toliau – MK) dėl 
kolegijos ar kitos institucijos Vilnijos reikalams prie 
Vyriausybės įsteigimo. A. Voldemaras buvo užsimojęs 
organizuoti Vilniaus reikalų komisariatą. 1922 m. nuo 
kovo iki gegužės Steigiamajame Seime bandyta kurti 
Lietuvos Rytų reikalų tarybą. Sumanymą inicijavo 
Seimo Lietuvos Rytų komisija. Kovo 25 d. susirinkime 
Lenkų frakcijos nariai Adolf Grajevski, Bronislav Laus 
ir A. Snislevski atsakė negalį joje dalyvauti, nes Vilniaus 
krašto gyventojai jau apsisprendė. Vilniaus lietuvių 
veikėjai per J. Basanavičiaus laidotuves su Lietuvos 
delegacija vykusiuose susitikimuose buvo nepatenkinti, 
kad Vilnijos reikalus kuruoja URM valdininkas, tai 
įvertinant – Lietuvai jos sostinė yra užsienis. Z. Žemai-
čio 1927 m. lapkričio 27 d. paaiškinimuose premjerui 
A. Voldemarui dėl sumanymo steigti Vilniaus krašto ta-
rybą kaip patariamąjį organą prie MK primenama, kad 
1921 m. gruodžio 8 d. Steigiamojo Seimo deklaracija 
dėl Vilniaus krašto ten padarė „geriausią įspūdį“, tačiau 
priimta iki Vilniaus užgrobimo 1920 m. spalio 9 d. būtų 
galėjusi kreipti įvykius kitokia linkme.21 1920–1922 m. 
veikusi Lietuvos Rytų komisija daug padarė, tardamasi 
su tautinių ir politinių grupių atstovais, jos nuopelnas, 
kad lietuviai nedalyvavo rinkimuose į Vidurio Lie-
tuvos seimą (1922 m. sausio 8 d.). Z. Žemaičio po  
A. Voldemaro atstatydinimo surašytame „Mūsų vei-
kimo Vilniaus krašte ir akcijos dėl krašto sutvarkymo 
reikalu paaiškinime prie Vilniaus reikalų tarybos suma-
nymo“ sukilimo neatsisakyta: „Vilnių galime atgauti a) 
naujų karų sūkury; b) Lenkijos okupuotiems kraštams 
sukilus ir kaimynėms valstybėms tuos sukilimus mate-
riališkai ir politiškai parėmus; c) ramesnės evoliucijos 
keliu Rytų Europai pacifikuojantis ir kitoms valsty-
bėms spaudžiant Lenkiją, šiai sutikus duoti Vilniaus 
kraštui ypatingą statutą, kuris būtų etapu tam kraštui 
susiartinti su Lietuva (pav. Laisvas kraštas tuo tarpu 
militarinėje Lenkijos globoje, beveik nepriklausomas 
kantonas, kondominium su Lietuva ir pan.).“ Pati 
kova dėl sostinės turi nesiliauti iki galutinio laimėjimo, 
privalo vienyti visą tautą, ugdyti ir grūdinti jos jėgas, 
turi būti intensyviai vedama net ir tada, jeigu neliktų 
šansų greitai atgauti prarastą kraštą, nes tauta ir valsty-
bė, nesiekdama didesnių tikslų, neišsiugdys „visų savo 
pajėgų“, tačiau neprivalo nustelbti kitų dalykų, būdama 

18 LCVA, f. 1787, ap. 1, b. 75, l. 14–15.
19 LMABRS, f. 20, s. v. 6277, l. 14–16.
20 LCVA, f. 402, ap. 4, b. 390, l. 1, 2.
21 VUBRS, f. 129-800, l. 1–2.
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planinga ir „vienu svarbiųjų stimulų“. Svarbiausias 
Lietuvos įtakos veiksnys krašte – vietiniai lietuviai, o 
santykiai su kitų tautų atstovais turi būti parengti taip, 
kad „tinkamu, sprendžiamu momentu susilaukti iš jų 
pageidaujamų mums deklaracijų ar bent palankaus 
neutraliteto“22.

1920 m. gruodį bei 1921 m. pavasarį lietuvių politi-
kai ir diplomatai tapo nuolatiniais Sovietų Sąjungos (to-
liau – SSRS) pasiuntinybės interesantais. Sausio 14 d.
čia susirinko visa Steigiamojo Seimo socialdemokratų 
frakcija.23 Taip dėl užgrobto Vilniaus Lietuvos politikų 
sąmonėje pradėjo konkrečiai reikštis paramos ieškojimo 
posūkis į Rytus.

L. Truska rašė, kad Vilniaus susigrąžinimo kaip 
svarbiausio užsienio politikos uždavinio orientyrus 
A. Smetona brėžė dar 1921 m., o dėmesys Rusijai ir Vo-
kietijai atsirado, nusivylus Vakarų valstybėmis, kurios 
konfl ikte rėmė lenkus. Didžiąja geopolitine pirmojo 
prezidento klaida pavadino tikėjimą, kad, Lietuvos 
padėčiai esant kitokiai nei Latvijos ir Estijos, tarp Mas-
kvos ir Berlyno neįmanomas sandėris, kurio auka būtų 
Lietuva. L. Truskos išvada – prosovietinė orientacija 
nebuvo istorinė klaida, nes padėjo atgauti Vilnių.24 Lie-
tuvos užsienio politikos vairuotojai negalėjo nesiskaityti 
su tautai gyvybiniu tapusiu klausimu, nes valdantieji 
ir valdomieji susiję daugiau tarpusavio priklausomybės 
ryšiais nei nepridengta prievarta. Vilniaus klausimą 
lyginant su antraeilės svarbos ideologiniu kooperacijos 
pabrėžimu, kur visus stengiamasi įsukti į suinteresuotų 
vartotojų ratą, laikant tai nuosavybės ir atsakomybės 
ugdymo mokykla, jis tapo baigiamuoju lietuvių tautos 
formavimosi akordu, įtvirtinant tautinį sąmoningumą 
ir priedermes. Vilniaus klausimas, toks būtinas tauti-
nei konsolidacijai valstybės kūryboje, atliko paleisto iš 
butelio džino vaidmenį ir suvalstybino lietuvių sąmo-
nę. Kita vertus, negalima atmesti ir socialdemokrato 
V. Čepinskio nuomonės, išsakytos 1934 m. gegužės 7 d.
Kaune politinio klubo organizuotoje diskusijoje, kai 
didėjančios Vokietijos grėsmės kontekste, jis pasisakė 
už santykių su Lenkija sureguliavimą, Vilniaus klausimą 
pavadino politinės sėkmės arkliuku, žmonių bukinimu 
nacionalistinėmis aistromis, ir šokiravo tuometinę pu-
bliką, teigdamas, kad Lietuva šiuo metu per silpna ir, 
atgavusi Vilnių, žlugtų kaip valstybė ir tauta.25

E. Gimžauskas, remdamasis baltarusių istoriku 
I. Kovkel, rašė, kad 1922 m. kovą Vilniaus krašte buvo 
bandyta organizuoti sukilimą. Pagal Lietuvos kariuo-
menės generalinio štabo planą Vilnijoje turėjo veikti 
lietuviai, o Gardino apylinkėse – gudai. Sukilimą rengė 

22 Ibid., s. v. 267, l. 1–3.
23 A. Kasparavičius, „Don Kichotas prieš Prometėją (Tarpukario lie-

tuvių–lenkų iracionalioji diplomatija)“, in: Darbai ir dienos, t. 30: 
Lietuva diplomatijos kuluaruose, Kaunas, 2002, p. 52.

24 L. Truska, „Kas traukė į Rusijos glėbį? (geopolitinė Lietuvos 
orientacija 1918–1940 metais“, in: Darbai ir dienos, t. 30: Lietuva 
diplomatijos kuluaruose, Kaunas, 2002, p. 41, 45.

25 Z. Mačionis, J. Čepinskis, Profesorius V. Čepinskis, Vilnius, 1992, p. 92.

pagrindinė baltarusių partija – socialistai revoliucionie-
riai. 1919 m. pabaigoje prie jų prisidėjęs V. Lastauskis 
Kaune 1921 m. vasarį įkūrė partijos Užsienio grupių 
biurą, kuris balandį pritarė kursui į visaliaudinį sukili-
mą. Paskelbtoje partijos programoje – nepriklausoma 
socialistinė Baltarusija be privačios žemės nuosavybės 
su jos darbine norma valstiečiams, kuriems priskiria-
mas pagrindinis vaidmuo šalies gyvenime. Neabe-
jotina agrarinės ideologijos, būdingos valstietiškoms 
Vidurio ir Rytų Europos partijoms pirmaisiais XX a. 
dešimtmečiais, įtaka. Baltarusijos Liaudies Respublikos 
vyriausybė savo emisarus paskyrė Vilnijai, Gardinui ir 
Sovietų Baltarusijai – A. Karabač, S. Baran, V. Proku-
levič.26 1921 m. rudenį jau buvo suformuotos keturios 
karinės diversinės grupės. Matyt, lietuvių kariškiai taip 
toli veikti nenorėjo. Tačiau lenkai užbėgo už akių ir 
suardė organizacinį tinklą, suimdami dešimtis žmonių 
ir surengę teismo procesus Balstogėje bei Gardine.27

Baltarusių eserus siejo bendri ryšiai su Vilnijos 
komunistinėmis organizacijomis. Lenkijos komunistų 
darbininkų partijos 1923 m. rugsėjo–spalio suvažiavime 
Maskvoje leista kurti autonomines Vakarų Ukrainos 
ir Vakarų Baltarusijos komunistų partijas. Spalio pa-
baigoje įvyko Vakarų Baltarusijos ir Vilniaus krašto 
komunistinių organizacijų atstovų suvažiavimas. Buvo 
įsteigta Vakarų Baltarusijos komunistų partija (VBKP), 
prie kurios prisidėjo Baltarusijos eserų partijos kairiojo 
sparno įkurta Baltarusių revoliucinė organizacija. Ko-
munistai nuo pat 1920 m. egzistuojantį Vilniaus krašte 
partizaninį judėjimą stengėsi kontroliuoti ir nukreipti 
prisijungimo prie Sovietų Baltarusijos linkme. 1924 m.
lapkričio 30 d. per II VBKP konferenciją nutarta imtis 
organizacinio ir politinio ginkluoto sukilimo paren-
gimo, ką atšaukė tik III partinė konferencija 1926 m. 
sausį.28 Akivaizdus baltarusių politinių grupuočių įsu-
kimas į sovietinę politiką pelnė jiems ne visai patikimų 
sąjungininkų statusą ir Lietuvoje jų asmeniniai likimai 
klostėsi gana nepalankiai. A. Matačius 1931 m. spalio 
15 d. laiške Vilniui vaduoti sąjungos pirmininkui M. 
Biržiškai apie tautiečių padėtį atsiliepė gana niūriai: 
laikomi svetimšaliais emigrantais, badauja, buvę lietu-
vių talkininkai, vargo stumiami, išsiblaškė, kas grįžo į 
Sovietų Baltarusiją, kas stojo net lenkams tarnauti, o 
Lietuvoje vargti liko patys ištvermingiausieji.29

A. Meištovičiaus (Meysztowicz) rašinio apie tris jo 
valdymo Vilniuje mėnesius žinias panaudojęs D. Špoper 
(Szpoper) rašo, kad Vilniaus prokuratūros tyrimas parodė, 
jog egzistuoja iš Kauno valdomas diversinis šnipų tinklas, 
kuris kūrė slaptas ginkluotų partizanų grupes ir buvo 

26 Г. И. Ермашкевичь, Ф. Романовский и др. История политических 
партий России и Беларуси (конец ХIX–первая четверть ХХ века), 
Минск, 2001, с. 82, 91–93.

27 E. Gimžauskas, Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 
1915–1923, Vilnius, 2003, p. 142–143.

28 Lietuvos komunistų partijos istorijos apybraiža, t. 2 tomas, 1920–1940, 
Vilnius, 1978, p. 468, 473–474.

29 LMABRS, f. 165, s. v. 185, l. 33–35.
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susijęs su sovietine Rusija. Varšuvos atsiųsto situacijai 
ištirti viešųjų darbų ministro Gabrieliaus Narutovičiaus 
(Narutowicz) padėjėjas Michalas Kosakovskis (Kossa-
kowski) misijos Vilniuje aprašyme minėjo aptiktą slaptą 
vyriausybę, organizuojamą iš Kauno, sukauptus ginklus 
ir pinigus, rengtą sąmokslą, turėjusį apimti visus krašto 
kaimus, ir pažymėjo, kad buvo siekiama nuversti esamą 
valdžią ir atiduoti valdymą Lietuvai.30

V. Vareikis (kitaip nei kiti autoriai) neteigia, kad 
Vilniaus krašte vykstant rinkimams į Vidurio Lietuvos 
seimą, lietuviai planavo sukilimą. Sąjungos žinių koncen-
travimo biuro 1921 m. gruodžio 5 d. instrukcija numatė 
priešrinkiminę agitaciją ir teroristinius veiksmus – rinki-
minių urnų naikinimą, patalpų padegimus ir grasinimus 
rinkėjams. Akcijai iš KAM šauliai paprašė 100 granatų, 
80 revolverių ir 4 000 šovinių. Prieš pat Kalėdas gautos 
tik granatos, todėl drastiškesnio poveikio sumanymas 
neturėjo. 1922 m. sausio 20 d. buvo atliktos kratos krašto 
lietuvių ir baltarusių veikėjų butuose, Vilniaus lietuvių 
komiteto būstinėje, laikraščių „Vilnietis“ ir „Glos Litwy“ 
redakcijose. Ypač domėtasi agitacine priešrinkimine lite-
ratūra, atgabenta iš Lietuvos. Nepaneigiamai neįrodžius 
„teroristinės kaltės“, vasario 4 d., remiantis Vidurio 
Lietuvos laikinosios valdančiosios komisijos pirmininko 
A. Meištovičiaus įsakymu, 33 aktyviausi lietuvių ir bal-
tarusių veikėjai, apkaltinti šnipinėjimu ir antivalstybine 
veikla, iš Lukiškių buvo deportuoti į Lietuvą.31 Kaunas 
juos pasitiko kaip kankinius didvyrius.

Rengiantis Klaipėdą prijungti, kariuomenei mo-
dernizuoti vyriausybė prašė iš Sovietų Rusijos 100 
000 vokiškų šautuvų. Pasiuntinys I. Koževnikovas apie 
prašymą savo vyresnybei atsiliepė kaip apie beviltišką. 
Tačiau 1922 m. lapkričio 20 d. per susitikimą su prem-
jeru E. Galvanausku jau kitas pasiuntinys Aleksandras 
Paikes pasiūlė sustiprinti partizaninį judėjimą Vilnijoje, 
atitraukiant dėmesį nuo Klaipėdos.32 V. Krėvė pažiūrėjo 
entuziastingai, manydamas esant galimybei koordinuoti 
prosovietinių partizanų ir šaulių veiksmus. 1922 m. spa-
lio 3 d. konfidencialiame baltarusių parengtame „Priede 
rašto apie baltarusių–lietuvių santykius“ kaip viena iš 
priemonių jiems stiprinti nurodoma konspiracinė veikla 
kartu su šauliais, vedant politinę kovą su lenkų okupan-
tais Vilniaus krašte, tačiau nėra tvirtai nustatytos bendros 
kovos programos.33 Paprašyta paremti gudų delegacijos 
vykimą į Ameriką, Lietuvos vyriausybė pradėjo konsul-
tacijas su baltarusiais. Pradėtas rengti naujas lietuvių ir 

30 D. Szpoper, „Tarp Kauno Lietuvos ir Respublikos. Aleksandro 
Meysztowicziaus asmenybė, Darbai ir dienos“, t. 40, Kaunas, 2004, 
p. 165.

31 V. Vareikis, Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla (1919–
1923), daktaro disertacija, Vilnius, 1999. Lietuvos istorijos instituto 
rankraštynas (LIIR), f. 6, s. v. 55, l. 82–84. Artimą oficialiajai 
ištrėmimo versiją savo atsiminimuose pateikė Viktoras Biržiška. 
Žr. V. Biržiška, „Neužgijusios žaizdos“, in: Atsiminimai iš Vilniaus 
1920–1922 m., Kaunas, 1936, p. 165–208.

32 A. Kasparavičius, „Lietuvos kariuomenė Maskvos politinėse ir 
diplomatinėse spekuliacijose“, in: Lietuvos nepriklausomybei – 80, 
straipsnių rinkinys, Vilnius, 1999, p. 22–23.

33 VUBRS, f. 129, s.v. 800, l. 3, 6.

baltarusių sutarties „Dėl tarpusavio pagalbos Lenkijos 
okupuotoje teritorijoje“ projektas, kuris kitų metų kovo 
21 d. apsvarstytas Baltarusijos Liaudies Respublikos 
vyriausybės, buvo įteiktas MK susipažinti. Viename iš 
punktų įsipareigojama organizuoti „baltarusių liaudies 
revoliucines kovines pajėgas, numatytas specialiame 
konspiraciniame susitarime ir artimai veikiančias su 
LŠS“34. Prie ypatingojo gudų bataliono numatyta steigti 
karinių instruktorių mokyklą. Svarstymai užsitęsė per 
vasarą ir reikalas neužsibaigė parašais. Jau gegužę ap-
silankę sovietinėje pasiuntinybėje keli gudų partizanai 
paprašė pagalbos, nes Lietuvos valdžia nustojo rėmusi 
pinigais, ginklais ir apranga, kaltina bolševizmu, suėmė 
dalį vadų, o kitus, laikydama nepatikimais, nuginkluoja ir 
sodina į kalėjimą.35 Tačiau tarp gudų politinių grupuočių 
sovietiniai diplomatai sėjo nepasitikėjimą lietuviais, dalį 
jų įtraukdami į sovietinio Minsko orbitą, Lietuvos vy-
riausybei trūko lėšų, kurias Vilniuje baltarusiams pradėjo 
siūlyti lenkai, žadėdami patenkinti kultūrinius poreikius. 
Rugpjūčio 10 d. kaip nepatikimas išformuotas ypatingasis 
gudų batalionas, o rudenį baltarusių vyriausybė, paty-
liukais užsitikrinusi Čekoslovakijos pagalbą, persikėlė 
į Prahą. Gudų „skydas“ Vilniaus klausime tapo daug 
mažiau priklausomas ir nutolo nuo Lietuvos.

O tolimesnėse vizijose – jai padedant netrukus 
prisijungti Vilnių, surengus panašų sukilimą kaip Klai-
pėdoje. 1923 m. spalio ataskaitoje Užsienio reikalų 
liaudies komisariatui pasiuntinys I. Lorencas pranešė, 
kad Voldemaras ir LŠS pirmininkas Krėvė pasiūlę jam 
Vilnijoje kurti bendrą lietuvių ir sovietų karinį pogrindį, 
surengsiantį antilenkišką sukilimą. Net tokio pogrindžio 
šūkį sugalvoję: „Padalyti dvarus ir išrauti klerikalizmą“. 
Pasiūlymas nebuvo atmestas, tačiau oficialių Lietuvos 
valdžios žingsnių nesulaukta – E. Galvanausko vyriau-
sybė, kaip rašo Z. Butkus, tokiam sandėriui nesiryžo.36

1923 m. rugsėjį lietuvių politikai galėjo šiek tiek pa-
sidžiaugti. Tuo metu vykstant Tautų sąjungos asamblė-
jai, posėdžiavo Lenkijos pavergtųjų tautų – ukrainiečių, 
baltarusių, vokiečių, lietuvių – atstovų kongresas. Dėl 
jų protesto akcijų buvo pakenkta Lenkijos prestižui ir 
jos neišrinko nuolatine sąjungos tarybos nare.37 Sėkmė 
paskatino J. Purickį, URM ekonomikos ir politikos 
departamento direktorių, siūlyti inicijuoti Lenkijos 
pavergtųjų tautų sąjungą bei jos slaptą Vykdomąjį 
komitetą, kuris rinktų žinias apie lenkų vykdomus 
persekiojimus ir platintų Europoje protestus.38

34 A. Kasparavičius, Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Liaudies 
Respublikos slapto susitarimo projektas, Lietuvos istorijos metraštis, 
1998 metai, Vilnius, 1999, P. 227, 229.

35  E. Gimžauskas, Baltarusių veiksnys formuojantis Lietuvos valstybei 
1915-1923 m., Vilnius, 2003, P. 150.

36 Z. Butkus, Bendrininkų kėslai (Vokietijos ir SSRS požiūris į Klai-
pėdos problemą 1923-1939 metais), Darbai ir dienos, t. 21, Karų 
Lietuva, Kaunas, 2000, P. 197-198.

37 G. Vilkelis, Lietuvos ir Lenkijos santykiai Tautų Sąjungoje, Vilnius, 
2006, P. 123-124.

38 A. Kasparavičius, „Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Liaudies Res-
publikos 1923 m. slapto susitarimo projektas“, in: Lietuvos istorijos 
metraštis, 1998 metai, Vilnius, 1999, p. 219.
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1923 m. spalio pradžioje V. Krėvė ir A. Voldemaras 
tikino sovietinius diplomatus, kad valdžia stengiasi 
LŠS pajungti sau: neleidžia Vilnijoje vesti ginkluotos 
kovos, neduoda ginklų ir lėšų, draudžia šauliams kirsti 
demarkacinę liniją.39

1925 m. sausį URM siųstas J. Purickis lankėsi 
Berlyne ir Prahoje, kad atkurtų ryšius su Vokietijoje 
ir Čekoslovakijoje buvusiomis baltarusių politinėmis 
grupuotėmis ir užmegztų glaudesnius kontaktus su 
ukrainiečių emigracijos veikėjais. Kaune pradėtas for-
muoti Gudų tautinis komitetas. Vyriausybė bandė kal-
bėtis su visomis konfrontuojančiomis gudų politinėmis 
grupėmis.40 Padėtis keitėsi, kai kovą LŠS pirmininku 
tapo vienas jos kūrėjų M. Šalčius. Jis dar 1922 m. vasarį 
kaip Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) direktorius 
su delegacija lankėsi Prahoje, kur ieškojo čekų paramos 
dėl Vilniaus ir, matyt, kontaktų su gudų ir ukrainiečių 
emigrantų organizacijomis, gegužę pabuvojo Palangoje, 
Liepojoje, Klaipėdoje, o gruodį uostamiestyje tapo 
Lietuvos atstovybės spaudos skyriaus vedėju, užsiim-
damas propaganda, žvalgyba ir žinių rinkimu. Svarstant 
LŠS statuto projektą, 1925 m. antrą pusmetį gynė V. 
Putvinskio puoselėtą jos visuomeniškumą. Rugpjūčio 
21 d. Karo tarybos buvo priimtas laikinasis statutas, 
palikęs susidariusią padėtį, tačiau vyriausybė ir toliau 
linko į sąjungos perdavimą Krašto apsaugos ministerijai.

A. Žemaitytė-Veilentienė rašė, kad 1925 m. birželio 
5 d. J. Purickis Centro valdybai pristatė planą atsiimti 
Vilnių Lenkijos pavergtųjų tautų – lietuvių, gudų, 
ukrainiečių ir vokiečių – sukilimo būdu, gaunant 
Vokietijos ir SSRS diplomatinę ir karinę pagalbą. Jam 
pritarė ir MK.41 1925 m. lapkričio 26 d. Rusijos KP 
(B) CK Politinis biuras svarstė Lietuvos pasiūlymus 
dėl derybų prekybinės sutarties klausimais pradžios ir 
politinės sutarties apie tarpusavio nepuolimą, patvirti-
nant 1920 m. Taikos sutartimi nustatytas sienas. Buvo 
nuspręsta reaguoti „ramiai“. Gruodžio 23 d. trumpai 
sustojęs Kaune užsienio politikos liaudies komisaras 
V. Čičerinas užsienio reikalų ministrą M. Reinį pa-
kvietė atvykti ir pradėti derėtis į Maskvą.42 Tautininkų 
politinė linija – ieškoti Vilniaus klausimui paramos 
Rytuose ir Vokietijoje – tapo posūkio sprendimu. Jai 
pritarė liaudininkai bei dalis krikščionių demokratų. 
A. Smetona ir A. Voldemaras galėjo triumfuoti. Ūki-
ninkų sąjungos spaudoje 1925 m. vasarą rašyta, kad 
Vokietija negali būti drauge ir padėti susigrąžinti Vilnių. 
Penktųjų Vilniaus praradimo metinių proga pasirodė 
„antipurickiškas“ Nevygando slapyvardžiu pasirašytas 
analitinis straipsnis „Vilniaus klausimas tikrenybėje“. 
Svarstyta naujo karo Europoje galimybė ir Vilniaus 

39 A. Kasparavičius, „Lietuvos kariuomenė Maskvos politinėse ir 
diplomatinėse spekuliacijose“, in: Lietuvos nepriklausomybei – 80, 
straipsnių rinkinys, Vilnius, 1999, p. 25.

40 A. Kasparavičius, „Gudų korta Kauno ir Maskvos diplomatiniuose 
žaidimuose 1920–1925 metais“, in: Lituanistica, 1997, nr. 1, p. 14–15.

41 A. Žemaitytė-Veilentienė, „Matas Šalčius kovose už Lietuvos ne-
priklausomybę“, in: Karo archyvas, t. XVI, Vilnius, 2002, p. 132.

42 Политбюро ЦК РКП(Б)-ВКП(б) и Европа. Решения „Особой 
папки“ 1923–1939, Москва, 2001, С. 75–76.

atgavimo perspektyvos – Rusija nepatikima, tačiau 
ir su Vokietija dėtis problemiška. Tačiau po mėnesio 
teigta, kad Rusija grįžta į Europą, atgaudama prarastas 
pozicijas, o lietuviams iš rusų ir anglų varžymosi Pa-
baltijyje bus tik naudos.43

Vilniaus vadavimo planas buvo suderintas tarp LŠS, 
Vilniečių ir Vilniui vaduoti sąjungų, Gudų draugijos ir 
valdžios įstaigų. Rengimu rūpinosi LŠS Ypatingasis sky-
rius, kuriam turėjo padėti Vilnijos vadavimo komitetas, 
sudarytas iš M. Biržiškos, J. Purickio ir M. Šalčiaus. 
1925 m. spalio 5 d. įvykusiame posėdyje dalyvavo ir 
gudų atstovai. Tačiau dėl bendro veikimo Vilnijoje ir 
jo perspektyvų nesutarta.44 Savo 1925–1926 m. atas-
kaitoje apie darbą LŠS Ypatingajame skyriuje „Dėl 
M. Šalčiaus buvimo Daugpily ir kelionės Maskvon“ 
buvęs LŠS pirmininkas rašė, kad konkrečių veiksmų 
planą sudarė su karine ukrainiečių organizacija ir 
V. Lastauskio vadovaujama gudų grupe.45 Kelis kartus 
važinėjo į Dancigą, kur matėsi su gudų ir ukrainiečių 
veikėjais Lenkijoje, turėjo keletą pasitarimų su vieti-
niais tų tautų veikėjais Kaune, palaikė ryšius su daktaru 
D. Alseika, kunigais P. Kraujaliu, K. Čibiru ir kitais Vil-
niaus lietuvių veikėjais, keletą kartų davė pinigų gudų 
ir ukrainiečių akcijoms Lenkijoje. Buvo galvota tartis 
su šių Lenkijos mažumų veikėjais SSRS teritorijoje, 
siunčiant ten pabėgėliais apsimetusius savus žmones, 
kam 1926 m. vasarą pritarė krašto apsaugos vicemi-
nistras Juozas Papečkys, o KAM informacijų skyriaus 
viršininkas Stasys Zaskevičius rūpinosi, kad jam ir 
M. Biržiškai būtų išduotos vizos kelionei į Minską. Pats 
M. Šalčius po pasitraukimo iš LŠS pirmininko pareigų 
dėl M. Sleževičiaus vyriausybės kaltinimų, jog 1925 m. 
pašalino iš rinktinių vadų asmenis, labiau užsiėmusius 
partine propaganda, o ne šauliška veikla, išvyko dirbti 
konsulu į Daugpilį, kur suorganizavo vietos lietuvių 
draugiją, rado ryšininkų kontaktams su vilniečiais, už-
mezgė ryšius su Latvijos gudais ir sovietiniu karo atašė 
Baltijos šalyse Ivanu Kločko. Gruodžio 15 d. dėl veiklos 
derinimo Vilnijoje susitiko Maskvoje su Kijakovskiu, 
kuravusiu „konfi dencialų“ sovietų darbą prieš Lenkiją. 
Tolimesni įvykiai buvusiajam LŠS pirmininkui klostėsi 
tragiškai, ir jis išvyko pakeliauti po pasaulį.

Šaltinis – <http://www.voruta.lt/algirdas-grigaravicius-neatmezga-
mas-vilniaus-mazgas/>

43 A. Trimakas, „Ar galima užmiršti Vilnių?“, in: Ūkininkas, 1925 m. 
birželio 14 d., nr. 24, p. 2; „Kas mūsų priešai?“, in: Ūkininkas, 1925 
m. liepos 12 d., nr. 28, p. 2–3; Nevygandas, „Vilniaus klausimo ti-
krenybė“, in: Ūkininkas, 1925 m. spalio 10 d., nr. 41, p. 1–6; „Rusija 
ir Pabaltė“, in: Ūkininkas, 1925 m. lapkričio 28 d., nr. 48, p. 1.

44 A. Kasparavičius, „Gudų korta Kauno ir Maskvos diplomatiniame 
žaidime 1920–1925 metais, in: Lituanistica, 1997, nr. 1б, p. 18.

45 Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų 
ir rankraščių skyrius (LNMMBR), f. 189, laikinas s. v. 191, l. 17, 
19–21; Analogišką spausdintą ataskaitą žr.: LCVA, f. 383, ap. 7, b. 
1440, l. 98–101. Prieš šį dokumentą yra nedatuotas ir nepasirašytas 
„Vilniaus vadavimo planas, priimtas 1923–1926 m. eilėj pasitarimų 
Šaulių S-gos, Ukrainiečių karo organizacijos ir gudų veikėjų atstovų“ 
(l. 93–97). Ankstesnius planavimo atsiimti ginklu Vilnių bandymus 
žr. ibid., b. 134; b. 137, l. 29–34; b. 274, l. 10–12.
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Holokaustas Lietuvoje

Prof. dr. Aleksandras VITKUS, 
Kaunas,

Gintautas TAMULAITIS, 
Kaunas

Rašydami straipsnį apie žydų gelbėtoją 
Eugenijų Krušinską Jadagonių kaime, 

nurodėme, kad šis tyrimas dar nėra užbaigtas, 
taigi nusiuntėme pirmąją straipsnio dalį1 Tau-
tos atminimo instituto (Jad Vašem) archyvui 
Izraelyje. Netrukus sulaukėme atsakymo, kad 
archyve yra į pateiktąjį panašus pasakojimas 
apie žydų gelbėjimą Lietuvoje, pakaunėje. Buvo 
atsiųstas ir pats liudijimas hebrajų kalba (ivri-
tu), tačiau rasti vertėją Lietuvoje tebėra sudė-
tinga ir brangu. Visgi pateikiame skaitytojams 
išverstą liudijimą, tuo užbaigdami ir šią istoriją.

2021 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento rūmuose vyko Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžių įteikimo ceremonija, pavadinta „Gyvenimą 
dovanojusios širdys…“. Šios ceremonijos metu buvo 
apdovanoti 37 asmenys, karo metais gyvenę įvairiose 
Lietuvos vietose: Kaune ir Kauno rajone, Vilniuje, 
Šiauliuose ir Šiaulių rajone, Šakių, Lazdijų, Vilkaviš-
kio, Jurbarko, Telšių rajonuose.2 Tarp jų buvo ir Eu-
genijus Krušinskas, Ona Krušinskienė (g. 1906) bei 
Ona Krušinskienė (g. 1876), apdovanoti po mirties. 
Teikdamas Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sakė:

Kiekvieną rugsėjį, minėdami Lietuvos žydų genocido 
aukų atminimo dieną, pagerbiame per Antrąjį pasaulinį 
karą nužudytų Lietuvos piliečių žydų atminimą. Šiomis 

1 Prof. dr. Aleksandras Vitkus, Gintautas Tamulaitis, „Jadagonių 
kaimo gyventojas, žydų gelbėtojas sovietinio teismo pinklėse (I)“, 
in: Voruta, Nr. 4 (874), 2021 m. gruodžio, p. 28–33. 

2 Žr. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretą „Dėl apdovanojimo 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi“, Nr. 1K-726, 2021 m. rugsėjo 10 d.

dienomis prisimename ir žydų gelbėtojus, Lietuvos pilie-
čius, kurie pasipriešino okupaciniam režimui ir nepai-
sydami mirtino pavojaus gelbėjo pasmerktuosius mirti. 

Žydų gelbėtojai Lietuvoje veikė itin sudėtingomis 
sąlygomis – iš laikraščių puslapių sklindant nuožmiai 
antisemitinei agitacijai, vykstant masiniams ir sistemin-
giems žydų šaudymams, kuriuose, kaip rodo dokumen-
tai, dalyvavo nemažai vietinių talkininkų. 

Gelbėjimas dažnai prilygo didvyriškumui – slėpti ir 
gelbėti žydus teko ne vieną dieną, o ištisus trejus metus. 
Besislapstantiems žydams ir jų gelbėtojams pavojus grėsė 
nuolat, reikėjo pasirūpinti ir atsarginėmis slėptuvėmis, 
turėti patikimų pagalbininkų, kad iškilus pavojui būtų 
galima greitai pervesti žmones į saugesnę vietą. Ilgus 
mėnesius ir net metus gelbėtojai kartu su slapstomais 
žydais jautė baimę, kad gali būti demaskuoti, suimti ir 
nužudyti, tačiau negalėjo kitaip pasielgti ir rizikuodami 
savo bei artimųjų gyvybėmis slėpė ir gelbėjo beviltiškoje 
padėtyje atsidūrusius žydus. [...].

Nors Eugenijaus Krušinsko šeima jau buvo įver-
tinta Lietuvoje, tenka pridurti, kad jis kol kas yra tik 
kandidatas į pripažinimą Pasaulio tautų teisuoliu, nes 
jo biografi ja, kaip matyti iš straipsnio, gana marga. 
Reikia pripažinti, kad Jadagonių kaimo gyventojų 
pasakojimai atitinka iš Jad Vašem archyvo gautą 
informaciją, tik neaišku, kodėl iškraipoma pavardės 
raidė (liudijime minimas Kručinskas) bei vardas (Eu-
genijus tampa Vladu). Gal to buvo siekiama saugumo 
sumetimais. 

Pasak Jad Vašem archyvo pateiktos informacijos, 
1944 m. balandžio 17 d. buvo išgelbėti šie žydai: vaikų 
gydytojo Eizenštato šeima: jis (mirė Jadagoniuose), 

Jadagonių kaimo gyventojas, 
žydų gelbėtojas sovieti nio 
teismo pinklėse (II)
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žmona ir sūnus Michaelis; Neimarko šeima: jis, jo 
motina ir žmona; Lenkijos žydas iš Varšuvos dr. A. 
Bauminger; A. Bauminger draugas Josef Klainer iš 
Varšuvos. Žemiau spausdinamas Jad Vašem archyve 
saugomo dr. A. Bauminger liudijimo vertimas į lie-
tuvių kalbą. 

Kručinskas – Lietuva (SSRS)3

Kaip jau minėjau, noriu papasakoti labai trumpai, 
turint galvoje vėlyvą valandą, savo asmeninę istoriją, 
kaip buvau išgelbėtas Pasaulio tautų teisuolio, ir tas 
žmogus buvo iš tų keistų ir ypatingų personažų, kuriuos 
paminėjo teisėjas Landoi. Aš jį pavadinčiau, aišku 
kabutėse, „pamišęs gelbėtojas“, vadinsiu jį vardu, kaip 
buvome įpratę – Vladas, jis gyveno Lietuvoj, kaime, 
30 km nuo Kauno ir fašistinės valdžios Lietuvoje metu 
Vladas iki 1939 metų gelbėjo komunistus. Nuo 1939 iki 
1941 metų rusai valdė Lietuvą, nors ofi cialiai skaitėsi, 
kad šalis atiduota į lietuvių rankas. Kai 1941 metais 
prasidėjo karas tarp Vokietijos ir Rusijos, jis išgelbėjo 
9 žydus, ir aš buvau tarp jų. Aš buvau tuomet karo 
pabėgėlis iš Varšuvos, ir po to, kai du kartus patekau į 
vokiečių nelaisvę ir pabėgau, atvykau visokiais šunke-
liais iki Vilniaus, o iš ten patekau į Kauną, kur tapau 
gimnazijos mokytoju, ir kai prasidėjo karas ir vokiečiai 
sukišo žydus į getus, galvojau neiti į getą, nes buvau 
užsienietis, lietuviai manęs nepažinojo, tada buvo daug 
pabėgėlių iš Lenkijos, daugiausia iš Lenkų armijos ir 
dauguma jų – lenkų karininkai, bet po ilgų svarstymų 
nutariau, kad mano vieta su žydais. Gete susipažinau 
su Eizenštatų šeima. Daktaras Eizenštatas buvo Kaune 
gerai žinomas vaikų gydytojas, turėjęs garsią kliniką. 
Jis turėjo vienturtį sūnų Michaelį Eizenštatą, kuris 
vedė vieną merginą iš Vilniaus, jis studijavo Vilniuje 
mediciną, bet po kurio laiko grįžo į Kauną, ten pateko į 
getą su savo tėvais. Aš širdyje nusprendžiau, kiek toje 
situacijoje žmogus iš viso galėjai kažką nuspręsti, kad 
į jokį konclagerį aš nevyksiu, o pasistengsiu pabėgti. 
Pabandžiau, ir tąkart man pavyko, tačiau pavyko tik 
Vlado dėka, tuoj Jums papasakosiu, koks ryšys tarp 
manęs ir to Vlado. 

Daktaras Eizenštatas turėjo daug draugų tarp lietu-
vių gydytojų ir seselių, su kuriais kartu dirbo dar prieš 
prasidedant karui, ir tuo sunkiu laiku kreipėsi į juos 
pagalbos. Lietuviai gydytojai menkai pagelbėjo, tačiau 
vyriausioji sesuo, dirbusi su juo klinikoje, kartkartėmis 
slapčia perduodavo jam į getą maisto paketus, o kai 
prasidėjo akcijos, t. y. išvarymai, o aš buvau Kauno gete 
visiškai svetimas, kaip pabėgėlis iš Lenkijos nemokėjau 
visai geto kalbų – nemokėjau nei jidiš, nei lietuviškai, 
ir buvau visiškai svetimas Kauno žydams. Artėjant 
1942-ųjų pradžiai, kai Judenratas kas tam tikrą laiką 
privalėdavo pateikti žydų sąrašus vokiečiams, ar tam 

3 Dr. A. Bauminger liudijimo, saugomo Jad Vašem archyve Izraelyje, 
vertimas į lietuvių kalbą. Iš hebrajų k. vertė Viktorija Sideraitė-Alon.

tikriems darbams, ar išsiuntimui į Memelį ar Rygą, o 
mes gerai supratom, ką reiškia tie „tam tikri darbai“, aš 
visada būdavau įtrauktas į tuos sąrašus. Kažkaip man 
pavykdavo išsisukti, arba kas nors man pranešdavo, ir 
tada mano padėtis būdavo kiek geresnė nei eilinių Lietu-
vos žydų, nes manęs lietuviai nepažinojo, vokiečių ne itin 
bijojau, nes eiliniam vokiečiui būdavo sunku atpažinti 
Lietuvos žydą, gerai kalbantį lietuviškai ir pasaulietiškai 
apsirengusį nuo lietuvio. Bijodavo visi tik pačių lietuvių, 
kad neįskųstų.

Todėl, aš neturėjau tos problemos, gerai kalbėjau 
lenkiškai, visada galėjau prisistatyti lenkų pabėgėliu, 
man kažkaip sekėsi. Tačiau, kai jau artėjo 1944-ųjų 
pradžia ir supratom, kad visi išsiuntimai tai yra siunti-
mai į mirtį ar į koncentracijos stovyklą, pradėjom galvoti 
apie pabėgimą. Čia ne vieta detaliai pasakoti kaip buvau 
lietuviškoje partizankoje, bet noriu priminti, kaip kartu 
su daktaro sūnumi Michaeliu mes buvome pabėgę pas 
lietuvių partizanus į miškus, ten prabuvę 8–9 dienas 
grįžome, nes mano draugas Eizenštatas, kuris buvo labai 
žydiškos išvaizdos – jis buvo juodbruvas, žemas – ir 
labai kentėjo nuo lietuvių antisemitų nors pats puikiai 
kalbėjo lietuviškai ir buvo Lietuvos universiteto medici-
nos ketvirto kurso studentas. Nusprendėme grįžti į getą 
ir tada prasidėjo tie ryšiai su daktaro Eizenštato vyr. 
seserimi. Ji perduodavo laiškus per užmiestyje dirbusius 
geto kalinius, laiške kartą pranešė, kad atsirado šansas 
pabėgti ir pasiūlė, kad pirma bėgtų jauni žydai, o po 
to gal pavyktų paruošti vietą ir į ją priimti vyresnius 
žmones. Čia papasakosiu kelis momentus susijusius su 
mūsų sėkme ir su mirtinais pavojais. 1944-ųjų balandžio 
14-osios naktį, kai gavome žinią, kad vienas lietuvis, 
kurio nei aš nei kuris nors iš besiruošiančių tąsyk bėgti 
žydų asmeniškai nepažinojo, jis buvo tos vyr. sesers 
kažkoks tolimas giminaitis, lauks Michaelio (daktaro 
Eizenštato sūnaus) ir manęs prie tilto per Nemuną – 
didelę upę, kuri teka per Kauną. Turėjome ten kažkaip 
patekti, bet, kaip žinote, getą juosė spygliuota tvora, 
vietomis ir su elektros srove, ir kas 50 metrų aplink 
ją stovėjo esesininkai ir Lietuvos policininkai, o viduje 
geto tvarką saugojo žydų policija. Mes papirkome viena 
vokiečių policininką, kurio pareiga buvo saugoti tuos 50 
metrų už tvoros, susitarėme, kad tiksliai tuo momentu, 
kai mes turėjom perkirpti spygliuotą tvorą, jis turi nueiti 
į tolimąjį tašką už 50-ies metrų ir negrįžti. Čia turiu pri-
minti, kad Kauno getas, kaip ir kiti getai, buvo labai var-
ganame žydiškame kvartale, kuris vadinosi Slobodka –
nuo Slobodek ješivos, o aplink buvo lietuviški kaimai. 
Mes priartėjome prie ribos ir tiksliai sutartą valandą pa-
matėme tą vokietį nueinantį dešinėn, tada su specialiomis 
replėm nukirpome spygliuotą tvorą, Michaelis pralindo 
pirmas, po to palaikė tvorą ir aš prasmukau. Po to turė-
jome praeiti pro lietuvišką kaimą. Mums einant kaimo 
pakraščiu ėmė garsiai loti šunys, o jau buvo komendanto 
valanda, labai bijojome, kad šunų lojimas neišbudintų 
kaimo gyventojų. Kažkaip pasiekėme miesto pakraštį, 
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kur tas lietuvis buvo paruošęs vežimą, kuriuos Lietuvoje 
vadina Čiuročka, įlipome į tą vežimą ir atvykome iki 
tilto. Prie tilto pamatėme stovint žmogų. Matyt jau ne-
turėjome ką prarasti, pagalvojom, kad tai ir bus jis, kad 
ten stovėdamas mūsų laukia. Priėjome ir pasakėme jam 
slaptažodį, kurį mums perdavė vyr. sesuo ir jis atsakė, 
kad jo vardas Vladas. Jis mums pasakė tik du sakinius: 
„Eisite paskui mane 80–100 metrų atstumu. Jei kas prie 
jūsų prieitų, nesileiskite į jokias kalbas“, ir nutolo. Ėjome 
paskui jį. Staiga viduryje tilto prie mūsų priėjo girtas 
lietuvis. Jis paprašė cigaretės, Michaelis Eizenštatas jam 
davė cigaretę ir dar jis norėjo mus pakviesti kartu išgerti 
stikliuką. Aš tylėjau, nes mano lietuvių kalba vis dar 
buvo labai prasta, o Michaelis tuoj pat užsitraukė savo 
kepurę beveik iki akių, kad nesimatytų kokios jos juodos 
ir kokie juodi jo plaukai. Tuo momentu pamatėm, kad 
Vladas grįžo ir rodo mums judėti greičiau, o pats ėmė 
kalbėti su tuo girtu lietuviu, pavadino jį vardu, atrodo 
Miška, ir tada pamatėm, kad tas nuėjo, čia smulkiai 
nepasakosiu...

Grįžome visai be jėgų, nes eiti gerais keliais negalė-
jome, todėl visą laiką ėjome paupiais, kad upės čiurle-
nimas užgožtų mūsų žingsnius. Labai pavargę judėjome 
pirmyn. Skubėjom, tai būtų buvę apie 30 kilometrų tiesiu 
keliu, netoli Kulautuvos – žinomo Kauno vasaros kuror-
to, bet jis mus vedė šunkeliais, kalvom ir kalneliais, kelis 
kartus maldavome jo pailsėti bent 10–15 minučių. Jis 
nesutiko, buvo labai griežtas, sakė:„... kai tik prašvis – 
mums galas.“ Svarbiausia, kad atvykome į vietą, nors ir 

visai be jėgų. Vladas mus nuvedė į kažkokią arklidę ar 
kluoną, ir ten iš karto pasirodė sena moteris, jis pasakė, 
kad čia jo motina. Mane jis pristatė motinai kaip lenką, 
o Michaelį kaip lietuvį. Motina labai apsidžiaugė ir 
pradėjo su manim iš karto kalbėti lenkiškai. Pirmiausia 
ji mane pasveikino Jėzaus ir šventosios Marijos vardu, 
nors aišku žinojo, kad mes abu žydai, ir nuėjo atnešti 
mums maisto.  Tas maistas buvo žuvis. Aš pirmą kar-
tą gyvenime mačiau taip išvirtą žuvį – upėje pagauta 
žuvis išvirta vandenyje be jokių prieskonių – ir valgyk. 
Turėjau nugalėti save, kad jų neįžeisčiau, ir suvalgiau. 
Kitą rytą Vladas mums pranešė, kad jis paruošęs mums 
vieną iš savo kambarių. Buvau įsitikinęs, kad jo name 
yra 5–6 kambariai. Kai įėjome tamsoje į namą pamatėm, 
kad ten 2 kambariai. Pirmas – erdvus šeimos kambarys 
su dideliu pečiumi, ant kurio miegojo žmona su trimis 
vaikais, ant grindų miegojo Vladas ir jo motina, taigi 
jau supažindinau jus su jo šeima. Vyresnysis sūnus buvo 
14 metų, dukra – 12-os ir mažasis aštuonmetis. Mes 
buvome pakviesti į antrąjį – svečių kambarį.

Po kurio laiko atvyko ir Michaelio Eizenštato tėvai – 
daktaras Eizenštatas su žmona, jiems tuomet jau buvo 
virš 60 metų, po to labai originaliu būdu atvyko dar vie-
nas mano draugas Josef Klainer. Iš Kauno į Kulautuvą 
tada plaukdavo garlaivis, tai jam pavyko įsitrinti tarp 
keleivių ir atvykti. Šis žmogus dabar gyvena Tel Avive. 
Ir dar viena šeima iš Kauno geto – Neimark. Tai buvo 
trijų žmonių šeima – pora ir ponios Neimark motina, 
čia turiu pastebėti, kad jie buvo kilę iš Austrijos ir įpratę 

Dr. A. Bauminger liudijimo hebrajų kalba pirmo puslapio 
faksimilė. šaltiNis – tautos atmiNimo iNstituto (jad vašEm) 
archyvas, izraElis

Dr. A. Bauminger liudijimo hebrajų kalba paskutinio (šešto) 
puslapio faksimilė. šaltiNis – tautos atmiNimo iNstituto (jad 
vašEm) archyvas, izraElis
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tarpusavyje kalbėti vokiškai. Buvome jau devyniese, 
nutarėme kad neįmanoma šioje vietoje slėptis tokiam kie-
kiui žmonių, net jei namas ir buvo toli nuo kaimo centro 
vis tiek tai labai pavojinga tiek mums, tiek šeimininkams. 
Tada jis mums pastatė apačioje, po tuo kambariu tokį 
bunkerį. Čia noriu pažymėti Vlado pasiaukojimą. Jis 
virdavo samogonką. Tai – tokia naminė degtinė kurią 
virti būdavo draudžiama, nes vokiečiai turėjo degtinės 
monopolį. Vladas virdavo samogonką iš supuvusių 
bulvių, tam reikėjo visokių metalinių vamzdelių. Tuos 
vamzdelius jis išdalino mums, kad galėtumėm per juos 
kvėpuoti, nes bunkeryje trūko oro. Tie vamzdeliai buvo 
vienas iš svarbiausių jo turimų daiktų, būtinų samo-
gonkos virimui. Vladas buvo mokytojas, tame pačiame 
kaime buvo trijų klasių pradinė mokykla, kur jis dirbo 
vienu iš mokytojų, o gal net ir vieninteliu.

Mūsų gyvenimas rėmėsi tam tikra veikla, o dau-
giausia tylėjimu. Svarbiausias tylėjimas būdavo se-
kmadieniais, kai moterys megzdavo, o vyrai žaisdavo 
šachmatais.

Kartą sekmadienį bemezgant ir bežaidžiant šachma-
tais dėl kažko susiginčijo Neimarkų moterys – motina 
su dukra. Jos ginčijosi vokiškai, o kaip tik tuo metu 
grįždama iš bažnyčios pro šalį ėjo viena kaimo gyven-
toja ir išgirdo kalbant vokiškai. Ji užėjo tiesiai į Vlado 
namus ir sako jam, o mes girdime: „Girdėjau, Vladai, 
kad pas tave namie kažkas kalba vokiškai“, o tada mes 
girdime, kaip jis atsako: „Užeik Margarita, pavaišinsiu 
taure vyno.“ „Bet kas pas jus kalba vokiškai?“ „Na 
gi žinai, ėjo pro šalį vokiečiai, tai aš pasiūliau ir jiems 
taurę vyno kitame kambaryje.“ „Bet aš girdėjau kalbant 
moteris.“ „Jie atsivedė moterų.“ „Mūsų moterys moka 
vokiškai?“ – toliau kamantinėjo kaimynė. Jis stengėsi 
ją prigirdyti ir pagaliau ta išėjo, bet gandas pasklido 
po kaimą, kad Vladas slepia žydus. Tos pačios dienos 
popietę pasikvietė Vladą kunigas ir sako: „Vladai, pas 
tave namuose slepiasi žydai, man pasakojo ta moteris, 
kad pas tave kažkas kalba vokiškai“. Vladas atsakė: 
„Tai netiesa, buvo pas mane užėję vokiečiai, pavaišinau 
juos vynu, po to jie išėjo su merginomis...“ Tas paaiš-
kinimas daug nepadėjo, kaime ėmė kalbėti, kad Vladas 
slepia žydus. Du kartus jis buvo iškviesta į policiją, 
tačiau jis buvo toks tylus ir santūrus žmogus, kad mums 
taip ir nepavyko išklausti ar jį ten mušė, ar kankino. 
Bet vieną kartą atėjo į kaimą kažkoks gestapininkas ir 
kartu su vietiniu policininku išsikvietė 14-metį Vlado 
sūnų. Visi Vlado vaikai žinojo, kad mes žydai ir kad 
mes slepiamės, kartais vyriausias jo sūnus atnešdavo 
mums naktį duonos. Jo sūnų daužė, mušė, spardė, jis 
grįžo namo visas kruvinas, bet nepasakė nė žodžio, kad 
jų namuose slepiami žydai. Didžiausias pavojus būdavo 
sekmadieniais. Pats Vladas, nors ir buvo labai kilnus 
žmogus, mėgdavo išlenkti taurelę. Ir mes kiekvieną sa-
vaitę bijojome tų sekmadienių. Jis turėjo draugą piemenį, 
su kuriuo mėgdavo sekmadieniais išgerti. Kaip sakoma: 
„išgeri vyno – išduodi paslaptį.“ Kartą girdėjome kaip jo 

draugas klausia: „Vladai, ar tiesą kaime pasakoja, kad 
tu slepi žydus?“ Vladas sako: „Netiesa.“ O draugas jam 
vėl sako: „Vladai, tu gi geras mano draugas, tai pasa-
kyk man tiesą.“ Jis ilgai Vladą spaudė, o mes girdėjome 
kiekvieną žodį ir jau galvojome, kad kritinis momentas 
atėjo. Ir tikrai po kelių minučių Vladas beldžia į duris, 
kurios vedė į patalpą po kambariu. Jie gėrė didžiajame 
kambaryje, ir jis įėjo į svečių kambarį ir girdime, kaip 
jis prieina sako: „Ateikite, mano geriausias draugas nori 
su jumis susipažinti. Jis sako, kad niekam nieko nepa-
sakos.“ Tada išėjo Michaelis, kuris kalbėjo lietuviškai 
tarsi gimtąja kalba ir lietuviškai jam sako: „Nedaryk 
šito, pasakyk jam, kad pas tave nėra žydų.“ Vladas 
sako: „... bet kaip aš galiu meluoti geriausiam draugui? 
Jis nieko jums nepadarys...“ Galiausiai Vladas išėjo iš 
kambario ir sako draugui: „Jie buvo, bet išėjo. Aš jiems 
padėjau, daviau maisto ir jie išėjo.“ Tą pačią naktį visi 
kartu nusprendėme, kad nebegalime likti ir tąnakt išėjo 
vyrai į netoliese, už kilometro, buvusį mišką ir iškasė 
duobes kiekvienai šeimai.

Eizenštatams dvi duobes, jaunajai šeimai ir tė-
vams, man ir Klaineriui – duobę, Neimarkams duobę. 
Miškas buvo įmirkęs. Buvo pavasaris, bet klimatas 
Lietuvoje kitoks ir dažnai lyja. Tai pasislėpėm miške 
ir „babuška“ taip vadinome Vlado motiną kartą per 
parą – 12 valandą nakties ateidavo su pintine, tarsi 
rinktų grybus ar šakas miške, jei kas netyčia būtų ją 
pamatęs, ji visad buvo pasiruošusi pintinę grybams 
rinkti, ji apeidavo kiekvieną duobę, kurias dėl sau-
gumo viena nuo kitos skyrė ~100 metrų atstumas, 
buvom apsikloję maišais, ji išdalindavo kiekvienam po 
puodelį kavos ir duonos riekę. Kartasi išlįsdavom iš 
duobės, tiksliau iškišdavom galvą kad galėtume nusi-
prausti veidą šaltu vandeniu, kurį ji mums atnešdavo. 
Kaip jau sakiau Vladas buvo mažakalbis, nemėgo nieko 
pasakoti, tylenis. Tačiau vieną sekmadienį, jis atėjo šiek 
tiek išgėręs ir pasakoja mums: „Prieš dvi savaites manęs 
klausė policijos viršininkas ir to paties klausė kunigas –
kaip čia pas tave neliko žydų?“ Mes pajutom iš tos 
kalbos, kad jį tikriausiai ir kankino. Kaip bebūtų, savo 
namuose jis įvedė griežtą tvarką, taip kad ir jo žmona 
mūsų nemėgo (tikriausiai bijojo dėl savo trijų vaikų ir 
savo pačios saugumo), ji niekada neištarė nei žodžio, 
tačiau visi trys vaikai, Vladas ir jo motina atnešdavo 
mums maisto, rizikuodami savo gyvybėmis. Dabar jau 
vėlu, todėl nenoriu daugiau apie tai plėstis, tik norėčiau 
priminti, kad visi žydai, išskyrus dr. Eizenštatą, kuris 
gavo kojos trombozę, išgyveno. Vladas nuvyko į miestą 
pas visokius daktarus, kuriems daktaras rašė receptus, 
ir dr. Eizenštato vardu prašė perduoti jam vienokių ar 
kitokių vaistų. Kartais jam pavykdavo grįžti su me-
dikamentais, kuriuos gaudavo iš vyr. sesers, vaistus 
daktarui dažniausiai suleisdavo sūnus, tada ketvirto 
kurso medicinos studentas. Jam drebėdavo rankos, 
kartais aš suleisdavau tuos vaistus. Po kurio laiko dr. 
Eizenštatas, kuris širdyje buvo didelis optimistas, labai 
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Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai 
(Trakai: Voruta, 2011),

Mažosios Lietuvos panemuniais 
ir pamariais. I knyga 
(Trakai: Voruta, 2015),

Mažosios Lietuvos panemuniais 
ir pamariais. 
II knyga (Trakai: Voruta, 2017).

„Martynas Purvinas, docentas, humanita-
rinių mokslų daktaras (architektūra ir menoty-
ra), yra vienas iš ryškiausių Lietuvos kultūros 
paveldo tyrėjų, daugiau nei keturiasdešimt 
metų paskyręs Lietuvos senųjų kaimų, liaudies 
architektūros, kraštovaizdžio ir urbanistikos 
tyrimams.

Nuo 1980 m. iki šiol M. Purvinas tiria 
Mažosios Lietuvos, kaip nedalomo etninio 
regiono, apimančio ne tik Klaipėdos kraštą, bet 
ir kitas Karaliaučiaus krašto baltiškąsias žemes, 
šiuo metu esančias už Lietuvos ribų, kultūros 
paveldo likimą. Neatsitiktinai šis kraštas, XVI a. 
tapęs svarbiu lietuviškosios raštijos bei kul-
tūros židiniu ir išlikęs juo iki XX a. pradžios, 
nusipelnė išskirtinio mokslininko dėmesio“.

Irena AndrukAitienė, 
kovo 11-osios akto signatarė

Knygas galima įsigyti internetu – https://
www.patogupirkti.lt/, https://www.knygos.lt/.

Dr. Martynas PURVInAS

malonus ir mielas žmogus, pasakė: „... jei aš liksiu šitoj 
drėgnoj duobėj, tai tikrai numirsiu. Vladai, leisk man 
arba mirti arba persikelti į tavo namus.“ Tada vieną 
naktį su kažkokiais primityviais neštuvais perkėlėme jį 
į kambarį, nes žmogus buvo gana sunkus – svėrė 80 ar 
90 kg. Dr. Eizenštatas sakė: „... jei ateis vokiečiai, arba 
kas nors iš policijos ir mane pagaus, aš prisipažinsiu, kad 
esu žydas, kad pats savo noru čia atėjau ir nebeturėjau 
jėgų išeiti.“ Vladas žinojo, kad tuo nebūtų pasibaigę, 
nes pagal vokiečių įvestą kolektyvinės bausmės tvarką 
nebūtų nužudę tik daktaro Eizenštato, būtų sunaikinę 
visą Vlado šeimą. Bet jis vis tiek sutiko įsileisti daktarą 
į namus, nors tai buvo sunkus pacientas, ir daktaras 
mirė trys dienos prieš išvadavimą.

Kadangi dr. Landoi paminėjo čia piniginio atlygio 
klausimą, priminsiu, kad Vladas gavo iš mūsų piniginį 
atlygį tik už maistą, žinoma mes jam žadėjom ir jis tuo 
tikėjo, kad pasibaigus karui (sklido tokie gandai) jį ir 
jo šeimą pakvies pats Stalinas ir nusiųs juos pusmečiui 
į Krymą ir dar apdovanos jį Lenino ordinu. Tai buvo 
aukščiausias šalies apdovanojimas – ir čia turiu pa-
brėžti, kad Vladas buvo nepasiturintis ir labai kuklus 

žmogus, toks jis ir liko – kuklus ir vargšas. Kai mes su 
Klaineriu išvykom iš Lenkijos, pradžioj bandėm jam 
siųsti siuntinius iš Lenkijos.

Lietuvos žydai, atvykę paskui mus į Lenkiją ir į Italiją, 
pasakojo, kad tais laikais Lietuvoje nebuvo didelė garbė 
būti žydų gelbėtoju ir užsiminė, kad mes turėtumėm nustoti 
siųsti jam siuntinius. Kai jau atvykau į Ameriką bandžiau 
su juo susisiekti. Turėjau draugą, mokantį gerai rašyti lie-
tuviškai, parašiau jam laišką, turėjau adresą, ant voko ša-
lia pavardės parašiau didelėmis raidėmis MOKYTOJUI. 
Po dviejų savaičių sulaukiau atsakymo, atkeliavusio per 
Maskvą, parašyto lietuviškai: „Gerbiamas pone, aš jūsų 
nepažįstu, aš žydų negelbėjau, mano vardas irgi Vladas, ir 
aš esu mokytojas tame pačiame kaime.“ Tuo baigėsi mano 
bandymai su juo susisiekti. Neprarandu vilties, kada nors 
dar turėti progą aplankyti Vladą ir bent dalinai grąžinti 
jam skolą už tai, ką jis padarė devynių žydų labui. Jau 
labai vėlus laikas, tai čia ir pabaigsiu.

Dr. A. Bauminger

Iš hebrajų k. vertė Viktorija Sideraitė-Alon



54 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

L�
��

��
��

 �
��

��
� 

��
��

��
��



552022 m. kovas   Nr. 1 (875)Voruta



56 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

L�
��

��
��

 D
��

��
��

��
� 

K�
��

��
��

��
��

��
� 

��
��

��
��



572022 m. kovas   Nr. 1 (875)Voruta



58 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

L�
��

��
��

 D
��

��
��

��
� 

K�
��

��
��

��
��

��
� 

��
��

��
��



592022 m. kovas   Nr. 1 (875)Voruta



60 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

L�
��

��
��

 D
��

��
��

��
� 

K�
��

��
��

��
��

��
� 

��
��

��
��



612022 m. kovas   Nr. 1 (875)Voruta

Užs. Nr. 20



62 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

Su Gardino seniūno, kara-
liškųjų ekonomijų admi-

nistratoriaus, karaliaus Sta-
nislovo Augusto Poniatovskio 
(1732–1798) bičiulio Antano 
Tyzenhauzo (1733–1785) vardu 
yra susiję daug XVIII a. antros 
pusės Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės (toliau – LDK) 
įvykių ir įvairių istorijų. 

Tapęs Gardino seniūnu, A. 
Tyzenhauzas ėmėsi naujų, nere-
tai skeptiškai vertintų veiklų. Jis 
rėmėsi novatoriška populiaraus 
škotų ekonomisto ir fi losofo Adamo Smito (Adam 
Smith, 1723–1790) 1776 m. išėjusiame veikale „An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth 
of Nations“ („Tautų turto prigimties ir priežasčių 
tyrinėjimas, sutrump. Tautų turtas“)1 rutuliota mintimi, 
kad konkurencinis pranašumas ir pelnas yra tiesiogiai 
susiję su įdiegtomis naujovėmis (pasak A. Smito, „kai 
visos kitos aplinkybės vienodos, darbo užmokestis pa-
prastai yra didesnis naujuose versluose nei senuose“2). 
Sužinojęs, kad svetur klesti Stanislovo Augusto valdose 
dar negirdėti amatai ar išrastas naujas, darbą lengvi-
nantis įtaisas, A. Tyzenhauzas skubėdavo ir savo eko-
nomijose tas naujoves išbandyti. Novatoriški ir kartu 
rizikingi seniūno sprendimai tenkino karalių, tačiau 
piktino jo aplinkos žmones – įtakingus pavaldinius, 
o labiausiai giminaičius. Dažnai priekaištauta, kad A. 
Tyzenhauzas siekia vien savanaudiškų tikslų, be jokios 
atsakomybės švaisto karaliaus dosniai skiriamas lėšas, 
prisidengdamas reformomis ir karališko ūkio kėlimu, 
prie savo ekonomijų jungia privačias žemes, prievarta 
į Gardino mokyklas siunčia nuo tėvų atskirtus vaikus, 
be jokio atlygio verčia juos dirbti manufaktūrose. 
Atsakydamas į metamus kaltinimus, seniūnas pa-
sitelkdavo XVIII a. ekonomisto A. Smito įžvalgas, 

1 Adam Smith, Tautų turtas, iš anglų k. vertė Jonas Čičinskas, Vilnius: 
Margi raštai, 2004.

2 Ibid., p. 140.

tvirtindamas, kad jo žingsnius lydi 
racionalaus pasirinkimo idėja, o visus 
siekius nulemia visuomenės poreikiai 
ir interesai. Tiesa, vieši interesai, anot 
A. Tyzenhauzo, ne visuomet deramai 
traktuojami ir tenkinami. Tam, kad 
juos teisingai suprastum, reikalingas 
ne tik sumanumas, ilgametė patirtis, 
bet ir nuojauta.3 

Teisingai supratęs viešus interesus, 
artimas Stanislovo Augusto bičiulis 
neįstengė suprasti karaliaus šeimos 
norų ir ketinimų. Mėgindamas apsau-
goti karaliaus turtą nuo išlaidaujančių 
jo giminaičių, A. Tyzenhauzas ištarė 

lemtingus žodžius: „karaliai giminių neturi“, ir 
taip pelnė ilgai trukusią (iki pat tarnystės Gardino 
seniūnijoje pabaigos) karališkos šeimos nemalonę.4 
Didžiausią nepasitenkinimą rodė Stanislovo Augusto 
sesuo, Lenkijos karūnos etmono, vieno iš įtakingiausių 
Abiejų Tautų Respublikos (toliau – ATR) veikėjų Jano 
Klemenso Branickio (1689–1771) žmona Elžbieta 
Poniatovska-Branicka (1730–1808). Ji, kaip ir Gardino 
seniūnas, buvo itin veikli, energinga, karšto būdo. Kaip 
A. Tyzenhauzas Gardine, taip „Krokuvos matrona“ 
(taip E. Poniatovska-Branicka vadinta amžininkų) 
Balstogėje rūpinosi pramonės, kultūros ir švietimo 
kėlimu. Matydama, kad šalyje trūksta medicinos 
darbuotojų, E. Poniatovska-Branicka Balstogėje įkūrė 
akušerijos mokyklą. Ji taip pat fi nansavo kitų mokymo 
įstaigų, gamybos įmonių statybas. Į savo rūmus Bals-
togėje kvietėsi žymius Vakarų Europos menininkus, 
švietėjus, mokslininkus.5 E. Poniatovska-Branicka 
aktyviai dalyvavo to meto aukštuomenės moteriai 
atsivėrusiame politiniame gyvenime. Įpusėjus XVIII a.
vis dažniau reikšta mintis, kad moterys visuomeni-

3 Antoni Tyzenhauz, List Antoniego Tyzenhausa do księdza Ksawerego 
Michała Bohusza, Grodno, 1780, AGAD, f. 351.

4 Stanisław Kościałkowski, Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny 
litewski, Londyn: Wydawnictwo Społeczności Akademickiej Uni-
wersytetu Stefana Batorego, 1970‒1971, t. 2, p. 356.

5 Adam Dobroński, Andrzej Lechowski, Izabela Branicka w 200-lecie 
śmierci, Białystok: Muzeum Okręgowe w Białymstoku, 2008, p. 25–36. 

Apie Gardino seniūno Antano Tyzenhauzo 
nesutarimus su Elžbieta Poniatovska-Branicka, 
anti tyzenhauzinę koaliciją ir žlugusius planus

Dr. Jurgita ŽĄSInAITĖ-GEDMInIEnĖ, 
Vilnius

Antanas 
Tyzenhauzas (dail. 
Jonas Rustemas, 
1819). šaltiNis – 
<https://lt.wiKipEdia.
org/>

Elžbieta Poniat-
ovska-Branicka 
(dail. Marčelas 
Bačarelis (Marcello 
Bacciarelli, 1757). 
šaltiNis – <https://
EN.wiKipEdia.org/>
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niame ir politiniame gyvenime turi turėti tas pačias 
teises kaip ir vyrai. ATR moterų balsas pirmą kartą 
buvo išgirstas renkant Stanislovą Augustą, o jam tapus 
karaliumi, moterų vaidmuo politinėje arenoje tik dar 
labiau išryškėjo.6

Į Balstogę atvykęs keliautojas Viljamas Koksas (Wil-
liam Coxe) apie LDK ir Lenkijos karalystės pasienyje 
įsikūrusį miestą ir jį jau nuo XVII a. globojančią 
Branickių šeimą bei jų puošnius Lenkijos Versaliu va-
dinamus rūmus rašė:

Vėlai vakare atvykome į Balstogę, labai švarų ir gerai pastatytą 
miestą. Gatvės ten plačios, o tinkuoti namai stovi lygiais atstumais 
atskirti vienas nuo kito. Geresnę tvarką Balstogėje palaiko garsioji 
Branickių šeima, kurios rūmai stovi šalia miesto ir kuri daug pri-
sidėjo puošdama savo gyvenamąją vietą. Jie [rūmai – aut. pastaba] 
priklauso grafienei Branickai, dabartinio karaliaus seseriai ir jau 
mirusio didžio generolo Branickio našlei, beje, Branickis, nepai-
sant šios santuokos, karštai protestavo prieš Jo Didenybės elekciją.7 

[…]
Pagerbdama mus grafienė, pati aprodė rūmus – didžiulį itališko 

stiliaus pastatą, kuris dėl savo didingumo ir puošnumo yra vadina-
mas Lenkijos Versaliu.8

Stanislovo Augusto sesuo ne tik palaikė arti-
mus ryšius su karaliumi, bet ir noriai jam patardavo 
įvairiais klausimais: prisidėjo priimant sprendimus 
dėl Ketverių metų seimo, Targovicos konfederacijos, 
Kosciuškos sukilimo. Matydama, kad brolis niekaip 
nesiryžta iš Gardino seniūno ir LDK rūmų iždininko 
pareigų atleisti savo ištikimo bičiulio A. Tyzenhauzo, 
E. Poniatovska-Branicka kartu su Kosakovskių giminės 
atstovais (broliai Kosakovskiai – Mykolas (1733–1798, 
Vitebsko kaštelionas, vaivada), Antanas (1735–1798, 
Livonijos kaštelionas), Juozapas (1738–1794, Livoni-
jos vyskupas), Simonas (1741–1794, Lietuvos didysis 
etmonas) – XVIII a. antroje pusėje buvo įtakingi, daly-
vavę visuose svarbiausiuose LDK ir Lenkijos karalystės 
įvykiuose veikėjai; šimtmečio pabaigoje Kosakovskiai 
įėjo į iškiliausių ir turtingiausių LDK didikų šešetu-
ką, greta Radvilų, Sapiegų, Oginskių, Tiškevičių bei 
Pliaterių)9 ir kitais Gardino seniūną smerkusiais LDK 
ir Lenkijos veikėjais sudarė vadinamą antityzenhauzinę 
koaliciją. Koalicijos tikslas buvo paviešinti A. Tyzen-
hauzo padarytas klaidas ir apsaugoti Gardiną nuo 
Šiaulių ekonomiją sukrėtusių įvykių. Kaip žinia, 
Šiaulių ekonomijoje 1769 m. prasidėjo maištas prieš 
A. Tyzenhauzo įvestas prievoles (beje, Ramunė Šmi-
gelskytė-Stukienė straipsnyje „1769 m. įvykiai Šiaulių 
ekonomijoje: maištas ar sukilimas? Istoriografinių 
tradicijų sankirtos“10 prieina išvadą, kad šis judėjimas, 
nors ir buvo masinis, neturėjo aiškių politinių tikslų ir 
ideologijos, tad vadintinas ne sukilimu, o maištu). Nuo 
1765 m. kartu su kitomis karališkomis ekonomijomis 
ėmęsis administruoti Šiaulių ekonomiją, A. Tyzen-
6 Maria Bogucka, Women in Early Modern Polish Society, Against the European 

Background, Aldershot: Ashgate Publishing Group, 2004, p. 45. 
7 William Coxe, Travels into Poland, Russia, Sweden, and Denmark, Inters-

persed with Historical Relations and Political Inquiries, Dublin, 1784, p. 250.
8 Ibid., p. 252.
9 Vydas Dolinskas, Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lie-

tuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 1763–1794, Vilnius: Vaga, 2003.
10 Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, „1769 m. įvykiai Šiaulių ekonomi-

joje: maištas ar sukilimas? Istoriografinių tradicijų sankirtos“, in: 
Istorija, t. 85, Vilnius, 2012, p. 49–62.

hauzas pradėjo radikalias valdymo ir ūkio reformas: 
įvedė mokesčius už teisę gaminti alų, parduoti javus, 
prekiauti ūkio gaminiais. Be kita ko, ekonomijos vals-
tiečiai ir miestelėnai turėjo tiesti kelius, statyti įvairios 
paskirties pastatus, manufaktūras (į jas dirbti buvo va-
romi prievarta). Nepasitenkinimas įvestais mokesčiais, 
prievolėmis, taikomomis bausmėmis tapo pagrindine 
priežastimi, sukėlusia valstiečių maištą. 

Mėginant susidoroti su A. Tyzenhauzu, skaičiuotos 
ne tik jo padarytos klaidos – pasitelktas šmeižtas, me-
lagingi įrodymai, intrigos. Krašto diduomenę pasiekė 
gandai, kad karaliaus favoritas, plėtodamas savo valdose 
pramonę bei ūkį, ir kitose ekonomijose siekia įtakos ir 
valdžios. Netilo kalbos, kad Gardino manufaktūrose 
vergiškomis sąlygomis dirba žmonės, kad mokyklose 
kenčia nuo tėvų atskirti vaikai, kad susidorojama su 
tais, kurie nepaklūsta šėtoniškai (amžininkų liudijimais, 
vietiniai A. Tyzenhauzą vadino šėtonu ir jo vardu gąsdino 
nepaklusnius vaikus) seniūno valiai. Kalbėta, kad Gardi-
no seniūnas karaliaus pavedimu vykdo nusikalstamą 
politinę ir finansinę veiklą. Beje, atkreiptinas dėmesys 
ir į tai, kad ne viename šaltinyje minint įgyvendintų 
reformų naudą, A. Tyzenhauzo vardas „pamirštamas“, 
o visi nuopelnai priskiriami svarbiausiam šių reformų 
iniciatoriui – karaliui Stanislovui Augustui:

Kitą rytą aplankėme 1776 m. karaliaus įkurtas manufaktūras. 
Jos įrengtos dar Augusto III statytose, arklidėms skirtose medinėse 
pašiūrėse, kurios dabar yra paverstos laikinomis dirbtuvėmis ir 
gyvenamaisiais namais darbininkams; planuojama, kad netrukus 
visas šis kompleksas bus perkeltas į Lososną – kaimą, esantį netoli 
Gardino, kur jo didenybės sąskaitą jau beveik yra baigti konstruoti 
tai paskirčiai tinkami pastatai.11

V. Kokso kelionių aprašyme A. Tyzenhauzas mini-
mas tik kaip Gardino grafas ir Lietuvos vicekancleris. 
Informacijos apie jį, kaip manufaktūrų steigėją ar 
reformų vykdytoją, nėra. Pagrindiniu herojumi anglų 
keliautojo pasakojime tampa tuometinis ATR valdovas 
Stanislovas Augustas. Galima tik spėti, ar užrašydamas 
ir vertindamas LDK gyvensenos faktus V. Koksas 
pasikliovė savo įžvalgomis, ar rėmėsi karalių garbi-
nusiais lenkiškais šaltiniais. Neatmestina ir asmeninės 
simpatijos karaliaus personai įtaka (V. Koksas žavėjosi 
paskutiniuoju Respublikos valdovu, gyrė jo manieras, 
išsilavinimą, rašė, kad buvo itin maloniai priimtas ka-
raliaus rezidencijoje Varšuvoje).12

Savo tikslą antityzenhauzinė koalicija pasiekė 1780 m.,
kai galiausiai iš Gardino seniūno pareigų buvo atsta-
tydintas A. Tyzenhauzas. Tais pačiais metais Gardino 
ekonomijos administratoriumi paskyrus karūnos dvaro 
maršalką Francišeką Ževuskį (Franciszek Rzewuski, 
1730–1800), penkiolika metų A. Tyzenhauzo kurtos, 
prižiūrėtos ir karališkąjį iždą pildžiusios manufaktūros 
buvo uždarytos vos per keletą dienų, be darbo liko 
keli tūkstančiai darbininkų. Išbuvęs Gardino seniūnu 
mažiau nei dvejus metus, F. Ževuskis išgrobstė didžiąją 
dalį A. Tyzenhauzo sukaupto turto ir pabėgo į užsienį. 

n

11 William Coxe, op. cit., p. 264.
12 Ibid., p. 205–209.
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1719 m. rugsėjo 2 d. Montefjaskonėje, 
mieste, esančiame maždaug 120 km 

į šiaurės vakarus nuo Romos, susituokė Jokūbas 
Pranciškus Edvardas Stuartas ir Marija Kle-
mentina Sobieskytė. Tai buvo kiek neįprasta 
santuoka. Abu jaunavedžiai buvo karališkų 
šeimų, netekusių savo karalysčių, sostų palikuo-
nys. Jokūbas Pranciškus gimė 1688 m. Jo tėvas 
buvo Jokūbas II, Anglijos, Škotijos ir Airijos 
karalius, išvytas iš Britanijos tais pačiais 1688 m.
Tuo metu kilusios vadinamosios Šlovingosios 
revoliucijos metu trijų karalysčių sostą užėmė 
Nyderlandų valdytojas Viljamas Oranžietis. Iki 
pat savo mirties 1766 m. Jokūbas Pranciškus, 
save vadinęs Jokūbu III, Anglijos, Škotijos ir 
Airijos karaliumi, neatsisakė pretenzijų į Brita-
nijos sostus. Katalikai Stuartai ir jų šalininkai, 
vadinami jakobitais, iki 1716 m. gyveno Pran-
cūzijoje arba netoli jos, o nuo 1719 m. įsikūrė 
popiežiaus pašonėje Romoje. 

Sobieskiai nebuvo karališkoji giminė pagal kilmę. 
Jie iškilo Abiejų Tautų Respublikos tarnyboje XVII 
amžiuje. 1674 m. Jonas Sobieskis buvo išrinktas 
Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
ir valdė Lenkijos-Lietuvos valstybę iki savo mirties 
1696 m. Iki išrinkimo karaliumi Sobieskis buvo 
Lenkijos didysis etmonas. Šios pareigos buvo vienos 
svarbiausių senojoje Lenkijos-Lietuvos valstybėje. 
Retas etmonas būdavo paskiriamas į šias pareigas 
būdamas neturtingas, o dar rečiau etmonai tokiais 
mirdavo. Visi be išimties naudodavosi pareigomis, ku-
rias eidavo iki mirties, pasipildyti kišenes ir padidinti 
savo įtaką valstybėje. Jonas Sobieskis žiūrėjo į savo 
1667 m. gimusį sūnų Jokūbą kaip į būsimą sosto įpė-
dinį. Vis dėlto tėvui mirus Jokūbui ir kitiems jo bro-
liams nepavyko išlaikyti šeimos vienybės ir 1697 m.
įvykę karaliaus rinkimai buvo pralaimėti Saksonijos 
kunigaikščiui Frydrichui Augustui I, kuris, tapęs 
Lenkijos karaliumi, pasirinko Augusto II vardą. Kle-
mentina buvo Jokūbo Sobieskio duktė. Nepaisant 
nesėkmės, Jokūbas, kaip ir jo bendravardis iš Britų 
salyno, niekada neatsisakė pretenzijų į Abiejų Tautų 
Respublikos sostą. Kaip ir Stuartai savo sostų atžvil-
giu, Sobieskiai manė, kad Lenkijos karaliaus sostas 
yra jų prigimtinė teisė. 

XVIII a. pradžioje prasidėjęs Didysis Šiaurės karas, 
į kurį prieš savo norą buvo įvelta Lenkijos-Lietuvos 
valstybė, sukėlė didelių demografi nių ir ekonominių 
nuostolių. Sobieskių valdos Lenkijoje ir Lietuvoje 
smarkiai nukentėjo, bet Europoje vis dar sklandė 
legendos apie pasakiškus turtus, kuriuos sukaupė 
karalius Jonas Sobieskis. Nėra abejonių, kad Jokūbas 
Pranciškus šiais gandais susiviliojo. Nesėkmingi 1715 
ir 1719 m. jakobitų sukilimai Britanijoje bei suma-
žėjusi ir nereguliariai mokama fi nansinė parama iš 
Prancūzijos karaliaus kišenės vertė susimąstyti, kur 
gauti piniginių lėšų. Tuomet, kai Jokūbui Pranciškui 
atėjo laikas vesti, Jokūbo Sobieskio duktė Klementina 

Kaip Anglijos karalius 
Šiaulius valdė

Dr. Mindaugas ŠAPOKA, 
Vilnius

Jokūbo Pranciškaus Edvardo Stuarto ir Klementinos Sobieskytės 
vedybos (dail. Agostinas Mazučis (Agostino Masucci). šaltiNis – 
<https://www.wiKidata.org/> 
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buvo manoma esanti puiki kandidatė: jauna septy-
niolikmetė mergina galėjo pagimdyti įpėdinių, o jos 
kraitis turėjo užtikrinti finansinį išvytosios Stuartų 
dinastijos stabilumą. Sobieskiams tokia santuoka 
taip pat buvo patraukli. Nors ir būdami karališkieji 
princai, Jokūbas ir jo broliai turėjo sunkumų tiek 
patys susirasdami karališkojo kraujo nuotakas, tiek 
ištekindami už užsienio princų savo dukras. Sobies-
kiai buvo tapę karaliais po įvykusių rinkimų, o kad ir 
kaip būtų gaila Sobieskiams, paveldimųjų monarchijų 
dinastijų atstovai buvo laikomi kur kas garbingesniais 
negu elekcinių monarchų palikuonys. Tačiau jeigu 
Jokūbui Pranciškui būtų pavykę atgauti Britų salyno 
sostus, tokia santuoka neabejotinai būtų pakėlusi 
Sobieskių giminės prestižą. 

Jokūbo Pranciškaus ir Klementinos vedybų kon-
traktas numatė finasinius Sobieskių įsipareigojimus. 
Klementinos kraitį turėjo sudaryti 600 tūkstančių 
Prancūzijos livrų, investuotų į įvairius finansinius 
produktus Prancūzijoje (nuo pašto iki nekilnojamojo 
turto), Šiaulių karališkosios ekonomijos valda, kuri 
buvo verta 800 tūkstančių Prancūzijos livrų, bei 250 
tūkstančių livrų, kuriuos Lenkijos karalius Augustas 
II buvo skolingas Jokūbui Sobieskiui. Taigi sudėjus 
visas sumas Klementina turėjo atsinešti 1 milijoną 
650 tūkstančių Prancūzijos livrų. Konvertavus šią 
sumą į Lenkijoje ir Lietuvoje cirkuliavusią valiutą, 
gautųsi apie 4 milijonus 400 tūkstančių auksinų. Tai 

buvo gana didelė suma. Palyginimui galima paminėti, 
kad to meto Lietuvos biudžetas siekė 2,2 milijono 
auksinų. Vis dėlto Stuartų dvaras turėjo ir didelių 
išlaidų. Jokūbas Pranciškus nepasitraukė į Prancūziją 
vienas. Jį lydėjo daug jakobitų, kurių dalis vėliau 
stojo tarnauti į Prancūzijos kariuomenę. XVIII a. 
antrajame dešimtmetyje buvo ne mažiau kaip 800 
jakobitų rėmėjų, kuriems Stuartų dvaras mokėdavo 
kasmetines pensijas. 

Šiaulių miestas ir aplinkinė jo teritorija sudarė 
vadinamąją karališkąją ekonomiją. Lietuvoje buvo 
kelios tokios teritorijos. 1589 m. seimas nusprendė, 
kad pajamos iš šių dvarų bus skiriamos valdovui ir jo 
dvarui išlaikyti. Per XVII a. vidurio karus su Rusija ir 
Švedija tuometinis Lietuvos didysis etmonas Povilas 
Sapiega Lietuvos kariuomenės reikmėms išleido 800 
tūkstančių auksinų. Valstybė, negalėdama jam grąžin-
ti šios skolos, suteikė teisę jam valdyti Šiaulių ekono-
miją. Jonas Sobieskis netrukus sumokėjo Sapiegai šią 
skolą ir perėmė Šiaulių ekonomijos valdymą. Taip ši 
teritorija atsidūrė Sobieskių giminės rankose. 

Pajamos iš Šiaulių ekonomijos, Jokūbo Sobieskio 
skaičiavimu, siekė 176 tūkstančius auksinų per me-
tus. Vis dėlto po tėvo mirties Jokūbas Sobieskis ir jo 
broliai Abiejų Tautų Respublikoje buvo reti svečiai. 
Jokūbas Sobieskis daugiausia laiko praleisdavo Olavos 
dvare (Silezija), tuomet priklausiusiame Austrijai 
(Habsburgams). Todėl Šiaulių ekonomijos, esančios 

Istorinis Žemaitijos žemėlapis, 1659 m. šaltiNis – <https://upload.wiKimEdia.org/>
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Švedijos valdomos Livonijos ir Rusijos pasienyje, 
valdymas buvo sudėtingas dėl to meto komunika-
cijos lėtumo. 1699 m. Šiaulių ekonomijoje savo 
saksų kariuomenę dislokavo Augustas II, kuris ruo-
šėsi pradėti Rygos, priklausančios Švedijai, puolimą. 
Nenusisekus Rygos puolimui, 1701 m. pabaigoje į 
Lietuvą įsiveržė Švedijos kariuomenė, ir Lietuvos 
teritorijoje prasidėjo Didysis Šiaurės karas. Šiaulių 
ekonomija, esanti Švedijos pasienyje, buvo viena 
pirmųjų teritorijų, nukentėjusių nuo karo veiksmų. 
Valda kentėjo ne tik nuo svetimų kariuomenių, bet 
ir nuo savų puldinėjimų. Lietuvoje netrūko asmenų, 
kaip, pavyzdžiui, Žemaitijos vėliavininkas ir būsimas 
Žemaitijos seniūnas Kazimieras Zaranka, siekiančių 
pasipildyti kišenes Sobieskių saskaita. 1704–1706 m. 
Jokūbas Sobieskis dėl bendradarbiavimo su priešais 
švedais buvo suimtas Augusto II, o Šiauliai toliau 
buvo plėšiami ir siaubiami. Tokia padėtis tęsėsi iki 
1711 m., kai iš Lietuvos išeidama Rusijos kariuomenė 
dar kartą apiplėšė Šiaulius ir surinko per 30 tūkstančių 
auksinų. Po to įsivyravo ramybė ir gyvenimas iš lėto 
ėmė grįžti į senas vagas. Vis dėlto Šiaulių ekonomija, 
kaip ir daugelis dvarų to meto Lietuvoje, atsigavo po 
suniokojimų labai iš lėto. 1726 m. duomenys rodo, 
kad pajamos iš Šiaulių ekonomijos siekė vos 18500 
auksinų, t. y. vos 10 procentų to, kas buvo prieš 20 
metų. 

Taigi 1719 m. Jokūbas Sobieskis kaip dalį savo 
dukters kraičio Jokūbui Pranciškui padovanojo nu-
niokotą ir nustekentą valdą. Jaunavedžiai vargiai ga-
lėjo efektyviai valdyti šią valdą ir iš jos gauti pajamų. 
Be to, remiantis Abiejų Tautų Respublikos įstatymais, 
Jokūbas Sobieskis negalėjo užrašyti šios valdos į 
dukros kraitį, nes tai buvo valda, kuri nepriklausė 
jam asmeninės nuosavybės teise. Tai buvo valstybinė 
valda, priklausanti valdovo stalui, užstatyta Jokūbui 
Sobieskiui tik laikinam naudojimui. Tokios valdos 
užrašymas į kraitį reikalavo Lenkijos ir Lietuvos 
seimo leidimo, o Jokūbas Sobieskis niekada nepa-
sivargino tokio leidimo prašyti. Peršasi išvada, kad 
jis taip norėjo ištekinti savo dukterį už pretendento į 
Anglijos karalystės sostą, kad galėjo imtis bet kokių 
priemonių, net ir apgaulės, idant pasiektų savo tikslą. 
Neabejotina, kad Jokūbo Pranciškaus įgaliotiniai, 
sudarę vedybų kontraktą, nežinojo nei teisinių pro-
blemų, susijusių su Šiaulių ekonomijos perdavimu, 
nei faktinės fi nansinės šios valdos būklės. 

Netrukus Jokūbas Pranciškus suprato, kad jo 
naujoji valda kelia daug klausimų: jis jos nevaldo ir 

negauna iš jos jokių pajamų. Iš tiesų sunku įsivaiz-
duoti, kaip savininkas, gyvendamas Romoje, galėjo 
to meto komunikacijos sąlygomis efektyviai valdyti 
valdą, esančią už 2 400 kilometrų. Nenuostabu, kad 
Jokūbas Pranciškus norėjo valdą parduoti, bet to 
negalėjo padaryti, nes tam irgi reikėjo Lenkijos ir 
Lietuvos seimo leidimo. Be to, Jokūbas Pranciškus 
pats negalėjo tapti valdos savininku ir ją parduoti, 
nes neturėjo Lietuvos pilietybės, anuomet vadinamos 
indigenatu. Tik turintys Lietuvos indigenatą asmenys 
galėjo įsigyti Lietuvoje nekilnojamojo turto ar užimti 
valstybines pareigas. Svetimšaliams indigenatą buvo 
galima gauti, bet toks sprendimas buvo Lenkijos 
ir Lietuvos seimo kompetencija. 1721 m. Jokūbo 
Pranciškaus įgaliotinis su Jokūbu Sobieskiu sutarė 
dėl Šiaulių perdavimo Stuartams schemos: valda 
buvo perrašyta Klementinai Sobieskytei, kuri, kaip 
Lenkijos princo dukra, turėjo Lenkijos indigenatą 
ir galėjo Abiejų Tautų Respublikoje įsigyti turto. 
Vis dėlto ir toliau Šiaulių valdymas ant popieriaus 
Stuartams neatnešė jokios naudos tauriųjų metalų 
monetomis. Galų gale 1723 m. Jokūbas Pranciškus 
susitarė su Jokūbu Sobieskiu, kad Šiaulių ekonomiją 
iki mirties valdys Jokūbas Sobieskis, o Stuartai kaip 
kompensaciją gaus 12 tūkstančių livrų (maždaug 
32 tūkstančiai auksinų) išmoką kasmet iš Sobieskių 
investicijų Prancūzijoje. 

1735 m. mirė Klementina Sobieskytė. Jos tėvas 
pergyveno dukrą ir mirė 1737 m. Jokūbas Pranciškus 
ir Klementina turėjo du sūnus: Karolį Edvardą ir 
Henrį Benediktą. Mirus žmonai, Jokūbas Pranciškus 
nesiekė gauti Šiaulių valdymo (tai jam priklausė pagal 
ankstesnį susitarimą), bet pritarė kitos Jokūbo So-
bieskio dukros Karolinos sprendimui parduoti visas 
tėvo valdas, esančias Lenkijoje ir Lietuvoje. Valdos 
buvo didelės, bet ne ką mažesnės buvo ir jų skolos, 
tad norinčiųjų pirkti nebuvo daug. 1739 m. Karolina 
pardavė Sobieskių valdas Mykolui Kazimierui Ra-
dvilai-Žuvelei, o teisė į Šiaulių ekonomijos valdymą 
perėjo Radviloms. Taip baigėsi kelerius metus trukusi 
Stuartų Šiaulių valdymo istorija. 

Straipsnis parengtas pagal Stuartų dokumentus, 
saugomus Vindzoro pilyje (Jungtinė Karalystė).

Tolesniam skaitymui: A. Shield, A. Lang, The king 
over the water, London, 1907; F. McLynn, Charles Edward 
Stuart, Oxford, 1991; A. Skrzypietz, Królewscy synowie – 
Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice, 2011.
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XIX amžiaus Vilniaus gyventojai

Dr. Irma RAnDAKEVIČIEnĖ, 
Vilnius

Šaltiniuose minima, kad Vilniaus apylinkėse 
Geroldo herbo bajorų Tovianskių (pavar-

dę galima rašyti ir Taujanskių) giminė buvo 
žinoma nuo XVII amžiaus. Žinomiausias šios 
giminės atstovas mistikas Andrius Tovians-
kis 1828 m. gegužės 11 d. Vilniaus Bernardinų 
bažnyčioje maldos metu išvydo viziją, kuri esą 
pašaukė jį tarnauti Dievui ir kitiems žmonėms. 
Kad ir kiek čia buvo fantazijos ar tiesos, tačiau 
apie 1841 m. Paryžiuje Andriaus Tovianskio va-
dovaujamai mesionizmo grupuotei pavadinimu 
„Dievo reikalas“ (lenk. „Koło Sprawy Bożej“) 
priklausė ir žymūs poetai Adomas Mickevičius 
bei Julijus Slovackis, dailininkas Valentas Van-
kavičius, vaistininkas, ištikimas Tovianskio 
bičiulis, pasekėjas ir svainis Ferdinandas Gutas. 

1795 m. Vilniaus gyventojų revizinėse pa-
sakose įrašyti trys Geroldo herbo Tovianskiai: 
„lenk. Karol Gieralt Towianski“, „lenk. Igna-
cy Gieralt Towianski“ ir „lenk. Jakob Gieralt 
Towianski“, t. y. Karolis, Ignacijus ir Jokūbas 
Tovianskiai. To meto Vilniuje gyveno ir 
kitų Tovianskių, ties kuriais minėtame 
gyventojų surašymo įrašuose nėra nuro-
dytas Geroldo herbas, todėl galima daryti 
prielaidą, kad minėti trys buvo susiję gi-
minystės ryšiais. 

1795 m. Karolis Tovianskis buvo sulaukęs 
30 metų amžiaus, jau buvo vedęs Braclavo 
kašteliono Karolio Černeckio dukterį Ger-
trūdą. Karolis Tovianskis minimas kaip ėjęs 
Vyriausiojo Tribunolo teisėjo pareigas. Igna-
cijus Tovianskis buvo dvejais metais jaunesnis 
už Karolį, tačiau 1795 m. dar buvo nevedęs ir 
vaikų neturėjo, jis Vilniuje ėjo žemės teisėjo 
pareigas. 

Paminėtina, kad 1812 m. sausio mėn. Vilniuje 
šv. Jonų bažnyčios metrikinėse knygose aptinkamas 
Andrius Ignacijus Tovianskis (gali būti tas pats, o gali 
būti ir kitas asmuo), kuris susituokė su Marcela de 
Perthees. Jiems sudarant santuoką liudijo bendrapa-
vardis ir bendravardis teisininkas (lot. judex) Ignacijus 
Tovianskis ir Antanas Poniatovskis. Vilniaus 1795 m. 
revizinėse pasakose be Geroldo herbo yra įrašytas 
ir dar vienas Ignacijus Tovianskis, ėjęs šambeliono 
pareigas, tuo metu jam buvo 28 metai.

Tikėtina, kad Marcela de Perthees buvo karto-
grafo Karolio Hermano de Perthees duktė. Karolis 
Hermanas de Perthees gimė 1740 m., pagal kai 
kuriuos autorius, Drezdene kaip nesantuokinis gra-
fo Hermano Karlo fon Keizerlingo sūnus (Jarosław 
Gdański, Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, 
Kamil Stepan, Wojsko Koronne. Formacje Targowicy, 
szkolnictwo wojskowe. Varia, Uzupełnienia, Kraków 
2003, p. 105). Kol kas nėra patikimų šaltinių, kad 
tikrai grafą Keizerlingą ir Karolį de Perthees siejo 
giminystės ryšys. Kadangi Keizerlingai turėjo keletą 

Geroldo herbo Tovianskiai 
ir jų giminystės ryšiai

Andrius Tovianskis (dail. 
Valentinas Vankavičius). šaltiNis – 
<https://lt.wikipedia.org/>

Karolina Maxa Tovianska (dail. 
Valentinas Vankavičius). šaltiNis – 
<https://lt.wikipedia.org/>
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dvarų Lietuvos teritorijoje, todėl pora žodžių skirtina 
ir jiems. 

Grafų (ar baronų) fon Keizerlingų giminė kil-
dinama iš Vestfalijos. Kažkuriuo metu Keizerlingai 
persikėlė gyventi į Kurliandiją (dabartinės Latvijos 
teritorija), kur 1695 / 1696 m. Blideno mieste gimė 
Hermanas Karlas fon Keizerlingas. Karaliaučiaus uni-
versitete jis įgijo puikų išsilavinimą. Baigęs mokslus 
jis užsiėmė diplomatine veikla, ėjo Rusijos imperijos 
rūmų slaptojo patarėjo pareigas, nuo 1733 m. tapo 
antruoju Sankt Peterburgo mokslų akademijos pre-
zidentu. 

Teigiama, kad būtent Hermanas Karlas fon Kei-
zerlingas, būdamas Rusijos ambasadoriumi Drezde-
ne, protegavo Johano Sebastiano Bacho paskyrimą 
Lenkijos karaliaus ir Saksonijos kurfi ursto rūmų 
kompozitoriumi. Keizerlingas, kamuojamas nemi-
gos, paprašė Bacho sukurti jam muziką, kurią jaunas 
pianistas Goldbergas, gyvenęs tame pačiame name 
su grafu, pagrotų klavesinu grafo nemigos naktimis. 
Taip gimė žymiosios Bacho „Goldbergo variacijos“. 

Lietuvoje Keizerlingų giminei priklausė trys dva-
rai Joniškio rajone. 

Garsusis kartografas Karolis Hermanas de Perthees 
iš Prancūzijos į Lenkiją persikėlė gyventi 1764 m.,
į Vilnių atvyko 1798-aisiais. Karolis Hermanas de 
Perthees, 34 metus eidamas kartografo pareigas, 
sukūrė keliasdešimt Abiejų Tautų Respublikos ir jos 
teritorijų žemėlapių. Vieną iš savo kartografi jos darbų 
K. Perthees specialiai paskyrė Lietuvai. Rašoma, kad 
jo apgyvendinimo ir išlaikymo išlaidas dengė Vilniaus 
magistratas, tai matyti iš 1799–1808 m. miesto išlaidų 
specifi kacijos, kurioje nurodyta, kad 1800 m. liepą 
pulkininko ir geografo Perthees butpinigiai sudarė 
240 auksinų. 

Karolis Hermanas de Perthees buvo vedęs Ma-
riją Juzefą iš Bernardo Belloti de Kanalletto šeimos. 
Porai Varšuvoje 1784 m. rugsėjo 11 d. gimė sūnus 
Karolis Gustavas Lucijonas, kuris buvo pakrikštytas 
Vilniaus Bernardinų bažnyčioje 1815 m. liepos 5 d. 
Bernardinų bažnyčios krikštų metrikinėje knygoje 
glaustai aprašyta jo kilmės istorija. Jo tėvas Karolis de 
Perthees mirė tais pačiais 1815 metais Vilniuje ir buvo 
palaidotas neišlikusiose Vilniaus evangelikų reformatų 
kapinėse. Minėtas sūnus Karolis Gustavas Lucijonas 
de Perthees Vilniuje susituokė su Konstancija iš 
Gotlibų (lenk. Gotlieb) šeimos. Duktė Leopoldina 
porai gimė 1816 m. gegužės 28 d., mergaitė gyveno 
tik trejus metus, mirė 1820-aisiais. Sūnus Antanas 
Juzefas Ignacijus gimė 1821 m., mirė 1824 m. Abu 
vaikai palaidoti Rasų kapinėse (13c sektorius). Iki šių 
dienų yra išlikęs didingas jų antkapinis paminklas su 
epitafi jomis, restauruotas 2020–2021 metais. Be šių 
dviejų, Gustavas de Perthees su žmona susilaukė dar 
keleto vaikų. Pvz., jų dukterį Adelaidę Sofi ją 1827 m.
pakrikštijo Vilniaus universiteto rektorius Simonas 

Malevskis su žmona Kotryna. Kaip matyti iš vaikų 
krikštų, Gustavas de Perthees su šeima savo gyvenimą 
nugyveno Vilniuje.

Tikėtina, kad Marcela de Perthees Tovianska, gi-
musi apie 1797 m., buvo Gustavo de Perthees sesuo, 
ir, kaip minėta, kartografo Karolio Hermano de Pert-
hees duktė. Kitų de Perthees giminių atstovų XVIII 
a. pab.–XIX a. pradžioje Vilniuje neteko aptikti. 

Ignacijus Tovianskis ir Marcela de Perthees, gy-
vendami Vilniuje, susilaukė viso būrio vaikų: sūnų 
Liudviko, Boleslovo ir Konstantino, dukterų Teresės 
ir jaunesniųjų Elžbietos ir Reginos. Kaip matyti, vaikų 
krikštynose ne kartą dalyvavo karininkas Edvardas de 
Perthees, taip pat Liudvika de Perthees. Tovianskių 
duktė Elžbieta 1835 m. Vilniuje ištekėjo už mediko 
Karolio Karvovskio.

Vaikų motina Marcela de Perthees Tovianska mirė 
gana anksti, 1832 metais, būdama 35 metų amžiaus, 
ir buvo palaidota šiuo metu neišlikusiose Vilniaus 
šv. Stepono kapinėse. Jos vyras Ignacijus Andrius 
Tovianskis ją pergyveno 13 metų, mirė 1845-aisiais, 
jau sulaukęs šešiasdešimtmečio, nuosavame name 
Vilniuje. Buvo palaidotas šalia žmonos. Pagal jo 
mirties metriką, jis buvo gimęs 1785 metais. 

Trečiasis Geraldo herbo Tovianskių giminės 
atstovas Žemės teismo notaras Jokūbas Tovianskis 
buvo vedęs Izabelę Pac-Pomarnacką, Smolensko 
žemės teisėjo Andriejaus Pac-Pomarnackio dukterį 
ir valdė Antašventės palivarką, buvusį netoli Vilniaus 
Joniškio parapijoje (Molėtų r., 4 km nuo Joniškio). 
Žymusis mistikas Andrius Tovianskis porai gimė An-
tašventės dvare 1798 m. gruodžio 21 d. (pakrikštytas 
per šv. Kūčias) ir buvo pavadintas keturiais vardais: 
Andriumi, Tomu, Mykolu, Karoliu. Apie tai rašyta 
daugelyje šaltinių.

Jokūbas Tovianskis su žmona susilaukė vienuoli-
kos vaikų, tačiau pilnametystės sulaukė tik jų sūnus 
Andrius. Vos prieš metus Antašventės dvare mirus 
80-metei senelei Teresei (palaidota Joniškio bažny-
čios požemiuose), berniukas paliko dvarą ir 1809 m. 
įstojo mokytis į Vilniaus gimnaziją, kur susibičiu-
liavo su Vilniaus vaistininko Jurgio Guto ir Teresės 
iš Fišerių sūnumi Ferdinandu, kuris vėliau tapo jo 
svainiu ir jo idėjų propaguotoju. Po teisės studijų 
Vilniaus universitete Andrius Tovianskis, kaip ir kiti 
Geroldo herbo Tovianskiai, tarnavo Žemės teisme, 
ėjo įvairias pareigas. Adomas Stanislovas Krasinskis 
savo atsiminimuose teigia, kad Andrius Tovianskis 
buvo pripažintas pamišusiu ir apgyvendintas pas 
bonifratrus. Bet įsitikinus, kad jo pamišimas žalos 
nepridarys, išleistas.

Jau po 1828 m. pamatytos vizijos Bernardinų 
bažnyčioje Andrius Tovianskis 1830 m. vasario 17 d. 
šv. Jonų bažnyčioje vedė Vilniaus pirklio Motiejaus 
Maxos (liet. Maksas, Maxa) dukterį Karoliną Izabelę. 
Jiems sudarant santuoką liudijo Ferdinandas Gutas, 
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tikėtina, Andriaus dėdė Karolis Tovianskis ir Juoza-
pas Berkmanas, būsimojo 1863 m. sukilimo dalyvio, 
Kėdainių mokytojo, Julijos Dalevskytės vyro Mykolo 
Berkmano tėvas.

Šaltiniuose rašoma, jog abiejų jaunųjų tėvams 
nepritariant santuokai, Andrius Tovianskis ir Karo-
lina Izabelė Maxa pirmąją vedybinę naktį praleido 
Bernardinų kapinėse. Jaunąją porą tikriausiai supo 
nakties romantika, tačiau vasario mėnesį galėjo ka-
muoti ir šaltis. 

Izabelė Karolina Maxa Tovianska turėjo nemažai 
brolių ir seserų. Jos vieneriais metais vyresnė sesuo 
Ona Julija 1838 m. liepos 26 d. Vilniuje ištekėjo už 
to paties Andriaus Tovianskio geriausio bičiulio, 
vaistininko Ferdinando Guto, kuris tuo metu jau 
buvo įgijęs medicinos mokslų daktaro laipsnį. Jų 
santuokos iškilmėje dalyvavo ir Andrius Tovianskis, 
ir Jurgis Mickevičius, tikėtina, Adomo Mickevičiaus 
brolis, ir dailininkas Valentas Vankavičius. 

Abiejų seserų tėvas, dviejų mūrinių namų Vo-
kiečių gatvėje savininkas Motiejus Maxa (Maksas) 
Vilniuje vertėsi karietų ir balnų manufaktūra, t. y. 
taisydavo, atnaujindavo karietas. Jis buvo kilęs iš 
Vokietijos, tačiau susituokė su Ona Saurovna (lenk. 
Saurowna, pranc. Saveur) jau gyvendamas Vilniuje 
1799 metais. Jiems sudarant santuoką liudijo dai-
lininko Vincento Slendzinskio senelis Martynas 
Slendzinskis. Ko gero, pirklys Maxa mėgo meną, 
kadangi bendravo ir su dailininku Jonu Rustemu, 
kuris tapo jo dukters Celestinos Gertrūdos krikštatė-
viu. Adomo Stanislovo Krasinskio atsiminimai, kad 
Andrius Tovianskis ir Ferdinandas Gutas su pirklio 
Maxos dukterimis gyveno kažkiek laiko Vilniuje 
nesusituokę ir tik vyskupui Andriui Klongevičiui 
juos sudrausminus poros davusios santuokos įžadus, 
gali būti ir netiesa, nes abiejų porų santuokas skiria 
aštuoneri metai. 

Dailininkas Jonas Rustemas dalyvavo tuokiantis 
dar vienai vaistininko Jurgio Guto dukrai Onai, 
gimusiai 1801 metais. Jos krikštamotė buvo garsaus 
Vilniaus pirklio Pranciškaus Fiorentinio žmona Te-
klė, kilusi iš Varšuvos. Fiorentinių šeima Vilniuje 
turėjo galanterijos parduotuvę, kurioje lankydavosi 
tik aukštuomenė. Ona Gutt 1828 metais ištekėjo už 
istoriko, archeologo ir filomato Mikalojaus Mali-
novskio, kilusio iš Podolės. O iš jų santuokos gimusi 
duktė Ona 1867 m. Vilniuje ištekėjo už karininko 
Stanislovo Malinovskio. 

Paminėtina, kad Jurgis Gutas į Vilnių buvo at-
sikėlęs iš Prūsijos, 1800 m. nusipirko namą Pilies 
gatvėje (dabar Pilies g. 36) ir jame įkūrė vaistinę. 
Šalia veikė kavinė. Gutas buvo Masonų ložės garbės 
narys, vienas iš Vilniaus medicinos draugijos steigėjų, 
pirmosios Lietuvoje farmacininkų profesinės organi-
zacijos Vilniaus medicinos draugijos Farmacijos sky-
riaus vadovas (1819 m.). Teigiama, kad kunigaikštis 

Liudvikas Sayn-Vitgenšteinas, norėdamas užvaldyti 
žmonos Stefanijos Radvilaitės turtą, nutarė ją nužu-
dyti ir nuodų gavo iš vaistininko Jurgio Guto. 1832 m. 
23 metų amžiaus kunigaikštienė mirė. Po ketverių 
metų Jurgis Gutas rastas nužudytas savo namuose. 
Paminėtina, kad Vilniuje iki 1795 m. gyveno ir To-
mas Gutas (mirė 1795 m.), kuris buvo vedęs Teodorą 
Ivaškevičiūtę, kilusią iš Trakų. Jie buvo susilaukę 
sūnaus Dioniso ir dukters Sofijos. Tomas Gutas turėjo 
medinį namą, stovėjusį po Bekešo kalnu. 

Prieš išvykdami gyventi į Paryžių, Andrius ir Iza-
belė Karolina Tovianskiai Vilniuje susilaukė vaikų. Jų 
duktė Aleksandra gimė 1832 m. birželio 30 d. Lenkų 
genealogijos tyrinėtojo Leszek Milos duomenimis, 
ji suaugusi ištekėjo už bajoro Juzefo Čarnovskio. Jų 
sūnus Stanislovas Čarnovskis tapo žinomu Lenkijos 
inžinieriumi. Kita Tovianskių duktė Valerija Alber-
tina Stanislova ištekėjo už bajoro Mykolo Kulvieco, 
kilusio iš Juciūnų (Kėdainių r.).

Teigiama, kad Andriaus ir Karolinos Izabelės To-
vianskių šeima Paryžiuje apsigyveno maždaug nuo 
1840 metų. Kaip matyti iš krikšto metriko, dukterį 
Ksaverą Prancišką Benediktą Elžbietą Tovianskiai 
1840 m. kovo mėn. pakrikštijo dar Vilniuje. Iš paskos 
Tovianskių iš Lietuvos iškeliavo ir Ferdinando bei 
Onos Julijos Gutų šeima. Tomas Venclova rašo, kad 
Paryžiaus Dievo Motinos katedroje Andrius Tovians-
kis viešai apskelbė savo misiją ir subūrė šalininkus – 
lenkų ir lietuvių emigrantus. Būrelis iš pradžių rinkosi 
Mickevičiaus, vėliau – Tovianskio bute. Mesianizmas 

Ferdinandas Gutas. šaltiNis – <https://guttowiE.blogspot.com/>
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vis dėlto turėjo įtakos ir Adomo Mickevičiaus, ir Ju-
lijaus Slovackio kūrybai. Rimantas Šalna straipsnyje 
teigia, kad Andrius Tovianskis galutinai sužlugdė 
Adomo Mickevičiaus dėstytojavimo karjerą. 

Andrius Tovianskis mirė Šveicarijoje 1878 m. 
gegužės 13 d., palaidotas Ciuricho Sihlfeld kapinėse. 
Kartu viename kape palaidota žmona Karolina Izabelė 
bei šalia Ferdinandas ir Ona Julija Gutai. Atrodo, 
kad Gutai visą gyvenimą keliavo paskui Tovianskius.
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Tovianskio krikšto metrikas (gim. 1819 m.) 1836 m. (Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 1836–1839 
m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 276); Elžbietos Tovianskos ir Karo-
lio Karvovskio santuokos metrikas 1835 m. (Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios RKB santuokos metrikų knyga 1834–1838 m., LVIA 
f. 604, ap. 10, b. 274); Konstantino Andriaus Tovianskio krikšto 
metrikas (gim. 1826 m.) 1837 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1815–1830 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 240); Marcelos de Perthees Tovianskos mirties metrikas 
1832 m. (Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios RKB mirties metrikų 
knyga 1827–1838 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 263); Andriaus 
Ignacijaus Tovianskio mirties metrikas 1845 m. (Vilniaus Visų 
Šventųjų bažnyčios RKB mirties metrikų knyga 1838–1848 m., 
LVIA f. 604, ap. 10, b. 279); Andriaus Tomo Mykolo Karolio 
krikšto metrikas 1798 m. (Pabaisko dekanato metrikinės gimimo 
metrikų knygos 1798 m., LVIA f. 604, ap. 34, b. 1–3); Vincento 
Tovianskio krikšto metrikas 1800 m. (Pabaisko dekanato metri-
kinės gimimo metrikų knygos 1800 m., LVIA f. 604, ap. 34, b. 
7–8); Mykolo Tovianskio krikšto metrikas 1805 m. (Joniškio 
RKB gimimo metrikų knyga 1805 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 
58); Jono Tovianskio mirties metrikas 1806 m. (Joniškio RKB 
mirties metrikų knyga 1806 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 58); 
Ignacijaus Tovianskio mirties metrikas 1806 m. (Joniškio RKB 
mirties metrikų knyga 1806 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 58); 
Teresės Tovianskos mirties metrikas 1808 m. (Joniškio RKB 
mirties metrikų knyga 1806 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 58); 
Andriaus Tovianskio ir Karolinos Maxos santuokos metrikas 
1830 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB santuokos metrikų 
knyga 1827–1831 m. LVIA f. 604, ap. 10, b. 257); Marijos Teresės 
Rozalijos Tovianskos krikšto metrikas 1837 m. (Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 1836–1839 m., LVIA f. 
604, ap. 10, b. 276); Ksaveros Pranciškos Benediktos Elžbietos 
Tovianskos krikšto metrikas 1840 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1839–1841 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 281); Ferdinando Guto ir Onos Maxos santuokos metrikas 
1838 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB santuokos metrikų 
knygos 1834–1838 ir 1838–1842 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 
274 ir f. 604, ap. 10, b. 278); Mikalojaus Malinovskio ir Onos 
Gutt santuokos metrikas 1828 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB santuokos metrikų knyga 1827–1831 m., LVIA f. 604, 
ap. 10, b. 257); Onos Malinovskos ir Stanislovo Malinovskio 
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santuokos metrikas 1865–1876 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB santuokos metrikų knyga 1867 m., LVIA f. 604, ap. 20, b. 
163); Liudvikos Teklės Gutt krikšto metrikas 1799 m. (Vilniaus 
Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 1792–1805 m., 
LVIA f. 604, ap. 10, b. 19); Onos Gutt krikšto metrikas 1801 
m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 
1792–1805 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 19); Motiejaus Maxos ir 
Onos Saurovnos santuokos metrikas 1799 m. (Vilniaus Šv. Jonų 
bažnyčios RKB santuokos metrikų knyga 1796–1805 m., LVIA 
f. 604, ap. 10, b. 20); Onos Julijos Maxos krikšto metrikas 1804 
m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 
1792–1805 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 19); Maxos Karolinos 
Izabelės krikšto metrikas 1805 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1792–1805 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 19); Vilhelminos Siuzanos Maxos krikšto metrikas 1806 
m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 

1805–1815 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 223); Emilijos Magdalenos 
Maxos krikšto metrikas 1807 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1805–1815 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 223); Celestinos Gertrūdos Maxos krikšto metrikas 1809 
m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 
1805–1815 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 223); Motiejaus Raimondo 
Maxos krikšto metrikas 1810 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1805–1815 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 223); Liudviko Jokūbo Maxos krikšto metrikas 1816 
m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios RKB gimimo metrikų knyga 
1815–1830 m., LVIA f. 604, ap. 10, b. 240); Kotrynos Elenos 
Maxos krikšto metrikas 1818 m. (Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios 
RKB gimimo metrikų knyga 1815–1830 m., LVIA f. 604, ap. 
10, b. 240).
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Dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo „Vorutai“
Gerbiami skaitytojai,
Primename, kad iki gegužės 2 d. 

Jūs galite paremti Lietuvos žurnalą 
„Voruta“, skirdami žurnalą leidžian-
čiai viešajai įstaigai „Vorutos“ fondui 
iki 1,2 proc. pernai sumokėto pajamų 
mokesčio dalies.

Ką privalo atlikti asmuo, norin-
tis sumokėto pajamų mokesčio dalį 
skirti „Vorutos“ žurnalą leidžian-
čiai VšĮ „Vorutos“ fondui?

Gyventojas, nusprendęs suteikti paramą, turi 
užpildyti nustatytos formos prašymą (FR0512) ir 
pateikti jį Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) 
tik elektroniniu būdu (per Elektroninio deklara-
vimo sistemą).

Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, 
pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą 
(adresą) ir duomenis apie paramos gavėją:

- teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio 
asmens identifikacinį numerį (kodą);

- ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2021 metus) ir 

prašymą paramos gavėjui pervesti pajamų mokesčio 
dalį procentais (iki 1,2 proc.).

„Vorutos“ fondo rekvizitai: įmonės kodas 
181392738, buveinės adresas – Naujoji g. 16, LT-
21111 Trakai.

Telefonai pasiteirauti: 8 683 90796 (buhalterė), 
8 603 11117 (redaktorė). 

Skiriantis 1,2 proc. sumokėtos savo pajamų 
mokesčio sumos žmogus nepraranda nė cento, 
tačiau paremia savo leidinį, kuriam ši parama labai 
reikalinga. Tik Jūsų padedami mes galime daugiau.

Iš anksto dėkojame.
„Vorutos“ redakcija
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Prieš 160 metų (1860–1938) 
gimęs prelatas Aleksandras 

Dambrauskas-Adomas Jakštas už 
nuopelnus mokslui 1922 m. buvo 
išrinktas Lietuvos universiteto 
garbės profesoriumi. 1929 m. Ma-
tematikos ir gamtos fakultetas 
jam suteikė matematikos garbės 
daktaro, o Humanitarinis fakul-
tetas fi losofi jos daktaro laipsnius. 
Katalikų mokslo akademija 1933 
m. išrinko jį pirmuoju akademiku, 
Lietuvių kalbos draugija 1935 m. – 
pirmuoju garbės nariu. Tačiau A. 
Jakštas nebuvo akademinio tipo 
fi losofas ar teologas-teoretikas, bet 
gyveno iki šiol nepraradusiomis 
vertės to meto Lietuvos politinio 
bei dvasinio-kultūrinio gyvenimo 
aktualijomis.

„Didis Bažnyčios griovėjas“ 
pripažintas jos gynėju

Įsibėgėjus XX amžiui, Kauno senamiesčio vidury 
dažnai buvo galima pamatyti du skrybėlėtus, karštai 
diskutuojančius vyrus. Ūgiu mažesnis prel. Aleksan-
dras Dambrauskas-Adomas Jakštas, atrodydavo, tuoj 
ims ir pradės aukštesniajam, vyskupui Pranciškui 
Karevičiui, savo nuomonę lazda kalte kalti. O kai 
šis, anot kun. Mykolo Vaitkaus, senatoriaus veido ir 
blizgių akių kalbėtojas nepraranda savo mosėdiškos 
rimties, tada ir perdegęs oponentas vėl rikiuojas į 
gretą. Vėl abu tų pačių siekių, vienas kitu pasiti-
kinčius bendraamžius plukdo ramesnė pašnekesio 
tėkmė. „Visados ieškau tokio sakinių sumezgimo 

ir sugretinimo, kad vienas 
plauktų iš kito. Ir kol neran-
du logiško perėjimo, negaliu 
toliau rašyti...“ Pripratus prie 
matematiškų ir grynai silogis-
tiškų samprotavimų, sunku 
pergalėti palinkimą ieškoti 
logiškų tiltelių“, – dar 1895 
m. laiške bičiuliui, Sankt Pe-
terburge profesoriaujančiam 
kun. Pranciškui Karevičiui 
prisipažino iš tremties sugrį-
žęs Kauno kalėjimo kapelio-
nu paskirtas 35-metis kun. 
Dambrauskas-Jakštas. Kada 
šie pėda pėdon Tiesos keliu 
žengę dvasininkai pirmą kartą 
susitiko? 

Į Sankt Peterburgo impe-
ratoriškąją katalikų dvasinę 
akademiją, Žemaičių kunigų 
seminarijos vicerektoriaus 

kun. Antano Baranausko paskatintas, 1984 m. atvyko 
klierikas Aleksandras Dambrauskas. Ten studijavęs 
žemaitis Pranciškus Karevičius pastebėjo: „Jisai ne-
manė pamokų „kalti“, bet griebėsi moksliškų veikalų 
paskaityti“, – vėliau rašė atsiminimuose, papasakojęs 
apie iki tol akademijoje negirdėtą, net, jo akimis, 
tragedija galėjusį tapti įvykį. Inspektorius prof. kun. 
Boleslovas Klopotovskis prieš Kalėdas pareikalavo, 
kad pirmamečiai kuriam nors artimam asmeniui 
lenkiškai aprašytų Akademijoje patirtus įspūdžius. 
Atsargesnieji rašė tik tai, kas jiems atrodė girtina. O 
Dambrauskas, kaip pažymėjo vysk. Karevičius, gimęs 
kritiku polemistu, surašė, kas jam atrodė peiktina: 
„Ypač įkibo į fi losofi jos profesorių kun. Kazlovskį. 

Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorija

Kuo šiandien aktualus 
Adomo Jakšto fenomenas?

Irena PETRAITIEnĖ, 
Kaunas

Lietuvos universiteto garbės profesorius prel. 
Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas. 
Nuotr. iš KauNo tEchNologijos uNivErsitEto 
mokslo muzIejAus Fondų
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Pareiškė, kad jo 
dėstymą ne tik 
studentai, bet 
kažin ar patsai 
profesorius su-
prantąs, nes dės-
tydamas nežiūrįs 
į klausytojus, tik 
į šalį.“ Sukritika-
vo Dambrauskas 
ir ką tik rekto-
riaus prof. vysk. 
Albino Pranciš-
kaus Symono 
įvestą filosofijos 
vadovėlį „Libe-
ratori“. Nors ins-
pektorius buvo 
garantavęs, kad 
jam pateiktieji 
rašiniai bus kon-

fidencialūs, Dambrausko rašinį manė esant reikalinga 
atiduoti rektoriui ir visam senatui. Pabūgo, kad iš jo 
neišeitų koks didis Bažnyčios griovėjas. Todėl senatas 
Dambrauskui tepažymėjo ketvertuką, o rektorius  
A. P. Symonas metų gale per viešąjį aktą priskyrė jį 
prie antrosios, žemesniosios kategorijos dėl to, kad 
norėjęs „plus sapere, quam oportet“ [lot. manyti apie 
save geriau negu dera]. „Skaudžiai Dambrauskas pa-
jautė tą smūgį. Buvo tai matyti iš jo įdubusio veido, 
jo akių, net jo eisenos. Tvirta valia apgalėjo save ir 
net dar sutvirtėjo savyje“, – rašoma vysk. Karevičiaus 
atsiminimuose. Prabėgus kupetai metų, vyskupas  
L. M. Paliulionis Kaune ir akademijos rektorius vysk. 
A. P. Symonas Peterburge, Varšuvos lenkų laikraštyje 
skaitę kun. Dambrausko talentingai parašytą Falbo 
teorijos apie kosminį pasaulio ratavimą kritiką, įsiti-
kino, kad jis yra Bažnyčios gynėjas, o ne griovėjas: 
„Prof. Klopotovskis, tapęs arkivyskupu, man aiškiai 
prisipažino esąs nusikaltęs Dambrauskui ir dėl to jį 
kviečiąs į akademijos profesorius. Net buvo manęs 
pavesti jam savo numylėtą Bažnyčios istoriją. Tačiau 
prireikus Šv. Rašto profesoriaus, tasai dalykas buvo 
pavestas dėstyti kun. Dambrauskui.“

Par excellence dvasios vyras

Gruodas jau buvo surakinęs Kunigų seminarijos 
sodą, kai kun. Juozapas Skvireckas į Alma Mater 
sugrįžo kaip dėstytojas. 1901 m. sausio 1 d. iš kun. 
prof. A. Dambrausko-Jakšto perėmė Šventojo Rašto 
katedrą. Jų pažintis prasidėjo dar Panevėžio realinėje 
gimnazijoje, kur kun. Aleksandras kurį laiką dirbo 
kapelionu: „... Kad jis turėjo būti tas didelis Lietu-
vos atgimimo veikėjas, dvasios milžinas, Panevėžio 
gimnazijos mokiniai nežinojo ir nepajuto. Nepajuto 

ir Juzė, kad tas akiniuotas trumparegis kunigėlis 
turėjo būti jo dvasios vadas, jo geriausias prietelius 
ir ilgametis bendradarbis“, – atsiminimuose arkiv. 
Skvirecko šiltai prisimintas prel. Dambrauskas-Jakš-
tas, laiškuose iš Peterburgo skatinęs jį nedelsiant imtis 
Šv. Rašto vertimo. Informuodamas, jog tris pirmąsias 
Evangelijas jau išvertęs, bet nėra kam paskaityti, kun. 
Juozapas atsargiai Adomui Jakštui užsimena: „Bene 
sutiktum, Tamsta, pats prisidėt iš užpildymo savo 
geros valios.“ O gavęs atsakymą, džiaugiasi: „Tams-
tos projektas draug perskaityti man labai patinka...“

Sankt Peterburgo imperatoriškoje katalikų dva-
sinėje akademijoje Šv. Raštą dėstydamas ir su kun. 
J. Skvirecku šią temą laiškuose gvildendamas, prof. 
kun. Dambrauskas-Jakštas, kaip rašė buvęs studentas 
prof. prel. Blažiejus Čėsnys, „... šventadieniais savo 
bute daręs pranešimus laisvanoriams apie naujausią 
mokslinę literatūrą, liečiančią biblinės teologijos 
studijas. Studentai, kaip ir kolegos profesoriai, labai 
vertino Jakšto gilų protą ir rimtą erudiciją.“ Profeso-
riaudamas akademijoje ir tikybą dėstydamas Ksenijos 
ir Elzbietos instituose, kun. Dambrauskas parašo tris 
reikšmingus teologinius traktatus, kuriuos apgynus 
iki daktaro laipsnio nedaug tetrūktų, bet Apvaizda 
jį veda kitais keliais. 1906 m. kovo 6 d. jam skirtą 
apdovanojimą – Šv. Anos (Onos) 3 laipsnio ordiną 
– jis priima ir, kaip rašė kun. Juozas Tumas-Vaiž-
gantas: „Vasarą palieka akademijos mūrus, kur buvo 
atitvertas nuo gyvojo visuomenės darbo tuo laiku, 
kai siautė reakcija, kai gyvas darbas dirbti buvo rei-
kalingiau, o tinkamų žmonių nebuvo.“ Kas, jei ne 
kun. Dambrauskas-Adomas Jakštas galėtų būti toji 
uola, ant kurios išaugtų Šv. Kazimiero draugijos 
rūmas? Artimų bičiulių, bendraminčių Vaižganto ir 
kun. Povilo Januševičiaus kviečiamas, jis atsiliepė 
ir kelionei į Kauną 
įsimetė Peterburge 
įsigytus vokiečių 
katalikų draugijos 
įstatus.

Tas pavyzdys 
pravertė pagal kun. 
Dambrausko siekį 
kuriant lietuvišką, 
visuomenės dvasi-
niais reikalais besi-
rūpinančią religinės 
pakraipos draugiją. 
Vyskupas M. L. Pa-
liulionis pateiktam 
projektui pritarė, 
Kauno gubernato-
rius P. Veriovkinas 
oficialiai įregistra-
vo, ir 1906 m. lap-
kričio 30 d. įvyko 

Žemaičių vyskupas Pranciškus 
Karevičius Kaune. Nuotr. iš KardiNolo v. 
slAdkevIčIAus memorIAlInIo muzIejAus Fondų

Šv. Rašto vertėjas prof. Juozapas 
Skvireckas (būsimasis Kauno 
arkivyskupas metropolitas). Nuotr. iš 
kArdInolo v. slAdkevIčIAus memorIAlInIo 
muzIejAus Fondų
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pirmasis ofi cialus visuotinis susirinkimas. Tik paėmęs 
ką tik įkurtos Šv. Kazimiero draugijos vairą, A. Jakštas 
įsipareigoja tarp svarbiausių lietuviškų raštų išleisti J. 
Skvirecko Šv. Rašto pirmuosius vertimus. 1906 m. 
praktiniam naudojimui išleidžia reikalingiausią Šv. 
Rašto dalį – Evangelijas ir Apaštalų darbus su trum-
pais paaiškinimais. Jo nuomone: „Katalikiškas viso 
Šventraščio lietuvių kalbon išvertimas savo svarba, 
galima sakyti, yra ne mažiau brandintas kaip visos 
Lietuvos pakrikštijimas. Tuo išvertimu padėtas tikras 
pamatas visai katalikiškai lietuvių literatūrai. Jis turės 
įtakos ir mūsų pasaulietiškajai raštijai. Taigi šio verti-
mo išleidimas yra dalykas pirmaeilis, sudarąs epochą.“ 

„Kaip iš didžios elektros stoties – milijonų egzem-
pliorių knygų bei laikraščių pavidale, skleidi katalikiš-
kos šviesos sroves tarp mūsų tautiečių, gyvenančių ne 
tik mūsų krašte, bet ir už tolimų vandenų“, – laiške 
Šv. Kazimiero draugijos sielai, jos vedliui A. Jakštui 
pareiškė vysk. Pr. Karevičius. O 1914 m., kai jis, 
Žemaičių vyskupas, už didelius nuopelnus Bažnyčiai 
tarp kitų asmenų prelatu paskyręs kun. Dambrauską, 
sulaukė nepelnytų priekaištų, mūru Romoje stojo 
už kiekvieną, o A. Jakštą ganytojas pavadino „par 
excellence dvasios vyru“.

„Šalin siauraprotybė!“

„Kauno Kronika“ vadintuose prel. Dambrausko-
Adomo Jakšto dienoraščiuose lyg veidrodyje matai 
pilnas posėdžių jo dienas. „Parašiau kelias dešimtis 
straipsnių „Vilčiai“, išverčiau rusų kalbon savo 
matematiškąjį veikalėlį (apie naują trigonometrinę 
sistemą), parengiau geometrijos vadovėlį dviklasėms 
mokykloms, parengiau spaudai ir savo ranka per-
rašiau kun. Jeronimo Račkausko Švč. Sakramento 
aplankymą, parašiau platų laišką rusų fi losofui Ni-
kolajui Berdiajevui apie Juzefo M. Henės-Vronskio 
mesianizmą, perskaičiau keletą rimtesnių veikalų... 
ir keletą kitų mažesnių moksliško turinio veikalėlių. 

Darbuose ir skaityme nebuvo sistemos. Dirbau, kas 
pasitaikė, skaičiau, kas papuolė. Tai didelė mano 
yda, kurios niekaip negaliu apgalėti“, – pats save 
dienoraštyje pliekia A. Jakštas. Kai kas apgailestavo: 
kodėl jis nesikoncentruoja vienoj srity – su tokiais 
talentais išaugtų į pasaulinio garso mokslininką. Kaip 
tokią kitų žmonių nuomonę dienoraštyje komentavo 
pats universalusis A. Jakštas? „Atsidėjus vienam ku-
riam dalykui, tuojau pajusdavau to dalyko siaurumą. 
Jausdavaus jame suvaržytas, suspaustas. Todėl ir 
džiaugdavaus iš to siauručio kalėjimo ištrūkęs.“

Šv. Kazimiero draugija nuo 1907 m. leido mokslo, 
literatūros ir politikos mėnesinį žurnalą „Draugija“, 
kurį jos vadovas prel. A. Dambrauskas-Jakštas, kaip 
rašė kun. St. Yla, „mojosi padaryti ištisą rašytinį 
universitetą ir ėmėsi kultūrinės minties sklaidos 
visoje tautoje“. Vos pradėjęs redaguoti „Draugiją“, 
pripažindamas, jog tikroji, pilnutinė tiesa reikalauja 
derinti įvairių sričių pažinimą, jis parašo straipsnį „Ša-
lin siauraprotybė!“, kuriame pažymėjo, jog didelis, 
bet siauras protas domisi tik viena tiesos dalele, tik 
ja tenkinasi, tik ją vieną teskelbia ir tik dėl jos vie-
nos stengiasi visa kita išaiškinti: „Darvinui visa tiesa 
atrodė glūdinti vien evoliucionistiniame transformiz-
me, Flamarionui – vien astronomijoj, Tolstojui – jo 
savotiškai suprastoj Evangelijoj, Leninui – elementa-
riausiame materializme. Anie garsūs vyrai yra buvę 
ne tikri mintytojai, bet tik pusmintytojai... Plačių 
pažiūrų mintytojai ieško pilnutinės visų svarbiausių 
mokslų sintezės.“ 

Ieškodamas platumų ir įvairių gyvenimo sričių de-
rinimo, prel. Dambrauskas-Jakštas jautė ir naujų laikų 
reikalavimus, apie kuriuos rašė Stasiui Šalkauskiui, fi -
losofi ja pradėjusiam domėtis advokatui: „Šiandieninė 
žmonijos mintis užsibrėžusi daug platesnius spiralės 
apskritimus, negu kad savo laiku svarstė šv. Tomas 
Akvinietis. Ir pačios problemos yra tapusios painesnės 
ir platesnės... Šiandien reikia naujo genijaus, kuris 
gebėtų apžvelgti mūsų laikų sroves, jas įvertintų, su-
sintetintų ir pasuktų mūsų laikų mintį į naujus kelius.“

Nėręs į publicistiką, A. Jakštas visus stebino savo 
universalumu. Jo straipsniai, kritikos, replikos, pas-

Šv. Kazimiero draugijos vadovai, antras iš dešinės – prel. 
Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas su draugijos 
knygynų vedėjais

Tarp Šv. Kazimiero draugijos bičiulių, viduryje – prel. 
Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas. Nuotr. iš 
kArdInolo v. slAdkevIčIAus memorIAlInIo muzIejAus Fondų
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tabos rodė, kad jis ne tik teologas, filosofas, matema-
tikas, bet ir istorikas, poetas, literatūros žinovas, kal-
bininkas. Nepaprastas A. Jakšto plunksnos miklumas 
ir logiškas griežtumas atsispindėjo ir jo polemikose 
įvairiais mokslo, daugiausia estetikos, klausimais. Su 
prof. kun. Pranciškumi P. Būčiu, MIC, aptarinėjo 
apologetikos reikalus, su prof. V. Čepinskiu aiški-
nosi religijos ir mokslo santykių problemą, su prof. 
V. Mykolaičiu-Putinu, poetu B. Sruoga, dailininku 
J. Vienožinskiu vyko aštri žodinė kova estetikos 
klausimais, diskutuodamas su pedagogu J. Guobiu 
A. Jakštas parodė, kad ir šioje srityje – ne pėsčias. 
Pasak Vaižganto, A. Jakštas „turėjęs stiprią individu-
alybę, dėl to tekdavo pasiginčyti, bet negalima buvo 
nesiskaityti. Geriau nepakliūti Jakštui į nagus...“ 
Todėl visuomenėje buvo paplitęs rūstaus, nelengvai 
prieinamo prel. Dambrausko įvaizdis. Tačiau arčiau 
jį pažinę, glaudžiau bendradarbiavę, kaip pavyzdžiui, 
kun. Stasys Yla, teigė: „O iš tikrųjų šis lietuviškasis 
Kantas turėjo ir humoro, ir šilumos, ir užuojautos. Jo 
prognozės ir sprendimai visuomeninėj veikloj buvo 
padiktuoti ne logistikos ar geros informacijos, bet 
gyvai pajausti ir taikliai įžvelgti.“

„Filosofija be sintezės – tai vieni plepalai“

„Jaunas būdamas skelbiau kovą siauraprotybei, o ir 
dabar tebesu įsitikinęs, kad pasauliui sutvarkyti reikia 
žmonių plačiomis pažiūromis ir plačiomis širdimis. Jų 
yra kiekvienoj tautoj, bet jie nesusiorganizavę, gatvės 
rėksnių užuiti. Jei jie susidėtų į atskirą sąjungą, tai 
toji sąjunga padarytų daugiau, negu Ambasadorių 
konferencija ir Tautų Sąjunga...“ – tokias mintis 
dienoraštyje prel. Dambrauskas-Jakštas dėstė, kai, 
„Ateities“ žurnalą priglaudęs „Draugijoje“, buvo 
leidinio pirmasis atsakingas redaktorius ir karštas 
gynėjas. Dėl žurnalo oficialios registracijos teko su 
generalgubernatoriumi bylinėtis Kauno teisme, su 
teisėtais reikalavimais pasiekti Rusijos vidaus minis-
trą. Abiem atvejais laimėjo, bet dienoraštyje atsiduso: 
„Kiek toji istorija yra padariusi man nemalonumų, 

kiek sugadinau kraujo, kiek sugaišinau brangaus lai-
ko.“ Tačiau 1910 m. ištryškusi ateitininkų sąjūdžio 
versmė plito, veržėsi pirmyn, atnešdama naujų idėjų 
ir jų autorių.

O kad loštelėjo iš nuostabos A. Jakštas, laiške iš 
Taškento radęs slavų mąstytojo idealisto Vladimiro 
Solovjovo (1853–1900) išverstų veikalų ištraukas. 
Jo paskaitų A. Dambrauskui teko klausytis studi-
juojant matematiką Sankt Peterburgo universitete ir 
gilinantis į genialius jo raštus: „Aš stiprinau jais savo 
katalikiškus įsitikinimus“, – prisipažino atsiminimuo-
se. – Taigi galiu tarti, kad joks katalikų apologetas, 
joks kitas krikščioniškas filosofas nėr mano dvasiai 
suteikę tiek šviesos, kiek Vl. Solovjovas.“ Bet kas gi 
tas autorius, taip sklandžiai iš rusų kalbos išvertęs 
Solovjovą? Lietuvis Stasys Šalkauskis, Maskvos 
universitete teisę studijavęs advokatas. Tačiau teisi-
ninko profesija, dėstė kitame asmeniniame A. Jakštui 
rašytame laiške, jo netenkino, ypač po to, kai pamatė, 
kad ne visuomet pavyksta apginti teisingumą. Vis 
intensyviau pradėjęs domėtis filosofija įsitikina, jog 
krikščionybė savo universalumu ir sintetiniu pobū-
džiu lenkia visas kitas religijas ir pasaulėžiūras. Tuo 
metu jam didžiausios įtakos padarė prancūzų eseisto 
E. Hello ir V. Solovjovo raštai.

Ir vėl po ankstyvų rytinių šv. Mišių Kauno ka-
tedroje prie pulpito (lot. pulpitum) stovėdamas kun. 
Dambrauskas-Jakštas laiške Šalkauskiui vingiuoja 
plūstančias mintis, cituoja Solovjovą, kategoriškai 
pareiškusį: „Aš ne tik tikiu į visa, kas antgamtiška, 
bet, tiesą pasakius, aš vien tik į tai ir tetikiu.“ O ap-
tardamas jo veikalą „Filosofiški pilnutinio žinojimo 
pagrindai“, reziumuoja, kad „pilnutinį žinojimą 
sudaro pozityvaus mokslo, racionalinės filosofijos 
ir krikščioniškojo apreiškimo organiškoji sintezė“.

Džiaugsmas užlieja Šv. Kazimiero draugijos 
namus, kur įsikūręs prel. Dambrauskas-Jakštas, kai 
ateina žinia iš Taškento: Šalkauskis savo parengtą 
„solovjovišką“ studiją „Bažnyčia ir kultūra“ pasiūlo 
„Draugijai“. Sulaukęs įdomaus darbo, Jakštas šoka 
skaityti, analizuoti, redaguoti, jį ruošdamas keturiems 
„Draugijos“ numeriams. Nenutyli ir to, kas jam 

Prelatai Aleksandras Dambrauskas-Adomas Jakštas, Jonas 
Mačiulis-Maironis Pažaislyje. Nuotr. iš KauNo tEchNologijos 
unIversIteto mokslo muzIejAus Fondų

Slavų mąstytojas 
Vladimiras Solovjovas. 
šaltiNis – <http://www.
vartiKlis.lt/plato/solo.htm>

Prof. Stasys Šalkauskis. 
Nuotr. iš KardiNolo v. 
slAdkevIčIAus memorIAlInIo 
muzIejAus Fondų



76 2022 m. kovas   Nr. 1 (875) Voruta

L�
��

��
��

 K
��

��
��

� 
B�

��
��

��
� 

��
��

��
��

kliūva, kas nerimu virsta. 1914 m. kovo 14 d. laiške 
taip rašo: „Carissime, straipsnį gavau. Vargais nega-
lais jį perskaičiau ir pasistengsiu įdėti kovo mėnesį. 
Beskaitydamas Tamstos raštus, randu juose vieną 
ypatybę: jie manęs nedaro geresniu. Perdaug juose 
galvojimo, per maž širdies, o dar mažiau aiškumo... 
Ne be kaltės, rodos, bus čia ir Tamstos numylėtasis 
Ernestas Hello (Prancūzijos rašytojas, fi losofas). Kaip 
juristas advokatas, sveikas, brangini jame originalius 
sakinius, gražius žodžius... Jokia gražbylystė negali 
užvaduoti sistematiškumo, mokėjimo daryti sintezes 
ir aiškumo. Mano išmanymu, Hello galima pavadinti 
„essayistu“, literatu, bet ne „fi losofu“. O tikriausia 
būtų pavadinus jį krikščioniškuoju sofi stu. Kaipo 
toksai, jis galėjo būt naudingas prancūzų aristokratų 
salionuose, kur gerai parinktas „bon mot“ paprastai 
pavaduoja fi losofi šką argumentą, bet Tamstai į mo-
kytojus jis visai netinka...

Sofi stai pražudė graikų fi losofi ją, nauji krikščio-
niški sofi stai a la Hello gali pražudyti naująją krikš-
čioniškąją fi losofi ją. Dėl to gi ir gan ilgoką citatą iš 
Hello, kuria Tamsta buvai užbaigęs paskutinį savo 
straipsnį, aš turėjau išbraukti, nes ten radau vien tik 
„nabor slov“, kaip rusai sako, tikrą minčių chaosą, ir 
jokio aiškumo. Be jo sintezė nebūtų pilna. Filosofi ja 
be sintezės –tai vieni plepalai.“

Susirašinėjimas ir diskusija su prel. A. Dam-
brausku-Jakštu, kurį St. Šalkauskis vadino savo 
mokytoju ir Vakarų bei Rytų civilizacijos derinto-
ju, parodė, kad jis pasirengęs brandžiai darbuotis 
filosofijoje. Todėl „Motinėlės“ draugija, kurios 
pirmininku, ją 1906 m. Lietuvoje įkūrus, tapo kun. 

Dambrauskas-Jakštas, išrūpino stipendiją studijoms 
užsienyje. 1916 m. į Šveicarijos katalikiškąjį Fribūro 
universitetą nuodugniau studijuoti fi losofi jos atvy-
kęs Stasys Šalkauskis fi losofi jos daktaro disertacijai 
pasirinko temą „Pasaulio siela Vladimiro Solovjovo 
fi losofi joje“. Recenzuodamas jo disertaciją, kurioje 
analizuojama V. Solovjovo pasaulio sielos koncepcija 
ir negailestingai iš tomistinių pozicijų kritikuojama 
„visuotinybės fi losofi ja“, A. Jakštas rašė: „... Mažiau 
mus patenkina pastarasis skyrius, kur autorius bando 
Solovjovo pažiūras į pasaulio sielą sukritikuoti, nes 
pasiekti pasiimtas tikslas autoriui čia tik pusėtinai 
tepavyko. Kad pasaulio siela nėra tuo, kuo ją esant 
manė V. Solovjovas, tai tiesa. Bet kad pasaulis būtų 
visai besielis, to autorius, griežtai imant, toli gražu 
nėr įrodęs. Paprastai visi pasaulio sielos nebuvimo 
įrodymai virsta tiltais, vedančiais vienan iš dviejų 
kraštutinumų: arba materializman, arba panteizman. 
Nes jei pasaulis yra besielis, tai jis, būdamas materia-
lus, yra gryna mundi machina, negyvas mechanizmas, 
milžiniškas perpetuum mobile, amžinos materijos am-
žinai savaime besisukąs sūkurys... Bet jei disertacijos 
autorius mano, kad būsimosios platesnės ir gilesnės 
fi losofi škos sintezės tvėrėjas gali ramiai praeiti pro 
šalį, nepažvelgęs į V. Solovjovo fi losofi škąją sintezę, 
tai, mūsų išmanymu, jis labai klysta. Nes nei pas vie-
ną šios gadynės vakarų fi losofą dr. Šalkauskis neras 
tiek krikščioniškų elementų, tokios minčių kilnybės 
ir tokio gyvo atsinešimo į gyvenimo klausimus, kaip 
pas Solovjovą.“

n
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Jurgis Nastiukas (1955–2017) gimė Sibire, 
tačiau ten augo neilgai, nes po Josifo Stalino 

mirties visa jo šeima grįžo Lietuvą. Mokėsi 
Vilniaus 3-iojoje vidurinėje mokykloje. 1977 m. 
tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1982 m. baigė 
kunigų seminariją ir priėmė diakono šventini-
mus. Seminarijoje buvo kruopštus, sąžiningas, 
darbštus, restauruodavo šventus paveikslus.

1991 m. buvo paskirtas į Gervėčių Švč. Trejybės 
bažnyčią. Čia Jam teko sutikti šimtąsias bažnyčios 
metines. Bažnyčia buvo pastatyta rėmėjų – tikinčiųjų 
katalikų ir mūsų nuostabiųjų Miko ir Kipro Petrauskų 
lėšomis. Kipras ir Mikas Petrauskai vargonavo, gie-
dojo ir rėmė bažnyčios statybą (apie tai man pasakojo 
mano tėtis Juozas Bazevičius, turėjęs atvirukų su jų 
atvaizdais).

Atvykus į Gervėčių bažnyčią, kun. J. Nastiukui 
teko surasti apleistą aplinką. Visai netoli buvo dvaras, 
bet parkas šalia jo – apleistas. Jaunas, energingas, kū-
rybingas, darbštus kunigas ėmėsi darbų, išrovė labai 
senas pušis, visus krūmus ir senus apleistus dvaro 
pastato likučius.

Pats augino gėles, labai gerai ir gražiai mokėjo tvar-
kyti aplinką. Jis turtingiems verslininkams padėdavo 
sutvarkyti aplinką, bet už darbą pinigų neimdavo, o 
Jam sumokėdavo spygliuočiais augalais arba egzoti-
niais krūmais. Tai todėl taip gražiai sutvarkė aplinką ir 
prisodino tiek daug augalijos.

Kai nuvykau į Gervėčius, nustebau, kad tiek daug 
gėlių, tujų, nuostabių rožių, egzotinių krūmų. Sutvar-
kytas parkas, daug suoliukų, grindinys, statulos, net lau-
ko tualetas apželdintas tujomis ir prie takelio žydi gėlės. 
Būtinai turėjau užeiti į bažnyčią. Ji buvo neužrakinta, 
prie sienos iš abiejų pusių pakabintos lentelės: lietuvių 
ir baltarusių kalba, kad bažnyčia saugoma Baltarusijos 
Respublikos įstatymų. O bažnyčioje nuo durų iki alto-
riaus ištiesti gražūs takai ir kabo labai gražūs sietynai. 
Pagalvojau, jeigu galėčiau išlošti milijoną, tai Trakų Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikai nupirkčiau 
septynis sietynus, o dėl sietynų formos pasitarčiau su 
architektais, gal kad ji primintų ežerus ir kad šviesa 
ilgus šimtmečius šviestų mūsų nuostabioje bažnyčioje.

Tik įėjus į bažnyčios vidų krinta į akis ant staliuko 
palikta užrašų knyga, kurioje galima palikti įrašą – už-
sakyti šv. Mišias už savo tėvus, senelius, prosenelius 

arba parašyti padėką už tuos visus stebuklingus darbus. 
Aš turėjau beveik milijoną baltarusiškų zaičikų, todėl 
visai negailėjau aukoti.

Kai atėjau į Galčiūnų kaimą, ėmiau klausinėti, kas 
taip gražiai puošia bažnyčią ir tvarko aplinką. Taip 
sužinojau apie kun. J. Nastiuko darbus. 

Gervėčiuose nuo labai senų laikų buvo dvaras, jis 
būdavo pardavinėjamas iš kartos į kartą, o rusų ir lenkų 
okupacijos laikais atiduodavo jį saviems už žmonių 
kankinimus ir nutautinimą. Aš dar ten baigiau balta-
rusišką mokyklą. Mūsų tėvai kreipėsi į visas mokyklas 
dėl lietuvių kalbos mokytojo. Atvyko iš Vilniaus ką tik 
baigęs studijas jaunas, energingas mokytojas Bernardas 
Šaknys (1938 03 18–2022 01 14). Bet jis tik iki spalio 
švenčių dirbo, taigi per trejus metus net lietuviško 
elementoriaus ,,Saulutė“ nespėjome užbaigti. Matyt, 
Baltarusijos Švietimo skyriaus administracijai nepatiko, 
kad mūsų tėvai lietuvių mokytojus vežiodavo iš vienos 
mokyklos į kitą, o gal norėjo visai nutautinti lietuvius, 
net pasai nebuvo išduodami. 

Dėka mokytojo B. Šaknio, kuris su mūsų tėveliais 
nuvyko į Lietuvos ir Baltarusijos Švietimo ministerijas 
su prašymu, buvo gautas leidimas moksleiviams išvykti 
į Lietuvos Respublikos internatines mokyklas. Išvyko 
daug lietuvių ir baltarusių vaikų. 

Daug gražių darbų a. a. kun. J. Nastiukas paliko 
Gervėčiuose. Kasmet atvykdavo su mokiniais ir su-
augusiaisiais į susitikimus Vilniuje, kur susitikdavo 
lietuvių bendruomenės iš daugelio pasaulio šalių. 

Prisimenu ir tai, kaip kunigas keitė bažnyčios sto-
gą, kuris prieš šimtą metų buvo dengtas čekiškomis 
čerpėmis. Kunigui nuvykus į Čekijos Respubliką ir 
susitarus, atrodo, turėjo būti viskas gerai, bet kur tau... 
Sunkvežimis, prikrautas čerpių, atvyksta prie sienos ir 
čia sustoja – reikia iš sunkvežimio perkrauti į lengvuo-
sius automobilius. Kunigui reikia surasti automobilius, 
pasisamdyti žmones, kad pervežtų stogo čerpes. Pasi-
rodo, XXI a. gali būti ir taip...

Mūsų krašto žmonės su didele meile ir pagarba bus 
dėkingi ir visada prisimins a. a. kun. J. Nastiuką už Jo 
nuostabius darbus, paliktus Gervėčiuose, jau beveik 
nykstančiame buvusiame lietuvybės krašte. Kiekvie-
nam lietuviui, atvykusiam į Gervėčius, teks nusilenkti 
prie a. a. kun. J. Nastiuko kapo Gervėčių Švč. Trejybės 
bažnyčios šventoriuje.

Ramybės ir Dievo globos Tau, mūsų Ganytojau!

Irena ZALECKIEnĖ, 
Trakai

A. a. kun. Jurgis Nastiukas Gervėčiuose – 
buvusiame Lietuvos kamputyje
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Sukanka 100 metų, kai 1922 m. lapkričio 10 
d. Vatikanas pripažino Lietuvą de jure ir 95 

metai, kai 1927 m. rugsėjo 27 d. pasirašytas Lie-
tuvos ir Apaštalų Sosto konkordatas. Juo buvo 
pripažinta Katalikų Bažnyčios veiklos laisvė 
Lietuvoje, nustatyti abiejų valstybių santykiai. 
Pirmuoju Lietuvos atstovu Vatikane buvo pa-
skirtas Kazys Bizauskas (1893–1941). Vatikanas 
nepripažino sovietų okupacijos ir Lietuvos 
pasiuntinybė Vatikane veikė visą sovietų oku-
pacijos laikotarpį.

1991 m. rugpjūčio 30 d. Vatikanas pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę. Jau po mėnesio 
buvo atkurti ofi cialūs diplomatiniai santykiai. 
1993 m. rugsėjo mėn. Lietuvoje lankėsi popie-
žius Jonas Paulius II (1920–2005). Jis vyko į 
Vilnių, Kauną, Kryžių kalną, Šiluvą. O prabė-
gus 25-eriems metams, Lietuvą 2018 m. rugsėjį 
aplankė popiežius Pranciškus.

Jau XIII a. atsirado Lietuvos ir Vatikano 
santykiai. Vien tik popiežiai XIII–XV a. pr. 
palaimino daugiau nei šimtą kryžiaus žygių į 
Lietuvą.

1251 m. liepos 17 d. popiežius Inocentas IV 
(1243–1254) savo bule Lietuvą paskelbė katalikiška 
karalyste, o 1253 m. palaimino Mindaugo ir Mortos 
karūnavimą. Lietuvos didysis kunigaikštis (toliau – 
Ldk) Gediminas 1323–1324 m. ir 1341 m. kreipėsi 
į tuometinius popiežius Joną XXII (1316–1334) bei 
Benediktą XII (1334–1342) dėl Lietuvos krikšto. Tik 
popiežius Urbonas VI (1378–1389) išleido bulę, kuria 
Lenkijos karalius Jogaila ir Ldk Vytautas pakrikštijo 
Lietuvą. XIV a. pab. popiežius Bonifacas IX (1389–
1409) išleido bulę, kuria leido Jogailai ir Vytautui 
Didžiajam organizuoti kryžiaus žygius prieš totorius. 
Popiežius Martynas V (1417–1431) palaimino Vy-
tauto Didžiojo karūnavimą 1430 metais. Klemenso 
XI (1700–1721) bule 1718 m. buvo karūnuota Trakų 
Dievo Motina ir paskelbta Lietuvos Globėja.

Vatikano paštas įvairiomis progomis 1954–2019 
m. išleido kelias serijas pašto ženklų, skirtų Lietuvai. 
1954 m. gruodžio 7 d. Vatikanas išleido trijų ženklų 
seriją, skirtą Vilniaus Aušros vartų Dievo motinai. 
20, 35 ir 60 Vatikano lyrų nominalo pašto žen-
kluose pavaizduota „MATER MISERICORDIAE“ 
– Aušros vartų Dievo motina (žr. 1 pav.). Ženklai 
buvo atspausdinti Romos spaustuvėje „I. P. S. Off  
Carte Valori“ po 200 000 vienetų. Šių ženklų dai-
lininkė Kazimiera Dabrovska (Casimira Dabrowska 
1890–1972). 

Minint Šventojo Kazimiero 500-ąsias gimimo me-
tines, 1959 m. gruodžio 14 d. Vatikano paštas Romos 
spaustuvėje „I. P. S. Off  Carte Valori“ atspausdino 
dviejų ženklų seriją – „1458–1958 S. CASIMIRVS. 
PRIMARIVS LITHVANIAE PATRONVS“ (žr. 2, 
4 pav.). Šių ženklų nominalas 50 ir 100 Vatikano 
lyrų. Abiejų ženklų tiražas po 817 300 vienetų. 
Pašto ženklų autorius Vytautas Kazimieras Jonynas 
(1907–1997). 

1966 m. sukako 1 000 metų nuo Lenkijos krikš-
to. Pažymint šią sukaktį, Vatikano paštas 1966 m. 
gegužės 3 d. išleido į apyvartą šešių ženklų seriją 
„966–1966 SACRUM. POLONIAE MILLENNIUM“. 
Vatikano 50 lyrų vertės ženklo centre pavaizduota 
Lenkijos karalienė Jadvyga. Dešinėje ženklo pusėje –
Jogailaičių biblioteka Krokuvoje, o kairėje – Vil-
niaus Aušros vartai. Visų ženklų tiražas po 5 579 
800 vienetų. Šio ženklo autoriai K. Dabrovska ir 
E. Vangelini. Žr. 3 pav.

Minint Šventojo Kazimiero 500-ąsias mirties me-
tines, 1984 m. vasario 28 d. Vatikano paštas, Romos 
spaustuvėje „I. P. Z. S.“ atspausdino dviejų ženklų 
seriją „1484–1984 S. CASIMIRVS. PRIMARIVS 
LITHVANIAE PATRONVS“ (žr. 5 pav.). Šių ženklų 
nominalas 550 ir 1 200 Vatikano lyrų. Abiejų ženklų 
tiražas po 950 000 vienetų. Pašto ženklų autorius 
Romas Viesulas (1918–1986). 

Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui Vatika-
nas išleido trijų ženklų seriją (žr. 6 pav.), kurioje 

Vati kano pašto ženklai, 
skirti  Lietuvai
Virgilijus POVILIŪnAS, 
istorikas, Trakai
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pavaizduoti Lietuvos liaudies meno sakraliniai objek-
tai (200 L – Rūpintojėlis; 700 L – Pieta ir 3 000 
L – koplytstulpis). Visų ženklų tiražas po 550 000 
vienetų, o autorė grafikė Marija Magdalena Tucceli. 

1993 m. rugsėjį popiežius Jonas Paulius II atliko 
61-ąją pastoralinę kelionę į Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Tai progai paminėti 1994 m. lapkričio 18 d. Vati-
kano paštas išleido 450 000 tiražu Vatikano 3 000 
lyrų vertės pašto ženklą „4–10 SETTEMBRE 1993 
LITHUANIA–LETTONIA–ESTONIA“ (žr. 7 pav.). 
Jo autorius I. Arriviere. 

2017 m. Lietuvos ir Vatikano paštai išleidžia 
pirmą bendrą pašto ženklų emisiją, skirtą 600 metų 
Žemaitijos krikšto jubiliejui (žr. 8 pav.). Šiai progai 

išleidžiami pašto ženklai lapeliais po keturis. Ženklų 
autorius V. Butrimas. Vatikanas ženklus išleido 360 
000 tiražu, o Lietuva – 200 000 tiražu. Abiejų ženklų 
nominalas 1 euras. 

Pats naujausias pašto ženklas pasirodė 2019 m. 
rugsėjo 10 d. ir buvo skirtas 266-ojo popiežiaus 
Pranciškaus vizitui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
2018 m. rugsėjo 22–25 d. (žr. 9 pav.). Vatikanas 
80 000 tiražu išleido 3 eurų vertės pašto ženklą. Jo 
autorius D. Fusco. 

Tikiuosi, kad ateityje bus išleista naujų pašto žen-
klų, susietų su Lietuvos ir Vatikano istorija.

n
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2003 m. vienoje iš interneto svetainių, 
skirtų lietuvių genealogijai, įsi-

vėliau į ginčus su lietuvių kilmės lenku apie 
lietuvių kilmės romėniškąją teoriją. Ieškodamas 
argumentų savo nuomonei pagrįsti, naudoda-
masis interneto svetaine Mapquest.com, ėmiau 
tyrinėti Italijos ir Graikijos vietovardžius. Be-
veik nieko įdomaus neradęs prisiminiau, kad 
romanų kalboms, kilusioms iš liaudies lotynų 
kalbos, priklauso ir rumunų kalba. Žiūrėdamas 
į Rumunijos žemėlapį nusistebėjau: beveik pusę 
vietovardžių galima įtarti esant baltiškais: Ama-
tai, Alma, Armėnai, Baltėnai, Braila, Butėnai, 
Gera, Ginta, Ilėnai, Kapsa, Karpinis, Kerna, 
Kirta, Kotėnai, Kumpana, Lupėnai, Marga, Mu-
gėnai, Paltinis, Radėnai, Salanta, Saulia, Sausa, 
Savėnai, Seinai, Seimas, Talpa, Tarnava, Tautai, 
Timpa, Unguras, Vaida Kamaras, Vakarėnai, 
Varnyte, Vilkele ir t. t. Savo pastebėjimais pa-
sidalijau internete. Į mano komentarą atsiliepė 
Vokietijoje gyvenantis prūsų palikuonis Lutcas 
Šemkus (Lutz Szemkus), pasiūlęs apsilankyti in-
terneto svetainėje1, kuri parengta pagal bulgarų 
kilmės kalbininko, Vokietijos baltistikos insti-
tuto darbuotojo, profesoriaus Ivano Duridanovo 
(Ivan Duridanov) darbus.

Prof. I. Duridanovas yra vokiečių kalba išleidęs 
knygą, kurios pavadinimas lietuvių kalba skambėtų 
maždaug taip „Trakų ir dakų kalbų studijos. Trakų 
ir dakų kalbų ryšiai su baltų kalbomis“2. Minėtoje 
interneto svetainėje yra paskelbta ir dalis šios knygos 

1 The Language of the Thracians, by Ivan Duridanov. Prieiga per internetą –
<http://members.tripod.com/~Groznijat/thrac/index.html>.

2 Duridanov I., Thrakisch-dakische studien. I. Teil: Die thrakisch und 
dakisch-baltischen Sprachbeziehungen, Linguistique Balkanique, XIII, 
2, 1969.

medžiagos. Trakai ir dakai gyveno Bulgarijos, Make-
donijos, Rumunijos, Moldavijos, Serbijos, Vengrijos 
ir Slovakijos teritorijose. Trakų kalba priklausė Satem 
kalbų grupei. 105 metais trakus ir dakus nukariavo Ro-
mos imperija. I. Duridanovas teigia: „[...] palyginimas 
su baltų kalbomis buvo labai naudingas neaiškių trakų 
vardų ir vietovardžių atstatymui ir leido į trakų kalbos 
žodyną įrašyti naujų žodžių. Matyti, kad trakų kalba yra 
artimai gimininga baltų kalboms.“3 Minėtoje interneto 
svetainėje kaip trakų kalbos pavyzdys yra nurodytas 
Ezero žiedo užrašas, bei pateikta šio žiedo nuotrauka 
(žr. 1 pav.). Žiedas buvo rastas 1912 m. Bulgarijos 
Ezero miesto vietovėse, kasant pamatus pastatui. Jis 
pagamintas apie 500 m. pr. Kr. Ant žiedo yra užrašas 
graikiškais rašmenimis (žr. 2 pav.). Tačiau manoma, 
kad užrašyta ne graikų, o trakų kalba. Perskaityti, kas 
parašyta ant žiedo, sudėtinga, nes tarp žodžių nėra 
tarpų. Peržiūrėjus sidabrinės Ezero žiedo kopijos nuo-
traukas, paaiškėjo, kad žiedo averse yra driežo pėdos 

3 Angl. The comparative studies with the Baltic languages were very helpful 
in the case of some unclear personal and geographical Thracian names and 
provided new insights into the Thracian vocabulary. It turned out that the 
Thracian language is in close genetic links with the Baltic languages.

Senieji raštai

Ezero žiedo užrašas 
ir baltų prokalbė

Egidijus SInKEVIČIUS, 
Kelmė

1 pav. Ezero žiedas. 
šaltiNis – <http://mEmbErs.
tripod.com/~grozNijat/thrac/
iNdEx.html>

2 pav. Ant žiedo esantis už-
rašas graikiškais raš menimis. 
šaltiNis – <http://mEmbErs.
tripod.com/~grozNijat/thrac/
iNdEx.html>
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įspaudą primenantis ženklas 
(žr. 3 pav.). 

Minėtoje interneto sve-
tainėje taip pat yra pateikta 
keletas Ezero žiedo užrašo 
skaitymo variantų. Vienas 
jų yra bulgarų kalbininko 
Dimituro Dečevo (Dimitur 
Dechev), kuris žodžius atskyrė taip: „Rolisteneas Nere-
nea tiltean esko Arazea domean Tilezupta mie erazilta.“4 
Sakinio vertimas maždaug toks: „Aš esu Rolistenėjas, 
Nerenėjo sūnus. Tilezipta, Arazijos moteris, pridavė 
mane žemei (palaidojo)“5. Vis dėlto Tileziptos vardas 
kokiuose nors kituose šaltiniuose nebuvo užfiksuotas, 
o žodyje erazilta yra raidė i, kurios originale nėra. Be 
to, dauguma taip perskaitomų žodžių neturi atitikme-
nų kitose indoeuropiečių kalbose.

Įdomu, kad Ezero žiedo užrašą bandė perskaityti 
ir Jonas Basanavičius6. Tą jo bandymą sukritikavo 
Kazimieras Būga: „Šisai lietuvių kalbos paminklas 
esąs skaitytinas: Rolis teneas nerenea tiltean Esko, 
ara zeadomean Tilzyptamie eraz(e) Elta. Šian-
dienykščia kalba išverstas antrašas būsiąs šitoks: Ralis 
[t. y. Ralys] tėnes nėrėnė[j]o Esko tiltan, ale žiedan 
Tilezuptamyje įrėžė Elta. Kadangi antrašas nėra su-
prantamas ir šiandienykščios kalbos lytimis surašytas, 
tai mums jį Basanavičius išverčia vokiškai: „Rolis 
hat eine von der Strömung nicht bewegte Flussstelle 
am Ufer des Esko für eine Brücke erwählt, aber im 
Fingerringe hat Elta eingraviert (eingeschrieben) in 
Tilezyptamis.“ Iš vertimo patiriame, kad mūsų Ralio, 
kuris mums paliko išvertęs Odisėją, protėvio, kai jo 
dar tebegyventa Padunojuose I amžiuje prieš m. e., 
pastatyta tiltas per Esko upę (Dunojaus intaką). Dėl 
tilto statymo mums visai galvos neskaudėtų, kad Ralys 
būtų šiam įvykiui paminėti parašą padėjęs ant tilto 
stiebų arba paramsčių. Kitų tautų valdovai ir šiaip-jau 
žmonės tiltų parašų nėra rėžinėję žieduose arba puo-
dų šukėse. O gal trakai, trako mėnesiui užėjus, tiltų 
parašus sudėliodavo į žiedus, o žiedų parašus – į tiltų 
stiebus ir paramsčius? Nuo patrakusio trako (Θραξ), 
lydo arba frigo (brug) galime susilaukti tilto parašų 
net ir ant diržo sagčių.“7

Kalbininko I. Duridanovo prielaida suintrigavo: jei 
trakų kalba yra artimai gimininga baltų kalboms, tai 
mums, lietuviams, privalu pateikti savo žiedo užrašo 
skaitymo variantą. Juolab kad visi žinomi užrašo 
skaitymo variantai yra skirtingi, be to, daugumoje jų 
nėra loginės prasmės.

Vadovaudamasis D. Dečevo žiedo užrašo skaitymo 
variantu, graikiškosios abėcėlės raides pakeičiau loty-
niškosios abėcėlės raidėmis: ROLISTENEASNERE-

4 Angl. I am Rolisteneas, a descendant of Nereneas. Tilezipta, an Arazian 
woman, delivered me to the ground (i. e. buried me).

5 D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien, 1957, p. 567–582.
6 J. Basanavičius, Apie Trakų prygų tautystę ir jų atsikėlimą Lietuvon, 1921.
7 Būga K., Rinktiniai raštai, Vilnius, 1961, t. 3, p. 698–699.

NEATILTEANESKOARAZEADOMEANTILEZYP-
TAMIEERAZELTA. Tada bandžiau atskirti žodžius, 
tačiau, pirmasis užrašo skaitymo variantas nebuvo tei-
singas – užraše nebuvo loginės prasmės. Kaip ir lotynų 
kalboje, trakų kalboje buvo bevardė (niekatroji) giminė 
su galūne um. Ji ir sukliudė. Paskui ieškojau loginės 
prasmės atraminio žodžio. Gale buvo žodis zelta, latvių 
kalboje reiškiantis auksą. Loginę prasmę suvedžiau į šį 
žodį. Šioje vietoje reikia paminėti, kad D. Dečevas grai-
kiškąsias raides e ir h pakeitė viena lotyniškąja e raide. 
Tačiau aš graikiškąją e pakeičiau lietuviškąja raide ė. Taip 
pat D. Dečevas graikiškąją raidę y pakeitė lotyniškąja 
raide u. Aš graikiškąją raidę y pakeičiau lietuviškąja rai-
de ū, o graikiškąją raidę o pakeičiau lotyniškąja raide u. 
Po šių pakeitimų užrašas atrodė taip: RULISTĖNĖAS-
NĖRĖNĖATILTĖANESKUARAZĖADUMĖANTI-
LĖZŪPTAMIEĖRAZELTA. Tada atskyriau žodžius: 
RULISTĖNĖAS NĖRĖNĖA TILTĖAN ES KUARA 
ZĖADUM ĖANT ILĖZ ŪP TAMI EĖRA ZELTA. 
Manau, kad trakų gramatikoje dvigarsis uo galėjo būti 
rašomas kaip ua. Pavyzdžiui, jei žodis ruduo būtų už-
rašytas kaip rudua, tai greitai tardami tokius užrašymo 
variantus, nepajustumėm tarp jų jokio skirtumo. Taip 
pat ir dvigarsis ie trakų gramatikoje galėjo būti rašomas 
kaip ėa. Garsas s, esantis žodžio linksnio formos galū-
nėje trakų gramatikoje galėjo būti rašomas kaip z. Be 
to, garsui y užrašyti trakai galėjo vartoti raidžių junginį 
eė, tuo labiau, kad raidė y trakų gramatikoje jau buvo 
„užimta“ ir reiškė garsą ū. Atsižvelgiant į šias prielaidas 
užrašas atrodytų taip: RULISTĖNĖAS NĖRĖNĖA 
TILTĖAN ES KUORA ZIEDUM ĖANT ILĖS ŪP 
TAMI YRA ZELTA. Tačiau liko neaišku, kodėl galū-
nėse įrašytos raidės ėa, o ne raidė a. Tada sužinojau, 
kad latvių kalboje buvo gramatikos reforma, po kurios 
latvių žodis kuria, atitinkantis lietuvių žodį kurio, imtas 
rašyti be raidės i – kura. Tačiau šis žodis vis tiek turi 
būti tariamas kaip kuria. Vadinasi, jei trakų kalba „yra 
artimai gimininga baltų kalboms“, tai trakų kalboje 
žodis kuora taip pat turėtų būti tariamas kaip kuoria. Jei 
trakai galūnę ia užrašydavo kaip a, tai galūnę a turėjo 
užrašyti kaip nors kitaip, pavyzdžiui, ėa. Taigi, mano 
galutinis Ezero žiedo užrašo skaitymo variantas yra 
toks: RULISTĖNAS NĖRĖNA TILTAN ES, KUORIA 
ZIEDUM ANT ILĖS ŪP TAMI YRIA ZELTIA (kad 
išryškėtų prasmė, teko padėti vieną skyrybos ženklą – 
kablelį). Išvertus į lietuvių kalbą sakinys skambėtų 
taip: RULISTĖNAS NĖRĖNO TILTAN AŠ, KURIO 
ŽIEDAS ANT PIRŠTO IR TAME YRA AUKSO.

Nesidomintiesiems istorija ir šis užrašas gali pa-
sirodyti painus. Varduose Rulistėnas ir Nėrėnas yra 
priesaga ėn, kaip ir vietovardžiuose Atėnai, Mikėnai, 
Kuršėnai, Girėnai, Vakarėnai ir t. t. Rulistėno vardas 
yra priesagos ėn vedinys iš žodžio rulysta ar rulystė 
(galima palyginti su žodžiais žmogysta ir karalystė, 
raidė y galėjo sutrumpėti dėl patogumo tariant). Savo 
ruožtu pastarieji žodžiai yra priesagos yst vediniai iš 

3 pav. Sidabrinė Ezero 
žiedo kopija (aversas)
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žodžio rulis. Latvių kalboje žodis rullis reiškia volą. Čia 
gali būti ryšys ir su Volynės ar Voluinės pavadinimu. 
Taip pat Rulis (Rholes) buvo getų valdovas, gyvenęs I 
a. pr. Kr. Taigi Rulio tėvonija galėjo vadintis Rulyste, 
o žmogus, kilęs iš Rulystės, – rulystėnu. Getai gyveno 
toje vietovėje, kurioje dabar yra Muntenijos (Muntenia) 
apskritis (Rumunija). Be to, lietuvių kalboje yra pavardė 
Rulys. Graikų istorikas Herodotas savo darbuose mini 
upę Borysthenes (dabartinis Dniepras). Manau, šiame 
žodyje taip pat yra priesaga ėn, kuri paprastai pridedama 
prie vietovės pavadinimo, kai norima nurodyti vietą, 
iš kurios kilęs aptariamas asmuo. Vadinasi, šiuo atveju 
upės Borysthenes ištakos turėtų būti kažkur ties vieto-
ve, kuri vadinasi Borysthe ar panašiai. Miestas Brestas 
pirmą kartą slavų metraščiuose buvo paminėtas XI a. 
ir jis vadintas ne Brestu, o Berestje. Manau, kad tai 
gali būti iškreipta iš pavadinimo Barystė, reiškiančio 
vietovę, kurioje gyvena Bariai. Vardas Barys gali būti 
trumpinys iš šių vardų: Bargailas, Barintas, Barkintas, 
Barmantas, Bartas, Bartautas, Bartminas, Bartenis, 
Bartvilas, Barutis, Barvainas, Barvaldas, Barvydas... Be 
to, Lietuvoje, Mažeikių rajone, yra vietovardis Barystės, 
kuris yra žodžio barystė daugiskaitinė forma. Ties Bres-
tu yra ne Dniepro, o Pripetės ištakos. Tačiau visiškai 
įmanoma, jog senovėje žmonės galvojo, kad Pripetė yra 
ne Dniepro intakas, bet pats Dniepras. Taigi pavadini-
mai Berestje ir Borysthenes gali būti rekonstruoti kaip 
Barystė ir Barystėnas. Vardas Nėrėnas yra priesagos 
ėn vedinys iš vardo Nėris. Graikų mitologijoje Nėris 
(Neris) buvo Medės (Medea) tarnaitė. Medės tėvas buvo 
Aitis (Aetes). Jos vyras buvo Aigius (Aegeus). Krymo 
pusiasalyje yra Aigulio ežeras (Aigulskoje ozero), kurio 
pavadinimas gali būti priesagos ul vedinys iš vardo Ai-
gius (žr. 4 pav.). Be to, Kryme yra upės Alma bei Zuja 
ir Lietuvių pusiasalis (poluostrov Litovskij) (žr. 4 pav.). 
Aigiaus tėvas buvo Skyrius (Scyrius). Be Medės, Aigius 

turėjo dar dvi žmo-
nas: Aitrą (Aithra) ir 
Mėtą (Meta). Medės 
sūnus buvo Medus. 
Aigiaus sūnus buvo 
Tęsius (Tesseus). Jo 
žmona buvo Eglė 
(Egli). Kaip matome, 
visų šių vardų kilmė 
gali būti paaiškin-
ta remiantis lietu-
vių kalba (lietuvių 
žodžiai eiti ir eiga 
išsivystė iš baltų ati-
tinkamų žodžių aiti 
ir aiga, dar tebesu-
tinkamų kai kurio-
se tarmėse). Be to, 
tauta Skyriai (Scyri) 
antikos istorikų buvo 

lokalizuojama vėliau prūsams priklausiusiose teritori-
jose (žr. 5 pav.).

Tuo metu, kada žiedas buvo pagamintas, buvo 
kitoks šeimos supratimas nei mūsų laikais. Lietuvių 
kalboje yra posakis „grybų tiltas“, reiškiantis grybus, 
augančius vienoje vietoje. Šį posakį galime suprasti 
ir kaip grybus, turinčius bendras šaknis. Be to, til-
tas, nutiestas per upę, tarsi susieja krantus. Taigi, jei 
Nėrėnas turėjo kelias žmonas, tai jo vaikai, nors ir 
skirtingų motinų, turėjo bendras šaknis, buvo tarpu-
savyje kažkuo susiję, t. y. priklausė Nėrėno tiltui. Be 
to, Nėrėno tiltą galima įsivaizduoti taip: pastoliai – tai 
jo vaikai, tilto danga – tai pats Nėrėnas.

Latvių ir armėnų kalbose žodis es reiškia aš. Kai 
kuriose lietuvių (aukštaičių) tarmėse buvo vartojamas 
ne žodis aš, bet žodis eš. Manoma, kad šis žodis kilęs 
iš lotynų kalbos žodžio ego – panašiai kaip rusų žodis 
žioltyj kilęs iš žodžio geltonas. Vadinasi, žodžio es 
etimologija būtų tokia: ego > eg > ež > eš > es.

Žodį ilė siūlau lyginti su Trojos kitu vardu, kurį 
vartojo graikai – Ilionis, Ilius (Ilios). Be to, latviai ylą 
vadina žodžiu ilens, kuris atitiktų lietuvių žodį ilėnas –
priesagos ėn vedinį iš žodžio ilė.

Visuotinai pripažinta, kad žodis up trakų kalboje 
reiškia ir. Lietuvių žodį skardis atitinka anglų žodis 
scarp, lietuvių žodį delnas atitinka anglų žodis palm, 
lietuvių žodį geltonas atitinka vokiečių žodis gelb, 
lietuvių žodį puodas atitinka vokiečių žodis toph. Čia 
matome raidžių d ir p bei raidžių t ir b tarpusavio kaitą. 
Pagal šią analogiją būtų galima rekonstruoti indoeuro-
piečių prokalbės žodį unp arba und, reiškiantį ir: unp 
> trakų ūp, unp > vokiečių und > anglų and, unp > 
latvių un arba und > unp > trakų ūp, und > vokiečių 
und > anglų and, und > latvių un.4 pav. Krymo žemėlapis

5 pav. Europos žemėlapis (aut. Christos Nüssli, 1998). šaltiNis – 
<christos.nuessli@span.ch>

6 pav. Indoeuropiečių kalbų medis 
(aut. Mayuresh Kelkar, 2005)
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Manau, kad baltų prokalbėje kilmininko linksnyje 
buvo vartojama raidė a, o ne o. Raidė o būdinga tik 
suvalkiečiams, o visi likusieji – aukštaičiai, žemaičiai 
bei latviai – iki šiol vartoja raidę a. Taip pat aukštaičių 
bei žemaičių tarmėse vartojami žodžiai mani, savi, 
tavi, tami, o ne mane, save, tave, tame.

Žodį zeltis siūlau lyginti su žodžiu žaltys. Žodis 
žaltys aukštaičių ir žemaičių tarmių kilmininko links-
nyje turėtų pavirsti žalčia. Tai kodėl zeltis pavirsta 
zeltia, o ne zelčia? Štai ištrauka iš 1918 m. balandžio 
10 d. Vydūno laiško Antanui Smetonai:

„Sakoma, Lietuva statoma ant demokratizmo pama-
to. Rodos, reikėtų tą taip suprasti, kad kiltiausios visų 
Lietuvos gyventojų, būtent, Lietuvių ir jų svetių, žmo-
niškumo jėgos turės būti Lietuvos valdies pagrindas: jos 
esybė ir jos stiprumas. Visi kuone be skaitiaus valdies 
gyvenimo reikalai, kokie svarbūs jie ir nebūtų, teturi 
tikt antros eilės svarbumą, šale teisybės, teisingumo, 
tvirtybės, platios ir augštos nuožvalgos ir sąžiningumo 
bei patvaros. Kur toms žmoniškumo išraiškoms pirma 
vieta skiriama, jos pagaliaus tik palaiko viršų.“8 

Matyti, kad Vydūnas kilmininko linksnyje taip pat 
nevartojo č raidės. Dar ir dabar dzūkai bei žemaičiai sako 
ne pamačiau, o pamatiau ir pan. Vadinasi, ko gero, baltų 
prokalbėje raidė t kilmininko linksnyje nevirsdavo č.

Taigi, Rulistėnas, Nėrėno sūnus, buvo auksakalys. 
Jis nukalė auksinį žiedą ir ant jo užrašė, kad tame žiede 
yra aukso. Kitaip tarus, šis užrašas yra žiedo praba. 

Kalbininko Maruješo Kelkaro (Mayuresh Kelkar) 
siūlomame indoeuropiečių kalbų medyje (žr. 6 pav.) 

8 Antanas Tyla, Lietuva prie Vasario 16-osios slenksčio, Vilnius, 2004, p. 79.

baltų–slavų, ilyrų, trakų–frygų ir graikų kalbos pri-
skirtos tai pačiai grupei. Kalbininkas Harvis E. Mejeris 
(Harvey E. Mayer) trakus ir dakus vadina pietų baltais.9 
Tačiau trakai ir dakai gyveno gana toli nuo teritorijų, 
kuriose, kaip manoma, gyveno baltai. Tai kodėl kalbos 
taip artimai giminingos? „Lietuvos istorijos atlase“

10
 

kai kuriuose žemėlapiuose upė Narevas vadinama 
Naura (žr. 7 pav.), vadinasi, senesnis šios upės pava-
dinimas yra Naura arba Niaura (nuo žodžio niaurus). 
Taip pat minėtame atlase neurai pažymėti kaip baltai 
(žr. 8 pav.). Remiantis Herodotu, neurai gyveno tarp 
Tyro ir Niauros upių, t. y. tarp trakų, dakų ir baltų 
teritorijų11, o antikos laikais nuo Tyro ir Niauros upių 
pakrančių persikėlė į rytus – į Budinų žemes12 (žr. 8 
pav.). Atsižvelgiant į visai tai, neurų kalba galėjo būti 
tarsi pereinamoji kalba tarp trakų ir baltų kalbų. 

Taigi galbūt galima būtų svarstyti ir daryti prielaidą, 
kad trakų kalba tikrai yra baltų kalbų prokalbė ir baltų 
rašytas žodis atsirado ne prieš 500, o prieš 2 500 metų.

n

9 Harvey E. Mayer, „Dacian and Thracian as southern Baltoidic“, in: 
Lituanus, vol. 38, no. 2, summer 1992.

10 Vilniaus universiteto Kartografijos centras (aut. kolekt.), Lietuvos 
istorijos atlasas, Vilnius: Vaga, 2001, p. 10–11.

11 Herodotas: „One, I say, of the rivers which the Scythians have is the Ister; 
and after it the Tyras, which starts from the North and begins its course from 
a large lake which is the boundary between the land of the Scythians and that 
of the Neuroi.“ Šaltinis – Herodotus, The Histories: Complete, 2015. 

12 Herodotas: „The Neuroi practise the Scythian customs: and one gene-
ration before the expedition of Dareios it so befell them that they were 
forced to quit their land altogether by reason of serpents: for their land 
produced serpents in vast numbers, and they fell upon them in still larger 
numbers from the desert country above their borders; until at last being 
hard pressed they left their own land and settled among the Budinoi.“ 
Šaltinis – Herodotus, The History of Herodotus, vol. 1, 2011.

8 pav. Baltų gentys II tūkst. pr. Kr. ir IV–III a. pr. Kr., 
žemėlapiai (aut. Vilniaus universiteto Kartografijos centras). 
šaltiNis – Lietuvos istorijos atLasas, vilNius: vaga, 2001, p. 7

7 pav. Baltai XII a. II pusėje–XIII a. pradžioje, žemėlapis (aut. 
Vilniaus universiteto Kartografijos centras). šaltiNis – Lietuvos 
istorijos atLasas, vilNius: vaga, 2001
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paskelbė Karaimų metais. Tik-
riausiai Lietuvoje dažnas yra 
girdėjęs apie karaimus ir žino 
juos gyvenant Trakuose, tačiau jų 
kultūros pėdsakų yra išlikę Bir-
žuose, Panevėžyje, Naujamiestyje 
(Panevėžio r.), Kaune. Vis dėlto 
Trakai yra tikroji pasaulio karai-
mų sostinė – čia veikia šventovė –
kenesa, kitos jų tautos įstaigos – 
mokykla, bendruomenės namai, 
ir tebėra gyvos tradicijos. Viena iš 
garsiausių karaimų atstovų Lie-
tuvoje yra ambasadorė, humanitarinių mokslų 
daktarė Halina KOBECKAITĖ.

Pati būdami ir žurnalistė, ji maloniai sutiko 
su mumis pabendrauti, todėl nekantraudami 
pateikėme jai klausimų.

Iš kur yra kilę karaimai? Kodėl jie yra siejami 
su Krymu ir kaip atsirado Trakuose?
Lietuvoje ir kitose Europos valstybėse gyvenantys 

karaimai kalbos ir etnogenezės požiūriu – tiurkų tauta, 
išpažįstanti karaizmą. Ši sąvoka kilusi iš žodžio kara, 

reiškiančio skaityti, garsinti ir studijuoti, t. y. skaityti Šv. 
Raštą, būti jo šalininku, sekėju. Tos pačios kilmės yra 
ir žodis Koranas bei kari – skaitantis Koraną. Sąvoka 
karaimas vartojama etninei, kalbinei, tautinei ir religi-
nei priklausomybei pažymėti. Lietuvos karaimų atveju 
šios prasmės sutampa, nes jie yra senųjų tiurkų genčių 
– kipčiakų–kumanų (ar poloviečių), chazarų, uzunų, 
įėjusių į galingos Chazarų valstybės sudėtį ir VIII–X 
a. priėmusių karaizmo tikėjimą, palikuonys. Bendra 
religija ir kalba ilgainiui šias gentis suvienijo į tautą. 
Religijos pavadinimas virto ir tautos pavadinimu –
etnonimu. Savo gimtąja kalba karaimai vadina save 
karaj (daugiskaita – karajlar). Suirus Chazarų kaga-
natui, pagrindinis karaimų gyvenimo centras įsikūrė 
Kryme, kur jie apsigyveno kalnuotoje tvirtovėje Džuft  
Kalė ir aplink ją. 

Pagal tradiciją manoma, kad po vieno žygio į Auk-
so ordos stepes Juodosios jūros pakrantėse Lietuvos 
didysis kunigaikštis [toliau – Ldk] Vytautas 1397 m. 
perkėlė į Lietuvą apie 380 karaimų šeimų. Pasakoja-
ma, kad Vytautas pasiėmęs juos drauge kaip ištikimus 
sargybinius. Galbūt tai buvo ir dalis jo valstybinės 
politikos: apgyvendinti tuščius žemės plotus, statyti 
pilis bei miestus, pagyvinti prekybą ir ūkinį savo val-
domos galingos ir didelės to meto Europoje valstybės 
gyvenimą. Iš pradžių karaimai buvo apgyvendinti 

2022-ieji – Lietuvos 
karaimų metai

Dr. Halina 
Kobeckaitė, 
2009 m. Nuotr. 
iš dr. haliNos 
kobeckAItės 
asmENiNio archyvo

1997 m., minint karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-ąsias metines, Trakuose vyko teatralizuota eisena. Nuotraukoje – 
dr. Halina Kobeckaitė (kairėje) su teta Janina Jutkievič. nuotr. Iš dr. hAlInos kobeckAItės AsmenInIo Archyvo
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Trakuose tarp dviejų kunigaikščių pilių, dabartinėje 
Karaimų gatvėje. Tokiu būdu Vytautas užsitikrino 
pilies apsaugą, nes kiekvienas, norėdamas patekti 
pilin, turėjo pereiti Karaimų gatve. Vėliau jų gyven-
viečių atsirado šiaurės Lietuvoje – Biržuose, Pasvalyje, 
Naujamiestyje, Upytėje, tačiau Trakų miestas visada 
buvo ir tebėra jų bendruomenės administracinis ir 
dvasinis centras. 

Su Trakų ir karaimų istorija Ldk Vytauto vardas 
labai glaudžiai susijęs. Nors ir nėra tikslių duomenų, 
kodėl ir kada Vytautas, grįždamas iš Krymo, parsivedė 
drauge karaimus, bet pačių karaimų atmintyje pasa-
kojimai ir legendos apie šį faktą yra gyvi. Ypatinga 
pagarba Ldk Vytautui pasireiškia jo asmens ir darbų 
sureikšminimu. Vytautą karaimai vadina Vatat-bijumi, 
t. y. karaliumi, triuškinančiu priešus. Padavimuose jis 
vaizduojamas kaip labai išmintingas, drąsus, kilnus ir 
galingas valdovas. Šiuose pasakojimuose šventumo 
aureolę turi ne tik Vytautas, bet ir jo žirgas, kuriam 
priskiriamos stebuklingos galios. 

Remdamasis padavimais apie Ldk Vytautą, Si-
monas Firkovičius (1897–1982) yra sueiliavęs dvi 
balades – „Alankasar“ („Karžygys“) ir „Batyr bijnin’ 
tamaša aty“ („Stebuklingas didžiojo kunigaikščio žir-
gas“). Trakų ir Vytauto vardas minimas ir kituose jo 
eilėraščiuose, linksmuose ir nuotaikinguose, kuriuose 
aprašomi įvairūs papročiai, šeimininkių sumanumas, 
tautiniai valgiai bei gėrimai – kybynai (!) ir krupnikas.

Karaimų gyvenama šiaurinė miesto dalis buvo 
vadinama Mažuoju miestu ir, gavę 1441 m. Lietuvos 
ir Lenkijos valdovo Kazimiero Jogailaičio privilegiją 
(aktą, apibrėžiantį jų teises), karaimai jame tvarkėsi 
savarankiškai, vadovaujami vaito, išrinkto iš savųjų. 

Gal galėtumėte trumpai apibūdinti savo 
tautos tikėjimą? 
Karaimų tikėjimas – karaizmas, kaip atskira re-

ligija su savo dogmomis ir tiesomis, bažnytinėmis 
tradicijomis, susiformavo VIII a. Mesopotamijos, 
dabartinio Irako, teritorijoje valdant Abasidų kalifui 
al Mansūrui. Karaizmas formavosi kaip protestas prieš 
Šv. Rašto iškraipymus tiek rašytiniais komentarais, 
tiek žodžiu. Naujosios religijos pagrindėju, religinių 
įstatymų ir taisyklių kūrėju laikomas Dovydo sūnus 
Ananas iš Basros, miręs 775 m. Jis nurodinėjo savo 
pasekėjams, kad nenutoltų nuo Šv. Rašto, stengtųsi 
suprasti jį pagal savo pačių išmanymą ir pasikliautų 
savo pačių nuomone. Karaizmo išpažinėjai iki šiol lai-
kosi šių nuostatų: nepasikliauna religiniais autoritetais, 
interpretuojančiais Šv. Raštą, nieko prie jo nepriduria, 
seka tik tuo, kas ten parašyta. Jokie vėlesni Senojo 
Testamento papildymai, aiškinimai, interpretacijos 
nepripažįstami. Tikima, kad visos tikrosios tiesos 
glūdi jame, ir kiekvienas tikintysis turi teisę pats jų 
šiame tekste ieškoti. Kristus ir Mahometas karaimų 
religijoje pripažįstami krikščionių ir musulmonų 

Pranašais, o karaimų moraliniu kodeksu yra Dešimt 
Dievo įsakymų (Dekalogas). 

Karaimų liturgija, panašiai kaip ir krikščioniškoji, 
remiasi Dovydo psalmėmis ir karaimų teologų bei po-
etų sukurtomis giesmėmis ir himnais. Pamaldų metu 
giedamos Viešpaties šlovinimo, padėkos, atgailos, 
meldimo ir tikėjimo išpažinimo maldos. 

Prasidedant pamaldoms, dvasininkas ir visi besi-
meldžiantys sukalba maldą „Tėve mūsų“. Vyrai paskui 
dvasininką sueina į didžiąją kenesos salę, o moterys, 
priklaupusios prie įėjimo į didžiąją salę veidu į altorių, 
pakyla į balkoną ar galeriją. Visi besimeldžiantys ke-
nesoje privalo užsidengti galvą, bet apdangalo forma 
nėra griežtai nustatyta. 

Jokia religija nedraudžia melstis moterims, bet, 
kaip ir islame, moterys meldžiasi kenesoje, tačiau 
atskiroje patalpoje. Jos turi tas pačias maldaknyges, 
skaito tas pačias maldas, tuo pačiu metu, kaip ir vyrai, 
klaupiasi ir stojasi. Joms galioja tie patys reikalavimai 
dėl galvos apdangalų, dėl būtinumo švariai apsirengti, 
ateiti į kenesą susikaupus, pasiruošus maldai ir pan.

Liturgiškai svarbiausia savaitės diena yra šeštadie-
nis, bet meldžiamasi ir kitomis svarbesnėmis liturginio 
kalendoriaus dienomis – jaunaties dieną (kiekvieno 
mėnesio pradžia), per metines šventes ir pasninkus 
nepriklausomai nuo savaitės dienos. Melstis karaimai 
gali ir atskirai, po vieną, ir susirinkę kenesoje, kada 
labiau susikaupiama maldoms. Karaimų manymu, 
maldos vertingumas priklauso ne nuo žodžių kiekio, 
o nuo jausmų gilumo, dievobaimingumo ir tikėjimo, 
nuo pasiryžimo atgailauti ir atleisti kitiems. 

Koks karaimų tautos kultūros paveldas yra 
Lietuvoje ir kitose valstybėse?
Mūsų tautos kultūros paveldas gali būti suskirstytas 

į dvi dalis – materialųjį ir nematerialųjį. Materialiajam 
priskirtinos kenesos – Vilniuje ir Trakuose, kapinės – 
Vilniuje, Trakuose ir Naujamiestyje, keli pastatai 
Trakuose, kuriuose įsikūrusi mokykla, bendruomenės 
namai, muziejus. Kadangi karaimų bendruomenė 
gyvena Lietuvoje 625 metus, tai savaime suprantama, 
kad jai reikėjo šventovių, mokyklų, kapinių. Visa tai 
nebuvo kažkaip specialiai kaupiama. Tai buvo dalykai, 
būtini bet kurios žmonių grupės funkcionavimui, 
kaip pavyzdžiui, stačiatikių cerkvės, totorių mečetės 
ar kapinės. Minėti objektai, sudarydami karaimų 
materialųjį paveldą, kartu yra ir Lietuvos materialiojo 
paveldo sudėtinė dalis. Trakų ir Vilniaus kenesos yra 
valstybės saugomi architektūros paminklai. 

Karaimų gyvenimo būdas nėra kažkuo ypatingas, 
išskiriantis juos iš aplinkos ar istorinės epochos. Karai-
mai lygiai taip pat kaip visi žmonės gyvena, tuokiasi, 
gimdo vaikus, dirba, mokosi, serga, miršta ir pan., o jų 
savitą kultūrą, kurią jie stengiasi išsaugoti, atskleidžia 
nematerialusis paveldas – kalba, apeigos, tradicijos, 
papročiai, religija, patiekalai ir pan. Ne veltui 2019 m. 
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į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių 
sąrašą buvo įrašytas karaimų vestuvių ritualas. Taip, 
jis ypatingas, būdingas tik karaimams, tik gaila, kad 
vis rečiau vyksta karaimiškos vestuvės. 

Apie muziejaus eksponatus irgi nelabai galime kal-
bėti kaip vien apie mūsų tautinį paveldą. Eksponatus, 
susijusius su karaimų ir kitų Oriento pasaulio tautų 
papročiais bei kultūra, kolekcionavo aukščiausiasis 
karaimų dvasininkas Hadži Seraja Chanas Šapšalas 
(1873–1961), svajodamas apie karaimų kultūros 
muziejų. Ilgą laiką jie sudarė jo privataus muziejaus 
ekspoziciją, kuri 1951 m. buvo nacionalizuota. Eks-
pozicijoje Trakuose rodoma tik dalis jo kolekcijos, 
kita dalis – Nacionaliniame muziejuje Vilniuje. Visi 
eksponatai dabar yra valstybės nuosavybė, ir tai tik 
patvirtina, kad karaimų kultūra yra Lietuvos kultūros 
dalis. Norėtume, kad jie nebūtų užkišti saugyklose, 
kad Trakų istorijos muziejus, kurio organišką dalį 
sudaro Serajos Šapšalo karaimų tautos muziejus, 
pradėjęs karaimų metų proga jo remontą, kuo grei-
čiau jį baigtų ir rastų galimybę eksponatus parodyti 
lankytojams.

Jūsų tauta aktyviai leidžia savo dvasios tur-
tus, pristato žymiausius tautos veikėjus, apie 
vienus žinoma daugiau, apie kitus – mažiau. 
Norėtume pasiteirauti apie Jūsų pasiekimus 
pastaraisiais metais.
Didžiausia nematerialiojo paveldo dalis yra karai-

mų kalba ir ja parašyti kūriniai. Ji išsaugota per visus 
šešis šimtmečius tik Lietuvoje. Mūsų siekis – užfi k-
suoti rašytinį kalbos palikimą ir perduoti gyvus kalbos 
vartojimo įgūdžius jaunesniajai kartai. Kitas, kad ir 
nedidelis paveldo lobynas – karaimų pasaulietinė ir 
religinė muzika. Ją šiuo metu mėginama „įdarbinti“, 
ir šiame darbe jaučiame lietuvių kompozitorių, vėlgi 
suvokiančių ją kaip bendro kultūros paveldo dalį, 
paramą.

Nagrinėdami ir skelbdami rašytinį bei dokumen-
tinį mūsų tautos paveldą, susiduriame su labai rimta 

problema – profesionalių, kvalifi kuotų, savo sritį 
išmanančių žmonių stoka. Norint analizuoti senus 
rankraščius, negana būti tik lingvistu ar tik istoriku. 
Tam reikia būti universaliu, plačios erudicijos labai 
atsakingu mokslininku, išmanančiu istorinių epochų 
kaitą, t. y. būti istoriku, religijotyrininku, kultūrologu 
ir lingvistu tuo pačiu metu ir mokėti mažiausiai šešias 
kalbas, tarp jų būtinai karaimų. Akivaizdu, kad tokio 
specialisto neturime, ir ne taip paprasta tokį išsiugdyti.

Apie pasiekimus gal galėsime pakalbėti šių metų 
pabaigoje, nes kelios publikacijos rengiamos. Turėki-
me kantrybės, ir matysime, kokie tai bus pasiekimai...

Gal galima tarti keletą žodžių ir apie kas-
metinę vasaros karaimų kalbos ir kultūros 
stovyklą Trakuose, kitus renginius Trakuose, 
kurie padeda sutelkti tautą?
Taip, iš tikrųjų, kasmetinė tarptautinė vasaros 

karaimų kalbos stovykla, vykusi Karaimų kultūros 
bendrijos iniciatyva dvidešimt metų, buvo labai reikš-
mingas dalykas keliomis prasmėmis. Pasirengimas 
vasaros stovyklai mobilizavo pačius rengėjus, t. y.
Lietuvos karaimų bendruomenę – reikėjo sukurti 
programą, kalbos mokymo kursą skirtingoms amžiaus 
grupėms, vakarinių paskaitų temas, sutarti su daly-
viais, sugalvoti baigiamojo koncerto scenarijų ir pan.; 
skatino karaimus, gyvenančius kitose šalyse, pvz., 
Lenkijoje, Rusijoje, Ukrainoje, ruoštis turiningiems 
susitikimams, atsivežti naujos informacijos apie jų 
bendruomenėse vykstančią veiklą, naujus leidinius ir 
kt. Bendravimas visiems atvykusiems svečiams sudarė 
galimybę susipažinti su tautiečiais kitose valstybėse, su 
jų protėviais, sužinoti apie toli nusidriekusias Trakų 
karaimų gyvenimo gijas. Visa tai dar kartą įrodo, kad, 
būdami įvairių valstybių piliečiais, esame išsaugoję 
etninio bendrumo jausmą, laiduojantį harmoningą 
bendravimą ir poreikį rinktis kartu. Pandemija, ti-
kėkimės, tik laikinai privertė nutraukti tiesioginius 
kontaktus ir neužgožė šio poreikio. Karaimų metų 
programa tam pasitarnaus.

Baigiamojo tarptautinės vasaros karaimų kalbos ir kultūros stovyklos koncerto dalyviai, 2015 m. rugpjūčio 11 d. Nuotr. iš dr. 
hAlInos kobeckAItės AsmenInIo Archyvo
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Jūsų tautiečiai Trakuose turi dvi kavines, 
dirba įvairiose mūsų valdžios įstaigose, trys 
karaimų tautybės ambasadoriai atstovavo 
Lietuvos Respublikai įvairiose valstybėse. 
Kokios yra dažniausios karaimų profesijos, 
kur jie dirba? 
Nors karaimų bendruomenė negausi, bet profesi-

niu požiūriu gana marga. Tarpukariu, kai Trakuose 
buvo vienintelė profesinio pobūdžio vidurinė mo-
kykla – mergaičių mokytojų seminarija, dauguma 
karaimių ten mokėsi ir vėliau dirbo mokytojomis. Vai-
kinai rinkosi technines specialybes ir važiavo mokytis 
į Vilnių. Tarp moterų ir po karo pedagogo profesija 
išliko populiariausia, bet kai seminarija tapo mišri, į 
ją įstojo ir daug vaikinų. Gausus karaimų pedagogų 
būrys pasipildė vyrais. Kai kurie tęsė studijas Vilniaus 
pedagoginiame institute. Šiandien mokytojų karaimių 
ir karaimų dirba Trakuose, Vilniuje, Lentvaryje. Jie 
dėsto įvairias disciplinas – matematiką, anglų kalbą, 
rusų kalbą ir kt. 

Kita populiari profesija – medicina. Tarpukariu 
Vilniuje garsėjo ginekologas Konstantinas Lopat-
to (1896–1974), o po karo – Leonidas Maleckas 
(1923–2003). Mieste gerai buvo žinoma daktaro 
Lopatto duktė oftalmologė Nadiežda Lopatto-Pilecka 
(1925–2017).Vilniaus centro poliklinikoje ilgai dirbo 
oftalmologė Galina Firkovič, endokrinologė Liudmila 
Rajeckienė. Dabar Kauno klinikose dirba viena gar-
siausių Lietuvos reumatologių – Margarita Pileckytė, o 
jos sesuo Regina darbuojasi Santariškių klinikinėje li-
goninėje. Jų tėvas prof. Simonas Pileckis (1927–2012) 
buvo Lietuvos entomologijos pradininkas, po studijų 
visą gyvenimą dirbęs mokslinį darbą ir dėstęs Lietuvos 
žemės ūkio akademijoje Kaune. Akademinėje ben-
druomenėje yra ir daugiau karaimų: akademikas ma-
tematikas Konstantinas Pileckas, ekonomikos mokslų 
daktaras prof. Julijus Novickas, humanitarinių mokslų 
daktarė doc. Karina Firkavičiūtė, menotyrininkas 
prof. Audrius Novickas. Naujaisiais laikais nemažai 
karaimų perėjo į verslą ir dabar sėkmingai darbuojasi, 
yra nemažai ir valstybės tarnautojų, dirbančių įvairiose 
valstybinėse institucijose.

Šiandien visi karaimai yra virtę savo tautos amba-
sadoriais ir stengiasi tai daryti garbingai ir atsakingai. 
Ta atsakomybė ypač padidėjo šįmet, kai 2022-ieji 
paskelbti Lietuvos karaimų metais, ir mūsų bendruo-
menė tapo labiau matoma. 

Kokių tikimasi renginių, iniciatyvų šiemet, 
minint Karaimų metus?
Labai smagu ir džiugu, kad šie metai paskelbti 

Karaimų metais. Vienas iš tikslų buvo paminėti 
625-ąjį karaimų buvimo Lietuvoje jubiliejų, o kitas – 
plačiau informuoti visuomenę apie mūsų bendruo-
menę. Prasidėjus Lietuvoje Atgimimui viešojoje 
erdvėje buvo nemažai kalbama apie karaimus, bet 

pastaraisiais metais užaugusi karta mažai apie mus 
yra girdėjusi. Kai kurie žmonės, atvykę į Trakus iš 
kitų Lietuvos vietovių, stebisi išvydę nepažįstamą 
žodį gatvės pavadinimo lentelėje. Norime, kad tokių 
paradoksų nebūtų ar bent būtų kuo mažiau. Todėl 
esame dėkingi LRT vadovybei, kad sutiko parengti 
ne vieną radijo ir televizijos laidą apie karaimus. 
Tikimės, kad tose laidose bus pateikta teisinga ir 
nevienašališka informacija apie mūsų bendruomenę 
ir jos istoriją. Tarp renginių, kuriuos planuoja Lietu-
vos karaimų kultūros bendrija ir Lietuvos karaimų 
religinė bendruomenė, yra numatyta tarptautinė 
mokslinė konferencija, skirta karaimų kalbos klau-
simams, iškilmingas Karaimų metų minėjimas Val-
dovų rūmuose, keli nauji leidiniai, didelis muzikinis 
veikalas ir jo koncertinis pristatymas. 

Vasarą tikimasi svečių iš svetur į vaikų ir jaunimo 
rengiamą stovyklą bei sueigą, planuojamą Trakuose.

Karaimų metams skirtus renginius planuoja ir kitos 
institucijos, pvz., Lietuvos mokslų akademijos Vru-
blevskių biblioteka rengiasi parodyti, ką yra sukaupusi 
savo fonduose, Trakų viešojoje bibliotekoje jau dabar 
eksponuojama paroda apie karaimus, numatoma su-
sitikimų serija. Trakų istorijos muziejus žada išleisti 
kalendorių, kuriame bus suminėti reikšmingi šių 
metų jubiliejai, ruošia karaimų dailininko Bari Egizo 
darbų parodą ir bendresnio pobūdžio ekspoziciją apie 
karaimų istoriją, kurią žadama platinti per Lietuvos 
ambasadas, Vadovų klubas ruošia paskaitų ciklą apie 
karaimus, planuojami keli dokumentiniai filmai. Visų 
sumanymų suminėti neįmanoma, nes daug dalykų 
atsiranda ir spontaniškai, neplanuotai. Bet iš tiesų sma-
gu, kad dėl Karaimų metų paskelbimo buvo atgaivinta 
ir pati karaimų buvimo Lietuvoje tema, pabrėžiant, 
kad tai yra neatsiejama Lietuvos kultūros dalis.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Irma STADALNYKAITĖ,
Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ, Trakai

Dr. Halina Kobeckaitė (dešinėje), dr. Karina Firkavičiūtė 
ir Juzefas Firkovičius prieš baigiamąjį tarptautinės vasaros 
karaimų kalbos ir kultūros stovyklos koncertą, 2014 m. Nuotr. iš 
dr. hAlInos kobeckAItės AsmenInIo Archyvo
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Gediminas Adolfas Paviržis – inži-
nierius kelininkas, žinomas Lietuvos ir 
Vilniaus politinis ir visuomenės veikė-
jas, 1992–1996 m. Seimo kadencijos 
narys, 2001–2003 m. Vilniaus apskrities 
viršininkas, 2003 m. Vilniaus miesto sa-
vivaldybės meras, 2003–2007 m. mero 
pavaduotojas, 1997–2007 m. Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos narys, 
2007–2015 m. Vilniaus rajono savival-
dybės tarybos narys, Lietuvos šachmatų 
federacijos prezidentas ir kt. – pasitikęs 
savo brandų 80-metį išleido prisimini-
mų knygą (2021), kurios pratarmėje 
nuoširdžiai išsako jos pasirodymo tikslą: 
„[...] mėgstu skaityti prisiminimus. Tai 
istorija, kiekvieno žmogaus bendravimo 
su tuomečiu gyvenimu įspūdžiai“, kurie ir sugulė 
knygos puslapiuose, nuoširdžiai aprašant pokario 
vaikystės prisiminimus, artimų žmonių pagalbą 
anksti netekus tėvo, prisimenant ir vardijant visus 
artimuosius, padėjusius mamai su trimis vaikai gy-
venti, vėliau pasirinkta kelininko specialybė, kuri, 
autoriaus teigimu, kartais mažai pastebima, apie kurią 
mažai rašoma, tačiau „ugdo organizuotumą, didesnę 
galimybę bendrauti su žmonėmis. Todėl nenuostabu, 
kad kelininkų profesijos žmonių nemažai buvo ir yra 
tarp Seimo narių, ministrų, jų pavaduotojų, apskrities 
viršininkų, merų, vicemerų, aukščiausių institucijų 
vadovų patarėjų. [...] Įgiję patirties kelių statyboje, 
jie savo galimybes sugebėjo gerai pritaikyti veikloje, 
kurioje reikia derinti įvairių šakų ir specialistų pa-
stangas vaisingam darbui...“. Tai ir yra pagrindinė 
knygos pasirodymo priežastis, kurioje apibendrinta 
autoriaus visuomeninė ir politinė veikla, aprašyti 
veiklos barai užimant aukštas pareigas, bendraujant 
ir bendradarbiaujant su Lietuvoje garsiais ir pagarbos 
vertais žmonėmis, dėstant gyvenimiškus ir šiandien 
aktualumo neprarandančius, diskutuotinus klausimus 
bei baigiant laisvalaikiu, mėgstama veikla, būtimi 
artimame šeimos rate, kupiname nuoširdaus šilto 
bendravimo, kelionių, aplinkos, kurioje esi, saugoji-
mu, tausojimu ir puoselėjimu. 

Nuoširdžiuose autoriaus jaunystės prisiminimuose 
stebina atvirumas ir noras siekti profesijos aukštu-

mų, sąžiningumas, kad ir atsisakant 
daugelį bendrakursių viliojančių 
katedros asistento pareigų, 1963 m. 
Kauno politechnikos instituto (KPI) 
Autokelių katedros Hidraulikos fa-
kultete įgijus inžinieriaus kelininko 
specialybę, vardan svajonės grįžti į 
Vilnių, kuriame gimė, kuriame, tėve-
lio pageidavimu, ir vardą gavo miesto 
įkūrėjo Gedimino garbei, ir kuriame 
pasirinko darbo sritį – gamybą, gavęs 
siuntimą į Vilniaus autokelių valdy-
bą ir tapęs Vilniaus kelių statybos 
valdybos darbų vykdytoju. Verta 
akcentuoti, jog per Antrąjį pasaulinį 
karą, kaip teigiama dr. G. M. Paliulio 
ir D. Andziulio sudarytoje monogra-

fi joje „Žvilgsnis į Lietuvos kelių istoriją“ (Vilnius, 
2016), Lietuvos kelių ūkis iš esmės buvo sugriautas, 
keliai apgailėtinos būklės, tiltai susprogdinti ir tik 
dėl intensyvaus kelininkų darbo 1952 m. Lietuvos 
keliai ir tiltai buvo atkurti, nuo 1960 m. prasidėjo 
kapitalinis viso Lietuvos automobilių kelių tinklo 
tobulinimas, 1970 m. baigta tiesti pirmoji automa-
gistralė nuo Vilniaus iki Kauno, 1980 m. – nutiestas 
automagistralės ruožas Vilnius–Ukmergė, 1987 m. –
Kaunas–Klaipėda. Per keturiasdešimt penkerius 
metus (1945–1990) Lietuvoje pastatyta per 1 400 
tiltų, dėl šalies kelininkų profesionalaus darbo buvo 
suformuotas šiandienių kelių tinklas. Norisi priminti, 
ir tai vyresnio amžiaus žmonėms gerai žinomas fak-
tas, jog Lietuvos keliai buvo vertinami kaip geriausi 
visoje Sovietų Sąjungoje. Tad ir G. Paviržio knygoje 
puikiai atsispindi autoriaus indėlis į šią plėtrą – darbų 
vykdytojas naujai statomo kelio – Vilnius (Pilaitė)–
Čekoniškės–Sudervė–Dūkštos (išsaugant dalį ploto 
šiandien taip visų noriai lankomo ąžuolyno!)–Ker-
navė, pradėjus jį statyti būnant darbų vykdytoju, o 
bebaigiant – jau tapus viršininku. Dalyvauta tvarkant 
privažiavimus prie naujai pastatyto Vilniaus autobu-
sų parko, keičiant medinius tiltus į gelžbetoninius, 
pastatyta keliolika tiltų per Merkį, Šalčią, Gaują ir 
kt. Šiandien, skaitant knygą, stebina tai, kokiomis 
sąlygomis teko dirbti – vienu metu statyti kelis til-
tus, surinkti darbininkus, aprūpinti darbo įrankiais, 

Knygos

„Mano kelias ir siekiai“ – 
Gedimino Paviržio prisiminimų knygoje

Knygos viršelis
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medžiagomis, mechanizmais, poilsio patalpomis..., 
o telefonas – tik apylinkėje! Apie tai, kas formuoja 
žmogų, jo atsakomybę, pareigingumą, gerai iliustruo-
ja kad ir toks atvejis: „[...] sukalę polius žiemos metu 
betonavome antšulą, jungiantį polius [...], pavasarį, 
sumontavus vieną iš trijų angų, ir, vidurinę angą 
montuojant, buvo būtina su 25 tonų kranu užvažiuoti 
ant sumontuotos pirmos angos. Drebėjo kinkos. 
Kranininkas apie betronavimą žiemos metu girdėjo 
ir jokiais būdais nesutiko važiuoti ant sumontuotos 
pirmos angos [...], reikėjo pačiam lįsti po tiltu ir tik 
taip įtikinti kranininką...“, o žiemą, kilus lijundrai, 
pūgai, darbą organizuoti taip, jog kelininkai budėdavo 
ištisą parą, mechanizatoriai dirbdavo vos ne po dvi 
pamainas, nes „reikėdavo parengti kelius, kad rytiniai 
autobusai pasiektų galutines maršrutų stoteles ir laiku 
nuvežtų žmones į darbą“. Nenuostabu, kad ir sąžinin-
gas, pareigingai atliekamas darbas buvo pastebėtas, ir 
pareigos, karjeros laipteliai pakylėdavo jų neieškant, 
bet pareigoms pačioms autorių lyg susirandant. Tokiu 
būdu pasiūloma tapti valdybos viršininku, ne kartą 
renkamas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą, pa-
raginama stoti į partiją, pasiūloma užimti Vilniaus 
miesto Tarybų rajono vykdomojo komiteto pirminin-
ko pavaduotojo pareigas, pasiūlyta vadovauti Lietuvos 
komunistų partijos Vilniaus miesto komiteto statybos 
ir miesto ūkio skyriui, patikima dirbti Ministrų Ta-
rybos Reikalų valdybos Komunalinio ūkio skyriaus 
vedėju, su privalomu anuomet reikalavimu – mokslu 
Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, kurią baigus, 
su diplome įrašyta specialybe – politologas. Ir nors 
„konservatorių valdomas Seimas panaikino tokių 
diplomų galiojimą“, bet žinios, rašo autorius, „buvo 
naudingos tolesnėje mano veikloje, sudarė galimybes 
kritiškai vertinti [...] pilietinės visuomenės santykius, 
analizuoti politinių partijų ir visuomeninių judėjimų 
tikslus ir veiklą, matyti jų būtinumą, demokratinės 
valstybės kūrime, vertinti žiniasklaidos vaidmenį, 
savalaikį informacijos pateikimą visuomenei ir kt“. 

Knygos puslapiuose atsiveria sukaupta gyvenimo, 
bendravimo su žmonėmis patirtis, atsakomybė skati-
no imtis atsakingų pareigų ir Lietuvai pradėjus žengti 
laisvės keliu – G. Paviržis – Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos patvirtintoje Vyriausybėje, 
premjerė K. Prunskienė, pavaduotojai M. Brazaus-
kas, R. Ozolas, paskiriamas Vyriausybės patarėju 
(1990–1991), 1992 m. spalio 25 d. išrenkamas Seimo 
nariu, Sveikatos, socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininku (1992–1996 m. Seimo kadencija). Pri-
simindamas nuveiktas veiklas šiuose darbo baruose, 
autorius nuoširdžiai įvertina savo kolegas, nuveiktus 
darbus, pasitaikiusius juokingus ir kuriozinius atvejus 
plenariniuose posėdžiuose, dalijasi neeilinių įvykių 
Lietuvoje įspūdžiais ir realijomis – sovietų armijos 
išvedimo, popiežiaus Jono Pauliaus II vizitu į Lietuvą, 
rengiant pensijų reformą, socialinį draudimą, ligonių 

kasų formavimą, sveikatos draudimą, pradėjus kurti 
SODRĄ ir kt. Spręsdamas likimo pavestus užda-
vimus, knygos autorius ieškodavo palankiausių jų 
sprendimo variantų, ragindamas diskutuoti, užduo-
damas paklausimus, dalyvaudamas konferencijose, 
pasisakymuose, bendraudamas su žiniasklaida, duo-
damas interviu, rašydamas pranešimus, straipsnius 
– ir kaip pilietis, ir kaip aukštas pareigas užimantis 
pareigūnas. 

Prisimindamas savo veiklą 2001–2003 m., einant 
Vilniaus apskrities viršininko pareigas, aprašo pasitai-
kančią tarnautojų nepagarbą eiliniam žmogui, darbo 
nuotaikos nebuvimą, kuo pačiam teko įsitikinti vizita-
cijos metu keliose žemėtvarkos įstaigose, tik pakeitus 
savąjį įvaizdį, kad neatpažintų... Dėl tokių apsilanky-
mų ėmė gerėti administracijos darbuotojų santykiai 
su lankytojais. Na, o veikla vykdoma kuo įvairiausia – 
nuo Europos geografinio centro Lietuvoje kūrimo, 
žemės reformos specifinių klausimų Vilniaus aps-
krityje sprendimo, ieškant būdų pakelti apleistas 
Šnipiškes, įrengti požeminius garažus po pastatais 
Vilniuje, V. Kudirkos aikštėje, sprendžiant Gedimino 
prospekto rekonstrukcijos darbus, bendradarbiaujant 
su LR Ministru Pirmininku A. Brazausku, kuris bū-
davo dažnas svečias statybų aikštelėje, miesto meru 
A. Zuoku, spręsti tautinių bendrijų keliamus klausi-
mus, per nepilnus tris mėnesius pastatyti Eitminiškių 
lietuvišką mokyklą (steigėjas – Vilniaus apskrities 
viršininko administracija), kurios atidarymo iškilmėse 
2002 m. rugsėjo 1 d. dalyvavo tuometinė Finansų 
ministrė D. Grybauskaitė, visuomenės veikėjas  
A. Juozaitis, rengti apskričių viršininkų administra-
cijų asociacijos steigimo dokumentus ir kt. 

Visa daugialypė knygos autoriaus veikla aprašyta 
prisiminimų knygos puslapiuose, taip pat knygo-
je skelbiami publikuoti straipsniai spaudoje apie  
G. Paviržio veiklą bei paties autoriaus rašyti straipsniai 
spaudoje, kuriuose autorius išreiškia savo nuomonę 
įvairiausia tematika – nuo netinkamai organizuotos 
alaus šventės iki savivaldos aktualijų, tarybos narių 
veiklos, verslo socialinės politikos ir socialinės par-
tnerystės, Vilniaus senamiesčio įvaizdžio gerinimo, 
dėl savivaldybės išnuomotų patalpų tikslinio panau-
dojimo ir kt. Kalbėdamas apie žiniasklaidą, su kuria 
teko nemažai bendradarbiauti, autorius teigia, jog 
ji „ypač veikiančioje politikoje, yra svarbus įrankis 
priimti galimai teisingesnius sprendimus, būti dėme-
singesniu kitų turimoms problemoms ir, svarbiausia, 
neišpuikti, nesupainioti asmeninių ir visuomeninių 
interesų“, prisimindamas jos reikšmę ir pasirenkant 
profesiją – „tiesiog man pakliuvo straipsnis apie ke-
lių vystymą, jo įtaką valstybės ir gyventojų gerovei. 
Patiko man ir matytas šūkis „Keliai – liaudies gerovės 
laidas. Jei skaitytume iš dabarties pozicijų, pakeitę 
žodį „liaudies“ į „tautos“, atrodytų vienodai gražiai“. 

Nemažai knygos autoriui teko bendradarbiauti 
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su Lietuvos istorijos laikraščiu „Voruta“, kurio 
puslapiuose publikuotuose autoriaus straipsniuose 
buvo pasisakyta įvairiais klausimais: „Dėl Vilniaus 
rajono savivaldybės ateities“, „Atliekų tvarkymas 
rajone“, „Žymūs Vilniaus krašto žmonės“, „Po se-
natorių vizito pažiro pinigų“, „Gatvių pavadinimai 
Vilniaus rajone“, „Neabejingi Rytų Lietuvai“, „Rin-
kėjų nuoroda partijoms – vienytis“, „Ar aktyvumas 
rinkimuose visada demokratijis išraiška?“, „ES 
regionų komitete“, „Subsidiariumas“ Lietuvoje“, 
„Kokią valstybės naštą dar galime pakelti?“, „Kodėl 
atskirtis tarp Pietryčių Lietuvos ir likusios Lietuvos 
nemažėja“, „Kas svarbiau“, „Kalbėkime tik apie 
esmę“, „Dėl Vyriausybės narių vizito Vilniaus 
rajone“, „Apie partijų reitingus ir atsakomybę“, 
– tokia tematika nepraranda aktualumo ir šiomis 
dienomis, tad straipsniai yra skelbiami ir minėtoje 
knygoje. Taip pat „Vorutos“ laikraštis 2011 m. spa-
lio 8 d. numeryje skelbė autoriaus mintis iš 2011 m. 
rugsėjo 16 d. vykusio Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio, kuriame buvo daug kalbama apie 
Veriškių pradinės mokyklos reikalus bei jaunų tėvų, 
nesvarbu, kokios tautybės jie bebūtų, drąsą reikšti 
savo nuomonę, nors ir prieštaraujančią savivaldybės 
vadovybės sprendimams. 

Tad neatsitiktinai gausiai iliustruotos G. Paviržio 
knygos „Mano kelias ir siekiai“ (Panevėžys, UAB 
„Reklamos forma“, 320 p.) vienas iš šimto egzem-
pliorių – dovanotas „Vorutai“ ir jos redaktoriui 
J. Vercinkevičiui su įrašu joje: „Gerb. Juozui 

Vercinkevičiui („Vorutos“ redakcijai) dėkingas už 
praplėstą akiratį, supažindinus su eile Rytų Lietuvos, 
Mažosios Lietuvos istorinių faktų, galimybę pareikšti 
savo samprotavimus ir faktus „Vorutoje“. Prisimini-
mui [autoriaus parašas], 2021 10 20“, – papildė gausų 
„Vorutos“ fondo archyvą.

G. Paviržio prisiminimų knyga chronologiškai 
apima laikotarpį po Pirmojo pasaulinio karo, nuo 
tarpukario iki šių dienų, aprašant patirtus įspūdžius, 
patirtį, gyvenimo realijas iš savo pozicijų, teigiant, 
jog „nelaikau savęs neklystančiu. Šiandien gal ir kai 
kuriuos straipsnius ar prisiminimus parašyčiau kitaip, 
bet iš šiandieninės varpinės vertinti nėra teisinga“, 
ilgėliau apsistojant ties vykdyta veikla sovietiniais 
metais, buvota net Armėnijoje, likviduojant žemės 
drebėjimo (1988) padarinius, papildant įdomiais 
faktais ir tęsiant apie Atgimimą, Baltijos kelią, bū-
ties realijomis jau laisvoje Lietuvoje, kuriant laisvą 
pilietinę visuomenę, skatindamas skaitytoją kritiškai 
mąstyti ir suvokti, jo visa, kas buvo daryta ir padaryta 
siekiant geriausių tikslų, išlieka ir turi, privalo turėti 
tęsinį jau naujos kartos vystoma veikla, reziumuo-
damas: „[...] savoje veikloje būtina palikti kokį nors 
pėdsaką, o ne vien plaukti pasroviui [...], į valdžią 
išrinkti žmonės [...] privalo priimti sprendimus ne 
tik patinkančius miniai, bet ir tuos, kuriuos, leidžiant 
Konstitucijai, būtina, nes tik tuomet galima pažanga 
ir gerbūvio kilimas“. 

Rasa SELICKAITĖ, Trakai

Dėkojame, kad skaitote ir prenumeruojate Lietuvos 
istorijos žurnalą „Voruta“ ir internetinį laikraštį www.
voruta.lt. Jeigu nusprendėte atsiųsti mums straipsnį, 
žinutę, pranešimą spaudai, prašytume laikytis šių 
reikalavimų:

• Visi autoriai privalo laikytis Lietuvos visuomenės 
informavimo etikos kodekso, patvirtinto viešosios infor-
macijos rengėjų ir skleidėjų organizacijų ir Visuomenės 
informavimo etikos asociacijos narių atstovų 2016 m. 
vasario 29 d. susirinkime. Žr. Lietuvos visuomenės infor-
mavimo etikos kodeksas, Vilnius: Visuomenės informavi-
mo etikos asociacija, 2016, 24 p. Prieiga per internetą –
<https://www.etikoskomisija.lt/teisine-informacija/etikos-ko-
deksai/item/215-visuomenes-informavimo-etikos-kodeksas>.

• Rankraštis turėtų būti surinktas kompiuteriu 
(šriftai – Times New Roman arba Palemonas, dydis –
12 punktų, tarpai tarp eilučių – 1,5 linijos) ir suredaguotas, 
laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, kalbos kultūros 
taisyklių.

• Publikacijos apimtis turėtų būti ne didesnė nei 15 000 
simbolių. Jei publikacija yra didesnės apimties, prašytume 
kreiptis į redakciją ir aptarti publikavimo galimybes. 

• Prie straipsnių būtina pridėti literatūros sąrašą, pateikti 

archyvinių šaltinių nuorodas. Išnašos pateikiamos puslapio 
apačioje. Remtis bibliografi nių duomenų pateikimo standartu. 

• Nelietuviški asmenvardžiai ir vietovardžiai adaptuojami 
(nelotyniško pagrindo rašmenis vartojančių kalbų – transkri-
buojami) ir gramatinami. Adaptuotus nelietuviškus asmenvar-
džius tekste minint pirmą kartą, jie skliaustuose pateikiami ir 
autentiška forma pasviruoju šrift u. 

• Rankraštį prašome siųsti elektroniniu paštu vorutos-
fondas@voruta.lt. Laiške būtina tiksliai nurodyti savo vardą, 
pavardę, pareigas, kontaktinio telefono numerį, elektroninio 
pašto adresą.

• Prie rankraščio pridėti iliustracijų (pvz., dokumentų 
faksimilių), fotografi jų. Būtina nurodyti fotografi jų autorių 
vardus ir pavardes, pateikti met riką (asmenys, vieta, data ir t. 
t.), pažymėti, kuriai fotografi jai skirtas aprašas. 

• JPG arba TIF formatu išsaugotas iliustracijas ir fotografi -
jas prašome siųsti prisegtas prie laiško (atskirai nuo pagrindinio 
teksto) elektroniniu paštu vorutosfondas@voruta.lt. 

• Kitiems leidiniams pateiktų publikacijų Lietuvos istorijos 
žurnale „Voruta“ nespausdiname.

Lietuvos istorijos žurnalo „Voruta“ redakcija
El. paštas vorutosfondas@voruta.lt, 

vorutosfondas@gmail.com.

Tel. 8 528 51266, mob. tel. 8 605 11117 (Aušra), 
8 603 11117 (Irma).

Autorių dėmesiui
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Leidykla „Keliautojo žinynas“ 2021-
ųjų pabaigoje savo leidinių lentyną papil-
dė dr. Vytenio ir dr. Junonos Almonaičių 
knyga „Viduklės ir Nemakščių kraštas: 
keliautojo žinynas“. Tai jau antra šių auto-
rių knyga apie Raseinių rajone esantį pa-
veldą. Šiame žinyne aprašomos Viduklės, 
Nemakščių ir Paliepių (iš dalies) seniūnijų 
teritorijos. Pristatytos ir Žalpių apylinkės, 
sovietmečiu atsidūrusios Kelmės rajone, 
taip pat keletas Jurbarko rajono Eržvil-
ko seniūnijai priklausančių kaimų. Tai 
centrinė buvusio Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (toliau – LDK) Viduklės 
valsčiaus dalis. Šis administracinis vie-
netas susikūrė dar XIV a. ir gyvavo iki 
XVIII a. pabaigos. Tokia aprėptis atitinka 
„Keliautojo žinyno“ strategiją – apsibrė-
žiant leidžiamų žinynų ribas, vadovautis etnografinių 
regionų bei LDK valsčių ribomis, mat tai, leidėjų 
nuomone, leidžia geriau atskleisti per amžius susi-
formavusius skirtingų regionų kultūrinius ypatumus 
ir esminius istorijos faktus. 

Knygos įvade trumpai aptariama šių apylinkių 
gamta, svarbiausi istorijos ir tradicinės kultūros bruo-
žai. Pagrindinėje dalyje aprašytos 34 gyvenamosios 
vietovės, 4 miškai ir 2 draustiniai, pristatomi ten 
esantys gamtos, istorijos ir kultūros paminklai: Tra-
kų ąžuolas, Pužų uosis, Skirtino akmuo, Molavėnų, 
Pabalčių, Ižiniškių ir kiti piliakalniai, Simono Stane-
vičiaus sodyba-muziejus Kanopėnuose, Aštuonračio 
muziejus Nemakščiuose, Viduklės, Nemakščių, Žal-
pių ir Paupio bažnyčios bei kapinės, kunigą Alfonsą 
Svarinską menančios vietos Viduklėje, memorialai 
Lietuvos partizanams Kryžkalnyje, paminklai jų 
kovų vietose Blinstrubiškių miške, Užžalpiuose ir 
kitur. Svarbiausios 55-ios lankytinos vietos pažy-
mėtos priešlapiuose pateikiamuose žemėlapiuose  
(M 1:100 000). Leidinį iliustruoja 233 fotografijos, 
schemos, žemėlapių fragmentai, piešiniai. 

Kaip įprasta šiems autoriams, rengdami knygą 
jie atliko kai kuriuos istorinius tyrimus, pagili-
no žinias apie krašto praeitį. Šį kartą istorikas dr.  
V. Almonaitis, be kita ko, patikslino Viduklės 
miestelio pirmojo paminėjimo rašytiniuose istorijos 
šaltiniuose datą bei aplinkybes, lėmusias, kad buvo 
„rasta“ ir net naujausiuose enciklopediniuose teks-
tuose minima klaidinga data. Cituojant čia pristatomą 
leidinį: „Daugelyje tekstų apie Viduklę rašoma, kad 

ji šaltiniuose minima nuo 1253-ųjų. 
Tačiau taip teigusieji autoriai kažkodėl 
rėmėsi ne pirminiais šaltiniais, o kitų 
šalių istorikais. Šie klydo – XIII a. vi-
durio šaltiniuose Viduklė neminima. 
Tikėtina, suklysta todėl, kad 1253 m. 
išduotuose karaliaus Mindaugo dona-
ciniuose aktuose įvardijamos kaimy-
ninės Žemaitijos vietovės – Raseiniai, 
Ariogala, Betygala, Kražiai ir Lauku-
va. Istoriko Kazio Misiaus nuomone, 
pirmiausia klaida įsivėlė Vladimi-
ro Pašutos sudarytame, 1959 m. 
publikuotame, XII–XIV a. Lietuvos 
žemėlapyje. Kaip ten bebuvo, pirmojo 
Viduklės paminėjimo tenka ieškoti 
kiek vėlesniuose šaltiniuose.“ Grei-
čiausiai tai – 1352-ieji, minėti dar 

istoriko Vincento Juzumo ir kalbininko, akademiko 
dr. Antano Salio. 

Žinyno autorių akis užkliuvo ir už, jų nuomone, 
nelogišku vardu dabar vadinamo Paežerio ežero. Jų 
žodžiais, „1583 ir 1591 m. aktuose užfiksuotas ir 
senasis jo pavadinimas – Nemakštė (Nemakšta, šal-
tiniuose – Немокшта). Remdamasis tuo, dar 1913 
m. Kazimieras Būga pagrįstai teigė, jog Nemakščių 
pavadinimas kilęs iš vandenvardžio. Papildant žy-
mųjį kalbininką verta pastebėti, kad prie ežero buvo  

Žinynas keliausiantiems 
į Viduklės ir Nemakščių kraštą

Knygos „Viduklės ir Nemakščių 
kraštas“ viršelis

Memorialas Lietuvos partizanams Kryžkalnyje, 2021 m.  
dr. vytenIo Ir dr. junonos AlmonAIčIų nuotr.
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šventasis miškas, kuris 1394–
1395 m. kryžiuočių karo kelių 
aprašymuose vadinamas taip 
pat – Nemakšte (Nemacste, Ne-
magste).“ Tad autoriai pagrįstai 
siūlo greta populiaraus liaudies 
etimologijos teiginio, esą mies-
telio pavadinimas kilęs iš žodžio 
„namiūkščiai“, prisiminti ir šią, 
šaltiniais pagrįstą, vietovardžio 
kilmės versiją. Beje, kartu tai 
geras priminimas, kad atida vie-
tovardžiams dažnai parodo „siūlo 
galą“, už kurio pradedant vynioti 
visą kamuolį galima atrasti ne 
vieną įdomybę. 

Tarp knygoje aprašytų lanky-
tinų vietų verta išskirti Ižiniškių 
piliakalnį. Žinyne teigiama, kad 
šis piliakalnis „yra toje Žemaiti-
jos dalyje, kurioje preliminariai 
lokalizuojama Trapėnų krašte 
(valsčiuje) buvusi ir 1336 m. kryžiuočių pulta Pilė-
nų pilis. Pilėnų nuo seno ieškota įvairiose Lietuvos 
vietose, ilgai manyta, jog pilis stovėjo ant Punios 
piliakalnio. Pastaruoju metu įsivyravo istoriko Al-
vydo Nikžentaičio 1988–1990 m. iškelta hipotezė, 
kad Trapėnų krašto, o tuo pačiu – ir Pilėnų pilies, 
reikėtų ieškoti ten, kur paplitę vietovardžiai su ša-
knimi Trap-, Trep-, tai yra Skaudvilės, Nemakščių 
ir Viduklės apylinkėse. Tuo tarpu vos 1,5 km į šiaurę 
nuo Ižiniškių prasideda ir palei Šešuvį driekiasi Tre-
penėlių kaimas. Tiesa, netoli nuo jo yra ir Molavėnų 
piliakalniai, tačiau archeologiniai tyrimai nepatvirtino 
hipotezės, jog ant jų XIV a. pirmoje pusėje stovėjo 
ir sudegė pilis. Minėtame plote yra keletas kitų pi-
liaviečių, tačiau Ižiniškių piliakalnis išlieka viena iš 
kelių labiausiai tikėtinų Pilėnų vietų.“ 

Čia aptariama knyga – bene pirmas žinynas 

keliautojams, kuriame kaip 
lankytina vieta pristatomas 
memorialas Lietuvos parti-
zanams Kryžkalnyje. Pabrėž-
dami šio paminklo svarbą, 
pagrindinį jo simbolį, į žemę 
įsmeigtą kalaviją, knygos kū-
rėjai pavaizdavo ant leidinio 
nugarėlės.

Rengiant šį žinyną bene 
pirmą kartą buvo sudarytos 
lankytinų objektų Viduklės 
bei Nemakščių miestelių ka-
pinėse schemos. Jose pažymėti 
garsių asmenybių kapai, isto-
rine bei menine verte išsiski-
riantys paminklai. Kai kurie 
iš aprašytų kapų, pavyzdžiui, 
Adomo Mickevičiaus „Vė-
linėse“ minimo ir Viduklėje 
besiilsinčio bajoro Kiprijono 
Jančevskio, akivaizdu, turėtų 

būti įtraukti į kultūros vertybių registrą. Tikėkimės, 
knyga paskatins paveldosaugininkus sukrusti, nes iki 
šiol Viduklės kapinėse saugomu laikytas tik vienas – 
Lietuvos partizanų – kapas.

Susipažinus su knyga matyti, kad žinyno leidėjai 
siekia sudaryti sąlygas tvaresniam, prasmingesniam 
keliavimui po Lietuvą. Keliaujant su šia knyga, galima 
rasti ir ne tik išblizgintų, išpopuliarintų, bet ir sunkiau 
prieinamų, tačiau autentiškų ir reikšmingų kultū-
ros paminklų. Matyt, todėl jos pratarmėje autoriai 
kviečia kelionėse „ne tik papramogauti, pasigrožėti 
ar pasistebėti“, bet ir pagalvoti, kuo galima prisidėti 
prie gražių, stebinančių ir svarbių kultūros bei gamtos 
paveldo objektų išsaugojimo ir įveiklinimo. 

Lėšų knygos leidybai skyrė Lietuvos kultūros 
taryba, ją leidžiant bendradarbiauta su VšĮ „Atrask 
Raseinius“. Prie žinyno išleidimo prisidėjo būrys vi-
dukliškių ir nemakštiškių, kelionių po Lietuvą mėgėjų, 
kolekcininkų, muziejininkų ir kitų autorių bendra-
minčių. Daugeliui jų Vytenis ir Junona Almonaičiai 
reiškia padėką pirmuosiuose knygos puslapiuose.

Susidomėjusieji leidiniu gali apsilankyti „Keliau-
tojo žinyno“ internetiniame knygyne (www.keliauto-
jozinynas.lt), kur knygą galima įsigyti leidėjų kaina. 
Šį ir kitus „Keliautojo žinyno“ leidinius taip galima 
nusipirkti „Akademinėje knygoje“ Vilniuje, „Kalbų 
centro“ bei „Kolibrio“ knygynuose Kaune ir kitur. 

„Vorutos“ informacija
Parengta remiantis knyga: Vytenis Almonaitis, 

Junona Almonaitienė, 
„Viduklės ir Nemakščių kraštas: keliautojo 

žinynas“, Kaunas: Keliautojo žinynas, 2021, 
taip pat jos autorių pateiktais duomenimis

Ižiniškių piliakalnis, žvelgiant iš pietų, 1987 m. 
dr. vytenIo AlmonAIčIo nuotr.

Kiprijono Jančevskio kapą žyminti antkapinė plokštė su giminės 
herbu – Dolenga, 2021 m. dr. vytenIo Ir dr. junonos AlmonAIčIų 
Nuotr.
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Baigiantis 2021-iesiems, 
lapkričio 12 d., Širvintų 

kultūros centre vyko jo išleisto 
tautinio paveldo leidinio „Mar-
gas Širvintų krašto raštas“ 
(Kaunas, 2021), finansuoto 
Lietuvos kultūros tarybos ir 
Širvintų rajono savivaldybės, 
pristatymas. Jį pristatė suda-
rytoja, Širvintų rajono savivaldybės kultūros 
centro etninės kultūros specialistė, projekto 
vadovė Laimutė Bikulčienė. Žemiau pateikiame 
leidinio ištraukas.

www
Širvintų rajono tautinis paveldas – dailė, drožyba, 

kryždirbystė, kalvystė, keramika, rankdarbiai, kuli-
narija, kailiadirbystė – svarbi krašto etninės kultūros 
dalis. Šių amatų ir tradicijų išsaugojimas, puoselėjimas 
yra svarbi rajono gyvybingumo ir patrauklumo dalis 
bei išskirtinumas. Kokia bebūtų organizuota tautodai-
lės paroda – rajono, regiono ar Lietuvos – joje visuo-
met puikuojasi Širvintų menininkų darbai, o mugėse – 
amatininkų gaminiai. Mūsų rajono meno kūrėjai 
dalyvauja tarptautinėse parodose, jų darbai saugomi 
Lietuvos ir užsienio liaudies meno muziejuose. 

Didžiuojuosi kūrybingais rajono žmonėmis ir esu 
dėkinga už išsaugotas, atkurtas ar savaip interpretuo-
jamas kultūros paveldo vertybes, primenančias, ką 
paveldėjome, kuo esame saviti ir įdomūs pasauliui. 

Širvintų rajono tautinio paveldo leidinys „Margas 
krašto raštas“ Jums pristato liaudies menininkus, 
tautodailininkus, kurių mokytoja dažniausiai yra 
gamta, vienas didžiausių pažinimo šaltinių. Gamtos 
formos, jų deriniai visada žavėjo, įkvėpdavo žmogų 
kurti savas interpretacijas. Amatininkai nukels į se-
nolių laikus, kuomet reikalingą darbo ar buities įrankį 
išdroždavo nagingas kaimynas, o rankomis minkytas 
duonos kepalas, medinėmis staklėmis suspaustas sūris 
ar išspaustas aliejus buvo kasdienis žmogaus rūpestis. 

Leidinys reprezentuoja Širvintų rajono tradicinius 
amatus, liaudies meną ir jį kuriančius žmones.

Už suteiktą finansinę paramą rengiant ir išleidžiant 
rajono tautinio paveldo leidinį „Margas krašto raštas“, 
dėkoju Lietuvos kultūros tarybai ir Širvintų rajono 
savivaldybei.

Laimutė BIKULČIENĖ, 
Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro 

etninės kultūros specialistė1

1 Margas Širvintų krašto raštas, sud. Laimutė Bikulčienė, Kaunas, 
2021, p. 4.

www
Liaudies menas – neatsiejama kultū-

ros dalis, nacionalinės lietuvių kultūros 
išraiška ir nenutrūkstantis talentingo 
darbštuolio veiklos procesas. Taip susi-
klostė likimas, kad bene keturis dešim-
tmečius einame kūrybiniu keliu kartu 
su šio rajono tautodailininkais, paveldo 
meistrais. Nuostabi pažintis, daugybė 

patirčių ir pagarba nenuilstantiems veteranams: medžio 
drožėjui Juozui Binkiui, kuriam beveik niekas Lietuvoje 
negali prilygti rankšluostinių raštų išbaigtumu, skulpto-
riui Julijanui Gridziuškai, kurio nuostabios skulptūros, 
baldai, šaukštai, lazdos ir nepakartojami juvelyriniai 
dirbiniai papuošė daugybę parodų, o kryždirbio pamin-
klai neleidžia ramiai pravažiuoti pro šalį... todėl visiškai 
suprantama, kodėl šis meistras ne kartą yra nominuotas 
„Geriausiu Vilniaus meistru“. Džiugu, kad ir kiti kū-
rėjai neatsilieka. Kryždirbys Kęstutis Norušis, Povilas 
Malinauskas (jis ir kalvis), tapytoja Joana Zinkevičienė – 
Vilniaus regiono konkursinių parodų „Aukso vainikas“ 
laureatai. Jiems suteiktas garbingas Meno kūrėjo statusas. 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrija kas 
treji metai organizuoja išskirtinę Respublikinę primity-
viosios tapybos parodą Monikos Bičiūnienės premijai lai-
mėti. Net tris kartus tautodailininkės Joanos Zinkevičie-
nės kūryba buvo įvertinta įvairiomis premijomis, Aldona 
Vasiukevičienė pelnė Didžiąją dailininko Rimo Zigmo 
Bičiūno premiją, o 5-osios parodos laureatu 2020 m. 
tapo tapytojas primityvistas Raimondas Šalaševičius. 
Džiugu, kad į Širvintų rajono menininkų gretas įsijungia 
vis nauji kūrėjai: tapytoja Nijolė Didžiokienė, kurianti 
nepakartojamus gamtos peizažus, Aldona Ragelskienė, 
puikių keramikos dirbinių, ekspresyvių paveikslų au-
torė. Visi šie menininkai sudaro pagrindinį tautodailės 
branduolį, tačiau širvintiškiai didžiuojasi ir kitais talen-
tingais žmonėmis, kurie kasmet parodų ekspozicijas 
papildo savo kūryba. Jų kūrinius galėsite pamatyti šiame 
leidinyje. 

Esu dėkinga Širvintų rajono savivaldybės merei 
Živilei Pinskuvienei, Kultūros centro darbuotojams 
už nenutrūkstamą bendrystę, už pagarbą tautodaili-
ninkams, kurie visa savo esybe yra su savo rajono, 
savo šalies žmonėmis. Tegu ir toliau visi Jūsų darbai 
būna palytėti širdimi, dienos talpios, skalsios ir tur-
tingos, o mintys – šviesios ir kūrybingos. 

Ramutė KRAUJALIENĖ, 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendri-

jos pirmininkė2

2  Ibid.

Išleista knyga „Margas Širvintų krašto raštas“
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www
Juozas Binkis
Gimė 1932 m. Biržų r., gyvena Musninkų 
mstl., Širvintų r.

Agronomas, tautodailininkas, 
visuomenės veikėjas – taip galiu 
apibūdinti savo gyvenimą. Jau-
nystės laikais apipavidalindavau 
darbovietės organizacijų skelbimų lentas, droždavau 
kaimynėms šaukštus, kočėlus, kitus buities įrankius. 
1985–1992 m. dirbau Vilniaus dailės kombinate ir 
buvau Liaudies meno draugijos Širvintų skyriaus va-
dovas. Savo medžio drožinius pirmą kartą eksponavau 
1980 m. Širvintų rajono tautodailės parodoje. Darbai 
buvo pastebėti ir eksponuoti respublikinėje parodoje 
Vilniaus parodų rūmuose. Nuo to laiko dalyvauju 
visose rajono ir respublikos drožėjų parodose. 1981, 
1985 ir 1990 m. Lietuvos dainų švenčių tautodailės 
parodose man suteiktas laureato vardas (įvertintos 
rankšluostinės); 1986 m. įteiktas I laipsnio diplo-
mas ir Vilniaus apskrities premija; 2000–2002 m.
Vilniaus apskrities kaimo amatų šventėse pelniau 
diplomus, o 2001 m. – Lietuvos radijo ir televizijos 
prizą. Esu apdovanotas Žemės ūkio ministerijos prizu 
amatininkų konkurse „Ką pasėsi“. Mano darbai buvo 
eksponuoti Maskvoje, Jerevane, Lenkijoje, Švedijoje, 
Šveicarijoje, Vokietijoje, Italijoje, Graikijoje, Bolivi-
joje ir kitose šalyse. 

Autorinės parodos buvo surengtos: 1988 m. – Vil-
niaus tautodailės sąjungos parodų salėje; 1992 m. –
Širvintų kultūros centre; 1999 m. – Biržų pilies rū-
muose; 2020 m. – Musninkų koplyčioje (Širvintų r.). 
Labiausiai patinka drožti buityje naudojamus daiktus, 
tačiau esu sukūręs ir monumentalių kūrinių (kryžiai, 
skulptūros), kurie puošia Musninkus, Kernavę, Mai-
ronio gimtinę Pasandravyje ir kitas Lietuvos vietas. 
Mano darbų įsigijo Lietuvos nacionalinis ir Lietuvos 
dailės muziejai, taip pat Sankt Peterburgo (Rusija) 
tautų menų muziejus.3 

www
Julijanas Gridziuška
Gimė 1938 m. Širvintų r., gyvena 
Alionių k., Širvintų r.

Esu liaudies meistras, 
menininkas, medžio drožėjas 
ir juvelyras. Nuo vaikystės 
mėgau drožinėti, tačiau šiuo 
menu rimtai susidomėjau tik 
1965 m., paskatintas tėvo. Nuo 1967 m. pradėjau 
aktyviai dalyvauti liaudies meno dirbinių parodose 
ir tais pačiais metais įstojau į Lietuvos liaudies meno 
draugiją. 1972 m. tapau Lietuvos tautodailininkų 
3  Ibid., p. 42.

sąjungos nariu. Mano kūriniai saugomi Vilniaus, 
Rumšiškių, Kijevo etnografi niuose muziejuose. Iš-
skirtinis mano darbų bruožas – smulkios, kruopščiai 
ir dailiai išdrožtos detalės. Stengiuosi drožti kuo 
sudėtingiau, skirtingas detales jungti medžiu, ne 
klijais. Dalyvauju Širvintų rajono liaudies meno 
draugijos veikloje.4 

* * * * *
Edita Grigaliūnaitė
Gimė 1971 m. Šiauliuose, 
gyvena Krunų k., Širvintų r. 
Tauti nio paveldo produkto 
serti fi katas 2015-06-05

Gintaras Ruzgys
Gimė 1974 m. Šakių r., 
gyvena Krunų k., Širvintų r. 
Tauti nio paveldo produkto serti fi katas 2010-10-29

Žinias, kaip kepama „Pirmapradė“ ruginė duona 
šeimai, abu perėmėme iš savo močiučių. (Editos 
močiutė – Stasė Vilkanauskienė, (1915–2001 m. 
Radvilonių dvaras, Šeduvos valsčius, perėmusi iš 
savo mamos Stanislavos Verbliugevičienės). Gintaro 
močiutė – Birutė Patašienė, (1922–1995 m., Kaunas). 
Mūsų kepama ruginė duona užgimė 2009 m., kai 
šeima iš Vilniaus persikėlė gyventi į naujai atsikūrusį 
Krunų kaimą šalia Musninkų. Poreikis išsikepti duoną 
sau palengva peraugo į domėjimąsi duonos istorinė-
mis ištakomis nuo pačių seniausių laikų. 

Šiuo metu patvirtintais archeologiniais duomeni-
mis, duona, identiška „Pirmapradei“, buvo kepama 
XI amžiuje. Tą rodo tyrimai, atlikti iš Apuolės (Skuo-
do r.), Mažulonių (Ignalinos r.) piliakalnių ir Vilniaus 
Bekešo kalne rastų suanglėjusių duonos gabalėlių. 

Meistras Tautvydas Dvareckas iš Dzūkijos padėjo 
sumūryti duonkepį pečių, kurį įkurdinome pastate iš 
šiaudų ir molio. 

Gavę Tautinio paveldo produkto sertifi katus, 
įsipareigojome „Pirmaprade“ duona ir sukaupta 
patirtimi dalintis su žmonėmis, kad tūkstantmetė 
tradicija nenutrūktų. Nuo 2011 m. aktyviai dalyvau-
jame Vilniaus dvaro meistrų klubo veikloje. Kasmet 
demonstruojame duonos kepimo amatą tradiciniuo-
se renginiuose visoje Lietuvoje: „Hanza“ dienose 
Kaune, Gyvosios archeologijos dienose Kernavėje, 
mugėse „Parbėg laivelis“ ir „Lauksnos“ Klaipėdoje, 
senųjų amatų dienose Nidoje, Vilniaus Kaziuko 
mugėje ir kitur.5 

„Vorutos“ informacija
Užs. Nr. 5

4  Ibid., p. 44.
5  Ibid., p. 58.
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Dėkoju likimui, kad gimiau ir užaugau kaime, 
gamtos prieglobstyje. Gamta palankiausia 

mano natūrai. Esu laimingas, kad turiu abu tėvus 
ir savo kaimą su žmonėmis ir medžiais.

Viktoras Brazauskas, 1985 m.

Šiuos kraštiečio žodžius perskaitė Sonata Ži-
linskienė, vedusi jaukų kraštiečio paminėjimą, kurį 
organizavo Širvintų r. Musninkų bibliotekininkė 
Janė Rolienė ir Vileikiškių bibliotekininkė Aldona 
Sakavickienė. Rašytojo gyvenimą ir kūrybinį kelią 
apžvelgė Steponas Mažrimas. 

Medinėje Musninkų varpinėje, girdėjusioje daug 
įdomių žmonių istorijų, prisimintas Viktoras Bra-
zauskas. Minėtos 80-osios jo gimimo metinės. Čia 
susirinko ne tik jo kūrybą skaitantys, bet ir tie, kurie 
gali papasakoti ne vieną nuotykį, nutikusį kartu su 
„poetu“. Taip, pasirodo, Viktoras buvo klasės draugų 
vadinamas. 

Musninkų A. Petrulio gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja Audronė Janušauskienė asmeniškai pa-
žinojo Viktorą Brazauską. Jie gyveno kaimynystėje, 
Taučiulių kaime. Moteris jautriai dalijosi savo prisi-
minimais. Pasak jos, Viktoro tėvai buvo itin tvarkingi, 
kiemas pedantiškai sutvarkytas, vaikai visada švarūs 
ir mandagūs. Audronė prisiminė, kaip jai, paauglei, 
netikėtai į rankas pateko Viktoro sąsiuvinis su jo 
pirmosiomis eilėmis. Ji su drauge ieškojusios eilių 
apie meilę ir radusios, bet radusios ir kitų, kurios 
patikusios.

Ilgametė Viktoro draugė Renata Baradinskaitė pa-
sakojo, kaip rašytojo bute rinkdavosi poetai, rašytojai, 
dailininkai ir buvo skaitoma bei aptariama jų kūryba, 
diskutuojama. Taučiuliuose taip pat rašytojas daug 
kūrė. Tačiau kūrė ne namuose, o klojime. Čia jis ir 
su bendraminčiais vakarodavo, nakvodavo. 

Klasės draugas Leonas Vaicekauskas pasakojo, 
kad jis metais vyresnis, tačiau dėl lūžusios kojos 
liko antriems metams. Jis prisiminė, kaip jie kartu 
užsidirbdavo pinigų – subūrę grupelę važiuodavo 
po kaimus ir rengdavo pasirodymus. Taip ne kartą 
yra tekę nuvažiuoti ne vieną kilometrą dviračiais. 

Leonas džiaugėsi, kad šiais metais sukanka 60 metų, 
kai Viktoras ir jo klasės draugai baigė Musninkų 
mokyklą. Net penki jų atvyko prisiminti draugo: 
Elena, Vlada, Irena, Alina ir Leonas. Tiesa, dar vienas 
klasės draugas Juozas Vercinkevičius neatvyko dėl 
asmeninių priežasčių. Po paminėjimo klasės draugai 
ėjo aplankyti Viktoro kapo ir dar ilgai vakarojo da-
lydamiesi prisiminimais. 

Pasakojimus jautriai apipynė Musninkų jaunimo 
dainos ir muzikavimas. Tai Kęsmina Garbatavičiūtė, 
Greta Paulauskaitė, Gabrielė Morozovaitė ir Tadas 
Imbrasas. Jie lyg gyvas liudijimas – Musninkuose ir 
dabar auga ir skleidžiasi be galo talentingas jaunimas, 
kuris tęsia išėjusiųjų darbus ir nematoma plunksna 
rašo Musninkų istoriją. 

Visiems po renginio besišnekučiuojant, vartant 
senas pageltusias nuotraukas suskambo varpinės 
palėpėje esantis varpas, kviesdamas visus susikaupti 
maldoje.

Apie Viktorą Brazauską

Prozininkas Viktoras Brazauskas gimė 1941 m. 
sausio 30 d. Širvintų r., Taučiulių k. Mirė 2005 m. 
lapkričio 11 d. Palaidotas Musninkų miestelio kapi-
nėse Širvintų rajone. 

V. Brazauskas: „Dėkoju likimui, kad 
gimiau ir užaugau kaime...“

neringa TUŠKEVIČIEnĖ, 
Musninkai, Širvintų r.

Viktoras Brazauskas jaunystėje
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Mokėsi Vileikiškių septynmetėje mokykloje. 
Baigęs Širvintų rajono Musninkų vidurinę mokyklą, 
mokėsi Vilniaus kultūros ir švietimo technikume, 
tarnavo sovietinėje armijoje ir kariniame jūrų laivy-
ne. Atlikęs karinę tarnybą, 1965 m. įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros. 
Dirbo M. Mažvydo bibliotekoje, laikraščių „Litera-
tūra ir menas“, „Gimtasis kraštas“ redakcijose. 

Nuo 1976 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. 
Kūrybinį kelią rašytojas Viktoras Brazauskas pradėjo 

eilėraščiais, kuriuos spausdino rajono laikraštyje, vė-
liau − „Komjaunimo tiesoje“, „Lietuvos pionieriuje“, 
„Moksleivyje“. Rašytojas su didele pagarba minėjo 
pirmuosius savo literatūros mokytojus, poetus Paulių 
Širvį, Vincą Giedrą. Kiek vėliau, jau besimokydamas 
Vilniaus universitete, pradėjo rašyti prozos kūrinius. 

1970 m. išleido apsakymų rinkinį „Vasaros 
muzikantai“, 1976 m. išleista V. Brazausko knyga 

„Antrąkart gimę“, o 1984 m. – knyga „Nežinomų 
artistų gyvenimas“. Parašė kūrinių vaikams – 1991 m. 
išleista knygelė „Kamanių pieva“. Viktoro Brazausko 
kūryboje vyrauja kaimo tematika. Viena svarbiausių 
problemų – kaimiečio išėjimas į miestą ir su tuo su-
sijęs kartų konfl iktas. Šios problematikos kūriniuose 
perteikiami kaimo ar mažo miestelio senosios kartos 
žmonės, jaunoji karta įtraukiama į kolizijas. 

Kūryboje šmėkšteli sovietmečio realijos – me-
lioracija, prievartinis iškeldinimas į gyvenvietę. Jo 
kūryboje neretos pokario „klasių kovos“ reminis-
cencijos, dažniausiai pateikiamos vaiko žvilgsniu. 
Kūryboje tęsiama epinio pasakojimo tradicija. Stilius 
lakoniškas, mėgstama situaciją apibūdinanti ar veikėją 
charakterizuojanti detalė. Siužeto pagrindu  imamas 
krizinis žmogaus gyvenimo momentas, kuriame 
atsiskleidžia veikėjo vertybių sistema. 

Moraliniu angažavimusi Viktoro Brazausko kū-
ryba susijusi su J. Biliūno proza. 1998 m. išleistame 
apsakymų rinkinyje „Pono Adomo odisėja“ gana 
tiesmukai vaizduojamos Nepriklausomos Lietuvos 
realijos. 2000 m. išleista apsakymų rinktinė „Po 
Dievo padu“. 1985 m. Viktorui Brazauskui skirta 
Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Nežinomų 
artistų gyvenimas“. 

Paminėtina, kad Viktorui Brazauskui atminti 
skirta memorialinė lenta įrengta Vileikiškių kaime 
(Širvintų rajonas, Musninkų seniūnija). 

Literatūra

Lietuvių literatūros enciklopedija, Vilnius, 2001. 
Vilnijos vartai, 2014. 

n

Renginio dalyviai. nerIngos tuškevIčIenės nuotr.

Ekspozicija Viktorui Brazauskui atminti. nerIngos tuškevIčIenės 
Nuotr.
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Lietuvos istorijaTėviškės aušra 
 Nr. 8 (65) 

Tautos fondo (JAV) leidinys Lietuvos mokykloms

Lietuviai etninėse žemėse

2022 m. kovas 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – viena 
svarbiausių ir gražiausių švenčių kiekvie-

nam lietuviui, nesvarbu, kokiam pasaulio 
krašte jis gyventų. Vasario 16-oji švenčiama ir 
visame Punsko–Seinų–Suvalkų krašto lietuvių 
trikampyje.

Suvalkų lietuvių vaikų darželio auklėtiniai šiai 
progai parengė meninę programėlę – šoko, dainavo, 
deklamavo eiles. Darželis pasipuošė vaikų piešinė-
liais, trispalvėmis širdelėmis. Nuo pat ryto čia vyravo 
šventinė ir pakili nuotaika.

Suvalkų lietuvių bendruomenė Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną minėjo vasario 20-ąją. Tądien Švč. Jė-
zaus Širdies bažnyčioje buvo atnašaujamos šv. Mišios 

už Tėvynę ir jos gynėjus. Šv. Mišių metu skaitinius 
iš Šv. Rašto skaitė Kostas Leončikas, eiles – Pranas 
Sovulis ir Vytautas Batvinskas, o meninėje progra-
moje dalyvavo ansambliai „Ančia“ (vad. Vytautas 
Batvinskas) ir „Sūduva“ (vad. Arnoldas Vaznelis). 
Tą popietę trispalvė plevėsavo ne tik bažnyčioje, bet 
ir visų susirinkusių širdyse.

Beje, tądien bendruomenė sužinojo, kad tradi-
cinio dainavimo konkurse „Grįžulai 2022“ Suvalkų 
lietuvių vokalinis ansamblis „Sūduva“ laimėjo 3 
vietą. Sveikiname!

jmv, punskas.pl informacija
Šaltinis – <https://punskas.pl/kultura/vasario-16-oji-su-

valkuose-3/>

Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena 
Suvalkuose

Vasario 16-osios šventės Suvalkų lietuvių vaikų darželyje dalyviai – darželinukai su auklėtojomis. nuotr. Iš suvAlkų lIetuvIų vAIkų 
dArželIo Archyvo. šAltInIs – <https://WWW.FAcebook.com/pAges/cAtegory/preschool/suvAlk%c5%b3-lIetuvI%c5%b3-vAIk%c5%b3-
dar%c5%bEElis-119704749881240/>
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Vasario 16-ąją Seinų lietuvių „Žiburio“ 
mokyklos paskyroje socialiniame tinkle 

„Facebook“ pasirodė geltonai, žaliai ir raudonai 
nuspalvintomis širdelėmis papuoštas sveiki-
nimas visiems tautiečiams Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos proga. Sveikinimą lydėjo šių-
metinės šventės nuotraukos, nuotaikingi vaizdo 
įrašai ir aprašymai.

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos bendruomenė 
itin iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 
šventę. 9 val. Seinų Švč. Mergelės Marijos bazili-
koje buvo aukojamos šv. Mišios Lietuvos valstybės 
intencija. Po pamaldų visi susirinkusieji sugiedojo 
„Tautišką giesmę“, akompanuojant mažiesiems mo-
kyklos muzikantams.

Lietuvos valstybės atkūrimo dieną šventiškai 
pasipuošę „Žiburio“ darželinukai susirinko švęsti 
Lietuvos gimtadienio. Ta proga kiekvieno vaikučio 
krūtinę papuošė trispalvis ženkliukas, o darželio salę –
geltoni, žali ir raudoni drugeliai, paukšteliai, žiedai 
bei kiti vaikų darbeliai. Mažyliai iš kaladėlių pastatė 
aukštą Gedimino pilį, į kurios viršūnę įkėlė trispal-
vę vėliavą, o tada „žiburiukai“ Tėvynę ir tautiečius 
pasveikino dainomis ir eilėraščiais.

Artėjant šiam Lietuvos gimtadieniui, darželinukai 
dalyvavo Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“ 
surengtame virtualiame tarptautiniame ikimokykli-
nio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių 
mokinių raiškiojo skaitymo konkurse „Deklamuoju 
gimtajam kraštui“. 

Iš „Žiburio“ ugdytinių į raiškiojo skaitymo 
konkurso II etapą pateko Tomas ir Marytė. Vasario 
16-osios išvakarėse per ZOOM platformą vyko vir-
tualus konkurso apibendrinimo renginys, kurio metu 

nudžiugino naujiena, kad tarp konkurso laureatų 
buvo ir Marytė – ji laimėjo II vietą. 

Mokyklos bendruomenė dėkoja kunigui Jaros-
lavui už prasmingą pamokslą, mokytojui Arnoldui 
Beinariui už meninės dalies paruošimą ir visiems 
dalyviams už drauge sukurtą šventišką nuotaiką! 
Taip nuoširdi padėka raiškiojo skaitymo konkurso 
„Deklamuoju gimtajam kraštui“ organizatoriams už 
pakvietimą ir nepakartojamus įspūdžius.

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos informacija
Šaltinis – <https://www.facebook.com/Ziburyspl/>

Sveikiname visus tauti ečius 
Vasario 16-osios proga!

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos ugdytiniai prie lietuvių 
vyskupo, poeto, kalbininko Antano Baranausko (nuo 1897 m. –
Seinų vyskupas) paminklo Seinuose, 2022 m. vasario 16 d. 
nuotr. Iš seInų lIetuvIų „žIburIo“ mokyklos Archyvo

Sausio 13-osios rytą Punsko Kovo 11-osios licėjus 
prisijungė prie tradicinės pilietinės akcijos „Atmintis 
gyva, nes liudija“, kurios metu languose buvo uždeg-
tos žvakutės. Kitą dieną visa licėjaus bendruomenė 
buvo pakviesta žiūrėti pirmos klasės mokinių kartu 
su auklėtoja Darija Vyšniauskiene parengtą meni-
nę programą. Mokiniai priminė istorinius faktus, 
įvykusius prieš 31-erius metus, kai lietuviams teko 

susigrumti su galinga sovietų kariuomene ir ginti 
savo šalies laisvę. Tuomet žuvo keturiolika mūsų 
tautiečių, keli šimtai buvo sužeisti. Mokiniai pagerbė 
žuvusiųjų atminimą uždegdami žvakeles. Programos 
metu skambėjo patriotinės dainos bei eilėraščiai.

Punsko Kovo 11-osios licėjaus informacija
Šaltinis – <http://licejus.eu/?p=4966>

Sausio 13-oji Punsko Kovo 11-osios licėjuje
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Vasario 11 d. visa Vilniaus r. Eitminiškių gimnazi-
jos bendruomenė per pirmą pamoką jungėsi į bendrą 
renginį „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“, skirtą 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Ren-
ginys iškilmingai prasidėjo Lietuvos himnu. Istorijos 
mokytojas Eivinas Streikus visus supažindino su šios 
dienos istoriniu kontekstu ir sunkumais, kol mūsų šalis 
nusimetė priespaudos jungą bei iškovojo išsiilgtą laisvę. 
II G klasės mokinė Silvija Andrušanec pasidalijo pa-
čios sukurtu pristatymu apie sunkų, bet džiaugsmingą 

Lietuvos kelią į laisvę bei atliko Sauliaus Mykolaičio 
dainą „Matrica“. Vienuoliktokė Dominyka Lapkovska 
ir septintokė Akvilė Marcinkevič deklamavo išmoktas 
poetų eiles. Renginį sušildė trispalvės vėliavos spalvo-
mis pasipuošę pradinukai, kurie nuoširdžiai atliko K. 
Vasiliausko dainą „Brangiausios spalvos“. Prasminga 
pirmoji pamoka, skirta Vasario 16-ajai, baigėsi klausi-
myno atlikimu ir nugalėtojų pasveikinimu.

Vilniaus r. Eitminiškių gimnazijos informacija

Rytų Lietuvos mokyklos

Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes

2022 m. pilietinė iniciatyva „Atmintis 
gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyko 

jau penkioliktą kartą. Kasmet minėjimas įgauna 
naują, ypatingą prasmę, nes, pasak žiniasklaido-
je skambėjusios frazės, „laisvėje gimusios kartos 
Sausio įvykius pažįsta tik iš istorijos vadovėlių 
ir negausių dokumentinių kadrų“. Todėl labai 
svarbu perduoti žinią jaunajai kartai apie 1991 
m. sausio įvykių prasmę mūsų valstybei.

Prieš 31-erius metus Lietuva nebuvo NATO ir ES 
nare, Lietuvos teritorijoje vis dar šeimininkavo okupaci-
nė sovietų kariuomenė, tačiau vieninga ir laisvės trokš-
tanti tauta tomis dienomis apgynė Nepriklausomybę 
ir pasipriešino agresoriui. Manome, kad ir šiandien 
pilietiškumas ir visuotinis pasiryžimas ginti savo šalį yra 
kertinis potencialų agresorių atgrasantis veiksnys. Lais-
vės gynėjų dienos minėjimas yra puiki proga parodyti 
ne tik sau, bet ir visam pasauliui, kad ir šiandien esame 
vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą laisvę.

Vos tik pravėrę Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ 
gimnazijos duris, mokiniai ir mokytojai pajuto, jog ši 
diena yra ypatinga… Šią dieną gimnazijos pirmo aukšto 
fojė buvo paruoštas informacinis stendas, o koridoriuo-
se esančiuose televizorių ekranuose visą dieną buvo 
demonstruojami fi lmai, skirti Laisvės gynėjų dienai. 
Mokiniai drauge su mokytojais 8.00 val. gimnazijos 
languose uždegė žvakutes – vienybės ir atminimo 
simbolius. Degančios liepsnelės priminė šios istorinės 

dienos svarbą. Pirmos pamokos pradžioje visa gimnazijos 
bendruomenė klausėsi radijo laidos, kurios metu buvo 
prisiminti tragiški Sausio 13-osios įvykiai, kalbama apie 
jų svarbą Lietuvai ir kiekvienam žmogui, tylos minute 
buvo pagerbti žuvusieji. Likusią pamokos dalį mokytojai 
vedė netradicines žmogiškumo pamokas, kurių metu 
kalbėjo, kokia šios dienos reikšmė, kodėl negalime pa-
miršti tų, kurie atidavė gyvybę už Lietuvos laisvę.

Tęsdama tradiciją, gimnazijos mokinių komanda 
su mokytojais Vytautu Garšva ir Laima Juodėniene 
šiemet, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo tradici-
niame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, 
skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti. Šis bėgimas 
suteikia galimybę dar kartą pamąstyti apie svarbiau-
sias vertybes ir jas puoselėti.

Gyva istorija turi išlikti, todėl labai svarbu nepa-
miršti Lietuvai svarbių datų ir su pagarba jas minėti. 
Juk tik pažindami ir gerbdami praeitį, kuriame Lie-
tuvos ateitį, mokomės atsakomybės.

n

Laisvės gynėjų diena Paberžės 
„Verdenės“ gimnazijoje
Renata BOGUSLAVSKA, 
Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijos 
bibliotekininkė, istorijos vyresnioji mokytoja 

Sausio 13-oji Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje. 
nuotr. Iš vIlnIAus r. pAberžės „verdenės“ gImnAzIjos Archyvo. 
šaltiNis – <http://www.vErdENEs.vilNiausr.lm.lt/?pagEd=5>
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2005 m. kovo 7–8 d., Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 
įpareigotas, lankiausi Ignalinos rajone ir Visagine. 
Lankymosi tikslas – partnerystės sutarties (2005 
m. kovo 7 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departa-
mentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 
Vilniaus, Klaipėdos apskričių viršininkų adminis-
tracijos bei Klaipėdos miesto savivaldybė pasirašė 
partnerystės sutartį Nr. J3-140, kuria siekta, kad 
Ignalinos, Vilniaus, Šalčininkų, Trakų rajonų, Klai-
pėdos miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokslei-
viai turėtų daugiau galimybių susipažinti su savo 
tėvyne, jos kultūra, tradicijomis) įgyvendinimas bei 
susipažinimas su tikrąja švietimo padėtimi. 

Susitikta su Ignalinos rajono savivaldybės meru 
Broniu Rope, Švietimo skyriaus vedėja Regina Li-
sauskiene, Ignalinos moksleivių namų direktoriumi, 
aplankytos Ignalinos gimnazija, Česlovo Kudabos 
pagrindinė mokykla, Kazitiškio pagrindinė, Dūkšto 
vidurinė ir Rimšės pagrindinė mokyklos.

Meras B. Ropė užtikrino, kad Klaipėdos krašto 
mokinių delegacijos bus priimtos lengvatinėmis sąly-
gomis, t.y. jos bus nemokamai apgyvendintos Ignalinos 
moksleivių namuose, Česlovo Kudabos pagrindinėje 
mokykloje, Aukštaitijos nacionalinis parkas bei Bi-
tininkystės muziejus priims ekskursijas nemokamai. 

Lankantis Moksleivių namuose, domėtasi gyveni-
mo sąlygomis. Jos yra pakankamai geros: Namai gali 
vienu kartu priimti 94 mokinius: yra 1 trivietis, 2 ketur-
viečiai, 3 penkiaviečiai, 4 septynviečiai, 5 aštuonviečiai 
kambariai, posėdžių salė, kompiuterių kambarys ir kt.

Lankantis mokyklose ir analizuojant jų pateiktus 
duomenis, pastebėta, kad mokinių skaičius mažėja (plg. 
2001–2002 m. m. bendrojo lavinimo mokyklose mo-
kėsi 3 259 mokiniai, o 2004–2005 m. m. – 2 944, t. y. 
315 mokinių mažiau). Mažėjimo priežastis nurodoma 
viena – gimstamumo mažėjimas. Daugelis tėvų savo 
vaikų mokomąją kalbą pasirinko valstybinę, 2001–
2002 m. m. rusų kalba mokėsi 191 mokinys, šįmet – tik 
9 Didžiasalio „Ryto“ vidurinėje mokykloje.

Visos bendrojo lavinimo mokyklos ir jų skyriai yra 
kompiuterizuoti, turimas nuolatinis interneto ryšys. 
Dūkšto vidurinėje, Rimšės pagrindinėje mokyklose 
domėtasi mokinių tautine sudėtimi. Pirmojoje mo-
kymo įstaigoje prieš 8-erius metus buvo klasių rusų 
mokomąja kalba. Dabar, pvz., 12 klasėje iš 18 mokinių 
7 yra iš kitakalbių šeimų, Rimšės pagrindinėje mokyk-
loje – 51 mokinys, iš jų 43 proc. iš kitakalbių šeimų. 
Ypač sunku pradėti mokyti ateinančiuosius į mokyklą 
iš šeimų, kuriose nei vienas iš tėvų nekalba lietuviškai. 

Lankytų mokyklų vadovai skundėsi, kad nėra 
galimybių apmokėti kelionės išlaidas važinėjantiems 
mokytojams. Kita vertus, negausiose mokyklose ne-
įmanoma sudaryti pakankamo darbo krūvio geriems 
specialistams. Taigi norėdamas turėti pakankamą darbo 
krūvį mokytojas turėtų būti kelių specialybių, tačiau 
nuo to nukentėtų ugdymo procesas.

Pasidomėjus bibliotekų komplektavimu, paaiškėjo, 
kad stokojama populiariosios grožinės literatūros, o 
mokiniai teigė, kad lietuvių autoriai jiems neįdomūs, 
labiausiai mėgstantys skaityti užsienio autorių kūrinius, 
ypač tuos, kuriuose aprašoma nuotykiai, kelionės.

Pasak Švietimo skyriaus vedėjos, didžiausia pro-
blema – mokytojų pensininkų skaičiaus didėjimas 
mokyklose (dėl jų negalima priimti į darbą jaunų 
perspektyvių mokytojų) ir mokyklos vadovų stoka.

Visagine susitikta su Visagino savivaldybės meru 
Vytautu Račkausku, Švietimo skyriaus vedėja Asta 
Sieliūniene, aplankytos „Atžalyno“, „Ateities“ rusų 
mokomąja kalba vidurinės ir „Žiburio“ pagrindinė 
lietuvių mokomąja kalba mokyklos, Valstybinės kal-
bos centras, Visagino vaikų kūrybos namų Jaunimo 
užimtumo centras.

Su meru kalbėtasi dėl Klaipėdos krašto vaikų 
priėmimo pagal partnerystės sutartį. Susitarta, kad 
Klaipėdos mokyklų vaikus gegužę galėtų priimti nemo-
kamai apnakvindindami, suteikdami nemokamas gido 
paslaugas bei supažindindami su Ignalinos atominės 
elektrinės Informacijos centru, leisdami nemokamai 
apsilankyti Visagino vaikų kūrybos namuose. Gyve-
nimo ir buities sąlygos tokios: atvykstantiems nakvoti 
duodami čiužiniai ir patalynė, valgyti galima pasiga-
minti Centro kavinėje. 

Pagal Švietimo skyriaus pateiktus duomenis, prieita 
prie išvados, kad viename mieste 5 rusų mokomąja 
kalba mokyklų yra per daug. „Atgimimo“ gimnazijoje, 
„Ateities“, „Atžalyno“, „Gerosios vilties“, Sedulinos 
vidurinėse mokyklose mokinių skaičius nuolat mažėja: 
ypač jis sumažėjęs „Ateities“ ir „Atžalyno“ vidurinėse 
mokyklose. Optimizuojant ugdymo įstaigų tinklą, mąs-
tytina apie poros mokyklų jungimą arba jaunimo ir suau-
gusiųjų mokymo centro steigimą, atskyrus šią mokymo 
formą iš „Atžalyno“ ir „Ateities“ vidurinių mokyklų.

Apsilankę „Žiburio“ pagrindinėje lietuvių moko-
mąja kalba mokykloje, įsitikinome, kad šios ugdymo 
įstaigos mokinių skaičius didėjęs iki 2003–2004 m. m., 
šįmet sumažėjo net 28 mokiniais. Mokyklos mokymo 
bazė stipri, tačiau biblioteka stokoja grožinės litera-
tūros, pageidauja stipresnių ryšių su kitomis Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklomis.

n

Iš prisiminimų skrynios
Alfonsas KAIRYS, 
buvęs Tauti nių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės Rytų Lietuvos programos poskyrio vedėjas, Vilnius
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PATVIRTINTA Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“
valdybos 2011 m. vasario 10 d. nutarimo prot. Nr. 1 

Stanislovo Rapolionio premijos skyrimo
nUOSTATAI
1. Vienas ryškiausių XVI a. Lietuvos šviesuolių buvo Stanislovas Rapolionis, kilęs iš Eišiškių apylinkių, 

profesoriavęs Karaliaučiaus universitete, senosios lietuvių raštijos kūrėjas, kultūros veikėjas. Stanislovo 
Rapolionio darbai skatinamai veikė kitus lietuvių raštijos pradininkus.

2. Lietuvių švietimo draugija ,,Rytas“ skiria kasmetinę Stanislovo Rapolionio premiją. 
PREMIJOS SKYRIMO TIKSLAS
3. Skatinti mokytojų, kultūros ir meno veikėjų literatūrinę veiklą, tautinį ugdymą, Pietryčių Lietuvos 

istorinės praeities studijavimą. 
PREMIJOS SKYRIMO SĄLYGOS
4. Kūrybiniai darbai ir mokyklų bendruomenių bei nevyriausybinių organizacijų siūlymai premijai gauti 

pateikiami Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ valdybai iki balandžio mėnesio 20 dienos adresu: 
      Juodžių g. nr. 26-1,
              Marijampolis,
              LT-13210, Vilniaus r.
5. Premija įteikiama kasmet gegužės mėn. (S. Rapolionio mirties data) Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje.
6. Laureatas apdovanojamas Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ diplomu ir pinigine premija.

Dėl aktyvaus lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ nario, pedagogo, dirbusio Baltaru-
sijos Gervėčių ir Girių mokyklose, Tverečiuje, Klaipėdoje, žurnalisto, nuolat besirūpi-
nusio Pietryčių Lietuvos lietuviškomis mokyklomis, jų palaikytojo ir dvasios karžygio 
Bernardo ŠAKNIO mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius. Telydi 
Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią skaudžią netekties valandą.

Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ vardu – 
pirmininkas Algimantas Masaitis

V

Žydrutė PILECKIEnĖ, 
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos 2 b 
klasės mokytoja

Artėjančios Vasario 16-osios šventės proga visi 
mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai kartu su 
mokytojomis jungėsi prie „Didžiausios bendradarbia-
vimo pamokos“. Visų pradinių klasių bendra pamoka 
vyko vasario 11 d. 10.30 val. Jos metu pasisveikino-
me vieni kitiems mojuodami vėliavėlėmis, dar kartą 
prisiminėme Lietuvos regionus, klausėmės tarmiškų 
žodžių, tikrinomės savo pastabumą, ornamentais 
puošėme juosteles.

Bendradarbiauti – gera, bet dar smagiau, kai idėją 
įgyvendinti gali su kituose Lietuvos miestuose bei 
miesteliuose dirbančiomis kolegėmis – buvusiomis 
kurso draugėmis. 2 b klasės mokiniai su mokytoja 
Žydrute Pileckiene antrus metus iš eilės Lietuvos 
gimtadienį paminėjo su Alytaus r. Daugų Vlado Miro-

no gimnazijos trečiokais 
(mokytoja Raimonda 
Šilalienė). Šiais metais 
prisijungė ir Marijam-
polės „Žiburėlio“ mo-
kyklos-daugiafunkcio 
centro antrokai (moky-
toja Eglė Vyšniauskie-
nė) bei Šiaulių Rėkyvos 
progimnazijos pirmo-
kai (mokytoja Ingrida 
Rupšienė). Pamokos 
metu vaikai vieni kitus 
sveikino, deklamavo ei-
lėraščius, dainavo dainas 
Lietuvai, prisiminė valstybės simbolius, dalyvavo 
viktorinoje. Piešė ir dalijosi savo tautinėmis juostomis, 
sukurtais desertais bei geromis emocijomis!

n

Vasario 16-oji Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazijoje

Šalčininkų Lietuvos 
tūkstantmečio gimnazijos 
pradinių klasių mokiniai 
ornamentais puošė juosteles. 
nuotr. Iš šAlčInInkų lIetuvos 
tūkstAntmečIo gImnAzIjos Archyvo. 
šaltiNis – <http://www.sltg.
lt/iNdEx.php/10-NaujiENos/686-
vasario-16-rENgiNys-2022>
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Jau tapo tradicija, kad Pietryčių Lietuvos moky-
klos ir darželiai kasmet sulaukia Tautos fondo 

(JAV), jo atstovybės Lietuvoje ir lietuvių švietimo 
draugijos „Rytas“ rūpesčio ir dėmesio. Prasidedant 
mokslo metams ir prieš šv. Kalėdas į Pietryčių 
Lietuvos lietuviškas ugdymo įstaigas atvyksta šių 
organizacijų atstovai ne tuščiomis – jie dovanoja tai, 
kuo labai džiaugiasi ugdytiniai ir jų tėvai.

2021 m. rugsėjo 1-ąją Pietryčių Lietuvos 32-ų 
mokyklų ir jų skyrių pirmaklasiai džiaugėsi gavę 
naujut naujutėles kuprines su priedais. Buvo pado-
vanota 815 kuprinių su įvairiais mokymuisi skirtais 
reikmenimis, vadinasi, 815-os mokinių tėveliams 
buvo lengviau išleisti į pirmąją klasę savo vaikus. 
Džiugina, kad taip palaikomos jaunos Pietryčių Lie-
tuvos šeimos ir netgi sumažinama jų fi nansinė našta. 

Nors pirmaklasių šįkart šiek tiek mažiau, bet to-
kiomis mokslo metų pradžios dovanomis apdovanota 
daugiau mokyklų.

Ir štai baigiantis 2021-iesiems, artėjant visų laukia-
moms šv. Kalėdoms, 60 Pietryčių Lietuvos mokyklų, 
jų skyrių ir darželių pasiekė kalėdinės dovanėlės –
3 328 knygelės. Jos gausiai iliustruotos, spalvotos, 
tinkamos pagal amžių ir lavinančios įvairius ugdytinių 
gebėjimus – matematinius, skaičiavimo, pažinimo, 
tyrinėjimo, kalbinius, rašymo, kūrybiškumo. 

Pietryčių Lietuvos švietimo bendruomenė – mo-
kiniai, darželių ugdytiniai, jų tėvai ir pedagogai – 
nuoširdžiai dėkingi Tautos fondui (JAV), jo atstovybei 
Lietuvoje ir lietuvių švietimo draugijai „Rytas“ už 
dovanėles, paramą, palaikymą ir padrąsinimą. 

„Vorutos“ informacija

Lietuvių švie� mo draugija „Rytas“

Pietryčių Lietuvos ugdymo įstaigos ir 2021-aisiais 
džiaugėsi Tautos fondo dovanomis
Padėka Tautos fondui (JAV) ir lietuvių švieti mo draugijai „Rytasׅ“

Dr. Laurynas KASČIŪnAS, 
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Kartu su Gediminu Kazėnu ir Jonu 
Vasiliausku šiandien [2021 m. spalio 

18 d.] lankėmės Švietimo raidos muzieju-
je, kur pastaruoju metu gerb. Algimantas 
Masaitis ir praleidžia daugiausia laiko.

Tai žmogus, kuris vienas pirmųjų ryžtin-
gai ėmėsi skatinti lietuvybę Vilniaus rajone 
ir rūpintis švietimu. Net 42 m. Algimantas 
ėjo Marijampolio Meilės Lukšienės gimna-
zijos direktoriaus pareigas. Jo vadovaujama 
lietuvių švietimo draugija „Rytas“ iki šiol rū-
pinasi moksleivių patriotizmu, tautiškumu, 
Pietryčių Lietuvos kultūrine raida.

Tokie žmonės – pasididžiavimas ir įkvė-
pimas kitiems. Norisi, kad kuo daugiau jaunų 
žmonių išdrįstų pasirinkti mokytojo kelią, 
kuris, nors ir sudėtingas, yra gyvybiškai 
svarbus mūsų šaliai.

Dr. Lauryno Kasčiūno 2021 m. spalio 18 
d. įrašas socialiniame tinkle „Facebook“

Šaltinis – <https://www.facebook.com/laurynas.
kasciunas>

Visada miela susiti kti  su Algimantu Masaičiu

Viešnagė Švietimo raidos muziejuje, Marijampolio k., Vilniaus r. sav., 
2021 m. spalio 18 d. Iš kairės: LR Seimo narys dr. Laurynas Kasčiūnas, 
lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas Algimantas Masaitis, 
Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys dr. Gediminas Kazėnas, LR 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus 
vedėjas Jonas Vasiliauskas. šaltiNis – <https://www.facEbooK.com/
lauryNas.KasciuNas>
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Kas 10 metų Lietuvoje vykdomas visuotinis 
gyventojų surašymas. Iki šiol surašymai 

vykdavo tiesiogiai, tuomet būdavo lankomi 
gyventojų būstai ir surašomi juose gyvenantys 
asmenys. 2021 m. gal dėl Lietuvoje ir pasaulyje 
siaučiančios COVID-19 pandemijos, vengiant 
kontaktų, o gal dėl kitokių priežasčių buvo 
atsisakyta tiesioginio surašymo. Kaip rašoma 
Lietuvos statistikos departamento tinklalapyje, 
„Surašymas atliktas administracinių duomenų 
pagrindu, naudojant pagrindinių valstybės 
registrų ir informacinių sistemų duomenis 
(Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Ne-
kilnojamojo turto registro, Adresų registro, SO-
DROS duomenų bazės ir kt.). Siekiant efekty-
vaus valstybės lėšų naudojimo, buvo atsisakyta 
įprasto būdo, kai gyventojai pateikia duomenis 
apie save, atsakydami į surašymo lape pateiktus 
klausimus.“1 Visgi tokia antrinių šaltinių anali-
zė, panašu, neatskleidė tikros situacijos.

Visuotinio surašymo tikslas yra nustatyti tikrą Lie-
tuvos gyventojų skaičių tam tikru laikotarpiu. Todėl 
natūralu, kad Registrų centro ir Visuotinio surašymo 
duomenys skiriasi. Remiantis Registrų centro duo-
menimis, Lietuvoje 2021 m. sausio 1 d. gyveno 3,03 
mln. gyventojų, o štai visuotinis gyventojų surašymas 
rodo, kad gyveno 2,81 mln. gyventojų. Skirtumą 
galima paaiškinti tuo, kad dalis gyventojų išvykę ir 
savo išvykimo yra nedeklaravę. 

Gyventojų skaičiaus klausimas labai aktualus žie-
dinėms savivaldybėms, kuriose smarkiai plečiasi gy-
venamieji kvartalai ir į juos persikelia gyventi gretimo 
miesto žmonės. Tačiau dažnai dėl įvairių priežasčių 
nepersideklaruoja. Šis klausimas ypač aktualus Vilniaus 
rajonui, kuriame naujakuriai jau daug metų negali 

1 „Gyventojų ir būstų surašymai“, in: Ofi cialiosios statistikos portalas 
(osp.stat.gov.lt), [žiūrėta 2022-02-07]. Prieiga per internetą –
<https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1>.

prisiprašyti savivaldybės, kad būtų įsteigtos naujos 
darželinukų grupės ar mokyklinukų klasės valstybine 
lietuvių kalba. Visada sulaukiama standartinio savi-
valdybės valdininkų atsakymo: „Nėra poreikio.“ Dėl 
švietimo įstaigų trūkumo šie gyventojai turi deklaruoti 
savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, kad gautų vietą 
savo vaikui darželyje ar mokykloje. Situacija yra gana 
nemaloni, nes su tokiomis problemomis susiduria 
išimtinai Lietuvos piliečiai, norintys ugdyti savo vai-
kus lietuvių kalba. Taip šis klausimas įgauna tautinį 
ir politinį prieskonį. Buvo tikimasi, kad surašymas 
atsakys, kiek išties yra gyventojų Vilniaus rajone, ir leis 
tiksliau įvertinti poreikį. Visgi taip neįvyko ir visuotinis 
gyventojų surašymas neleido padaryti tikslios to laiko 
Vilniaus rajono gyventojų „nuotraukos“. 

Mažose ir atokesnėse Lietuvos savivaldybėse, 
kuriose gyventojų prieaugis yra neigiamas, dažnai 
būna, kad ten deklaruotas žmogus faktiškai gyvena ir 
dirba viename ar kitame Lietuvos didmiestyje. Todėl 
tokiose savivaldybėse deklaruotų žmonių gali būti 
daugiau nei išties gyvenančių. Tokiu būdu paaiški-
namas tas atotrūkis tarp Registro centro duomenų ir 
visuotinio gyventojų surašymo. Bet Vilniaus rajonas 
yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, ku-
rioje gyventojų skaičius nuolatos auga. Tas augimas 
yra dėl priemiesčio teritorijų plėtros, į kurias keliasi 
jaunos ir pasiturinčios šeimos. Dėl žinomos švietimo 
įstaigų trūkumo problemos nemaža dalis atsikėlusių 
Vilniaus rajono naujakurių yra priversti toliau likti 
prisideklaravę Vilniaus mieste. Dėl tokios situacijos 
Vilniaus rajono atveju labiau tikėtina, kad faktinis 
gyventojų skaičius turėtų būti didesnis nei dekla-
ruotų. Apie tai prasitarta ir pačiame Vilniaus rajono 
savivaldybės parengtame 2020–2022 m. Strateginės 
veiklos plane2, kurio skyriuje „Demografi nė situacija“ 

2 „Vilniaus rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginis veiklos 
planas“, in: Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų paieška, [žiūrėta 
2022-02-07]. Prieiga per internetą – <https://web.vrsa.lt/vaktai/
document/25044?fbclid=IwAR0DvDbgNpXBxDbbSzSmVqqkW
oLnO9oxV41BUW7xYRWKdFaoCw55t9aszoE#_Toc39007748>.

Vilniaus rajone dėl surašymo 
rezultatų kyla abejonių
Dr. Gediminas KAZĖnAS, 
Vilniaus r. savivaldybės tarybos narys, TS-LKD Vilniaus rajono sk. pirmininkas

Rytų Lietuvos švie� mas
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yra pasakyta, kad „Vilniaus rajone sodų bendrijose 
ir kitose vietovėse gyvena apie 30 tūkst. gyventojų, 
kurių deklaruota gyvenimo vieta yra kitose savival-
dybėse“. Vertinant tai, kad pagal ofi cialius šaltinius 
Vilniaus rajone gyvena apie 100 tūkst. gyventojų, tai 
tas 30 tūkst. reikštų trečdalį deklaruotų gyventojų. 
Tai didelis skaičius.

Dėl šių aplinkybių 2021 m. visuotinio surašymo 
gauti duomenys nustebino. Remiantis Registrų centro 
duomenimis3, 2021 m. sausio 1 d. Vilniaus rajone 
buvo registruota 106,96 tūkst. gyventojų. Statistikos 
departamento duomenimis – 102 tūkst. gyventojų4. 
Tuo metu pagal gautus visuotinio surašymo duome-
nis Vilniaus rajone gyveno tik 96,3 tūkst., t. y. apie 
10 tūkst. gyventojų mažiau nei Registrų centro duo-
menimis. Dar labiau stebina, kad, lyginant su prieš 
tai vykusiu 2011 m. visuotiniu surašymu, Vilniaus 
rajone gyveno 95,35 tūkst. gyventojų, t. y. per 10 
metų Vilniaus rajone, remiantis surašymu, gyventojų 
padaugėjo tik 1 tūkst. Gyvenantieji Vilniaus rajone 
ar iš kitų šaltinių žinantieji Vilniaus rajono situaciją, 
turėdami omenyje, kiek čia vyksta statybų, kiek 
naujakurių apsigyvena aplinkiniuose kolektyviniuose 
soduose, tikrai tokiu gyventojų skaičiaus pokyčiu 
pagrįstai suabejotų. Kad į Vilniaus rajoną keliasi ir 
jame deklaruoja gyvenamąją vietą, rodo ir Registrų 
centro viešai skelbiami duomenys: nuo 2015 m. 
(101,4 tūkst.) iki 2021 m. gyventojų skaičius padidėjo 
beveik 6 tūkst. 

Kitas rodiklis, kuris rodytų gyventojų skaičiaus 
pokytį, galėtų būti rinkėjų dalyvavimas rinkimuo-
se. Norėtųsi pabrėžti – dalyvavimas, o ne rinkėjų 
skaičius. Jei pats rinkėjų sąrašas sudaromas, imant 
duomenis iš Registrų centro, tai čia galimi tie patys 
netikslumai. Vis dėlto palyginus faktiškai atėjusių bal-
suoti į rinkimines apylinkes (atmetus balsus, atsiųstus 
paštu) skaičių su labai panašiu rinkimų aktyvumu, 
galima teigti, kad ir gyvena faktiškai daugiau žmo-
nių, kurie balsuoja savo gyvenamojoje teritorijoje. 
Taigi, jei imtume 2009 m. LR Prezidento rinkimus 
(aktyvumas 55,42 proc.)5 ir 2019 m. LR Prezidento 
rinkimus (aktyvumas 56,32 proc.)6, matome, kad 

3 „Gyventojų skaičius pagal savivaldybes“, in: Registrų centras (regis-
trucentras.lt), [žiūrėta 2022-01-07]. Prieiga per internetą – <https://
www.registrucentras.lt/p/853>.

4 „Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje“, in: Ofi cialio-
sios statistikos portalas (osp.stat.gov.lt), [2022-02-07]. Prieiga 
per internetą – <https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-
analize?indicator=S3R167#/>.

5 „2009 m. gegužės 17 d. Respublikos Prezidento rinkimai“, in: 
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (vrk.lt), [žiūrėta 
2022-02-07]. Prieiga per internetą –<https://www.vrk.lt/statiniai/
puslapiai/2009_prezidento_rinkimai/output_lt/rezultatai_vien-
mand_apygardose/rezultatai_vienmanate_apygarda7017aktyvumas-
desc1turas.html>.

6 „2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimai (I turas)“, 
in: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (vrk.lt), [žiūrėta 
2022-02-07]. Prieiga per internetą –<https://www.vrk.lt/2019-
prezidento/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/904/1/1546/rezultatai/lt/
rezultataiPreSavivaldybeje_rpgId-20272.html>.

2009 m. į Vilniaus r. savivaldybės rinkimines apylin-
kes balsuoti atėjo 42524 rinkėjų, o 2019 m. – 45904 
rinkėjai. Šis rodiklis rodytų, kad per 10 metų Vilniaus 
rajone faktiškai apsigyveno 3 380 daugiau rinkėjų, 
kurie balsavo savo gyvenamojoje teritorijoje. Tai 
irgi kelia klausimų dėl 2021 m. visuotinio surašymo 
tikslumo, pagal kurį Vilniaus rajone gyventojų nuo 
2011 iki 2021 m. padaugėjo mažiau nei 1 tūkst., tik 
947 gyventojais. 

Apibendrinant ir įvertinant galimus skirtumus 
tarp to, kokius duomenis pateikė Lietuvos statistikos 
departamentas, atlikęs duomenų analizę iš įvairių 
registrų, ir to, ką pateikia Registrų centras pagal gy-
ventojų registraciją, bei skaičius, kuriais disponuoja 
Vilniaus rajono savivaldybė, galima matyti, kad šis 
surašymas Vilniaus rajono savivaldybėje „nepamatė“ 
apie 40 tūkst. gyventojų. Tai yra didelis skaičius, kuris 
neabejotinai turėtų įtakos savivaldos rinkimų rezul-
tatams, tautinei Vilniaus rajono sudėčiai ir žymiai 
keistų šią publikaciją iliustruojančių grafi kų reikšmes. 

n

Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis 2011 m. Grafi kas 
sukurtas dr. Gedimino Kazėno, remiantis duomenimis iš 
Ofi cialiosios statistikos portalo – <https://osp.stat.gov.lt/
statistiniu-rodikliu-analize?hash=0ecbbaad-758a-46ac-bdbb-
04245c0b164c&fbclid=IwAR1JXZL3sJIQjGnzcUBeQW2g290
ZApd0zu2TNKag9Ir1XWxSIiV9DrnTfN8#/>

Vilniaus rajono gyventojų tautinė sudėtis 2021 m. Grafi kas 
sukurtas dr. Gedimino Kazėno, remiantis duomenimis iš 
Ofi cialiosios statistikos portalo – <https://osp.stat.gov.lt/lt/
statistiniu-rodikliu-analize?hash=d757612f-654c-4006-8436-
5555c595bb4c&fbclid=IwAR1jMb_EV3FOuxBYcZPPuc-X_
miRNhj1SjGqn7ZsTM0QwXke5Busz4AnJ8w#/>
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Martyno Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų sen.,
LT-99265 Pagėgių sav. 
Muziejaus darbo laikas:
antradienis–penktadienis 8.30–17.00 val.,
šeštadienis 8.30–16.00 val.
El. paštas m.jankausmuz@gmail.com
Tel. +370 441 42736, +370 441 58108 
Mob. tel. +370 656 15021

Martyno 
Jankaus 
muziejus

Rambyno regioninio 
parko direkcija 
ir Lankytojų centras

Nemuno g. 4, Bitėnai, LT-99265, Pagėgių sav.
Parko direkcija dirba I–IV 8.00–17.00 val., 
V 8.00–15.45 val.
Tel. +370 441 40640, 
el. paštas info@rambynoparkas.lt

Rambyno regioninio parko Lankytojų centras 
Gegužės–rugsėjo mėn. dirba II–VI 
8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., 
kitais mėn. – įprastą darbo savaitę.
Tel. +370 441 42778, 
el. paštas kulturologas@rambynoparkas.lt

VšĮ „Pagėgių 
krašto 

turizmo 
informacijos 

centras“

Šereikos g. 5-3, Vilkyškiai, LT-99254 
Pagėgių sav.

Mob. tel. +370 656 18551
El. paštas ticpagegiai@gmail.com

Pirmame viršelio puslapyje – laiptai nuo Rambyno kalno (Bitėnų k., Pagėgių sav.) ir patvinęs Nemunas, 
2022 m. vasaris. ASTOS ANDRULIENĖS NUOTR.
Ketvirtame viršelio puslapyje – antkapiniai paminklai Bernardinų kapinėse Vilniuje, Užupyje, Vilnios 
dešiniajame krante, pražydus sibirinėms scylėms (Scilla siberica), 2019 m. pavasaris. JŪRATĖS BUIVIENĖS NUOTR.

„Senoji kibininė“ – 
Karaimų g. 65, LT-21104 Trakai, mob. tel. +370 659 72132,
el. p. senoji@kibinas.lt

„Karališka senoji kibininė“ –
Sausių k., LT-21401 Trakų r. (Vilnius–Kaunas automagistralė, 23 km), 
mob. tel. +370 659 08 454,  el. p. info@kibinas.lt

Tad linkime akimis pamatyti, 

gomuriu pajusti, širdimi įsimylėti…

 Kompleksiniai pietūs kiekvieną darbo dieną.
 Specialūs pasiūlymai turistinėms grupėms ir jų gidams.
 Edukacinė kibinų gaminimo pamokėlė „Paragauk 

istorijos“.
 Parodomoji (degustacinė) „Šimtalapio“ gaminimo 

pamokėlė.
 Išskirtiniai pasiūlymai Jūsų šventėms ir pobūviams. 
 Kibinų pristatymas.
 Autoparduotuvių ir mini kavinių 
    „Senoji kibininė“ tinklas Vilniuje.

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

www.kibinas.lt
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